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2014 - ett år med tre trafiköppningar
De stora projekt som vi ansvarar för väcker stort intresse; både internt, hos 
allmänheten, media och politiker. Detta blev extra tydligt under valåret 2014. 
Västlänken,  den nya järnvägsförbindelsen genom Göteborg, debatterades liv-
ligt både av våra politiker och av allmänheten. Projektet E4 Förbifart Stockholm 
stoppades under hösten 2014 efter ett regeringsbeslut, men kunde starta igen 
den 1 januari 2015.
Vår verksamhet har nått goda resultat under 2014, men tyvärr inträffade en ar-
betsmiljöolycka med dödlig utgång i ett av våra projekt. Med anledning av detta 
förstärkte vi ytterligare vårt arbete med att förhindra olyckor av detta slag, bland 
annat genom en överenskommelse med anläggningsbranschen, ”Tillsammans 
mot 0 olyckor i anläggningsbranschen”. Denna undertecknades i mars 2014.  
Trenden för arbetsmiljöolyckor i våra projekt har stabilt gått nedåt de senaste 
fyra åren, från 11,3 allvarliga olyckor per miljon arbetade timmar 2011 till 7,1 vid 
utgången av 2014. Men vi är inte nöjda – alla ska komma hem efter arbetet. 
År 2014 var ett år med tydliga leveranser. I maj invigdes nya E18 Hjulsta–Kista, 
i november den första etappen av Norra Länken i norra Stockholm och i decem-
ber nya E4 Sundsvall.  Ett nytt projekt tillkom, Tvärförbindelse Södertörn.
Våra projekt minskar restiderna och gör helt andra flöden för människor och 
gods möjliga. Mätningar som görs efter att trafiken släpps på visar att framkom-
ligheten ökar och att trafikmiljön blir smidigare och tryggare.  Till exempel har 
restiderna mellan Norrtull och Ropsten minskat med i snitt mellan 10 och 20 mi-
nuter sedan Norra Länken öppnade.  I Sundsvall har den tunga trafiken genom 
centrum minskat eftersom fyra av fem lastbilar väljer den nya vägen.
Alla tre projekt blev klara före utsatt datum, och E18 Hjulsta–Kista och Norra 
Länken blev dessutom färdiga till en lägre kostnad än planerat så pengarna 
som blir över från projekten kan användas på andra ställen i transportsystemet.  
Detta är exempel på konkret samhällsnytta.
Under 2015 kommer vi att fortsätta att driva våra projekt med fokus på resurs- 
och kostnadseffektivitet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att antalet allvarliga 
arbetsmiljöolyckor ska fortsätta nedåt, och vi tänker minska koldioxid-utsläppen 
i våra projekt med 8 000 ton genom nya klimatkrav i våra upphandlingar. Vi 
kommer att öppna ytterligare ett projekt, Hallandsåstunneln, för trafik. 
Vi räknar med fortsatt goda resultat i samtliga projekt och hoppas på så sätt 
bidra till ett tillgängligt Sverige. 

Johan Bill
Chef för verksamhetsområde Stora Projekt
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1 Sammanfattning av verksamheten
 
2014 – Ett år med tydligt bidrag till samhällsutvecklingen
Stora projekts viktigaste mål är att leverera våra projekt i rätt tid, till rätt kostnad 
och med rätt innehåll. Våra projekt bidrar till bättre framkomlighet samt ökad 
tillgänglighet och säkerhet i samhället. Under året fortsatte vi att fokusera på våra 
fyra strategiska områden: renodlade och professionella beställare, effektiva 
processer, attraktiv arbetsplats och goda relationer med omvärlden. Detta skapar 
en tydlig målbild och driver oss att ständigt göra förbättringar i vår verksamhet. 

Sedan Trafikverket bildades 2010 har vi öppnat nio stora byggprojekt för trafik, 
varav tre under 2014. Sju av dessa projekt har legat under eller inom budget 
och alla nio har genomförts inom den sammantagna budgeten för Trafikverkets 
stora investeringsprojekt.

Renodlade och professionella beställare
Under 2014 har tre projekt öppnat helt eller delvis för trafik:

•  E18 Hjulsta–Kista öppnades i maj 2014, ett halvår före tidplanen, och  
 kostnaden för projektet hamnade på drygt en halv miljard kronor under  
 budget. Resultatet är en ombyggnad som gör det möjligt att smidigare och  
 säkrare ta sig fram på sträckan, som består av nio km motorväg med sex  
 trafikplatser, 30 broar och två tunnlar.

1 Sammanfattning av verksamheten

Objekt – Öppnade för trafik 
sedan Trafikverket bildades
(jämförelse mot Nationell plan 2009 
investeringsindex väg/järnväg)

Planerad 
trafikstart

Verklig 
trafikstart

Beräknad 
kostnad i 
plan 
(mnkr) 

Utfall 
(mnkr)

Utfall 
– avvikelse 
mot plan i 
mnkr

Utfall 
– avvikelse 
mot plan i 
%

Citytunneln i Malmö Juni 2011 Dec 2010 8 090 7 672 -418 - 5%

Partihallsförbindelsen i Göteborg Dec 2011 Dec 2011 1 779 1 651 -128 - 7%

BanaVäg i Väst Dec 2012 Dec 2012 13 169 13 200 31 0%

Kiruna – Ny järnväg Okt 2012 Aug 2012 2 002 1 002 -1 000 - 50%

Ådalsbanan – Sundsvall – Nyland Aug 2011 Aug 2012 6 957 7 178 221 + 3 %

BanaVäg Motala–Mjölby 2012/2013 2012/2013 3 976 3 936 -40 - 1 %

E18 Hjulsta–Kista Jan 2015 Maj 2014 3 960 3 345 -615 - 16 %

Norra länken – Norrtull–Värtan Nov 2015 Nov 2014 11 925 9 375 -2 550 - 21 %

E4 Sundsvall Nov 2015 Dec 2014 4 094 4 318 224 + 5 %
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•  Norra länkens första etapp  öppnades i november 2014. Sträckan går  
 mellan Norrtull, Frescati och Värtan och öppnade ett år före tidplanen. Kostnaden  
 hamnade på 2,5 miljarder kronor under budget. Den skapar förutsättningar för  
 Stockholms fortsatta utveckling, löser trafikproblem och ger en bättre miljö i  
 innerstan. Sträckan är fyra kilometer och tre kilometer av dessa går i tunnel.

•  E4 Sundsvall öppnades i december 2014, ett år före tidplanen. Nya E4 ger  
 ökad framkomlighet, bättre miljö och ett tryggare centrum. Vi byggde över  
 20 kilometer europaväg med fem trafikplatser och 33 broar, bland annat den  
 vackra bron över Sundsvallsfjärden.

Arbetet med en säker arbetsmiljö 
Antalet allvarliga arbetsolyckor per miljon arbetade timmar minskade även 
under 2014. Utfallet blev sju olyckor per miljon arbetade timmar (mål 8). 

I början av året inträffade en dödsolycka i ett av våra projekt och det är en 
för mycket. Vi ser att vårt arbete med säkerhet ger resultat och vi kommer att 
fortsätta att fokusera på det, bland annat genom vårt arbete för en nollvision 
tillsammans med anläggningsbranschen.

Effektiva processer
Budget - Den totala kostnadsbilden för vår verksamhet ser mycket positiv ut. 
Av de nio stora projekt som vi har öppnat för trafik sedan Trafikverket bildades, 
har sju legat under eller inom budget. Alla nio har genomförts inom den sam-
mantagna budgeten för Trafikverkets stora investeringsprojekt. Detta har varit 
möjligt genom professionell projektstyrning, aktiv riskhantering och genomar-
betade upphandlingsstrategier.

Vi har med mycket gott resultat effektiviserat både det interna och externa arbetet. 
Totalkostnaden inom verksamhetsområdet har minskat med 318 miljoner, vilket 
motsvarar över tre procent av årets volym. Vidare har vi identifierat åtgärder som 
kan komma att minska kostnaderna med hela 1,6 miljarder under kommande år.

Prognossäkerhet – Vi har haft en mycket god prognossäkerhet för 2014 och 
hamnar på en differens mellan budget och utfall på tre procent.

Upphandling – Vi har genomfört cirka 140 upphandlingar under året. Den 
största delen är tjänsteupphandlingar (för konsulter och projektering), men vi 
har också handlat upp runt 30 entreprenader. Anläggningsbranschen har visat 
ett mycket stort intresse för de stora kontrakten. I snitt har vi fått över fem 
anbud per förfrågan.

En attraktiv arbetsplats
Vi nådde ett mycket högt index i den senaste medarbetarundersökningen. Alla 
projekt och avdelningar har under året arbetat systematiskt med handlings-
planer som är kopplade till medarbetarundersökningen. Vi har även tagit fram 
rutiner för hur medarbetare enklare ska kunna flytta inom Trafikverkets hela in-
vesteringsverksamhet. Vi har gjort detta för att bredda kompetensen inom hela 
Trafikverket och hjälpa våra medarbetare att hitta nya spännande utmaningar.

Goda relationer med omvärlden
Vi genomför regelbundet attitydundersökningar i samband med våra projekt för 
att säkerställa att våra relationer med omvärlden är goda och möta nya behov 
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som kan uppstå.  Attitydundersökningarna från 2014 visar att 82 procent av de 
tillfrågade är positiva eller neutrala till våra projekt, vilket tyder på att de flesta 
har förtroende för att vi genomför projekten väl. 

Bilden av vår verksamhet i media är god. Under 2014 var 87 procent av inslagen 
i media positiva eller neutrala. De inslag som publicerades i anknytning till och 
efter trafiköppningar rapporterade även våra tids- och miljövinster. Detta är 
helt i linje med de budskap vi har som ambition att nå ut med: vår verksamhet 
bidrar till ett tillgängligt Sverige med fungerande resor och transporter, fram-
komliga vägar, kapacitet, säkerhet, miljö och hälsa.

2 Styrkort
2.1 Kund 

Resultatmål Ack utfall Årsprog Årsmål Mått

 Stora projekt ska 
hålla, eller tidigare-
lägga, utlovade tider 
för planerade 
arbeten.

*2014, 0 st
*2015, 0 st
*2016, 0 st

96,9% 14 0 Minskade 
trafikstörningar

 
Fler planerade arbeten genomförs enligt plan 
Vi genomförde 97 procent av alla planerade arbeten med trafikpåverkan enligt 
plan. Det är en förbättring med tre procentenheter sedan 2013. 

Vi har haft 451 planerade arbeten i samband med trafikavstängningar under 
året och 437 av dessa har vi genomfört enligt plan. Tyvärr har några arbeten i 
Stockholm försenats och därmed påverkat trafiken.

Vi fokuserar på att minimera trafikpåverkan inom alla projekt, inte minst i stor-
städerna. Under 2014 har vi bland annat gjort detta för att minska risken för att 
dra över tiden för trafikavstängningarna: 

• Vi utför riskronder inför kritiska arbetsmoment och kontinuerlig planering  
 med våra entreprenörer.

• Vi håller veckovisa leveransmöten i Stockholm och Göteborg.

• Vi utför riskhanteringsåtgärder relaterade till riskbilden inom projekten.

• Resurser som reserv, både i form av maskiner och personal.

• Gemensam uppföljningsmodell för erfarenhetsåterföring och kontroll inför  
 liknande arbeten.

2  Styrkort
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2.2 Ekonomi
 

Resultatmål Ack utfall 
i procent

Årsprog i 
procent

Årsmål i 
procent

Mått

Vi effektiviserar 
genom att sänka 
våra projekts 
totalkostnader i 
Nationell plan för 
transportsystemet 
2014–2025 med 2–3 
procent.

* 3 procent 2014
* 3 procent 2015
* 3 procent 2016

-3,11 -3  -3 Kostnads-
minskning,  
procent

Avvikelse mellan 
budget enligt 
överenskommelse 
och årsutfall på 
totalnivå ska uppgå 
till högst:

* 3,0  procent 2014
* 2,5  procent 2015
* 2,0  procent 2016

3,3 3 3 Prognossäker-
het per år

 
 
Sänkta kostnader med drygt tre procent
Stora Projekt har från och med 2014 ett nytt styrkortsmål för att sänka projek-
tens totalkostnad i den nationella planen för transportsystemet med tre procent. 
Vi ska verifiera avvikelser som leder till att kostnadsminskningar uppnås. Vi har 
tillsatt en verifieringsgrupp som följer upp, värderar och kommunicerar erfa-
renheter och goda arbetssätt. Bruttokostnaden inom hela verksamhetsområdet 
minskade med minus 3,1 procent under 2014, vilket ligger helt i linje med målet. 

Vi har identifierat tio effektiviseringsförslag inom verksamhetsområdet under 
2014. Tillsammans innebär det kostnadsbesparingar på 1 600 miljoner kro-
nor under perioden 2016–2025. Det kommer att räknas in i kommande års 
totalkostnadsminskningar eftersom de då kommer att ha kvalitetssäkrats med 
verkligt utfall.

Fortsatt god prognossäkerhet
Vi har under de senaste åren infört åtgärder för att förbättra vår ekonomiska 
prognossäkerhet. Avvikelsen för året uppgår till tre procent vilket också var 
målet. 

Gratis barnguidning om hur och varför 
tunneln byggs genom Hallandsås.
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Mälarbanan, Kallhäll.
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2.3 Arbetssätt
 

Resultatmål Ackumu-
lerat 
utfall
Antal 
arbets-
miljö-
olyckor 
per miljon 
arbetade 
timmar

Års-
prog
Antal 
arbets-
miljö-
olyckor 
per 
miljon 
arbe-
tade 
timmar

Årsmål
Antal 
arbets-
miljö-
olyckor 
per 
miljon 
arbe-
tade 
timmar

Mått

Stora projekt ska skapa 
förutsättningar för att antalet 
allvarliga arbetsmiljöolyckor 
årligen ska minska och uppgå 
till högst:

* 8 stycken/miljon arbetade 
timmar år 2014

* 7 stycken/miljon arbetade 
timmar år 2015

* 6 stycken/miljon arbetade 
timmar år 2016

7,1 st 7 8 Antal 
arbetsmiljö-
olyckor per 
miljon 
arbetade 
timmar

Andel arbetsplatser på väg och 
järnväg med godkänt resultat 
vid genomförda arbetsplats-
kontroller ska öka till minst

* 90  procent 2014
* 92  procent 2015
* 95  procent 2016

87,88% 86% 90% Godkända 
arbetsplat-
ser på väg 
och järnväg, 
andel

För entreprenader, 25 till 500 
mnkr, ska den volym som 
upphandlas som totalentrepre-
nader uppgå till minst

* 40  procent 2014
* 45  procent 2015
* 50  procent 2016

33% 33% 40% Totalentre-
prenader, 
andel 
procent

För projekteringsuppdrag ska 
den volym som upphandlas 
med fast arvode ska uppgå till 
minst

* 30  procent 2014
* 35  procent 2015
* 40  procent 2016

0% 0% 30% Projekte-
ringsupp-
drag 
upphand-
lade med 
fast arvode, 
andel  
procent

Färre allvarliga olyckor 
Vi fortsätter vårt arbete med arbetsmiljörelaterade frågor.  Under 2014 skedde 
en olycka med dödlig utgång inom vår verksamhet, vilket vi beklagar djupt. 
Resultatet för 2014 blev 7,1 allvarliga olyckor per miljon arbetade timmar, vilket 
kan jämföras med resultatet för 2013 som var 8,3 allvarliga olyckor per miljon 
arbetade timmar. Antalet allvarliga olyckor har minskat kontinuerligt sedan 2011. 
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Vi ser att vårt stora fokus på arbetsmiljöområdet ger resultat. För 2015 sänker vi 
målet till sex allvarliga olyckor per miljon arbetade timmar. 

Nio av tio arbetsplatser på väg och järnväg godkända
Under året har totalt 66 arbetsplatskontroller genomförts inom Stora projekt. 
Av dessa blev 58 godkända, vilket motsvarar 88 procent. Under 2015 kommer 
vi att göra en fördjupad genomlysning där vi presenterar de vanligast förekom-
mande avvikelserna, med fokus på sådana där fara för personskada föreligger.

Andelen totalentreprenader växer
Den totala upphandlingsvolymen för entreprenader under 2014 uppgår till  
2 666 miljoner kronor. Av denna volym har 1 929 miljoner kronor eller  
72 procent upphandlats som totalentreprenader. Av årets 19 tecknade entreprenad- 
upphandlingar upphandlades nio som totalentreprenad, vilket motsvarar  
47 procent av det totala antalet. Vår enskilt största upphandling under 2014 var 
för Marieholmstunneln i Göteborg, med ett kontraktsvärde om 1 555 miljoner 
kronor. Under 2013 upphandlade vi totalentreprenader för 826 miljoner kronor.

För det intervall som mäts i styrkortet för 2014 - entreprenader mellan 25 och 500 
miljoner kronor - når vi dock en måluppfyllelse på endast 33 procent, räknat i volym. 

Den totalt upphandlade entreprenadvolymen inom intervallet uppgår till 1 018 
miljoner kronor, varav 333 miljoner kronor som totalentreprenad. Denna total-
enreprenad avser trafikplats Marieholm i Göteborg.

Få projekteringsuppdrag med enbart fast arvode
Volymen för projekteringskontrakt under 2014 uppgår till 249 miljoner kronor. 
Inget kontrakt tecknades med enbart fast arvode som ersättningsform, vilket är 
utgångspunkten för hur detta mål räknas.  Hela volymen är i princip tecknad 
med en kombination av fast och rörligt arvode. Vi tecknade åtta projekterings-
uppdrag för 2014, varav sex stycken, eller 75 procent, upphandlades med en 
kombination av fast och rörligt arvode. 

2.4 Medarbetare 

Resultatmål Acku-
mulerat 
utfall

Års-
prognos

Årsmål Mått

Minst 90 procent av fram-
tagna åtgärder ska genom-
föras under 2014 i syfte att 
uppnå ett MMI på minst 69 
för 2015.

* 90  procent 2014
* MMI 69 2015
* 90  procent 2016

98% 98% 90% Genom-
förda 
åtgärder för 
MMI, andel

Trafikverkets senaste medarbetarundersökning genomfördes 2013 med ett 
mycket gott resultat för vårt verksamhetsområde. Vårt mål för 2014 var att 
genomföra minst 90 procent av alla handlingsplaner som togs fram utifrån 
resultatet av medarbetarundersökningen. Totalt har vi genomfört 121 av 123 
handlingsplaner, vilket motsvarar 98 procent.
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3 Bidrag till Resmål 2016
Trafikverket har formulerat en målbild för 2016 som kallas Resmål 2016. 
Resmål 2016 är inriktat på vår leveransförmåga och genomförandekraft. Det 
visar vad som är särskilt viktigt i vårt arbete och är en viktig utgångspunkt när 
vi prioriterar i verksamheten de kommande tre åren. Stora projekts bidrag till 
Resmål 2016 är tydligt och tar avstamp i våra strategier, se figur nedan.

Figur 1. Stora projekts strategier

3.1 Kundorientering 

Vi bidrar till detta resmål genom vårt strategiområde Goda relationer med omvärl-
den.

Framsteg under året:
• Dialog och förståelse för omvärlden 
Årets undersökningar av närboendes och trafikanters attityder visar att åtta av 
tio är positiva eller neutrala till våra projekt. Siffran är stabil.

I media är bilden god. 87 procent av inslagen är positiva eller neutrala. Ett 
värde på synlighet och vinkling av projekten i media, ett så kallat impression 
score-värde, låg på 20 procent 2014, vilket är ett mycket gott värde på skalan.

• Enkelt för kunderna
Vad gäller hur vi kommunicerar projekten visar undersökningar att 78 procent 
av de tillfrågade tycker att kommunikationen är aktuell, begriplig och tillräcklig. 
Siffran är stabil.

3 Bidrag till Resmål 2016

      
      r

esmål 2016

Renodlade och 

pRofessionella 

beställaRe

effektiva 

pRocesseR

Goda RelationeR 

med omväRlden

attRaktiv  

aRbetsplats

kompeten
ta

 o
ch

 e
n

g
a

g
er

a
d

e 
m

ed
arb

et
are

      
   smarta arbetssätt 

          ku
n

d
o

rien
terin

g



14

3.2 Kompetenta och engagerade medarbetare
Vi bidrar till detta resmål genom vårt strategiområde Attraktiv arbetsplats. 

Framsteg under året:
• Sund arbetsmiljö och medarbetarskap där vi gör varandra bra 
 -  Aktivt arbete med handlingsplaner kopplade till resultatet av den senaste  
  medarbetarundersökningen.

• Rätt kompetens på rätt plats 
 -  Beslut om enklare hantering av tillsättning av tjänster: Personal kan gå  
  mellan uppdrag inom verksamhetsområdena Investering och Stora projekt  
  utan intern annonsering.

• Attraktiv arbetsplats 
 -  Rutin för att alla minst sex månader innan avslut i projekt vet hur deras  
  fortsatta uppdrag ser ut.

3.3 Smarta arbetssätt
Vi bidrar till detta resmål genom våra strategiområden Renodlade och profes-
sionella beställare och Effektiva processer. 

Framsteg under året:
• Renodlade beställare 
 -  Vi når produktivitetsmålen och fortsätter vår effektivisering genom att  
  sätta mål för respektive projekt och fortsätta med att hitta nya smarta  
  lösningar för effektivare metoder och arbetssätt. 

• Resultatorientering och enkelhet 
 -  Vi fokuserar på flera styrkortsmål än tidigare; totalkostnad, prognos- 
  säkerhet och byggherrekostnad.

• Säkerhetskultur och hållbarhet 
 -  Vi har ansvaret för och driver arbetet med den branschgemensamma  
  nollvisionen.
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4 Intern styrning och kontroll
4.1 Särskilt viktiga händelser för intern styrning och kontroll
Strategier för Stora Projekt 

”Vårt viktigaste mål är att leverera våra projekt i rätt tid, till rätt kostnad och 
med rätt innehåll.”

Under året har vi uppdaterat våra strategier. De nya inslagen handlar om noll-
visionen för vår arbetsmiljö och om vårt ökade fokus på vår klimatpåverkan. I 
övrigt handlar strategierna, precis som tidigare, om effektivitet i affärsformer, 
arbetssätt, projektledning och dialog med omvärlden. Inom ramen för Resmål 
2016, men också därefter.

Vi har även fokuserat på att stärka den röda tråden i vår styrning. Detta har vi 
gjort genom att se till att våra handlingsplaner hänger ihop hela vägen, från 
övergripande strategier till risker i vår verksamhetsanalys.

Anpassning av arbetssätt för stora projekt
Vi har intensifierat vårt arbete med att anpassa Investera-processen till vår 
verksamhet under året. Vi har bland annat tagit fram nytt arbetssätt för kodning 
av ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-kodning), hantering av underrättelser 
(UR) och ett nytt systemstöd. Under 2015 kommer vi att genomföra processen. 
Den är en viktig plattform för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Till 
detta kommer nytt arbetssätt för integrerad riskhantering och uppföljning.

Arbetsmiljö och branschgemensam nollvision
Trafikverket utsåg 2013–2014 till säkerhetsår. En del av detta var arbetet med 
en överenskommelse för en säkrare bransch som kallades  ”Tillsammans mot 
noll olyckor i anläggningsbranschen”.  Avsiktsförklaringen undertecknades 
av Sveriges Byggindustrier (BI), Svenska Teknik&Designföretagen (STD) och 
Trafikverket  vid Anläggningsdagen den 18 mars 2014. Överenskommelsen hade 
en handlingsplan med 16 punkter och hade formats av ett underlag från Arbets-
miljöforum och material från förslagslådor på bygg- och projektarbetsplatser i 
samband med ett produktionsstopp (”stand-down”). Förslagslådorna gav oss en 
förslagsbank med över 600 idéer.

4  Intern styrning och kontroll
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En av aktiviteterna i handlingsplanen är ett årligt produktionsstopp på 15 
minuter för att uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna. Vi genomförde 2014 års 
produktionsstopp tillsammans med våra leverantörer den 7 oktober. Totalt 
berördes drygt 60 arbetsplatser runt om i Sverige och cirka 4000 personer 
deltog. Projekt Citybanan gästades bland annat av Trafikverkets generaldi-
rektör, de verkställande direktörerna för Sveriges Byggindustrier och Svenska 
Teknik&Designföretagen och chefen för Stora Projekt. 

Vår gemensamma handlingsplan
Handlingsplanen kommer fortlöpande att avrapporteras på våra hemsidor.

Fokusområde Aktiviteter* Huvudansvar

1. God säkerhets
kultur med 
aktivt ledar och 
medarbetar skap

”Den omhändertagande säkerhetskulturen”  
Ta fram branschgemensamma ledar och medarbetarkoder som skapar 
en god och gemensam säkerhetskultur.

Sveriges 
 Byggindustrier

2. Arbetsmiljön i fokus på alla kontraktuella möten 
Se till att arbetsmiljön alltid kommer högt upp på alla  kontraktuella 
möten.

Trafikverket

3. Tydlig ansvarsfördelning  
Skapa tydlig modell för ansvars och uppgiftsfördelning för arbetsmiljö 
och säkerhet som ska användas på alla arbetsplatser.

Trafikverket

4. Introduktionspaket  
Ta fram målgruppsanpassade introduktionspaket till Trafikverkets 
projekt arbetsplatser som bland annat visar risker och regler.

Trafikverket

5. God arbetsmiljö lönar sig 
Synliggöra och kommunicera de positiva effekter bra arbetsmiljöarbete 
ger en verksamhet i stort. Till exempel i form av ökad lönsamhet, ökad 
produktivitet och minskad personalomsättning.

Svenska 
Teknik&Design
företagen

6. Premiera god säkerhetskultur 
Utveckla verktyg för att premiera en god säkerhetskultur, t ex ett årligt 
arbetsmiljöpris.

Trafikverket

7. ”Stand-down” 
Genomföra ”Standdown” en gång per år i  samarbete med branschen i 
Trafikverkets projekt?

Trafikverket

8. Proaktiva gemen
samma arbets
sätt och aktiv 
riskhantering

Enhetlig uppföljning av arbetsmiljöolyckor 
Skapa en branschgemensam modell för mätning, uppföljning och 
erfarenhets spridning av arbetsmiljöolyckor.

Sveriges 
 Byggindustrier

9. Riskhantering i fokus 
Ta fram ett samordnat och  systematiskt arbetssätt där man bland annat 
fångar upp risker kopplade till de vanligaste olyckorna.

Trafikverket

10. Arbete i trafikerad miljö 
Genomlysa arbetssätt, regel verk och uppföljning av arbete i trafikerad 
miljö ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Trafikverket

11. Erfarenhetsutbyte mellan BAS-P och BAS-U 
Ta fram gemensamma arbetssätt för att överföra kunskaper, risker och 
erfarenhet inom arbetsmiljöområdet mellan BASP och BASU.

Trafikverket

12. Arbetsmiljö i BIM 
Föra in arbetsmiljöfrågor tydligare i BIM (ByggnadsInformationsModel
lering) för att naturligt integrera dem redan från projekteringsskedet.

Svenska 
Teknik&Design
företagen

13. ”Arbetsmiljökörkort” 
Ta fram basutbildningar och kompetensverifiering (kopplade till ID06) 
som blir krav för att få tillträde till en byggarbetsplats. 

Sveriges 
 Byggindustrier

14. Skyltning - ”En säker arbetsplats” 
Ta fram original för standardskyltar med minimikrav för olika bygg
arbetsplatser.

Sveriges 
 Byggindustrier

15. Tydliga 
kontrakts krav 
och uppföljning

Systematisk leverantörsuppföljning 
Ta fram en metodik för uppföljning av samtliga leverantörers arbetsmil
jöarbete med en kopplad åtgärdstrappa.

Trafikverket

16. Tydligare kontraktskrav 
Revidera och uppdatera kontrakts krav som ett resultat av genomfört 
arbete i denna avsikts förklaring.

Trafikverket

*Aktiviteterna sammanfattar en förslagsbank med över 600 idéer och åtgärder från Arbetsmiljöforum samt den branschgemensamma 
”Stand down” som hölls på ett 60-tal av Trafikverkets större anläggningsprojekt hösten 2013.
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Rapportering av status i arbetet görs tertialvis och med årlig rapportering till 
Anläggningsforum. Anläggningsdagen för 2015 är kommer att äga rum den 17 
mars och nollvisionsarbetet kopplat till allvarliga arbetsmiljöolyckor kommer 
att vara ett av inslagen där.

Ledningens genomgång 
Vid ledningens genomgång våren 2014 beslutade Stora projekts ledningsgrupp 
att införa en modell för förbättringsarbete med fokus på att kontinuerligt ut-
veckla våra kritiska arbetssätt:

• Ta emot beställning
• Förbereda upphandling
• Följa upp och styra leverans
• Överlämna produkt
• Tillstånd och överklaganden
• Implementering av nya arbetssätt

En viktig del av vår roll som renodlade beställare är hur vi ska arbeta med kon-
troll och uppföljning. Detta genomlyses nu i ett projekt i Trafikverket, Anpassat 
regelverk, som organisatoriskt placerats under Stora projekt. 

Internrevisioner
Projekten inom Stora projekt revideras årligen. Under en vecka vart tredje år 
genomförs en så kallad storrevision med en mer omfattande granskning. Öv-
riga år görs så kallade efterlevnadsrevisioner med fokus på tillämpningsfrågor 
under två till tre dagar. Det har gjorts ett tiotal revisionsbesök för granskning 
och stickprov på kravuppfyllnad hos leverantörer till Stora projekt under 2014. 
Inom ramen för revisionen ”Styrning inom Stora Projekt” granskades även verk-
samhetsområdets stab under året. 

Revisionsåret resulterade i 16 observationer totalt, varav Stora projekt äger 11. 
Av dessa 16 observationer hamnar sex i kategorin väsentliga observationer. Vi 
arbetar med alla observationer och de har fått en ansvarig.
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4.2 Särskilt viktiga iakttagelser vid revisioner eller föreläg-
ganden
Arbetsmiljö
Vi hanterade ett föreläggande från Arbetsmiljöverket gällande odetonerat 
sprängämne under våren 2014. Arbetsmiljöverket lämnade även en underrättel-
se för övervägande om föreläggande som var kopplad till brister som upptäcktes 
vid inspektion av ett av våra projekt. Bristerna gällde arbeten i nära anslutning 
till maskiner på byggarbetsplatsen med risk för ohälsa och olycksfall. Arbetsmil-
jöverket har avslutat båda ärendena.

Miljö
Ett av våra projekt fick under 2014 ett föreläggande från kommunens miljökon-
tor. Föreläggandet gällde ytterligare åtgärder avseende rening av vägdagvatten 
utöver vad som fastställts i samband med arbetsplanen. Vi har nått en över-
enskommelse om vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas. Ett av våra projekt 
har dessutom blivit förelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnderna att följa ett 
övergripande kontrollprogram för byggskedet.

Revision 
Stora projekt har ingen allvarlig revisionsanmärkning på Trafikverkets styrelses 
bevakningslista.

4.3 Större förändringar i riskprofilen
En revidering av riskerna har genomförts. Underlag till denna revidering har 
varit risker i projektens månadsrapporter, information om inträffade händelser 
och projektens dialog med verksamhetsområdeschefen och avdelningen för 
verksamhetsstyrning. 

Vår största risk
Arbetsmiljöolyckor som ger kroppsskada, psykiskt lidande eller har dödlig utgång 
är fortfarande vår största risk. Denna risk avser vi kunna minska, bland annat 
med hjälp av den branschgemensamma visionen ”Tillsammans mot noll olyckor”.

5 Uppdrag
5.1 Avslutade uppdrag
Den 23 oktober 2014 beslutade regeringen att stoppa produktionen i projekt 
Förbifart Stockholm fram till den 1 maj 2015. Efter den 23 oktober avbröts 
därför allt arbete i fält. Projektet arbetade med att exempelvis söka tillstånd, 
planera och röja undan säkerhetsrisker. Mätningar och kontroller av yt- och 
grundvattenförhållanden fortsatte också eftersom de var kopplade till pågående 
tillståndsprocesser. Vad gäller planerade upphandlingar publicerades inga nya 
förfrågningar och inga nya kontrakt tecknades.

Den 1 januari 2015 hävdes produktionsstoppet och de förberedande fältarbetena 
kommer att återupptas så snart som möjligt. Förberedelser för att bygga tunnlar 
och de tre tillfälliga hamnarna kan fortsätta enligt planerna och upphandling-
arna återupptas.

5  Uppdrag
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6 Effektiviseringsarbetet
6.1 Ökad produktivitet och innovation i anläggningsbran-
schen
Under 2014 frigjordes 293 miljoner kronor samt ytterligare 17 miljoner kronor 
som faller ut 2015 eller senare. Ackumulerat sedan 2010 ger det 1 211 miljoner 
kronor till och med 2014 och 17 miljoner kronor som faller ut 2015 eller senare. 
Vi klarade därmed årets ackumulerade mål på 1 060 miljoner kronor och jobbar 
vidare mot 2015 års ackumulerade mål på 1 360 miljoner kronor.

6.2 Framdrift i det interna effektiviseringsarbetet
Det interna effektiviseringsarbetet har gått bra. Ackumulerat sedan 2010 upp-
gick det 2013 till 390 miljoner kronor. Under 2014 tillkom ytterligare cirka 30 
miljoner kronor, vilket också var målet. Vi har därmed uppnått en total effekti-
visering på cirka 420 miljoner kronor sedan Trafikverkets bildande 2010, vilket 
är helt enligt vårt mål. 

Vi avslutar nu vår mätning av det tidigare effektiviseringsarbetet och låter det i 
fortsättningen bli en del av mätningen av vårt nya styrkortsmål ”Vi effektivise-
rar genom att sänka våra projekts totalkostnader i Nationell plan för transport-
systemet 2014–2025 med 2–3 procent.”

6  Effektiviseringsarbetet
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7 Ekonomiska ramar
7.1 Utfall mot budget
Under 2014 har vi upparbetat 9 209 miljoner vilket motsvarar 95 procent av 
årets tilldelade budget om 9 656 miljoner. Differensen uppgår till 447 miljoner 
varav 180 miljoner avser kostnadsminskningar. 

De fyra år som mätningen omfattar har upparbetningsgraden förbättrats konti-
nuerligt i jämförelse med varje års tilldelade medel. 

Belopp i mnkr 2011 2012 2013 2014 Medel

Utfall (U) 12 389 12 220 9 491 9 209 10 827

Budget (B) 14 421 14 062 10 474 9 656 12 153

U/B - 2 032  - 1 842 - 983 - 447 - 1 326

U/B 85,9% 86,9% 90,6% 95,4% 89,1%

Jämförelsen görs mellan utfall och bruttovolym i projektens årsvisa överens-
kommelser.

7  Ekonomiska ramar
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8 Framdriften i våra projekt
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Citybanan
Citybanan tog stora steg framåt 2014.
Det sista genomslaget, när berget mellan två tunneldelar sprängs bort, gjordes 
i september 2014. En högtidlig känsla infann sig bland medarbetarna i pro-
jektet när sprängröken skingrades och tunneln var öppen hela vägen från norr 
till söder. I slutet av 2014 återstod endast en liten bergplugg av Citybanans sex 
kilometer långa tunnel under Riddarholmen. Den lilla bergpluggen sprängdes 
bort i början av 2015. 

En viktig del för projekt Citybanan är att följa upp om fastigheterna längs tun-
nelsträckningen påverkas av Citybanans arbeten. Vid årets slut hade vi besiktat 
över 60 procent av alla fastigheter, och besiktningen visade på liten påverkan 
och få skador.

I juli gjorde rallarna entré i tunneln och lade det allra första spåret. Sedan dess 
har järnvägen fortsatt att läggas längs sträckan och samtidigt pågår installatio-
ner av el, tele och ventilation med mera längs hela sträckan och vid de två nya 
stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan som växte fram ytterligare 
under 2014.

Bygget av Citybanan fascinerar många människor. Det har vi märkt bland annat 
vid de tillfällen vi har haft öppet hus. I oktober kom över 4 000 personer till 
visningen av stationen Stockholm City för att titta på plattformar och rulltrap-
por och ställa frågor till projektets experter. 

Stationsbygge pågår även under Odenplan och där kunde vi öppna entrébyggna-
den för tunnelbanans resenärer under 2014.

I oktober gjorde vi den sista gjutningen i den flyttbara formvagn som vi har använt 
för att bygga järnvägsbron i Årsta. Brobygget kommer att slutföras under 2015. 

Bygget av Citybanan beräknas bli klart till årsskiftet 2016/2017, vilket är ett år 
tidigare än planerat. 

C
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Var: Genom Stockholms centrala delar.
Vad: En sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala 
Stockholm, två nya stationer, Stockholm City och Stockholm 
Odenplan, och en 1,4 kilometer lång järnvägsbro i Årsta. 
Varför: Med Citybanan fördubblas kapaciteten för pendel-, 
regional-, fjärr- och godståg till och från Stockholm. Tillgänglig-
heten ökar med de två nya stationerna. 
Nuläge: Hela tunneln är färdigsprängd och  bron i Årsta är 
färdiggjuten. Bygget av stationerna pågår och spårläggning och 
installationsarbeten pågår längs hela sträckan. 
Trafikstart: 2017.
Kostnad: 16,8 miljarder kronor (prisnivå januari 2007).

En stålbalk till Citybanans station Stockholm 

Odenplan levererades och monterades under året.
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E4 Förbifart Stockholm
21 kilometer ny sträckning av E4 väster om Stockholm som ska binda 
samman regionen och minska sårbarheten i vägsystemet.
I maj 2014 avslog regeringen samtliga överklaganden på arbetsplanen som där-
med vann laga kraft. Förbifart Stockholms officiella byggstartsceremoni firades 
i Häggvik den 19 augusti 2014. Ett gemensamt spadtag togs av dåvarande infra-
strukturministern, Trafikverkets regionchef i Stockholm, landshövdingen och 
kommunstyrelsernas ordförande i de fem kommuner som Förbifart Stockholm 
kommer att passera genom.

Projektering och olika typer av markundersökningar pågår sedan flera år tillbaka. 
Förberedande arbeten påbörjades 2013 och ökade i intensitet under 2014. De 
första förfrågningsunderlagen för projektets stora entreprenader började gå ut till 
marknaden.

Efter valet i september 2014 beslöt den nya regeringen att frysa produktionen i 
projekt Förbifart Stockholm från den 23 oktober 2014 till den 1 maj 2015. Avsik-
ten med beslutet var att ge Stockholms stad och Stockholms läns landsting möjlig-
het att omförhandla finansieringen av projektet. Men redan i december beslutade 
regeringen att häva frysningen och låta Trafikverket återuppta produktionen 
den 1 januari 2015. Samtidigt meddelade mark- och miljödomstolen domar med 
verkställighet. De förberedande arbeten i fält som avbröts då projektet frystes 
återupptas nu successivt. Vi förbereder byggarbetsplatser, vi genomför åtgärder 
för att minska buller från arbetsplatserna, och entreprenörer etablerar sig. 

Den totala förseningen för Förbifart Stockholm på grund av frysningen blir cirka 
sex månader och den kommer att kosta maximalt 170 miljoner kronor extra.
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Var: Väster om Stockholm. 
Vad: En 21 kilometer ny sträckning av E4:n mellan Kungens 
kurva i söder och Häggvik i norr. Cirka 18 kilometer av vägen 
går i tunnel.
Varför: Skapar en enklare vardag i en snabbt växande region, 
knyter samman norr och söder och skapar en gemensam 
arbets- och bostadsmarknad, minskar sårbarheten i vägtrafik-
systemet och avlastar infartslederna och centrala Stockholm. 
Nuläge:  Arbetsplanen vann laga kraft och miljödomar medde-
lades 2014. Bygget pågår och trafikstart beräknas 2026.
Kostnad: Knappt 28 miljarder kronor (2009 års prisnivå).

Förbifart Stockholms byggstartsceremoni den 19 augusti 

2014 i Häggvik. Från vänster i bild: Helena Sundberg, 

Trafikverket, Daniel Dronjak Nordqvist, Huddinge 

kommun, Sten Nordin, Stockholm stad, Chris Heister, 

landshövding Stockholm, Catharina Elmsäter Svärd, f.d. 

infrastrukturminister, Peter Carpelan, Ekerö kommun, 

Cecilia Löfgren, Järfälla kommun och Douglas Lithborn, 

Sollentuna kommun (Foto: Mikael Ullén).
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E4 Sundsvall
En ny väg. 1000 nya möjligheter.
År 2014 var E4 Sundsvall-projektets finalår. Året inleddes med att Sundsvalls-
brons sista brosektion kom på plats.  Vid bygget av E4:s södra delar kopplades 
en kilometer ny järnväg in över nya E4. 

Inkopplingen gick bra och tidplanen höll för trafiköppning av den södra delen 
i november. Under året har vi lett om trafiken vid flera tillfällen för att kunna 
färdigställa nya E4.

För att hålla tålamodet uppe bland trafikanter och närboende arrangerade pro-
jektet aktiviteter:

• ”Gå och titta” var namnet på vårt öppna hus på E4 Sundsvall.  Omkring 10 000 
personer promenerade på Sundsvallsbron och fick en guidad busstur längs nya 
E4 och information från projektmedlemmar i guldhjälm.

• ”Tuta och kör” kallades trafiköppningen av E4 i Skönsberg. En av utmaning-
arna i Skönsberg var att vid flera tillfällen leda om 30 000 fordon per dygn.

• ”Tuta och kör” kallades också trafiköppningen av södra delen av projektet E4 
Sundsvall. Då öppnade vi 17 kilometer ny E4 med tre trafikplatser och 26 broar. 
Den nya motorvägen har ersatt en olycksdrabbad flaskhals på vår viktiga euro-
paväg och minskat restiden med cirka 20 minuter i högtrafik.

• På luciadagen gick 15 000 Sundsvallsbor över Sundsvallsbron för ett försök att 
ta världsrekord i längsta fackeltåg, arrangerat av Näringslivsbolaget.

• Den 18 december ägde invigningen rum. Kungen invigde 20 kilometer ny E4 
med 5 trafikplatser och 33 broar. Ett stort och komplext byggprojekt stod klart 
nästan ett helt år före tidplanen.

Intresset för projektet har varit mycket stort från såväl media som allmänheten. 
Utöver de personer som har besökt de ovan nämnda aktiviteterna har projektets 
visningslokal besökts av cirka 6 000 personer under året som gått. 
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Var: Utanför Sundsvall.
Vad: 20 kilometer ny E4, fem trafikplatser och 33 broar varav 
den längsta är Sundsvallsbron med sina 2 109 meter.
Varför: Södra infarten och centrum har haft problem med 
köbildning, trafikolyckor, låg snittfart och dålig luftkvalitet. Den 
nya E4-sträckningen förbättrar trafiksäkerheten, framkomlighe-
ten och miljön. 
Nuläge: Arbeten omkring nya E4:n med anslutande vägar, 
rivning och återställelse av marken för delar av gamla E4:n, och 
plantering av växter. Projektet kommer att avslutas under 2015.
Trafikstart: 2014.
Kostnad:  4,1 miljarder kronor (prisnivå 2009).

Asfaltering Sundsvallsbron

380 meter 
lång bro över 

åkerlandsskap
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E18 Hjulsta–Kista
Klar i tid och mer än en halv miljard under budget.
Den 20 maj 2014 invigde dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-
Svärd nya E18 Hjulsta–Kista vid en ceremoni under broarna vid trafikplats Rin-
keby. Genom ombyggnaden har det blivit smidigare och säkrare att ta sig fram 
på sträckan. Nu kan fler människor och företag flytta till områdena runt E18. 
Det har även blivit enklare att ta sig till Järvafältet från närliggande bostadsom-
råden.

Trots att det i maj återstod en hel del arbeten kunde vi vid den officiella invig-
ningen meddela att projektet blir klart inom utsatt tid, och till en kostnad som 
underskrider den ursprungliga budgeten med drygt en halv miljard kronor. 
Detta innebär en sänkning av kostnaderna med mer än tio procent. De lägre 
kostnaderna beror bland annat på aktiv riskhantering, upphandlingar med god 
konkurrens bland leverantörerna och smarta tillfälliga trafiklösningar som gjort 
att både bygget och trafiken har kunnat flyta på effektivt.

Resultatet av projektet är cirka nio kilometer motorväg med sex planskilda 
trafikplatser, en ny lokalgata, trettio broar och två tunnlar på 300 meter. En av 
de stora fördelarna med ombyggnaden är att den lokala trafiken har separerats 
från genomfartstrafiken, vilket innebär att trafiken flyter smidigare och risken 
för olyckor har minskat. Pendlare har berättat att de sparar upp till 30 minuter 
om dagen i rusningstid tack vare bättre flyt i trafiken. 
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Var: Stockholms västra infart.
Vad: En cirka nio kilometer lång motorväg med sex planskilda 
trafikplatser, trettio broar, två tunnlar på 300 meter och en ny 
lokalgata mellan Hjulsta och Rinkeby. 
Varför: Vi bygger om vägen mellan Hjulsta och Kista för att 
minska bilköerna, bullret och antalet olyckor. När projektet är 
klart kan fler människor och företag flytta till områdena kring 
E18. Det blir också enklare att ta sig till Järvafältet.
Nuläge: Återställningsarbeten.
Trafikstart: 2011–2014.
Kostnad: Cirka 3,5 miljarder kronor (2009 års prisnivå).

Trafikplatsen i Kista är en viktig skärningspunkt där två 
långsträckta stålbroar kopplar ihop E18 och E4 – Sveri-
ges mest trafikerade vägar. LED-armaturer lyser upp delar av konstruktionen i blågrönt glas och gör trafikplat-
sen till ett tydligt och uppskattat landmärke längs E4:n. 
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Ostlänken
En del av en ny generation järnväg.
Ostlänken är tillsammans med Göteborg–Borås det första steget mot en ny ge-
neration järnväg i Sverige. Med höghastighetståg på dubbla spår skapar Ostlän-
ken förutsättningar för snabba, säkra och smidiga resor och transporter mellan 
våra storstadsregioner.

Under 2014 fortsatte projektet att lägga grunden för den drygt 15 mil långa 
sträckan, ett första steg för nya höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm och 
Göteborg och Stockholm och Malmö. Vi planerar att börja bygga 2017 med  
målet att de första tågen ska börja rulla 2028.

Under 2014 kom planeringsskedet för Ostlänken igång på allvar, och vi har 
handlat upp två av de totalt fyra planuppdragen. Arkeologiska undersökningar 
inleddes, och i slutet av året kom arbetet med fältstudier i gång på Ostlänkens 
norra del. Arbetet har även fortsatt med den kompletterande utredningen för 
en eventuell tunnellösning under Linköping. Ett flertal miljötillstånd blev klara, 
och flera styrande dokument som Teknisk systemstandard för höghastighets-
järnväg kom på plats.

Inför kommande tillåtlighetsansökan skickade vi en beredningsremiss till be-
rörda myndigheter och kommuner. Samtliga remissinstanser ställde sig bakom 
den förordade korridoren. Vår bedömning är att vi kan skicka tillåtlighetsansö-
kan till regeringen våren 2015.

Vi prioriterar hållbarhetsperspektivet och Ostlänken blev ett av nio olika projekt 
som nominerades till ”Utmärkelsen för innovation och samverkan kring hållbar 
utveckling av anläggningsprojekt” av Sweden Green Building Council. 

Projektet tog även initiativ till ett kunskapsseminarium som genomfördes i 
Stockholm. Föreläsare från Tyskland, Österrike, Japan, Norge och Sverige 
talade bland annat om ballastfria spår, aerodynamiskt buller, tåg utvecklade för 
att klara extrema väderförhållanden och japanska landskapsbroar. Företag och 
myndigheter i Europa  och USA utbytte erfarenheter. 

Projektet har också medverkat på mässor för att redan nu väcka intresse bland 
entreprenörer inför kommande utmaningar när planerna ska förverkligas. Det 
är 150 år sedan stambanorna i Sverige byggdes och nu är det dags för en ny 
generation järnväg.
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Var: Järna–Linköping.
Vad: 15 mil ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg
Varför: Resor och transporter mellan storstadsregionerna ska 
bli snabbare, säkrare och smidigare, och kapaciteten för 
godståg på befintliga spår öka när snabba persontåg flyttas till 
Ostlänken.
Nuläge: Arbete med järnvägsplaner och ansökan om tillåtlighet 
till regeringen.
Byggstart: 2017.
Kostnad: Cirka 35 miljarder kronor (prisnivå 2013).
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Göteborg–Borås
En del av en ny generation järnväg.
Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Göteborg–Borås är 
tillsammans med Ostlänken det första steget mot en ny generation järnväg i 
Sverige. I april 2014 gav regeringen grönt ljus för en ny järnväg mellan Göteborg 
och Borås i och med den nya nationella transportplanen. Trafikverkets uppdrag 
är att planera och bygga delen mellan Mölnlycke och Bollebygd förbi Landvetter 
flygplats och att genomföra fördjupade studier på delarna Almedal–Mölnlycke 
och Bollebygd–Borås. En ny järnväg mellan Göteborg och Borås kommer att 
stärka kommunikationerna inom Västsverige, knyta regionens två största städer 
närmare varandra, förbättra kommunikationerna till Landvetter flygplats och 
vara en länk i en framtida höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg 
via Jönköping.
Under 2014 startade vi projektet. Vi rekryterade medarbetare, inledde en dialog 
med omvärlden och handlade upp konsulter som ska projektera höghastighets-
järnvägen. Intresset för att lämna anbud på projektets upphandlingar har varit 
stort och under hösten tilldelade Trafikverket uppdrag till tre olika konsultföre-
tag: Cowi, Sweco och Ramböll. Att vara med och bygga Sveriges första höghas-
tighetsjärnväg lockar även internationella företag, och vi ser att våra svenska 
leverantörer har knutit till sig internationella företag med kunskap från liknande 
projekt i Europa och Japan. 

Förväntningarna på en ny järnväg mellan Göteborg och Borås är stora, både på 
regional och nationell nivå. Stråket är Sveriges tredje största pendlingsstråk och 
en majoritet av pendlarna väljer i dag buss eller bil. En halvering av restiden och 
en ny tågförbindelse till Landvetter flygplats ger helt nya möjligheter för arbets-
pendling, regionförstoring och internationella resor. Som en del i en ny höghas-
tighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping är projektet även 
med och utvecklar den svenska järnvägen för framtida behov av en utbyggd och 
väl fungerande infrastruktur. 
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Var: Göteborg–Borås.
Vad: Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan 
Göteborg och Borås. Den nya järnvägen kommer även att 
utgöra en del av en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm 
och Göteborg.
Varför: Resorna mellan storstadsregionerna kommer att bli 
snabbare, arbetspendlingen kommer att bli smidigare och 
tillgängligheten till Landvetter flygplats kommer att öka.
Nuläge: Arbete med järnvägsplan, systemhandling och 
miljökonsekvensbeskrivning.
Byggstart: 2020.

Kostnad: Cirka 15 miljarder kronor (prisnivå 2008).
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Hallandsås
En av Västkustbanans största och sista flaskhalsar försvinner.
Under 2014 byggde Projekt Hallandsås klart 19 tvärtunnlar för utrymning och 
teknikutrymmen, och vi började med järnvägsinstallationerna. I tunnlarna ut-
förde vi bland annat mark- och kanalisationsarbeten, drog kabel, la ut underbal-
last och monterade belysning. Räls- och kontaktledningsarbeten gjordes utanför 
tunnlarna. Vi utförde signalarbeten på sträckan mellan Förslöv och Ängelholm. 

Vi började bygga stationerna i Förslöv och Båstad, och stationen i Barkåkra 
kommer att byggas under 2015. Vi lanserade även en gång- och cykeltunnel vid 
Båstads nya station. 

Grundvattennivåerna har i princip helt återhämtat sig sedan vi avslutade arbe-
tena med huvud- och tvärtunnlarna. Under 2014 började vi med återställningen 
av arbetsområdet i Förslöv.

Projektet arrangerade under hösten ett mycket välbesökt öppet hus för allmän-
heten med bussfärd genom huvudtunnlarna. Under året genomförde vi pressak-
tiviteter som gav positiva genomslag i media. En återkommande attitydunder-
sökning i Båstad kommun visade att förtroendet för projektet fortsätter att öka 
och att oron för negativa miljökonsekvenser av tunnelbygget är liten. 
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Var: På Västkusten mellan Båstad och Förslöv.
Vad: Två 8,7 kilometer långa, parallella järnvägstunnlar genom 
Hallandsås.
Varför: Öka kapaciteten över Hallandsås från fyra tåg per 
timme till 24 och fördubbla godsvikten.
Nuläge: Järnvägsinstallationer pågår.
Trafikstart: December 2015.
Kostnad: Totalt 10,5 miljarder kronor (Prisnivå 2008).

Under 2014 kom järnvägsinstallationerna igång 

på allvar i och utanför tunneln.  
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Marieholmsförbindelsen
Ökar kapaciteten för väg- och järnvägssystemet i Göteborg. 
År 2014 var ett intensivt byggår i Marieholm. I december 2014 tilldelades kon-
traktet för den fjärde och sista entreprenaden i Marieholmsförbindelsen. Ting-
stadsmotet är den avslutande delen i upphandlingen av Marieholmsförbindel-
sen och omfattar en stor trafikplats på Hisingen. Arbetet med upphandlingarna 
har flutit på och inga överprövningar har kommit in.

Projektet går enligt planen och i oktober kom en del i den nya Södra Marie-
holmsbron på plats. Vi har gjort omfattande pålnings- och muddringsarbeten 
i Göta älv och stängde älven helt för fartygstrafik under tre dygn. Vi har gjort 
klart allt förberedande arbete med rivningar, saneringar och markförstärkning.

Den entreprenör som ska bygga tunneln skrev kontrakt i juni och har presente-
rat sina designlösningar. Tunneln kommer att konstrueras i tre delar och dessa 
kommer att byggas på plats i torrdocka på Marieholm och sedan placeras ut i 
älven. 

 

M
ar

ie
ho

lm
sf

ör
bi

nd
el

se
n

Var: Göteborg.
Vad: Ny vägtunnel under och ny järnvägsbro över  
Göta älv i centrala Göteborg.
Varför: Minskar sårbarheten och störningarna samt ökar 
robustheten i vägtrafik- och järnvägssystemet, och avlastar 
trafiken genom Tingstadstunneln.
Nuläge: Projektet är i byggskede.
Trafikstart: Järnvägsbron 2016 och vägtunneln 2020.
Kostnad: Tunneln beräknas till 3,5 miljarder kronor (prisnivå 
2009) och ingår i Västsvenska paketet. Ny Marieholmsbro 
beräknas till 1,35 miljarder kronor (prisnivå 2009) och finansieras 
genom samverkan regionalt, nationellt och delfinansiering från EU. 

Marieholmsbron. 

Milstolpe 1, transport och montage av första broelementet. 

Nya Marieholmsbron består av 40 liknande brodelar som 

byggs dels på plats och dels prefabriceras.  

Ovan: Förberedelse inför montage av broelement.  
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Mälarbanan
Fler spår för en bättre resa.
2014 var ett händelserikt år i utbyggnaden av Mälarbanan mellan Tomteboda och 
Kallhäll i västra Stockholm. 

Regeringen beslutade om en ny nationell plan för transportsystemet, vilken 
innebar att Trafikverket fick full finansiering för utbyggnaden av Mälarbanan. Vi 
planerade för sträckan Barkarby–Tomteboda och för en tunnel under Sundby-
berg. För sträckan Spånga–Barkarby tog vi fram en systemhandling, järnvägsplan 
och miljökonsekvensbeskrivning. På sträckan Barkarby–Kallhäll fortsatte arbetet 
med att bygga ut järnvägen från två till fyra spår.

I maj rev vi pendeltågsstationen i Kallhäll och stängde av järnvägen en vecka 
eftersom det arbetet inte kan göras när tågtrafiken är igång. Då fick resenärerna 
resa med ersättningstrafik. När vi öppnade stationen igen fick resenärerna resa 
från en ny tillfällig station och plattform som vi byggt under avstängningen. Den 
tillfälliga stationen kommer att användas tills vi byggt klart den nya hösten 2016 .

 I Barkarby började vi bygga en ny bilbro över järnvägen och en ny gång- och cykel- 
tunnel under densamma. I Jakobsberg byggde vi en lång stödmur och flyttade 
en gammal stationsvilla. I Tomteboda började vi bygga två nya järnvägsbroar för 
anslutningen till Citybanan, den nya pendeltågstunneln under Stockholm.

Vid fyra tillfällen stängde vi av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll i flera da-
gar för att göra arbeten i järnvägsanläggningen. Tågen ersattes då med bussar. 
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Var: Mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm. 
Varför: Pendeltågen separeras från övrig tågtrafik, vilket ger 
tätare turer, bättre punktlighet och kortare restid.
Vad: Två spår byggs ut till fyra i cirka 20 km, Mälarbanan 
kommer att anslutas till Citybanan och tre nya pendeltågsstatio-
ner byggs.
Nuläge: Vi bygger sträckan Barkarby–Kallhäll. Utredning och 
planering pågår för sträckan Tomteboda–Barkarby.
Trafikstart: Etappvis öppning av olika sträckor och full trafik-
start 2025.
Kostnad: 13,9 miljarder kronor (prisnivå 2013).

Vattenprov vid Kallhäll

Arbetet pågår med 

spåren på Mälarbanan. 
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Norra Länken
En av norra Europas längsta vägtunnlar.
Söndagen den 30 november 2014 öppnades den första delen av Norra länken 
för trafik i kunglig glans. Allmänheten kunde närvara vid invigningsceremonin 
i Hagaparken, där bland annat kung Carl XVI Gustaf, kronprinsessan Victoria 
och infrastrukturminister Anna Johansson tryckte på knappen och öppnade 
Norra länken för trafik.

Under 2014 byggde vi klart de två sista byggentreprenaderna på delen Norrtull–
Värtan; trafikplats Frescati och trafikplats Värtan. Vi gjorde de slutliga instal-
lationerna i tunnlarna mellan Norrtull och Värtan och på trafikplats Värtan 
under våren 2014. Under den resterande delen av året har vi testat tunnlarna, 
till exempel trafikövervakning, brandbekämpning, ventilation och utrymnings-
vägar. Tillsammans med räddningstjänsten anordnade vi en beredskapsövning 
och genomförde brandprover samma vecka.

Arbetet med de två rampbroarna som sträcker sig från Karlberg till Solnabron 
började under våren. I augusti skedde lanseringen av brodelarna över stam-
banan. I oktober kunde vi öppna E4-E20 vid Tomtebodakurvan för trafik efter 
breddningen till tre körfält.

De södergående tunnlarna mellan Norrtull och Tomteboda färdigställdes strax 
innan jul. Vi inledde tester och provningar av installationer inför nästa delöpp-
ning. 

Innan öppnandet av Norra länken arrangerade Lidingöloppet den 22 november 
Stockholm Tunnel Run i Norra länkens tunnlar. Det var en riktig löparfest där 
cirka 42 000 personer sprang, gick eller rullade det tio kilometer långa loppet 
och fick möjlighet att se tunnelns installationer på nära håll.
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Var: Mellan Tomteboda och Värtan i Stockholm.
Vad: Fem kilometer väg varav fyra kilometer i tunnel och en kilometer  
som ska däckas över så Stockholms stad kan bygga Hagastaden.
Varför: För att lösa regionens trafikproblem och få en bättre miljö  
i innerstaden. Norra länken behövs för att kunna bygga de nya  
stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden.
Nuläge: Den 30 november 2014 öppnades sträckan Norrtull–Frescati–Värtan. 
Våren 2015 öppnar sträckan söderut mellan Norrtull och Tomteboda och 
tunneln från Frescati i riktning mot Essingeleden (E4-E20 S).
Kostnad: Norrtull–Värtan, 10,6 miljarder kronor (prisnivå 2014), 56,15 
miljoner euro i EU-bidrag. Delen Tomteboda–Norrtull cirka 4,2 miljarder  
kronor (prisnivå 2014).

Kungen inviger 
Norra länken.

42 000 löpare var anmälda till tunnel- 

loppet den 22 november 2014.

Trafiken släpps på i anslutning till invigningen.
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ERTMS
Ett teknikskifte för järnvägen i Sverige och Europa.
I april 2014 beslutade regeringen att införandet av signalsystemet ERTMS, 
European Rail Traffic Management System, på Södra Stambanan ska skju-
tas framåt med två år. (Sträckan är en del i EU:s plan för att skapa ett nät av 
gränsöverskridande järnvägslinjer genom Europa.) Under 2014 upphandlade 
och inledde Trafikverket projektering för införande av ERTMS på Malmbanan. 
Efter samråd med tågoperatörerna beslutades att första ibruktagning av det nya 
signalsystemet på banan blir tidigast 2020.

Under 2014 bestämde vi kraven för marksystemen. Under 2015 tas ny mjukvara 
i drift för att vi ska få erfarenhet på våra pilotbanor. Vi planerar att i slutet av 
året upphandla de första marksystemen för utbyggnaden av ERTMS i Sverige.
Utvecklingen av ombord- och marksystem går i takt med varandra. Under 2014 
har vi slutfört utvecklingen av de delar av ombordsystemen som krävs för de 
ovan nämnda marksystemen.

En förutsättning för införandet av ERTMS i Sverige är att regeringen tar ett 
beslut i finansieringsfrågan av ombordsystemen. Redan 2013 tog Trafikverket 
fram alternativa förslag för finansiering på näringsdepartementets uppdrag. Un-
der 2014 har branschföreträdare tagit fram ett nytt förslag, så kallad Toll Bridge 
Financing.
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Var: Hela Sverige.
Vad: Ett gemensamt signalsystem för Europas järnväg.
Varför: Den nuvarande signalanläggning har nått sin fulla 
livslängd. En gemensam EU-standard lägger grunden för 
gränsöverskridande trafik.
Nuläge:Projektering av Malmbanan pågår. Upphandling av de 
första systemen för utbyggnad av ERTMS görs under 2015.
Trafikstart: ERTMS kommer att vara fullt utbyggt 2035. Idag är 
tre pilotbanor i drift: Botnia- och Ådalsbanan, Västerdalsbanan 
och Haparandabanan.
Kostnad: 30 miljarder kronor (prisnivå 2012).

Haparandabanan fick ERTMS i december 2013 och 

är en av tre pilotbanor för det nya signalsystemet. 
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Västlänken
Pendeltågstunnel under Göteborg ger fler och effektivare resor.
År 2014 var ett händelserikt år för Västlänken. Västlänken fanns med i planen 
för regeringens beslut om nationell plan för transportsystemet för 2014–2025. 
I juni beslutade regeringen om tillåtlighet för Västlänken efter att ha prövat 
ärendet enligt miljöbalken, och i november godkände Länsstyrelsen miljökon-
sekvensbeskrivningen. Detta innebar att Västlänkens järnvägsplan kunde ställas 
ut för granskning den 10 december 2014 till 30 januari 2015 som planerat.

När arbetet med järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning och systemhand-
lingar närmade sig sitt slut började nästa skede med upphandling av konsult-
tjänster. I oktober tilldelades ÅF och det schweiziska företaget Basler & Hof-
mann uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för huvudentreprenader och 
förberedande arbeten för Västlänken.

Under 2014 var det mediala trycket på projektet och Trafikverket stort. Trycket 
på projektet var som störst vid en folkomröstning om trängselskatt som hölls i 
Göteborgs Stad i september. Protester framfördes mot både trängselskatt och 
Västlänken, som är en del av det Västsvenska paketet som delvis finansieras via 
trängselskatt. I en attitydundersökning från tidigare under året framgick dock 
att ungefär två tredjedelar av allmänheten är positivt eller neutralt inställda till 
Västlänken.
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Var: Under centrala Göteborg.
Vad: Åtta kilometer järnväg för pendel- och regiontåg, varav 
cirka sex kilometer i tunnel, och tre nya stationer.
Varför: Kapaciteten för tågtrafiken och tillgängligheten till 
staden och regionen kommer att öka, och sårbarheten i 
järnvägssystemet kommer att minska. Den nya pendeltågs-
sträckan kommer att bidra till ett attraktivt, växande och 
hållbart Västsverige.
Nuläge: Projektering pågår.
Byggstart: 2017/2018.
Kostnad: 20 miljarder kronor (prisnivå 2009). Projektet ingår 
i Västsvenska paketet och samfinansieras av EU. 

Ett förslag på möjlig utformning av Station Centralen. 

Ett förslag på möjlig 

utformning av Station 

Korsvägen. 
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Tvärförbindelse Södertörn
Knyter samman regioncentra och Södertörn med omvärlden.
När regeringen beslutade om nationell plan för transportsystemet våren 2014 
fanns Tvärförbindelse Södertörn med. Under 2014 arbetade vi med att starta 
projektet. Vi rekryterade medarbetare, inledde en dialog med omvärlden och 
arbetade fram förfrågningsunderlag för att handla upp konsulter som ska pro-
jektera och ta fram vägplan.
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Var:  Söder om Stockholm.
Vad: 20 kilometer förbindelse för kollektivtrafik, bil, cykel- och 
gångtrafikanter mellan E4/E20 vid Vårby i öster och väg 73 vid 
Haninge centrum i väster.
Varför: De regionala stadskärnorna Haninge, Flemingsberg 
och Kungens kurva och Skärholmen binds samman för ökad 
tillgänglighet, säkerhet och utveckling.
Nuläge: Planläggningsarbete pågår.
Byggstart: Preliminärt 2020.
Kostnad: Bedömd till cirka 4,9 miljarder kronor (prisnivå 2013).
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se TR
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Sveriges allra största satsningar på infrastruktur
Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart 
infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet 
i hela Sverige. Verksamhetsområde Stora projekt ansvarar för Sveriges allra 
största satsningar på infrastruktur.

•  Vi är en av landets största byggherrar.

•  Vår verksamhet spänner från förstudie till planering och byggnation.

•  Vi har en nollvision för antalet allvarliga arbetsmiljöolyckor.

•  Vi genomför våra uppdrag med fokus på att leverera i tid, till rätt kostnad och  
 förväntat innehåll.

•  Vi omsätter cirka 10 miljarder kronor per år.

Stora investeringar kräver smarta affärer
Vi arbetar målmedvetet för att minska våra kostnader genom smarta affärer och 
bra paketerade upphandlingar. Vår strategi är att handla upp fler totalentrepre-
nader samt fler utredningar och projekteringar till fast pris. Vi är övertygade om 
att det kommer att innebära ökad innovationsgrad, ökad produktivitet och större 
konkurrens – och därmed sänkta kostnader. Hittills har vårt verksamhetsom-
råde frigjort drygt 1 miljard kronor – pengar som nu kan gå till andra satsningar i 
transportsystemet.

•  Våra projekt har en sammanlagd budget på 180 miljarder kronor.

•  Av dessa är 130 miljarder i planeringsskede och 50 miljarder i byggskede.

•  Cirka 70% av budgeten återstår att upphandla.

•  De stora satsningarna framöver är koncentrerade till våra storstadsområden  
 Stockholm och Göteborg.

Läs mer på www.trafikverket.se/upphandling


