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Ordlista och definitioner

Trafikverket IcT är en resultatenhet inom myndigheten Trafikverket. Trafikverket tillämpar en beställarutförarmodell. mer information om Trafikverkets organisation finns på www.trafikverket.se.
Trafikverkets resultatenheter drivs under affärsmässiga förhållanden. Trafikverkets beställarorganisation tillämpar lagen om offentlig upphandling vid köp från Trafikverkets konkurrensutsatta enheter.
grunden för Trafikverket IcT:s förvaltningsuppdrag är behovet av tele- och datakommunikation för en säker och fungerande järnvägstrafik. förhållandet mellan Trafikverket IcT och Trafikverket medför både
begränsningar och möjligheter i Trafikverket IcT:s agerande. Styrningen av Trafikverket IcT utövas genom krav från ägaren Trafikverket under så bolagsliknande former som möjligt med staten som ägare.

medarbetarnas kompetens,
vårt landsomfattande erbjudande, vår ekonomiska
stabilitet och en oöverträffad säkerhet.
Vårordlista
styrkaoch
ärdefinitioner
Ordlista

DIT – Digitala Informations Tavlor
en tjänst som möjliggör att information distribueras till rätt plats
vid rätt tillfälle.

Ethernet
gränssnittsprotokoll för enhetlig överlämning mellan transportnät
(wan) och lokalt nät (lan).
Funktionslösning
funktion kan definieras som ”bestämd uppgift för ett visst syfte”.
Lösningen kan bestå av en mängd olika tjänster.
ICT
beteckningen IcT (Information and communication Technology)
används istället för IT då man särskilt vill betona telekommunikationens roll. IT, informationsteknik, är ett samlingsbegrepp för de
tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik
och telekommunikation.
Infranord AB
Statligt bolag bildat 2010, före detta banverket produktion.
Intermodala transportlösningar
Kombinerade transporter mellan järnväg, väg, sjö och flyg där de
olika transportslagen samspelar och kompletterar varandra.
Ip
Ip, internetprotokollet, är det grundläggande protokollet (regler) för
all kommunikation på internet. protokollet används även i slutna nät
som inte är en del av Internet.
ITS
med ITS (Intelligenta TransportSystem och tjänster) menas användning av informations- och kommunikationsteknik inom transportområdet. ITS omfattar alla trafikslag och samtliga delar av transportsystemen: fordon, infrastruktur, användare och den omgivande miljön.
Klient
ett program som lägger över arbetsuppgifter på ett annat program,
servern. en klient är egentligen alltid ett program, men ofta kallas
den dator som kör klientprogrammet för klient.

Lan
Lan (local area network), är ett lokalt datornät som kopplar samman
persondatorer i samma rum eller samma byggnad. de delar på
gemensamma resurser som databaser och skrivare.

MobiSIR
operatörsnamnet på det svenska gSm-R-nätet. gSm for Railways
är ett gSm-nät anpassat för järnvägen och den gemensamma standarden för europas järnvägsförvaltningar för radiokommunikation på
järnväg.
Molnet
molnet består i praktiken av internetförbindelser till moln. moln är
ett stort antal sammankopplade servrar som kan vara spridda över
ett större område, kanske i flera länder. moln av servrar används för
att sköta internetbaserade program och för att lagra stora datamängder. Tekniken ger möjlighet att tilldela resurskrävande program
den kapacitet som behövs vid behov.
Plattform
plattform är det som man bygger på när man utvecklar it-produkter.
en plattform kan vara en datortyp, ett operativsystem, en databas
eller en så kallad miljö.
Sdh
Sdh är en teknik för dataöverföring i optiska fibernät; hastighet maximalt 10 gbit per sekund. Sdh är en internationell standard som
används överallt utom i USA, där motsvarande standard heter Sonet.
SIR-anläggningar
de anslagsfinansierade anläggningar, torn och master, liksom annan
teknisk utrustning för mobiSIR som Trafikverket IcT förvaltar på
uppdrag av Trafikverket.
Trafikinformation
elektroniskt distribuerad information till system och tekniska plattformar avsedda för transportsystemet.

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

Finansiella definitioner
Genomsnittligt internt eget kapital
medeltal av redovisat eget kapital.
Personalomsättning
Antal medarbetare som slutat under året i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda.
Räntabilitet på eget kapital
årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt internt
eget kapital.
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
Soliditet
eget kapital inkl. 73,7 procent av obeskattade reserver i förhållande
till balansomslutningen.
Sysselsatt kapital
balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.

Vectura Consulting AB
Statligt bolag bildat 2009 genom en sammanslagning av vägverket
Konsult och banverket projektering.
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Året i korthet

Stark utveckling inom alla områden

Året har kännetecknats av vår största styrka – viljan att
förändras. Denna förändring har inneburit fler medarbetare som tillsammans gjort det möjligt att bedriva nya
verksamheter och utveckla nya tjänster. Sammantaget
har viljan att förändras bidragit till att vår nybildade
organisation presterat ett starkt finansiellt resultat.

Stark finansiell utveckling

Intäkterna för 2010 uppgick till 1 356 (951) miljoner
kronor. Rörelseresultatet efter avskrivningar för hel
året 2010 uppgick till 229 (127) miljoner kronor vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 16,9 (13,4) procent.
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till 418 (277) miljoner kronor. Förändringen i
rörelsekapitalet var minus 52 (13) miljoner kronor
medan årets investeringar uppgick till 212 (196) miljo
ner kronor. Trafikverket ICT har lämnat en utdelning
på 12 (19) miljoner kronor till ägaren.
De finansiella nyckeltalen för 2010 har volymmäs
sigt påverkats från årets början av sammanslagningen
med Vägverket IT. Av förvaltningsberättelsen under
rubriken Verksamhet framgår hur mycket intäkter,
kostnader, tillgångar och skulder beräknas ha påverkat
Trafikverket ICT:s årsrapport.

Vi kommer närmare våra kunder

År 2010 har kännetecknats av en hög aktivitet hos
befintliga kunder vilket har gett en hög orderingång. Vi
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har fått fortsatt förtroende att leverera tjänster till vår
viktigaste kund Trafikverket. Vi har även förlängt våra
avtal med Transportstyrelsen, Com Hem och Tele2.
En av de största händelserna under året har varit
övertagandet av driften av trängselskattesystemet i
Stockholm. Vi har även utvecklat nya tjänster för trans
portmarknaden såsom Go Connected, Digitala Infor
mationstavlor och IRIS.

Trafikverket och Trafikverket ICT bildas

Den 1 april 2010 bildades Trafikverket. Parallellt har en
omorganisation genomförts där Banverket ICT och
Vägverket IT gick samman och bildade Trafikverket
ICT. För att hämta effekt av sammanslagningen har vi
satt upp mål för hur vi vill att verksamheten ska se ut
2015. Planeringen var klar under mitten av 2010 och en
offensiv affärsplan med tydliga målsättningar har tagits
fram med sikte på 2015.

Förslag om avskiljning

Trafikverket ICT är under statlig utredning för en even
tuell avskiljning från Trafikverket. Utredningen, som
publicerades den 20 december 2010, föreslår att Tra
fikverket ICT kan separeras från Trafikverket. Tra
fikverket ICT har fått i uppgift att utarbeta en hand
lingsplan med förslag på hur avskiljningen bör
genomföras. En avskiljning skulle ge Trafikverket ICT
förutsättningar att fortsätta utvecklas och växa på
marknaden.

Nyckeltal
2010

2009

1 356

951

Rörelseresultat, mnkr

229

127

Resultat efter finansnetto, mnkr

209

88

Kassaflöde efter investeringar, mnkr

154

94

Antal tillsvidareanställda vid årets slut

410

394

Nettoomsättning, mnkr

Fördelning av intäkter 2010 per affärsområde

I ntelligenta transportsystem och
tjänster (ITS) 676 mnkr (50%)
Kontor 451 mnkr (33%)
Nät och drift 227 mnkr (17%)

Året i korthet

November
• Ny offensiv affärsplan

December
• Avtal med Tele2 omförhandlas • Förlängt avtal med Transportstyrelsen
• Avsiktsförklaring om telefoni och wan med Trafikverket
• Utredningen om en eventuell avskiljning publiceras

Maj
• Tar över driften av trängselskattesystemet i Stockholm
• Avtal med Transportstyrelsen

November 2009
• Vägverket IT och
Banverket ICT slås samman

Juni
• Avtal om byggnation av
MobiSIR för Inlandsbanan

Januari 2010
• Etablering klar av
it-tjänster till Infranord
• Avtal om it-tjänster
med Vägverket

Januari 2011
• Ny organisation
för Trafikverket ICT

Juli
• Förlängt och utökat avtal
med Com Hem

Mars
• Avtal med Banverket
Leveransdivisionen

Februari
• Affärsområde Kontor
byter namn till
Cloud Solutions and Services (CSS)

September
• ICT-dagar för
medarbetarna

April
• Trafikverket bildas
• Regeringens ITSutredning presenteras
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chefen för trafikverket ict har ordet

Vi möter kunder med nya tjänster och nyfikenhet – det gör skillnad

Trafikverket ICT har under året som gått haft en stark
finansiell utveckling. Vi har arbetat aktivt för att ta tillvara på vår sammanlagda kompetens och för att bredda
vårt tjänsteutbud. Våra medarbetare vars arbete ligger
till grund för vår framgång, tillsammans med våra konkurrenskraftiga helhetserbjudanden, ger mig stor tillförsikt inför framtiden.

verksamheten har förbättrats från 277 miljoner kronor
till 418 miljoner kronor. Vår finansiella styrka har
möjliggjort att vi själva har finansierat våra investe
ringar under året. Den positiva ekonomiska utveck
lingen kan bland annat förklaras av vår utökade kund
bas, en stark tillväxt inom ITS-området och en ökning
av våra konsultativa tjänster.

Vi positionerar oss på marknaden

Fortsatt konsolidering

Trafikverket ICT växer och det är dags att vi utmanar
omvärlden och presenterar oss på marknaden. Det
är ett betydande steg för oss att bli en mer synlig
branschaktör. En central framgångsfaktor för Trafik
verket ICT är att ligga rätt i tiden och att bidra till mark
nadens utveckling.
Marknaden har under 2010 kännetecknats av ytter
ligare prispress samtidigt som behovet av bandbredd
ökar. För att möta våra kunders behov arbetar vi
löpande med att utveckla våra erbjudanden, i detta
arbete är dialogen med kunden en mycket viktig faktor.
Goda kundrelationer kommer alltid att vara av största
vikt för oss. Som ett led i detta har vi under året satsat
på våra relationsbyggande aktiviteter. Vi vinner bara
när våra kunder vinner.

Stark ekonomisk utveckling

2010 kan summeras som ett framgångsrikt år med ett
starkt rörelseresultat på 229 miljoner kronor, en ökning
med 80 procent. Även årets kassaflöde från den löpande
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Effekterna av sammanslagningen mellan Banverket
ICT och Vägverket IT har gått vidare i ett effektivise
ringsarbete. Genom att se över funktioner och arbets
sätt skapar vi utrymme för utveckling av nya och efter
frågade tjänster som står sig på en konkurrensutsatt
marknad. Det är även en förutsättning för att vi ska
uppnå de resultatkrav som vår ägare ställer på oss.
Vi har identifierat möjligheter och framgångsfakto
rer och satt upp långsiktiga mål för verksamheten som
leder oss framåt. Detta har sammanställts i vår nya
affärsplan, vilken slår fast en gemensam riktning för
Trafikverket ICT.

Stort tack till medarbetarna

Våra medarbetare har varit ovärderliga under året som
gått. De har fortsatt att leverera trots de förändringar
som har skett. Under året har vi genomfört en av de
största och snabbaste migrationerna inom svensk
myndighetshistoria där vi fört samman verksamhe
terna i en ny it-miljö för det nybildade Trafikverket.

Framåtblick

I december publicerades en utredning om en eventuell
avskiljning av Trafikverket ICT från Trafikverket. Under
2011 ska vi arbeta fram en handlingsplan där vi presente
rar förslag på hur en eventuell avskiljning bör genom
föras. Vid en avskiljning kommer vår verksamhet i större
grad att utsättas för konkurrens varför det blir än vikti
gare att vara konkurrenskraftiga och ta marknadsandelar.
Arbetet med att utveckla våra tjänster kommer att
fortsätta och det är med optimism jag ser på framtiden.
Särskilt intressanta är våra satsningar på ett komplet
terande trådlöst erbjudande och många ITS-lösningar,
liksom att vi nu byter namn på affärsområdet Kontor
till Cloud Solutions and Services och fokuserar på våra
molntjänster.
Genom våra lösningsfokuserade leveranser till trans
portsektorn och andra kunder bidrar vi i hög grad till
värdeskapandet i allt från transporter till logistik. Möj
ligheten att få bygga både samhällsvärde och ekonomiskt
värde gör att jag med glädje går till jobbet varje dag.
Borlänge i mars 2011

Jan Fahlén – Chef för Trafikverket ICT

chefen för trafikverket ict har ordet

Under året har vi genomfört en av de största och snabbaste
migrationerna inom svensk myndighetshistoria.
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Detta är trafikverket ict

Vi säljer it- och telekommunikationstjänster – som ingen annan

Trafikverket ICT är en av Sveriges ledande, oberoende
leverantörer av nätkapacitet. Vi levererar heltäckande
it- och telekommunikationstjänster i hela Sverige med
transportsektorn som utgångspunkt. Våra kunder är
exempelvis järnvägs- och transportsektorn, statliga
bolag, myndigheter och verk, teleoperatörer och medie
bolag.
Trafikverket ICT har i uppdrag att leverera heltäck
ande it- och telekommunikationslösningar till Trafik
verket. Vi erbjuder våra konkurrenskraftiga och mark
nadsanpassade tjänster även till marknaden utanför
Trafikverket.

Betydande funktionella lösningar

Trafikverket ICT arbetar dagligen för att gods- och
persontrafiken i Sverige har den it- och telekommuni
kation den behöver för att komma fram, 24 timmar om
dygnet alla dagar i veckan. Våra tjänster möjliggör även
att du kan titta på tv, använda internet och prata med
vänner, kunder och bekanta i telefon.
Vi levererar flera samhällskritiska tjänster och vi är
en naturlig del av det svenska transportsystemet. Våra
it- och telekommunikationslösningar används av ett
flertal myndigheter och vi hanterar bland annat infor
mation till Trafikverkets och Transportstyrelsens
webbsidor, system för hastighetskameror, fordons
registret, körkortsregistret samt informationssystem
för data om skador och olyckor inom vägtransport.

Trafikverket ICT:s affärskoncept

Erfarenhet, spetskompetens,
infrastruktur
Leverantörer
Konkurrenskraftiga,
högkvalitativa tjänster
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Kontorsnära
tjänster

1 000 egna radiomaster.
• Vi är ihopkopplade med cirka 125

• Vi har cirka

av landets cirka 150 stadsnät.

• Tillgängligheten i näten är upp till

99,99 procent.
• Näten övervakas 24 timmar om
dygnet, 365 dagar om året.
• Varje vecka filtreras 2 000 000

spam och 100 virus bort och 50 intrång
bekämpas för kunden Trafikverket.

Nät och
drifttjänster
ITS-tjänster

13 000

• Vårt fibernät är
km långt,
vilket motsvarar ett tredjedels varv
runt jorden.

Kundansvariga

Kunder

• Vi driftsätter cirka
platser.

13 300 arbets-

a f f ä r s i d é , VERKSA M HETSmå l o c h s t r a t e g i e r

Vi omdefinierar gemensamt våra kunders horisonter

Tillsammans med våra kunder banar vi väg för vad som
är tekniskt möjligt. Detta gör vi genom att gemensamt
utveckla nya tjänster inom it och telekommunikation,
något som ställer höga krav på pålitlighet, lyhördhet
och nyfikenhet.

Affärsidé

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

Våra värderingar

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

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande är uppdelat i tre affärsområden: Intel
ligenta transportsystem och tjänster (ITS), Kontor
samt Nät och drift. Kontor står för serverkraft, arbets
platser och drift av applikationer medan Nät och drift
står för leveransen av infrastrukturen, det vill säga
nätet som information skickas på. ITS paketerar ihop
utvalda delar från Nät och drift och anpassar tjänsten
utifrån kundens verksamhetsbehov genom att addera
funktioner för transportsektorn.

Verksamhetsmål

Vi har under 2010 formulerat nya långsiktiga mål.
Målen är framtagna utifrån den verksamhet som bedri
vits under året och vi har inte tagit hänsyn till en even
tuell avskiljning från Trafikverket. Vi har som mål att
stärka vår kundstruktur och öka antalet kunder genom
fortsatt kundbearbetning och värnande om våra kund
relationer. Vi ska ta till vara på och stärka vår position
som oberoende kapacitetsleverantör.
För att nå våra mål krävs en strategisk förflyttning av
Trafikverket ICT:s bearbetning av marknaden. Det
innebär att vi behöver bredda vår bearbetning av både
befintliga och potentiella kunder genom en aktiv för
säljning och marknadsföring. Våra kundlösningar är
flexibla och unika och vi utvecklar erbjudanden i nära
samarbete med kunder och leverantörer för att kunna
erbjuda marknaden tjänster som möter kundens behov
på kort och lång sikt.

Strategiska vägval

Trafikverket ICT arbetar med ett antal strategier i
enlighet med våra värderingar och uppsatta mål.
• Det sker ett fortlöpande arbete med inre effektivitet.
Detta gäller främst inom Nät och drift där vi arbetar
med att minska antalet datorhallar, få stordriftsför
delar samt förnya tekniken.
• Vi söker alternativa vägar för kommunikationslös
ningar där vi särskilt fokuserar på att skapa ett tråd
löst erbjudande för våra kunder. Syftet med att hitta
nya kommunikationslösningar är att göra vårt erbju
dande så komplett som möjligt.
• Vi arbetar med paketering av så kallade molntjänster.
För att vara konkurrenskraftiga måste vi följa med i
den marknadsutveckling som sker inom området för
it-tjänster.
• Vi kliver uppåt i värdekedjan genom viss övergång
mot systemförvaltning.

Mål och utfall
Mål
2010

Utfall
2010

Utfall
2009

Rörelsemarginal, %

15

16,9

13,4

Avkastning på sysselsatt
kapital, %

12

13,9

7,8

Avkastning på eget kapital, %

13

14,8

7,1

Soliditet, %

38

40,8

36,8

>26

36,1

26,8

Ökad extern försäljning, %
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kunder och marknad

Det sitter många kändisar i vår publik

På en marknad som präglas av snabb utveckling och där
kunderna ständigt söker mer kapacitet till lägre kostnad, ska vi vara den pålitliga och trygga leverantören.
Vi ska erbjuda marknaden högkvalitativa och säkra
tjänster.
Trafikverket ICT verkar på ett flertal marknader och
levererar tjänster till såväl svenska som utländska kun
der. Storleken på våra marknader varierar beroende på
hur vi väljer att definiera våra tjänster och avgränsa
marknaderna. Som ett resultat av att Trafikverket ICT
har bildats av två verksamheter har den gemensamma
kundbasen blivit mycket större. Det innebär även att vi,
med utgångspunkt i transportsektorn, kan erbjuda
kompetens och tillgångar inom såväl it som telekom
munikation.
Vår viktigaste kund Trafikverket, tillsammans med
Transportstyrelsen, står i dag för majoriteten av
omsättningen. Andra stora kunder är Com Hem, Infra
nord, SJ, SL, Tele2, Vectura Consulting, Volvo IT,
Västernorrlands läns landsting och ett antal globala
teleoperatörer. Vi har även tecknat avtal med det norska
mediabolaget Media Netwerk, ett bolag som just nu
befinner sig i en tillväxtfas.

Nätkapacitet till hela Sverige

Trafikverket ICT levererar kapacitet med höga hastig
heter och höga tillgänglighetskrav på marknaden för
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nät och drift. Större branschkollegor inom nät är Telia
Sonera samt andra nordiska teleoperatörer.
Genom att Trafikverket ICT har anslutning till över
100 stadsnät i Sverige kan vi skapa bättre accesstjäns
ter och erbjuda kapacitet från dörr till dörr. Detta inne
bär att kunden inte behöver anlita olika leverantörer
för att nå ända fram till slutanvändare. Vårt affärsom
råde Nät och drift har fortsatt fokus på kapacitetsleve
ranser till teleoperatörer, mediebolag samt statliga verk
och myndigheter.

Fördelning av intäkter 2010 per bransch
Myndighet 1 070 mnkr
Media/teleoperatör 155 mnkr
Transport 83 mnkr
Tågoperatör 37 mnkr
I t-bolag 5 mnkr, Kraftbolag
3 mnkr, Landsting 1 mnkr och
Övrigt 2 mnkr

It-tjänster för offentlig sektor

De senaste fem åren har varit mycket händelserika på
marknaden för it-tjänster. Inom vår kundkrets har ett
antal bolagiseringar och sammanslagningar av verk

genomförts vilket skapat nya affärer för oss. Vidare har
marknaden utvecklats mot att leverera it-tjänster i form
av molntjänster, en utveckling som vi deltar i.
Våra it-tjänster har den offentliga sektorn, myndig
heter, verk och transportsektorn som målmarknad. Vi
erbjuder funktionella leveranser av god kvalitet och
säkerhet vilka kräver hög tillgänglighet. Vår marknads
andel för it-tjänster inom offentlig sektor ligger i dag
på cirka 2,5 procent och vår målbild för 2015 är att
uppnå en marknadsandel på 10 procent. Branschkol
legor är bland andra Logica, Atea och Telia Sonera.

Unika lösningar

Vi bygger tjänster baserade på våra nät, driften av dem
samt våra it-tjänster. Genom att utveckla tjänsterna och
lägga till verksamhetsspecifika funktioner för kunden
adderar vi värde. Denna vertikala integration skapar
unika tillämpningar för kunderna. Våra ITS-tjänster
riktar sig främst mot transportsektorn såsom tågope
ratörer, transportföretag och logistikföretag där Trafik
verket och Transportstyrelsen är våra största kunder.
Marknaden för ITS är så pass ny att den hela tiden
förändras. Utvecklingsmöjligheterna är obegränsade
och vi ser en mycket stor tillväxtpotential inom detta
område. Exempel på andra aktörer på marknaden för
ITS-tjänster är EDB, Saab och IBM. I dag finns det
emellertid ingen annan aktör på vår marknad som med
egen kraft erbjuder samma typ av helhetslösningar för
transportsektorn.

kunder och marknad

Trender på marknaden

Slutanvändarna förväntar sig ständig uppkoppling var
de än befinner sig och oavsett om de använder sig av en
dator, surfplatta eller smarttelefon. Tal, bild och data
ska vara tillgängligt via såväl fasta som mobila enheter.
Vår marknad går igenom en förändring där det femte
transportslaget, transporten av information, växer
fram. Vi ser ett ökat behov av rörlig kommunikation
varför en stor del av vår tillväxtpotential finns inom
nät-, moln- och ITS-tjänster.
Modern telekommunikation kan innebära färre
resor i tjänsten vilket ger möjlighet att administrera och
driva företag på ett effektivare sätt. Tjänster där använ
daren kan få tillgång till applikationer var han eller hon
än befinner sig, så kallade molntjänster, blir därför allt
mer populära. Molntjänster underlättar även för före
tag som inte vill eller kan investera i inventarier eller
infrastruktur.

 rafikverket ICT växer – det är dags att vi utmanar
T
omvärlden och presenterar oss på marknaden.
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Vi forsätter leverera helhetslösningar

Trafikverket ICT levererar heltäckande it- och telekommunikationslösningar med utgångspunkt i transportsektorn. Våra helhetslösningar är vad som skiljer oss
från andra it- och telekommunikationsbolag. Genom
vårt erbjudande får kunden funktionella tjänster med
hög kvalitet och säkerhet.

Erbjudandet

Vårt erbjudande är uppdelat i tre affärsområden: Intel
ligenta transportsystem och tjänster (ITS), Nät och
drift samt Kontor (från år 2011 heter affärsområdet
Cloud Solutions and Services, CSS). De tre affärsområ
dena skiljer sig i struktur och uppbyggnad av sina res
pektive tjänster. Affärsområdet ITS är beroende av
områdena Nät och drift samt Kontor för att sätta sam
man sitt kunderbjudande. Nät och drift och Kontor
fungerar som horisontella affärsområden med mer
självständiga erbjudanden till en bredare marknad.
Vi ser stor utvecklingspotential inom samtliga tre
affärsområden. För att uppnå hållbar lönsamhet och
tillväxt samt förbättra konkurrenskraften är det av stor
vikt att vi fortsätter att leverera helhetserbjudanden.
Erbjudandena baseras på vårt nät, driften av det, app
likationer för it och telekommunikation, samt vår breda
kunskap och mångåriga erfarenheter. Tyngden ligger i
att erbjuda någonting användbart – en funktion.

10

En leverantör av många tjänster

Våra kontorsnära tjänster, vilka står för serverkraft,
arbetsplatser och drift av applikationer, tillhandahål
ler infrastrukturen. Vi erbjuder flera olika alternativ
inom kontorsnära tjänster där kunden själv kan kom
binera och köpa de delar som efterfrågas. Nät och drift
levererar nätet som information skickas i. ITS pakete
rar ihop utvalda delar och anpassar tjänsten utifrån
kundens verksamhetsbehov genom att addera funktio
ner för transportsektorn.

Båstad
Ängelholm
Helsingborg
Landskrona
Malmö

Trelleborg

Hässleholm
Kristianstad
Eslöv
Sölvesborg
Kävlinge
Lund

Ystad

Fibernätet
Vi är en av landets ledande oberoende nätgrossister, med ett fibernät
som är 13 000 kilometer långt, från Riksgränsen i norr till Trelleborg
i söder. Genom vårt samarbete med stadsnäten når vi närmare 90
procent av Sveriges hushåll. Vi erbjuder dessutom dataöverföring
med trådlös teknik vilket ger en bredd som få andra leverantörer har.

vå r t tjä n s t e e r b j u d a n d e

Vårt tjänsteerbjudande
Cloud Solutions and Services, CSS
Nät och drift

ITS
Affärsområdet ITS är beroende av affärsområdena
Cloud Solutions and Services (CSS) samt Nät och drift
för att sätta samman sitt kunderbjudande. Vår övervakningstjänst IRIS illustrerar hur våra olika affärsområden
samlevererar en komplett funktion.

SERVER OCH LAGRING

KAMERA

KAMERA
KAMERA

KAMERA

En helhetslösning för övervakning

Kunder
Trafikledning, driftledning,
övervakningscentraler och
larmcentraler
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Med ljus och lykta i det moderna gränslandskapet

ITS har kommit att få en större betydelse det senaste
året vilket har skapat ett ökat tryck på vår verksamhet.
Vi ser att vi går mer och mer mot leveranser av funktionslösningar. Vi har ett helhetsåtagande och fokuserar på kundnytta och verksamhetskunnande.
Kombinationen av it och telekommunikation gör det
möjligt att erbjuda paketerade helhetslösningar och
drift av system över hela kedjan från klient till slutan
vändare. Kommunikation anpassad för trafikledning
och trafikstyrning är ett av våra största tjänsteområden.
Vi ser till att kommunikationsverktyg som skyltar, tra
fikljus, nödtelefoner och högtalarsystem fungerar och
att rätt information hamnar på rätt plats, oavsett tid på
dygnet.
Andra ITS-tjänster såsom drift och förvaltning är
mycket viktiga för våra samhällskritiska system. De är
processnära applikationer för exempelvis trafikstyrning
och trafikinformation, som består av datorhallar med
servrar som vår personal med spetskompetens hanterar.

Fokus under 2010

Det har varit av stor vikt för oss att förvalta och förädla
våra leveranser av ITS-tjänster till Trafikverket och
Transportstyrelsen. Därför har det senaste året präg
lats av att säkra upp befintliga leveranser genom att
tydliggöra tjänsteerbjudandet. Vårt befintliga tjänste
erbjudande sker i huvudsak inom tjänsteområden för
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telefoni och tillämpad kommunikation, tillämpad drift
samt konsult och entreprenad. Arbetet har inneburit
att ta fram tjänstebeskrivningar och prismodeller och
få en ökad marknadskännedom så att tillväxten sker på
bästa möjliga sätt.
Våra övervaknings- och säkerhetstjänster har fort
satt att växa. Under året har vi lanserat övervaknings
tjänsten IRIS. Vi har även lanserat kontakter inom
anläggningsövervakning för exempelvis skyltar och
rulltrappor.

Öppna gränssnitt breddar marknaden

Öppna gränssnitt gör att marknaden utvecklas mot hel
hetserbjudanden. Aktörerna är många och kan såväl
vara systemintegratörer som leverantörer av styrsys
tem som tagit in kompletterande tjänster i sin kärn
verksamhet. ITS går mot standardiserade tjänster, vil
ket öppnar upp marknaden för konkurrens men även
tillväxtpotential. Vi ska bredda vår marknad genom att
etablera oss bland lokaltrafik- och tågoperatörer. Vi ser
att det finns marknadsandelar att plocka inom framför
allt vägtransport.
Under 2010 har vi sett ett ökat politiskt fokus på ITS.
I april presenterades regeringens ITS-utredning.
Utredningen syftade till att ta fram en trafikslagsöver
gripande strategi och handlingsplan för användning av
ITS i transportsystemet. Ett antal fokusområden iden
tifierades vilka väl överrensstämmer med de satsningar
som vi fokuserar på inom området för våra ITS-tjänster.

Affärsområdet ITS i siffror

Omsättningen ökade under året med 58 procent till 676
(426) miljoner kronor. Tillväxten är ett resultat av en
ökad efterfrågan på ITS-erbjudanden och en positiv
marknadsutveckling.
För att skapa hållbar tillväxt behöver vi förflytta oss
i värdekedjan och erbjuda mer förädlade tjänster. Detta
kan vi åstadkomma genom en satsning inom området
förvaltning där vi ser en strategisk tillväxtpotential.
Marknaden efterfrågar en leverantör för både system
förvaltning och drift vilket vi har möjlighet att erbjuda.
Ett annat strategiskt tillväxtområde som vi har identi
fierat är våra informationstjänster.
2008

2009

2010

Omsättning, mnkr

307

426

676

Antal nya tjänster

9

12

24

Andel av omsättningen

Intelligenta transportsystem
och tjänster (ITS) 676 mnkr
(50%)

V Å RT TJÄNSTEERBJUDANDE

Vi tacklar kundens orosmoln

Vi är genom våra kontorsnära tjänster flexibla i erbjudandet. Vi erbjuder kunderna att utan investering i
infrastruktur och inventarier få tillgång till it-tjänster,
service och support. Det ger ett minskat behov av teknikkompetens vilket tillåter kunden att fokusera på sin
kärnverksamhet.
Våra kontorsnära tjänster syftar till att stödja verksam
heten med helhetslösningar för it och kommunikation,
såsom telefoni, kontorsapplikationer, mötestjänster
och konsulttjänster. Våra konsulter hjälper kunderna
med bland annat service och applikationsstöd, expert
stöd för specifika it- eller telekommunikationsområden
samt säkerhetsfrågor.
De funktionella leveranserna inkluderar bland annat
tillhandahållande av applikationer som exempelvis
e-postklienter och officepaket. Utöver de applikations
relaterade tjänsterna kan vi även erbjuda våra kunder
serverutrymme och kapacitet, lagring med hög till
gänglighet och säkerhet samt kommunikationsrelate
rade lösningar. Våra främsta kunder av kontorsnära
tjänster är Trafikverket, Transportstyrelsen, Vectura,
Infranord och SJ.

och Pc som tjänst. De tillväxtområden vi fokuserar på
framöver är mobilitet, outsourcing och molntjänster.
Molntjänster förutspås en stark tillväxt de kom
mande åren. Trafikverket ICT:s molntjänster beräknas
vara klara för leverans under 2011–2012. Genom våra
molntjänster erbjuder vi applikationer och tillgång till
servrar och lagring utan att kunden behöver investera
i egen infrastruktur. Tjänsterna kan delas upp i tre
områden, dels applikationer som kunden kan använda
utan krav på investering i infrastruktur eller licenser,
dels tillgång till infrastruktur och så kallad ”Computing
as a Service”. Kunden får då tillgång till våra servrar där
de även erbjuds att lagra data. Det sista området för våra
molntjänster är placering av kundens egen infrastruk
tur i våra datorhallar. Vi erbjuder med andra ord exem
pelvis utrymme, el, skalskydd och brandskydd.
Från och med år 2011 byter affärsområdet Kontor
namn till Cloud Solutions and Services (CSS)
för att bättre spegla affärsområdets erbjudande.

Affärsområdet Kontor i siffror

De senaste åren har inneburit en del förändringar för
Trafikverket ICT. Vectura och Infranord knoppades av
från Vägverket och Banverket, två avskiljningsprojekt
som slutfördes under 2010. Dessutom skedde samman
slagningen mellan Banverket och Vägverket. Dessa för
ändringar har inneburit att leveransen av konsultativa
tjänster på grund av övergångskonsultationer har ökat.
Denna engångseffekt av avvecklingarna och konsolide
ringen har bidragit till en stark resultatutveckling. Vår
nettoomsättning för K
 ontor uppgick år 2010 till 451
(238) miljoner kronor.
2008

2009

2010

Omsättning, mnkr

159

238

451

Antal nya tjänster

2

3

4

Andel av omsättningen

Kontor 451 mnkr (33%)

Utveckling av nya tjänster

Vi har under året lanserat tjänsterna Surfsäkerhet,
Kommunikator 2.0 med telefoni, Självserviceportaler
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System att lita på
– Vi ska säkerställa att de svenska fordons- och körkortsregist
ren alltid är uppdaterade. Det är många aktörer som när som
helst ska kunna gå in där och vara säkra på att de får rätt infor
mation. Det är en oerhört viktig uppgift som vi tar på största
allvar, säger Anna-Carin Karlsson på Trafikverket ICT:s pro
duktionsavdelning.
Anna-Carin ingår i teamet som sköter drift och uppdatering
av Transportstyrelsens system för fordons- och körkortsregist
ren. Med närmare nio miljoner registrerade fordon och fler än
sex miljoner körkortsinnehavare står det klart att det är två
mycket omfattande system. Totalt görs fler än 380 miljoner
transaktioner varje år.
De största användarna är försäkrings-, bil-, och bilprov
ningsbranschen, Polisen, Skatteverket och Transportstyrelsen.
Polisen ska exempelvis när som helst kunna kontrollera om ett
fordon är stulet eller oförsäkrat, och få information om for
donsägaren.
– För att hålla registren aktuella gör vi varje vardagkväll en
så kallad konsekvensbearbetning där vi uppdaterar körkortsoch fordonsregistren med alla händelser från det senaste
dygnet. De flesta uppdateringarna gör användarna själva via
direktuppkoppling mot registret, men information kommer
även in via system som skannar, tolkar och registrerar informa
tion från exempelvis blanketter, berättar Anna-Carin Karlsson.
Beredskap dygnet runt
När det gäller fordon behandlas främst frågor om ägarbyten,
besiktningsresultat och uppgifter om trafikförsäkringar. Kör
kortsregistret innehåller information om till exempel körprov,
körkortstillstånd, handledarbevis och utbyte av körkort.
– Vi måste ha beredskap dygnet runt för att direkt kunna
hantera larm om felaktig data. Systemen måste helt enkelt i
varje läge vara tillgängliga för användarna, och det tycker jag
att vi på ICT klarar av på ett fantastiskt sätt.
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» Vi måste ha beredskap dygnet runt för att direkt
kunna hantera larm om felaktig data.«
anna-carin karlsson, systemtekniker

V Å RT TJÄNSTEERBJUDANDE

Fina spindlar har stora nät

Vi erbjuder telekommunikationslösningar i form av
kapacitet i olika paketeringar med vårt rikstäckande
fibernät som utgångspunkt. Under 2010 har vi fortsatt
att öka vår synlighet som leverantör av nät- och drifttjänster genom kontinuerlig dialog med de större aktörerna på marknaden och löpande medverkan vid exempelvis branschforum.

Med nätet som utgångspunkt

Vårt öppna och oberoende nät når 216 av landets 290
kommuner. Ur nätet skapar vi trådbunden nätkapacitet
med hjälp av olika tekniker som våglängd, sdh och
Ethernet. Tilläggstjänsten accesser är ett viktigt kom
plement till våra egna kapacitetstjänster då dessa
behövs för att nå sista sträckan till slutkund. Vi har
under året sett över och breddat vårt accesstjänsteut
bud. Samarbetet med exempelvis stadsnäten gör att vi
når närmare 90 procent av Sveriges befolkning. För
många kunder är det en trygghet att en och samma leve
rantör kan erbjuda hela nätet från dörr till dörr.
Under 2010 har vi haft en fortsatt fokusering på wan/
ip-tjänster och Ethernet. Wan/ip-tjänster är ett område
där vi ser stor utvecklingspotential. Våra wan/ip-tjäns
ter innebär, till skillnad från våra övriga kapacitets
tjänster, så kallad överbokningsbar kapacitet. Vi har
successivt byggt upp vår kompetens inom detta område
och bygger nu ut vårt wan/ip-nät ytterligare för att i
högre grad kunna vara ett alternativ för marknaden.

Vårt erbjudande kompletteras

Året har även inneburit utvärderingar av den nuva
rande tjänsteportföljen och verksamheten har fortsatt
arbeta med utbudet av trådlösa tjänster. Trådlös kapa
citet är ett viktigt utvecklingsområde och en integrerad
del av vår tillväxtstrategi. Den trådlösa kapaciteten
kompletterar våra trådbundna tjänster och skapar
utrymme för nya lösningar. Den första tjänsten är under
utveckling med en planerad lansering under våren
2011.
Utöver kapacitetstjänsterna erbjuder vi även olika
tilläggstjänster såsom konsultativa uppdrag och access
tjänster. Vi kan erbjuda våra kunder rådgivning och
expertis tack vare vår spetskompetens. Bland våra
tjänster finns i dag olika nivåer av övervakning och
drift, ett område vi har lång erfarenhet och stor kun
skap inom.

Prispress präglar marknaden

För vår trådbundna nätkapacitet har marknaden kän
netecknats av ett ökat behov av kapacitet kombinerat
med prispress. Dessa två faktorer ställer ständiga krav
på utveckling av leveransförmåga och effektivitet.
Vi har under året arbetat med att vidareutveckla våra
tjänster för att möta våra kunders befintliga och fram
tida behov. Vi har fått förnyat förtroende från interna
tionella teleoperatörer och tecknat nya avtal med Com
Hem och Tele2.

Affärsområdet Nät och drift i siffror

Vi fortsätter att öka vår nettoomsättning trots prispress
och att en del av omsättningen nu redovisas inom
affärsområdet ITS som säljer lösningar där vår kapaci
tet är inbakad i tjänsten. Rörelsemarginalen har pres
sats nedåt delvis på grund av sjunkande priser på kapa
citetsmarknaden vilket särskilt har påverkat våra
sdh- och våglängdstjänster.
2008

2009

2010

Omsättning, mnkr

356

263

227

Antal nya tjänster

1

2

2

Andel av omsättningen

Nät och drift 227 mnkr (17%)
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Vi skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet

Under 2010 har vi arbetat med att identifiera prioriterade områden för säkerhet, miljö och kvalitet. Vi kommer tillsätta en ny enhet under 2011 för att arbeta med
dessa områden.
Under 2010 har vi arbetat systematiskt inom priorite
rade områden med hjälp av uttalade mål för verksam
heten. Arbetet med att samköra processer och led
ningssystem för kvalitet, säkerhet och miljö kommer
att fortsätta under 2011. Vi kommer att tillsätta en ny
enhet som ansvarar för utvecklingen av säkerhet, miljö,
kvalitet och hälsa. Målsättningen är att arbetet leder
till en effektivare produktion och med rätt kvalitet som
i sin tur leder till en lönsam och hållbar verksamhet.

Effektiv och energisnål produktion

Ett av de interna målen är fortsatt avveckling av dator
hallar. SMART är en satsning på att konsolidera och
modernisera Trafikverket ICT:s datorhallar och itmiljö. Genom att konsolidera och virtualisera it-miljön
kan produktionen bli mer effektiv när det gäller kraft
förbrukning, kyla och utrymme.
Under 2010 har vi avvecklat tre stycken datorhallar,
ett stort steg i arbetet mot grön it. Färre datorhallar
minskar energiförbrukning och underhåll och ger oss
ännu bättre förutsättningar att fokusera på säkerhet.
Genom att minska antalet datorhallar minskar vi även
antalet freonbaserade kylanläggningar, vilket är ett
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annat av Trafikverket ICT:s miljö- och energimål. Ytter
ligare effektivisering av energianvändningen är att
löpande byta ut it-utrustningen till mer energisnål
sådan.

Ledningssystem för säkerhet, miljö och kvalitet

Ett av de prioriterade områdena under året har varit
säkerhet med särskilt fokus på att införa ISO 27001, ett
ledningssystem för informationssäkerhet. Detta projekt
närmar sig slutskedet med ambitionen att vara klart
under 2011. Trafikverket ICT kommer att anställa en
säkerhetsskyddschef som ska ansvara för både it-säker
het och fysisk säkerhet.
Under nästa år kommer vi att fortsätta ledningssys
temarbetet genom att identifiera vilka certifieringar
som lämpar sig för Trafikverket ICT:s verksamhet.

samhällskritiska tjänster vi tillhandahåller, tjänster
som inte alltid uppmärksammas, men som likväl förut
sätts fungera. Samhället förväntar sig exempelvis en
fungerande infrastruktur och att information kopplad
till denna ska nå ut till dess användare. Det är ett behov
vi tillgodoser dagligen.

Varumärkesundersökning 2010, kunder

Att möta vår omvärlds förväntningar

För att bilda oss en uppfattning om vår omvärld lyssnar
vi på våra kunder och medarbetare. Detta gör vi bland
annat genom undersökningar för Nöjd-Kund-Index
och varumärkesundersökningar. Varumärkesunder
sökningen 2010 visar att vi lever upp till våra kunders
förväntningar och att kunderna har ett högt förtroende
för oss. Med en ny sammansättning av kunder och en
organisation som befinner sig i ett förändringsskede
har det varit en utmaning att fortsätta leverera i nivå
med våra kunders förväntningar under 2010.
Den största kundnyttan vi kan erbjuda finns i de

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tycker om: 6,4
Förtroende för: 6,4
Talar i positiva ordalag om: 6,3
Källa: Brand Insight AB
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Stockholms trängselskattesystem i säkra
händer
Varje vardag mellan klockan 06.30 och 18.29 passerar cirka
380 000 bilister Stockholms 20 betalstationer för trängsel
skatt. Varje dag tar ett kameraövervakningssystem nära en
miljon bilder för att registrera dessa fordon. Informationen
från trängselskattesystemet samverkar med fordonsregistret,
som hjälper till vid identifieringen av de fordon som passerar
betalstationerna.
Håkan Persson är arbetsledare för den grupp inom Trafik
verket ICT som övervakar driften av trängselskattesystemet:
– Vi har satt upp ett övervakningssystem som är bemannat
alla vardagar mellan 05.00 och 23.00. Oavsett händelse, inci
dent eller larmtyp är vi redo att snabbt sätta in rätt åtgärder.
Faktum är att vi har beredskap dygnet runt för att systemet
alltid ska fungera.
Nära dialog med kunden
Trafikverket ICT hade tillsammans med Transportstyrelsen
länge förebett övertagandet av driften av trängelskattesystemet.
– Jag upplever att Transportstyrelsen är nöjd med det vi
levererar. Och det är förstås det viktigaste. Men vi är också
själva väldigt stolta över den kvalitet och säkerhet som vi har
lyckats prestera sedan dag ett, säger Håkan Persson och fort
sätter:
– En av framgångsfaktorerna är att vi hade en nära dialog
med kunden redan i startskedet. Då kunde vi på ett tidigt sta
dium förbereda oss för att på bästa sätt infria förväntningarna.
Nu när detta fungerar så ser jag att vi har stora möjligheter att
ta med oss våra erfarenheter till andra kundunika lösningar
som ställer höga krav på driftsäkerhet och hantering av stora
informationsmängder. Det känns förstås roligt.
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»E
 n av framgångsfaktorerna är att vi hade en
nära dialog med kunden redan i startskedet.«
håkan persson, arbetsledare

medarbetare

Medarbetarna fortsätter att prestera på topp

2010 har vår organisation gått igenom flera interna förändringar som en följd av sammanslagningen av Vägverket IT och Banverket ICT. Satsningar på stärkt ledarskap och breddad kompetens har därför fått stort
utrymme under året liksom åtgärder för ökad trivsel
och gemenskap. Genom god samverkan och hårt arbete
har vi fortsatt att ligga i framkant vad gäller tjänster.
Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser och
vi vill att de ska känna trygghet i och stolthet över att
arbeta för Trafikverket ICT. Vårt engagemang, vår driv
kraft och vår arbetsglädje är avgörande för att kunna ge
kunderna bästa tänkbara stöd och bemötande.

Förändring kräver samarbete och kommunikation

Sammanslagningen av Vägverket IT och Banverket ICT
har ökat behovet av information och kommunikation
internt för att få alla medarbetare att känna sig delak
tiga. Vi har under året arrangerat chefsmöten och med
arbetarmöten där ledningen har besökt flera av våra
kontor. Vi har även genomfört en intern varumärkes
undersökning där våra medarbetare fick möjlighet att
ge sin syn på Trafikverket ICT som arbetsplats och
arbetsgivare. I undersökningen framgick att de flesta
känner sig nöjda över sin arbetssituation och är stolta
över att arbeta på Trafikverket ICT. Dialogen med våra
medarbetare är av stor vikt för att få förståelse för med

arbetarnas syn på sin arbetsgivare och hur vi kan arbeta
för att skapa en trivsam och utvecklande arbetsplats.
I början av året genomfördes en utbildning för de
anställda som syftade till att öka förståelsen för vår
gemensamma verksamhet, våra mål och hur vi agerar
och kommunicerar utifrån verksamhetens värderingar.
Utvecklingen mot en och samma företagskultur kom
mer att fortsätta att vara i fokus även under de kom
mande åren.

Varumärkesundersökning 2010, medarbetare

En gemensam arbetsplats

En viktig del i förändringsprocessen har varit att samla
våra medarbetare på en gemensam arbetsplats. Det
dagliga arbetet tillsammans med kollegor bidrar till
ökad trivsel och samhörighetskänsla. Från december
2009 och under 2010 flyttade våra medarbetare i Luleå,
Göteborg, Eskilstuna och Stockholm till gemensamma
lokaler. Ambitionen är att alla ska vara på plats på sina
nya arbetsplatser under det första kvartalet 2011 vilket
är ett stort steg i bildandet av en ny gemensam kultur.
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Stolthet över: 6,35
Förtroende för: 5,80
Rekommenderar: 5,86
Källa: Brand Insight AB

Vi stärker ledarskapet

Vi söker kontinuerligt personer med kompetens och
erfarenhet som kan stärka vår organisation. Flera av
våra chefer har erfarenhet från ledningspositioner i
näringslivet, organisatoriska förändringar och från vägoch järnvägssektorn. Detta tillför nya perspektiv på hur
verksamheten ska bedrivas. Våra chefer har även
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medarbetare

genomgått en utbildning i förändringskommunikation
vilket ger dem verktyg för att på bästa sätt kommuni
cera och driva de pågående förändringarna.
Ledarutvecklingen och satsningen på chefer kom
mer att fortsätta under 2011. För att möta den strategiska
målsättningen med tillväxt kommer cheferna att ta del
av en utbildning i affärsmässighet och ledarskap i prak
tiken under 2011. Ledarskap i praktiken handlar om att
omsätta personliga egenskaper i faktiskt ledarskap.

En hälsosam tillväxt

Trafikverket ICT strävar mot att vara en utvecklande
och spännande arbetsplats genom att bidra till sam
hällsnyttan och ständigt ligga i framkant vad gäller
tjänster. Vår fortsatt låga personalomsättning ser vi som
ett tecken på att vi erbjuder en arbetsplats där männis
kor trivs och vill stanna kvar. En mindre rörlighet har
skett inom organisationen i slutet av året som en följd
av effektiviseringsarbetet. Även sjukskrivningen är
fortsatt låg och ligger på 2,7 procent.
Vid årets slut var vi 410 anställda och trots den sam
ordning och effektiviseringsprocess som sker inom
verksamheten anställer Trafikverket ICT fler personer
än vad som slutar. Många av de konsulttjänster som
tidigare anlitats har ersatts av fast anställda, vilket är
en process som kommer att fortsätta även framöver.
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Nyckeltal
Trafikverket ICT
20101)

(Banverket ICT
& Vägverket IT)
20092)

Antal tillsvidareanställda vid årets slut

410

394

– varav kvinnor, %

23,4

24,1

Medelålder, år

45,0

44,6

Personalomsättning, %

1,20

1,58

2,7

2,8

Sjukfrånvaro, %

1) Redovisningen omfattar perioden april till december. Detta på grund av Trafikverkets
bildande den 1 april 2010.
2) Redovisningen omfattar perioden 1 november till 31 december 2009 för Vägverket IT.

medarbetare
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risker och riskhantering

Risker och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet om framtida händelser är något som all
affärsverksamhet ställs inför. Framtida händelser kan
påverka verksamheten positivt eller negativt. Förmågan att hantera risker är därför en viktig del av styrningen och kontrollen av Trafikverket ICT:s verksamhet.
Det finns olika typer av risker i verksamheten. Finan
siella risker uppstår inom tillgångs- och skuldhante
ringen. Operativa risker uppstår i den löpande verksam
heten och är relaterade till verksamhetens mål, till
kritiska resurser och till utformning av manuella rutiner
och systemstöd för viktiga processer i verksamheten.

Riskhanteringsprocess

Arbetet med att identifiera och hantera risker har
bedrivits dels i den löpande verksamheten, dels i de
olika projekt som har pågått på Trafikverket ICT. Risk
hanteringsprocessen har samordnats med Trafikverket
ICT:s process för verksamhetsplanering och uppfölj
ning. Riskerna har hanterats genom prioritering av
aktiviteter som syftat till att begränsa eller minimera
de risker som bedömts vara mest allvarliga. Riskhante
ringsarbetet har styrts utifrån riktlinjer beslutade av
chefen för Trafikverket ICT.
Ansvaret för analys och hantering av risker har följt
linjeansvaret. Trafikverket ICT har därutöver haft en
riskkontrollfunktion som har samordnat och kvalitets
säkrat arbetet, bidragit med metod- och modellstöd och
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följt upp att identifierade risker åtgärdats. Funktionen
har också månadsvis sammanställt en övergripande
riskanalys som har behandlats regelbundet på led
ningsgruppens möten och i internstyrelsen.

Operationella risker

Finansiella risker

Politiska risker
Politisk risk definieras som den affärsrisk som kan upp
stå till följd av politiska beslut. Det kan röra sig om
förändrade skatter, miljöavgifter, förändringar i miljö
lagstiftning och tillståndsvillkor samt politiska målsätt
ningar om infrastrukturens sammansättning. Denna
typ av risk är svår att förutse och gardera sig mot.
Trafikverket ICT har därför en aktiv omvärldsbevak
ning och håller kontakt med beslutsfattare på relevanta
områden.

Trafikverket ICT utsätts för finansiella risker i form av
marknadsrisker, kreditrisker och likviditetsrisker. De
finansiella riskerna bedöms som relativt låga.
Trafikverket ICT anlitar Trafikverkets centrala
finansieringsfunktion för samtliga placeringar av över
skottslikviditet vilket innebär att de placeringsrikt
linjer som Trafikverket fastställt följs.
Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på, eller
framtida kassaflöden varierar på grund av förändringar
i marknadspriset. Den risk som vi har är ränterisker på
våra placeringar. Den genomsnittliga räntan under året
har varit 2,3 (4,2) procent. Räntekostnaderna uppgick
till 20 (39) miljoner kronor.
Kreditrisk
Kreditrisk är risken för att en motpart inte kan fullgöra
sitt åtagande och därmed förorsakar Trafikverket ICT
en förlust. Låntagares och motparters kreditvärdighet
fastställer Trafikverket ICT med hjälp av en extern
kreditbedömning.

Operationella risker är risken för förluster till följd av
icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer,
mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Förlust av kompetens och nyckelpersoner
För att hantera risken för en eventuell förlust av nyckel
personer arbetar vi med att attrahera och behålla
personer med unik kompetens genom strukturerad
kompetens planering och ledar- och chefsutvecklings
program.
Teknikskiften
Trafikverket ICT verkar i it- och telekommunikations
sektorn som är dynamisk och kännetecknas av snabba
teknikskiften. Trafikverket ICT:s tjänster har fokus på
hög kvalitet och säkerhet vilket står sig bra i den befint
liga konkurrensen, såväl tekniskt som prismässigt.

risker och riskhantering

Risker kopplade till anläggningar
Trafikverket ICT:s största anläggningsrisker är förknip
pade med driften av våra anläggningar. Genom skade
förebyggande åtgärder, gott underhåll, utbildning,
brandskydd, framförhållning i förnyelse av anlägg
ningarna och goda administrativa rutiner minimeras
anläggningsriskerna.
Säkerheten är en viktig aspekt för Trafikverket ICT:s
nätkunder. Trafikverket ICT arbetar med förebyggande
nätplanering som innebär att datatrafiken skickas med
dubbla framföringsvägar (redundans) så att eventuella
avbrott i näten inte påverkar kundens funktion. Där nät
strukturen inte har en redundant uppbyggnad arbetar vi
med alternativa nätplaneringslösningar, såsom att hyra
alternativa framföringsvägar av andra nätägare eller
lägga ny fiberoptisk kabel. För att undvika kabelavgräv
ningar erbjuds vid grävarbeten en kabelanvisningstjänst
där kablar och anläggningar märks ut. ICT arbetar med
ständiga förbättringar av bland annat nätstruktur, där
geografisk redundans av nätet så långt som möjligt byggs.

Miljörisker

Många verksamheter är föremål för de kostnader och
förpliktelser som miljörisker innebär. Miljöfrågor är
en naturlig del av Trafikverket ICT:s verksamhet och
vi är sedan länge en miljövänlig leverantör, som en del
av Trafikverket.

Framtida händelser kan påverka verksamheten
positivt eller negativt. Förmågan att hantera risker
är en viktig del av styrningen och kontrollen.
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ägardirektiv och styrning

Styrning och organisation

Trafikverket ICT är en del av en myndighet vilket kännetecknar organisationen och dess styrning. För att
möta framtiden har en ny organisation arbetats fram.
Parallellt sker även en utredning om avskiljning.

Vår ägare

Trafikverket är en myndighet under Näringsdeparte
mentet. Styrningen sker genom lagar och förordningar
samt regleringsbrev. Trafikverket har valt att organisera
Trafikverket ICT som en resultatenhet där en intern
styrelse stöttar verksamhetsområdeschefen i arbetet
med att styra enheten. Styrningen sker genom en bolags
liknande arbetsordning och verksamhetsmål. Verksam
hetsmålen avser ekonomi, kunder, utveckling och med
arbetare. Trafikverket styr även genom exempelvis
policydokument och föreskrifter. Som en del inom en
myndighet lyder Trafikverket ICT under det regelsys
tem som gäller för den offentliga förvaltningen, till
exempel förvaltningslagen och offentlighetsprincipen.

Styrning mot uppsatta mål för bredband och ITS

Utöver de övergripande styrdokument som Trafikver
ket ICT är underordnade som resultatenhet under Tra
fikverket strävar Trafikverket ICT efter att följa reger
ingens bredbands- och ITS-strategier. En hög
användning av it och internet är bra för Sverige både
vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovations
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förmåga. Det bidrar i sin tur till utvecklingen av ett håll
bart samhälle och hjälper till att möta utmaningar i
form av en ökad globalisering, klimatförändringar och
en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. En för
utsättning för att möta utmaningarna är att det finns
tillgång till bredband med hög överföringshastighet i
hela landet. Genom bredbandsstrategin fortsätter
regeringen arbetet med att förbättra konkurrensen och
förutsättningarna för marknadens aktörer. Trafikver
ket ICT är en viktig aktör på marknaden för elektro
niska kommunikationstjänster och därmed också för
att förverkliga bredbandsstrategin.
ITS-strategin har utarbetats för att identifiera åtgär
der för utformningen av framtidens transportsystem.
Strategin ska förena kraven på effektivitet, flera resor
och transporter med kraven på god miljö i vid mening,
säkerhet och trygghet. Det krävs en rad olika åtgärder
såväl nationellt som internationellt för att få ett effek
tivare och mera klimatvänligt, säkert och tryggt trans
portsystem. Det handlar inte minst om att utnyttja
befintliga resurser och kapacitet bättre i transportsys
temet, att erbjuda nya och attraktiva lösningar för såväl
personer som gods samt att använda olika styrmedel
och incitament. Målet med ITS-strategin är att genom
ökad användning och snabbare införande av ITS:
−	bidra till att utveckla ett hållbart, tryggt och säkert
transportsystem,
−	ge nytta för individ, företag och samhälle,

−	underlätta trafikslagsövergripande resor och trans
porter från dörr till dörr, samt
−	stärka svensk industris konkurrenskraft och bidra till
nya arbetstillfällen.

Styrelsesammansättning

Chefen för Trafikverkets resultatenheter är internsty
relsens ordförande och utser övriga ledamöter. Leda
möterna är formellt sett rådgivande till internstyrel
sens ordförande och verksamhetsledning, och ska så
långt som möjligt agera som om var och en är personligt
ansvarig. Syftet med detta är att skapa ett så bolagslik
nande förhållande som möjligt. Den nuvarande intern
styrelsen är bemannad för att diskutera stora framtids
frågor i en stark förändringsfas.

Organisationen Trafikverket ICT

Trafikverket ICT styrs av chefen för Trafikverket ICT
i samråd med internstyrelsen.

Organisatoriska förändringar

För att möta framtiden på bästa möjliga sätt har en ny
organisation arbetats fram och beslutats, vilken trädde
i kraft den 1 januari 2011. Förändringar sker inom
många delar av Trafikverket ICT:s verksamhet, affär,
produktion, kommunikation och ekonomi. Vi bildar
dessutom en ny enhet för verksamhetsstyrning. Den
nya organisationen är ett resultat av det arbete som
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Parallellt med våra interna förändringar sker en statlig
utredning om avskiljning av Trafikverket ICT från
Trafikverket. Utredningen, som publicerades den
20 december 2010, föreslår att Trafikverket ICT kan
separeras från Trafikverket utan att driftsäkerheten i
järnvägstransportsystemet försämras. Trafikverket
ICT har fått som uppgift att utarbeta en handlingsplan
med förslag på hur avskiljningen bör genomföras.
Handlingsplanen kommer att presenteras under 2011.
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påbörjats och genomförts med att ta fram funktions
dokument som beskriver verksamheten, dess gränsytor
och uppdrag.
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Internstyrelse
Katarina Norén

Sören Belin

Jan Åke Ekström

Charlotta Lindmark

Mathias Persson

Kent Schultz

Björn Sundberg

Sven-Gunnar Billman

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Arbetstagarföreträdare

Arbetstagarföreträdare

Chef för Trafikverkets
resultatenheter och
medlem i Trafikverkets
direktion.

Självständig konsult i eget
företag.

Vd i Jaunty Consult.
Styrelseledamot i CityNet
och Avesta Teletjänst.

Chefsjurist och chef för
Trafikverkets centrala
funktion Juridik och plan
prövning. Styrelseledamot
i Byggandets kontrakts
kommitté och ledamot i
Konkurrensverkets upp
handlingsråd.

Chef för Trafikverkets cen
trala funktion för it med
ansvar för verkets samlade
it-verksamhet.

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

SACO-förbundet Trafik
och Järnväg.

SEKO, facket för Service
och Kommunikation.

Utbildning: Ingenjör.

Utbildning: Fil. pol. mag.

Utbildning: Jur. kand.

Utbildning: Försvars
högskolan, motsvarande
MBA i stats- och samhälls
kunskap.

Utbildning: Teknisk
gymnasieutbildning.

Tidigare Chefsjurist och
chef i GD-stab Juridik,
Banverket, hovrättsasses
sor vid Svea hovrätt, råd
man i tingsrätt, jurist vid
advokatfirman Glimstedt
samt ledamot i Banverket
Produktions internstyrelse.

Tidigare chef för Verksam
hetsstöd, Beredskap och
säkerhetsskydd samt för
den administrativa avdel
ningen i Banverket. Har
arbetat med informations
försörjning på det militära
högkvarterets strategi
avdelning.

Tidigare partner i Interim
Management Intl., vd i PA
Consulting Group/Ekono
misk Företagsledning och
revisor i KF. Som konsult
ansvarig för ett stort antal
projekt för Banverket, Postoch telestyrelsen, Telia,
Posten, Kinnevik, Vatten
fall och Volvo. Ledamot i
Banverket Telenäts intern
styrelse.

Invald: 2009

Invald: 2007

Invald: 2000

Utbildning: Civilekonom.
Tidigare 12 år i Vägverket
och tre år i Banverket i
olika ledande befattningar
varav tre år i högsta led
ningen för Banverket.
Revisor vid Ernst och
Young och Bohlins
revisionsbyråer.
Invald: 2010

Utbildning: Ingenjör med
vidareutbildning inom
företagsekonomi.
Tidigare vd i Green Cargo
samt i koncernledningen
för SAS och ASG Sweden.
Är för närvarande bland
annat koordinator för
Future Rail Sweden, en
ideell förening som vill
utveckla svensk järnväg.
Har sysslat med transpor
ter de senaste 25 åren.
Invald: 2010

26

Utbildning: Civilekonom
och civilingenjör.
Tidigare vd för TeleLarm,
Telia IT-Service och Colt
Telecom, marknadsdirek
tör på Telia samt ledamot
i Banverket Projekterings
och Banverket Telenäts
internstyrelse.
Invald: 2005

Tidigare elprojektör samt
facklig förtroendeman i
mer än tio år.
Invald: 2009

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

Ledning
Jan Fahlén

Børge Granli

EvaKarin Andersson

Erika Bjerner

Björn Bontin

Anette Granberg

Hans Hagen

Henry Nilsson

Anders Sandin

Chef för Trafikverket
ICT (CEO)

Biträdande chef för
Trafikverket ICT

Teknisk chef (CTO)

Kommunikationschef

Ekonomichef (CFO)

Personalchef (HRO)

Chef Leveransansvar

Utbildning: Officer
(försvarshögskolan).

Utbildning: Officer.

Utbildning: B.A. in PR
and Business Commu
nication, European Uni
versity, Bryssel.

Utbildning: Civil
ekonom, Lunds
universitet.

Utbildning: Civil
ekonom med inriktning
organisation och ledar
skap.

Utbildning: Officer
(försvarshögskolan).

Chef för affärsverksam
heten (CCO)

Operativ chef (COO)

Utbildning: Civilingen
jör elektroteknik, Chal
mers tekniska högskola.

Tidigare chef för Ban
verkets trafikdivision,
hälso- och sjukvården
och Försvarsmakten.
Anställd: 2003
Jag målar upp bilden och
pekar ut riktningen. Jag
tycker om att entusiasmera och inspirera och
har lång erfarenhet från
olika verksamheter som
jag tar med mig i arbetet
med att föra Trafikverket ICT framåt.

Tidigare 20 års erfaren
het av chefspositioner
som vd och direktör i
24SevenOffice,
Crystone, Long Dis
tance Europé, NETnet,
Tele2, Motorola och
Esselte System.
Anställd: 2009
Jag arbetar med lednings- och fusionsarbete
och det har jag gjort i
många år i olika verksamheter. Jag har stor
förståelse för förändringsprocesser och vet
att informerade medarbetare kan förflytta berg.

Tidigare chef inom för
säljning och marknad
vid Banverket Telenät,
forskningsingenjör vid
Chalmers tekniska hög
skola.
Anställd: 1991
Jag är duktig på de tekniska aspekterna av vår
verksamhet och vet vad
som krävs för att kunna
leverera tjänster till våra
kunder. Jag är en dynamisk och entusiastisk
person som har egna
idéer och åsikter. Någon
att hålla i handen när
åskan går.

Tidigare arbetat med
försäljning och mark
nadsföring på Euro
sport Television och
som säljare av nätkapa
citet på Banverket Tele
nät.
Anställd: 2002
Jag bidrar med arbetsglädje och många skratt.
Jag har en helhetssyn på
kommunikationens kraft
i förändring och utveckling. Är en utpräglad
doer, vilket bidrar till
dynamiken i våra diskussioner.

Tidigare CFO/Senior
Advisor på fem olika
företag de senaste tio
åren.
Anställd: 2010
Kundnyttan måste vara
ledstjärnan i all konkurrensutsatt verksamhet.

Tidigare avdelningschef
för Trafikrestauranger.
Anställd: 2006
Jag ser till att rätt kompetens finns tillgänglig
vid rätt tillfälle i vår
verksamhet. Utgångspunkten i vårt personalarbete är att sträva efter
att vara en attraktiv
arbetsgivare. Jag antar
utmaningar med en attityd av humanism och
affärsmässighet.

Tidigare chef för
Banverkets avdelning
Expertstöd och Sam
hälle, utvecklingschef
vid trafikdivisionen
samt sektionschef för
Beredskap och säker
hetsskydd.
Anställd: 1999
Jag tycker om att arbeta
strategiskt och har en
förmåga att se hur vi kan
förverkliga våra mål.
Jag försöker också skapa
balans mellan vision och
våra vardagliga operativa mål.

Utbildning: Ingenjör
och marknadsekonom.
Tidigare 25 års erfaren
het inom it och telekom
på den svenska markna
den inom Ericsson,
Digital Equipment och
Dotcom. Senast försälj
ningsdirektör i TDC
Sverige.
Anställd: 2009
Jag har lång erfarenhet
av att driva affärsverksamhet och har arbetat
med både försäljning och
affärsutveckling. Jag är
också bra på att skapa
goda relationer till våra
kunder.

Utbildning: Elektronik
ingenjör.
Tidigare marknadschef
på Banverket Produk
tion, storkundsansvarig
hos Syntronic och
designer hos Ericsson.
Anställd: 2009
Jag ser till att vi levererar det kunderna har
beställt och att vi gör det
på ett effektivt sätt. Jag
gillar ordning och reda.

27

Tryggare stationer
i Mälardalen
Trafikverket ICT har utvecklat en övervakningstjänst med hög
tillgänglighet och driftsäkerhet. IRIS, som tjänsten kallas, är
resultatet av ett nära samarbete med kunden Trafikverket.
Behovet var att förhindra olyckor som orsakades av personer
som rörde sig på järnvägsspåren. Det fanns också ett behov att
öka säkerheten för uppställda och rangerade godsvagnar.
Fredrik Zetterström, förbindelseplanerare, var en viktig
kugge i utvecklingen av IRIS.
– Det som har varit utmanande för oss i det här leverans
projektet har varit att försöka göra en komplicerad sak så enkel
som möjligt. Vår utgångspunkt var att det skulle vara möjligt
att använda samma tekniska plattform på olika platser runtom
i landet, att kunna bygga ut istället för att bygga om. Det har
nästan varit som att lägga ett pussel.
Konceptet bygger på kommunikationsutrustning på varje
perrong som enkelt kan anslutas till flera kameror, och som
låter trafikinformatörer övervaka dessa platser. Tjänsten
används redan av trafikinformatörer på alla resandestationer
i Mälardalen och i Hallsberg.
Fler säkra platser i framtiden
Tjänsten, som inkluderar allt från kamera, kommunikation,
videohanteringssystem och service till underhåll, kan möta
övervakningsbehov för skadegörelse och stölder, skydd för
personal eller trafik på vägar och i tunnlar.
– Det känns bra att vi har lyckats skapa den här lösningen.
Nu tar vi nästa steg. Det blir att vidareutveckla tjänsten för nya
användningsområden. Många efterfrågar högre säkerhet.
IRIS som är en enkel och extremt tillförlitlig lösning ligger
därför helt rätt i tiden.

28

» Många efterfrågar högre säkerhet. IRIS som är en enkel och
extremt tillförlitlig lösning ligger därför helt rätt i tiden.«
fredrik zetterström, förbindelseplanerare
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Flerårsöversikt

mnkr

2010

2009

2008

2007

20063)

Nettoomsättning

1 356

951

822

814

802

Rörelseresultat

229

127

180

212

161

Resultat efter finansnetto

209

88

142

166

118

Rörelsemarginal, %

16,9

13,4

21,9

26,0

20,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

13,9

7,8

11,0

13,8

10,5

Räntabilitet på eget kapital, %

14,8

7,1

12,6

19,2

16,3

Soliditet, %

40,8

36,8

34,4

29,0

26,0

Genomsnittligt internt eget kapital

773

680

605

515

427

1 654

1 627

1 641

1 612

1 558

Genomsnittligt sysselsatt kapital
Investeringar

212

196

99

123

131

Antal tillsvidareanställda vid årets slut

410

3941)

243

230

223

99

100

100

100

100

Bedömd tillgänglighet i nätet, %2)

1) 129 personer övertogs från Vägverket IT den 1 november 2009.
2) Avser ett antal geografiskt spridda noder i ett redundant rikstäckande stamnät.
3) Jämförelsetalen avser de sammanslagna värdena (proforma) för Banverket Telenät och Banverket IT.
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Förvaltningsberättelse
Verksamhet

År 2010 har varit ett händelserikt år för Trafikverket
ICT och präglas av sammanslagningen med Vägverket
IT, som blev fullt ut genomförd i början av 2010, och
bildandet av den nya myndigheten Trafikverket.
Trafikverket bildades den 1 april 2010 och all pågå
ende verksamhet i Banverket och Vägverket togs över
av Trafikverket. Myndigheterna Banverket och Vägver
ket upphörde därmed med sin verksamhet och avveck
lades.
Trafikverket ICT är en resultatenhet inom myndig
heten Trafikverket. Det innebär att Trafikverket äger
och styr Trafikverket ICT under så företagsliknande
former som möjligt. Vårt uppdrag är att leverera hel
täckande it- och kommunikationstjänster till Trafikver
ket (så kallade ICT-tjänster), men även att erbjuda kom
pletta ICT-tjänster till kunder utanför Trafikverket.
I nuläget har vi cirka 300 kunder utanför Trafikverket.
I enlighet med tidigare beslut, från de tidigare ver
ken Vägverket och Banverket, har gemensam organisa
tion för it-drift etablerats. Verksamhetsövergången har
skett i två etapper. Första etappen som avser personal
övergång genomfördes den 1 november 2009. Andra
etappen, den resterande delen av verksamhetsöver
gången av Vägverket IT till Banverket ICT genomför
des den 1 januari 2010, vilket bland annat innebar ett
övertagande av anläggningstillgångar och övriga till
gångar och skulder samt leverantörsavtal. Överfö
ringen av tillgångar och skulder skedde till bokförda
värden och reglerades likvidmässigt mellan parterna.
Vägverket IT var tidigare en del i Vägverksmyndig
heten och således inte någon fristående resultatenhet
med egen resultat- och balansräkning.
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Jämförelsetal för resultaträkning och balansräkning
har inte räknats om med anledning av ovanstående
verksamhetsförändring.

Volymmässiga effekter av verksamhetsförändringar för Trafikverket ICT

Sammanslagningen för it-drift har medfört följande
effekter på årsbasis:
–	Intäkter, ökade med 21% (cirka 198 mnkr)
–	Kostnader sålda varor, ökade med 22%
(cirka 177 mnkr)
–	Anläggningstillgångar ökade med 1,2%
(cirka 19,5 mnkr)
–	Omsättningstillgångar (ökade) med 0,3%
(cirka 0,8 mnkr)
–	Kortfristiga skulder ökade med 0,6%
(cirka 1,5 mnkr)
Året har präglats av större kundprojekt:
1. Etableringen av Trafikverkets it-miljö ”Skapandet av
gemensam it-miljö för Trafikverket” har inneburit en
stor mängd av konsultativa tjänster.
2. Migreringen av Vägverket och Banverket till ett
Trafikverk har varit, och är, det stora pågående arbe
tet. Migrering av resultatenheterna kvarstår.
3. Vid verksamhetsövergången från Vägverket IT till
Banverket ICT övertogs avtalet med Transport
styrelsen, vilket inneburit bland annat ett över
tagande av driften av Trängselskattesystemet i Stock
holm. Trafikverket ICT:s levererade tjänster till
Transportstyrelsen har under år 2010 haft stor till
växt. Ramavtalet med Transportstyrelsen har under
år 2010 förlängts till och med år 2012.

4. Utvecklingsarbetet med anpassningar och migre
ringar av Vectura Consultings och Infranords it-
system har inneburit ett antal projekt med löpande
leveranser.
I syfte att hämta effekt av sammanslagningen har vi satt
upp mål för hur vi vill att verksamheten ska se ut 2015.
Planeringen var klar under mitten av 2010 och en offen
siv affärsplan med tydliga målsättningar har tagits fram
med sikte på 2015.

Eventuell avskiljning från Trafikverket

Trafikverket ICT är under statlig utredning för en even
tuell avskiljning från Trafikverket. Utredningen före
slår att Trafikverket ICT kan separeras från Trafik
verket. Trafikverket ICT har fått i uppgift att utarbeta
en handlingsplan med förslag på hur avskiljningen bör
genomföras. En avskiljning skulle ge Trafikverket ICT
förutsättningar att fortsätta utvecklas och växa på
marknaden.

Omsättning och resultat

Totalt sett uppgår omsättningen år 2010 till 1 356 mnkr.
Av totala intäkter utgjorde Trafikverket 866 mnkr och
externa kunder 490 mnkr.
Intäkterna för affärsområde ITS uppgick till 676 mnkr.
Kontor omsatte 451 mnkr och Nät och drift 227 mnkr.
Reglering av kostnader för sammanslagning med Väg
verket IT genererade en intäkt på 2 mnkr.
De externa affärerna har ett resultat efter finans
netto på cirka 106 mnkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var
366 mnkr.
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Avskrivningarna för teleanläggningar och produktions
hjälpmedel uppgår till 200 mnkr varav 63 mnkr för SIRanläggningar, mobilsystem som är knutna till järnvägs
tillämpningar.
Trafikverket ICT hade 410 tillsvidareanställda vid
årsskiftet 2010/2011. Trafikverket har en fortsatt låg
personalomsättning, även sjukfrånvaron är fortsatt låg
och ligger på 2,7 procent. Då stora förändringar har
skett inom organisationen har en medarbetarundersök
ning inte genomförts under året som gått. Under 2011
kommer Trafikverket ICT emellertid att genomföra en
så kallad nollundersökning. En pågående effektivise
ringsprocess sker inom hela Trafikverket och även inom
Trafikverket ICT. Trafikverket ICT anställer fler per
soner än vad som slutar då konsulttjänster som tidigare
använts i verksamheten har ersatts av fast anställda. En
pågående konsultväxlingsprocess kommer att fortsätta
bedrivas och intensifieras under år 2011.
Miljöfrågor är en naturlig del av Trafikverket ICT:s
verksamhet och vi är sedan länge en miljövänlig leve
rantör, som en del av Trafikverket. Vi har i dag ett
internt ledningssystem för miljö, kvalitet och arbets
miljö. Ett av de prioriterade områdena under året har
varit säkerhet med särskilt fokus på att införa ISO
27001, ett ledningssystem för informationssäkerhet,
vilket beräknas vara klart under 2011.

Investeringar

Under år 2010 har Trafikverket ICT investerat 211
mnkr i anläggningstillgångar varav teleanläggningar
med 130 mnkr och produktionshjälpmedel med 81
mnkr. I investeringar i teleanläggningar ingår utbygg
nad av det mobila nätet MobiSIR och fortsatt utbygg

nad för GSM-R för utökad radiotäckning à 16 mnkr. En
fortsatt utveckling av nytt ip-nät för järnvägskommu
nikation med 47 mnkr samt övriga investeringar för
totalt 67 mnkr i it-miljö och i kommunikationsnätet.
I årsrapporten 2009 meddelade vi att investerings
nivån i teleinvesteringar skulle sjunka jämfört med
2009 då utfallet var 196 mnkr. Jämförbart utfall 2010
för teleinvesteringar är 130 mnkr. Planerad investe
ringsnivå för 2011 beräknas öka jämfört med 2010.
Detta beror bland annat på konsolidering av it-miljöer,
investering i ett nytt kommunikationsnät och utveck
ling inom ITS-området.
Investeringen i produktionshjälpmedel har varit hög
under 2010, beroende framför allt på investering i pcarbetsplatser för uthyrning till Trafikverket för cirka
38 mnkr. Andra väsentliga faktorer har varit köp av
Vägverket IT:s befintliga anläggningstillgångar för
cirka 19 mnkr. För övrigt har investeringar genomförts
för verktyg och stödsystem med cirka 24 mnkr.

Händelser efter årets utgång

Från och med år 2011 byter affärsområde Kontor namn
till Cloud Solutions and Services (CSS).

Internstyrelsens arbete

Trafikverket ICT leds av en internstyrelse som består
av åtta ledamöter. Ordföranden i internstyrelsen, che
fen för Trafikverkets resultatenheter, har beslutande
rätt genom delegering från Trafikverkets generaldirek
tör. Övriga ledamöter i internstyrelsen är rådgivande i
förhållande till internstyrelsens ordförande.
Under året har Minoo Akhtarzand, Hans Ring och
Barbro Winstrand lämnat internstyrelsen i samband

med bildandet av Trafikverket. Nya ledamöter under
året är Katarina Norén (ordförande) och Sören Belin.
Internstyrelsen har haft åtta möten under året. De vik
tigaste frågorna under året har varit utveckling av
affärsplanen, sammanslagningen med Vägverket IT
och utredningen om en separation av Trafikverket ICT
från övriga Trafikverket.

Förslag till disposition av årets resultat

Till ägarens förfogande står följande vinstmedel, tkr:
Balanserad vinst 
Årets resultat 	
Att disponera

447 395
114 675
562 070

Internstyrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt
följande:
Utdelning 
Balanseras i ny räkning 

28 670
533 400

Internstyrelsens motivering angående föreslagen
utdelning

Trafikverket har en generell utdelningspolicy. Policyn
innebär att utdelning ska lämnas när Trafikverket ICT
har uppnått Trafikverkets långsiktiga krav på soliditet
och utgår då med 25 procent av årets resultat. Det lång
siktiga kravet har ställts på 25 procent. Trafikverket
ICT uppnår en soliditet i nivå med kravet, varför utdel
ning föreslås.
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Resultaträkning

mnkr

2009

1 356

951

– varav internt Trafikverket

866

696

– varav externt

490

255

–1 024

–786

Bruttoresultat

332

165

Försäljningskostnader

–61

–15

Administrationskostnader

–42

–23

Rörelseresultat

229

127

Nettoomsättning

Kostnader för sålda tjänster

Not 2

Not 3

Finansiella intäkter

0

0

Finansiella kostnader

–20

–39

Resultat efter finansnetto

209

88

Bokslutsdispositioner

32

2010

–52

–22

Intern skatt på årets resultat

Not 9

–42

–18

Årets resultat

115

48
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Balansräkning

mnkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Tele- och järnvägsanläggningar
Maskiner, inventarier och transportmedel
Pågående nyanläggningar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Pågående arbeten
Kundfordringar
(varav internt Trafikverket)
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Internt kapital, avsättningar och skulder
Internt kapital
Bundet kapital
Järnvägskapital
Internt eget kapital
Reservfond
Fritt kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för delpensioner
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förskott från externa kunder
Leverantörsskulder
(varav internt Trafikverket)
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa internt kapital, avsättningar och skulder
Ställda panter och ansvarsförbindelser

Not 4
Not 5
Not 6
Not 7

2010

2009

16
1 393
51
128
1 588

1
1 448
11
143
1 603

1
269
(159)
34
35
140
479
2 067

–
197
(115)
12
35
65
309
1 912

16
110
14

16
110
14

447
115
702

411
48
599

192
192

140
140

–

–

848
3
851

914
11
925

Not 8

Not 9

Not 10

8

8

193
(40)
60
61
322
2 067
0

134
(43)
32
74
248
1 912
0
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Kassaflödesanalys

mnkr

2010

2009

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

209

88

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

227

220

Internt betald skatt

–18

–31

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

418

277

–95

–20

43

33

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

–52

13

Kassaflöde från den löpande verksamheten

366

290

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

–18

–

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–195

–195

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–213

–195

Amortering av skuld

–66

–66

Utbetald utdelning

–12

–19

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–78

–85

Årets kassaflöde

75

10

Likvida medel vid årets början

65

55

Finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

34

–

–

140

65
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Trafikverket ICT:s årsrapport är upprättad i enlighet med förordning
(2000:605) om årsredovisning med mera och förordning
(2000:606) om myndigheters bokföring.
De statliga reglerna följer Bokföringslagen och Årsredovisningslagen som tillämpas i det privata näringslivet. Där de statliga reglerna
inte ger tillräcklig vägledning tillämpas reglerna för privat verksamhet. Resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt årsredovisningslagen för privata företag. Ett undantag har dock gjorts från
de statliga reglerna när det gäller användningen av begreppet kassaflöde i stället för finansieringsanalys.
Uppställningen av kassaflödesanalysen följer före detta Redovisningsrådets rekommendation RR7. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år om inte annat anges.
Intäktsredovisning
Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras organisationen och att
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas
till verkligt värde, det vill säga till försäljningsvärde med hänsyn taget
till eventuella rabatter och skatter samt exklusive mervärdesskatt.
It-nät, drifts- och tjänsteintäkter
Intäkter som avser nättjänster utgörs vanligen av abonnemang som
intäktsförs linjärt över den period som tjänsten avser att täcka.
Övriga intäkter från kontorsnära tjänster och ITS-tjänster intäktsförs
i samband med att tjänsten tillhandahålls.
Värdering och redovisning av anläggningstillgångar
Anskaffade anläggningstillgångar för användning i den egna verksamheten redovisas till historisk anskaffningskostnad. Immateriella
anläggningstillgångar aktiveras i enlighet med förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Reglerna för
den statliga redovisningen överensstämmer i allt väsentligt med
motsvarande lagstiftning på den privata sidan.
Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt efter tillgångarnas
ursprungliga anskaffningsvärde, med avskrivningstider som i allmänhet fastställs efter bedömning av tillgångens ekonomiska och tekniska livslängd inom följande intervall:

Immateriella anläggningstillgångar3–5 år
Järnvägsanläggningar20 år
Teleanläggningar3–20 år
Maskiner, inventarier och transportmedel3–5 år
De anslagsfinansierade järnvägsanläggningarna, SIR-anläggningarna, förvaltas på uppdrag av Trafikverket och avskrivningen 66 mnkr
(66 mnkr) och räntan 20 mnkr (39 mnkr) redovisas i Trafikverkets
ICT:s resultaträkning. För täckning av dessa kostnader erhåller Trafikverket ICT ett motsvarande bidrag som intäktsförs.
Värdering och redovisning av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp enligt förordning (2000:605) kap 8§
till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga värdet på balansdagen. Reservering för osäkra fordringar har gjorts efter individuell
prövning.
Värdering och redovisning av skulder
Trafikverket ICT:s åtagande för de anställdas pensioner tas upp i sin
helhet i Statens Pensionsverk (SPV).
Lån och placering av likvida medel görs via Trafikverkets internbank. Investeringar finansieras via lån eller egen intern finansiering.

Not 3 Personalupplysningar
Löner till personal och ersättningar till internstyrelsens externa
ledamöter
mnkr

2010

2009

Löner till personal

182

116

Sociala kostnader

84

51

– varav pensionskostnader

25

15

Externa ledamöter i internstyrelse, tkr1)

43

86

1) För anställda inom Trafikverket utgår inga arvoden för deltagande i internstyrelser.

Medeltal anställda och antal tillsvidareanställda med fördelning på
män och kvinnor
2010

20092)

Medeltal anställda

416

275

– varav tillsvidareanställda

408

264

Män, tillsvidareanställda

312

196

96

68

Kvinnor, tillsvidareanställda

2) I redovisning av medeltal anställda ingår inte de anställda som den 1 november 2009
fördes från Vägverket IT. Sett på årsbasis utgjorde dessa ett medeltal på 138.

Sjukfrånvaro i procent av budgeterad tid3)

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Administrations- och försäljningskostnader
Efter genomgång av tidigare tillämpade fördelningsprinciper för
administrativa kostnader och försäljningskostnader har förändringar
gjorts, vilket är en del av anledningen till skillnaden mellan 2009
och 2010.

– varav andel långtidssjuka
(60 dagar eller mer)

Not 2

Nettoomsättningens fördelning

mnkr

2010

2009

Affärsområde ITS

676

426

Affärsområde Kontor

451

238

Affärsområde Nät och drift

227

263

2

24

1 356

951

490

255

9

8

Reglering av kostnader för samman
slagning med Vägverket IT
Summa nettoomsättning
Extern omsättning
– varav tjänsteexport

2010

2009

2,7

2,8

Total sjukfrånvaro

46,2

44,0

Män

2,1

2,3

Kvinnor

4,6

4,2

Anställda som är 29 år och yngre

2,5

6,5

Anställda som är mellan 30 och 49 år

2,8

3,1

Anställda som är 50 år och äldre

2,4

1,4

3) I redovisning av sjukfrånvaro för 2010 avses perioden april–december, detta på grund av
Trafikverkets bildande den 1 april 2010.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare, på balansdagen
2010

2009

Män Kvinnor

Män Kvinnor

Ledamöter i internstyrelsen

6

2

5

3

Ledande befattningshavare4)

6

3

5

2

4) Med ledande befattningshavare avses resultatenhetschefen och de personer som ingår
i ledningsgruppen.
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Noter

mnkr

2009

1 270

1 270

Årets invärdering

–

–

Försäljningar och utrangeringar

–

–

1 270

1 270

–357

–293

Järnvägsanläggningar

Not 4 Immateriella anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna avser programvarulicenser.
mnkr

2010

2010

2009

Ingående anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde

Utgående anskaffningsvärde

9

9

18

0

0

0

Utgående anskaffningsvärde

27

9

Ingående ackumulerad avskrivning

–9

–7

Årets avskrivningar

–2

–1

Summa tele- och järnvägsanläggningar

–11

–8

16

1

5) 2009 gjordes en korrigering av avskrivning för telefoniutrustning från tidigare 10 år till
3 år. Detta medförde extra avskrivningar med cirka 24 mnkr.

Årets inköp
Försäljningar och utrangeringar

Utgående avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 5

2010

2009

2 969

2 871

Teleanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets invärdering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerad avskrivning
Årets avskrivningar5)
Utgående avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Årets avskrivningar5)
Utgående avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 6

Tele- och järnvägsanläggningar

mnkr

Ingående ackumulerad avskrivning

145

98

3 114

2 969

–2 434

–2 291

–137

–143

–2 571

–2 434

543

535

–64

–420

–357

850

913

1 393

1 448

mnkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp

2010

2009

149

149

64

–

Övertagande av pc, från Banverket
Produktion

2

–

Försäljningar och utrangeringar

–

–

Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerad avskrivning
Årets avskrivningar
Övertagande av pc, från Banverket
Produktion
Utgående avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Pågående nyanläggningar

mnkr

2010

215

149

–138

–125

–24

–13

–2

–

–

–

–164

–138

51

11

2009

Ingående anskaffningsvärde

143

45

Under året nedlagda kostnader

130

196

Under året genomförda omfördelningar
Utgående anskaffningsvärde

Not 8

–145

–98

128

143

Internt kapital

mnkr

Bundet internt kapital
Internt
kapital

Bokfört värde
vid årets början

Maskiner, inventarier och transportmedel

Utrangeringar

36

–63

Not 7

Reserv- Järnvägs
fond
kapital

110

14

16

Fritt internt kapital
Balanserat
resultat

Årets
vinst

459

599

–12

–12

Vinstdis
position enligt
beslut

0

Utdelning
Årets resultat
Bokfört värde
vid årets slut

Summa

110

14

16

115

115

447 115

702

Not 9 Obeskattade reserver
Årets avsättning i periodiseringsfonder uppgår till 52 mnkr. Härefter
uppgår ackumulerad avsättning i periodiseringsfonder till 192 mnkr.
Not 10

 pplupna kostnader och
U
förutbetalda intäkter

mnkr

2010

2009

Förutbetalda hyresinkomster

32

45

Upplupna löner

25

22

Upplupna utgiftsräntor

2

3

Övrigt

2

4

Summa

61

74

ekonomisk redovisning

Borlänge den 9 mars 2011

Katarina Norén
Ordförande

Jan Fahlén
Chef för Trafikverket ICT

Kent Schultz

Jan Åke Ekström

Mathias Persson

Charlotta Lindmark

Sören Belin

Björn Sundberg *)

Sven-Gunnar Billman*)

* Ledamot utsedd av arbetstagarorganisationen.
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revisors rapport

Revisors rapport

Till Trafikverket

Vi har granskat Trafikverket ICT:s årsrapport för 2010. Trafikverket ICT:s årsrapport ingår i den tryckta versio
nen av detta dokument på sidorna 29–37. Det är internstyrelsens ordförande och chefen för Trafikverket ICT som
har ansvaret för årsrapporten. Vårt ansvar är att uttala oss om årsrapporten på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med RS och god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och
genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut, säkerhet försäkra oss om att årsrapporten inte innehål
ler väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan infor
mation i årsrapporten. I en revision ingår också att bedöma de redovisningsprinciper som har använts när årsrap
porten upprättats, att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som internstyrelsens ordförande och chefen för
Trafikverket ICT gjort när de upprättat årsrapporten samt att utvärdera den samlade presentationen av årsrap
porten. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för vårt uttalande.
Vi anser att årsrapporten ger en rättvisande bild av Trafikverket ICT:s resultat och ställning, och att den är upp
rättad enligt Förordningen (2000:605) om årsredovisning, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring,
tillämpliga delar av årsredovisningslagen samt av Trafikverket specifikt framtagna och angivna redovisnings- och
beräkningsprinciper.
Borlänge den 11 mars 2011
PricewaterhouseCoopers AB
Per Wardhammar
Auktoriserad revisor
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Helena Rystedt
Auktoriserad revisor

Samarbetsverktyg
i tiden
– Min vardag har underlättats rejält. Nu brukar jag först titta i
Kommunikatorn om den person jag vill komma i kontakt med
är tillgänglig, sedan skickar jag ett direktmeddelande innan jag
klickar på användaren och ringer upp. Det är faktiskt otroligt
smidigt, konstaterar Henrik Larsson som har ingått i den
grupp på Trafikverket ICT som utvecklat Kommunikator
tjänsten med telefoni.
Verktyget gör det möjligt att enkelt skifta mellan olika kom
munikationssätt. Det som gör Trafikverket ICT:s lösning unik
på marknaden är alltså att man har lagt till telefonifunktionen.
I dag använder hela Trafikverket den utvecklade tjänsten.
känslan av närvaro ökar
Henrik Larsson berättar att fokus har varit att göra det enkelt
för användaren.
– Det är därför vår lösning också innehåller telefoni, utöver
standardlösningarna. Denna komplettering har varit särskilt
viktig för vår kund Trafikverket. Det kanske låter märkligt,
men den här tjänsten har bidragit till att öka närvarokänslan
och minska resandet. Det känns som ett modernt och fullstän
digt naturligt sätt att arbeta på.
Henrik ser Kommunikatorn som ett samarbetsverktyg som
passar särskilt stora organisationer med höga krav på säkerhet.
– Även om telefoni på det här sättet inte är något nytt och
vår lösning liknar publika nättelefontjänster som Skype, så
känns det verkligen som att vi är lite av pionjärer när det gäller
att erbjuda en större organisation en säker samarbetslösning av
det här slaget. Det är häftigt.

» Det är därför vår lösning också innehåller telefoni,
utöver standardlösningarna.«
henrik larsson, telefoniarkitekt
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ordlista och definitioner
Ordlista
DIT – Digitala Informations Tavlor
en tjänst som möjliggör att information distribueras till rätt plats
vid rätt tillfälle.
Ethernet
gränssnittsprotokoll för enhetlig överlämning mellan transportnät
(wan) och lokalt nät (lan).
Funktionslösning
funktion kan definieras som ”bestämd uppgift för ett visst syfte”.
Lösningen kan bestå av en mängd olika tjänster.
ICT
beteckningen IcT (Information and communication Technology)
används istället för IT då man särskilt vill betona telekommunikationens roll. IT, informationsteknik, är ett samlingsbegrepp för de
tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik
och telekommunikation.
Infranord AB
Statligt bolag bildat 2010, före detta banverket produktion.
Intermodala transportlösningar
Kombinerade transporter mellan järnväg, väg, sjö och flyg där de
olika transportslagen samspelar och kompletterar varandra.
Ip
Ip, internetprotokollet, är det grundläggande protokollet (regler) för
all kommunikation på internet. protokollet används även i slutna nät
som inte är en del av Internet.
ITS
med ITS (Intelligenta TransportSystem och tjänster) menas användning av informations- och kommunikationsteknik inom transportområdet. ITS omfattar alla trafikslag och samtliga delar av transportsystemen: fordon, infrastruktur, användare och den omgivande miljön.
Klient
ett program som lägger över arbetsuppgifter på ett annat program,
servern. en klient är egentligen alltid ett program, men ofta kallas
den dator som kör klientprogrammet för klient.

Lan
Lan (local area network), är ett lokalt datornät som kopplar samman
persondatorer i samma rum eller samma byggnad. de delar på
gemensamma resurser som databaser och skrivare.
MobiSIR
operatörsnamnet på det svenska gSm-R-nätet. gSm for Railways
är ett gSm-nät anpassat för järnvägen och den gemensamma standarden för europas järnvägsförvaltningar för radiokommunikation på
järnväg.
Molnet
molnet består i praktiken av internetförbindelser till moln. moln är
ett stort antal sammankopplade servrar som kan vara spridda över
ett större område, kanske i flera länder. moln av servrar används för
att sköta internetbaserade program och för att lagra stora datamängder. Tekniken ger möjlighet att tilldela resurskrävande program
den kapacitet som behövs vid behov.
Plattform
plattform är det som man bygger på när man utvecklar it-produkter.
en plattform kan vara en datortyp, ett operativsystem, en databas
eller en så kallad miljö.
Sdh
Sdh är en teknik för dataöverföring i optiska fibernät; hastighet maximalt 10 gbit per sekund. Sdh är en internationell standard som
används överallt utom i USA, där motsvarande standard heter Sonet.
SIR-anläggningar
de anslagsfinansierade anläggningar, torn och master, liksom annan
teknisk utrustning för mobiSIR som Trafikverket IcT förvaltar på
uppdrag av Trafikverket.
Trafikinformation
elektroniskt distribuerad information till system och tekniska plattformar avsedda för transportsystemet.
Vectura Consulting AB
Statligt bolag bildat 2009 genom en sammanslagning av vägverket
Konsult och banverket projektering.

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

Finansiella definitioner
Genomsnittligt internt eget kapital
medeltal av redovisat eget kapital.
Personalomsättning
Antal medarbetare som slutat under året i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda.
Räntabilitet på eget kapital
årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt internt
eget kapital.
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
Soliditet
eget kapital inkl. 73,7 procent av obeskattade reserver i förhållande
till balansomslutningen.
Sysselsatt kapital
balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.

En del av förklaringarna i Ordlista är hämtade från Computer Swedens ordlista.

www.trafikverket.se/ict
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