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Generaldirektören har ordet

Trafikverket har sedan den 1 april
2010 det unika uppdraget att uti
från ett trafikslagsövergripande
perspektiv ansvara för den lång
siktiga infrastrukturplaneringen
för vägtrafik, järnvägstrafik,
sjöfart och luftfart. Verket svarar
också för byggande, drift och
underhåll av de statliga vägarna
och järnvägarna.
Transportpolitikens övergripande mål
genomsyrar verkets samhällsuppdrag:
att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet.

Strategiska områden
Transporterna är viktiga för hela samhäl
lets utveckling. De är en förutsättning för
ekonomiskt tillväxt och för att vardagslivet
ska gå ihop. Resor skapar möten och ger
upplevelser. Samtidigt skapar de problem
för säkerhet, hälsa och miljö som måste
lösas i framtiden. När samhället förändras
måste också trafiksystemet förändras.
Därför är Trafikverkets utmaningar starkt
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kopplade till den samhällsutveckling vi ser.
Klimatförändringarna kommer att
påverka infrastrukturen, samtidigt
som transporterna påverkar klimatet.
Åtgärder för att modernisera transport
systemet så att det i förlängningen blir
klimatneutralt är därför en stor och
viktig utmaning för oss. Våra insatser
under 2010 har signifikant bidragit till
minskade utsläpp samtidigt som ökad
trafik gör att utsläppen totalt sett inte
har minskat. Vi har också bidragit till
att antalet trafikolyckor på väg minskat
till historiskt låga nivåer. Arbetet visar
att nollvisionen inte är en utopi utan
en fungerande strategi mot ett system
där ingen dör eller skadas allvarligt.
Tillgängligheten måste förbättras
för att leva upp till dagens och morgon
dagens utmaningar. Vi gör nu en stor
satsning på infrastrukturen i storstads
regionerna för att skapa bättre tillgäng
lighet och möta den ökade efterfrågan
på transporter. Godstrafikens förutsätt
ningar i Sverige måste förbättras för att
Sverige ska klara framtidens internatio
nella konkurrens.
Men framtidssatsningar i all ära.
Dagens system måste möta dagens krav,
och en av Trafikverkets stora utmaningar
är att se till att vi har en robust infra
struktur som ger den kapacitet som
efterfrågas i en växande ekonomi. Vägar
och järnvägar ska fungera året runt. I ett
läge där brister i robusthet och tillförlit
lighet avslöjas under en sträng och be
svärlig vinter glömmer man lätt de stora
insatser som Trafikverkets personal gjort
för att se till att systemet fungerar så bra
det går. Vi arbetar nu hårt för att successivt
minska sårbarheten och öka kvaliteten
i de tjänster vi levererar.

Skapandet av Trafikverket
När Trafikverket bildades lades myndig
heterna Banverket, Vägverket och Sika
ned. Själv hade jag förmånen att få vara
med under en stor del av den spännande
resan med att bilda Trafikverket; först som
ordförande i organisationskommittén och
sedan som utsedd generaldirektör. Fokus
initialt var att säkerställa den löpande
verksamheten och bibehålla kontakterna
med intressenterna och omvärlden.
Mycket arbete ägnades åt att säkra

funktionaliteten i tele- och datasystem,
inte minst de ekonomiadministrativa
systemen och systemen som säkrar
driften av våra vägar och järnvägar, samt
åt kontakter med kommuner, regioner
och näringsliv.

Vinterväder gav trafikproblem
Månaderna innan Trafikverket bildades
drabbades Sverige av ett extremt vinter
väder med mycket snö och långvarig kyla
i hela landet. Det ledde till stora trafik
störningar i främst järnvägstrafiken,
med stora konsekvenser för resenärer
och transportörer av gods. Därför tog
Trafikverket initiativ till en oberoende
utredning av störningarnas orsaker och
vilka åtgärder som var lämpliga att vidta.
De av åtgärderna som var möjliga att
genomföra omedelbart har effektuerats,
medan andra som kräver längre tid och
utvecklingsarbete kommer att genomföras
så snart som möjligt.
Inför vintern 2010/2011 var förbere
delserna bättre än på länge. Trots detta
kan jag bara konstatera att vintervädret
påverkat transportsystemets tillgänglig
het och robusthet negativt. Vid kraftigt
snöfall, vind och kyla har tåg stannat och
vägar blivit oframkomliga. Brister har
naturligtvis också förekommit inom andra
områden som Trafikverket inte råder
över, men detta fråntar inte oss från vår
del av ansvaret för bristerna i trafiken.
Situationen kommer naturligtvis att
analyseras vidare för att vi ska kunna
vara bättre rustade inför kommande ex
tremväder.
Många resenärer och transportköpare
har stora förväntningar på järnvägen, att
den ska fungera utan störningar även vid
svåra väderförhållanden. Järnvägar måste
också röjas och underhållas, vilket kräver
tillgång till spår och anläggningar, vilket
i sin tur minskar kapaciteten på järnvägen.
För att kunna möta kraven på en rimlig
tillgänglighet och robusthet för godsoch persontrafiken välkomnar jag en
diskussion om vilken beredskapsnivå
det är samhällsekonomiskt rimligt att ha.
Under 2010 drabbades flygtrafiken
av ett mycket stort bortfall under tiden
då det isländska askmolnet stoppade flyg
trafik i stora delar av Europa. Flygtrafik
fick då i många fall ersättas av väg- och
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järnvägstrafik. I Sverige sattes det in flera
extratåg och bussar för att komplettera
bortfallet inom flygtrafiken. Trafikslagen
kunde här i många fall komplettera
varandra, tack vare bra krishantering.

Nationell plan
för transportsystemet
I mars 2010 fastställde regeringen
Nationell plan för transportsystemet
2010–2021. Planen är trafikslags
övergripande och innehåller åtgärder för
att utveckla och förvalta transportinfrastrukturen för alla fyra trafikslagen samt
ekonomiska ramar för detta. Samtidigt
med detta beslut fastställde regeringen
också de ekonomiska ramarna för läns
planerna för regional transportinfra
struktur för samma tidsperiod. Trafikverket ansvarar för att på ett effektivt
sätt genomföra åtgärderna i enlighet
med planerna utifrån de årliga anslagen.
Jag och styrelsen för Trafikverket har
till regeringen anmält att bland annat
verkets regleringsbrev och anslags
struktur inte medger att Trafikverket
fullt ut kan arbeta effektivt på ett
trafikslagsövergripande sätt. Den höga
belastningen på järnvägsnätet gör att
ytterligare medel behövs för järnvägens
drift, underhåll och reinvestering –
vilket vi också i samråd med regeringen
har omdisponerat medel för under året.
Drift- och underhållsanslagen för
järnväg har sedan år 2002 ökat, även om
man tar hänsyn till trafikökning och
prisutveckling. Trots detta ökar medel
åldern för järnvägsanläggningen, inom
de flesta områden, för varje år som går.
Huvudorsaken till detta är en för låg
nivå på reinvesteringar under många år.
Trafikverket har under hösten 2010
tillsammans med oberoende konsulter
beräknat det uppdämda behovet av
reinvesteringar till cirka 15 miljarder
kronor. Dessutom krävs fram till 2016
årligen ytterligare 2–3 miljarder kronor
i reinvesteringar för att medelåldern på
anläggningarna inte fortsatt ska stiga
snabbare än vad den tekniska livslängden
medger. Givet oförändrade nivåer för
drift och underhåll innebär det ett till
kommande behov av 20–25 miljarder
kronor om hela behovet ska åtgärdas
fram till 2016. Vi har också genomfört

en motsvarande analys inom vägsidan.
Där är läget bättre. De åtgärder som
bland annat vidtagits inom ramen för
bärighetsanslaget har haft god effekt.
Sammantaget är detta naturligtvis en
situation som påverkar arbetet med att
genomföra den nationella planen och
Trafikverkets möjligheter att uppnå
de transportpolitiska målen.

Effektiviseringsarbete
För att kunna möta de utmaningar vi
står inför de kommande åren är det
nödvändigt att genomföra omfattande
effektiviseringar inom Trafikverket.
Underhållsbehovet på infrastrukturen
är stort. Den nationella planen innehåller
många redan påbörjade investeringsobjekt
under de första åren, vilket gör att utrym
met för mindre åtgärder och andra effekti
viseringar i transportsystemet är starkt
begränsat. En kraftig effektivisering av
verksamheten är därför nödvändig, samti
digt som vi måste ta till vara de synergier
som finns i den nya organisationen.
Effektiviseringen måste också få verkan
under de kommande åren. Inriktningen är
att göra det möjligt att omfördela resurser
i verksamheten så att målen går att nå och
verkets utmaningar går att infria. Genom
detta skapar vi egna förutsättningar att
föra över medel från interna kostnader
till åtgärder inom underhåll, trimnings
åtgärder och klimatinsatser.
Effektiviseringsarbetet är inriktat på
tre områden; en effektivare trafikslags
övergripande planering, ökad intern
effektivitet samt ökad effektivitet i
upphandlade entreprenader och ökad
produktivitet inom anläggnings
branschen. Detta arbete har redan inletts
och de första effekterna av frigjorda
medel börjar synas. Jag är övertygad om
att det fortsatta arbetet kommer att leda
till ytterligare kraftfulla effektiviseringar,
så att medel i stället ska kunna användas
inom investeringar och drift och under
håll av infrastrukturen.

Vision, verksamhetsidé, värderingar och
strategiska utmaningar för Trafikverket
har alla arbetats fram under år 2010.
Vår verksamhetsidé beskriver kort
fattat vad Trafikverket gör och för vem:
– Vi är samhällsutvecklare som varje dag
utvecklar och förvaltar smart infrastruk
tur. Vi gör det i samverkan med andra
aktörer för att underlätta livet i hela
Sverige.
Vi har en viktig uppgift som
samhällsutvecklare och vi planerar för
helheten i ett samlat transportsystem.
De sex strategiska utmaningar vi
identifierat är områden där det är ett stort
gap mellan nuläge och önskat tillstånd,
med tanke på de politiskt satta målen för
verksamheten och användarnas behov.
De strategiska utmaningarna kommer att
kräva särskilda insatser av Trafikverket
och dess medarbetare för att de ska gå
att klara på sikt.
Ett område som det är mycket gläd
jande att kunna redovisa resultat för
under år 2010 är trafiksäkerhetsarbetet,
och då speciellt inom vägsidan med sjun
kande olyckstal. Under 2010 har, enligt
preliminära beräkningar, 270 personer
förolyckats inom vägtrafiken – en minsk
ning med cirka 20 procent jämfört med
jämförbara data för år 2009. Varje olycka
är en olycka för mycket, men detta är ett
historiskt lågt utfall och det är en tydlig
trend att antalet dödade i vägtrafiken
minskar. Fleråriga insatser i form av
mitträcken, räffling av mittlinjer och
säkrare sidoområden tillsammans med
lägre hastigheter är viktiga förklaringar
till den ökande trafiksäkerheten. Trafik
säkerhetsutvecklingen i Sverige har rönt
internationellt intresse, vilket är mycket
glädjande.
Till kommande år är jag övert ygad
om att flera resultat visar att Trafikverket
är på rätt väg i sitt arbete och är värda att
lyfta fram. Trafikverket ska göra skillnad.
Borlänge i februari 2011

Smidigt, grönt och tryggt
Alla kommer fram smidigt, grönt och
tryggt. Så lyder Trafikverkets vision och
ledstjärna i vårt långsiktiga arbete för
att uppnå de transportpolitiska målen.

GUNNAR MALM
Generaldirektör
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Uppgifter. Trafikverkets uppdrag är att, med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv, ansvara för
den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och
drift av statliga vägar och järnvägar.
Trafikverket ska också, med utgångs
punkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv,
skapa förutsättningar för ett samhälls
ekonomiskt effektivt, internationellt
konkurrenskraftigt och långsiktigt
hållbart transportsystem samt verka för
att de transportpolitiska målen uppnås.
De transportpolitiska målen samt
den nationella transportplanen och de
regionala motsvarigheterna är viktiga
utgångspunkter för verksamheten.
Transportpolitikens övergripande mål
är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transport
försörjning för medborgarna och närings
livet i hela landet. Transportsystemets
utformning, funktion och användning
ska medverka till att ge alla en grund
läggande tillgänglighet med god kvalitet
och användbarhet samt bidra till utveck
lingskraft i hela landet. Transport
systemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive
mäns transportbehov. Transport
systemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt samt
bidra till att miljök valitetsmålen uppnås
och till ökad hälsa. I mars 2010 fast
ställde regeringen en nationell plan för
transportsystemet 2010-2021. Planen
omfattar alla de fyra trafikslagen.
Den innehåller åtgärder för att utveckla
och förvalta den statliga transportinfra
strukturen samt ekonomiska ramar.
I mars beslutade regeringen också
om ramar till länsplaner för regional
transportinfrastruktur för motsvarande
period. Innehållet i länsplanerna besluta
des senare under våren av regionala
planeringsansvariga organisationer.
Trafikverket ansvarar för att på ett
effektivt sätt genomföra åtgärder i enlig
het med planerna utifrån de årliga anslag
som verket tilldelas.

över de verksamheter som tidigare fanns
inom Banverket och Vägverket samt viss
verksamhet vid Statens institut för kom
munikationsanalys (SIKA), Sjöfartsverket
och Transportstyrelsen. Samtidigt av
vecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Trafikverkets
strategiska inriktning
Vision, verksamhetsidé
och värderingar

Med utgångspunkt från vårt uppdrag
har vi formulerat en vision som uttrycker
Trafikverkets långsiktiga viljeinrikt
ning: ”Alla kommer fram smidigt, grönt
och tryggt”. Visionen ska vara en led
stjärna i planeringen av Trafikverkets
verksamhet och innebär att vi ska skapa
förutsättningar för ett robust och effek
tivt transportsystem som är energi
effektivt och säkert. Samtidigt säkerställer
vi att trafikanter och transportörer
har goda möjligheter att genomföra sina
resor och transporter.
Vår verksamhetsidé beskriver kort
fattat vad vi gör och för vem. Den lyder:
”Vi är samhällsutvecklare som varje dag
utvecklar och förvaltar smart infra
struktur. Vi gör det i samverkan med

andra aktörer för att underlätta livet i hela
Sverige.” Trafikverket har en viktig upp
gift som samhällsutvecklare. Det är en
roll som innebär att vi ska höja blicken
och planera för helheten i det samlade
transportsystemet. Våra värderingar –
”lyhördhet, nyskapande och helhetssyn”
– är det tankesätt som ska styra vårt sätt
att vara och agera.

Strategiska utmaningar
och strategiska mål
Med utgångspunkt från transport
politiken samt medborgarnas och
näringslivets behov har Trafikverket
identifierat sex strategiska utmaningar.
En ytterligare förutsättning har varit
innehållet i och genomförandet av den
nationella transportplanen 2010–2021
och motsvarande regionala planer.
Våra strategiska utmaningar visar
inom vilka områden det finns särskilda
behov av insatser för att nå framgång på
lång sikt. Utmaningarna är områden där
det är ett stort gap mellan nuläge och öns
kat tillstånd med avseende på uppdrags
givarens mål och användarnas behov.
Inom utmaningarna har strategiska mål
och gemensamma strategier formulerats.

Trafikverket bildades den 1 april för att få
• ett trafikslagsövergripande synsätt
• ett tydligare kundperspektiv
• stärkt regional förankring
• en effektivare organisation.
Ett ytterligare syfte var att stödja inno
vation och produktivitetsförbättring i an
läggningsbranschen. Trafikverket tog då

Göteborg i skymningsljus.
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Styrelse
Internrevision

Generaldirektör
Centrala
funktioner

Ekonomi och
styrning

Strategiskt inköp
och upphandling

Strategisk utveckling

Juridik och
planprövning

Personal

IT

Kommunikation

Verksamhetsstöd

Verksamhetsområden
Samhälle

(med regioner)

Utmaningarna och målen, som har en
tidshorisont på cirka 10 år, är viktiga
utgångspunkter för planering och
avvägningar i det kortare perspektivet.
De strategiska utmaningarna med
tillhörande strategiska mål är följande:

Ett energieffektivt transportsystem
• Utsläppen av koldioxid och använd
ningen av energi i transportsektorn
ska minska.

Väl fungerande resor och transporter i storstadsregioner
• Bidra till att kollektivtrafikens andel av
personresor i storstadsregioner ska öka.
• Trängsel i storstadsregionerna ska
minska.
• Tillgängligheten till målpunkter för
varu- och servicetransporter i stor
städerna ska öka.
• Miljön i storstäderna ska bli mer
attraktiv.

Effektiva transportkedjor
för näringslivet
• Tillgängligheten och tillförlitligheten
för långväga godstransporter i det
strategiska nätet ska öka.
• Attraktivare och klimatsmartare trans
portmöjligheter för turistnäringen.

Robust och tillförlitlig infrastruktur
• Leveranskvaliteten i väg- och järn
vägssystemet ska uppnås i enlighet
med Nationell transportplan.
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Investering

• Medborgarna och näringslivet ska upp
leva att informationen vid störningar är
användbar, tillförlitlig och lätt att nå.

Mer nytta för pengarna
• Effektivare planering – samordnad
och trafikslagsövergripande
• Effektivare intern verksamhet
• Bidra till ökad produktivitet
i anläggningsbranschen

Stora projekt

Resultatenheter

Verksamhetsområde Samhälle
Samhälle ansvarar för att planera för och följa upp
genomförandet av den nationella transportplanen
och de regionala länsplanerna. Detta arbete sker
i nära samverkan med kommuner, planupprättare
och näringsliv. Arbetet görs med samhälls
ekonomisk lönsamhet, trafikslagsövergripande
lösningar och långsiktig hållbarhet i fokus.

Trafikverket en modern myndighet

Verksamhetsområde Trafik
Trafik ansvarar för att de befintliga väg- och
järnvägssystemen fungerar på bästa sätt för
medborgare och näringsliv. Trafik ansvarar för
drift och underhåll samt för trafikledning och
trafikinformation.

• Kunderna ska vara nöjda med
Trafikverkets leveranser.
• Trafikverket är en aktiv aktör inter
nationellt och inom EU.
• Trafikverket är en attraktiv
arbetsgivare.
• Trafikverket har ett starkt varumärke.

Verksamhetsområde Investering
Investering ansvarar för att upphandla och
genomföra de investeringsprojekt vars kostnader
understiger 4 miljarder kronor. Detta görs genom
projekteringsuppdrag och byggentreprenader.
Investeringsverksamheten bedrivs i projektform
och spänner över hela genomförandeprocessen
från förstudie till bygghandling och byggande.

Organisation
Trafikverket är indelat i verksamhets
områdena Samhälle, Trafik, Investering,
Stora projekt och Resultatenheter. Inom
verksamhetsområde Samhälle finns
sex regioner med regionkontor i Luleå,
Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg
och Kristianstad. Dessutom finns åtta
centrala funktioner. Ledningen för verk
samhetsområdena och de centrala funk
tionerna finns i Borlänge med undantag
för Stora projekt. Internrevisionen lyder
direkt under styrelsen.

Verksamhetsområde Stora projekt
Verksamhetsområde Stora projekt ansvarar för
att genomföra mycket stora eller speciellt komplexa
investeringsprojekt. Projekten spänner över hela
genomförandeprocessen. Verksamheten består
i dag av 15 stora projekt.
Verksamhetsområde Resultatenheter
Verksamhetsområdet Resultatenheter svarar
för att driva utpekade delar av Trafikverkets verk
samhet på affärsmässiga villkor. Verksamheterna
är helt eller delvis intäktsfinansierade. Samspelet
mellan resultatenheterna och övriga delar av
Trafikverket ska ske på konkurrensneutrala villkor.
Verksamhetsområdet består av resultat
enheterna Färjerederiet, Förarprov, ICT,
Järnvägsskolan, VUC (Vägsektorns utbildnings
centrum), Materialservice, Trafikverkets museer
samt bolagen SweRoad AB och Tunnelpersonalen
i Malmö AB.
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Transportutveckling

Transportvolymen ökade 2010
enligt vår bedömning utifrån det
underlag vi har. Definitiva data
för transportarbetets utveckling för år 2010 finns ännu inte
tillgängliga. Tabell 1 visar volymerna på det statliga vägnätet,
det statliga järnvägsnätet och
flygplatserna samt för sjöfarten.
Trafiken på väg hade en topp under slutet
av 2007 och minskade sedan något under
slutet av 2008 och i början av 2009 som
en följd av den ekonomiska utvecklingen.
Både lastbilar och personbilar följde
inledningsvis samma utveckling.
Däremot var återhämtningen snabbare
för personbilstrafiken.

Trafikutveckling
Trafiken på järnväg har ökat med
6,2 procent under 2010. När det gäller
järnvägstrafiken pågår stora förändringar
som påverkar antalet aktörer på markna
den, men också trafikutvecklingen.
Avregleringen av persontrafiken genom
fördes fullt ut från och med oktober 2010.
Men med hänsyn till den framförhållning
som finns inför tidtabellsläggningen får
avregleringen inte fullt genomslag förrän
2012. Avregleringen innebär att SJ får
konkurrens av andra järnvägsföretag
i den nationella persontrafiken. Sverige
blir det enda landet i Europa med en
helt avreglerad marknad. En annan
förändring är införande av Performance

regime, ett EU-direktiv för att reglera
betalningsströmmar för kvalitetser
sättningar, ersättningar mellan infra
strukturförvaltare och tågoperatör och
mellan tågoperatörer. Detta blir lagkrav
under 2011 och ingår i järnvägsnäts
beskrivningen 2012.
Antalet passagerare med flyg har
endast ökat marginellt. Däremot är
ökningen för sjöfartstrafiken mer mar
kant och där avser merparten godstrafik.

Kapacitet och trängsel
Tågtrafiken bedrivs som ett samman
hållet system och är därför extra känslig.
Sträckor med högt kapacitetsutnyttjande
och trängsel kräver ett mer omfattande
och välplanerat underhåll. Tiderna för att
utföra underhållsarbeten i spår och på
väg måste anpassas till trafiken, samtidigt
som trafiken i sig ökar behovet av åtgärder.
Åtgärderna behöver ofta utföras nattetid
och med korta intervall. Drift- och under
hållskostnaderna blir därför betydligt

TABELL 1

Transporter i Sverige 2005–2010
		
Trafikvolym på det statliga vägnätet
(miljarder fordonskilometer)
Trafikvolym på det statliga järnvägsnätet
(miljoner tågkilometer)
Luftfartstrafik (antal miljoner passagerare)
Sjöfartstrafik (antal anlöp)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

53,4

53,5

55,0

54,6

54,7

54,6

126,4

128,4

131,7

135,6

131,8

140,0

28,8

29,6

30,1

30,3

27,1

28,5

106 160

104 313

106 308

106 549

95 610

109 811

TABELL 2

Kapacitetsutnyttjande 2010
		
		

Dygnet
2009

2010

Max 2 timmar
2010
77

Antal linjedelar med kapacitetsutnyttjande 81100 %

12

21

Antal linjedelar med kapacitetsutnyttjande 6180 %

53

48

70

Antal linjedelar med kapacitetsutnyttjande < 60 %

174

173

95

Totalt antal linjedelar

239

242

242

högre än inom andra delar av Sverige.
Hur stor trängsel det är inom järnvägen
beräknas enligt en europeisk UICstandard och mäts i hur stor andel
av banornas kapacitet som utnyttjas.
Kapacitetsutnyttjandet beräknas för dyg
net som helhet och för den tvåtimmars
period då trafiken är mest intensiv (”max
2 timmar”). Beräkningen återspeglar
hur stor andel av tiden som banornas
linjedelar är belagda med tåg. Se tabell 2.
Linjedelar där 81-100 procent av
kapaciteten utnyttjas är mycket känsliga
för störningar, medelhastigheten är låg
och det råder stora problem att finna tid
för att genomföra underhållsåtgärder.
När kapacitetsutnyttjandet är lägre
än 60 procent finns det utrymme för
ytterligare trafik.
Under 2010 har kapacitetsutnyttjandet
överstigit 80 procent ett medelvardags
dygn på 21 linjedelar för tidsperioden
24 timmar och på 77 linjedelar de två
högst utnyttjade timmarna.
Kapacitetsutnyttjandet på järnväg har
ökat mellan 2009 och 2010. Såväl personsom godstrafiken har ökat. Större infra
strukturprojekt som blivit klara och
därmed möjliggör utökad eller ny trafik
2010 är Botniabanan för trafik till Umeå
och Citytunneln i Malmö med de nya
stationerna Triangeln och Hyllie. Etapper
har färdigställts i pågående utbyggnad
av Malmö C och Uppsala station.
I Skåne pågår ett projekt med plattforms
förlängningar för 55 stationer. Signal
åtgärder för att höja kapaciteten har
utförts i Stockholmsområdet, Göteborgs
området och området Öresund–Malmö
samt på Dalabanan och Ostkustbanan.
Fjärrblockering har byggts ut på
Bohusbanan, delen Stenungsund–
Uddevalla, och Älvsborgsbanan,
delen Vara–Herrljunga. Botniabanan
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har försetts med det europeiska signal
systemet ERTMS, nivå 2. På Malmbanan
har tre mötesstationer förlängts för att
klara av möten med 750 meter långa
malmtåg. Dubbelspår har byggts ut
på en del av Svealandsbanan och en ny
mötesstation har tillkommit på stam
banan genom övre Norrland.
Kartan visar rådande kapacitets
begränsningar i järnvägsnätet 2010.
Kapacitetsbegränsningarna är bedömda
utifrån kapacitetsutnyttjande och trafik
efterfrågan.
För att beskriva hur tillgängligheten
för biltrafik i storstäderna förändras
mellan olika år mäts medelreshastigheter
på ett utpekat vägnät i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Jämförelsen över
tid görs genom att man mäter hastigheten
under morgonrusning en del av året.
Hur restiden förändras på de utpekade
stråken används här som trängselindex.
Trängselindex för Stockholm visar på
en tydlig försämring av tillgängligheten.
För Göteborg och Malmö visar den sam
lade bilden att läget 2010 i stort sett var
oförändrat sedan mätningarna började
2006. För alla tre städerna har dock res
tiden ökat något jämfört med de två
föregående åren. Detta beror sannolikt på
att vi nu är på väg ut ur lågkonjunkturen.
Se tabell 3.

Kapacitetsbegränsningar
Kapacitetsbegränsningar 20102010

Kiruna

stora
medelstora
små eller inga

Luleå
Piteå

Skellefteå

Alingsås
Kungälv
Umeå
Lerum
Östersund

Örnsköldsvik

Ånge
GÖTEBORG

Sundsvall

Åstorp

HELSINGBORG

Arlanda

Gävle

Märsta

Borlänge
Uppsala
Landskrona
STOCKHOLM

Eslöv

Kil

Kävlinge

Karlstad

Västerås
Södertälje

Örebro

STOCKHOLM

Hallsberg

Lund

Södertälje
Norrköping
Linköping

Falköping
Jönköping

GÖTEBORG

Nässjö

Nynäshamn

Lund

Alvesta
Halmstad
MALMÖ

Kalmar
Hässleholm

Staffanstorp
Helsingborg

Kristianstad
MALMÖ

Lund

Trafik och väder 2010
Vintern 2009 och vintern 2010/11 har
varit de strängaste på flera årtionden.
Både antalet tillfällen med kraftigt
snöfall och snödrev har ökat. Det mest
extrema vintervädret under 2010 har
södra Sverige haft.
Bland andra följande väderhändelser
under 2010 påverkade drift och under
håll av vägar och järnvägar:
• En vinterstorm i februari innebar stora
nederbördsmängder i kombination
med sträng kyla.
• Ett vulkanutbrott på Island i april
(med askmoln) medförde en stor
resandetillströmning till järnväg.
• Vårfloden i norr ledde till att ett mycket
stort antal vägar måste stängas av
i Norrbotten, Västerbotten och
Jämtland.
• Mycket regn orsakade att en kraft
verksdamm i Osby brast.
• I november och december kom det
mycket snö främst i södra Sverige.
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Ökning av antal vädertillfällen

Ökning
avsnödrev
antal vädertillfällen
av snö och
2010
avjämfört
snö och
2010 jämmedsnödrev
genomsnittsvinter
2002–2010.
fört
med
genomsnittsvinter
2002–2010

Antal
Antal
snöfall snödrev
+10 %

+110 %

+20 %

+40 %

+80 %

+100 %

+110 %

+140 %

+160 %

+170 %

TABELL 3

Trängselindex – Tillgänglighet i form av restid
2006

2007

2008

2009

2010

Stockholm

Trängselindex, Index = 100, 2006

100

112

100

105

121,6

Göteborg

100

102

98

95

103

Malmö

100

100

100

99

101
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Trafikverkets resultatredovisning
omfattar hela 2010 och inkluderar
de resultat som presterades de
tre första månaderna i de nu nedlagda myndigheterna Banverket
och Vägverket. Den finansiella
redovisningen, med resultatoch balansräkning samt anslagsredovisning, omfattar däremot
perioden från Trafikverkets
bildande den 1 april till och med
den 31 december.
Verksamhetsvolymen för helåret upp
gick till 49,7 miljarder kronor. De helt
dominerande verksamhetsgrenarna
är Investeringar exklusive statsbidrag,
24,9 miljarder kronor, och Drift och
underhåll, 16,8 miljarder. Se tabell 4.
Tillsammans svarar de för 84 procent av
verksamhetsvolymen. De externa intäk
terna uppgår till 6,7 miljarder kronor
och avser främst materialförsäljning,
elförsäljning och telekomtjänster inom
uppdragsverksamheten, men också
bland annat ersättningar för byggande åt
Stockholms stad och Region Skåne
i samband med särskilda investerings
objekt. Verksamhetsg renarna
Administration och Myndighets
utövning uppgår tillsammans till
1,7 miljarder kronor eller 3,4 procent.
Huvuddelen av verksamheten har
finansierats med anslag. Vissa

investeringsprojekt har finansierats med
lån i Riksgälden. Kommunal och regional
medfinansiering samt förskottering har
också varit aktuellt för flera projekt.

EFFEKTIVARE TRAFIKSLAGSÖVERGRIPANDE
PLANERING

Trafikverkets
effektiviseringsarbete
Trafikverket inrättades den 1 april 2010.
Initialt inriktade vi oss på att säkerställa
den löpande verksamheten för att
undvika negativa konsekvenser för
kunder och omvärld. Mycket arbete
ägnades åt att säkra funktionaliteten
i tele- och datasystem, inte minst de
ekonomiadministrativa systemen och
systemen som säkrar driften av våra
vägar och järnvägar.
Parallellt startade ett omfattande
arbete med genomlysning och effektivi
sering inom hela organisationen. Syftet
var att identifiera synergier och möjlig
heter till effektiviseringar till följd av
att Trafikverket bildades och att göra
det möjligt att realisera dessa. Effektivi
seringarna påverkar hela organisationen
och kommer att genomföras med stor
kraft under de tre kommande åren.
Hur myndigheten långsiktigt ska
arbeta med effektivisering har konkreti
serats under hösten 2010 i en handlings
plan som är lämnad till regeringen.
Åtgärdsförslagen i handlingsplanen ska
göra det möjligt att omfördela resurser
i verksamheten så att det går att nå
uppsatta mål och klara de strategiska
utmaningarna. Handlingsplanens tre
fokusområden har också sin grund i bild
andet av Trafikverket. De tre områdena
är: effektivare trafikslagsövergripande

TABELL 4

Trafikverkets verksamhetsvolym 2010, miljoner kronor
		

Verksamhetsvolym

Externa intäkter

Nettovolym

1 525

21

1 504

152

3

149

Förvaltning
Administration
Myndighetsutövning
Investeringar
Väg

11 535

663

10 872

Järnväg

12 881

1 199

11 681

531

0

531

Från EUbudget finansierat stöd till Transeuropeiska nätverk
Drift underhåll reinvesteringar
Väg

9 373

209

9 164

Järnväg

7 420

896

6 524

687

23

664

2 015

0

2 015

Övriga insatser för effektiviseringar
Statsbidrag och ersättningar
Produktion och försäljning externa
Totalt

planering, ökad effektivitet i upphandlade
entreprenader och ökad produktivitet
samt ökad intern effektivitet.

3 571

3 721

150

49 691

-6 736

42 955

Trafikverket ska utveckla den trafikslags
övergripande planeringen och sam
ordningen. Målet är att utnyttja samtliga
trafikslag på ett sätt som skapar ökad
samhällsnytta.
Områden där viktiga initiativ tagits
under 2010 är de som omfattar att
• utveckla arbetet i tidiga skeden med
åtgärdsval
• utveckla en gemensam planerings
funktion för samtliga trafikslag
• utveckla metoder för samhälls
ekonomisk bedömning
• utveckla modeller och prognosverktyg
• skapa större integrering i planeringen
mellan kommuners fysiska planering
och trafikplanering.
ÖKAD EFFEKTIVITET I UPPHANDLADE
ENTREPRENADER OCH ÖKAD PRODUKTIVITET

Under 2010 har initiativ tagits för att
öka produktivitet och innovationsgrad
i anläggningsbranschen och för att
effektivisera Trafikverkets beställarroll.
Målet med att öka den externa effektivi
teten är att sänka produktionskostnaden
i upphandlade entreprenader och att
bidra till att förbättra den årliga produk
tivitetsutvecklingen inom anläggningsmarknaden. Utvecklingsa rbetet har
bland annat beaktat vad som framkommit
genom Riksrevisionens gransknings
rapporter, Statskontorets rapport
om mätning (Att mäta produktivitets
utvecklingen i anläggningsbranschen,
2010:19), erfarenheter och rekommen
dationer från Förnyelse i anläggnings
branschen (FIA) samt förslag från
produktivitetskommittén.
Viktiga initiativ som konkretiserats
i arbetet 2010 är att
• utveckla styrningen av investerings
projekt exempelvis genom tillämpning
av förnyade entreprenadformer,
totalentreprenader med funktionskrav
och egenskapskrav
• utveckla kontraktsformer som
ger entreprenörer möjligheter och
incitament till innovation
• definiera och påbörja mätning genom
olika nyckeltal
• förbättra entreprenörers tillgång
till maskiner.

Tabellen är en summering av Trafikverket för perioden april–december 2010 samt Banverket och Vägverket
för perioden januari–mars 2010. Manuell justering för reinvesteringar på el- och teleanläggningar är gjord.
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Möjliga åtgärder som identifierats
under hösten 2010 och som kommer
att utvärderas ytterligare är:
• tydligare styrning av val av
beläggningst yp på vägar, med fokus
på låg kostnad och lång livslängd
• ökad användning av prefabricerade
byggelement
• ökad standardisering och modularise
ring av produkter
• ökat fokus på att inkludera kostnad för
drift och underhåll under produktens
livslängd i kalkyl vid val av
produktutformning
• ökad användning av tekniken att lämna
delar av utsprängt bergmaterial
i tunnlar som terassmaterial, vilket
minskar utförandetiden och kostnader
för bergtransporter och krossmaterial.
En incitamentsmodell har tillämpats
i ett antal kontrakt för att öka driv
kraften till produktivitetsförbättringar
genom exempelvis kortare byggtider.
Utökad samverkan tillämpas nu allmänt
i entreprenader och även i viss utsträck
ning vid projektering.
ÖKAD INTERN EFFEKTIVITET

Under 2010 har ett omfattande arbete
lagts ned på att se över system, rutiner,
arbetssätt och värderingar som ska
tillämpas i Trafikverket, ett arbete som
kommer att fortsätta även under 2011.
En utgångspunkt i arbetet är också att
förändringarna genomförs i god sam
verkan med personalen och med
arbetstagarorganisationerna.
Effektiviseringsarbetet omfattar all
intern kostnadsmassa i Trafikverket,
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det vill säga alla kostnader som Trafik
verket kan påverka, med undantag av
kostnader för upphandlade entreprena
der. Arbetet under 2010 har huvudsakligen
varit inriktat på att identifiera och beskriva
initiativ till effektiviseringar med de
konsek venser och risker som är kopplade
till dem. Sammantaget är över 200 initiativ
beslutade att genomföras med start 2011.
De möjliga besparingarna genom de
effektiviseringar som vi har identifierat
uppgår till 2–3 miljarder kronor brutto
från 2013. Exempel på viktiga initiativ är
samlokalisering av driftledningscentra
ler, effektivare styrning av entreprenader
inom drift och underhåll, införande av
inköpssystem, minskade reskostnader,
effektivare lokalutnyttjande, standardi
sering av servicenivåer inom arbetsplats
service samt utveckling av kompetenser
för att kunna möta nya och framtida behov.
Vissa effektiviseringar har realiserats
redan under 2010, vilket också var
nödvändigt för att kostnaden för till
kommande verksamhet från andra
myndigheter (Transportstyrelsen,
Sjöfartsverket och SIKA) skulle rymmas
inom befintlig kostnadsram.

Trafikslagsövergripande
planering
I början av 2010 fastställdes den nationella
planen för transportsystemet 2010–2021,
som omfattar samtliga trafikslag och som
tagits fram gemensamt av de nu nedlagda
trafikverken Banverket och Vägverket
samt Luftfartsverket och Sjöfartsverket.
Genom bildandet av Trafikverket ökar
förutsättningarna att vidareutveckla
den trafikslagsövergripande planeringen

liksom möjligheterna att agera samlat
i dialoger med omvärlden.
Ur ett samhällsutvecklingsperspektiv
har det länge funnits en strävan att för
utsättningslöst betrakta utvecklings
behov och tänkbara lösningar samlat.
På så sätt ökar möjligheterna att hitta
effektiva lösningar som svarar upp mot
samhällets många gånger komplexa behov.
För att möta detta har Trafikverket arbetat
fram en process för åtgärdsval enligt fyr
stegsprincipen för att i tidiga skeden och
i samverkan med berörda aktörer söka
kostnadseffektiva lösningar som
beaktar alla trafikslag och färdmedel
liksom alla typer av åtgärder. Fyrstegs
principen handlar om att hitta den bästa
åtgärden för att lösa problem eller brister.
Den utgår från att analyser genomförs
i ett tidigt skede av planeringen och innan
val av åtgärd har gjorts. I det första steget
analyserar man vilka åtgärder som kan
påverka själva behovet av transporter och
val av transportsätt. I det andra
steget analyserar man vilka åtgärder det
finns som kan effektivisera användandet
av redan befintligt väg- och järnvägsnät
samt befintliga fordon. I steg tre under
söker man om man kan tillgodose
behovet genom begränsade ombyggnadsåtgärder. Först i fyrstegsprincipens sista
steg analyseras om nyinvesteringar och
större ombyggnader är den rätta åtgär
den för att lösa problemet. Fyrstegs
principen används numera av samtliga
trafikverk och har kommit att uppfattas
som ett naturligt sätt att tänka och agera.
Flera av de nya förutsättningarna
för samspelet mellan Trafikverket och an
dra myndigheter inom transportområdet,

Trafikverkets
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Trafikverkets planeringsansvar för samt
liga trafikslag innebär att dialogen med
samverkanspartner, medborgare och
näringsliv har blivit enklare och mer
effektiv. Nya forum för ett flertal sådana
dialoger har etablerats, till exempel ett
nationellt persontransportråd och ett
nationellt näringslivsråd.
På regional och lokal nivå har initiativ
tagits till trafikslagsövergripande sam
arbeten med andra aktörer. I Skåne bedrivs
ett arbete som syftar till förbättrade möj
ligheter till byten mellan olika trafikslag.
Ett samarbetsavtal har träffats med Lunds
kommun och Skånetrafiken som omfattar
trafikslagsövergripande planering på kort
och lång sikt och med tidsatta åtaganden
från respektive part. Ambitionen är att
använda samarbetsmodellen tillsammans
med fler kommuner av liknande storlek.

Installation av vibrationsmätare på Riddarholmskyrkans torn i samband med sprängningar för Citybanan.

till exempel Sjöfartsverket och
Transportstyrelsen, har under 2010
börjat komma på plats och under 2011
kommer arbetet att fortsätta med att
utveckla samarbetsformer och förmedla
och vidareutveckla kunskap och metoder.
Exempelvis planeras ett samarbete med
bland annat Sjöfartsverket kring Väner
sjöfarten för att utreda funktionella och
samhällsekonomiskt effektiva lösningar
på kort och lång sikt. Ett annat exempel
på gemensamma aktiviteter inom sjöfarts
området är hanteringen av de önskemål
på utvecklad hamnkapacitet kring
Gävlebukten och i synnerhet Söderhamn,
som framkommit i samband med plane
rade vindkraftsetableringar. Personal
från Trafikverket och Sjöfartsverket
arbetar här parallellt för att utveckla
roller och arbetssätt som kan användas
på andra håll.
Den långsiktiga planeringen kommer

med stor sannolikhet att förändras och
effektiviseras under de närmaste åren.
I februari redovisade de nu nedlagda
trafikverken Banverket och Vägverket
förslag till nytt planeringssystem. Inom
ramen för det regeringsuppdrag om med
finansiering (Kommittédirektiv 2010:92)
som ska redovisas till den 31 maj 2011,
kommer förslaget att vidareutvecklas
och Trafikverket deltar som expert i ar
betet. Under hösten 2010 har vidare
ransportinfrastrukturkommitténs utred
ning Effektivare planering av vägar och
järnvägar(SOU 2010:57) remitterats.
Trafikverket ställer sig generellt positivt
till de förslag som Transportinfra
strukturkommittén presenterat och ser
påtagliga möjligheter till en effektivare
planeringsprocess om grundtankarna
i trafikverkens förslag till planerings
system förenas med Transportinfra
strukt urkommitténs förslag.

TABELL 5

Kostnader för investeringar per åtgärdskategori, miljoner kronor i löpande priser
Åtgärdskategorier

2008

2009

2010

Motorväg

3 142

3 841

4 623

Mötesfri landsväg m.fl.

1 854

2 394

3 270

69

146

Gång och cykelväg
Dubbelspår eller flerspår

183
5 569

Kraftförsörjning

307

Tillgänglighetsanpassning av stationer

262

Övriga kapacitetsåtgärder Järnväg

4 942

Järnväg 2008 och 20091)

9 765

Övrigt 2)

3 421

4 352

4 624

18 251

22 466

23 780

Totalt investeringar

11 733

J ärnvägens investeringskostnader finns inte uppdelade i dessa åtgärdskategorier för 2008 och 2009. Lämnade
kostnadsuppgifter är hämtade från Banverkets årsredovisningar för 2008 och 2009.
2) 
Övrigt innehåller endast kostnader för väginvesteringar åren 2008 och 2009 inkl. väginvesteringarnas
produktionsstöd.
1)

Investeringar i vägar
och järnvägar
Den totala investeringsvolymen netto
under 2010 var 23 780 miljoner kronor.
Året är det första i genomförandet av
den nationella transportplanen för åren
2010–2021. Nedanstående redovisning
handlar till stor del om genomförandet
av de stora projekten. Utöver dessa
genomförs ett stort antal mindre inves
teringar som ger väsentliga bidrag till
Trafikverkets måluppfyllelse.
Trafikverket ser ett stort intresse
från kommuner och näringsliv att dels
förskottera projekt, dels medfinansiera
projekt. Planering sker för införande av
trängselskatt i Göteborg från den
1 januari 2013.
Tabell 5 visar vilken typ av
investeringsåtgärder som har genomförts
under 2010 enligt Nationell plan och de
regionala planerna, och hur kostnaderna
fördelat sig mellan olika typer av åtgär
der. Tabellen innehåller investeringarna
för såväl vägar som järnvägar. Av tabellen
framgår bland annat att mer medel har
använts 2010 till utbyggnad av motorväg,
mötesfri landsväg samt gång- och cykel
vägar än tidigare år. Av de redovisade
16 delprojekten har 12 projekt en prognos
som överensstämmer med plan +/- 5 pro
cent, 3 projekt har en prognos som under
stiger plan mer än 5 procent och 1 projekt
har en prognos som överstiger plan med
mer än 5 procent. Den stora prognos
avvikelsen för Kirunaprojektet beror på
de innehållsförändringar som tagits fram
i samarbete med LKAB. Se kommentarer
nedan. Se tabell 6 på nästa sida.
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TABELL 6

Prognos för större investeringsobjekt jämfört med totalkostnad inkl.
medfinansiering i Nationell plan för transportsystemet 2010–2021
(där inte annat särskilt anges), prisnivå 2009

Projekt

Väg/
Bana

Byggstart

Prognos,
prisnivå
2009
(mnkr)

Prognos/
Plan

Utfall
t.o.m.
2010
(mnkr)

Citybanan

B

2009

2017

18 405

18 478

100 %

6 746

Förbifart Stockholm

V

Prel 2012

Prel 2020

27 669

27 601

100 %

380

TomtebodaKallhäll,
ökad kapacitet (Mälarbanan)

B

2011 (Yttre delen)

2016 (2022)

10 709

10 717

100 %

197

E20 Norra länken

V

2006

2015

11 925

11 191

94 %

6 013

E4 TomtebodaHaga södra (Norra station)

V

2010

2018

753

779

104 %

107

E18 HjulstaKista

V

2009

2015

3 960

3 916

99 %

970

Kirunaprojektet

B

2009

2012

2 002

1 245

62 %

393

V/B

2010/2006

2013/2012

1 655/2 321

1 618/2 360

98 %/102 %

234/1 543

Hallandsås

B

Omstart 2003 (1992)

2015

10 827

11 001

102 %

6 775

Citytunneln

B

2005

2010

8 090

7 704

95 %

7 698

E4 Sundsvall

V

2011

2015

4 094

4 097

100 %

469

Ådalsbanan

B

2004

2011

6 957

7 266

104 %

6 650

Bana Väg Motala–Mjölby

Partihallsförbindelsen
Bana Väg i väst
1)

V

2008

2011

1 779

1 678

94 %

1 182

V/B

2004

2012

6 052/7 117

6 079/7 618

100 %/107 %

2 976/4 875

Den totala kostnaden är enligt plan inklusive eventuell medfinansiering och i prisnivå 2009. Botniabanan har
bedrivits i annan form utanför den nationella planen.

CITYBANAN. Framdriften i projektet

är bra. Framdriften i bergsarbetena
går enligt plan med sikte på sommar
avstängningen av tunnelbanans blå linje.
Förseningarna som uppstått i entreprenad
Söderströmst unneln kvarstår delvis.
Servicetunneln har passerat under
Maria Magdalena kyrka. En fortsatt
diskussion pågår med kyrkorna om han
teringen kring kontrollprogrammen och
gränsvärden för vibrationer. Förslag till
villkor för buller, vibrationer och utsläpp
till vatten för Norrmalm behandlas av
Miljödomstolen och ansökan för ändrade
villkor (grundvatteninflöde) för arbets
tunneln Torsgatan är inlämnad till
Miljödomstolen.
FÖRBIFART STOCKHOLM. Arbetet med

färdigställandet av arbetsplanen med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
pågår. Utställning av arbetsplanen plane
ras ske under våren 2011. Ansökan om
miljödomar till miljödomstolen kommer
att skickas in samtidigt som arbetsplanen
går till utställelse. Diskussioner pågår
med flera kommuner för tecknande av
genomförandeavtal.
Tre av fyra upphandlingar för framta
gande av bygghandlingar har överklagats.
Arbetet med bygghandlingar försenas där
med och kommer inte att starta i år. Detta
kan påverka planerad byggstart negativt.
TOMTEBODA–KALLHÄLL, ÖKAD KAPACITET
(MÄLARBANAN). För den yttre delen av
Mälarbanan, Barkarby–Kallhäll, pågår
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Öppnas
för trafik

Total
kostnad
enligt plan
(mnkr) 1)

utställning av järnvägsplanen och prog
nos för laga kraft är december 2011.
Framtagande av bygghandlingar
och förfrågningsunderlag för kritiska
entreprenader samt framtagande av
genomförandeavtal, stationsavtal och
broavtal pågår.
För inre delen (Tomteboda–Barkarby)
är beslut fattat att fyrspåret ska byggas
genom Sundbyberg. Möjliga lösningar
genom Solna kommun diskuteras med
kommunen. Sundbybergs kommun
arbetar för att lösa medfinansiering av
en nedsänkt järnväg genom centrum.
E20 NORRA LÄNKEN. Arbetena på Norra

länken följer i huvudsak plan. Kritiskt är
färdigställandet av Norra stations
området så att Norra länken kan öppnas
för trafik 2015.
E4 TOMTEBODA–HAGA SÖDRA (NORRA
STATION). Genomförandeavtal med

Stockholms stad om överdäckning av
E4/E20 vid Norra station är klara. En
styrelse är utsedd med representanter
från staden och Trafikverket. Kritiskt för
att hålla tiderna för trafikstart på Norra
länken är att byggandet på Norra station
kan ske utan större hinder och med nära
samordning mellan delarna.
E18 HJULSTA – KISTA. Ett antal förbere
dande entreprenader har genomförts
och flera av huvudentreprenaderna har
kommit igång med arbetena. Arbeten
med breddning av bro över tunnelbanan

vid Kymlinge är tidskritiska. En överens
kommelse krävs med SL då inskränk
ningar i trafiken är nödvändig.
KIRUNAPROJEKTET, NY JÄRNVÄG. Arbetena
med byggande av ny järnväg förbi Kiruna
löper enligt plan med färdigställande i
oktober 2012. Anläggningsentreprenader
pågår för fullt och arbetena anpassas till
rennäringen för att minimera störningarna.
Projektet närmar sig en ny fas då byggande
av järnväg påbörjas. Då projektet
bekostas av LKAB löper Trafikverket
ingen ekonomisk risk. Den lägre prognosen
i förhållande till plan beror på de inne
hålls- och kostnadsbesparingar som
identifierats tillsammans med LKAB.
BANA VÄG MOTALA–MJÖLBY. En bygg

startsceremoni genomfördes i slutet av
augusti i Motala för riksväg 50. Pågående
arbeten för vägdelen är planering och
projektering samt byggande av tillfälliga
mellanstöd vid Vätterbron i Motala.
Trafikomläggningar har genomförts
kring Mjölby för byggande av broar och
trafikplatser. Vädret har påverkat pro
duktionstakten negativt, men bedöms
inte påverka huvudtidplanen.
Tidsmarginalerna för att miljödomen
gällande Göta kanal och Motala ström
inte ska påverka planerad drifttagning
minskar. Miljööverdomstolens beslut
innebär att dubbelspåret inte gavs verk
ställighetsförordnande. Beslutet har
överklagats till Högsta Domstolen. Den
planerade inkopplingen av en mil nytt
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Umeås nya järnvägsstation, Umeå Östra,
invigdes i augusti i
samband med Botniabanans öppnande.

dubbelspår mellan Mjölby–Skänninge
försenas genom brister i dokumentation
till Transportstyrelsen.
HALLANDSÅS. Genombrott till den östra
mottagningskammaren gjordes den
25 augusti. Totalt är nu 69 procent
huvudt unnel färdig. Borrmaskinen
flyttas nu från det östra röret till det
västra, arbetet går planenligt trots tidig
vinter. Omstart i det västra röret beräknas
ske i mars 2011. Projektering av järnvägs
installationen pågår.
Miljödomstolen kungjorde miljödoms
ansökan den 16 december. Ny miljödom
samt utökad frysning av Möllebackzonen
möjliggör en effektiv framdrift och ska
par största möjliga miljönytta.
CITYTUNNELN. Söndagen den 12 december

började den ordinarie tågtrafiken rulla
genom Citytunneln i Malmö. Det var en
tidigareläggning av trafikstart jämfört
med ursprunglig plan.

Trafikverkets beslut om att godkänna
arbetsplanerna för Myre–Stockvik och
Stockvik–Skönsberg. Innan detta skedde
hade Miljödomstolen i Östersund gett
sitt godkännande för att bygga bron över
Sundsvallsfjärden. Den långdragna till
ståndsprocessen innebär dock en påtaglig
risk att trafikstarten kommer att försenas.
ÅDALSBANAN. Ådalsbanan planeras att

öppnas för trafik i december 2011 i stället
för i augusti samma år. Det är leveransen
av det nya trafikstyrningssystemet som
är fördröjd. Genom att flytta trafik
starten ges tid till provkörningar för att
minimera risken för inkörningsproblem.
Kvarstående arbeten, förutom trafikstyr
ningssystemet, utgörs av el- och signal
installationer samt återställande av
mark. Ett intensivt arbete pågår också
med bullerskyddsåtgärder då, cirka 4 000
fönster ska bytas ut och cirka 400 buller
skydd för uteplatser ska anläggas.
PARTIHALLSFÖRBINDELSEN. Projektet

E4 SUNDSVALL. Vid sitt sammanträde

den 20 januari avslog regeringen
de fem överklaganden som gjorts av

är klart till cirka 80 procent och ligger
i fas med kontraktstidsplanen. Samtliga
fem montageetapper har slutförts

på Partihallsbron. Gjutning av betong
farbanan pågår på flera fronter.
På betongbron pågår betongarbete
för överbyggnaden. På trafikplatserna
Marieholm och Ånäs pågår grundlägg
ningsarbeten för brostöd och landfästen.
BANA VÄG I VÄST. Byggande pågår på

flera deletapper. Vissa sträckor är färdig
byggda och andra väntar på byggstart.
Genomförda aktiviteter under 2010:
5,5 km ny fyrfältsväg mellan Nödinge och
Nol har tagits i bruk. Enligt den ursprung
liga tidplanen skulle vägen öppnas under
hösten 2011. Halva tunneln genom
Kattleberg är färdigsprängd. Byggarbeten
startade på deletapperna Velanda–
Prässebo och Älvängen–Alvhem.
För järnvägsprojekten finns samtliga
tillstånd klara för framdriften. På väg
sidan är arbetsplanerna kritiska på
sträckan Älvängen–Trollhättan för att
klara trafiköppningen i december 2012.
Vid sitt sammanträde den 28 oktober
avslog regeringen de överklaganden som
gjorts på Trafikverkets beslut om att
godkänna arbetsplanerna för Älvängen–
Alvhem och Norr Göta–Edet Rasta.
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Investeringar enligt Nationell plan
för transportsystemet 2010–2021

99 procent av planen för år 2010 och
13 procent av den totala planen åren
2010–2021. Se tabell 7. De större namn
givna investeringarna och delar av åtgär
derna för trimning och effektivisering
var till stor del pågående från tidigare år.
Detta förklarar att en större andel av
dessa åtgärder har genomförts jämfört
med andra åtgärdsområden.

Investeringar enligt den nationella
planen har gjorts för 21 181 miljoner
kronor under 2010. Den nationella planen
anger 21 448 miljoner kronor för angivna
åtgärder för år 2010 och 162 512 miljoner
kronor för hela planperioden, åren
2010–2021. Detta ger en uppfyllelse på

TABELL 7

Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan, miljoner kronor, prisnivå 2010
Större
namngivna
investeringar

Bärighet &
tjälsäkring

Trimning och
effektivisering för
tillväxt och klimat

Miljöinvesteringar

16 179

1 354

3 327

3 223

21 181

117 709

14 800

25 198

4 805

162 512

13,7 %

9,1 %

13,2 %

6,7 %

13,0 %

Volym 2010
Summa plan 2010–2021
Andel av plan

Summa

TABELL 8

Totala nettokostnader för investeringsåtgärder öppnade för trafik 2008–2010,
samt längd
Åtgärd

		

Total kostnad i resp. års prisnivå

Längd, km

Motorväg

Mötesfri
landsväg

Gång/
c ykelväg

Dubbelspår/ 			
flerspår
1 240

2008

8 240

1 527

39

2009

802

811

114

0

2010

4 125

1 191

120

7 704
13

2008

69

205

69

2009

20

160

150

0

2010

59

198

83

17

TABELL 9

Objekt öppnade för trafik år 2010, miljoner kronor, prisnivå år 2010-06
Beräknad
kostnad i
plan

Beräknad
kostnad vid
byggstart

Uppföljd
kostnad efter
genomförande

Beräknad
NNK i plan

Uppföljd
NNK

9 245

9 124

8 060

0,46

0,1 2)

334

356

303

0,1 3)

0,2

Järnväg
Citytunneln 1)
Bohusbanan, fjärrstyrt trafikstyrningssystem
Åstorp–Teckomatorp, hastighetsanpassning
(160 km/tim), mötesstation, fjärrblockering
Botniabanan

248 4)

243

144

3,4 5)

15 874

15 874

19 111

0,54

0,45





6)

Motorväg
E6 Rabbalshede–Pålen
E6 Lugnet–Skee
E18 Sagån–Enköping

498,5

526

498,5

 7)

1 164,3

988,8

975,9

 8)



992

892

908

3,0

3,4

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort
270

270 9)

279

0,7

0,5

Rv41 Förbi Veddige och Veddige–Järlöv

155,8

198,6

196,4

1,0

0,8 10)

Rv73 Älgviken–Fors

1 327

1 903

1 835

0,6

0,9 11)

Rv34 St Aby–Glahytt

1)

2)

3)
4)
5)

 amtliga kostnader redovisade för Citytunneln avser
S
Banverkets andel. Den beräknade totala kostnaden vid
byggstart var 13,6 mdr kronor medan genomförande
kostnaden slutade på totalt 12,1 mdr kronor
Uppföljd NNK bygger på såväl minskade kostnader
som ökade nyttor
En reviderad NNK har beräknats
Plankostnad 2010-2021
Beräknad NNK bygger på en mindre andel
av plankostnaden

Det har inte gått att utreda hur stor del av kostnads
minskningen som ska påverka lönsamheten
7)
Förkalkyl saknas
8)
Förkalkyl saknas
9)
Prisnivå 2009-03
10)
Uppföljd NNK bygger på såväl ökade kostnader
som minskade nyttor
11)	
Uppföljd NNK bygger på såväl ökade kostnader
som ökade nyttor
6)

Ban- och vägindex utgår från byggindexet E 84 men har särskilt viktats utifrån de arbetsmoment och varugrupper
som är specifika för ban- respektive vägarbeten.
1)
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Vägar och järnvägar öppnade
för trafik 2008–2010
Tabell 8 visar den totala nettokostnaden
för olika investeringsåtgärder som öpp
nats för trafik 2008–2010 samt åtgärder
nas omfattning i kilometer.

Uppföljning av investeringsobjekt
öppnade för trafik
Uppföljning av anläggningskostnader och
effekter har gjorts för objekt som ingått
i Banverkets och Vägverkets långsiktiga
planer. Uppföljningen redovisas för objekt
som öppnats för trafik år 2010 och år
2005. För samtliga objekt redovisas
anläggningskostnad i plan, vid byggstart
och efter färdigställande. Om inte annat
anges redovisas anläggningskostnader
för objekt öppnade för trafik år 2010 och
år 2005 i prisnivå 2010-06 respektive
2005-06. Prisnivåjusteringarna har gjorts
med ett genomsnittligt ban- och vägindex1).
För samtliga objekt redovisas även beräk
nad och uppföljd samhällsekonomisk
lönsamhet (Nettonuvärdekvot, NNK).
Om inte annat anges, baseras uppföljd
NNK på eventuella kostnadsförändringar
mellan plankostnad och genomförande
kostnad. För objekt öppnade för trafik
år 2005 har även en bedömning av nytto
utfallet gjorts. Denna bedömning ingår
inte i uppföljd NNK, om inte annat anges.
Riksrevisionen har riktat kritik mot
användningen av index och kostnadskon
trollen i järnvägs- och väginvesteringar.
Trafikverket har använt väg- respektive
banindex för kostnadsberäkningarna.
Vägindex påverkas starkt av stål- och
oljeprisutvecklingen. Prisutvecklingen för
el-, signal- och telesystem tillsammans
med ballastmaterial har en betydande
påverkan på banindex. Löneökningar
påverkar både väg och järnväg. Indexen
är sammansatta för att spegla anlägg
ningsbranschens prisutveckling.
Ett alternativ är att använda nettopris
index (NPI). Detta visar hur konsument
priserna i genomsnitt utvecklar sig för
hela den privata inhemska konsumtionen,
de priser konsumenterna faktiskt betalar.
En stor del av de konsumtionsvaror som
ingår i NPI-korgen produceras i utlandet
och priserna på dessa varor speglar därför
hur kostnaderna utvecklats i de länder där
de produceras.
Nettoprisindex har de senaste åren
haft en lägre utveckling än väg- och ban
index. Om nettoprisindex hade använts
för omräkningen hade beräknade kostna
der i plan och vid byggstart blivit lägre
i jämförelserna.
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Arbetsmöte i projektet 50-11, som har tagit fram en kostnads- och tidseffektiv metod att bygga perronger.

Efter att de objekt som Riksrevisionen
granskade har färdigställts, har
Trafikverket vidtagit åtgärder för att för
bättra kvaliteten i kostnadskalkyler. Ett
gemensamt arbetssätt har implementerats
och kalkylering enligt successivmetoden
har införts. Möjligheterna till nedbruten
information om kostnader har förbättrats.
Trafikverket har en avvikelsehantering av
kostnad, tid och innehåll för investerings
projekten. Samtliga avvikelser analyseras
innan beslut om förändrad budget fattas.
Dokumenthanteringen ska säkerställa att
man kan finna de beslut som tagits under
projektens livslängd.

Uppföljning av anläggningskostnad och effekter för objekt
öppnade för trafik år 2010
Eftersom anläggningskostnader anpassats
till en gemensam prisnivå med ett sam
manvägt byggindex kan redovisade kost
nader skilja sig i förhållande till de som
redovisas på annat håll i löpande priser.
Uppföljningen av anläggningskostnaden
visar att det finns objekt som blivit
både billigare och dyrare än beräknat
vid byggstart och i plan. Värt att
notera är att endast ett objekt bedöms
vara samhällsekonomiskt olönsamt i

uppföljningen. Detta bedöms dock bero
på att objektet fått ett sämre effektutfall
än beräknat. Nedan kommenteras resul
tatet av uppföljningen för några av objek
ten öppnade för trafik år 2010. Se även
tabell 9.
CITYTUNNELN I MALMÖ. Uppföljningen av
Citytunneln visar att anläggningskostna
den blev lägre än beräknat i plan. Den
totala kostnaden beräknades vid byggstart
uppgå till 13,6 miljarder kronor i 2010 års
prisnivå, varav statens del var 9,1 miljar
der kronor och resten utgjordes av annan
finansiering. Genomförandekostnaden
uppgick till 12,1 miljarder kronor i 2010
års prisnivå, varav statens andel uppgick
till cirka 8,1 miljarder kronor och resten
utgjordes av annan finansiering. Att
kostnadsutfallet blev lägre än beräknat
förklaras av att de risker som hade anta
gits i beslutsunderlaget inte inträffade.
Objektet har följts upp avseende
samhällsekonomisk lönsamhet och indi
kerar att objektet kan vara svagt lönsamt.
Det förklaras dels av lägre anläggnings
kostnad än beräknat, dels till störst del
av att resandet blivit högre än vad man
antog i beslutsunderlaget.

BOTNIABANAN. Eftersom det inte fanns
någon uttalad plankostnad i Banverkets
stomnätsplan 1998-2007 har kostnads
uppföljningen gjorts mot den kostnad
på 8,2 miljarder kronor som beräknades
i det ursprungliga huvudavtalet 1997
mellan staten och Botniabanan AB.
Samma kostnad gäller som byggstarts
kostnad. Omräknat till prisnivå 2010
uppgick kostnaden i det ursprungliga
huvudavtalet till cirka 15,9 miljarder
kronor. Den faktiska genomförande
kostnaden uppgår till 15 miljarder kronor
och omräknat till 2010 års prisnivå
19,1 miljarder kronor. Beräkningen visar
således på en kostnadsökning på cirka
3,2 miljarder kronor. Till mycket stor del
beror kostnadsökningen på ökade kost
nader för ökade miljökrav. Vidare var
den förlängda byggtiden på grund av
olika miljöprocesser kostnadsdrivande.
Totalt sett försenades projektet med
4,5 år. Avtalsparterna har 2003 beslutat
om en ändrad budget för projektet till
13,2 miljarder kronor i prisnivå 2003.
Den faktiska genomförandekostnaden på
15 miljarder kronor är 600 miljoner lägre
än den nya budgeten omräknad till
löpande priser. Uppföljd samhällsekono
misk lönsamhet bygger enbart på uppföljd
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anläggningskostnad och förlängd bygg
tid. Trots ökade kostnader och längre
byggtid indikerar uppföljningen att åt
gärden är samhällsekonomiskt lönsam.

En beräkning utförd under år 2010 som
även tagit hänsyn till högre trafikflöden
än de som antagits i beslutsunderlaget
visar på en lönsamhetskvot på 0,9.

VÄG 73 ÄLGVIKEN-FORS. Uppföljningen

E18 SAGÅN-ENKÖPING. Uppföljningen av

av riksväg 73 Älgviken-Fors (mellan
Stockholm och Nynäshamn) visar att an
läggningskostnaden blev högre än beräk
nat i plan. Orsaken till kostnadsökningen
jämfört med planen är framför allt en
högretrafiksäkerhetsstandard på trafik
platserna, som föranleddes av att trafik
nivåer och olyckor ökade mer än
beräknat, samt kostnader för att minska
barriäreffekten enligt krav från regeringen
i tillåtlighetsbeslutet. Vidare fanns
osäkerheter om hur projektet skulle finan
sieras, vilket gjorde att flera alternativa
mindre kostsamma utformningar projek
terades. Finansieringsproblemen för
anledde också att projektet delades upp
i etapper, vilket gjorde att mellanupplag
krävdes för att hantera stora massobalan
ser. Projektets färdigställande försenades
med två år, vilket innebär att beställar
organisationen måste bibehållas ytterligare
två år med ökade byggherrekostnader
som följd. Projektet drabbades även av
en överhettad byggbransch som drev upp
priserna. Trots den ökade kostnaden för
projektet bedöms projektet ha en god
samhällsekonomisk lönsamhet.

E18 Sagån-Enköping visar att anläggnings
kostnaden blev lägre än beräknat i plan.
Den totala kostnaden beräknades i plan
uppgå till 992 miljoner kronor i 2010 års
prisnivå. Slutkostnaden blev 908 miljoner
kronor. En förklaring till de minskade
kostnaderna är att de planerade tunnlarna
i projektet kunde byggas kortare. Andra
förklaringar är ändrade riktlinjer för
vägutformning som minskade kostna
derna samt att marknadsläget var bra
så att man uppnådde en effektiv upp
handling. Projektet bedömdes i plan vara
mycket samhällsekonomiskt lönsamt, och
lönsamheten har i och med den lägre
kostnaden ökat än mer. Bedömningen
bygger dock enbart på resultatet av
kostnadsuppföljningen.

Uppföljning av effekter för objekt
öppnade för trafik 2005
För objekt öppnade för trafik år 2005
har en uppföljning gjorts av effekter
och samhällsekonomisk lönsamhet.
Redovisade uppföljda anläggningskost
nader baseras i huvudsak på uppföljning
ar som gjorts redan år 2005. För vissa

objekt har dock anläggningskostnaderna
reviderats till årets årsredovisning.
Eftersom anläggningskostnaderna an
passats till en gemensam prisnivå med
ett sammanvägt byggindex kan redovisa
de kostnader skilja sig i förhållande till
de som redovisas på annat håll i löpande
priser. Mer än hälften av objekten
bedömsha gett de effekter som planera
des vid planupprättande (grön). Ett fler
tal objekt har varit svåra att bedöma
effektutfallet för eftersom objekten inte
prövats med en samhällsekonomisk kal
kyl eller har förändrat sitt innehåll så
mycket i förhållande till beslutsunder
laget att det inte varit möjligt att jämföra
effektutfallet (grå). Några objekt är även
delar av större satsningar vilket gör att
dessa inte kan följas upp förrän hela sats
ningen färdigställts (Västkustbanan).
Uppföljd samhällsekonomisk lönsamhet
baseras enbart på resultatet av kostnads
uppföljningen om inte annat anges.
Nedan kommenteras resultatet av upp
följningen för några av objekten öppnade
för trafik år 2005 där uppföljningen
visarpå större förändringar.
Se tabell 10.
VÄG 50 LUDVIKA-BORLÄNGE. Syftet med åt

gärden var att förbättra trafiksäkerheten
och framkomligheten. Genom ombygg
nad till mötesfri landsväg förväntades
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TABELL 10

Uppföljning av effekter för objekt öppnade för trafik år 2005, miljoner kronor, prisnivå 2005-06
Beräknad
kostnad i plan

Beräknad
kostnad vid
byggstart

Uppföljd
kostnad efter
genomförande

Uppföljd
nettonytta

Beräknad
NNK i plan

Uppföljd
NNK

Västkustbanan, Kävlinge–Lund, dubbelspår 1)

786

1 011

1 196







Västkustbanan, Lekarekulle–Frillesås, dubbelspår 1)

431

750

688







Ostkustbanan, ÄlvkarlebyBomansberget, dsp Obs ej SurFvk

599

563

551

Grå

 2)



Järnväg

Norra stambanan, Edänge, linjerätning och broar

184

182

235

Grå

0,2

0,1

Hallsbergs rangerbangård, fortsatt ombyggnad och modernisering

447

466

516

Grå

 2)



Hallsbergs rangerbangård, ombyggnad och modernisering

286

369

316

Grå

 2)



Norge/Vänernbanan, Öxnered, bangårdsombyggnad

120

180

175

Grå

 2)



53

50

64,6 3)

Grön

0,21

0,11

Skånebanan, Attarp och Önnestad, mötesstationer
Jönköpingsbanan, Mullsjö, bangårdsanpassning

25

26

30,1

Grå

 2)



Jönköpingbanan, Stax 25 ton

64

69,8

38,2

Röd

 2)



1 399

1 459

1 793

Grön

 2)



491

556

602

Grön

 2)





142

134

Grå





E4 Skellefteå–Kåge

183

183

194

Grön

0,1

0,15

Rv 26 Brandshult–Hyltebruk

210

214

213

Grön

1,1

1,1

Rv 26 Borgunda–Skövde

571

562

588

Grön

1,3

1,2

Rv 27 Kråkered–Aplared

254

245

252

Grön

1,3

2,0 4)

Rv 50 Ludvika–Borlänge

88

Stockholm, Stockholm södraÅrsta, spårutbyggnad inkl Årstabron
Motorväg
E4 Rotebro–Upplands Väsby
E6 Torp–Håby, delen Kallsås–Småröd
Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort

5)

57

57

Grön

0,4

1,2

Rv 50 Ornäs–Tallen

210

218

210

Grön

0,5

0,5

Rv 50 Tallen–Gruvan (Falun)

240

239

233

Grå

 2)



Lv 275 Tranebergsbron

642

597

684

Grön

 2)



Landsväg med mötande trafik
155

181

183

Röd

1

1

Lv 249 Förbifart Frövi

104 6)

117

93 6)

Grön

1,1

1,3

Lv 250 Köping–Kolsva

117 6)

118

101 6)

Grön

0,2

0,1

77

79

68

Grön

0,7

0,9

Rv 87 Döda Fallet–Bispgården

Lv 723 Skärhamn–Kålleskär
Planerad effekt bedöms ha uppfyllts

Planerad effekt bedöms inte ha uppfyllts

Det har av olika anledningar inte bedömts som möjligt att jämföra planerad effekt med utfall

 ffektuppföljning av denna åtgärd kan göras först när
E
hela Västkustbanan färdigställts
2)
Förkalkyl saknas

3)

mötesolyckor och den mycket svåra ska
deföljd som dessa medför förhindras.
Dessutom förväntades framkomligheten
förbättras genom att hastigheten på väg
sträckan skulle kunna höjas till 110 km/
tim. Före åtgärden uppgick antalet
trafikskadade personer på riksväg 50
inom aktuellt område totalt under perio
den 1990–1999 till 9 dödade, 40 svårt
skadade och 92 lindrigt skadade.
Mötesolyckor var orsaken till 3 dödade
och 8 svårt skadade. Efter färdigställan
de har 9 olyckor rapporterats med döda
och svårt skadade mellan år 2006 och
2009. En person har dödats vid en kors
ningsolycka och en vid en MC-olycka. 10
personer har enligt polisrapporteringen
varit svårt skadade. Restidsvinsterna var
inledningsvis de förväntade, men i sam
band med hastighetsöversynen sänktes
hastigheten till 100 km/ tim vilket inne
burit lägre restidsvinster. På grund av

att projektet kunde genomföras till en
lägre kostnad än i plan har lönsamheten
ökat markant.

1)

4)

Genomförandekostnad beräknad 2009
Uppföljd NNK bygger på såväl minskade kostnader
som ökade nyttor

E4 SKELLEFTEÅ–KÅGE. Denna vägsträcka
har relativt mycket trafik (cirka 10 000–
12 000 fordon/dygn). Åtgärden beräkna
des ge goda trafiksäkerhetseffekter
för bilister och oskyddade trafikanter.
Vidare skulle den leda till bättre fram
komlighet och ökad tillgänglighet. Några
kvantifierade effekter har inte beräknats
i denna effektuppföljning, men beräknade
effekter vid beslutstillfället bedöms ha
uppnåtts. Däremot visar kostnads
uppföljningen att projektet genomförts
till en högre kostnad än beräknat i plan.
De ökade kostnaderna har därmed gjort
att den samhällsekonomiska lönsamhe
ten bedöms ha minskat, vilket resulterat
i att åtgärdens svaga lönsamhet blivit
än svagare.

 tgärden var inte namngiven i någon plan utan ingick
Å
i en åtgärdspott
6)
Uppdaterad kostnad prisnivå 2010-06
5)

SKÅNEBANAN, ATTARP OCH ÖNNESTAD,
MÖTESSTATIONER. Byggande av två nya

mötesstationer, Attarp och Önnestad,
antogs medföra en restidsvinst på i
genomsnitt 2 minuter för persontåg och
en transporttidsvinst på i genomsnitt
8 minuter för godståg. Den genomsnittliga
tidsvinsten för godståg antogs uppkomma
av att 25 procent av godstågen skulle få
en tidsvinst på 30 minuter. Vid tidpunk
ten för den samhällsekonomiska kalkylen
fanns det godståg som väntade på att få
avgå från Kristianstad i drygt 40 minuter.
År 2005 tog det 19–20 minuter att resa
mellan Kristianstad och Hässleholm
med Öresundståg som hade uppehåll
i Vinslöv. I dag tar det 16–18 minuter
att resa med Öresundståg samma sträcka.
Tidsvinsten har uppkommit på grund
av slopat uppehåll för resandeutbyte
i Vinslöv. I dag trafikerar förutom
Öresundstågen även Pågatåg sträckan
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mellan Hässleholm och Kristianstad.
Pågatågen har uppehåll i Vinslöv och
har en restid på 21–22 minuter. Utan
de nya mötesstationerna bedöms trafik
upplägget, med två olika tågsystem
(Öresundståg och Pågatåg), inte ha varit
möjligt på grund av kapacitetsbrist.
Tidsvinsten för persontåg på 2 minuter
i den samhällsekonomiska kalkylen
bedöms därmed ha inträffat som
en effekt av de nya mötesspåren.
I den samhällsekonomiska kalkylen
antogs att 25 procent av godstågen skulle
spara 30 minuter om utbyggnad av de nya
mötesstationerna ägde rum, vilket mot
svarade 8 minuter per godståg. Denna
förbättring för godstågen uppstod troligt
vis direkt efter att de nya mötesstationerna
färdigställts. Persontrafiken på banan har
därefter ökat väsentligt. I dag bedöms

situationen för godståg vara ungefär lika
god som innan mötesstationerna i Attarp
och Önnestad öppnades. När det gäller
trafikmängden på Skånebanan har den
ökat mer än vad som förutsågs i prognosen.
Den kraftigt ökade turtätheten bedöms
som en nytta som inte fanns med i den
ursprungliga kalkylen. När det gäller
genomförandekostnaden har den beräk
ningen reviderats sedan årsredovisningen
2005 (den kostnad som redovisades där).
Uppföljningen visar att kostnaderna
ökat för projektet, vilket inneburit att
den samhällsekonomiska lönsamheten
sjunkit, trots att effekterna av åtgärden
bedöms ha fallit ut som beräknat.
NORRA STAMBANAN, EDÄNGE, LINJE
RÄTNING OCH BROAR. Projektet innebar en
ombyggnad av järnvägen mellan Skästra

och Ljusdal på delen Ede–Edänge
i Ljusdals kommun. Ombyggnaden om
fattade ny linjesträckning för enkelspår
cirka 2,7 km med två nya broar. I projektet
ingick även andra delar i anslutning till
den aktuella sträckan. Den nya linje
sträckningen mellan Skästra och Ljusdal
förkortade sträckan med cirka 900 meter.
Ombyggnaden beräknades medföra att
hastigheten för konventionella tåg skulle
bli 130–160 km/tim och snabbtågens has
tighet skulle bli 165–200 km/tim. På detta
sätt skulle kapaciteten på sträckan kunna
öka. Det har inom ramen för uppföljningen
inte gjorts någon kvantitativ analys av om
beräknade effekter fallit ut som beräknat.
Det har heller inte varit möjligt att bedöma
om beräknade effekter fallit ut enligt
gjorda beräkningar. Orsaken till att det
inte varit möjligt att bedöma effektutfallet

TABELL 11

Uppföljning av åtgärdstyper i de regionala planerna, miljoner kronor

Volym 2010
Volym 20102021
Andel av plan
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Namngivna
investeringar

Trimning och
effektivisering,
miljö och övriga
mindre åtgärder

Statlig medfinansiering till
kommuner för trafiksäkerhet,
miljö, transportinformatik
och flygplatsanläggningar

Statlig medfinansiering
till trafikhuvudmän för
kollektivtrafik väg,
spår och sjöfart

Bidrag till
enskilda vägar

1 325

699

31

369

13

2 437

15 743

6 998

2 409

7 601

349

33 100

8,4 %

10,0 %

1,3 %

4,9 %

3,7 %

7,4 %

Summa
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är att det råder en viss oklarhet om vilka
effekter som beräknats i beslutsunderlaget
som motiverade åtgärden. Uppföljd lön
samhet har således enbart beräknats
mot bakgrund av den kostnadsökning
som skett i projektet, och den indikerar
att lönsamheten minskat betydligt.

Investeringar enligt
länsplaner för regional
transportinfrastruktur
De regionala vägarna är statliga vägar
som inte ingår i det nationella stamväg
nätet. Investeringar i dessa vägar samt
statsbidrag planeras av länsstyrelser,
regionala självstyrelseorgan och kommu
nala samarbetsorgan.
I regeringens beslut om den nationella
planen för transportsystemet för 2010–
2021 anges att genomförandet av läns
planerna ska ske på ett sådant sätt att en
lika stor andel av respektive plan kommer
att vara genomförd år 2014. Inledningsvis
kommer volymen att variera kraftigt
mellan länen.
Tabell 11 visar vilken typ av åtgärd
som har genomförts enligt de regionala
planerna, och hur bidragen fördelat sig
mellan olika typer av bidrag. I de namn
givna investeringarna ingår såväl medel
till vägar som till järnvägar.
De regionala planerna gäller för
perioden 2010–2021. I tabell 12 redovisas
utfallet per län år 2010. Detta uppgår
i genomsnitt till 7 procent av volymen
i planerna. Utfallets variation mellan
länen är stor detta första år av plan
perioden. En del av variationen beror
på att pågående större projekt, bland
annat Partihallsförbindelsen, väg 288
Jälla–Hov och riksväg 23 förbi Målilla,
krävt medel under året för att kunna
genomföras på ett effektivt sätt.
Åtgärder i andra län har därför fått
stå tillbaka under 2010, men detta ska
jämnas ut över perioden 2010–2014.

Statlig medfinansiering
till kollektivtrafikanläggningar
och trafiksäkerhet
Statlig medfinansiering lämnas enligt
förordningen (2009:237) om statlig
medfinansiering till vissa kollektivtrafik
anläggningar med mera.
Syftet med statlig medfinansiering till
investeringar i regionala kollektivtrafik
anläggningar är att stimulera trafik
huvudmän och kommuner till insatser
för att göra kollektivtrafiken mera till
gänglig, attraktiv, trygg och säker.
Resenärens bästa ska sättas i fokus och
hela reskedjan, från dörr till dörr, beaktas.
Statlig medfinansiering påskyndar den
anpassning av kollektivtrafiken som

TABELL 12

Uppföljning av de regionala planerna, miljoner kronor
Län 2)

Andel utfall 2010
av plan 2010-2021

Utfall 2010

Plan 2010-2021

Plan 2010–2014 1)

Stockholm

284

7 851

2 484

3,6 %

Uppsala

159

1 518

480

10,5 %

Södermanland

47

917

290

5,1 %

Östergötland

62

1 342

425

4,6 %

Jönköping

36

1 236

391

2,9 %

Kronoberg

76

678

215

11,2 %

Kalmar

141

793

251

17,8 %

Gotland

33

205

65

16,1 %
8,4 %

Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland

41

487

154

292

4 033

1 276

7,3 %

93

1 060

335

8,8 %

685

5 835

1 846

11,8 %

Värmland

39

877

277

4,4 %

Örebro

92

944

299

9,7 %

Västmanland

72

758

240

9,5 %

Dalarna

17

983

311

1,7 %

Gävleborg

57

873

276

6,5 %

Västernorrland

66

696

220

9,5 %

Jämtland

12

477

151

2,5 %

Västerbotten

52

794

251

6,5 %

Norrbotten

40

743

235

5,1 %

Centrala kostnader, ej utfördelat på län

41

0

0



2 437

33 100

10 473

7,4 %

Summa
1)
2)

TEN-bidrag till
infrastrukturinvesteringar
Under 2010 har EG-kommissionen betalat
386 miljoner kronor i EU-bidrag för
investeringar och utvecklingsinsatser.
Bidragen ges som finansiellt stöd inom
ramen för EU:s transeuropeiska trans
portnätverk (TEN-T). Stödet används
både för att planera och bygga infrastruk
tur inom väg och järnväg. Bland större
projekt som under 2010 fått bidrag finns
ERTMS, Norra länken, Citytunneln,
Malmö central, Marieholmstunneln och
Ostlänken. Se tabell 13.

krävs för att personer med funktions
nedsättning ska ha möjlighet att använda
transportsystemet.
Under 2010 uppgick den statliga
medfinansieringen till totalt 681 miljoner
kronor som utbetalats för åtgärder för att
höja säkerhet och tillgänglighet. Som
exempel kan nämnas busshållplatser,
resecentrum, tillgänglighetsanpassning,
säkra gångpassager, gång- och cykel
vägar, hastighetsåtgärder, cirkulations
platser, biluppställningsplatser avsedda
för personer med funktionsnedsättning,
spårfordon, kollektivtrafikanläggning
flygplats, ombyggnad av kajanläggning
och investering i fartyg.

Krav finns att genomföra planerna jämnt till och med 2014.
Länen har påförts kostnader till ett belopp av 27,8 mnkr för kostnader som finns nationellt.

TABELL 13

Utbetalda TEN-bidrag per projekt 2010, kronor
Projekttitel (och utbetalade belopp)

Beslutat år

Utbetalt belopp

E6 Göteborg Partihallsförbindelsen

2009

83 274 000

Nordiska triangeln Ostlänken (JärnaLinköping)

2007

6 054 393

Baltic Transport Outlookstudier

2009

2 380 656

Göteborg–Marieholm, tunnel

2009

10 201 050

Stockholm Norra länken byggande

2007

49 294 374

Malmö, Citytunneln byggande

2007

97 435 962

Malmö C 1)

2009

22 338 134

Införande av ERTMS i Sverige

2009

104 331 643

Baltiska länken KarlskronaGdynia

2008

776 997

EasyWay Viking

2009

9 681 856

Summa
1)

385 769 070

Avslutande arbeten.

25

Trafikverkets
verksamhet 2010

Drift och underhåll av statliga
vägar och järnvägar enligt
nationell plan
Leverans av vägförbindelser
och tåglägen
År 2010 har inneburit stora utmaningar
för drift och underhåll och problem med
framkomlighet på både vägar och järn
vägar. Flera faktorer samverkar till att

vi har svårt att säkra framkomligheten
på vägar och järnvägar; kapaciteten är
högt utnyttjad, trafikmängderna ökar,
järnvägs- och väganläggningarna blir allt
äldre och vädret i södra Sverige har varit
extremt. Att drift och underhåll fungerar
väl är kritiskt för att transportsystemet
ska vara tillgängligt, samtidigt som det
ska klara stora påfrestningar och vara
robust vid oväntade händelser.
I storstäderna är det trängsel på både

vägar och järnvägar. Kapacitets
problemen får till följd att även små
störningar får stora konsekvenser för
trafiken. Kapacitetsproblem finns även
i det övriga järnvägsnätet och då särskilt
när det gäller elkraft och trängsel.
En liten störning sprider sig snabbt i det
hårt nyttjade järnvägsnätet.
Trafikmängden på järnväg är större
än någonsin och tågen är allt tyngre,
bredare, högre och längre. Det gör att

TABELL 14

Verksamhetsvolym för väg och järnväg i miljoner kronor och prisutvecklingsindex
för drift- och underhållsentreprenader för perioden 2001-2010
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2001

2002

2003

2004

Drift och underhåll väg,
nominella värden, mnkr

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6 147

6 333

6 373

6 787

7 310

Fordonskilometer

100,0

103,4

105,7

107,8

111,9

7 386

7 762

8 504

8 939

9 373

112,2

115,3

114,5

114,7

Prisutvecklingsindex entreprenader,
drift och underhåll väg

114,5

100,0

103,3

106,5

107,6

112,7

119,0

Drift och underhåll järnväg,
nominella värden, mnkr

121,4

128,8

128,5

132,2

3 356

3 718

4 516

4 581

4 749

4 891

Tågkilometer

100,0

101,7

103,3

104,2

105,0

106,7

5 031

5 926

6 625

7 420

115,0

115,8

114,2

113,3

Prisutvecklingsindex entreprenader,
drift och underhåll järnväg

100,0

102,5

105,0

108,3

110,9

114,9

119,7

123,3

126,8

126,9
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anläggningen är hårt belastad och där
med slits snabbare. Vi har hittills inte för
mått att underhålla järnvägsanläggningen
i den takt som behövs, vilket innebär att
det uppstår fel som leder till problem med
punktligheten. Den omfattande trafiken
i järnvägsnätet gör också att det är svårt
att komma åt anläggningen för att bedriva
underhållsarbeten på ett effektivt sätt.
Anläggningarna i järnvägsnätet åldras
och stora delar har passerat sin tekniska
livslängd. Reinvesteringsbehovet under
de kommande fem åren bedöms vara
totalt cirka 25–30 miljarder kronor om
inte anläggningens tekniska livslängd
ska fortsätta att förkortas.
Både starten och slutet av 2010 har
kännetecknats av hårt vinterväder med
omfattande väderpåverkan i form av snö,
kyla och vind. Även detta innebär en
ansträngning för de båda trafiksystemen.
Stora delar av Sverige har varit utsatta
för hårt vinterväder samtidigt och under
långa perioder. Vädret har haft stor
påverkan på framkomligheten på både
väg och järnväg.

Efter förra vinterns framkomlighets
problem på järnvägen gjordes en
oberoende utvärdering för att analysera
bristerna. Utredningen föreslog åtgärder
för att förbättra förmågan att hantera
större störningar. Vi har beslutat om en
åtgärdsplan där delar av åtgärderna är
genomförda och andra kvarstår. Vi har
förbättrat den egna ledningsförmågan
och ökat resurserna för snöröjning.
I järnvägssystemet har vi också säkrat
funktionaliteten hos växlar och ranger
anläggningar, som är särskilt kritiska
delar av anläggningen.
Vid större störningar och fram
komlighetsproblem är resenärerna
beroende av en väl fungerande trafik
information. Vi har i dag en situation där
trafikinformationssystemen på järnvägs
sidan inte klarar den ökade påfrestningen
vid stora störningar. Vi håller på att för
bättra både de tekniska systemen och våra
arbetsprocesser. En fungerande trafik
information är också beroende av ett
fungerande samarbete med operatörerna.
Även här pågår utvecklingsarbete. Vi har

ännu inte nått målet inom detta område.
Under 2010 har drift och underhåll
genomförts på 98 400 km statliga vägar
och 13 400 km statliga järnvägar. Inom
väg- och järnvägsnätet finns ett stort
antal broar, tunnlar, rastplatser, stationer,
spårväxlar, signalställverk, kontakt
ledningar med mera, som alla ska hålla
den funktion som krävs utifrån behovet
av transporter. Se tabell 14.
ANLÄGGNINGARNAS TILLSTÅND

En avgörande faktor för behovet av under
håll och reinvestering är anläggningarnas
tillstånd. Behovet av åtgärder ökar beroende
på hur mycket anläggningens tillstånd
har kommit att förändrats. Underhålls
behovet ökar progressivt vid långvarig
nedbrytning utan korrigerande underhåll.
Under hösten har en oberoende
granskning genomförts av väg- och
järnvägsanläggningarnas tillstånd.
Kortfattat är slutsatsen att tillståndet
för väganläggningarna är stabilt, medan
det försämrats under en lång följd av år
för järnvägsanläggningarna.
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DIAGRAM 1

Andelen väglängd med Internationall Roughness Index (IRI)
större än 4 mm/m uppdelat på vägtyper 2001–2010, procent
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DIAGRAM 2

Andelen väglängd med ÅDT över 2 000 fordon och med spårdjup större än
15 millimeter uppdelat på vägtyper 2001-2010, procent
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mäts årligen. Mer trafikerade vägar mäts
varje år och mindre trafikerade med några
års intervall. Vid mätningarna registreras
data om ett antal olika egenskaper hos
vägytan, bland annat om ojämnheter. 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
(International 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 restiden. En annan typ av
ojämnhet är spårighet som avser till
ståndet i tvärled. Spårbildning beror
på att tung trafik deformerar vägytan
och att dubbdäck nöter ner slitlagret.
Graferna i diagram 1 och 2 visar
tillståndsutvecklingen för IRI och spår
djup under den senaste 10-årsperioden
för de fem vägtyperna storstadsvägar,
övriga nationella stamvägar, pendlingsoch servicevägar, övriga för näringslivet
utpekade viktiga vägar och övriga låg
trafikerade vägar.
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).
Andelen vägar med IRI större än
4 mm har minskat inom samtliga väg
typer förutom i storstadsområden.
Storstadsvägar uppvisar en i stort
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DIAGRAM 3

DIAGRAM 4

Åldersfördelning för räler, sliprar och ballast, procent
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oförändrad utveckling. Framöver för
väntas underhållsbehovet öka bland
annat som en följd av investeringar i nya
anläggningar med åtföljande högre under
hållskostnader, särskilt på grund av fler
2+1-vägar. Utmaningen kräver att
vi fortsätter att öka vår produktivitet.
Andelen väglängd med spårdjup större
än 15 millimeter och med årsdygnstrafik
(ÅDT) över 2 000 fordon ökade kraftigt
från mitten av 2000-talet fram till 2009
för storstadsvägar, övriga stamvägar och
pendlingsvägar. Under 2010 har denna
trend brutits. Även för övriga för närings
livet utpekade vägar (övriga NRL) mins
kade andelen med spårdjup större än
15 millimeter under 2010. En orsak till
ökningen under andra hälften av 2000-talet
är utbyggnaden av mötesseparerade
vägar. På denna vägtyp växer spårdjupet
betydligt snabbare än på andra vägtyper.
En annan orsak är trafikökningar.
BÄRIGHET BROAR

Av samtliga broar på det statliga vägnätet
är 96,5 procent upplåtna för bärighets
klass 1. På vägtyperna storstad, nationell
stamväg och pendlingsvägar är samtliga
broar upplåtna för bärighetsklass 1.
Under året har 124 broar på det utpekade
näringslivsnätet åtgärdats till bärighets
klass 1. Se tabell 15.
JÄRNVÄGSANLÄGGNINGARNAS TILLSTÅND

Under hösten 2010 har en oberoende
granskning utförts av järnvägsanlägg
ningarnas tillstånd. Denna visar att en
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stor del av anläggningarna har en ålder
över den tekniska livslängden. Med nu
varande ersättningstakt kommer denna
andel att fortsätta öka. Ökningen är rela
tivt långsam de kommande fem åren
men därefter sker markanta försämring
ar. Under perioden 2011-2016 krävs det
årliga reinvesteringar motsvarande
2–3 miljarder kronor för att medelåldern
inte ska fortsätta att stiga. För att ersätta
alla anläggningar som har en ålder över
teknisk livslängd krävs därutöver ytterli
gare 15 miljarder kronor i reinvesteringar.
I diagrammen redov isas ålders
fördelningen för ett antal anläggnings
typer i förhållande till uppskattad
teknisk livslängd.
Diagram 3 och 4 visar åldersför
delningen för räler, sliprar och ballast
samt spårväxlar uppdelat på anläggningar
med en ålder över teknisk livslängd (röd),
anläggningar som inom tio år kommer
att överstiga teknisk livslängd (gul) och
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ändringarna långsamt och effekterna
är små på driftsäkerheten. Men ju mer
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åldern stiger, desto mer accelererar ned
brytningen, vilket riskerar att få mycket
stor negativ inverkan på främst fram
komlighet, punktlighet och robusthet.
Det krävs därför kraftfulla åtgärder
för att motverka denna utveckling.
Antalet anmälda fel per spår
kilometer har legat på en relativt jämn
nivå från 2006 till 2009 inom alla ban
typer. Under 2010 har dock antalet fel
ökat till det högsta utfallet på fem år
inom alla bantyper. Framför allt har
antalet anmälda fel ökat mycket under
vintermånaderna januari till mars och
november till december.
För bandelarna inom storstads
områden minskade antalet fel fram till
2009. Under 2010 blev utfallet påtagligt
högre. För de större sammanhängande
stråken har trenden varit ökande sedan
2007, med en klar ökning under 2010.
Banorna för övrig viktig gods- och resan
de trafik har legat på en jämn nivå under
åren, men även där sticker 2010 ut med
högst utfall. För bandelar med ringa eller
ingen trafik har antalet anmälda fel ökat
under 2009 och 2010.

TABELL 15

Antal broar uppdelade på vägtyp och bärighetsklass
Totalt

Bärighetsklass 1

Bärighetsklass 2 och 3

627

625

2

Nationella vägar

3 464

3 464

0

Pendlingsvägar

1 585

1 584

1

Övriga för näringslivet viktiga vägar

5 762

5 650

112

Lågtrafikerade vägar

4 284

3 855

429

15 722

15 178

544

Storstadsvägar

Totalt
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DIAGRAM 6

DIAGRAM 5

Samtliga registrerade beläggningsåtgärder,
tusental kvadratmeter

Anmälda fel per spårkilometer fördelat på bantyp
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Antalet fel per spårkilometer är högst
inom storstadsområden. Det beror på den
mycket intensiva trafiken och det stora
antalet spårväxlar med mera som krävs
för att trafiken ska fungera. Varje fel
i ett storstadsområde riskerar att försena
tågen, och eftersom järnvägsnätet är ett
sammanhängande system är risken stor
att förseningarna sprids till andra delar
av nätet. Det är också i storstadsområden
som de största samhällsekonomiska
intäkterna kan uppnås om tågförsening
arna kan minskas kraftfullt.
Se diagram 5.

Genomförda driftoch underhållsåtgärder
Redovisningen utgår från de anslag
som Trafikverket har fått för drift och
underhåll av statliga vägar och järnvä

Mindre trafik

0

Ringa eller
ingen trafik

2008

gar. Eftersom vi vill redovisa kostnader
na på ett så likartat sätt som möjligt
mellan väg och järnväg har justeringar
också gjorts i förhållande till vad som
har redovisats i Vägverkets och
Banverkets årsredovisningar.
Indelningen i tabellerna utgår från de
definitioner som har lagts fast i
Trafikverkets strategi för drift och un
derhåll. Se tabell 16 och diagram 6.
DRIFT OCH UNDERHÅLL AV VÄGAR

Omfattningen av beläggningsåtgärderna
har minskat sedan 2008. Under 2010 har
en ökande del av anslaget förbrukats till
vinterväghållning. Om vinterkostnader
na fortsätter i denna omfattning finns
risk för att beläggning utförs i för liten
omfattning för att vägarnas tillstånd ska
hållas på en jämn nivå.

TABELL 16

Åtgärder som har utförts inom anslaget för drift och underhåll
av statliga vägar i löpande priser, miljoner kronor
2006

2007

2008

2009

2010

465

487

95

161

511

516

543

119

163

Övriga driftkostnader väg

148

174

168

191

216

195

Summa driftkostnader väg

707

816

821

895

912

2 741

Drift av väg
Drift av färjor och rörliga broar
Trafikledning och trafikinformation

Underhållsåtgärder väg
Belagd väg

2 265

2 634

2 969

2 544

Bro, tunnel och färjeled

638

629

653

786

755

Grusväg

339

304

331

337

338

Rastplatser och sidoområden
Vinterväghållning
Vägutrustning
Summa underhållskostnader väg
Förutsättningsskapande åtgärder
Summa drift och underhåll väg

258

263

267

289

336

1 830

1 651

1 672

1 786

2 165

752

859

932

905

973

6 081

6 341

6 822

6 646

7 307

492

841

967

1 093

1 154

7 280

7 998

8 610

8 634

9 373

7 116

7 448

8 265

8 713

9 164

291

315

242

226

209

7 407

7 762

8 507

8 939

9 373

Finansiering
Anslag
Övriga intäkter
Summa finansiering drift och underhåll väg

30

2009

2010

Kostnaden för rastplatser och sido
områden har ökat i omfattning. Rastplatser
är ett prioriterat område och en stor sats
ning för att infria löftet rena och välskötta
rastplatser genomfördes, med bland annat
införande av rastplats-värdar. Detta har
slagit väl ut i våra kundmätningar.
Räknat i fasta priser har kostnaden
för färjedriften och rörliga broar varit
stabil och kostnaden för trafikledning
och trafikinformatik varit i princip
oförändrad. Övriga driftkostnader har
minskat under året. Posten består till
största delen av kostnader för el, och
efter att Trafikverket bildades har den
el som används till drift av väg ingått
i samma avtal som elen till järnvägs
operatörerna och järnvägsanläggningarna.
Övriga drift- och underhållskostnader
har ökat kraftigt sedan 2006. Orsaken
är delvis avräknade pensionskostnader
i samband med Svevias bildande. Vi har
även ökat satsningarna för att bättre för
stå och omsätta kundbehov till standarder
samt för att utveckla tillståndsbedömning,
analys och planering.
2010 upphandlades 22 (23) baskontrakt.
Anbudsgivarna var i genomsnitt 3,9
per kontrakt, med lägst 3 och högst
5 per kontrakt.
Trafikverket har generellt sett haft
färre kundklagomål vilket tyder på att
hänsynstagande till trafikanten och
framkomlighet beaktats. En 12-årig
funktionsentreprenad startades för
beläggnings- och vägmarkeringsunder
håll i Jönköpings och Östergötlands län.
Entreprenören har redan utvecklat nya
metoder där beläggningsåtgärderna får
en längre livslängd.
Beläggningsåtgärderna har minskat
i omfattning sedan 2008. Under 2010 har
en större del av anslaget förbrukats till
vinterväghållning, som prioriterats i för
hållande till andra åtgärder. Kostnaden
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TABELL 17

för vinterväghållning var betydligt högre
än budgeterat på grund av att vintern var
en av de strängaste på årtionden.
Se tabell 16.

Åtgärder som har utförts inom drift- och underhållsanslaget
till järnväg, miljoner kronor
2006

2007

2008

2009

2010

Trafikplanering, trafikledning och trafikinformation

643

664

759

831

897

Övriga driftkostnader järnväg

271

289

370

340

488

Summa driftkostnader järnväg

914

954

1 129

1 171

1 385

Underhållskontrakt

2 104

2 268

2 510

2 634

2 863

Reinvesteringar

1 569

1 499

1 782

1 940

2 000

Summa underhållskostnader järnväg

3 673

3 767

4 291

4 573

4 862

Drift av järnväg

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV JÄRNVÄGAR

Året började precis som det slutade med
ihållande kyla och mycket snö främst
i de södra delarna av landet. Detta har
märkbart påverkat trafiken på järnvägen.
Posten övriga driftkostnader järnväg
(tabell 17) består i huvudsak av telekostna
der för infrakommunikation samt elför
brukning. Posten har ökat under en följd
av år, främst på grund av högre kostnader
och större förbrukning av el.
Trafikverkets elförbrukning till infra
strukturen (elförbrukning till tågen ingår
inte utan här avses uppvärmning av spår
växlar, bangårdsbelysning med mera) öka
de med cirka 40 miljoner kilowattimmar
från 2009 till 2010 samtidigt som elpriset
ökade med cirka 5 öre per kilowattimme.
Den högre förbrukningen beror dels på
den kalla väderleken dels på att nya banor
har tagits i drift. Prisökningen beror på
de extrema pristoppar som varit under
januari, februari och december, trots att
det avtal Trafikverket har skyddar mot
detta till 75 procent.
Under året har 6 upphandlingar av
drift och underhåll inom järnväg genom
förts. I genomsnitt har det inkommit
2,2 anbud per upphandling, vilket är
under målet på 3 anbud. En orsak kan
vara att det har genomförts fler upphand
lingar än normalt. En annan är att det
endast kom in ett anbud för Stockholm
Mitt, delen avhjälpande underhåll.
Inom järnväg har storstadsområden
och större sammanhängande stråk den
högsta prioriteten vid genomförandet av
underhålls- och reinvesteringsåtgärder.
Vid prioritering måste också det tekniska
tillståndet per bantyp vägas in.
Storstadsområden motsvarar 9 procent

Underhållsåtgärder och reinvesteringar järnväg

Förutsättningsskapande åtgärder
Summa drift och underhåll järnväg

304

310

507

881

1 173

4 891

5 031

5 927

6 625

7 420

6 199

Finansiering
Anslag

3 822

4 025

4 681

5 627

Lån

538

330

596

266

326

Banavgifter inkl tilläggstjänster

492

532

552

543

599

Övriga intäkter
Summa finansiering drift och underhåll järnväg

av järnvägsanläggningarna mätt i spår
kilometer, men av det totala trafikarbetet
mätt i tågkilometer går 20 procent på
dessa banor. Ungefär det motsatta för
hållandet gäller för banor med mindre
trafik. Större stråk har 33 procent av an
läggningarna men 44 procent av trafik
arbetet. Under perioden 2008 – 2010 har
underhåll och reinvesteringar räknat i
kronor per spårmeter ökat mest
i storstadsområden, där vi har gjort en
ökad satsning på de så kallade kraft
samlingsprojekten. Kostnaden i förhål
lande till antalet tågkilometer är högst
för banor med mindre trafik och med
ringa eller ingen trafik. En bana som hålls
öppen för trafik kräver visst underhåll
även om trafikvolymen är mycket låg.
Se även tabell 18.

Leveranskvalitet
I Nationell plan för transportsystemet
2010-2021 har det lagts fast målnivåer

39

144

98

189

296

4 891

5 031

5 927

6 625

7 420

för leveranskvaliteterna – framkomlighet
och punktlighet, trafikinformation,
robusthet, bekvämlighet, säkerhet och
användbarhet. Under 2010 har arbete
startat med att ta fram metoder och mått
för att mäta resultat mot leveranskvalite
terna. I årets redovisning finns flertalet
av kvaliteterna redovisade under avsnittet
funktionsmålet tillgänglighet under
transportpolitiska mål.
ROBUSTHET

Robusthet är transportsystemets för
måga att stå emot och hantera större
störningar, exempelvis naturkatastrofer
och större olyckor.
Arbetet med riskinventeringar och
riskreducerande åtgärder har påbörjats
till en mindre del, men det finns behov
av bättre metoder, underlag och besluts
stöd. Åtgärder som har genomförts
för att förbättra robustheten är bland
andra trädsäkringsprojekt på järnväg och

TABELL 18

Underhåll och reinvesteringar som har utförts per bantyp i förhållande
till antalet tågkilometer och antalet spårmeter
Tågkm

						
Andel
Spårkm
Andel

Kronor per
tågkm 2010

Kronor per
spårm 2008

Kronor per
spårm 2009

Kronor per
spårm 2010

Storstadsområden

26,9

20 %

1 185

9%

37

736

833

849

Större stråk

60,1

44 %

4 416

33 %

29

366

352

401

Övriga viktiga gods
och resandestråk

36,2

27 %

3 924

30 %

35

257

241

320

Mindre trafikerade stråk

11,3

8%

2 497

19 %

50

211

271

225

9%

197

114

160

177



2 015

2 430

4 040

38

327

346

393

Stråk med ringa eller ingen trafik

1,0

1%

1 134

Bangårdar

0,6

0%

103

136,1

100 %

13 259

Samtliga stråk

1 %	-	
100 %
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• En bro i Västanbäck nordost om
Vilhelmina Västerbotten spolades
bort i maj och vägen var avstängd
i cirka en vecka.
• Bro utanför Osby i Skåne spolades bort
i november. Vägen är avstängd tills en
tillfällig bro har byggts.
Trafikverkets krisberedskap omfattar
åtgärder före, under och efter en händelse.
Vi har etablerat en krisledningsorganisa
tion med utpekat ansvar och befogen
heter nationellt, regionalt och lokalt som
ska leda och samordna krisberedskaps
insatserna på ett effektivt sätt.
Krisorganisationen ska vara utbildad och
övad i krishantering samt ha tillräcklig
kapacitet och uthållighet för att klara
minst sju dygns krishantering. Den nya
organisationen har testats i skarpt läge
i samband med det isländska askmolnet,
lerskred i samband med vårflod i norra
Sverige och vinterproblematiken under
slutet av 2010.
SÄKERHET

utbyte av trummor på väg och järnväg.
Med trädsäkring avses åtgärder för att
minska risken för att träd faller över
spåren. Trädsäkringen har inriktats mot
de större stråken med mycket godstrafik,
men viss trädsäkring genomförs också
i storstadsområden.
Klimat- och sårbarhetsutredningen
framhöll att kompetensen om effekterna
av klimatförändringen behöver höjas.
Trafikverket har genomfört åtgärder
för kompetenshöjning under året.
År 2010 inträffade flera händelser
där robustheten sattes på prov.

23–29 december, och på sträckan
Kalmar–Blomstermåla var banan av
stängd mellan den 24–29 december.
• Snökaos i Dalsland i februari 2010,
30 mil lågtrafikerade vägar var stängda
och kolonnkörning tillämpades under
cirka ett dygn på E45.
Höga vattenflöden, främst i norra Sverige;
• Delar av E45 rasade, vilket ledde till
att E45 delvis var avstängd en kortare
tid och trafiken måste ledas om till
andra vägar. Samtidigt översvämmades
Bergslagsbanan.
• Skred på E12 i Strimasund mellan
Hemavan och Norska gränsen med
förde att vägen var avstängd i tre till
fyra dagar.
• Slamskred på grund av höga flöden på
vägen mellan Tärnaby och Hemavan
ledde till att vägen var avstängd i cirka
två veckor.

Det hårda vintervädret medförde mycket
stora påfrestningar:
• På järnvägssystemet i framför allt
södra Sverige ledde vintervädret till
avstängda banor. Exempelvis stod två
tåg fastkörda på sträckan Rynge–Ystad
på Ystadbanan och banan var avstängd

TABELL 19

TABELL 20

Urspårningar järnvägstrafik 2006 – 2010
Urspårningar vid tågrörelse
Urspårningar vid växlingsrörelse
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Säkerhet är att användarna kan genomföra
resan och transporten med minst möjliga
risk för olyckor och tillbud. Säkerhet är
också att människor ska kunna vistas
säkert i närheten av vägar och järnvägar.
Drift och underhåll av järnvägs
anläggningen ska förebygga urspårningar.
Utvecklingen 2010 visar dock på att
antalet urspårningar har ökat totalt och
att utfallet är det högsta sedan 2006. Se
tabell 19.
Urspårningar delas upp i två grupper:
tågrörelse och växlingsrörelse. Den
första gruppen omfattar tåg som går
enligt tågplan och som spårat ur.
Den andra gruppen omfattar tåg som
spårat ur främst i samband med range
ring. Den senare olyckstypen inte är lika
allvarlig, men den kan medföra stora
materiella skador och fara för järnvägs
personal. Se tabell 20. Där orsaken har
kunnat fastställas (i över 80 procent av
händelserna) är den vanligaste orsaken till
urspårningar under de senaste sex åren
mänskliga felhandlingar (64 procent) och

			 2006
17

2007
24

2008
21

2009
9

2010
36

208

165

192

176

229

Järnvägspersonal drabbade av olyckor i anslutning
till spårområdet
Antal dödade

			 2006
		0

2007
0

2008
0

2009
1

2010
3

Antal skadade

		3

6

6

5

2

Antal tillbud

		 3

5

8

16

21
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DIAGRAM 7

DIAGRAM 8

Säkerhetsinspektioner arbete på väg, antal
Godkänt

Mindre allvarligt

Prisutvecklingsindex drift och underhåll väg och järnväg

Allvarligt

Vägindex E84 program drift

700
600

NPI

1,20
530

1,15

526

1,10

400

1,05

300
126

163

189
135

137

1,00

135

0,95

100
0

Statliga månadslöner

613

500

200

Järnvägsindex underhåll

2008

2009

tekniska felaktigheter (21 procent).
Drift och underhåll av vägnätet bidrar
till att säkerheten upprätthålls genom
att säkerhetsutrustningen behåller sin
funktion. Detta gör vi genom inspektioner
och reparation eller utbyte. Väggreppet
har stor betydelse för säkerheten och
på både sommar och vinter beror det på
vägytans och däckens egenskaper. Störst
är problemet på vintern, då väggreppet
kan variera kraftigt på kort tid. För att
minska risken för olyckor vintertid ser
vi därför fortlöpande över vinterväghåll
ningen med inriktning på jämnare väg
grepp. Exempel på sådana åtgärder är att
identifiera vinterkritiska sträckor, där vi
väljer en högre standardklass för att få
bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.
En annan åtgärd är att tillsammans med
entreprenörerna upprätta planer för att
kunna omfördela kontrakterade resurser
till särskilt kritiska platser vid svåra
väderförhållanden.
Under 2010 har vi fortsatt att satsa
på ökad trafiksäkerhet genom räfflings
programmet. De räfflingsåtgärder som
genomförts under 2010 har emellertid
varit mindre omfattande än under 2009
(555 km, att jämföra med cirka 800 km
2009).
Varje år har motorcykelförare pekat
på risken för omkullkörningar när det
finns löst stenmaterial på vägbanan. Ett
projekt för att minimera överskottssten
efter lagningar av skador på beläggningen
har slutförts under 2010. Att snabbt
minimera överskottssten efter lagning
av sprickor och andra skador bidrar till
en högre säkerhet – i synnerhet för två
hjuliga fordon. Det gäller såväl hög
trafikerade som lågtrafikerade vägar.
Ett stort problem vid vägarbeten på
det högtrafikerade vägnätet är upp
hinnandeolyckor. Många fordon kommer
med hög hastighet och har inte fått
någon förvarning om att ett vägarbete

2010

0,90

2006

pågår längre fram. Plötsligt är det kö
med stillastående fordon och kollisioner
inträffar. Dessa olyckor kan minska om
man använder digitala skyltar som
upplyser trafikanterna om att det är
risk för kö. Vi har genomfört tester med
gott resultat.
Sedan 2008 mäter vi genom inspek
tioner att säkerhetsreglerna följs vid
vägarbeten. Se diagram 7.
Antalet och andelen säkerhetsinspek
tioner med allvarliga anmärkningar har
ökat under 2010. Denna utveckling är
mycket oroande. För att bryta denna
trend har vi identifierat ett antal åtgärder
som ansvariga projektledare ska vidta
och som sedan respektive entreprenör
ska genomföra i sin tur.
Vid arbete i spår är arbetsgivaren
skyldig att följa föreskrifter som reglerar
personalens kompetens och utrustning
samt hur arbetet ska planeras.
Utvecklingen visar att antalet tillbud
med järnvägspersonal i spårområde har
ökat de senaste åren. Tänkbara orsaker
enligt de undersökningar vi har påbörjat
är aktiviteter betingade av snörika

2007

2008

2009

2010

vintrar och ett ökat antal entreprenörer
och underentreprenörer. Den ökade
uppmärksamheten om kraven på rappor
tering av tillbud kan även i viss mån
ha påverkat rapporteringen.

Produktivitet och effektivitet
i drift och underhåll av vägar
och järnvägar
PRISUTVECKLING FÖR DRIFT OCH
UNDERHÅLL AV VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR

Kostnaderna inom drift och underhåll
består till största delen av varor, entre
prenader och material. För dessa finns
ett index för väg respektive järnväg.
Inom drift- och underhållsverksamheten
finns också kostnader för personal inom
trafikledning, trafikinformation, ban- och
eldriftledning, tekniskt stöd med mera.
De statliga månadslönerna speglar
kostnadsutvecklingen för dessa. Netto
prisindex används av regeringen för
att räkna upp anslagen från år till år.
E84 är ett entreprenadindex utgivet
av Statistiska centralbyrån (SCB) för
kostnadsreglering av byggentreprenader.
Se diagram 8.

Snöröjningsfordon i arbete.
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drift- och underhållsverksamheten.
Utvecklingen av drift och underhåll
speglas med hjälp av ett antal nyckeltal.
Vid beräkningen elimineras effekter
av ett antal kända kostnadspåverkande
faktorer som väder, tillkomst av nya an
läggningar samt prisutveckling. Endast
kostnader som är kopplade till direkta
åtgärder i anläggningen är inkluderade
i beräkningarna, det vill säga inga
overheadkostnader har tagits med.
Indexregleringen avgränsas till de
åtgärder som analyseras inom ramen
för produktivitet.
Det finns också ett antal andra fakto
rer som man måste ta hänsyn till för att få
en rättvisande bild av hur produktiviteten
utvecklats, till exempel anläggningarnas
tillstånd, förändrad kvalitet, ny lagstift
ning, höjda säkerhetskrav, trafikutveck
ling och mängden arbete i storstad.
I nuläget saknas modeller för att göra
detta. Alla styckkostnader är uttryckta
i 2010 års prisnivå om inget annat anges.
Effekterna av de väderpåverkande
faktorerna elimineras i beräkningarna
genom ett vinterväderindex. Vinter
vädret beskrivs med summan av antalet
tillfällen med halka, snö och drev.
Vinterväderindex för valt år är kvoten

NYA UPPHANDLINGSFORMER

Under 2010 har ett antal nya
upphandlingsformer provats för att
öka konkurrensen och samordningen
mellan trafikslagen samt för att höja
produktiviteten.
• Stockholm Mitt (järnväg):
Upphandlingen delades upp i två
kontrakt, förebyggande och avhjälpande
underhåll, för att därmed få in fler
anbudsgivare i detta komplicerade
område.
• Ett gemensamt underhållskontrakt
för vägar i Sollefteå och järnväg
Forsmo-Hoting: Vi har under flera
år identifierat olika typer av synergier
vilka skulle vara möjliga genom en
gemensam upphandling. Det har även
framkommit ett ökat intresse och en
vilja från entreprenörerna att komma
in på båda verksamhetsområdena.
Syftet med det gemensamma kontraktet
är att skapa förutsättningar för en
effektivare verksamhet med en gemen
sam drift- och underhållsentreprenad
för väg och järnväg.
PRODUKTIVITET

I det här avsnittet redovisas både pro
duktivitetsmått och andra mått inom

DIAGRAM 9

DIAGRAM 10

Baskontrakt väg totalt samt den del som avser
vinterväghållning under åren 2006–2010, kr/m

Underhållskostnad för järnväg under åren 2006–2010
(reinvesteringar ingår inte), kr/tågkm

Värdena redovisas i 2010 års prisnivå och är justerade med vinterväderindex och index E84 program drift.
Baskontrakt väg vinter

Baskontrakt väg total
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DIAGRAM 11

Kostnad för förebyggande underhåll av belagd väg åren
2006–2010 samt andel total yta belagd väg som har åtgärdats
Värdena är justerade till 2010 års prisnivå med index E84 beläggning.
Andel belagd vägyta/år, procent
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DIAGRAM 12

Kostnader för trafikledning, trafikinformation
och trafikplanering järnväg under åren 2006–2010, kr/tåg
Värdena är justerade till 2010 års prisnivå med index för statliga månadslöner.
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Värdena är justerade till 2010 års prisnivå med järnvägsindex underhåll.

50
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19,7

mellan summan av antalet sådana tillfällen
det valda året och det genomsnittliga
antalet per år från 2002 och framåt.
2010 var antalet tillfällen med dessa
vädertyper cirka 20 procent högre än
under en medelvinter.
De 125 baskontrakten för väg omfattar
främst kortsiktiga åtgärder som huvud
sakligen syftar till att hålla vägen öppen
för trafik. Exempel på åtgärder är vinter
väghållning, skötsel av grusvägar och
belagda vägar, skötsel av rastplatser,
lagning av mindre beläggningsskador
och potthål samt röjning och slåtter av
vägslänter. Kontrakten kan också inne
hålla en del mindre underhållsåtgärder,
som byte av skadade vägmärken och vissa
beläggningsarbeten. Se diagram 9.
Även vid beräkning av nyckeltalen för
baskontrakt väg har vi gjort korrigeringar
för vinterns påverkan genom att använda
vinterväderindex. Vinterväderindex har
viktats med avseende på regionala av
vikelser i vädret. Det har endast använts
för att korrigera de delar av kostnaderna
som anses påverkas av vintervädret
(60 procent av kostnaderna för vinter
väghållningen).
Totalt finns 35 baskontrakt för
järnväg. Dessa omfattar i huvudsak
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avhjälpande underhåll, till exempel
skadehantering, vinterunderhåll och
åtgärdande av anmärkningar efter till
ståndskontroll. Kontrakten är geogra
fiskt indelade. Genom dessa kontrakt
hanteras kraven på anläggningens funk
tionella baskvalitet. Utöver baskontrakten
finns projektentreprenader för riktat
förebyggande underhåll. Dessa är pake
terade utifrån olika områden, till exempel
kontaktledningar, spårväxlar, av
vattning, solkurvor och brounderhåll.
Satsningen per kilometer järnväg har
ökat under perioden 2006–2010, vilket
har gjort det möjligt att öka antalet
underhållsåtgärder. I beräkningen har
vi inte tagit hänsyn till anläggningarnas
tillstånd eller förändrade trafikvolymer.
Inte heller har vi gjort någon korrektion
för vinterväder, vilket kan förklara den
något högre siffran för 2010. Trots den
ökade satsningen har Sverige internatio
nellt sett fortfarande en mycket låg nivå
för underhåll och reinvesteringar av
järnväg. Se diagram 10.
Kostnaden per kvadratmeter belagd
väg har varit i stort sett konstant under
åren 2006–2008. Kostnaden ökade kraf
tigt under 2009 men sjönk under 2010.
De åtgärder som vidtas under olika år är
emellertid inte helt jämförbara. En tjock
are ny beläggning är naturligtvis dyrare
än en tunnare. Detta faktum kan vara
en orsak till ett högt à-pris per kvadrat
meter, samtidigt som det innebär en
minskad andel omlagd väg. Detta gäller
under förutsättning att totalkostnaden
under de olika åren inte har varierat
i någon större omfattning. Se diagram 11.
I driftledningen för järnväg (trafik
planering, trafikledning, ban- och
eldriftledning, riksledning och trafik
information) ingår bland annat att bereda
och fastställa kapacitetstilldelningen
i det korta perspektivet på Trafikverkets

järnvägsnät. Där ingår också att leda den
avtalade trafiken på ett säkert och
effektivt sätt samt att begränsa effekterna
vid störningar. Trafikverket svarar även
för trafikinformation till järnvägsföretag
och resenärer. Den operativa ledningen
består av trafikledning, eldriftledning
och trafikinformation. Trafiken fjärr
styrs från åtta ledningscentraler, och
utöver det styrs ett antal stationer lokalt.
Kostnaden per tåg har ökat under de
senaste fyra åren. Utvecklingen kan
bero på ett antal orsaker, till exempel

DIAGRAM 14

DIAGRAM 13

Kostnaden för drift och underhåll av väg per tusen
fordonskilometer under åren 2006–2010, kr/1 000 fordonskm

Kostnader för färjedrift under åren 2006–2010
Värdena är justerade till 2010 års prisnivå med färjeindex.
kr/resa t.o.r.

Samtliga kostnadsposter inom anslaget drift och underhåll ingår. Värdena är justerade till 2010 års prisnivå
med vägindex E84 och vinterväderindex
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förändrad arbetstidslagstiftning, nya
säkerhetsföreskrifter och förändrad
organisation. Se diagram 12.
Kostnadsökningarna sedan 2008
förklaras av att Trafikverket förstärkt
den operativa trafikledningen genom
införande av riksledning och operativ
ledning på driftledningscentralerna.
Kostnaderna för färjetrafiken har
varit relativt oförändrad under 2006–
2009 uttryckt per resa. Cirka 80 procent
av kostnaderna för färjetransporterna
är fasta. Därför ger det minskade antalet
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DIAGRAM 15

Underhålls- och reinvesteringskostnader per spårkilometer
2008 för 14 järnvägsförvaltningar i Europa, 1 000 euro/spårkm
Trafikverket är D.

Reinvestering

Genomsnittlig LCC

Underhåll

DIAGRAM 16

Drift- och underhållskostnader för länders
huvudvägnät BEXPRAC
Euro/km (2007)
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ökat samtidigt som anläggningarnas
tillstånd försämrats.
Kostnaden för drift och underhåll
på väg uttryckt i kronor per fordons
kilometer har varit relativt oförändrad
under perioden 2006–2010; förändring
arna har varit cirka 5 procent.
Se diagram 14.
Trafikverket har i nuläget inte
metoder för att mäta produktiviteten
i arbetet med drift och underhåll, men
vi håller på att ta fram nya metoder.
Eftersom mätningen kräver data över
längre tidsperioder kommer redovis
ningen att byggas upp successivt.
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turer en ökad kostnad per resa under 2010.
Se diagram 13.
Vi har tagit fram ett nyckeltal per
trafikslag för att koppla de totala kostna
derna för drift och underhåll på väg och
järnväg till det levererade trafikarbetet.
I de totala kostnaderna har även over
headkostnader inkluderats. För järnväg
används tågkilometer som mått på
det levererade trafikarbetet och på väg
används fordonskilometer.
Kostnaden för drift och underhåll
av järnväg har ökat med cirka 25 procent
under perioden 2006–2010 uttryckt
i kronor per tågkilometer. Under perioden
har det totala trafikarbetet på järnväg
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INTERNATIONELLA JÄMFÖRELSER

För underhåll och reinvesteringar på järn
väg har ett projekt kallat LICB (Lasting
Infrastructure Cost Benchmarking) ut
förts i regi av den internationella järn
vägsunionen UIC. Där deltar Trafikverket
tillsammans med 13 andra järnvägsför
valtningar i Europa. Data har samlats in
sedan 1996 för att göra det möjligt att jäm
föra trender i underhålls- och reinveste
ringskostnader. I diagram 15 redovisas
kostnader för underhåll och reinveste
ringar för 2008. Järnvägsförvaltningarna
redovisas endast med en bokstavskod
(Trafikverket = D). Kostnaderna för un
derhåll och reinvesteringar har varit låg
för järnvägen i Sverige i förhållande till
andra länder ända sedan mätningarna på
börjades. Det förhållandet har inte påver
kats av de ökade satsningar som har gjorts
i Sverige under 2000-talet.
För drift och underhåll av väg har
motsvarande arbete gjorts i projektet
BEXPRAC, initierat av Conference of
European Directors of Roads (CEDR),
där Vägverket deltog tillsammans med
12 andra länder i Europa. Målet med
projektet har bland annat varit att få en
jämförande studie mellan olika länder
för att kunna optimera vägunderhållet.
En del av kostnadsskillnaderna beror
på att andelen broar och tunnlar samt
trafikintensiteten varierar mellan
länderna. I den studie som presenteras
för järnväg har däremot denna typ av
faktorer harmoniserats. Se diagram 16.
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Internationellt arbete
Trafikverket har omfattande internatio
nella åtaganden. I en del av dem utgör
vi ett stöd till regering och riksdag.
Men dessa åtaganden är också en förut
sättning för att vi effektivt ska kunna
genomföra långsiktig infrastruktur
planering och byggande och drift av stat
liga vägar och järnvägar. Vi har också till
uppgift att skapa förutsättningar för ett
internationellt konkurrenskraftigt och
långsiktigt hållbart transportsystem.
Export och import av varor och
tjänster är viktig för både näringsliv och
medborgare i Sverige eftersom den ökar
tillväxten i landet. Den gemensamma
marknaden inom EU är fortfarande
under utveckling. Särskilt inom trans
portsektorn finns det administrativa och
tekniska hinder för marknaden som riks
dag och regering arbetar för att undanröja.
Trafikverkets tillkomst har skapat nya
möjligheter. Kombinationer av olika
trafikslag och användningen av de mest
kostnadseffektiva och långsiktigt håll
bara transportkedjorna är helt i linje
med EU:s kommande vitbok om transport
politiken fram till 2020. Trafikverket
har medverkat i arbetet med vitboken.
Trafikverket har under året även
medverkat i revideringen av riktlinjerna
för de transeuropeiska transportnäten
(TEN-T), kommittéarbete kring EU:s
strukturfondsprogram, Östersjö
samarbetet inom ramen för EU:s
Östersjöstrategi och Gröna korridorer.

Både Östersjösamarbetet och Gröna
korridorer har rönt framgång genom
svenskt engagemang inom EU. Gröna
korridorer lyfter fram kombinationer av
transportalternativ som minimerar miljö
påverkan. I samarbete med näringsliv,
samhälle och forskning skapas lösningar
som är hållbara – i dag och i framtiden.
Det finns ytterligare en rad områden
där Trafikverket haft internationella
åtaganden under 2010, bland annat miljö,
standardisering, forskning och inno
vation samt trafiksäkerhet på väg.
Hit hör arbete med EU:s ramprogram,
införandet av det gemensamma
europeiska trafikledningssystemet
ERMTS på järnvägsträckan Stockholm–
Neapel, fordonsmiljöfrågor, ökad energi
effektivitet (inklusive minskade utsläpp
av koldioxid) och minskade utsläpp från
fordon, maskiner och fartyg.
Trafikverket har bidragit till att Sverige
varit särskilt framgångsrikt i EU:s
trafiksäkerhetsinriktning (väg), som har
behandlats under året. Vi har arbetat
med stor framgång med att främja
export och att utveckla kunskap inom
området i det sammanhanget. Bland
annat har Vision Zero Academy börjat
sin verksamhet under 2010.
Trafikverket har bidragit till ett antal
viktiga överenskommelser under året
med bland andra USA, Kina (pågående)
och Polen. Förutom trafiksäkerhet är
intelligenta transportsystem (ITS) ett
viktigt utvecklingsområde, där Sverige

ligger långt fram globalt. Vi har haft en
rad erfarenhetsutbyten och genomfört
benchmarking med olika internationella
intressenter, både globalt och inom EU.
Vi har under 2010 deltagit i flera
internationella branschorganisationer
inom väg och järnväg. Dessa utgör en
viktig plattform för gemensamma
projekt, kunskapsöverföring och inter
nationell samordning. Under året utsågs
generaldirektör Gunnar Malm till vicepresident för samarbetsorganisationen
inom järnväg European Infrastructure
Managers, EIM.
En strategi för Trafikverkets med
verkan i Sveriges EU-arbete har tagits
fram. Genom att vi koncentrerar arbetet
på utvalda frågor räknar vi med att bidra
till ökad effektivitet och ännu bättre
resultat för svenskt näringsliv och svenska
medborgare inom EU.

Forskning och innovation
Målet med Trafikverkets forsknings- och
innovationsarbete (FoI) är att leverera ny
kunskap och nya och förbättrade tjänster,
produkter, metoder och processer. Dessa
gör det möjligt för Trafikverket och sam
hället att på ett effektivare sätt nå mål
och möta nya utmaningar som uttrycks
genom uppdragsgivarens krav och med
borgarnas, näringslivets och verksam
hetens behov. All FoI utgår alltså från de
problem och utmaningar som identifierats
på såväl strategisk som operativ nivå.
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Gatumiljö vid Triangeln i Malmö. Här ligger en av Citytunnelns tre stationer.

Forsknings- och innovationsverksamhe
ten under 2010 har haft två huvudsakliga
inriktningar. Internt har arbetet präglats
av den omställning och det behov av
koordinering som uppstått då Vägverket
och Banverket lagts ned och Trafikverket
bildats med delvis ny strategisk inrikt
ning. Externt har året delvis präglats av
de utredningar och initiativ som tagits
i vår omvärld: transportforsknings
utredningen, innovationsupphandlings
utredningen, Ingenjörsvetenskapsakademins projekt Transport 2030,
Trafikverkets effektiviseringsprojekt,
EU:s innovationsunion med mera. Alla
utredningar och initiativ har haft den
goda intentionen att få ut mer nytta ur
FoI-arbetet. Inte minst arbetet inom
Transport 2030 visar att det är ett stort
steg från goda intentioner till att gestalta
samarbetet och sätta det på plats på ett så
dant sätt att alla inblandade ges inflytande
och känner att de har nytta av samarbetet.
Inom flera områden håller effektiva
utförarmiljöer på att byggas upp. De ska
ha förmåga att leverera konkreta resultat
som skapar nytta i samhället – från til�
lämpbar kunskap till innovationer på en
marknad. Gemensamt för dessa satsningar
inom till exempel logistik, kollektivtrafik,
infrastruktur och samhällsekonomi är
det nära samarbetet mellan utförare och
mottagare och den breda kompetens som
eftersträvas inom miljöerna.
Mitt i alla dessa omställningsinitiativ
har också effektiv FoI bedrivits enligt
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de planer som Vägverket och Banverket
hade gjort upp för 2010. I allt högre grad
är strävan att bedriva dessa projekt som
samarbeten mellan flera intressenter.
Inom investeringsområdet har ett
genombrott gjorts inom projekteringsmetodiken genom utvecklingen av BIM
(Building Information Modelling). Det
innebär att gemensamma digitala mätdata
kan användas i alla projekteringsskeden
och så småningom även i byggskedet för
maskinstyrning med mera. Detta ger
kostnadsbesparingar och ökad kvalitet
såväl för leverantörer till Trafikverket
som för förvaltare av anläggningarna.
Utvecklingen av gummiasfalt har
drivits så långt att den går att börja
använda. Beläggningstypen har lång
hållbarhet kombinerad med goda bulleroch miljöegenskaper. Tekniken har
hämtats från USA och projektet har
visat att gummiasfalt fungerar på svenska
vägar. Nu startas ett nytt projekt för att
införa gummiasfaltskonceptet där det är
samhällsekonomiskt lönsamt.
Studenttävlingen Årets ingenjör vanns
i år av ett bidrag från Trafikverket och
Svevia. Projektet gällde området ”Energi
effektivisering vid drift och underhåll
av vägar” och handlar bland annat om
att ytbehandla kantstolpar för att minska
behovet av tvätt. Ytbehandlingen går ut
på att man med hjälp av laser modifierar
ytan till att bestå av väldigt små piggar.
Det gör att vattendroppar inte kan täcka
ytan utan bildar små droppar som rinner

av och tar med sig eventuell smuts.
Ett av det största nu pågående
utvecklingsprojekten inom Trafikverket
är införandet av det nya europeiska
tågtrafikstyrningssystemet ERTMS.
Utvecklingsarbetet har bedrivits i
samarbete med Bombardier. Den första
installationen togs i bruk under året
i och med invigningen av Botniabanan.
Gröna tåget är ett utvecklingsprojekt
som engagerar stora delar av den svenska
järnvägssektorn. Det syftar till att utveckla
och testa tekniska lösningar som möjlig
gör snabbare tågresor på befintlig
infrastruktur i nordiska förhållanden.
Projektet är nu inne i slutskedet.
EU-projektet Rail-energy syftar
till ökad energieffektivitet i tågtrafiken.
Projektet har avslutats under året och
levererat en katalog med många direkt
användbara tekniklösningar samt
beräkningsmetoder för att jämföra
energieffektivitet mellan olika fordon
och även mellan olika trafikerings
upplägg. Trafikverket och svenska
forskare har haft en aktiv roll.
Innotrack är ett EU-projekt som syftar
till att minska järnvägens totala infra
strukturkostnader. Banverket hade en
central roll i projektet som avslutades
under året. Projektet har levererat en
rad direkt användbara tekniska lösningar
och riktlinjer för spårunderbyggnad,
spårväxlar och räler samt logistik vid
spårunderhåll.
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ÅR 2009 BESLUTADE RIKSDAGEN OM EN NY TRANSPORTPOLITISK MÅLSTRUKTUR. De tidigare sex delmålen

ersattes av ett funktionsmål som gäller tillgänglighet
och ett hänsynsmål med inriktning på säkerhet, miljö
och hälsa. Det övergripande målet är fortfarande att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och lång
siktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.
Resultatredovisningen ska omfatta hur verksam
hetens prestationer har utvecklats med avseende
på volymer och kostnader. Trafikverket har under
2010 haft svårigheter att koppla kostnader till de
åtgärder och prestationer som redovisas främst under
avsnittet om Trafikpolitiska mål. Det är flera faktorer
som samverkat till svårigheten att visa kostnader per
prestation eller åtgärd. Den i det här sammanhanget
mest betydande faktorn har emellertid varit att resultat
redovisningen för 2010 ska avse hela kalenderåret, vilket
innebär att uppgifter måste tas från tre olika ekonomi
modeller där begreppen för prestationer inte överens
stämmer. Detta har medfört att resultatredovisningen
när det gäller kostnader för åtgärder är begränsad.
Funktionsmålet tillgänglighet

sid 42

Miljö och hälsa

sid 50

Säker trafik

sid 56
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Funktionsmålet tillgänglighet
Medborgarnas resor
och näringslivets transporter
Medborgarnas resor förbättras genom
ökad tillförlitlighet, trygghet och
bekvämlighet. Näringslivets transporter
förbättras framför allt genom ökad fram
komlighet och tillförlitlighet i transport
systemet. När kvaliteten för näringslivets
transporter förbättras stärks den inter
nationella konkurrenskraften.

Framkomlighet på väg
Framkomlighet handlar framför allt om
tiden för en resa eller transport och hur
den överensstämmer med den förväntade.
Stopp och störningar minskar framkom
ligheten. Med totalstopp avses stopp
i båda riktningarna på en tvåfältsväg och
i minst en riktning på en flerfältsväg.
Trenden för antalet totalstopp var
nedåtgående från 2007 till 2009 men 2010
bröts denna trend. Se diagram 17. Detta
beror bland annat på en kraftig ökning av
antalet totalstopp till följd av översväm
ningar och kraftiga snöfall. Vi har identi
fierat och åtgärdat vinterkritiska sträckor,
det vill säga sträckor som har backar som
är branta och mycket hala eller där det är
särskild risk för att snön bildar drivor.
Antalet fordonstimmar med totalstopp för
söker vi minska bland annat genom ytterli
gare vägassistans och utökat samarbete
med drift- och underhållsentreprenörerna.
Antalet statliga vägar med nedsatt bä
righet på grund av tjällossning har mins
kat från 2002, men de senaste två åren
har trenden brutits. Se tabell 21. Orsaken
bedöms vara de hårda vintrarna. Det är
framförallt näringslivet som drabbas av
tjälrestriktioner.

Framkomlighet på järnväg
De viktigaste aspekterna på fram
komlighet inom järnväg är att alla tåg
går enligt tidtabell. Detta mäts genom
ankomstpunktlighet till slutstation och
antalet inställda tåg. Andra faktorer
som är väsentliga för framkomligheten
är utbudet av tågresor till resenärerna.
Ankomstpunktligheten har utvecklats
positivt från 2006 till 2009 inom banty
perna storstad, större stråk och övriga
viktiga gods- och resandestråk. Men 2010
bröts den positiva trenden, precis som på
vägsidan, och nivån är den lägsta sedan
2004 inom samtliga bantyper. Totalt för
alla bantyper var ankomstpunktligheten
87,8 procent under 2010 fram till
november, en minskning med 4,3 pro
centenheter från 2009. Se diagram 18.

DIAGRAM 17

Totalstopp på det statliga vägnätet, i miljoner fordonstimmar 1)
Varaktighet: från 5 min till 2 timmar
10

Varaktighet: mer än 2 timmar

Ankomstpunktligheten för samtliga tåg uppdelat
på bantyper, procent För 2010 redovisas ankomstpunktligheten till och med november
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Tågens ankomstpunktlighet mäts som
den andel tåg som anlänt till sin slutstation
inom fem minuter efter ankomsttiden
enligt tidtabellen. För persontrafiken
var punktligheten 87,1 procent, jämfört
med 92,5 procent 2009. Se diagram 19.
Under de senaste åren har punktlig
heten förbättrats något. Orsaken till den
lägre punktligheten 2010 är bland annat
att vintern var lång och svår för järnvägs
trafiken.
Vi arbetar på flera sätt för att förbättra
vår förmåga att klara vinterproblem.
Bland annat förbereds och pågår följande:
• förstärkt trafikledning och priorite
ring av viktiga stråk
• förstärkt vinterdrift
• förbättrad trafikinformation.

DIAGRAM 18
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Punktlighet för godstrafiken

TABELL 21

Godstrafikens punktlighet är den sämsta
på många år. Den hårda vintern i början
på året samt i december ledde till stora
problem, främst i de södra och mellersta
delarna av landet. För godstrafiken var
punktligheten 65,5 procent, jämfört med
78,3 procent 2009. Se diagram 20.
Punktligheten mäts utifrån tiden för tågets
ankomst till bangården. Detta nyckeltal
säger inget om hur punktligt gods
operatörerna levererar godset till kunden.
Punktligheten i det avseendet kan vara
uppfylld trots att ankomstpunktlighet till
bangård inte har kunnat hållas. Vi håller
på att utveckla en mer rättvisade mätning
av punktligheten för godstrafiken.
Det finns många orsaker till att ett
tåg ställts in, allt från att det har hänt en
olycka, att det är ett snöoväder och till
att det saknas lokförare. Dessutom kan
tåg ställas in när efterfrågan på transpor
ter minskas. Att antalet inställda godståg
ökade 2009 berodde till stor del på att
lågkonjunkturen minskade efterfrågan
av transporter på järnväg. Se tabell 22.
Utfallet 2010 är starkt påverkat av den
hårda vintern. De inställda tågen ersätts
dock till stor del av nyinsatta tåg. Under
2010 har 22 545 persontåg och 46 574
godståg nyinsatts.

Rastplatser och bytespunkter
Väl fungerande rastplatser är viktiga för
att underlätta resande för alla. Vägar där
Trafikverket ska ha rastplatser finns ut
pekade. På dessa rastplatser finns viktiga
grundfunktioner som även gör att de kan
användas av personer med funktionsned
sättning. Vi har börjat inventera framtida

Utvecklingen av längden vägar med nedsatt bärighet på grund av tjällossning
Totalt km med nedsatt bärighet
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7 045

3 200

4 474

5 267

Inställda person- och godståg 2008–2010
2008

2009

2010

Inställda persontåg

12 431

26 030

28 847

Inställda godståg

57 716

111 424

49 457

behov av rastplatser och enklare platser
för kortare stopp. Vi arbetar också med
att förbättra informationen om rastplatser.
Bland annat ska informationen lagras
i Nationell vägdatabas (NVDB). Under
2009 inleddes ett försök med rastplats
värdar som var mycket uppskattat bland
trafikanterna. Trafikanterna har blivit
mera nöjda med Trafikverkets rastplatser
– nöjdheten har ökat från 70 till 75 (skala
1-100) under 2010.
På och omkring bytespunkter genom
förs åtgärder som förbättrar resenärernas
tillgänglighet. Vi har under 2010 anpassat
ett antal bytespunkter för funktions
hindrade. (Se vidare under avsnittet
om Användbarhet för personer med
funktionsnedsättning.) Vissa hissar
berörs av nya lagkrav och de har anpassats
under året. Även ett antal rulltrappor
har bytts ut för att öka tillgängligheten.
Trafikverket ingår även i ett antal
stationsråd (lokala samarbetsgrupper
med samtliga aktörer som verkar
inom ett stationsområde) och deltar
i det branschgemensamma projektet
Attraktiva stationer. Syftet med dessa

92

92

93

samarbeten är att förbättra miljön på
bytespunkterna för samtliga resenärer
och att fördela ansvaret för förbättrings
åtgärder mellan de olika aktörerna.

Trafikinformation
Trafikinformation består av information
till resenärer, trafikanter, transportköpare
och transportörer om normalläge,
störningar, prognoser och alternativa
förslag till resor.
Under 2010 började vi mäta resenärer
nas synpunkter på trafikinformationen
inom järnväg – Resenärsrespons. Trots
att det finns missnöje med informationen
vid besvärliga väderförhållanden har
attityderna generellt blivit mer positiva
under året tack vare snabba åtgärder vid
felanmälan.
Resenärsindex normalinformation
är en mätning av andelen tågresenärer
som är nöjda med den trafikinformation
man får i samband med sitt resande.
Enligt mätningen är 45 procent nöjda.
Frågorna berör hur tillgänglig, snabb,
tydlig och användbar informationen är.
Trafikverket ska verka för att 80 procent

DIAGRAM 20
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DIAGRAM 21
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av resenärerna är nöjda med kollektiv
trafiken på järnväg senast 2021. En väl
fungerande trafikinformation är en av
förutsättningarna för att det satta målet
ska uppnås.
Transportbranschens nöjdhet är en
mätning som ger en samlad bild över hur
nöjda godstransportköpare, gods
transportörer och trafikhuvudmän för
kollektivtrafik är med järnvägstrafiken.
Trafikinformation är ett av de områden
som ingår i mätningen. Frågorna gäller
tillgången till trafikinformation, infor
mationen kring aktuella trafikstörningar
och leveransstörningar, informationen
vid planerade driftavbrott samt till
förlitligheten i informationen. Av de
som svarat är 38 procent nöjda eller
mycket nöjda.
Vi har även mätt hur nöjda trafikan
terna är med vägtrafikinformationen
vid störningar orsakade av vägarbete,
oförutsedda hinder och väglag. Dessa
mätningar visar att cirka 60 procent av
trafikanterna är nöjda med informationen.
Trafikverket har satt som mål att 75 pro
cent ska vara nöjda 2010, vilket innebär
att målet inte har uppnåtts.
Den informationskanal som väg
trafikanterna använder mest innan de
har börjat en resa är Läget på vägarna
som finns på vår webbplats, medan trafik
radion dominerar stort när det gäller
trafikinformation under pågående resa.
För Trafikverkets kundtjänst för väg-,
järnvägs- och färjefrågor är det interna
målet att 80 procent ska vara nöjda.
Detta mål har uppnåtts. Kunderna
är mycket nöjda med den personliga
servicen, bemötandet och lyhördheten.
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Framkomlighet
vägarbeten

Hastighet
vägarbeten

Rastplatser

Jämfört med mätningen 2009 har total
index/kundservicevärde höjts från 78 till
80 procent.
Sammanfattningsvis indikerar utfallet
i flera av mätningarna att tillförlitligheten
i trafikinformationen kan och bör
förbättras. Behovet har särskilt upp
märksammats i samband med inställda
och försenade tåg och framkomlighets
problem på vägarna vid de många till
fällena under 2010 med besvärliga
vinterförhållanden.
Under året har ett samarbete inletts
mellan järnvägs- och vägsidan för att
kunna leverera bättre trafikslagsövergri
pande trafikinformation. I dag erbjuds en
samlad information på Trafikverket.se,
www.trafiken.nu, via Trafikverkets
kundtjänst, Sveriges Radio och mobila
tjänster. Syftet är att underlätta för rese
nären att planera sin resa vid exempelvis
trafikstörningar samt skapa smidiga
res- och transportkedjor från dörr till
dörr med smidiga övergångar mellan
olika färdsätt.
En gemensam kundtjänst för både väg-,
järnvägs- och färjetrafiken har etablerats
i syfte att ge våra kunder en trafikslags
övergripande information och ärende
hantering. Informationen på webbplatsen
trafiken.nu har förbättrats så att den nu
även innehåller information som under
lättar för resande till och från evene
mang i Göteborg att hitta parkering om
de kör motorcykel eller buss eller har en
funktionsnedsättning. SL:s sammanfatt
ning över trafikläget i Stockholm visas
också. I södra Sverige har rapporteringen
om störningar på det kommunala väg
nätet förbättrats och samarbetet med

Info.
vinterväglag

Info.
trafikstörningar

Medel totalt

Kalmar kommun och Kristianstads
kommun har utökats. Vidare har Rese
planeraren förbättrats i samarbete
med Skånetrafiken och kommunerna.
I webbtjänsten Läget på vägarna
(www.trafikverket.se/lpv) finns en ny
ingång för yrkestrafiken. Där kan man
hitta information om bärighetsnedsätt
ningar, fri höjd under broar samt besvär
liga plankorsningar. På Trafikverkets
webbplats finns även Läget i tågtrafiken.
Vi har utvecklat en ny tjänst för att
få trafikinformation hämtad från
Trafikverket direkt i mobiltelefonen.
Den erbjuder bland annat information
om olyckor och vägarbeten och trafik
information baserad på var du befinner dig.
Tjänsten blev nominerad till pris i den
årliga tävlingen Cut The Wire Awards.
Vi har under året förbättrat förutsätt
ningarna för kommunikationen med
järnvägsföretagen. Inom järnväg har
också ett stort antal nya högtalar
anläggningar tagits i bruk.

Statsbidrag till enskilda vägar
År 2009 slutfördes översynen ”Enskilda
vägar i framtiden”. Med den som bakgrund
startade Trafikverket under 2010 ett
projekt i samarbete med Sveriges kom
muner och landsting och Riksförbundet
Enskilda vägar. Syftet med projektet är
att se över fördelningen av ansvaret för
väghållningen mellan stat, kommun och
enskilda väghållare. Projektet ska ge
en samlad bild av de förändringar som
behövs och resultatet ska bli en strategi
och arbetsmetod för att genomföra för
ändringarna i nära samarbete mellan
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berörda parter. Projektet kommer att
redovisas under 2011.
Ett arbete pågår också med att anpassa
reglerna för statsbidrag till enskilda
vägar. I arbetet ingår bland annat att ta
fram en ny modell för schablonberäkning
av bidragsgrundande kostnad. Arbetet
ska vara färdigt 2011.
Under 2010 har en nyutvecklad webbsida lanserats på Trafikverkets webbplats
– ”Mina enskilda statsbidragsvägar”.
Där kan väghållare själva registrera för
ändringar av sina uppgifter om enskilda
statsbidragsvägar och vägdelar samt
lämna en så kallad vägdeklaration.
Hittills har cirka 2 600 väghållare regist
rerat sig som användare.
Länsvisa ramar för byggande och
i vissa fall underhållsåtgärder bestäms från
och med 2010 av den volym som avsatts
för detta ändamål i respektive länsplan för
regional transportinfrastruktur. Anslags
posten för enskilda vägar avser därmed
från och med år 2010 enbart bidrag till
drift och underhåll av enskilda vägar.
Under 2010 har Trafikverket lämnat
statsbidrag till drift och underhåll samt
byggande på 75 982 (75 878) km enskilda
vägar och 13 färjeleder. Se tabell 23.
Huvuddelen av bidragen avser drift och
underhåll. Statsbidragen till underhåll
avser bland annat bärighetshöjande åt
gärder, framkomlighetsåtgärder och tra
fiksäkerhetsåtgärder på vägar, broar och
beläggning.
Utöver det ordinarie anslaget har
50 miljoner kronor avsatts under 2010
till en förstärkt satsning. Denna har
innefattat underhållsåtgärder på broar,
beläggning och vägar. I den förstärkta

satsningen ingår också bidrag till en
cykelled på västkusten, Kattegattleden.
Sammantaget över hela landet har cirka
10 procent av medlen för förstärkt sats
ning använts till broåtgärder, cirka
21 procent till beläggningsåtgärder
och resten till vägåtgärder.
Trafikverkets bidrag motsvarade
i genomsnitt 61 (62) procent av väg
hållarens kostnader, exklusive bidrag till
färjedrift. Andelen är beräknad utifrån
Trafikverkets bedömning av kostnaden.
På det enskilda vägnätet med stats
bidrag finns cirka 4 000 broar. Huvud
inspektion har genomförts på 90 procent

av brobeståndet under åren 2006–2010.
Bärighetsklassning av broarna pågår.
Målet är att alla broar ska vara
bärighetsklassade senast under 2012.
Vi har även hållit utbildningar
för väghållare tillsammans med
Riksförbundet Enskilda vägar (REV)
och Lantmäteriet vid 28 (32) tillfällen.
Det totala antalet kursdeltagare var
1 380 (1 488) varav 242 (177) kvinnor.
Syftet är att förmedla kunskap om
enskild väghållning omfattande
bidragsregleroch vägteknik till styrelse
funktionärer i väghållningsorganisationer
om bidragsregler och vägteknik.

TABELL 23

Statsbidrag till byggande och drift samt underhåll av enskilda vägar
Statsbidrag till enskilda vägar, mnkr totalt
 Därav årlig drift av väg, bro och beläggning

2006

2007

2008

2009

2010

730 1)

717 2)

820 3)

1 024 4)

927 5)
642

557

579

601

623

 Därav drift och underhåll av färjeleder

49

55

63

60

71

 Därav underhåll väg, bro och beläggning inkl. iståndsättning

97

58

122

285

194

 Därav investering väg, bro och beläggning

23

18

28

51

5

5

7

6

5

15

 Därav bidrag genom regional plan
Nyckeltal
Statens genomsnittliga medfinansieringsandel exkl. färjedrift, procent

60

60

59

62

61

Trafikverkets kostnader för administration och rådgivning, mnkr

34

34

34

39

39
75 982

Antal km väg berättigad till statsbidrag

75 609

75 984

76 130

75 878

Antal väghållningsorganisationer

22 689

22 709

22 719

22 738

22 749

9 006

8 709

9 941

12 706

11 260

30 010

29 140

33 312

42 401

37 609

1 519

1 505

1 509

1 704

1 586

Statsbidrag exkl. färjedrift per km väg och år, kr
Statsbidrag exkl. färjedrift per väghållare och år, kr
Kostnad för administration och rådgivning per väghållare och år, kr

Inkl. bidrag för stormskador (körskador), 39 mnkr
	E xklusive bidrag för stormskador (körskador) till icke
medfinansierade vägar, ca 33 mnkr inkl bidrag till
medfinansierade vägar för stormskador (körskador),
ca 11 mnkr, översvämningsskador ca 1 mnkr.
3)
	E xklusive bidrag för stormskador (körskador) till icke
medfinansierade vägar, ca 36 mnkr. inkl bidrag till
1)

2)

medfinansierade vägar för stormskador (körskador),
ca 1 mnkr, översvämningsskador ca 0,5 mnkr
4)
	E xklusive bidrag för stormskador (körskador) till icke
medfinansierade vägar, ca 7,5 mnkr, inkl bidrag till
medfinansierade vägar för stormskador (körskador),
ca 0,8 mnkr, inkl närtidssatsning, ca 150 mnkr.
5)
	Inklusive förstärkt satsning, ca 48 mnkr.
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Tillgänglighet inom och
mellan regioner samt mellan
Sverige och andra länder
Tillgänglighet för biltrafik inom
och mellan regioner
Tillgänglighet redovisas här som den
restid boende i glesbygd har med bil till sin
centralort samt restiden mellan regioner
och omvärlden. Dessa analyser bygger på
den restid som är möjlig när resorna sker
enligt skyltad hastighetsgräns.
Tillgängligheten mellan glesbygd och
centralort redovisas som antalet personer
som har mer än en halvtimmes restid till
närmaste centralort och som har fått
restiden förändrad med mer än en halv
minut under året. I glesbygden har ingen
fått minskad restid under 2010, medan
cirka 9 000 personer har fått ökad restid
till närmaste centralort. Se tabell 24. Det
innebär att 0,5 procent av dem som bor i
glesbygd har fått ökad restid. Tillgänglig
heten i skogslänens inland har därmed
minskat något.
Uppföljningen av den senaste fem
årsperioden visar också en försämring av
tillgängligheten i glesbygd. Cirka 177 000
har fått längre restid till närmaste

centralort medan cirka 23 000 personer
har fått kortare restid.
De förbättringar av vägnätet som har
gjorts under året väger inte upp effekten
av sänkningar av hastighetsgränsen på
vägar i glesbygd. Sammantaget har till
gängligheten mellan glesbygd och
centralorter därmed försämrats under året.
Tillgängligheten till regionalt
centrum har försämrats. Totalt under
perioden 1 januari 2010 till 1 november
2010 har cirka 34 000 personer fått
kortare restid till sitt regionala centrum,
medan cirka 113 000 personer har fått
längre restid.
Tillgängligheten till nationellt
centrum har däremot förbättrats. Under
perioden 1 januari 2010 till 1 november
2010 har cirka 151 000 personer fått
kortare restid till sitt nationella centrum,
medan ingen har fått längre restid.
Totalt har cirka 185 000 personer fått
kortare restid till sitt regionala centrum
eller till närmaste nationella centrum,
medan cirka 113 000 personer har fått
längre restid. Se tabell 25. Av befolkningen
i hela landet motsvarar det 2,1 respektive
1,3 procent. Tillgängligheten mellan regi
oner och omvärld har därmed förbättrats.

TABELL 24

TABELL 25

Antal personer med minskad restid med bil mellan glesbygd
och centralorter, netto
2006

Antal personer som fått
minskad restid mellan glesbygd
och centralorter 2)
1)

0

2008 1)

73 000

2009 1)

 75 000

Antal personer med minskad restid med bil mellan regioner
och omvärld, netto

2010 1)

Antal personer som
fått minskad restid mellan
regioner och omvärld, netto 2)

9 000

Minustecken betyder att restiden har ökat.
	Observera att för 2009 gäller redovisningen 14 månader, för 2010 10 månader.

2)
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3 000

2007

Under den senaste femårsperioden har
tillgängligheten också förbättrats. Cirka
3 361 000 personer har fått förbättrad
tillgänglighet till sitt regionala centrum
eller till närmaste nationella centrum
och cirka 2 293 000 har fått försämrad
tillgänglighet.
Förändringar av tillgängligheten till
närmaste regionala centrum eller när
maste nationella centrum beror på såväl
förändrade hastighetsgränser som
ombyggnader av vägsträckor. Höjda
hastighetsg ränser införs i samband med
att en vägsträcka byggs om till motorväg
eller mötesfri väg. Detta har skett främst
på större, mer trafikerade vägar. Under
2010 har främst de inre skogslänen fått
lägre hastigheter och därmed försämrad
tillgänglighet.
Under 2010 har ett antal ombyggda
vägar öppnats för trafik. Tillgängligheten
har förbättrats genom att restiderna
har minskat när vägsträckor har blivit
kortare och hastighetsgränser kunnat
höjas. Samtidigt har nya hastighets
gränser medfört att tillgängligheten har
försämrats när vägar med låg säkerhetsstandard har fått sänkt hastighetsgräns.
Tillgängligheten sammantaget

1)
2)

2006

2007

2008 1)

2009 1)

2010

510 000

1 180 000

320 000

374 000

72 000

Minustecken betyder att restiden har ökat.
Observera att för 2009 gäller redovisningen 14 månader, för 2010; 10 månader.
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i skogslänens inland och mellan regioner
och omvärld är förbättrad. Nettot av an
talet personer som fått minskade restider
är cirka 63 000 (73 000 med minskad res
tid, 9 000 med ökad restid). Under 2010
har främst de inre skogslänen fått lägre
hastigheter och därmed försämrad till
gänglighet.

Tillgänglighet för tågtrafik inom
och mellan regioner
Tillgängligheten för kollektivtrafik
belyses i första hand genom restider och
trafikutbud. De största förändringarna
av tillgängligheten under 2010 är en
följd av färdigställandet av Citytunneln
i Malmö i december 2010. Genom den nya
stationen Triangeln har tillgängligheten
till centrala Malmö förbättrats påtagligt.
För resenärer med målpunkt kring
Triangeln och Skånes universitets
sjukhus har restiderna från bland annat
Helsingborg, Landskrona, Lund, Eslöv
och Kävlinge minskat med cirka 15 minu
ter. Samtidigt har restiderna till Kastrups
flygplats och Köpenhamn minskat med
cirka 8 minuter. Dessutom har trafik
utbudet med Öresundståg utökats i hög
trafik. Turtätheten har ökat från 4 till
6 tåg per timme över Öresundsbron och
från 9 till 11 tåg mellan Lund och Malmö.
I december utökades också tåg
trafiken i nordöstra Skåne. Mellan
Kristianstad och Hässleholm går nu 3 tåg
per timme och totalt cirka 125 tåg/dygn.
Sträckan som är 30 km lång är numera
Sveriges mest belastade enkelspårs
sträcka (med undantag för vissa korta
sträckor). Söder om Hässleholm har den
regionala tågtrafiken utökats från 2
till 4 tåg per timme under högtrafik.
En annan förbättring av tillgänglig
heten har skett genom färdigställandet
av Botniabanan. Persontrafik på järnväg
har startats mellan Örnsköldsvik och
Umeå. Restiden mellan dessa orter har
därigenom minskat från cirka 1 timme
och 35 minuter till cirka 55 minuter.

Tillgänglighet mellan
Sverige och andra länder
på väg och järnväg
De flesta internationella person
transporterna mellan Sverige och
andra länder på väg och järnväg sker
via Öresundsförbindelsen.
Biltrafiken över Öresundsbron mins
kade med 0,4 procent under 2010. Cirka
19 400 fordon per dygn passerade bron,

Tillgänglighet till regionalt centrum

Tillgänglighet
tillbilregionalt centrum
jämfört med cirka 19 500 under
2009.
Differens
mellan 2010-11-01
och 2010-01-01 med
Differens
mellan
2010-11-01
och 2010-01-01 med bil
Totalt passerade 7 076 601 vägfordon
Öresundsförbindelsen under 2010, jäm
fört med 7 103 706 fordon år 2009. Det är
trafiken med personbil som har minskat
– den minskade med 1 procent medan
lastbilstrafiken ökade med 10 procent.
Totalt passerade 55 800 persontåg bron
under 2010 jämfört med 56 763 år 2009.
!
Antalet godståg var 9 700 under 2010,
!
jämfört med 7 250 år 2009. Antalet tåg
passagerare under 2010 var 10,8 miljoner.
!

!

Regional tillväxt
Tillgänglighet är en av fyra prioriteringar
i regeringens nationella strategi för
regional konkurrenskraft, entreprenör
skap och sysselsättning 2007–2013.
Trafikverket har under året drivit ett
myndighetssamarbete om regional
tillväxt mellan trafikverken, tillväxt
myndigheterna, SKL och ett regionförbund. Syftet har varit att stärka
myndigheternas samarbete och engage
mang i regionala tillväxtfrågor och få
en bättre bild av hur tillgängligheten
kan utvecklas.

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!
!

! !
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!
!

Tid i minuter

!

!

-10
-2
-1
-0,5
0,5
1
2

–
–
–
–
–
–
–

-2
-1
-0,5
0,5
1
2
10

Ett jämställt samhälle

Tillgänglighet
till storstadtill storstad
Såväl mäns som kvinnors behov
av trans
Tillgänglighet
Differens mellan 2010-11-01 och 2010-01-01 med bil
Differens mellan 2010-11-01 och 2010-01-01 med bil
porter måste tillgodoses vid planering,
utformning och förvaltning av transport
systemet. Det är en förutsättning för att
transportsystemet ska bli jämställt.
Trafikverkets strategi är att vi i all verk
samhet på alla nivåer ska ta hänsyn till
såväl mäns som kvinnors transportbehov.
Frågan om jämställdhetsintegration
ingår i den ordinarie verksamheten.
Transportpolitiken har medverkat till
ett jämställt samhälle när de tjänster och
den service som Trafikverket ger till
kunder och medborgare är lika anpassade
och tillgängliga och av lika hög kvalitet
för alla – oavsett kön.
Trafikverket har 2010 börjat tillämpa
resultat från ett forskningsprojekt om
samråd i investeringsprocessen.
Projektet visar för- och nackdelar med
olika typer av samråd genom kommuni
!
kations- och informationsinsatser i tolv
väg- och järnvägsprojekt. Vi fortsätter
Tid i minuter
också att arbeta med frågan om att ställa
-5 – -3
!
krav på jämställdhet i upphandlingar.
-3 – -1
Östersunds kommun och Trafikverket
-1 – -0,5
-0,5 – 0,5
har under året slutfört samverkans
0,5 – 1
projektet Ett jämställt transportsystem.
1 – 3
Projektet har tagit fram en metod för att
3 – 5
!
integrera jämställdhetsfrågorna
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i en kommunal förvaltnings ordinarie
verksamhet med gång- och cykelvägar.
Resultatet ska nu testas och utvärderas.
Tillsammans med ett flertal andra
myndigheter har vi fortsatt arbetet med
att ta fram mål, indikatorer och mått
för att kunna följa upp effekterna av jäm
ställdhetsintegrering i transportsystemet.
I samråd med Boverket driver vi ett
projekt om hur man kan öka möjligheten
för barn att delta i samhälls- och trafik
planeringen. De kommuner som deltar
har erbjudits stöd genom kompetens
om jämställdhet.
Att ta till vara både kvinnors och
mäns kompetens i verksamheten är
en viktig del i arbetet med ett jämställt
transportsystem. Därför ska det vara en
jämn fördelning mellan kvinnor och män
i beslutande grupper och arbetsgrupper,
i myndighetens interna arbete och i olika
verksamhetsområden inom myndigheten.
Att betecknas som expert inom ett yrkes
område påverkar karriärmöjligheter, men
det påverkar även i hur stor utsträckning
man kan delta i utformningen och för
valtningen av transportsystemet. Jämix
är ett sammanfattande index som grundar
sig på nio nyckeltal 1) som utgör indikatorer
på centrala aspekter av jämställdheten
i organisationen. År 2010 deltog 195
organisationer i mätningen. Maximalt
kan en organisation uppnå 180 poäng.
Medianvärdet för statliga myndigheter
2010 var 129 poäng och Trafikverket er
höll 138.

Transportsystemet ska utformas så att
det är användbart för personer med
funktionsnedsättning.
Det prioriterade kollektivtrafiknätet
omfattar i dag cirka 150 järnvägsstationer
och cirka 550 busshållplatser i den statliga
infrastrukturen. I ett första skede har
målet varit att till och med 2010 ha an
passat 40 järnvägsstationer och samtliga
utpekade busshållplatser.
Under 2010 har Trafikverket gjort
åtgärder på 19 järnvägsstationer för att
de ska vara användbara för personer med
funktionsnedsättning. Vid ytterligare
9 stationer har åtgärder gjorts under
2010 varav 3 i princip är färdigställda.

Det innebär att tillsammans med
tidigare 16 åtgärdade stationer har totalt
38 stationer anpassats för personer med
funktionsnedsättning.
Under 2010 uppgår kostnaderna för
anpassningarna till 138 miljoner kronor.
Motsvarande kostnader under 2009 var
71 miljoner kronor.
Alla nybyggnationer av plattformar
och plattformsförbindelser i mötespunk
ter i järnvägssystemet är anpassade till
kraven för användbarhet för personer
med funktionsnedsättning.
Under 2010 har Trafikverket åtgärdat
33 busshållplatser längs det statligt
nationella vägnätet. Längs det statliga
regionala vägnätet har 100 busshållplatser
åtgärdats. Det innebär att med några få
undantag har busshållplatserna i det pri
oriterade kollektivtrafiknätet anpassats.
Trafikverket har också i övrigt verkat
för att förbättra möjligheten för personer
med funktionsnedsättning att använda
transportsystemet. Bland annat har vi an
lagt taktila ledstråk som har markeringar
i marken och satt upp blindskriftskartor
som visar hur man tar sig till plattformar
na. Ytterligare exempel på åtgärder är
den tjänst för ledsagning som utvecklats
i samverkan med Jernhusen, anpassningar
på parkeringar och rastplatser, enkelt
avhjälpta hinder på gång- och cykelvägar
samt tillämpningen av resultat från olika
forsknings- och innovationsprojekt.
Trafikverket driver också löpande
samverkan med handikapporganisationer

1)
Andel yrkesgrupper med könsfördelning 60-40 %,
andel kvinnor i högsta ledningsgruppen, andel chefer
som är kvinnor i förhållande till andel anställda kvinnor,

skillnad mellan kvinnors och mäns löner, skillnad i sjuk
frånvaro mellan kvinnor och män, genomsnittligt uttag
av föräldradagar av män som tagit ut föräldradagar,

Användbarhet för personer
med funktionsnedsättning
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Under 2010 har Trafikverket anpassat 19 järnvägsstationer för personer med funktionsnedsättning.

i Nationella tillgänglighetsrådet samt
i regionala tillgänglighetsråd.

Barn och unga
Transportsystemet ska vara utformat
så att barn får ökade möjligheter att
använda det själva på ett säkert sätt och
att vistas i trafikmiljöer.
Tillgängligheten för barn i åldrarna
6–15 år mäts på två sätt. Det ena är en
nationell enkät där föräldrar får ange om
de bedömer att deras barn har en säker
skolväg. Denna undersökning har genom
förts vart tredje år sedan år 2000, senast
2009. Det andra är en beräkning av hur
många barn som på egen hand kan ta sig
till närmaste skola med god säkerhet till
följd av Trafikverkets fysiska åtgärder.
Enligt enkäten 2009 anser 55 procent
av föräldrarna att skolvägen är säker,
jämfört med 50 procent år 2006. Även
tryggheten har förbättrats, från 66 pro
cent år 2006 till 73 procent år 2009.
Ett arbete med metodbeskrivning för
så kallade skolvägsplaner har påbörjats
under året. Syftet med skolvägsplaner är
att öka andelen barn som går och cyklar
till skolan. Under året har Trafikverket
tagit fram en modell för att bedöma
risker och otrygghet vid busshållplatser
på landsbygd. Modellen tar särskild
hänsyn till barn.
Situationen har förbättrats genom
de trafiksäkerhetsåtgärder på väg som
vi har vidtagit under året. De olika

skillnad i sysselsättningsgrad, skillnad i andel tillsvidare
anställda, jämställdhetsarbete (antal ja av 16 frågor).
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trafiksäkerhetsåtgärderna är både
sektorsåtgärder och fysiska åtgärder.
Sektorsåtgärderna innefattar bland an
nat utbildning av skolinformatörer samt
information via Internet. De fysiska åt
gärderna är bland annat gång- och cykel
vägar, hastighetsdämpande åtgärder,
hållplatsåtgärder samt utbyggnad av pas
sager. Vi beräknar att mer än 3 000 barn
har fått förbättrade skolvägar 2010 till
följd av Trafikverkets åtgärder.
Trafikverket arbetar för att minska
antalet olyckor som inträffar när barn
springer över järnvägsspår. Bland annat
använder vi kameraövervakning,
bevakning och patrullering. Dessutom
stängslar vi in bangårdar, siktröjer och
sätter upp varningsskyltar. Inom projektet
Stationer för alla, som omfattar ett 60-tal
järnvägsstationer, arbetar vi tillsammans
med andra aktörer för att stationerna ska
bli mer tillgängliga för alla resenärer.
Bland annat gör vi vissa särskilda insat
ser för barn. Vi erbjuder även skolor som
ligger intill järnvägsspår en utbildning
som genomförs av skolinformatörer.

Kollektivtrafik, gång och cykel
Förutsättningarna för att välja kollektiv
trafik, gång och cykel ska förbättras.
Trafikverket har under året fortsatt att
arbeta med att förbättra infrastrukturen
för kollektivtrafiken. En stor del av insats
erna har gällt att göra hållplatserna och
bytespunkter användbara för personer
med funktionsnedsättningar, men vi har
även gjort åtgärder för att öka säkerheten
och attraktiviteten generellt. Dessutom
har bland annat parkeringar, signalsystem
och körfält för kollektivtrafik på väg

åtgärdats. Restiden för kollektivtrafikresor
har minskat på de platser där åtgärder
har gjorts på vägar och i signalsystem.
För att stärka kollektivtrafiken på järn
väg har vi genomfört ett stort antal min
dre trimningsåtgärder för ökad
punktlighet. Vi har även fortsatt sam
arbetet med branschen för att utveckla
bättre reseplanerare, som bland annat
har information i realtid, samt enklare
funktioner för bokning och betalning.
Projektet Attraktiva stationer slut
redovisades under året. Bakgrunden
till det branschgemensamma projektet
är den pågående avregleringen inom
persontrafiken på järnväg. Aktörerna
har gemensamt definierat ett antal prio
riterade områden och åtgärder utifrån
resenärernas behov. Åtgärderna har
genomförts på åtta pilotstationer och rör
exempelvis samordning av väktare, städ
ning och förbättrad trafikinformation.
Arbetet på lokal nivå har varit inriktat
på förbättrad samverkan samt begränsade
åtgärder. Erfarenheter och lärdomar
från projektet har samlats i en modell för
stationssamverkan som nu införs.
Ett flertal åtgärder har genomförts
för att förbättra förutsättningarna att
välja gång och cykel. Under 2010 har
Trafikverket byggt 83 km nya gång- och
cykelvägar och 19 planskilda korsningar
för gång- och cykeltrafik. I Skåne har
vi byggt ett flertal cykelvägar för att
knyta samman ett antal mindre orter.
Därigenom har de oskyddade trafikanterna
fått bättre förutsättningar att pendla till
den större orten och skolbarn har fått
ökad möjlighet att själva ta sig till skolan.
Andra större arbeten som satts igång
under året är ett cykelstråk mellan Visby

och Lummelunda och ett projekt som ska
knyta samman Sigtuna och Sollentuna.
Trafikverket vill stimulera till att
det byggs fler trygga och säkra cykel
parkeringar vid resecentrum. Därför
har vi under 2010 tagit fram ett par
publikationer om planering, lokalisering,
dimensionering och utformning av cykel
parkering vid resecentrum. Därigenom
vill vi verka för en estetiskt tilltalande
miljö samt till att fler kan kombinera
cykel- och kollektivtrafikresor.
De senaste åren har vi tagit fram
kartor som visar på vilka tåglinjer det
är möjligt att ta med cykeln. Där framgår
att möjligheten att göra det har ökat. Det
är fler och fler trafikhuvudmän och järn
vägsföretag som tillåter cyklar ombord.
Väl fungerande turistcykelleder ska
par goda förutsättningar för ökad cykling
generellt. Kattegattleden mellan Helsing
borg och Göteborg ingår i Nationell
plan för transportsystemet 2010-2021.
Arbetet har påbörjats och etappen
Varberg–Båstad planeras vara klar 2011.
För Sydostleden mellan Simrishamn och
Växjö har en fördjupad förstudie genom
förts under 2010. I studien har bland
annat näringslivets behov inventerats.
I samband med utbyggnad av ny väg
förbindelse mellan Ödeshög och Motala
har vi i samarbete med regionförbundet
Östsam för att göra området attraktivt
för cykelturism. Trafikverket och region
förbundet driver även utvecklingen av en
cykelled längs Göta Kanal för cykelturism.
Under året har Trafikverket genom
fört en inventering av vardagscyklisters
förutsättningar för säker cykling längs
vägar med 2+1 och 2+2 körfält.
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Miljö och hälsa
Klimat
Utsläpp av växthusgaser
Globalt står transportsektorn för 26 pro
cent av människans utsläpp av koldioxid.
Transportsektorn är en av de sektorer
där utsläppen av koldioxid växer snabbast.
Utsläpp av koldioxid står för den absolut
största delen av transportsektorns
klimatpåverkan (utsläpp av växthusgaser).
Om den globala temperaturökningen ska
kunna begränsas till två grader jämfört
med förindustriell nivå måste utsläppen
globalt minska med 30 procent till 2030 1).
Industriländerna behöver gå före och
minska sina utsläpp med 80 procent
till 2030. För att klara så stora utsläpps
minskningar måste transportsektorn,
och andra stora sektorer, minska
utsläppen i samma storleksordning.
I Sverige stod inrikes transporter för
34 procent av utsläppen av växthusgaser
år 2009. Om utrikes sjöfart och flyg
räknas med utgör transportsektorn
43 procent av de svenska utsläppen.
Transportsektorns utsläpp domineras
av vägtrafiken, som står för 64 procent.
Därefter kommer sjöfarten med 26 pro
cent (nästan uteslutande utrikes sjöfart),
luftfarten med 9 procent (majoriteten
utrikes luftfart) och järnvägstrafiken
med 0,3 procent. Till detta kommer även
utsläpp från byggande, drift och under
håll av infrastruktur.
Vägtrafikens utsläpp har ökat med

10 procent sedan 1990. Under 2010 har
utsläppen ökat med knappt 1 procent jäm
fört med 2009. Detta trots att fordonen
blivit mer energieffektiva och andelen
förnybar energi har ökat. Förklaringen
ligger i att trafiken har ökat med knappt
2 procent på hela vägnätet (statliga,
kommunala och enskilda vägar). Den
tunga trafiken står för den största delen
av ökningen. Se tabell 26.
I den officiella statistiken över järn
vägens utsläpp ingår endast dieseltrafiken.
Utsläpp i samband med produktion av el
som används av eldrivna tåg och förluster i
överföringen är inte inräknade.

Energianvändning
Förbättrad energieffektivitet gör att
ökningen av energianvändningen för per
sontransporter på väg kunnat begränsas
till 6 procent mellan 1990 och 2009 trots
att transportarbetet ökat med 14 procent.
Den ökade energieffektiviteten är främst
ett resultat av att personbilarna blivit mer
energieffektiva. Koldioxidutsläppen per
km för nya personbilar minskade från
165 g/km 2009 till 154 g/km 2010, vilket
är den största energieffektiviseringen
någonsin. Sedan 1990 har koldioxid
utsläppet per kilometer minskat med
30 procent på nya personbilar.

TABELL 26

Koldioxidutsläpp per fordonslag, miljoner ton
Personbil

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2)

Förändring
2009–2010 (%)

12,4

12,7

12,4

12,7

12,5

12,7

12,3

12,2

12,2

0

Lätt lastbil

1,1

1,1

1,2

1,8

1,8

1,9

2,0

2,0

2,0

3

Buss

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Tung lastbil

3,1

3,3

3,6

4,5

4,6

4,5

4,3

4,1

4,2

3

Motorcykel/moped

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

17,3

17,9

18,0

19,7

19,6

19,8

19,3

18,9

19,0

1

Totalt vägtrafik
Järnväg persontrafik

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0

Järnväg godstrafik

0,06

0,04

0,05

0,04

0,05

0,04

0,04

0

0,06

0

Järnväg totalt

0,10

0,08

0,08

0,06

0,07

0,06

0,07

0,06

Inrikes sjöfart

0,54

0,34

0,59

0,54

0,49

0,45

0,45

0,50

Inrikes flyg

0,67

0,61

0,64

0,66

0,62

0,61

0,63

0,53

Totalt transporter inrikes

18,6

18,9

19,3

21,0

20,8

20,9

20,5

20,0

Utrikes sjöfart

2,2

3,5

4,8

6,6

7,1

7,4

7,0

7,3

Utrikes flyg

1,3

1,4

1,9

1,9

2,0

2,2

2,4

2,0

22,2

23,9

26,0

29,6

29,9

30,4

29,8

29,3

Totalt transporter inklusive bunkring
till internationellt flyg och sjöfart
1)
2)
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Enligt International Energy Agency.
	Värden för järnväg 2010 är prognos. Värden för sjöfart och flyg och 2010 är ännu inte tillgängliga.
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Även persontrafiken på järnväg har blivit
mer energieffektiv sedan 2000. Andelen
kollektivtrafik med buss och bantrafik har
ökat från 16 procent till 17 procent av det
inrikes resandet mellan 1990 och 2009.
För godstransporter på väg har
energia nvändningen ökat mer än för
persontrafiken. Det beror på en större
ökning av godstransportvolymen men
också på att de tunga lastbilarna inte
effektiviseras lika mycket som person
bilarna under perioden. Det går inte utläsa
någon tydlig trend i energieffektiviteten
för godstransporter på järnväg. Andelen
godstransporter på järnväg har varit
relativt konstant mellan 1990 och 2009.
Se tabell 27 och 28.

TABELL 27

Energianvändning per användningsområde järnväg, GWh
2000

2007

2008

2009

2010

1 911

2 219

2 140

2 133

2 078

Trafik på spår (diesel)

289

252

269

240

240 1)

Infrastruktur (el)

243

243

243

290

364

2 443

2 714

2 652

2 663

2 682

1990

2000

2007

2008

2009

2010 1)

48,4

48,9

52,2

51,4

51,0

51,3



1,07

1,22

1,15

1,27

1,22

95,9

101,8

108,9

108,1

109,1



6,6

8,2

10,3

11,1

11,3



0,50

0,48

0,48

0,48

0,47





0,13

0,12

0,10

0,11



11,5

13,8

17,8

17,3

16,4

16,9



1,13

1,25

1,26

1,10

1,10


Trafik på spår (el)

Totalt (exkl. diesel till infrastruktur)
1)

Värdet för dieseldriven trafik 2010 är prognos.

TABELL 28

Energianvändning för väg och järnväg
Persontrafik
Energianvändning persontransporter väg (TWh)
Energianvändning persontransporter järnväg (TWh)
Persontransportarbete väg (miljarder pkm)
Persontransportarbete järnväg (miljarder pkm)
Energieffektivitet väg (kWh/pkm)
Energieffektivitet järnväg (kWh/pkm)

Åtgärder för ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan
Trafikverket har under året tagit fram
”Trafikslagsövergripande planerings
underlag för begränsad klimatpåverkan”.
Planeringsunderlaget beskriver de utma
ningar som transportsektorn står inför
när det gäller att bidra till att begränsa
klimatpåverkan.
Innovation och tekniska åtgärder är en
del av potentialen, men det kommer även
att krävas att utvecklingen av samhälle
och infrastruktur får förändrad inrikt
ning där mer energieffektiva transport
lösningar erbjuds. Tillgängligheten
behöver då i större grad tillgodoses
genom kollektivtrafik samt förbättrade
möjligheter för att cykla och gå. Dessutom
behöver tillväxten i godstransporter på
väg dämpas genom att logistiken förbättras
och transporter flyttas över till järnväg
och sjöfart. Planeringsunderlaget inne
håller även en katalog med prioriterade
åtgärder, där potential och ansvar för
genomförande beskrivs.
Under året har Trafikverkets och dess
samarbetspartners åtgärder tillsammans
minskat koldioxidutsläppen med 101 000
ton. Se tabell 29. Även om detta minskar
transportsektorns klimatpåverkan är det
långt ifrån tillräckligt för att utsläppen
från transporter totalt sett ska minska.
För att koldioxidutsläppen ska minska
med 80 procent fram till 2030 behöver
de i genomsnitt minska med 1,2 miljoner
ton per år. I beräkningen ingår endast
åtgärder inom vägtrafiken.

Godstrafik
Energianvändning godstransporter väg (TWh)
Energianvändning godstransporter järnväg (TWh)
Godstransportarbete väg (miljarder tonkm)

29,2

35,6

40,5

42,4

35,0

Godstransportarbete järnväg (miljarder tonkm)

19,1

20,1

23,3

22,3

19,4



Energieffektivitet väg (kWh/tonkm)

0,39

0,39

0,44

0,41

0,47





0,06

0,05

0,06

0,06



Energieffektivitet järnväg (kWh/tonkm)
1)

Värden för transportarbetet 2010 är ännu inte tillgängligt.

TABELL 29

Minskning av koldioxidutsläpp till följd av Trafikverkets insatser, tusen ton

Minskning till följd av
genomförda åtgärder

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totalt
sedan
2001

23

22

45

40

72

123

101

483

De åtgärder inom vägtrafiken som bidra
git till att minska koldioxidutsläppen
under 2010 är samverkan med näringsliv
och offentliga organisationer för bättre
val av fordon, drivmedel, färdsätt och
sparsam körning, som beräknas ha med
fört en minskning med 43 000 respektive
27 800 ton. Införandet av sparsam körning
i förarprovet har bidragit med 17 700 ton,
minskad dubbdäcksanvändning 12 000
ton och effektivisering av vägbelysning
3 400 ton.
Ökat trafikarbete och höjda hastig
heter till följd av väginvesteringar har
medfört att utsläppen har ökat med cirka
2 800 ton. Metoderna för att beskriva den
trafikökning som blir följden av väg
investeringar tar dock inte hänsyn till
långsiktiga effekter, såsom förändrad
lokalisering av verksamheter och boende.
Den beräknade trafikökningen och

därmed utsläppsökningen kan därför
vara underskattad. För att dämpa en del
av dessa effekter har åtgärder inom mobi
lity management genomförts i samband
med vägbyggande. Dessa åtgärder
leder till minskat bilresande, inte bara
under byggskedet utan de ger även mer
bestående effekter.
Om vi ska nå klimatmålen är det
nödvändigt att personbilsresor flyttas
över till kollektiva färdsätt och gods
transporter på väg till järnväg och sjöfart.
Den nya Botniabanan möjliggör en
minskning av koldioxidutsläppen med
ungefär 54 000 ton per år huvudsakligen
genom minskad vägtrafik. Citytunneln
som öppnades under 2010 beräknas
minska biltrafiken med 360 000 fordonkm
per år, vilket motsvarar ett koldioxid
utsläpp på cirka 80 ton per år.
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Inom järnvägstrafiken har Trafikverket
bland annat fortsatt arbetet med att införa
ny styrning av värmning av spårväxlar,
vilket kommer att ge stora energi
besparingar på sikt. Tester i Östersund
har visat att energianvändningen mins
kar med 50 procent.
Inom projektet Energieffektiva
stationsområden i Östersund har olika
belysningstyper testats på bangården.
Det har visat sig att det går att spara upp
till 40 procent energi genom att använda
nya belysningsarmaturer.
Projektet STEG (Styrning av tåg via
elektronisk graf) syftar till att utveckla
ett prototypsystem för styrning av tåg.
CATO är ett system för energistyrning
av loken. STEG-CATO har förberetts
under året och kommer att införas på
Malmbanan. Det beräknas då kunna
spara energi genom att tågen kan köras
mer energieffektivt.
Införande av elenergimätare på lok
pågår. Införandet har bidragit till att
lokförarna kan köra mer energieffektivt.
Vi har också tagit del av erfarenheter
från den tyska och norska järnvägen.
De har visat på en möjlig energibesparing
på 5–10 procent.
Under året har Trafikverket fattat
beslut om en ny mötes- och resepolicy.
Policyn ska bidra till att vi i större
utsträckning har virtuella möten och
att resor sker på ett så kostnadseffektivt
sätt som möjligt med hänsyn taget
till miljö, säkerhet, ekonomi och arbets
miljö. I policyn finns miljö- och
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trafiksäkerhetskrav på bilar som används
i tjänsten. Bland annat är kraven på
energieffektivitet högre än enligt nuva
rande miljöbilsdefinition. Kraven skärps
dessutom från 2012.
Trafikverket har tillsammans med
Transportstyrelsen deltagit i utvecklingen
av nya EU-regler för koldioxidutsläpp
från personbilar och lätta lastbilar. Vi har
också lämnat stöd till forskning för att
ta fram EU-gemensamma mätmetoder
för koldioxidutsläpp från tunga fordon.

Hälsa
Material och kemiska produkter
I samband med byggande, drift och
underhåll av infrastruktur används olika
material och kemiska produkter som kan
påverka människors hälsa och miljön.
Att minimera denna påverkan är ett
led i Trafikverkets arbete för att minska
riskerna och fasa ut särskilt farliga
ämnen, vilket är ett delmål inom miljö
kvalitetsmålet Giftfri miljö.
Under året har vi börjat kartlägga
användningen av produkter med ut
fasningsämnen. Resultatet av arbetet blir
mål och handlingsplaner för hur dessa
ämnen på sikt kan fasas ut helt från
Trafikverkets verksamhet.
Byggsektorns avveckling av särskilt
farliga ämnen (BASTA) har krav och
kriterier som omfattar både material och
kemiska produkter. Under 2010 har
BASTA-krav införts på vissa utpekade
materialgrupper. Arbete med att

ytterligare implementera BASTA-krav på
material kommer att fortgå under 2011.
Under 2010 slutfördes arbetet med
att ta fram miljövarudeklarationer (EPD)
för infrastruktur och transporter på
Botniabanan. EPD:erna för Botniabanan
finns publicerade på miljöstyrnings
rådets webbplats. Det är första gången
som miljövarudeklarationer gjorts för
transporter och infrastruktur. Arbetet
har uppmärksammats internationellt,
och både i England och i Norge har
liknande arbete genomförts där
metodiken framtagen av Botniabanan
och Trafikverket har använts.

Förorenade områden
Under 2010 har Trafikverket arbetat med
att minska antalet förorenade områden
som kan skada eller innebära olägenhet
för människors hälsa eller för miljön.
Trafikverkets bedömning är att det
finns cirka 4 000 punktkällor orsakade
av järnvägsverksamhet. Av dessa är 2 641
identifierade och registrerade. Antalet
punktkällor orsakade av vägverksamhet
är okänt. Dessutom kan delar av
Trafikverkets cirka 25 000 fastigheter
och anläggningsmassa vara diffust
förorenade.
Trafikverket har påbörjat sju mindre
efterbehandlingar av områden som på sikt
kan innebära negativa konsekvenser, och
har avslutat en större efterbehandling på
Katrineholms impregneringsanläggning.
Dessutom har ett flertal undersökningar
och efterbehandlingar startats på
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TABELL 30

Antal personer som fått minskat buller genom åtgärder 2010
Antal personer
Statlig väg

Åtgärder vid ljudnivåer över riktvärdet inomhus, antal personer, varav

4 000

 fasadåtgärder

2 900

 skärmar

900

 beläggning

200

Åtgärder för bullerstörda inomhus Lekv > 65 dBA

170

Åtgärder för bullerstörda inomhus Lmax >55 dBA

2 700

Kommunal väg

Åtgärder för bullerstörda varav 1 450 via statlig medfinansiering

2 350

Järnväg

Åtgärder för bullerstörda inomhus Lmax >55 dBA

100

Åtgärder för bullerstörda utomhus Lekv > 70 dBA

450

Åtgärder för bullerstörda i samband med ny eller väsentlig ombyggnad
Åtgärder för bullerstörda skolor, vårdlokaler med inomhus Lmax >55 dBA

de fastigheter som har överlåtits till
Svevia AB.
Under 2010 har Trafikverket fått i upp
drag av regeringen att svara för handlägg
ning och utbetalning av ersättning
i enlighet med miljögarantin i avtalet om
bolagisering av Statens järnvägar 2001-0101. Trafikverket har även fått i uppdrag
att hantera de förorenade områden som
uppstått genom flyplatsverksamhet som
har bedrivits av Luftfartsverket.

Buller
Trafik på väg och järnväg är den källa
till buller som berör flest människor
i Sverige. Denna typ av störning har ökat.
Omkring två miljoner människor bedöms
vara exponerade för trafikbuller som
överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent
ljudnivå utomhus vid sina bostäder.
Trenden med ökat trafikarbete, ökad
inflyttning till städer och byggande
av bostäder i bullerutsatta lägen bidrar
till att fler människor blir bullerutsatta.
Längs de statliga vägarna beräknas
cirka 200 000 personer vara utsatta
för buller högre än de riktvärden som
riksdagen beslutat för buller inomhus.
Cirka 390 000 personer beräknas vara
utsatta för maximala ljudnivåer från
järnväg högre än riktvärdet inomhus.
Underlaget för såväl väg som järnväg
har dock stora brister.
Under 2010 har sammanlagt cirka
7 350 personer längs statliga vägar och
järnvägar som utsattes för trafikbuller
nivåer högre än riktvärdena fått sina
bostäder åtgärdade. Av dessa var
cirka 4 000 utsatta för vägtrafikbuller och
cirka 3 350 utsatta för järnvägstrafikbuller.
Se tabell 30.
De totala bulleremissionerna
i samhället har ökat som en följd av

1)

2 800
13

förändrat trafikarbete. Under 2010
beräknas antalet personer som utsätts
för bullernivåer högre än det ekvivalenta
riktvärdet inomhus längs vägar i hela
landet ha ökat med cirka 3 200 personer
till följd av ökat trafikarbete med tunga
fordon. Det finns dock osäkerheter
i beräkningsmodellen. Bullerskydds
åtgärder i de mest bullerexponerade
miljöerna har dock medfört att det totala
antalet personer som utsätts för väg
trafikbuller över riksdagens riktvärden
under 2010 beräknas ha minskat med
omkring 3 200 personer.
Under perioden 1998–2010 har
åtgärder vidtagits för cirka 39 000 perso
ner som varit utsatta för höga ljudnivåer
från statliga vägar, och totalt cirka
48 300 personer som exponeras för höga
ljudnivåer från järnväg. Under perioden
2006 till 2010 har åtgärder längs
kommunala vägar vidtagits för cirka
16 000 personer. Trafikverket har även
tagit fram statistik om bulleregenskaper
för nyregistrerade fordon. Nyregistrerade
personbilars genomsnittliga bullernivå
var år 2010 71,9 dBA, vilket är oförändrat
i förhållande till tidigare år.

Luftkvalitet
Luftkvaliteten i svenska tätorter har
i allmänhet blivit bättre de senaste
decennierna, men inte när det gäller
partiklar i gatunivå. Halterna varierar
mellan olika år, främst på grund av
meteorologiska faktorer. Enligt ett
befolkningsviktat sammanvägt index
har halterna i tätorter av de klassiska
avgasrelaterade luftföroreningarna
kvävedioxid, svaveldioxid, sot och ben
sen minskat med 62 procent mellan vint
rarna 1990/1991 och 2008/2009.
Lagstadgade halter av partiklar (PM10)

eller kvävedioxider överskrids dock fort
farande i flera kommuner, och delmålen
för miljökvalitetsmålet Frisk luft är ännu
svårare att uppnå i trafiknära miljöer.
Åtgärdsprogram för att klara miljö
kvalitetsnormerna pågår eller håller
på att tas fram i ett tiotal kommuner
i landet. Det är framför allt vägtrafiken
som orsakar de höga halterna i tätorter.
Järnvägens bidrag är små i jämförelse,
men kan ha betydelse i slutna miljöer
som tunnelbana och stationer
under mark.
Luftföroreningar från trafik beräknas
årligen leda till att över 2 000 1) svenskar
dör i förtid och att många drabbas
av sjukdomar i lungor eller hjärt- och
kärlsystem.
Utsläppen från vägtrafiken av kväve
oxider och kolväten har sedan 2009
minskat med 3 procent respektive 7 pro
cent. De minskade utsläppen av kväve
oxider och kolväten beror på att fordon
med bättre miljöegenskaper står för en
allt större andel av trafikmängden.
Utsläppen kommer att fortsätta minska
beroende på dels nya kommande avgas
krav för lätta och tunga fordon, dels
skrotning av gamla fordon med höga ut
släpp. För arbetsmaskiner finns en stor
förbättringspotential, eftersom dessa
historiskt haft lägre krav på avgasrening.
Arbetet med fordonskrav bedrivs till stor
del i arbetsgrupper i EU. Trafikverket har
även deltagit i arbetet med Euro VIkraven för tunga fordon och en global
testmetod för lätta fordon. Se tabell 31.
Partikelhalterna, som normalt är höga
under vårvintern, var under 2010 något
lägre, delvis på grund av våta vägbanor.
Dock ligger partikelhalterna i några
städer fortfarande över miljökvalitets
normerna, vilket till största delen beror

Vägverket, Vägtransportsektorns folkhäloeffekter och kostnader, publikationsnummer 2009:3.
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på slitage och uppvirvling till följd av
dubbdäcksanvändning. Användningen
av dubbdäck minskar, framför allt i
Stockholmsregionen. Några kommuner
med höga partikelhalter har beslutat att
förbjuda dubbdäck för personbilar på
vissa gator, exempelvis Stockholm,
Göteborg och Uppsala.
Under året har Trafikverket genomfört
ett försök för att undersöka om variabla
hastigheter kan vara ett sätt att minska
partikelhalten. Ett forskningsprojekt ut
vecklar metoder för att förutsäga och följa
upp vad olika trafiklösningar betyder för
exponeringen för luftföroreningar och
hälsoeffekter. Även drift- och underhålls
åtgärder har utvecklats för att minimera
partikelhalterna. Det handlar exempelvis
om rekommendationer för dammbindning
av belagd väg samt råd om val av belägg
ning med hänsyn till miljö.
Trafikverket arbetar även strategiskt
med hållbart resande och samhällsplanering för att minska trafikarbetet och

gynna gång, cykel och kollektivtrafik.
Samhälls- och trafikplanering kommer
att få stor betydelse om krav och mål för
luftkvalitet ska kunna uppnås långsiktigt.

bort vid byggande av vägar och järn
vägar. I medeltal minskar artrikedomen
med 28–36 procent för fåglar inom
3,5 kilometers avstånd från en väg eller
järnväg och med 25-38 procent för dägg
djur inom ett avstånd av 17 kilometer
från en väg eller järnväg 1).
Kunskaperna om problem och åtgärder
har hittills koncentrerats till barriär
verkan. De insatser som har genomförts
inom detta område gäller främst byggande
av faunapassager och undanröjande av
vandringshinder för fisk. Under 2010
åtgärdade Trafikverket vandringshinder
på befintligt vägnät enligt tabell 32.
Åtgärdstakten är dock förhållandevis låg
utifrån de behov som finns och de insatser
som krävs för att nå miljökvalitetsmålen
”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”Levande
sjöar och vattendrag”.
Det finns cirka 3 200 alléer längs de
statliga vägarna. Dessa är viktiga för den
biologiska mångfalden. Trafikverket
har under 2010 restaurerat cirka 18 alléer.
Den dominerande andelen av alléerna
är 200 år eller mera vilket innebär att
de flesta av alléerna utmed statliga vägar är
gamla och behöver restaureras. Samtidigt
måste nyplantering komma igång för att
säkerställa att även kommande generatio
ner kan uppleva deras mäktighet.
Viltolyckorna fortsätter att öka. 2010
anmäldes 47 475 viltolyckor till Polisen.
Dessutom dödades 1 802 renar i väg
trafiken. Minst 40 människor skadades
svårt och 5 förolyckades i samband med
viltolyckor. Den sannolika orsaken till
den kraftiga ökningen av viltolyckorna
under senare år är trafikarbetets snabba
ökning och en ökning av stammarna älg,
vildsvin, dovhjort och kronhjort i södra
Sverige. Se tabell 33.

Landskap
Biologisk mångfald
Väg- och järnvägssystemen påverkar
landskapets natur- och kulturlandskap
och dess biologiska mångfald negativt.
Det sker trots de åtgärder Trafikverket
gör för att minska påverkan, både längs
befintliga vägar och järnvägar och vid
planering av nya vägar och järnvägar.
Att denna utveckling fortsätter beror
dels på att målsättningar och krav är
otydliga, dels på att kunskaper, metoder
och verktyg är otillräckliga.
Natur- och kulturlandskapen påverkas
bland annat genom intrång, som leder
till förstörda biotoper och till barriärer
som hindrar vandring och spridning.
Däggdjurs- och fågelpopulationer trängs

TABELL 31

Utsläpp av luftföroreningar
2010

Förändring
2009–2010 (%)

64,9

63,0

-3,0 %

21,1

20,3

3,4 %

5,9

5,6

5,4

3,0 %

36,9

33,6

32,9

2,0 %

5,8

4,9

4,5

4,1

8,4 %

0,2

0,2

0,2

0,2

1,0 %

64,1

41,8

33,4

31,1

28,8

-7,2 %

55,4

35,1

27,9

26,1

24,3

6,9 %

8,0

4,3

2,2

1,4

1,3

1,1

10,5 %

2,7

2,2

1,9

1,4

1,2

1,1

6,6 %

1,0

0,9

0,6

0,4

0,3

0,3

0,3

1,8 %

1,9

1,4

1,6

2,3

2,4

2,2

2,0

10,2 %

1990

1995

2000

2005

2008

2009

Kväveoxider (kton)

175,1

150,9

113,6

Personbil

105,9

87,0

55,9

84,5

70,5

31,1

22,6

Lätt lastbil

9,8

9,1

6,7

6,5

Tung lastbil

49,2

45,2

42,8

40,9

Buss

10,2

9,5

8,0

0,1

0,1

0,1

Kolväten (kton)

160,1

98,4

Personbil

143,1

85,4

Lätt lastbil

11,0

Tung lastbil

3,1

Buss
Motorcykel/moped

Motorcykel/moped

2 833,0

922,3

111,7

18,6

19,2

18,8

18,6

-0,9 %

Personbil

604,1

302,1

79,7

13,8

13,8

13,7

13,4

2,0 %

Lätt lastbil

136,9

51,1

7,5

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6 %

1 734,6

470,0

20,3

2,9

3,2

3,0

3,1

2,7 %

355,7

97,9

3,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,8 %

1,7

1,3

0,5

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4 %

Svavel (ton)

Tung lastbil
Buss
Motorcykel/moped

Miljöledning
Trafikverket har påbörjat arbetet med ett
integrerat och gemensamt miljölednings
system. Miljöpolicy, miljöutredning,
övergripande miljömål samt plan för det
fortsatta arbetet har fastställts och redo
visats i enlighet med förordningen
(2009:907) om miljöledning i statliga
myndigheter.

TABELL 32

Antal undanröjda vandringshinder för djur på befintligt vägnät
Åtgärdstyp
Byggda faunapassager för större däggdjur
Byggda faunapassager för utter och andra mindre djur
Byggda faunapassager för groddjur
Riktade åtgärder för fisk (t.ex. byte av vägtrummor)

2006

2007

2008

2009

0

0

0

0

2010
0

15

25

97

57

18

0

0

4

3

0

14

19

24

46

16

TABELL 33

Polisanmälda viltolyckor 2010
Viltslag

Älg

Kronhjort

Dovhjort

Rådjur

Vildsvin

Björn

Varg

Järv

Lo

Utter*

Örn

Övriga

Summa

7 227

246

805

36 107

2 445

9

10

2

27

6

11

580

47 475

* Inrapporterade olyckor till Naturhistoriska riksmuseet. På grund av eftersläpning i rapporteringen är siffran troligtvis högre.
Benítez-López, A., Alkemade, R. & Verweij, P.A. 2009.
Are mammal and bird populations declining in the
1)
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Säker trafik
Dödade och allvarligt skadade
i väg- och järnvägstrafiken

Inom vägtrafiken har antalet omkomna
minskat medan det inom järnvägstrafiken skett en svag ökning. Både
inom väg- och järnvägstrafik har trafik
mängden ökat.
Från och med 2010 särredovisar
Sverige självmord i den officiella väg
trafikskadestatistiken, i enlighet med
internationell standard. Praxis för detta
har tagits fram i ett samarbete mellan
Trafikverket, Transportstyrelsen och
Trafikanalys. Under 2010 beräknas cirka
20 dödsfall ha inträffat genom självmord,
cirka 270 personer bedöms därmed ha

Enligt riksdagsbeslut i maj 2009 bör
antalet dödade i vägtrafiken halveras
mellan år 2007 och år 2020. Det innebär
maximalt 220 dödade år 2020. Enligt
samma beslut ska antalet allvarligt
skadade i vägtrafiken reduceras med
en fjärdedel.
Målet för säkerhet inom järnvägs
transportområdet är att antalet omkomna
och allvarligt skadade inom järnvägstran
sportområdet fortlöpande minskar.

DIAGRAM 22

Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2010 samt
nödvändig utveckling för att nå målet om 220 färre dödade år 2020
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DIAGRAM 23

Internationell jämförelse, omkomna i vägtrafiken per 100 000 invånare
år 2009 samt år 2010 (Sverige)
2,9

Sverige 2010
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För 2001 respektive 2010 har 20 självmord (skattad
nivå) räknats bort. Eftersom annan dödsorsak än

6

8
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12

14

krockvåld exkluderas i officiell statistik sedan 2003 så
har sjukdom exkluderats även för 2001.

omkommit i vägtrafikolyckor som orsakats
av icke medveten handling. Dessa
kommer att kunna preciseras och sär
redovisas först när den slutgiltiga statis
tiken läggs fast.
Om självmorden inkluderas blir
antalet omkomna i vägtrafiken 2010 290
(358) personer, vilket är en minskning
med cirka 20 procent jämfört med 2009.
För att nå målet om högst 220 omkomna
år 2020 krävs en årlig minskning av anta
let omkomna med 5 procent. Jämfört med
medelvärdet för 2006–2008 har antalet
omkomna minskat med 34 procent. Detta
betyder att antalet omkomna för 2010 lig
ger väl under den nivå som är nödvändig
för att nå målet till år 2020. Se diagram 22.
På det statliga vägnätet beräknas cirka
220 (268) personer ha dödats och cirka
70 (90) beräknas ha dödats på det övriga
vägnätet. Uppgiften för det övriga väg
nätet inkluderar 59 (74) omkomna på det
kommunala vägnätet och 13 (16) på det
enskilda vägnätet. Under den senaste
tioårsperioden har antalet omkomna
minskat på både det statliga och det övriga
vägnätet. Cirka 215 (266) män och 75 (92)
kvinnor beräknas ha omkommit under
2010. Antalet barn 0–17 år som beräknas
ha dödats i vägtrafiken är cirka 20 (34).
Lägre genomsnittlig reshastighet bedöms
vara en viktig förklaring till den kraftiga
minskningen av antalet dödade jämfört
med 2009 års utfall. Andra faktorer som
bidrar är ökad andel mötesseparerad väg
samt säkrare fordon.
Antalet dödade per 100 000 invånare
2010 beräknas vara 2,9 (3,8), exklusive
självmord. Under 2009 var genomsnittet
för EU-länderna 6,9. Preliminära uppgifter
för 2010 visar på en nedgång i nästan
samtliga länder i Europa och i många
andra delar av världen. Se diagram 23.
Inom EU finns ett mål om att halvera
antalet omkomna i trafiken mellan 2001
och 2010. Till och med 2009 hade antalet
omkomna minskat med 40 procent i de
27 nuvarande EU-länderna, från 57 700
till 34 500. Sverige bedöms ha uppnått
målet för 2010, från 531 till 270 dödade 1),
en minskning med 50 procent.
För att etappmålet om allvarligt
skadade ska uppfyllas krävs en årlig
minskning med 2,2 procent. Från och
med 2007 till 2009 hade antalet allvarligt
skadade minskat med 1,9 procent enligt
senast tillgängliga data.
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Inom järnvägstrafiken beräknas antalet
omkomna under 2010 uppgå till 109 (83)
personer, vilket motsvarar en ökning
med 16 procent jämfört med 2009.
Förändringen sedan 2007 tyder på att
utvecklingen går åt fel håll och att det
finns anledning att se över det systema
tiska säkerhetsarbetet ytterligare en gång.
Se diagram 24.
De senaste sju åren har olycks
utvecklingen när det gäller döda och
allvarligt skadade legat relativt stilla,
vilket inte är i linje med målet om fort
löpande minskning av antalet omkomna
och allvarligt skadade inom järnvägs
trafiken. Av de dödade är cirka 60 per år
självmord, i snitt för de senaste tio åren.
Antalet självmord är relativt oförändrat
över åren. Mellan tre och fem barn dödas
varje år.

Trafiksäkerhetsåtgärder
på det statliga vägnätet
Trafikverkets mål för 2010 är 5 färre
dödade till följd av insatser på statliga
vägar. De åtgärder som genomförts under
2010 beräknas årligen medföra 5 färre
dödade. Målet bedöms uppfyllt.
Se tabell 34.
Drygt 25 mil mötesseparerad väg har
tillkommit under året, varav 6 mil motor
väg. Drygt 65 mil väg har försetts med
mitträffling. Vid utgången av 2010 var det
67 (65) procent av trafikarbetet på vägar
med hastighetsgräns över 80 km/tim
som skedde på mötesseparerade vägar.
Målet är att fram till 2020 öka denna
siffra till 75 procent. Se tabell 35 på
nästa sida.
Totalt är cirka 445 mil väg mötes
separerad och på cirka 300 mil finns
automatisk trafiksäkerhetskontroll med
kamera, 53 (52) procent av trafikarbetet
på det statliga vägnätet sker på dessa vägar.

Övriga trafiksäkerhetsåtgärder
Trafikverket har sedan 2008 haft en
samordnande roll i arbetet för att nå
målet maximalt 220 omkomna år 2020.
Målstyrningsarbetet utgår från 13 indi
katorer som beskriver olika tillstånd
i trafiken. Under 2010 har vi tillsammans
med övriga aktörer inom Gruppen för
nationell samverkan (GNS) lagt fast en
inriktning som vägledning för det fort
satta arbetet, där ökad hastighetsefter
levnad anges som det viktigaste att
arbeta för. Övriga områden är säkra for
don, ökad bältesanvändning, nyktra förare,

DIAGRAM 24

Döda och allvarligt skadade på järnväg, 1998–2010, antal
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TABELL 34

Effekter av åtgärder som genomförts på det statliga vägnätet 2005–2010,
antal färre dödade (enligt modellberäkning)

Total kostnad
									mnkr för åtgärder
		
						 som öppnats för
2005
2006
2007
2008
2009
2010
trafik 2010
ATK – automatisk trafiksäkerhetskontroll
0
10
3
1
1
0

Mötesfri landsväg (2+1)

		4

5

5

4

2 1)

2

Räffling mittlinje

			 0

2

2

1

0,5

0,5

10

1

1

1

1

1

465
4 125

Övriga riktade trafiksäkerhetsåtgärder

1

1 191

Nybyggnad av väg

			3

1

2

2

0,5

1,5

Ändrad hastighetsgräns

		0

1

1

3

11

0

-

Totalt

			 8

20

14

12

16

5

5 791

1)

Från och med 2009 räknat på lägre trafikflöde och hastighetsgräns 100 km/tim.

säkra hastighetsnivåer, motorcyklar med
ABS samt ökad hjälmanvändning bland
cyklister och mopedister.
Det är svårt att bedöma vilka effekter
enskilda aktörers åtgärder genererar under
ett enskilt år. För tillståndsmått (till
exempel användning av bilbälte och cykel
hjälm) finns däremot i högre utsträck
ning kända samband mellan utfallet och
effekterna på antalet omkomna. Det går

att visa på den teoretiska effekten av
åtgärder inom olika områden genom att
mäta förändringar av olika tillstånd och
med hjälp av kunskap om effektsamband.
Målet för 2010 är 18 färre dödade till
följd av åtgärder inom vägtrafiksektorn
utöver åtgärder på statliga vägar. Sådana
åtgärder under 2010 beräknas årligen
medföra 18 färre dödade. Målet bedöms
därmed vara uppfyllt.
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Tillståndsförändringar
och effekter
Det finns ingen samlad bild över hur stor
andel av trafiken som sker på säkra gator
och vägar på det kommunala vägnätet eller
över hur många kommunala åtgärder som
genomförs. I arbetet med etappmålet för
2020 finns två indikatorer utpekade: andel
säkra passager över kommunala gator för
oskyddade trafikanter och andel säkrade
korsningar. Sveriges kommuner och
landstings (SKL) arbete med att kartlägga
genomförda åtgärder har fortsatt under
2010. Under 2010 har 10 procent av
landets kommuner infört ändrade hastig
hetsgränser, vilket bedöms spara 1,5 liv.
Användningen av bilbälten i personbil
är oförändrad jämfört med 2009. 96 pro
cent av förarna och 96 procent av passa
gerarna i framsätet använder bälte.
Under 2010 har hastighetsnivåerna
på statliga vägar sjunkit kraftigt, delvis
som en följd av den stränga vintern.
Mätningarna visar dock att hastigheterna
har fortsatt att minska även på sommar
väglag jämfört med 2009. Se diagram 25.
Under perioden april-september beräk
nas medelhastigheten ha minskat med
0,6 procentenheter jämfört med 2009.
Detta beräknas motsvara 8 färre dödade.
Målet är att 80 procent av trafikarbetet
ska ske inom gällande hastighetsgräns år
2020. I dag bedöms knappt hälften av
personbilsförarna hålla gällande hastig
hetsgränser. Den senaste mätningen av
hastighetsnivåer gjordes 2004. En ny
mätning planeras 2011.
Under 2010 genomförde polisen 2,5
(2,6) miljoner utandningsprov. Resultat
från Trafikverkets djupstudier 2009 visar
att 25 procent av de omkomna personbils
förarna hade alkohol i blodet över gränsen
för rattfylleri (0,2 promille), vilket är en
ökning med 4 procentenheter jämfört
med föregående år. Trenden har tidigare
varit minskande sedan 2003. En ökning
av den här storleken ett enskilt år kan
dock bero på slumpmässig variation och
det är inte säkert att det är ett trendbrott.
Av cyklisterna var det 27 (27) procent
som använde cykelhjälm 2010, vilket
är långt ifrån målet om 70 procents
användning till år 2020. Cykelhjälmsanvändningen har ökat med drygt
10 procentenheter under de senaste
tio åren.
Cirka 94 procent av alla nya person
bilar som säljs i Sverige är av modeller
som har testats av det europeiska krock
provningsprogrammet Euro NCAP.
Nästan tre fjärdedelar av de bilar som
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förutsättningar för gränsöverskridande
tågtrafik med bibehållen eller förbättrad
säkerhet. Under året har ERTMS införts
på Botniabanan och arbete pågår med att
införa det även på Västerdalsbanan.
Inom ramen för säkerhetsstyrningen
pågår en mängd aktiviteter. Revisioner
bedrivs samordnat i enlighet med ett
revisionsprogram. De som gäller trafik
säkerhet har främst riktats mot driftoch underhållsentreprenader. Som ett
led i det förebyggande arbetet utreder
vi olyckor och vissa tillbud. Vi har utrett
181 olyckor och tillbud som inträffat
under åren 2009 och 2010 (ytterligare
14 pågående). Hanteringen av elolyckor
har uppmärksammats särskilt genom
att ett elsäkerhetsprogram har bildats.
Effekterna av detta kan vi dock se först
under kommande år. Informatörer har
besökt skolor och informerat 50 000
skolelever om säkerhet på järnväg. Under
2009 informerades 36 000.
Inom järnväg sker mycket av
säkerhetsa rbetet integrerat med teknik
arbetet. Exempel på det är detektorer för
att upptäcka fordonsskador. Skadorna
kan orsaka urspårningar, nedrivning
av kontaktledning eller andra skador.
Under 2010 har detektorsystemet byggts
ut och fortsatt att bytas ut. Arbetet
med att anpassa detektorer efter EUkrav har påbörjats. Nya detektorer för
att upptäcka skadade kontaktledningar
har installerats.

såldes 2010 var modeller som fick högsta
betyg. Andelen nya bilar med antisladd
system (ESC) som säljs i Sverige har ökat
från 15 procent vid introduktionen i juli
2003 till 99 procent i december 2010.
Den totala effekten av säkrare bilar 2010
beräknas till cirka 8 färre dödade, varav
3 genom ESC.

Säkerhetshöjande åtgärder
inom järnvägstrafik
I och med att Trafikverket bildades
krävdes ett nytt säkerhetstillstånd från
Transportstyrelsen. Det innebar att ett
stort antal interna regler behövde om
arbetas på mycket kort tid. Omfattande
resurser avsattes för detta och vi fick
tillståndet till första april. Tillståndet
innehöll ett antal villkor som vi har arbetat
vidare med inom ramen för säkerhets
arbetet. De säkerhetspåverkande
villkoren har vi uppfyllt under året.
I framtiden kommer en stor del av
de interna och nationella reglerna att
ersättas med harmoniserade EU-regler.
Trafikverket har under året aktivt med
verkat i arbetet med dessa regler och har
därigenom kunnat påverka dem positivt.
Bland annat har detta lett till att ansvaret
har fördelats klarare och mer funktio
nellt mellan sektorns aktörer. Dessutom
pågår utveckling av det nya gemensam
ma trafikstyrningssystemet för Europa,
ERTMS. Det syftar till att skapa

TABELL 35

Mötesseparerad väg och mitträfflad väg, antal mil (vid årets slut)
		

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008

2009

2010

18

45

68

95

113

130

151

177

195

212

232

149

151

153

158

160

170

174

181

186

188

194

Övrig mötesseparering

21

21

22

22

23

24

24

25

20

20

20

Mötesseparering total

188

217

243

275

296

324

349

383

401

420

446

2+1väg
Motorväg

2005 2006

											
Mitträffling

0

0

0

0

0

25

124

250

334

425

493

DIAGRAM 25

Andel trafikarbete över hastighetsgräns samt
medelhastighet, april–september 1996–2010
Medelhastighet
totaltrafik
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Medarbetare

Bildandet av Trafikverket har präglat personalarbetet under året. Samtliga anställda i Banverket och Vägverket erbjöds att följa med in i den nya
myndigheten. Nya policydokument, riktlinjer och avtal har beslutats och
den nya organisationen har bemannats. Särskilt rekryteringsförfarande
har tillämpats för alla chefspositioner och för vissa nyckelbefattningar.

TABELL 36

Personal
2010
Antal tillsvidareanställda (genomsnitt)
 varav kvinnor

36 %

 varav män

64 %

Antal tidsbegränsat anställda
Totalt anställda
Antal nyanställningar

Med anledning av effektiviseringsarbetet har ett mer omfattande omställ
ningsarbete inletts. Syftet med detta är
att ha ett övergripande perspektiv och
skapa övergripande ansvar för omställ
ningsfrågorna. En berednings- och
omställningsg rupp har bildats för att
möjliggöra matchningar mellan de resurser
som finns inom verket och nuvarande
och kommande resursbehov.

Personalstruktur
Antalet tillsvidareanställda på Trafik
verket har varit relativt konstant. Genom
snittet för året har varit 6 272 personer.
De nyanställningar som skett under
året har framför allt gällt operativ
personal till Trafikverkets driftlednings
centraler. Detta är en naturlig följd av
ökande trafik på järnvägen. Även på
investeringssidan har vi nyanställt för att
klara av den stora mängden investeringar
nu och i framtiden, samt för att skifta
från konsulter till egna anställda.
Den största avgångsorsaken har varit
pension. Medelå ldern för Trafikverkets
anställda är 47 år. Se tabell 36.

Kompetensförsörjning
Trafikverket har tagit ett samlat grepp
om arbetet med kompetensförsörjning.
Under året har vi utarbetat en
kompetensförsörjningsplan. Denna
kommer bland annat att användas som
en grund i omställningsarbetet.
Trafikverket bedömer att de åtgärder
som under 2010 vidtagits inom ramen för
attraktiv arbetsgivare och chefsförsörj
ning har varit ett steg i rätt riktning för
att trygga behovet av kompetens. För att
klara av de kommande rekryterings
behoven på en marknad där konkurrensen
om arbetskraften är hård har vi inför
2011 initierat och utvecklat arbetet för att
fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Attraktiv arbetsgivare
Inriktningen under Trafikverkets första
år har varit att utveckla ett koncept för
att vara en attraktiv arbetsgivare med
allt vad det innebär kopplat till webb,
rekryteringsannonser,

arbetsmarknadsmässor, artiklar, aktivite
ter och studentmässor. Vi har startat ett
traineeprogram för att möta rekryterings
behovet av civilingenjörer. Till program
met rekryterades nyutexaminerade
civilingenjörer inom Bygg och anläggning.
I samband med satsningen Kompetens
försörjning i järnvägsbranschen (KIS)
har under året flera järnvägstekniska
utbildningar startats, både på gymnasieoch högskolenivå. Samtidigt har första
kullen av elever från Nackademin
”Anläggningsingenjör inriktning järnväg”
och Hässlögymnasiet ”Tågteknik” gått ut.
90 procent av eleverna har fått arbete inom
järnvägsbranschen. Ytterligare järnvägs
specifika utbildningar är planerade.
Branschsamarbetet i KIA
(Kompetensförsörjning i anläggnings
branschen) har bland annat resulterat
i att ett antal studiebesök och seminarier
för elever, lärare och studievägledare
genomförts på flera orter, samt att
Trafikverket fått ny plats i programrådet
för Samhällsbyggnadsutbildningar
på Chalmers.

Chefsförsörjning
Trafikverket deltar i programmet Staten
leder jämt, ett regeringsuppdrag lett av
Kompetensrådet för utveckling i staten
(Krus), som syftar till att få fler kvinnor
i ledande befattningar. Trafikverket har
tagit fram en handlingsplan, som tar sin
utgångspunkt i jämställdhetsintegrering.
Se tabell 37.

Arbetsmiljö
I samband med bildandet av Trafikverket
fastställdes rutiner och riktlinjer inom
arbetsmiljöområdet. Vi har även genom
fört utbildning för att säkerställa kompe
tens inom området. Som en del i det
systematiska arbetsmiljöarbetet har risk
bedömningar inför förändringar genom
förts och handlingsplaner upprättats.
En medarbetarundersökning var
planerad att genomföras under hösten
2010. Undersökningen har dock skjutits
fram till början av 2011 på grund av att
upphandlingen av ny leverantör över
prövats.

6 272

 varav kvinnor
 varav män
Andel avgångar

534
6 806
241*
38 %
62 %
3,2 % *

TABELL 37

Chefer

2010
Ledamöter i Trafikverkets direktion

14

 varav kvinnor

50 %

 varav män

50 %

Antal chefer

554

 varav kvinnor

33 %

 varav män

67 %

TABELL 38

Sjukfrånvaro, procent
2010*
Totalt
– varav långtidssjuka (60 dagar eller mer)

2,2 %
41,6 %

Kvinnor

3,1 %

Män

1,7 %

29 år och yngre

2,0 %

30–49 år

2,1 %

50 år och äldre

2,3 %

* uppgifterna avser 1 april – 31 december

Hälsa
Vi håller på att utarbeta formerna för hur
Trafikverkets hälsoarbete ska bedrivas.
Generaldirektören har beslutat om in
riktning för hälsoarbetet i Trafikverket
med värderingar, principer och metoder.
Trafikverkets fritidsförbund har
etablerats och erbjuder aktiviteter
i hela landet som stöd i hälsoarbetet.
Trafikverket har en trend med låg sjuk
frånvaro. Vi bevakar sjukfrånvaron genom
månadsvisa uppföljningar och analyser av
såväl kort- som långtidssjukfrånvaro.
Se tabell 38.

Avtal och villkor
I samband med bildandet av Trafikverket
förhandlades ett nytt kollektivavtal fram
mellan Trafikverket och arbetstagar
organisationerna. Mycket arbete har
lagts ned på att implementera avtalet
och informera om det i organisationen.
En modell för samverkansarbetet mellan
arbetsgivare och arbetstagarorganisa
tionerna har etablerats. Trafikverket del
tar i den sociala dialogen inom EU, som
har ansvar för kommande förslag inom
bland annat arbetsförhållanden och
arbetsmiljö inom järnväg.
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Extern uppdragsverksamhet
I Trafikverkets uppdragsverksamhet
ingår att upphandla och tillhandahålla
material till järnvägsinfrastruktur,
leverera IT- och kommunikationstjänster
samt tillhandahålla färje- och
utbildningsverksamhet.
Delar av verksamheten bedrivs inom
våra resultatenheter med lönsamhets
krav som är jämförbara med branschen.
Här återfinns bland annat Trafikverket
ICT, Färjerederiet samt utbildnings
verksamheten inom Järnvägsskolan och
VUC. Övrig verksamhet har det ekonomis
ka målet att på sikt nå full kostnadstäck
ning, det vill säga redovisa nollresultat.
En stor del av den externa uppdragsverk
samheten utgörs av försäljning av elenergi
till företag som bedriver tågtrafik. Syftet
är att erbjuda tågtrafiken elenergi till
låga och stabila priser.
Ett slutbetänkande (SOU 2010:82) är
lämnat till regeringen, där det föreslås
att man överför den del av Trafikverket
ICT: s verksamhet som avser tillhanda
hållande av kapacitet i Trafikverkets
fiberoptiska nät samt transportnära
tjänster, till ett affärsdrivande verk.
Resultatet för uppdragsverksamheten
uppgick till 142 (121) miljoner kronor.
Det redovisade resultatet är 30 miljoner
lägre än resultatet i regleringsbrevet
för 2010. Resultatenheterna visar en
god lönsamhet med nyckeltal såsom
rörelsemarginal i nivå med eller högre
än bedömda branschsnitt. Ett undantag
är färjelederna som redovisar förlust
resultat. Resultatenheterna har under
året fokuserat på att etablera sina
verksamheter i Trafikverket och har
säkerställt att verksamheten fortgått
utan väsentliga störningar. I fastighets
förvaltningen ingår en ökad andel hyres
intäkter från InfraNord AB. Se tabell 39.
I den externa uppdragsverksamheten
ingår tjänsteexport. I enlighet med 8 §
i tjänsteexportförordningen (1992:192)
redovisas resultatet av tjänsteexport
verksamheten i tabell 40.

Avgiftsfinansierad
verksamhet

Trafikverkets totala intäkter för den
offentligrättsliga verksamheten år 2010
var 882 (801) miljoner kronor, med ett
totalt resultat på 8 (7) miljoner kronor.
Resultatet inom resultatområde Förare är
högre än enligt kravet i regleringsbrevet
2010, totalt 4 miljoner kronor.
Förklaringen är en minskad efterfrågan
på prov i kombination med främst mins
kade personalkostnader. Resultatområdet
Banavgifter redovisar enligt reglerings
brevet ett nollresultat under år 2010.
Se tabell 42.

Offentligrättslig verksamhet
Trafikverkets offentligrättsliga verk
samhet inom förarområdet finansieras
med avgifter som bestäms av regeringen
enligt förordningen (2001:652) om avgif
ter inom vägtrafikområdet. Avgifter tas
också ut för trafik på statens spåranlägg
ningar enligt 7 kapitlet järnvägslagen
(2004:519).

TABELL 39

Extern uppdragsverksamhet, miljoner kronor
Regleringsbrev 2010
Område/
verksamhet

Resultat

Intäkter

Kostnader

2009

2008

47

47

0

57

60

3

5

2

1

1

0

8

7

1

0

1

43

42

2

83

70

13

3

0

485

376

109

490

394

96

50

55

Färjeleder
Uthyrning av reservbroar
Utbildning
Teletjänster och IT

Utfall 2010

Resultat
efter
finansnetto

Entreprenad och
konsulttjänster

Intäkter

Kostnader

Resultat
efter
finansnetto

0

0

0

0

0

0

33

21

Materialservice

1 458

1 410

48

1 334

1 299

35

28

7

Elförsäljning

1 100

1 100

0

1 325

1 325

0

0

0

20

20

0

101

101

0

0

0

Fastighetsförvaltning
Övriga uppdrag
Summa

242

229

13

141

141

0

12

12

3 396

3 224

172

3 539

3 397

142

121

97

TABELL 40

Tjänsteexport, miljoner kronor
Utfall 2010
Område/
verksamhet

Intäk- Kostter nader

Utfall 2009

Resultat
efter
finansnetto

Intäkter

Utfall 2008

Kostnader

Resultat
efter
finansnetto

Intäkter

Kostnader

Resultat
efter
finansnetto

Teletjänster

9

7

2

8

6

2

8

6

2

Övrigt

3

3

0

1

0

1

1

0

1

Summa

12

10

2

9

6

3

9

6

3

TABELL 41

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras, miljoner kronor
Regleringsbrev 2010
Område/verksamhet

Utfall 2010

Intäkter

Kostnader

Resultat
efter
finansnetto

23

23

0

Ansökningsavgifter för
transportdispenser, inkomsttitel 2511

Intäkter

Kostnader

Resultat
efter
finansnetto

23

23

0

TABELL 42

Offentligrättslig verksamhet, miljoner kronor
Regleringsbrev 2010

Utfall 2010

Resultat

Intäkter

Kostnader

Resultat
efter
finansnetto

2009

2008

Förare

296

292

4

282

275

8

7

17

Banavgifter

565

565

0

600

600

0

0

0

Summa

861

857

4

882

875

8

7

17

Område/
verksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
efter
finansnetto
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Pluto är en av Färjerederiets 60 färjor och finns i trafik mellan Öregrund och Gräsö.

Körprov och kunskapsprov

Resurserna har förstärkts genom ett
tillskott av nyutbildade inspektörer.
Se diagam 26 och 27.
Umeå universitet har genomfört en
undersökning som visar att likvärdig
heten i Trafikverkets bedömning av kör
prov är hög. Studien visar på 93 procent
överensstämmelse i olika trafik
inspektörers bedömningar av körprov.
Kunderna är fortfarande nöjda med
Förarprov; nöjdkundindex är 71 (71).
Efterfrågan på körprov har minskat med
7 procent jämfört med föregående år.
För kunskapsprov har efterfrågan ökat
med 12 procent under året. Ökningen är
hänförbar till det mopedprov AM som
infördes den första oktober 2009, och
som fått fullt utslag under 2010. Antalet
körprov och kunskapsprov var 251 700
(269 700) respektive 301 100 (267 600).
Av körproven gjordes 59 (59) procent

Den genomsnittliga väntetiden till förar
prov minskade under 2010. Väntetiderna
varierar dock i landet. Liksom tidigare
år ökade väntetiderna under sommarmånaderna. Se tabell 43.
Medelväntetiden för körprov var
7 dagar, en minskning med 5 dagar sedan
2009. Medelväntetiden för kunskapsprov
var 5 dagar, en minskning med 3 dagar
sedan 2009. Vid utgången av 2010 var
kötiden till körprov i genomsnitt 10 (16)
dagar. Den kortare väntetiden kan bero
på att körkortsaspiranterna nu kommer
bättre utbildade till prov. Slutsatsen
stärks av en studie som genomförts av
Umeå universitet. Den visar att andelen
godkända prov för B-körkort ökat sedan
sammanhållet förarprov infördes i sep
tember 2008. Det innebär att man måste
boka kunskaps- och körprov samtidigt.

DIAGRAM 26

2008

2009

2010

Ekonomiskt stöd till ideella
organisationer
Trafikverket har under 2010 beviljat
ekonomiskt stöd för att främja ideella
organisationers arbete inom med
47,9 (64,2) miljoner kronor. Det arbete
vi stöder ligger inom områdena miljö,

DIAGRAM 27

Medelväntetid till första lediga tid för körprov B, antal dagar

Medelväntetid till första lediga tid för kunskapsprov B,
antal dagar
2007

av män och 41 (41) procent av kvinnor,
och av kunskapsproven gjordes 62 (64)
procent av män och 38 (36) procent av
kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och
män är mindre om endast körprov och
kunskapsprov för personbil (behörighet
B) medräknas.
Andelen godkända kunskapsprov
var 51 (53) procent för män och 59 (61)
procent för kvinnor. Andelen godkända
körprov var 53 (54) procent för män och
54 (54) procent för kvinnor.
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TABELL 43

Körprov och kunskapsprov, medelväntetid för hela landet

1)

			 2006

2007

2008 1)

2009 1)

2010 1)

Medelväntetid körprov,
antal dagar

22

30

14

13

7

Medelväntetid kunskapsprov,
antal dagar

16

20

9

8

5

Värden för 2008–2010 avser förstagångsprov.
TABELL 44

Beviljade medel till ideella organisationer 2010, kr
Områden:

Antal projekt

Fördelning av summa

Summa per post

Trafiksäkerhet
NTF*

39
31

1 464 500
31 341 000

32 805 500

Miljö

12

3 761 200

3 761 200

Resultat och fakta om Skyltfonden

Tillgänglighet,
jämställdhet & hälsa
Cykel

5
4

650 500
894 150

1 544 650

Organisationsstöd till NTF*

1

3 000 000

3 000 000

Redovisning av överskott till
Skyltfonden (inklusive ränta), tkr

Befintliga avtal:
Kvinnligt nätverk
Cykelfrämjandet
Cykelsällskapet

Utbetalning från fonden, tkr

1
1
1

100 000
55 000
300 000

Totalt beviljade medel
för verksamhetsåret 2010

TABELL 45

2006

455 000
41 566 350

2007

2008

2009

2010

10 343

10 883

22 957

12 047

10 318

8 785

10 083

6 685

7 713

Behållning i fonden 31/12 resp. år 28 850

9 212

27 686

31 319

32 391

33 262

Fondens skulder, (beviljade bidrag) 18 512

17 345

16 951

17 742

27 563

Inkomna bidragsansökningar

154

116

127

101

136

Beviljade bidragsansökningar

29

39

36

42

39

* NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

trafiksäkerhet, tillgänglighet, hälsa och
jämställt transportsystem, det vill säga
områdena för de transportpolitiska målen.
Fler nya aktörer har fått bidrag i år. De
flesta ansökningarna finns inom området
Trafiksäkerhet, där projekt som avser
hastighetsefterlevnad har prioriterats.
Se tabell 44.

Skyltfonden

Återrapportering av
kostnader för körskador
till följd av stormen Gudrun
År 2005 uppdrog regeringen åt Vägverket
och Skogsstyrelsen att besluta om medel
för förstärkt underhåll av enskilda vägar
med anledning av körskador till följd av
stormen Gudrun. Regeringens stormstöd
har finansierats av Skogsstyrelsen, och

Vägverket har rekvirerat bidragen från
Skogsstyrelsens anslag. Regeringens
beslut upphörde att gälla den 28 februari
2010. Totalt från 2005 och fram till dess
har 129 miljoner kronor betalts ut som
bidrag, av disponibla 149 miljoner kronor.
Av dessa utgjorde 4,1 miljoner kronor
(av disponibla 6 miljoner kronor)
kostnader för administration.

Tranportstyrelsen säljer rättigheter
till personliga skyltar för motorfordon.
Intäkterna går till Skyltfonden, som
administreras av Trafikverket. Priset för
rättighet till en skylt under en tioårsperiod
är 6 000 kronor, varav 5 400 kronor
tillförs fonden. Skylträttigheter kan även
köpas för en femårsperiod. Regeringen
har beslutat att fondens behållning ska
disponeras av Trafikverket för främst
trafiksäkerhetsändamål. Se tabell 45.
Exempel på projekt som under 2010 har
tilldelats medel ur fonden:
• Effektskattning av polisens
alkoholkontroller
• Potential av automatisk nödbroms
i verkliga olyckor med motorcyklar
• Jämförande test av vinterdäcks och
sommardäcks prestanda på barmark
• Säkra el-assisterade cyklar på den
svenska marknaden
• Vidareutveckling av backspärr för
rullstolar
Thalys höghastighetståg i Belgien.
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Finansiell redovisning
Resultaträkning

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

Not
Not 1
Not 2
Not 3

Not 4
Not 5
Not 6
Not 3
Not 7

Verksamhetsutfall
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag
Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet
Summa

68

2010-04-01
2010-12-31
14 066 743
4 997 983
473 531
24 819
19 563 077

3 161 488
283 657
14 559 577
637 647
5 164 957
-23 807 325
-4 244 249

Not 17

Not 8

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag
Medel som erhållits av myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Finansiella intäkter
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål
Lämnade bidrag
Summa

Not 9
Not 1

Årets kapitalförändring

Not 11

Not 10

-6 928

320 973
320 973
0

1 079 190
29 610
7 781
181
2 583
1 130 702
-16 522
-4 267 699

Finansiell redovisning
Balansräkning

Balansräkning
tkr

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för dataprogram
Rättigheter och andra immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Infraanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Pågående nyanläggningar
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag och intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Varulager och förråd
Pågående arbeten
Förskott till leverantörer
Summa varulager

Not
Not 12

2010-04-01
2010-12-31

167 524
2 942
170 466

Not 13
Not 14
Not 15
Not 16

198 554 472
48 872
870 844
77 532 278
1 532 552
278 539 017

Not 17

22 707
5
22 712

Not 18

574 288
11 302
32 740
618 330

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Summa fordringar

1 422 940
1 774 270
34 547
3 231 757

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

Not 19

Avräkning med statsverket

Not 20

214 663

Not 21

5 633 211
77 318
5 710 528

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa, plusgiro och bank
Summa kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

374 039
24 574
329 001
727 614

289 235 087

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkning

Not 22

240 283 022

Summa myndighetskapital
Fonder
Fonder
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Övriga lån
Övriga krediter i RGK
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Depositioner
Förskott från uppdragsgivare och kunder
Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter

Not 23

33 262

Not 24
Not 25

103 874
694 345
798 219

Not 26
Not 27
Not 26

1 940 156
2 014 606
12 005 386
1 648 999
6 759 498
20 354 829
70 678
176 244
44 970 398

Not 28

Not 29

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
Kapitaltäckningsgaranti SVEDAB
Kapitaltäckningsgaranti Arlandabanan Infrastructure AB
Miljöskuld i förhållande till Svevia
Garanti avseende lån upptaget av Skandfast Ett HB hos Swedbank

246 730 783
1 861 873
318 189
4 267 699

Kommentarer till balansräkningen
Tillgångar
Trafikverkets immateriella anläggningstillgångar består
främst av balanserade utgifter för egenutvecklade
dataprogram.
Väganläggningar har under året invärderats som
färdigställdatill ett värde av 3 300 miljoner kronor.
Motsvarande värde för järnvägsanläggningar uppgår till
10 745 miljoner kronor. Avskrivningar och nedskriv
ningar uppgår till 5 165 miljoner kronor, varav 2 032
miljoner kronor utgörs av avskrivningar på järnvägs
anläggningar och 2 893 miljoner kronor utgörs av
avskrivningar på väganläggningar. Värdet av pågående
investeringar uppgick vid årets slut till 77 532 miljoner
kronor, varav väganläggningar svarade för 28 076
miljoner och järnvägsanläggningar för 49 339 miljoner.
I detta ingår ett flertal mycket stora projekt, bland annat
Västkustbanan inklusive tunnel genom Hallandsåsen,
Norge/Vänernbanan, Citybanan i Stockholm, Ådalsba
nan, E20 Norra länken och E45 Göteborg-Trollhättan.
Byggandet av Botniabanan slutfördes under året. Där
med har den sista etappen införlivats i statens spåran
läggningar och tillförts anläggningsvärdet med ytterli
gare 6 388 miljoner kronor. Värdet för hela Botniabanan
uppgår till 16 784 miljoner kronor. Enligt avtalet mellan
staten och berörda kommuner ska Botniabanan hyras ut
till Trafikverket från år 2010 till 2050. Hyran ska täcka
bolagets avskrivningar och räntor för den gjorda inves
teringen. Den årliga hyran för Botniabanan är beräknad
till 872 miljoner kronor för år 2011 och är sedan fallande
i takt med att räntedelen av hyreskostnaden minskar.
Efter hyrestidens slut har staten genom Trafikverket
förbundit sig att överta anläggningen för en köpeskilling
som är lika med bolagets aktuella värde.
Tillgodohavandet på Trafikverkets räntekonto i Riks
gäldskontoret uppgår till 5 633 miljoner kronor.
Skulder, avsättningar och åtaganden
Under 2010 har lån i Riksgälden tagits för investeringar i
infrastrukturen med 5 472 miljoner kronor.
Upplåningen hos Riksgälden uppgick vid årets slut till
13 946 miljoner kronor.
Övriga lån uppgår vid årets slut till 2 015 miljoner
kronor och består till största del av förskotteringar
(lån) från kommuner och avser lån för tidigareläggning
av investeringar. Den sammanlagda skulden för de av
Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna
avseende allmänna vägar får ej överstiga 30 procent
av de under året beviljade anslagsposterna 16.1, 16.2,
16.4, 16.5 under anslag 1:2. Detta innebär för år 2010
ett maximalt förskotteringsbelopp på 2 394 miljoner
kronor. För investeringar i järnvägar gäller att förskot
teringarna ej får överstiga 30 procent av den under året
beviljade anslagsposten 10.1 under anslag 1:4. Detta
innebär för år 2010 ett maximalt förskotteringsbelopp
avseende investeringar i järnvägsanläggningar på 2 075
miljoner kronor.
Avtalet med Botniabanan AB om hyra av banan är att
betrakta som ett finansiellt leasingavtal. Övriga skulder
har därför under 2010 ökat med 6 388 miljoner kronor
motsvarande värdet av den del av Botniabanan som
tagits i drift under 2010.
I övriga förutbetalda intäkter ingår fakturerade
intäkter på 426 miljoner kronor från Stockholms läns
landsting och Stockholms stad avseende Citybanan.
De ingående balanser som redovisas i noter består av
Banverkets och Vägverkets utgående balanser.

2 655 397
9 892
484 898
3 150 187
289 235 087

Not 30
275 600927 600
180 660
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Anslagsredovisning inklusive
redovisning mot bemyndiganden
Disponibla medel
Ingående Årets tilldelOmdispoIndragning
överföringsning enligt
nerade
belopp
regleringsanslags2010-04-01
brev
belopp

Anslag räkenskapsperioden
2010-04-01
2010-12-31

tkr
Specifikation av anslag
Utgiftsområde 22 - Kommunikationer

Not

Totalt
disponibelt
belopp

Utfall
NettoUtgående
kostnader överföringsbelopp
2010-12-31

Not 31

Not 32

0

1 054 707
1 054 707

52 000
52 000

0

1 106 707
1 106 707

1 092 846
1 092 846

13 861
13 861

800

443 217
110 806

43 074
3 723

399 343
107 083

397 186
109 240

2 157
2 157

0

284 667
136 789
448 666
870 122

249 319
0
471 451
720 770

35 348
136 789
22 785
149 352

0

5 636 039
1 047 109
7 490 403
208 548
1 255 423
15 637 522

4 747 781
1 620 530
7 480 159
12 674
1 226 745
15 087 889

888 258
573 421
10 244
195 874
28 678
549 633

Not 32

Not 33

1:5

Trafikverket: Administration (ramanslag)
2 Trafikverkets administration (ram)
S:a 1:5 Trafikverket: Administration (ramanslag)
1:2

Väghållning (ramanslag)
12 Övr insatser för effektivisering av transp.syst (ram)
13 Myndighetsutövning (ram)
14 Bidrag (ram) varav
14.1 Drift och byggande av enskilda vägar (ram)
14.2 Vissa bidrag till trafiksystem (ram)
14.3 Bidrag i regional plan (ram)
S:a 1 4 Bidrag (ram)

0

16 Statlig väghållning (ram) varav
16.1 Investeringar i nationell plan (ram)
16.2 Investeringar i regional plan (ram)
16.3 Drift och underhåll (ram)
16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar
16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram)
S:a 16 Statlig väghållning (ram)

283 500

0

16 500

5 919 539
1 047 109
7 190 403
208 548
1 255 423
15 621 022

0

15 700

569 618
17 614 785

-46 797

569 618
17 583 688

192 268
16 507 353

377 350
1 076 335

0

0

4 400
4 400

390
390

4 010
4 010

1 299
1 299

2 711
2 711

330 062

330 062

302 525

27 537

0

7 038 012
3 978 133
951 984
11 968 129

6 163 275
4 894 163
630 131
11 687 569

874 737
916 030
321 853
280 560

300 000

19 Väghållning  Överskott från trängselskatt i Stock
holm (ram)
S:a 1:2 Väghållning (ramanslag)
1:4

0

Banhållning och sektorsuppgifter (ramanslag)
8 Myndighetsutövning (ram)
8:1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)
9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)
10 Banhållning (ram)
10.1 Investering i nationell plan (ram)
10.2 Drift, underhåll och trafikledning (ram)
10.3 Räntor och återbetalning av lån (ram)
S:a 10 Banhållning (ram)

203 500
220 000

11 Övriga insatster för effektivisering
av transportsystemet (ram)
S:a 1:4 Banhållning (ramanslag)

284 667
136 789
448 666
870 122

0

16 500

7 241 512
3 758 133
951 984
11 951 629

0

16 500

145 793
12 431 885

14 921
-15 311

130 872
12 433 073

123 130
12 114 523

7 742
318 550

0

490 000
490 000

63 928
63 928

0

553 928
553 928

240 768
240 768

313 160
313 160

0

0

14 000
14 000

0

14 000
14 000

5 565
5 565

8 435
8 435

0

1 576 907

30 176 598

-62 108

31 691 396

29 961 055

1 730 341

1:16

Från EG-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk (ramanslag)
5 EUstöd, TEN (ram)
S:a 1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk (ramanslag)

34

36:5

(2003 ) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i
samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m
(ramanslag)
5 Lagfartskostnader (ram)
S:a 36:5 (2003 ) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m (ramanslag)

Totalt Utgiftsområde 22 - Kommunikationer
Inkomsttitlar

Beräknade inkomster enligt
regleringsbrevet
Not

2511
2811
6511
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Expeditions och ansökningsavgifter
Övriga inkomster av statens verksamhet
Bidrag till Transeuropeiska nätverk
Totalt

2010
23 000

34
23 000

Utfall inkomster
2010
Not 8
18 450
28
302 495
320 973
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Kommentarer till anslagsredovisningen
Över- och underskott per den sista mars 2010, på anslag som disponerades av
Banverket och Vägverket, har omdisponerats till Trafikverket. För anslaget adminis
tration har detta inte skett. Enligt Trafikverkets regleringsbrev för 2011 daterat 201012-22 sker den omdisponeringen 2011. Anslagsförbrukningen under året ligger ca 5
procent under årets tilldelade anslag.
Administration
Kostnaderna på administrationsanslaget är 13,9 miljoner kronor lägre än totalt
disponibelt belopp. Anslaget har under året belastats med omställningskostnader
med anledning av Trafikverkets bildande.

Finansiella villkor
Anslag 1:2 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 1:2 Väghållning, delpost 16.1 Inves
tering i nationell plan för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd
vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per delpost per år.
Under 2010 har Trafikverket inte överskridit de angivna ramarna.
Anslag 1:2 ap 16.2
Trafikverket får i särskilda fall nyttja anslaget 1:2 Väghållning, delpost 16.2 Inves
tering i regional plan, för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd
vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per delpost per år.
Under 2010 har Trafikverket inte överskridit de angivna ramarna.

Drift och underhåll
Finansieringen av drift och underhåll av vägar och järnvägar har under perioden
skett med 12 374 miljoner kronor av anslagsmedel. Kostnaderna för drift och
underhåll på järnvägen överskrider disponibla medel med 916 miljoner kronor.
Trafikverket disponerar dock angiven kredit beträffande anslagsposterna 10 under
anslag 1:4 med den fördelning som Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala
anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.

Anslag 1:2 ap.16.3
Till Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangs
avgift på 835 500 kronor betalats för det gemensamma radiokommunikations
systemet Rakel.

Investeringar i väg- och järnvägsanläggningar
Periodens investeringar i väg- och järnvägsanläggningar uppgår till sammanlagt
19 504 miljoner kronor. Av detta direktfinansierades 14 191 miljoner kronor med
anslagsmedel. Investeringar för 5 079 miljoner kronor finansierade med lån hos
Riksgäldskontoret. Av de lånefinansierade investeringarna avsåg 4 155 miljoner
kronor projekt som särskilt prioriterats av regeringen. Kostnaderna för investe
ringar i regionalplan på väg överskrider disponibla medel med 573 miljoner kronor.
Trafikverket disponerar dock angiven kredit beträffande anslagsposterna 16 under
anslag 1:2 med den fördelning som Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala
anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids. Överskotten på anslagen för
investeringar i nationell plan för vägar och järnvägar beror främst på senarelägg
ningar av investeringsprojekt.

Anslag 1:2 ap.19
Från anslagsposten har 92 miljoner kronor använts till Förbifart Stockholm och
100 miljoner kronor för trimningsåtgärder i Stockholmsregionen.
Anslag 1:4 ap.9
Till Inlandsbanan AB har bidrag utbetalats med 84 miljoner kronor och till
Öresundsbrokonsortiet har ersättning utbetalats med 219 miljoner kronor för
nyttjandet av Öresundsförbindelsen.
Anslag 1:4 ap.10.1
Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende vill
korat aktieägartillskott till SVEDAB eller kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan
Infrastructure AB. Trafikverket har finansierat åtaganden avseende Citytunneln i
Malmö. Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och spårfordon har
utbetalats med 158 miljoner kronor.
Trafikverket har inte utfört investeringar på andra infrastrukturförvaltares järn
vägsnät i anslutning till statens järnvägsnät.
Anslag 1:4 ap.10.2
Till Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangs
avgift 835 500 kronor betalats för det gemensamma radiokommunikations
systemet Rakel.
Anslag 1:4 ap.10.3
Trafikverket har betalat 25 000 kronor avseende administrativ avgift för kapital
täckningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure AB samt 25,2 miljoner kronor
avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB. Hyra för Botniabanan har
utbetalats med 443 miljoner kronor.
Låneram och krediter
• Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2010 redovisas i not 26.
• Lån från kommuner och enskilda för finansiering i väg- och järnvägsanlägg
ningar har upptagits och amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för
år 2010 anger.
• Utnyttjandet av disponibla anslagskrediter redovisas i not 33.

Redovisning mot bemyndigande
Redovisning mot bemyndigande 1) i årsredovisning 2010 (tkr)
Anslag/
Anslagsbenämning
Anslag
Anslag 1:2 Väghållning samt lånefinansierad verksamhet
Anslag 1:4 Banhållning samt lånefinansierad verksamhet 2)

Tilldelad
bemyndiganderam

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden

109 000 000
31 000 000
78 000 000

107 090 400
30 208 300
76 882 100

97 274 600
29 338 400
67 936 200

1)

Avser bemyndiganden enligt 20 § anslagsförordningen, dvs. enbart de åtaganden för vilka anslag ännu inte tilldelats

2)

Under 2010 har redovisningsprincipen ändrats så att räntekosnad på beräknad kommande upplåning för projekt
som lånefinansieras inte längre ingår. Detta har medfört en minskning av utestående åtaganden med ca 7 miljarder kronor.

Utestående åtagandenas fördelning per år
År 2011
År 2012
År 2013
22 611 300
11 291 300
11 320 000

13 092 100
5 990 800
7 101 300

8 693 400
3 273 400
5 420 000

Därefter

52 877 800
8 782 900
44 094 900
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Finansieringsanalys
tkr

Not

2010-04-01
2010-12-31

Not 35

-18 621 796

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

Not 36

14 066 743
4 980 124
48 077
24 819
19 119 764
51 284
576 263
1 738 275
1 711 264

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

8 326
27 012 046
46 864
-27 050 584

Not 36

6 292 000
860 000
6 621 615
56 607
14 815 121
34 709
425 453
27 272 291
1 547 356
1 769 064

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

320 973
320 973
-320 973
0

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

1 130 702
-1 130 702

1 079 190
29 610
7 963
1 116 763
-13 939
3 466 389

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början
Minskning () av kassa och plusgiro
Ökning (+) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Ökning (+) av banktillgodohavanden
Ökning (+) av avräkning med statsverket
Summa förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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2 458 802
1
793 230
31 879
2 641 281
3 466 389
5 925 191

Finansiell redovisning
Sammanställning över
väsentliga uppgifter

Sammanställning över väsentliga uppgifter
tkr
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram ackumulerat
Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljade kontokrediter
Maximalt utnyttjade kontokrediter under året
Räntekonto
Räntekostnader
Ränteintäkter

2010
16 120 000
13 945 542
2 920 725
766 046
0
21 236

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

18 478
4 997 983
4 364 700

Anslagskredit
Beviljad anslagskredit
Utnyttjad anslagskredit

3 494 950
2 157

Utgående överföringsbelopp
Belopp intecknade av framtida åtaganden
Summa tilldelade bemyndiganden
Anställda
Årsarbetskrafter
Medeltal anställda (inklusive projektanställda)
Driftskostnad/årsarbetskraft
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring

1 730 341
97 274 600
109 000 000

5 795
6 806
3 107
-4 267 699
-318 189

Uppgifter enligt 2 kap, 4§, förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.
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Finansiell redovisning
Noter

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 regeringen meddelat i
regleringsbrevet för år 2010.
I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande verksamhe
ten. I resultatredovisningen ingår även utförda investeringar i väg- och järnvägs
anläggningar. I det ekonomiska avsnittet av Trafikverkets årsredovisning 2010
rapporteras resultat och balansräkning för perioden 1 april – 31 december 2010
– den period som Trafikverkets styrelse är ansvariga för. Resultatredovisningen ska
redogöra för genomförda åtgärder för hela kalenderåret.
Anslag och intäkter
Trafikverkets verksamhet finansieras i huvudsak genom statliga anslag.
Avräkning mot anslagen görs för den löpande verksamheten med redovisade
kostnader efter avdrag av intäkter i den anslagsfinansierade verksamheten.
Investering i väg- och järnvägsanläggningar anslagsavräknas normalt då investe
ringen utförs. Sådana anslagsmedel tillförs statskapitalet och redovisas därför inte i
resultaträkningen.
Undantag från den direkta anslagsavräkningen görs för investeringar som finan
sieras med lån hos Riksgäldskontoret. Tidpunkten för anslagsavräkning för sådana
lånefinansierade investeringar beslutas av regeringen. Lånefinansierade investe
ringar i eldrifts- och teleanläggningar samt vissa anläggningar i Stockholmsområdet
anslagsavräknas i normala fall i takt med amorteringar vilka baseras på planenliga
avskrivningar. Lånefinansierade investeringar genom projekt som regeringen sär
skilt pekat ut kommer att anslagsavräknas i takt med amorteringar som ska göras
under 25 år från det att respektive anläggning tagits i drift.
Investering som tidigareläggs genom tillfällig finansiering med lån från externa
intressenter anslagsavräknas då lånen återbetalas.
Trafikverket ansvarar för uppbörd av avgifter för trafik på statens spåranläggning
ar enligt järnvägsförordningen (2004:526). Avgifterna disponeras av Trafikverket
för finansiering av banhållning och trafikantinformation.
Externa uppdrag utförs mot ersättning enligt villkor i regleringsbrev. Trafikverket
disponerar de intäkter som uppkommit i de externa uppdragen. Resultatet av de
externa uppdragen redovisas i resultaträkningen (ingår i årets kapitalförändring)
och balanseras till kommande år.
Periodisering görs av inkomster och bidrag. Bidrag från EU avseende stöd till
Transeuropeiska nätverk inlevereras till statsverket.
Bemyndiganden
Trafikverket har en bemyndiganderam enligt 20 § anslagsförordningen. Bemyndi
gandet omfattar inte framtida räntekostnader på upptagna lån. Förskottering, lån
från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga investeringar i infrastrukturella
anläggningstillgångar ingår i redovisningen mot bemyndiganderamen.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar aktiveras enligt gällande bestämmelser för
statliga myndigheter.
Infrastrukturella anläggningstillgångar
Trafikverket redovisar samtliga investeringar i väg- och järnvägsanläggningar
som tillgång i balansräkningen. Anslagsmedel för utförda investeringar tillförs
statskapitalet. Anläggningarna värderas till full produktionskostnad oberoende av
finansieringsform. Eventuell extern finansiering tillförs statskapitalet. Anskaff
ningskostnad för mark avseende järnvägsanläggningar särredovisas från och med
år 2002. Mark anskaffad före år 2002 redovisas till ett standardvärde av en krona
per kvadratmeter. Mark anskaffad från och med år 2002 är redovisad till faktisk
anskaffningskostnad.
Trafikverket har träffat avtal som innebär finansiell leasing gällande Botniabanan
och vissa eldriftsanläggningar. Dessa anläggningar är aktiverade i balansräkningen.
Avtalade leasingavgifter redovisas som skuld. Leasingavgiften utgör grunden för
anslagsavräkningen. Leasade anläggningar skrivs av enligt de principer som gäller
för Trafikverkets egna anläggningstillgångar.
Produktionskostnad i pågående investeringsprojekt aktiveras som pågående
nyanläggningar. Ränta på vissa större lånefinansierade projekt aktiveras löpande
under byggtiden. På övriga projekt aktiveras inte ränta under byggnadstid då an
slagsavräkning av räntan görs i takt med byggandet. I värdet för Botniabanan, vilken
upplåts av Botniabanan AB, ingår ränta under byggnadstid eftersom anslagsavräk
ning görs under hyrestiden. Projekteringskostnader för planerade investeringar ak
tiveras som pågående nyanläggning. Invärdering från pågående investeringsprojekt
till färdigställd anläggning sker normalt i samband med att anläggningen tas i bruk.
Byggnader, maskiner och inventarier
Anskaffade byggnader, maskiner och inventarier för användning i den egna
verksamheten redovisas som anläggningstillgång till historisk anskaffningskostnad.
Planenliga avskrivningar belastar resultat och avräknas mot anslag.
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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 intresseföretag 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 har gjorts för fordringar äldre än 90 dagar.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta tas i bokslutet upp till aktuell växelkurs på
balansdagen.
Avsättningar
Avsättning för åtgärdande av miljöstörningar görs då det finns ett föreläggande från
länsstyrelsen.
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 om uppsägning
fattats.
Avsättning görs för ersättning till personal som erbjudits förtida pensionering då
beslut om detta fattas.
Avsättning görs för skadeståndskrav i entreprenader då framställan om sådan
gjorts och det bedömts sannolikt att skadestånd kommer att betalas.
Undantag från EA-regler
I regleringsbrevet för år 2010 meddelas Trafikverket följande undantag från de
generella EA-reglerna för statliga myndigheter:
• Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförord
ningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med
beaktande av vad riksdagen beslutat för vissa projekt.
• Trafikverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen
(1996:1188) enligt de villkor som anges under punkt 5 Övriga villkor i reglerings
brevet avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med
lån.
• Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 15 § kapitalförsörjningsförord
ningen (1996:1188) ta emot och disponera icke statliga medel som inte är av
tillfällig natur eller mindre omfattning.
• Trafikverket medges undantag från 23 § kapitalförsörjningsförordningen
(1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents
ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele
och materialförsörjning. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet får, efter balan
sering, disponeras av Trafikverket för att finansiera banhållningskostnader.
• Trafikverket medges undantag från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap.
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
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Noter

Not 1–37
Not 1 Intäkter av anslag

Not 5 Lokalkostnader

tkr
Ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning
Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital för investering i
järnvägs- och väganläggning
Redovisade intäkter av anslag enligt resultaträkningen
Varav
Verksamheten, intäkter av anslag
Transfereringar, medel som erhållits från statsbudgeten

2010
29 961 054
-14 815 121
15 145 933
14 066 743
1 079 190

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
tkr
Förare
Banavgifter
Summa intäkter av offentligrättslig verksamhet
Färja
Uthyrning av reservbroar
Utbildning
IT- och teletjänster
Materialförsäljning
Elförsäljning
Ersättning för kapitalkostnader
Fastighetsförvaltning
Stationer vid tunnlar i Stockholm och Malmö
Övrigt
Summa övriga ersättningar
Summa intäkter och övriga ersättningar

46 119
6 986
57 684
331 353
1 167 697
922 870
35 993
81 943
445 284
1 217 398
4 313 327
4 997 983

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader
2010

Finansiella intäkter
Räntekonto hos Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

21 054
3 765
24 819

Finansiella kostnader
Ränta lån i Riksgäldskontoret
Räntekonto hos Riksgäldskontoret
Finansiell avgift Botniabanan
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

159 812
0
443 056
34 779
637 647

Not 4 Antal anställda och lönekostnader
tkr
Antal tillsvidareanställda vid årets slut
därav män
därav kvinnor
Lönekostnader
Ersättningar (lön och skattepliktiga förmåner) har utbetalats
till följande personer utsedda av regeringen i kr:
Gunnar Malm, generaldirektör, förordnande till 28 februari 2015
Acko Ankarberg Johansson, styrelseordförande,
förordnande till 30 juni 2011
Per Kågeson, styrelseledamot, förordnande till 30 juni 2011
Marie S Arwidson, styrelseledamot, förordnande till 30 juni 2011
Sören Belin, styrelseledamot, förordnande till 30 juni 2011
Runar Brännlund, styrelseledamot, förordnande till 30 juni 2011
Kent Johansson, styrelseledamot, förordnande till 30 juni 2011
Sten Nordin, styrelseledamot, förordnande till 30 juni 2011
Elvy Söderström, styrelseledamot, förordnande till 30 juni 2011
Marie Winslow Andersson, styrelseledamot,
förordnande till 30 juni 2011

Beräknad hyreskostnad (tkr)
år 2011
år 2012
år 2013
år 2014
år 2015-2016

9 900
10 900
12 100
13 400
18 800

2010
224 532
460 124
684 656

I summa övriga ersättningar ovan ingår följande ersättningar som regleras i avgifts
förordningen paragraf 4:
Tidskrifter och andra publikationer
143
Konferenser och kurser
56 435
Lokaler
57 193
Tjänsteexport
8 490

tkr

I lokalkostnader ingår hyreskostnader för Trafikverkets lokaler på Jussi Björlings väg
2 i Borlänge. För dessa lokaler har Trafikverket ett hyresåtagande fram till den 30
mars 2016. Avtalad hyra avser kapitalkostnader motsvarande ett anskaffningsvärde
på cirka 147 miljoner kronor. Träffat avtal innehåller option om köp av fastigheten.

2010
6 262
3 993
2 269
2 060 898

1 168 517
75 733
67 500
37 500
37 500
37 500
37 500
37 500
37 500

Not 6 Övriga driftkostnader
tkr
Summa kostnader för löpande verksamhet och investeringar
Aktivering av kostnader för investering
Kostnader för löpande verksamhet

2010
35 314 144
-20 754 566
14 559 577

Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar
tkr

2010

Avskrivningar
Väg- och järnvägsanläggningar
Byggnader och markanläggningar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, transportmedel och inventarier
Immateriella anläggningstillgångar
Summa avskrivningar

4 924 558
26 217
6 665
181 615
18 359
5 157 414

Nedskrivningar
Väg- och järnvägsanläggningar
Byggnader och markanläggningar
Mark
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, transportmedel och inventarier
Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
Omsättningstillgångar
Andelar i dotter- och intresseföretag
Summa nedskrivningar
Summa avskrivningar och nedskrivningar

0
116
16
0
0
0
411
6 999
0
7 542
5 164 957

Not 8 Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter
som inte disponeras av myndigheten
tkr
Expeditions- och ansökningsavgifter
Övriga inkomster av statens verksamhet
Bidrag till Transeuropeiska nätverk
Summa periodavgränsningsposter

2010
18 450
28
302 495
320 973

Not 9 Transfereringar/lämnade bidrag
tkr
Statliga myndigheter/internationella organisationer
Statliga bolag och affärsverk
Kommuner
Privata och kommunala företag/organisationer
Organisationer/ideella föreningar
Enskilda vägar
Övriga
Summa lämnade bidrag

2010
17 319
413
662 256
119 739
63 999
266 063
913
1 130 702

Saldot 16 522 tkr på transfereringsavsnittet avser periodisering avseende Enskilda
vägar. Periodiseringen avser beräknade bidrag år 2010 som utbetalas 2011.

37 500
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Not 10 Avsättning till / upplösning av fonder
m.m. för transfereringsändamål
tkr
Skyltfonden
Inbetalningar under året
Årets ränteintäkter
Transfereringar
Upplösning av- /avsättning till Skyltfonden

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar
tkr
2010
7 587
181
-5 185
2 583

Resultat externa uppdrag
Resultat offentligrättslig verksamhet
Resultat resultatandelar dotterföretag
Ränta betalningsutfästelse intresseföretag
Resultat väganläggningar Svinesundsförbindelsen
Bidrag för investeringar, järnvägs- och väganläggningar
Av- och nedskrivningar av anslags- och externfinansierade järn
vägs- och väganläggningar1)
Anslagstilldelning för amortering avseende lånefinansierade
järnvägsanläggningar
Årets kapitalförändring enskilda vägar
Resultat av utnyttjade ackumulerade räntemedel
Summa

185 375
18 349
0
0
203 723

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning

Not 11 Årets kapitalförändring
tkr

2010

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

2010

-95 246
-18 359
0
-113 605

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

97 515
22 264
-6 928
-32 351
11 607
425 453

0
0
0

Planenligt restvärde

90 118

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/försäljning
Pågående Immateriella anläggningar
Ingående pågående anläggning
Årets anskaffning
Försäljning/utrangering
Omklassificering till färdig anläggning
Nedskrivning av pågående investering
Utgående anskaffningsvärde

-4 802 570
54 580
-16 522
-20 747
-4 267 699

0
50 258
30 089
0
0
0
80 347

1) I posten Avskrivning väganläggningar redovisas inte avskrivningen för väganläggningen Svinesunds
förbindelsen. Det avskrivningsbeloppet, 17 140 tkr, redovisas inom posten ”Resultat väganläggningar
Svinesundsförbindelsen”.

Den externa uppdragsverksamheten bedrivs inom ICT, Järnvägsskolan,
Materialservice, Färja, VUC och Förarprov.

Not 13 Väg- och järnvägsanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom
Väg
2010

Järnväg
2010

Byggnader och
markanläggningar
2010

Mark
2010

Totalt
2010

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

162 391 855
0
3 300 000
0
165 691 855

117 880 837
6 387 999
10 745 252
0
135 014 089

1 234 586
0
11 958
-68 680
1 177 863

502 638
45 393
0
-2 224
545 807

282 009 917
6 433 392
14 057 210
-70 904
302 429 614

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning

-60 132 012
-2 893 031
0
-63 025 043

-38 195 826
-2 031 527
0
-40 227 352

-629 594
-26 217
33 197
-622 614

0
0
0
0

-98 957 431
-4 950 775
33 197
-103 875 009

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-116
0
-116

0
-16
0
-16

0
-132
0
-132

102 666 812

94 786 736

555 133

545 791

198 554 472

0

0

0

0

0

tkr

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Planenligt restvärde
Årets nedskrivningar i samband med utrangering/försäljning
Finansiella leasingobjekt avseende eldriftsanläggningar och Botniabanan ingår
i posten lånefinansierade järnvägsanläggningar. Anskaffningsvärde för eldrifts
anläggningarna är 310 887 tkr medan ackumulerad avskrivning uppgår till
223 939 tkr. I redovisade kostnader för den finansiella leasingen ingår variabla
avgifter som är beroende av ränte- och indexjusteringar enligt träffade avtal. För
år 2010 uppgår dessa variabla avgifter till 8 714 tkr. Avtalen om leasing av eldrifts
anläggningar har träffats mellan åren 1987 och 1995. Avtalen sträcker sig fram till
år 2025. Avtalen beträffande Botniabanan ingår fr.o.m. år 2008 med en avtalstid

76

fram till 2050. Anskaffningsvärdet för Botniabanan uppgår till 16 825 999 tkr
och avskrivningar har skett med 243 821 tkr. Beträffande leasingskuld se not 24.
I Trafikverketsmarkinnehav ingår mark som anskaffats för byggande av Botnia
banan till ett värde av 75 mkr.
Taxeringsvärden
För Trafikverkets fastigheter finns 2009 års taxeringsvärden tillgängliga. Dessa
uppgår till totalt 380 miljoner kronor.

Finansiell redovisning
Noter

Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet
tkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets färdigställande från pågående investering
Försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Planenligt restvärde
Årets nedskrivningar i samband med utrangering/försäljning

Not 15 Maskiner, inventarier och transportmedel
tkr

2010
84 804
4 297
0
0
89 100

2010

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

2 661 466
55 890
44 300
-8 739
2 752 917

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning

-33 564
-6 665
0
-40 229
0
0
0

-1 704 230
-181 615
7 207
-1 878 639

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Planenligt restvärde

48 872

-3 435
0
-3 435
870 844

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/försäljning

0

0

Not 16 Pågående nyanläggningar

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

Väganläggningar
2010

Järnvägs
anläggningar
2010

Maskiner, inventarier,
transportmedel, byggnader
och markanläggningar,
förbättringsutgift
annans fastighet
2010

22 377 224
8 999 318
0
-3 300 000
0
28 076 542

48 474 433
11 641 981
-32 193
-10 745 252
-94
49 338 875

66 410
106 355
670
-56 258
-317
116 860

Summa
2010
70 918 067
20 747 654
-31 523
-14 101 510
-411
77 532 278

Not 17 Andelar i dotter- och intresseföretag och andra långfristiga värdepappersinnehav
Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) ägs av staten och förvaltas till 100 procent av Trafikverket.

Andelar och aktieägartillskott

Vid årets slut, tkr
2010

SweRoad
Tunnelpersonalen i Malmö AB
Summa

22 682
25
22 707

Förändringar under året, tkr
Andel av resultat
Aktieägartillskott
2010
2010
-6 928
0
-6 928

0
0
0

För SweRoad har andelarna värderats utifrån bokslut för år 2010. Under 2010 har ingen utdelning erhållits.
För Tunnelpersonalen i Malmö AB har andelarna värderats utifrån bokslut 2010. Under 2010 har ingen utdelning erhållits.
Trafikverket innehar aktier i SweRoad. Aktieköpen har finansierats med anslag för väghållningen.

Specifikation av innehav av andelar i dotterföretag

Antal andelar

Andel i %

Nominellt
belopp, kr

2 000

100

100

1

5

5 000

Swedish National Road Consulting AB, org. nr 556224-1652, Solna
Andra långfristiga värdepappersinnehav
2010-12-31
Skandfast Ett HB

Not 18 Varulager
tkr
Material i lager
Avgår inkurans
Totalt

Överkurs
kr

Anskaffnings
värde totalt, tkr
16 000

0

5

Not 19 Periodavgränsningsposter
2010
594 799
-20 511
574 288

tkr
Förutbetald hyreskostnad Botniabanan AB
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna bidragsintäkter – statliga
Förutbetalda kostnader projekt Citybanan
Upplupna intäkter för elförsäljning
Upplupna intäkter för tjänster enligt JNB
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

2010
72 678
10 226
5 672
106 310
149 455
56 368
326 905
727 614
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Not 22 Myndighetskapital forts.

Not 20 Avräkning med statsverket
tkr

2010

Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel (-)
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+)
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel (+)
Skulder avseende uppbörd

-699
-320 973
320 998
0
-674

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke
räntebärande flöde (-)
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde

14 312
961 538
-516 911
458 939

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-)
Återbetalning av anslagsmedel (+)
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

-2 514 454
28 999 516
-26 760 902
0
-275 840

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+)
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-)
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+/-)

75 490
363 654
-601 552
195 913

Saldo
Belopp under utredning

-41 985
-1 267

Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken

32 238

Summa avräkning med statsverket

Not 21 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
tkr

2010

Behållning räntekonto
Beviljad räntekontokredit

5 633 211
2 920 725

Not 22 Myndighetskapital
tkr

2010

Statskapital
Ingående balans
Tillförda anslagsmedel för investering
Tillförda övriga medel för investering
Kapitalförändring föregående år
Summa

232 485 233
14 815 121
59 964
-629 535
246 730 783

Resultatandelar i dotter- och intresseföretag
Ingående balans
Resultat resultatandelar föregående år dotter-/intresseföretag
Resultat ränta resultatandelar föregående år dotter-/intresseföretag
Summa

1 856 324
0
5 549
1 861 873

Föregående
års kapital
2010 Justering förändring

Balanserat resultat externa uppdrag 220 000
Balanserat resultat offentligrättslig
-2 775
verksamhet
Balanserad utdelning dotter-/
intresseföretag
13 798
Balanserat resultat väganläggningar
Svinesundsförbindelsen
26 156
-642 775
Balanserat resultat enskilda vägar
Balanserat resultat räntekonto
67 020
Balanserat resultat av Stockholms
och Göteborgsprojekten
387
Underskott myndighetskapital
bolagisering Banverket produktion
0
Summa
-318 189
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Not 23 Fonder
tkr
Skyltfonden
Ingående balans
Årets förändring¹
Utgående balans

2010
30 678
2 583
33 261

1) Årets förändring specificeras i not 10

Not 24 Avsättningar för pensioner
I posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser ingår de åtaganden
som Trafikverket har iklätt sig om utbetalning av förtida pensioner. Det återstående
åtagandet vid årets slut har beräknats till ca 86,5 miljoner kronor enligt nedan.
tkr
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

2010
115 123
7 604
-36 176
86 551

214 663

Notens ingående balanser överensstämmer ej med notens utgående balanser i
Vägverketsårsredovisning per 2010-03-31 p.g.a. ändrade redovisningsprinciper.

Balanserad kapitalförändring

Banverkets utgående balans per 2010-03 avseende externa uppdrag och under
skott myndighetskapital bolagisering har förts om från årets kapitalförändring till
balanserad kapitalförändring under löpande år. Beloppen redovisas som justering.
Vägverkets utgående balans per 2010-03 avseende årets kapitalförändring har
bokförts som ingående balans i Trafikverket. Beloppen redovisas som föregående
års kapitalförändring.
Avskrivningar för första kvartalet 2010 avseende Svinesundsförbindelsen har
omförts till statskapital. Beloppet redovisas som justering.

53 687

201003

-9 886

176 199

-14 006

11 231
13 798

5 707

4 820

15 629
-642 775
2 551
64 469

2 020
-29 075
30 319

-1 633

29 075
-14 501 -334 007

Not 25 Övriga avsättningar
tkr
Gjorda avsättningar avser följande ändamål
Avsättning för miljöåtgärder
Avsättning för avvecklingskostnader, fastigheter m.m.
Avsättning för åtgärdande av brister i slutbesiktning
av järnvägsanläggningar
Avsättning för beräknade ersättningar till personal
som har erbjudits förtida pensionering m.m.
Avsättning för skadestånd
Summa övriga avsättningar

2010
509 150
20 677
29 222
15 249
120 047
694 345

Not 26 Lån i Riksgäldskontoret
tkr
Lån vid årets början
Under året upptagna lån
Årets amorteringar
Lån vid årets slut
Lån upptagna för finansiering av
- väganläggningar (enl 23 § budgetlagen)
- järnvägsanläggningar (enl 23 § budgetlagen)
- övriga anläggningstillgångar (enl 20 § budgetlagen)
Beviljad låneram
- anläggningstillgångar (enl 20 § budgetlagen)
- övriga krediter (enl 23 § budgetlagen)

2010
8 513 542
6 292 000
-860 000
13 945 542
4 505 386
7 500 000
1 940 156
13 945 542
2 435 000
13 685 000

Not 27 Övriga lån
tkr
Förskotteringar väginvesteringar
Förskotteringar järnvägsinvesteringar
Summa övriga lån

2010
1 718 414
296 192
2 014 606
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Not 28 Övriga skulder

Not 32 Förändring i årets tilldelning

I övriga skulder ingår leasingskulder med 16 941 miljoner kronor. Leasingskulderna
förfaller till betalning enligt följande.
tkr
2011
2012-2015
2015-2050
Summa

435 111
1 727 834
14 778 386
16 941 331

I övriga skulder ingår även betalningsutfästelse till SVEDAB avseende villkorat aktie
ägartillskott med 1 924 tkr.

Not 29 Periodavgränsningsposter
tkr
Upplupna kostnader gällande anställda
Upplupna utgiftsräntor
Förutbetalda hyresinkomster
Upplupna kostnader för marklösen
Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Oförbrukade bidrag
Summa periodavgränsningsposter

2010
417 273
70 362
48 483
448 114
2 156 062
9 892
3 150 187

Not 30 Ansvarsförbindelser
Trafikverket har stickprovsvis genomfört en bedömning av miljöskada på 495
av Vägverket Produktions fastigheter i Sverige och uppskattat kostnaderna för
avhjälpande av miljöskadan. Den totala uppskattade kostnaden för avhjälpande
av miljöskada har bedömts ligga inom intervallet 275-927 mnkr. Trafikverket har
årligen genomfört ett antal miljösaneringar på sina fastigheter. Den genomsnittliga
kostnaden för miljösaneringar de senaste 5 åren uppgår till cirka 17 mnkr per år. I
upprättat avtal mellan Trafikverket och Svevia AB regleras Trafikverkets ansvar för
historisk miljöskuld i förhållande till Svevia till ett belopp som skäligen motsvarar
den historiska miljöskulden. Trafikverket har genom avtal med Svevia begränsat sin
risk för frivilliga saneringsåtgärder till högst 20 mnkr per kalenderår.
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag (SVEDAB) ägs av staten.
Aktierna innehas och förvaltas till 100 % av Regeringskansliet. Dåvarande Banver
ket och Vägverket har 1995-10-12 gemensamt ställt ut en kapitaltäckningsgaranti
till skydd för SVEDAB:s egna kapital. Denna garanti innehas nu av Trafikverket.
Garantin är inte begränsad till belopp och tid. Kapitaltillskott till SVEDAB har
lämnats genom utfärdande av betalningsutfästelser. För moderbolaget SVEDAB
har kapitaltillskott för 2010 beräknats utifrån bokslutet för 2010. För kapitaltillskott
i form av betalningsutfästelser beräknas skuldränta. Räntekostnaden regleras
med betalningsutfästelser. Per 2010-12-31 redovisar SVEDAB fritt eget kapital.
Något kapitaltillskott till skydd för SVEDAB:s eget kapital för år 2010 är därmed
inte aktuellt. Räntan på de ackumulerade kapitaltillskotten uppgår för år 2010 till
32 351 tkr. Ackumulerat uppgår lämnade kapitaltillskott till 1 924 331 tkr i form av
betalningsutfästelser.
Dåvarande Banverket och Luftfartsverket har gemensamt ställt ut en kapitaltäck
ningsgaranti till skydd för Arlandabanan Infrastructure AB:s egna kapital. Denna
garanti innehas nu av Trafikverket. Garantin är inte begränsad till belopp och tid.
Aktierna i Arlandabanan inftrastructure AB innehas och förvaltas till 100 % av
Regeringskansliet.
Trafikverket har ansvaret för att garantera lån upptaget av Skandfast Ett HB avse
ende förhyrd fastighet. Lån och ränta uppgår per 2010-12-31 till 180 660 tkr.
Trafikverket ska enligt Trafikverkets instruktion §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.
Enligt Regleringsbrev för budgetår 2010, punkt 4.1 villkor för anslag 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.

Not 31 Ingående överföringsbelopp
Ingående överföringsbelopp 2010 har redovisats i Banverket och Vägverket. Eventu
ella över- och underskott per den sista mars 2010, för de anslagsposter som respek
tive myndighet disponerade, har omdisponerats till Trafikverket. Se ”Omdisponerat
anslagsbelopp” i anslagsredovisningen.

Enligt regleringsbeslut 2010-06-20 har:
tilldelning skett på anslagspost 1:16 ap.5 med 490 000 tkr
tilldelningen på anslagspost 1:2 ap.16.1 minskats med 283 500 tkr
tilldelningen på anslagspost 1:2 ap.16.3 ökats med 300 000 tkr
tilldelningen på anslagspost 1:4 ap.10.1 minskats med 203 500 tkr
tilldelningen på anslagspost 1:4 ap.10.2 ökats med 220 000 tkr
tilldelningen på anslagspost 1:5 ap.2 minskats med 5 000 tkr
Enligt regleringsbeslut 2010-09-30 har överskott på anslagsposter som Banverket
och Vägverket disponerat överförts till Trafikverket enligt nedan:
anslag 1:2
ap.13
18 793 tkr
ap.16.1
1 534 935 tkr
ap.16.2
597 433 tkr
ap.16.3
1 940 496 tkr
ap.16.4
33 093 tkr
ap.16.5
433 843 tkr
ap.14.1
104 417 tkr
ap.14.3
249 873 tkr
ap.12
95 064 tkr
ap.19
143 165 tkr
anslag 1:4
ap.8.1
860 tkr
ap.9
69 362 tkr
ap.10.1
2 044 857 tkr
ap.10.2
783 209 tkr
ap.10.3
129 581 tkr
ap.11
22 662 tkr
anslag 1:16
ap.5
52 381 tkr
Enligt regleringsbeslut 2011-01-20 har:
324 000 tkr omdisponerats från anslagspost 1:2 ap.19 till ap.16.1.
Tilldelning på anslagspost1:2 ap.12 minskats med 800 tkr.

Not 33 Utgående överföringsbelopp
tkr
Utnyttjandet av anslagskredit för samtliga anslagsposter ligger inom tillgängligt
kreditutrymme. Redovisade utgående överföringsbelopp innebär ett nyttjande av
disponibla anslagskrediter enligt följande.
Anslag
1:2 ap.12
1:2 ap.13
1:2 ap.14*
1:2 ap.16*
1:4 ap.8.1
1:4 ap.9
1:4 ap.10*
1:4 ap.11
1:5 ap.2
Summa

Disponibel
anslagskredit
14 472
4 217
125 700
1 835 327
150
43 600
1 433 003
5 130
33 351

Utnyttjad
anslagskredit
-2 157

Överföringsbelopp
2 157
-2 157
12 563
549 633
2 711
27 537
280 560
7 742
13 861
894 607

Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 14 respektive 16 under
anslag 1:2 samt anslagsposten 10 under anslag 1:4 med den fördelning på delposter som
Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för respektive anslagspost
överskrids.
* 1:2 ap.16 och 1:4 ap.10 enskilda poster
1:2 ap.14.1
91 700
1:2 ap.14.3
34 000
125 700
ap.16.1
ap.16.2
ap.16.3
ap.16.4
ap.16.5

580 600
205 600
906 127
8 600
134 400
1 835 327

ap.10.1
ap.10.2
ap.10.3

846 000
521 903
65 100
1 433 003

-22 785
-22 785

35 348
-22 785
12 563
888 258

-573 421
10 244
195 874
28 678
549 633
874 737
-916 030
321 853
280 560
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Not 34 Bidrag till Transeuropeiska nätverk m.m.
Regeringen överförde per den 1 april 2010 dispositionsrätten över hela anslaget
1:16 och därmed uppgiften att utbetala medel till Trafikverket. Samtidigt överfördes
över- och underskott per den sista mars för de anslagsposter som Banverket, Väg
verket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket disponerade till Trafikverket (RB TRV
2010-09-30).
Följande bidrag från EU har år 2010 utbetalats till Trafikverket för finansiering av
svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk.
tkr
Nordic Triangle Ostlänken (Järna-Linköping)
Baltic Transport Outlook studies
Stockholm Norra länken works
Malmö Citytunneln works
Malmö C Completion works
Göteborg Marieholm Tunnel
Baltic Link Karlskrona-Gdynia
Deployment of ERTMS in Sweden
Eurocontrol
Summa redovisat mot inkomsttitel

2010
6 054
2 381
49 294
97 436
22 338
10 201
777
104 332
9 682
302 495

Anslaget 1:16 från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
har år 2010 avräknats med totalt 240 768 tkr. Skillnaden mellan redovisat
belopp mot inkomsttitel respektive mot anslag, 61 728 tkr, förklaras av att
projektet Deployment of ERTMS in Sweden endast anslagsavräknats med 18 711
tkr motsvarande de medel som under året utnyttjats av Trafikverket, samt av
att projektet Malmö Citytunneln works utöver erhållna bidrag under året även
anslagsavräknats med 23 893 tkr som redovisats mot inkomsttitel år 2009.

Not 35 Drift, kostnader
tkr

2010

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkning
Justering för ej likviditetspåverkande poster
- avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar
- resultat avyttring av anläggningstillgångar
- resultat från aktier och andelar i intresseföretag
Summa likviditetspåverkande kostnader

23 814 253
-5 164 957
-20 573
-6 928
18 621 796

Not 36 Erhållna bidrag för drift och investeringar
tkr

2010

Drift
Investeringar
Summa erhållna bidrag för drift och investeringar

48 077
425 453
473 531

Not 37 Beredskapstillgångar
tkr

2010

Totalt lagervärde beredskapsmaterial
Varav finansierat med anslagsmedel
Bokfört värde

2 156
-2 156
0

Årsredovisningens
undertecknande
Borlänge den 17 februari 2011
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens
ekonomiska ställning. Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.
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Revisionsberättelse
för Trafikverket
Rapport om årsredovisningen
Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Trafikverket för 2010, daterad
2011-02-17.

Myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen
Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rättvisande bild enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
samt i enlighet med instruktion, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten.
Myndighetsledningen har också ansvar för den interna styrning och kontroll som de
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 enligtgod revisionssed. Denna sed kräver att
Riksrevisionen följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet om huruvida årsredovisningen 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 redovis
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Riksrevisionen anser att de revisionsbevis som har inhämtats är tillräckliga och
ändamålsenligasom grund för uttalandet.

Uttalande
Enligt Riksrevisionens uppfattning ger årsredovisningen en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Trafikverkets finansiella ställning per den 31 december 2010 och av
dess resultat och finansiering för året enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten.
Ansvarig revisor Leif Lundin har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anna
Kindberg har varit föredragande.

Leif Lundin

Anna Kindberg
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Styrelse

Styrelse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Acko Ankarberg Johansson
Ordförande
Partisekreterare i Kristdemo
kraterna, ordförande i
Samhällsgemenskaps Förlags
AB, ordförande i Samhällsbygg
nadsberedningen inom Sveriges
kommuner och landsting,
styrelseledamoti Stiftelsen
Cesam, styrelseledamot i
Delegationen för hållbara städer,
styrelseledamot i Kristdemo
kraternas partistyrelse och dess
verkställande utskott

3. Sören Belin
f.d. VD Green Cargo
VD Future Rail Sweden Service
AB, styrelseordförande
S Belin Consulting AB, styrelse
ledamot Sparreholm Equestrian
Services AB

6. Per Kågeson		
Adjungerad professor i
miljösystemanalys, KTH,
Ordförande i Föreningen Bilfria
leder, ordförande i Svenska Fri
luftsföreningen och ordförande i
Torsten Östermans stiftelse

8. Marie S Arwidson
VD Skogsindustrierna
Ordförande i Andra AP-Fonden,
styrelseledamot i Internationella
Handelskammarens Svenska
Nationalkommitté, ICC (Interna
tional Chamber of Commerce)
styrelseledamot i Nestor AB

10. Marie Winslow Andersson
Miljöansvarig för logistik ICA
Personalrepresentanter

4. Runar Brännlund
Professor i nationalekonomi
Styrelseledamot i Forsknings
rådet Forma

7. Sten Nordin
Finansborgarråd
Ordförande i Stockholms Stads
hus AB, ordförande i Mäss
fastigheter AB, ordförande i
StockholmsmässanAB, styrelse
ledamot i Handelshögskolan,
ordförande i kommunstyrelsen
Stockholms Stad, ordförande
i Moderata Samlingspartiet,
Stockholms stad

2. Gunnar Malm
Generaldirektör
Styrelseordförande Arlanda
banan Infrastructure AB,
styrelsledamot Svedab AB,
styrelseledamot Öresunds
brokonsortiet, styrelseledamot Malm & Partners AB
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5. Kent Johansson
Regionråd I Västra Götaland
Styrelseledamot i Västra Göta
land, styrelseledamot i Tillväxt
verkets styrelse, styrelseleda
mot för Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation

9. Elvy Söderström
Kommunalråd och kommun
styrelsens ordförande i
Örnsköldsvik Styrelseordförande
i Rodret i Örnsköldsvik AB,
styrelseordförandei Norrtåg
intresseförening, ledamot i
Länsstyrelsens Insynsråd,
representanti Vinnväxt pro
gramråd-Vinnova, ledamot
i Utjämningskommittén, styrel
seledamot i Botniabanan AB

11. Lennart Andersson
SEKO
12. Christina Eklööf
Saco
13. Airi Aspman Larsson
ST
Personalrepresentanterna är
inte ledamöter i Trafikverkets
styrelse men har rätt att närvara
och yttra sig vid all handläggning
i styrelsen.

Direktion

Direktion

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

4. Stefan Engdahl
Chef för verksamhetsområde
Investering

7. Caroline Ottoson
Chef för den centrala funktionen
Ekonomi och styrning

10. Christer Hårrskog
Chef för den centrala funktionen
Kommunikation

13. Mathias Persson
Chef för den centrala
funktionen IT

5. Charlotta Brändström
Chef för verksamhetsområde
Stora projekt

8. Torbjörn Suneson
Chef för den centrala funktionen
Strategisk utveckling

11. Jan Schönbeck
Chef för den centrala funktionen
Strategiskt inköp och upp
handling

14. Ann-Therese Albertsson
Chef för den centrala funktionen
Verksamhetsstöd

6. Katarina Norén
Chef för verksamhetsområde
Resultatenheter

9. Wiveca Dahl
Chef för den centrala funktionen
Personal

1. Gunnar Malm
Generaldirektör
2. Lena Erixon
Chef för verksamhetsområde
Samhälle, stf. generaldirektör
3. Björn Östlund
Chef för verksamhetsområde
Trafik

12. Charlotta Lindmark
Chef för den centrala funktionen
Juridik och planprövning
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