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Förord
Regeringen har i beslut 2008-12-19 gett i uppdrag till Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och
Luftfartsstyrelsen (trafikverken) att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell
transportslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021.
Här redovisar Banverket och Vägverket gemensamt ett förslag till strategier för drift och underhåll av
det statliga väg- respektive järnvägsnätet. I huvuddokumentet, Nationell plan för transportsystemet
2010–2021, ingår ett koncentrat av slutsatserna i förslaget.
Strategierna omfattar följande delar:
• en bedömning av nuvarande tillstånd på väg- respektive järnvägsnätet,
• mål för drift- och underhållsverksamheten uppdelat på olika väg- och bantyper,
• en beskrivning av hur trafikverken avser att uppnå dessa mål,
• en beskrivning av kostnaderna för att uppnå målen,
• en analys av behovet av bidrag till drift av enskilda vägar,
• en analys av behovet av miljöförbättrande insatser längs väg- respektive järnvägsnätet,
• en bedömning av samhällsekonomisk lönsamhet samt motivering till avvägning av insatserna.
Arbetet med strategierna för drift och underhåll har drivits gemensamt av Banverket och Vägverket
och i rapporten finns de gemensamma delarna först i varje avsnitt. Därefter följer det som är specifikt
för respektive myndighet.

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

3(138)
2009-08-13

Innehållsförteckning
UTGÅNGSPUNKTER FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLSSTRATEGIER ................................................. 6
SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 7
BEHOVET AV GODA TRANSPORTER .......................................................................................................... 9
RESOR OCH TRANSPORTER ÖKAR......................................................................................................................... 9
MÄNNISKORNAS OCH FÖRETAGENS BEHOV ....................................................................................................... 10
NYTTA FÖR RESENÄRER OCH TRANSPORTKÖPARE ......................................................................... 12
LEVERANSKVALITETER ..................................................................................................................................... 12
Indelning i väg- och bantyper ...................................................................................................................... 13
LEVERANSKVALITET PÅ VÄGNÄTET .................................................................................................................. 14
Vägtyper ....................................................................................................................................................... 14
Leveranskvalitet 2021................................................................................................................................... 16
Mål för leveranskvalitet 2021....................................................................................................................... 18
LEVERANSKVALITET PÅ JÄRNVÄGSNÄTET ......................................................................................................... 19
Bantyper ....................................................................................................................................................... 19
Leveranskvalitet 2021................................................................................................................................... 21
Mål för leveranskvalitet 2021....................................................................................................................... 22
ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART VÄG- OCH JÄRNVÄGSNÄT .............................................................. 23
Väg- och järnvägskapitalet .......................................................................................................................... 23
Miljöpåverkan från vägar och järnvägar ..................................................................................................... 24
VÄG- OCH JÄRNVÄGSNÄTET IDAG........................................................................................................... 26
TILLSTÅNDET I VÄGNÄTET .................................................................................................................................

26
Framkomlighet/Punktlighet .......................................................................................................................... 27
Robusthet ...................................................................................................................................................... 28
Trafik- och trafikantinformation................................................................................................................... 28
Bekvämlighet ................................................................................................................................................ 29
Säkerhet ........................................................................................................................................................ 29
Användbarhet ............................................................................................................................................... 29
TILLSTÅNDET I JÄRNVÄGSNÄTET....................................................................................................................... 30
Framkomlighet/Punktlighet .......................................................................................................................... 31
Robusthet ...................................................................................................................................................... 35
Trafik- och trafiktantinformation ................................................................................................................. 37
Bekvämlighet ................................................................................................................................................ 37
Säkerhet ........................................................................................................................................................ 38
Användbarhet ............................................................................................................................................... 39
SAMHÄLLSNYTTA GRUND FÖR PRIORITERINGAR ............................................................................. 39
SAMHÄLLSEKONOMISKA BERÄKNINGAR FÖR VÄGNÄTET .................................................................................. 39

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

4(138)
2009-08-13

Storstadsområden ......................................................................................................................................... 40
Övriga nationella stamvägar och anslutningsvägar med genomsnittlig årsdygnstrafik högre än 8 000
fordon ........................................................................................................................................................... 40
Utpekade pendlings- och servicevägar inklusive vägar för kollektivtrafik .................................................. 40
Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar............................................................................................ 41
Lågtrafikerade vägar och enskilda vägar .................................................................................................... 41
SAMHÄLLSEKONOMISKA BERÄKNINGAR FÖR JÄRNVÄGSNÄTET......................................................................... 41
Samhällsekonomisk kostnad för tågförseningar ........................................................................................... 43
KRITERIER FÖR PRIORITERINGAR ....................................................................................................................... 44
EFFEKTIVISERINGAR AV DRIFT OCH UNDERHÅLL ............................................................................................... 48
Vägnätet ....................................................................................................................................................... 49
Järnvägsnätet ............................................................................................................................................... 50
SATSNINGAR OCH KOSTNADER FÖR ATT NÅ MÅLEN 2021 .............................................................. 51
GEMENSAM INRIKTNING ....................................................................................................................................

52
SATSNINGAR I VÄGNÄTET.................................................................................................................................. 54
Planeringsram för drift och underhåll ......................................................................................................... 54
Bärighetssatsningar ..................................................................................................................................... 54
Andra särskilda satsningar .......................................................................................................................... 56
Samlad bedömning med konsekvensbeskrivning .......................................................................................... 60
SATSNINGAR I JÄRNVÄGSNÄTET ........................................................................................................................ 63
Planeringsram för drift och underhåll ......................................................................................................... 63
Behov av satsningar för att kort- och långsiktigt nå uppsatta mål och krav ................................................ 66
Förslag till satsningar med konsekvensbeskrivning ..................................................................................... 70
Föreslagen förändring av banavgifterna ..................................................................................................... 76
KOSTNADSPÅVERKANDE FAKTORER ..................................................................................................... 77
VÄGNÄTET ........................................................................................................................................................ 77
JÄRNVÄGSNÄTET ............................................................................................................................................... 79
ENSKILDA VÄGAR .......................................................................................................................................... 80
LÅGTRAFIKERADE BANOR ......................................................................................................................... 82
BILAGS- OCH KÄLLFÖRTECKNING .......................................................................................................... 83
Gemensamma bilagor .................................................................................................................................. 83
Bilagor Vägverket ........................................................................................................................................ 83
Källförteckning Vägverket............................................................................................................................ 83
Bilagor Banverket ........................................................................................................................................ 83
Källförteckning Banverket............................................................................................................................ 83
BILAGA 1 – MÅL OCH INRIKTNING INFRASTRUKTURPROPOSITIONEN ...................................... 85
BILAGA 2 - ROBUSTHET I ÅTGÄRDSPLANERINGEN UTIFRÅN EFFEKTERNA AV
KLIMATPÅVERKAN ....................................................................................................................................... 89

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

5(138)
2009-08-13

BILAGA 3 – FAKTA OM ENSKILDA VÄGNÄTET ..................................................................................... 98
BILAGA 4 – FÖRSLAG FÖRDELNING AV BÄRIGHET, 2009- ÅRS PRISNIVÅ ................................... 99
BILAGA 5 – FAKTA OM VÄGNÄTET......................................................................................................... 100
BILAGA 6 – FAKTA OM JÄRNVÄGSNÄTET ............................................................................................ 101
BILAGA 7 – FÖRTECKNING ÖVER LÅGTRAFIKERADE BANOR ..................................................... 105
BILAGA 8 – SAMHÄLLSEKONOMISKA KALKYLER FÖR BELAGDA VÄGAR .......................................................... 106
BILAGA 9 – KRITERIER FÖR UTPEKANDE FÖR VIKTIGA NÄRINGSLIVSVÄGAR ..................... 110
BILAGA 10 – NÄT AV VIKTIGA NÄRINGSLIVSVÄGAR ....................................................................... 112
BILAGA 11 – MÅL FÖR PUNKTLIGHET OCH ROBUSTHET I JÄRNVÄGSNÄTET ........................ 133
BILAGA 12 – SAMHÄLLSEKONOMISK BEDÖMNING SOM GRUND FÖR PRIORITERING AV
DRIFT OCH UNDERHÅLL I JÄRNVÄGSNÄTET ..................................................................................... 135

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

6(138)
2009-08-13

Utgångspunkter för drift- och underhållsstrategier
Drift och underhåll utgör en väsentlig del av väg- och banhållningen i landet och har två
huvuduppgifter:
• Att se till att väg- och järnvägsnätet fungerar och användarna får rätt kvalitet i de dagliga
resorna och transporterna.
• Att se till att investeringarna i landets väg- och järnvägsnät underhålls, så att de kan användas
för transporter under hela sin planerade livslängd.
Behovet av drift och underhåll är direkt kopplat till mängden trafik, den kvalitet på resan eller
transporten som användarna efterfrågar, hur utbyggt väg- och järnvägsnätet är och hur väl
anläggningarna fungerar. Drift och underhåll genomförs under en anläggnings hela livscykel, men kan
variera i intensitet och typ av åtgärd. Denna variation bestäms i hög grad av de drift- och
underhållsstrategier som tillämpas och den trafik som använder sig av väg- och järnvägsnätet.
Riksdag och regering har för perioden 2010–2021 anvisat en planeringsram på 136 miljarder kronor
för drift och underhåll av statliga vägar (inklusive statlig medfinansiering av enskilda vägar) och 64
miljarder 1 kronor för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet. Detta är medel som Vägverket
och Banverket på bästa sätt ska använda för att skapa ett samhällsekonomiskt effektivt transportsystem
som ger största möjliga nytta för användarna, det vill säga resenärer och transportköpare. Under
perioden tillkommer nya väg- och järnvägsanläggningar, men huvuddelen av den transpornytta som
efterfrågas skapas på det väg- och järnvägsnät som redan finns idag.
De anslag som Vägverket och Banverket får till drift och underhåll skiljer sig delvis åt. I Vägverkets
anslag ingår förutom drift och underhåll också åtgärder för att höja bärigheten samt minska förorenade
områden. Motsvarande för Banverket är delar i anslaget till nyinvesteringar. Denna skillnad påverkar
också utformningen av och innehållet i strategier för drift- och underhåll av väg- och järnvägsnätet.
Åtgärder för att höja bärigheten och minska förorenade områden i järnvägsnätet återges i kapitlet om
investeringar i den nationella planen.
Vägverket och Banverket har med utgångspunkt i riksdagens beslut om mål och inriktning för
transportinfrastrukturen och på regeringens uppdrag, tillsammans formulerat de strategier som krävs
för att styra drift- och underhållsverksamheten mot ökad nytta och långsiktig hållbarhet.
Strategierna för 2010–2021 lägger fokus på drift och underhåll som är nödvändigt för att uppnå en
samhällsekonomiskt motiverad leveranskvalitet för användarna och utgår från den prestanda som är
investerad i väg- och järnvägsnätet. I likhet med tidigare planeringsomgångar beaktas också
anläggningarnas tekniska tillstånd.
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Strategierna utgår från ett tydligt stråk- och systemtänkande för både väg- och järnvägsnätet. Drift och
underhållsstrategierna bygger på en indelning av näten i ett antal väg- och bantyper, baserat på typ av
trafik och trafikvolymer och hur resenärer och transportköpare använder transportsystemet, samt
uppställda kravnivåer för leveranskvalitet. För att följa de leveranskvaliteter som användarna erbjuds,
krävs att väg- och banhållare anpassar sin uppföljning av drift- och underhållsverksamheten till det
nya sättet att arbeta.
Drift och underhåll ska bidra till att uppnå målen för leveranskvalitet. Vägverket och Banverket ska
över tiden välja den mix av drift, underhåll och större utbyten samt upprustningar som ger bäst effekt.
Därför omfattar strategierna hela åtgärdspaketet och någon uppdelning görs inte mellan drift, underhåll
och större utbyten samt upprustningar.

Sammanfattning
Drift- och underhållsstrategierna innebär sammantaget att väg- och järnvägstransporterna blir
effektivare och att användarnas nytta av resor och transporter ökar. Om vägar och järnvägar inte
underhålls riskerar det kapital som investerats i befintliga vägar och järnvägar att gå förlorat snabbare
än planerat.
Resurserna räcker inte till för att åstadkomma förbättringar överallt. Samhällsekonomiska
överväganden och de transportpolitiska målen ligger till grund för de satsningar som görs. Det innebär
att de största förbättringarna görs för storstadsområden, större sammanhängande stråk, nationella
stamvägar, samt övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar. På lång sikt är upprustningstakten för
låg inom järnvägsnätet. Därför kommer järnvägsanläggningarna att brytas ner i en snabbare takt är
planerat och på lite längre sikt påverkar det punktlighet, restider med mera. För att minska
konsekvenserna kommer upprustningar av högtrafikerade delar att prioriteras före lågtrafikerade delar.
Satsningarna på drift och underhåll kommer att lämna väsentliga bidrag till de transportpolitiska
tillgänglighets- och hänsynsmålen. För resenärer och transportköpare kommer drift och
underhållsstrategierna att fram till 2021 ge följande leveranskvaliteter:
•

Väg- och järnvägsnäten i storstadsområdena kommer att få ökad framkomlighet och punktlighet i
trafiken, som ett resultat av satsningar på drift och underhåll av väg- och järnvägssystemen.
Trafik- och trafikantinformationen, som bygger på ny teknik och samarbete mellan
olika väghållare och banförvaltare, trafikoperatörer samt trafikhuvudmän, ger
människor och företag ett snabbt och bra underlag för att planera sina resor och
transporter. Människorna kan lättare ta sig till sina arbeten och varudistributionen
underlättas genom att drift och underhåll minskar konsekvenserna av trängsel. De
samhällsekonomiska vinsterna av ökad framkomlighet och punktlighet i storstäderna
blir betydande. Effektivare resor, mer tillgänglig kollektivtrafik och fler transporter på
spår gynnar också miljön och begränsar transporternas klimatpåverkan.
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•

De nationella stamvägarna och de större sammanhängande järnvägsstråken kommer att ha en hög
leveranskvalitet genom förbättrad ankomstpunktlighet, färre tågförseningstimmar, utvecklad
trafik- och trafikantinformation och ökad robusthet.
Insatserna för bättre framkomlighet och driftsäkerhet på de nationella väg- och
järnvägsstråken stärker Sveriges internationella konkurrenskraft genom att underlätta
företagens export. Kombiterminaler och anslutningar till viktiga hamnar och flygplatser
stimulerar snabbheten i godstransporterna. Människorna kan lättare nå varandra och
knyta kontakter i arbetet och privat.

•

Övriga järnvägar för viktig gods- och resandetrafik liksom viktiga vägar för näringslivet,
kollektivtrafik, pendling och service, kommer att ha hög framkomlighet under hela året.
Satsningarna på pendlingsstråken och viktiga stråk för kollektivtrafiken ökar tillgången
till olika arbetsmarknader och skapar fler och mer skiftande arbetstillfällen för
människorna. Samtidigt ökar tillgängligheten till handel och samhällsservicen.
Insatserna på viktiga näringslivsvägar och godsstråk innebär ökad tillväxt i företagen
och bidrar till regional tillväxt och utveckling över hela landet. Järnvägar för övrig
viktig gods- och resandetrafik kommer att ha en god framkomlighet, men punktligheten
är väsentligt lägre än i storstadsområden och på större transportstråk.

•

Standarden på lågtrafikerade vägar kommer att behållas och en utjämning över landet avseende
leveranskvalitet eftersträvas. Dialogstyrd drift i samarbete med användarna och andra intressenter
ska säkerställa ett effektivt utnyttjande av drift- och underhållsmedlen. De enskilda väghållarna
ges en ökad statlig medfinansiering som gör det möjligt att nå leveranskvaliteterna.
Framkomligheten upprätthålls med tillräckligt god transportkvalitet under hela året på
de mer glest trafikerade vägarna, för att människor och företag fortsatt ska kunna bo
och verka på den svenska landsbygden och ha tillgång till handel, service, vård och
skolor.

•

Det lågtrafikerade järnvägsnätet kommer inte att rustas upp och risk finns att delar av det måste
läggas ned på grund av att standarden försämras ytterligare. Flera järnvägar med mindre trafik
kommer att få en försämrad standard genom att resurser flyttas till mer högtrafikerade delar av
väg- och järnvägsnätet. De idag redan begränsade resurser som används till dessa järnvägar flyttas
om möjligt till mer högtrafikerade delar av järnvägsnätet.
En försämrad framkomlighet och lägre transportkvalitet minskar människornas
möjligheter att resa med tåg och för företagen att transportera gods på järnväg. De delar
av järnvägsnätet som slutligen läggs ned får ersättas av transporter på väg och
trafikoperatörerna på järnväg får ett försämrat utbud.

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

9(138)
2009-08-13

Turist- och friluftsnäringarna 2 kommer att ges goda möjligheter att utvecklas i hela landet.
Framkomligheten på vägar är god under de dagar och veckor som resandet är intensivt
även på det lågtrafikerade vägnätet. Detta ger turister och fritidsresenärer bra möjlighet
att resa till bland annat turistorter i fjällen och längs kusten.
•

Väg- och järnvägsnätet kommer att bli mer robust.
Robustheten förbättras genom en för väg och järnväg gemensam strategi och beredskap
för omledning av trafik och återställning av vägar och järnvägar vid större störningar.
Åtgärder för att öka robustheten genomförs i snabbare takt för vägnätet än i
järnvägsnätet.

•

Möjligheterna för alla människor att använda väg- och järnvägstransporter kommer att förbättras.
Användbarheten för alla är en stor utmaning för vägnätet. Det är ett stort antal viktiga
bytespunkter mellan transportsätt som behöver snöröjas, halkbekämpas med mera.
Inom järnvägsnätet säkerställs en snabb avhjälpning när funktionsstörningar uppstår i
den utrustning som finns för att underlätta resor.

•

Miljön kring väg- och järnvägsnätet kommer att aktivt förbättras genom riktade åtgärder och
utvecklade metoder för drift och underhåll.
Energieffektivisering genomförs av belysning, uppvärmning, ventilation och andra
anläggningar inklusive energieffektivare beläggningsverksamhet. Minskat buller
uppnås genom bland annat rälsslipning, rälssmörjning, införande av rälsdämpare och
bullerdämpande beläggningar på vägar.

Behovet av goda transporter
RESOR OCH TRANSPORTER ÖKAR
07.41 lämnar bussen Åhus centrum och 40 minuter senare stiger Gunilla Berggren av
bussen vid järnvägsstationen i Kristianstad. 08.23 sitter hon bekvämt tillbakalutad i den
violetta Pågatågsvagnen på väg mot Hässleholm. 17 minuter senare går hon av på
Hässleholms central och promenerar sedan den sista biten till sitt arbete som
sjuksköterska på Hässleholms sjukhus. Strax efter klockan nio tar hon emot dagens
första patient.
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Såväl det enskilda resandet som transporterna av varor ökar på våra vägar och järnvägar. Särskilt har
godstransportern på väg ökat liksom transporterna av resenärer och gods på järnväg. Under senare år
har järnvägstrafiken ökat kraftigt. Samtidigt kännetecknas både vägar och järnvägar av ökad
förslitning och störningar i trafiken som resultat av den ökade belastningen på transportsystemet.
Ost, leverpastej, äpplen, hallonsylt, salami, tomatpuré och filmjölk. Det är den synen
som möter dig då du öppnar kylskåpet hemma i köket. Osten kommer från Västerbotten,
leverpastejen från Danmark, äpplena från Sydamerika, hallonsylten från Västkusten,
salamin från norra Italien, tomatpurén från Ungern och filmjölken från Mälardalen.
Behovet av resor och transporter fortsätter att öka. Det gäller industrins långväga transporter och
handelns varudistribution, pendlingsresor med bil och tåg och resor på fritiden. Detta ställer ökade
krav på drift och underhåll av såväl befintliga vägar och järnvägar som tillkommande infrastruktur. Att
vårda det omfattande kapital som finns nedlagt i väg- och järnvägsanläggningar kräver stora resurser,
samtidigt som kraven på fungerande drift ökar med stigande trafikvolymer.
Trots att det snöat över två decimeter i Jämtlands inland under natten är inte
skolbussen försenad till Åre. Väghyvlarna har gått oavbrutet under hela natten och
gjort vägarna framkomliga. Det innebär också att Maja som går i tredje klass inte
kommer för sent till dagens första lektion som är engelska.
För att erbjuda människor och företag tillförlitliga, bekväma och säkra resor och transporter krävs väl
fungerande drift och underhåll av vägar och järnvägar. Ett väl skött underhåll säkrar också en
långsiktigt hållbar användning av infrastrukturen och att det långsiktiga värdet på vägar och järnvägar
bevaras.
Drift och underhåll av vägar och järnvägar är en nödvändig förutsättning för att användarna ska få
bästa nytta av transportsystemet, idag och i framtiden.

MÄNNISKORNAS OCH FÖRETAGENS BEHOV
Människorna behöver göra dagliga resor till arbetet och för inköp och service, och är beroende av
fungerande transporter. Pendlingen är omfattande både i glesbygdsområden och i storstäderna. För att
ta sig till arbetet är pendlaren beroende av att vägen är framkomlig och utan hinder, av att trafiken
flyter utan stockningar och att tåg och bussar kommer fram i tid.
Lamp- och elaffären i Sala har tio anställda och ikväll ska de gå på teater i Västerås.
Fem minuter över fyra lämnar bussen Sala. Den klara majsolen skiner in genom
fönstren. Äppel- och körsbärsträden blommar i trädgårdarna de passerar på vägen.
Bussen stannar med jämna mellanrum på busshållsplatserna och släpper av och
plockar upp nya passagerare. Vid hållplatserna finns en elektrisk display som visar när
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nästa buss ska passera. Strax före klockan fem kör bussen in på busstorget i Västerås
och släpper av de anställda på Sala lamp- och elaffär.
En resa rymmer ofta flera delresor. Arbetsresan kombineras med inköp eller hämtning på dagis, där
olika transportsätt kan behöva fungera tillsammans, till exempel bil, buss och tåg. Resenären måste
känna förtroende för och kunna lita på hela transportkedjan, vilket ställer krav på drift och underhåll i
alla led – från snöröjning på vägarna, pålitliga tåg och driftsystem till snabb och korrekt
trafikinformation.
Människor behöver resa för att hälsa på släkt och vänner, för nöje och rekreation. De lite längre
resorna är beroende av att de stora vägarna och järnvägarna i landet har hög framkomlighet och inte
drabbas av större driftstörningar. Särskilt på järnvägen får stopp eller störningar återverkningar i hela
trafiksystemet med stora förseningar som följd.
Även mindre vägar behöver hållas framkomliga för att de som bor i mindre samhällen eller i glesbygd
ska kunna nå arbete, affärer, skolor och vård. De är också viktiga för turistnäringen. Vägarna behöver
vara farbara under hela året och deras standard upprätthållas, både för att ge resenärerna komfort och
för att skona fordonen.
Linnea Kristiansson njuter av sommarlovet. I två veckor är hon hos sin farmor i
Farhult, utanför Ängelholm. Nu har hon tagit sin cykel och cyklar på grusvägen som
fått ett nytt skikt med grus och småsten. Lite längre fram stannar hon till för att korsa
stora vägen mellan Ängelholm och Höganäs. Stoppskylten är ny och den nydragna
vägmarkeringen gör att hon tydligt vet var hon ska stanna för att se sig om, innan hon
fortsätter över vägen till affären där hon brukar handla nybakade franskbrödsbullar.
Näringslivet måste kunna lita på att långväga godstransporter kommer fram i tid på väg och järnväg.
Det gäller leverantören av varor som har ett åtagande mot sin kund, mottagaren som planerar in
leveransen av insatsvaror i sin produktionsprocess och transportören som gör upp färdplaner för bästa
möjliga utnyttjande av sin fordonspark. En stor del av dagens transporter utgörs av ”rullande lager”
där godset behöver komma fram ”just-in-time” för att inte orsaka förseningar eller avbrott i
produktionen.
Att fylla lastbilen med Ikeas platta paket går rekordsnabbt. Chauffören hoppar upp i
förarhytten och lägger i ettans växel. Väl ute på väg 120 ökar hon hastigheten. Ett
koppel av lastbilar rullar fram på vägen från Karlshamns hamn mot Ikea i Älmhult.
Tack vare mitträcke, växelvis omkörningsfält och förstärkt vägren så flyter trafiken på
väl. De dryga tolv milen mellan Karlshamn och Älmhult går på lite drygt en timme och
40 minuter.
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I järnvägsnätet kan driftstörningar få stora konsekvenser i försenade leveranser. Skogsföretagen är
särskilt beroende av tjälsäkring och bärighet på det mer finmaskiga vägnätet för att kunna transportera
skogsråvaran till sina industrier året runt.
Handeln är beroende av att varutransporter kommer fram som planerat till återförsäljare och kunder.
Hantverkare och underhållspersonal behöver komma fram till sina arbetsplatser, transporter inom vård
och omsorg samt av utryckningsfordon måste fungera. I storstadsområdena med sin täta trafik orsakar
trängsel och köer i vägtrafiken omfattande tidsförluster. Trafikstyrning och trafikinformation liksom
väl planerat underhåll av gator och vägar krävs för att trafiken ska flyta.

Nytta för resenärer och transportköpare
Drift och underhållsstrategierna för perioden 2010–2021 tar en tydlig utgångspunkt hos dem som
använder transporterna. Det handlar om leveranskvalitet för resenärer och transportköpare.
LEVERANSKVALITETER
Drift och underhållsstrategierna inriktas mot följande leveranskvaliteter:
• Framkomlighet är den förväntade res- och transporttiden som en konsekvens och förutsättning
av bärighet och ”fria rummet” 3 samt stopp, hinder och störningar. I framkomlighet ingår
punktlighet.
• Robusthet är transportsystemets förmåga att stå emot och hantera större störningar såsom
naturkatastrofer och större olyckor. En avgränsning har gjorts till den inriktning som gällde i
klimat- och sårbarhetsutredningen.
• Trafik- och trafikantinformation är information om normalläge, störningar, prognoser och
alternativa förslag för att fatta beslut som berör resan eller transporten samt vägledning och
styrning.
• Bekvämlighet är trygghet, komfort, exempelvis som ojämnheter, buller, optisk ledning 4 ,
möjlighet till rast och vila, estetisk och välskött omgivning.
• Säkerhet är att resan och transporten ska kunna genomföras med minsta möjliga risk för
olyckor och tillbud samt att människor ska kunna vistas säkert i närheten av väg- och
järnvägsnätet.
• Användbarhet är åtkomst till ett utpekat väg- och järnvägsnät för alla.
Utifrån användarnas krav på leveranskvalitet beskrivs tre generella målnivåer: en basnivå, en +nivå
och en ++nivå. Detta ligger till grund för de målnivåer som därefter har angetts för respektive väg- och
bantyp.

3

Det fria rummet kallas också infrastrukturprofil och anger vilken yta på höjden och bredden som ska vara fri
från hinder som lyktstolpar, kontaktledningsstolpar, skyltar etc.
4
Optisk ledning är det stöd som trafikanten får i sin körning genom synintryck från kantstolpar, linjemarkering
och andra byggda eller obyggda markeringar som särskiljer vägen från omgivningen etc.
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Drift och underhållsverksamheten ska också inriktas mot att transporterna kan utföras så att målen för
leveranskvalitet uppnås. För att uppnå målen för leveranskvaliteterna krävs ett utökat samarbete med
kommunala väghållare, trafikhuvudmän, trafikoperatörer och näringslivet. Samtidigt ska alltid
miljömål och miljökrav beaktas.

Bas

+

++

Väg och järnväg ska
Väg och järnväg ska
Väg och järnväg ska
vara tillgängliga året
vara tillgängliga året
vara
tillgängliga året
runt. Restriktioner för
runt. Mindre avvikelser i
Framkomlighet / Punktlighet
runt. Avvikelser i den
tung trafik kan
den förväntade
förväntade transporttiden
förekomma vissa
transporttiden kan
ska vara ringa
perioder (tex
förekomma
tjällossning, lövhalka)
Återställningsförmåga Återställningsförmåga Återställningsförmåga
och vissa
och omledningsoch omledningsRobusthet
omledningsmöjligheter möjligheterna ska vara möjligheterna ska vara
ska finnas
goda
utmärkta

Trafik- och
trafikantinformation

Bekvämlighet

Säkerhet

Användbarhet

Det ska finnas god
Det ska finnas tillräcklig
information (om
information (om
normalläge, störningar, normalläge, störningar,
prognoser och
prognoser och
alternativa förslag) för alternativa förslag) för
att fatta beslut som berör att fatta beslut som berör
resan/transporten
resan/transporten

Resan ska vara
genomförbar

Det ska finnas mycket
god information (om
normalläge, störningar,
prognoser och
alternativa förslag) för
att fatta beslut som berör
resan/transporten

Resan ska upplevas som
Resan ska upplevas som behaglig och mervärden
behaglig
finns (tex rastplatser,
stationsservice)

Transporten/resan ska
Transporten/resan ska
kunna genomföras med kunna genomföras med
högsta säkerhet och
hög säkerhet och
Transporten/resan ska
människor kan med
människor kan med
kunna genomföras säkert
tillförsikt vistas vid och mycket stor tillförsikt
vistas vid och kring vägkring väg- och
och järnvägsnätet
järnvägsnätet
Alla som vill resa ska
kunna göra det

Figur 1 Tabellen anger tre generella nivåer för leveranskvalitet som är gemensamma för väg‐ och järnvägsnätet. Nivåerna
beskrivs med hjälp av mål och mått som är specifika för väg‐ respektive järnvägsnätet.

Indelning i väg- och bantyper
För att ange leveranskvalitet för olika delar av väg- och järnvägsnätet har hela det statliga väg- och
järnvägsnätet delats in i väg- respektive bantyper. Indelningen syftar till att åstadkomma största
möjliga samhällsekonomiska nytta i valet av drift- och underhållsåtgärder. Den bygger på följande:
• Trafik – trafikvolymer, jämn kvalitet, trafikens betydelse för samhället
• Internationella transporter – jämn kvalitet över gränserna
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•

Användning – hur olika grupper nyttjar transportsystemen:
o Återställningsförmåga – hur snabbt trafiken kan återställas till normalläge
o Krav på regelbundenhet, exempelvis för kollektivtrafik, eller godstransporter som är
del i ett lager
o Driftstörningar – värdet av de konsekvenser som uppstår vid störningar i trafiken

LEVERANSKVALITET PÅ VÄGNÄTET
Vägtyper
Volym väg per vägtyp
Storstadsområden
Övriga nationella stamvägar plus
anslutningsvägar med
genomsnittlig årsdygnstrafik högre
än 8 000 fordon
Utpekade pendlings- och
servicevägar, inklusive viktiga
vägar för kollektivtrafik
Övriga för näringslivet utpekade
viktiga vägar
Lågtrafikerade vägar och enskilda
vägar

km
500

%
0,5

14 000

14,2

15 000

15,2

30 000

30,5

39 000

39,6

98 500

100,0

Figur 2 Tabellen visar ungefärligt antal kilometer väg per vägtyp.

Storstadsområden
Ett begränsat vägnät med utpekade vägar i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö med
stor trafikvolym. Här ställs stora krav på att trafikanterna inte ska uppleva betydande osäkerheter i den
förväntade restiden. Små störningar i trafiken eller onormala väderförhållande i kombination med
mycket trafik kan ge stora konsekvenser för trafikanterna. Detta medför att vägnäten i
storstadsregionerna har höga krav på robusthet och höga krav på trafikinformation. Samverkan med
andra väghållare är mycket viktig för att kunna nå målen för leveranskvalitet. Även den del av de
nationella stamvägarna som passerar genom storstäderna tillhör detta vägnät.
Övriga nationella stamvägar och anslutningsvägar med genomsnittlig årsdygnstrafik högre än 8 000
fordon
Det nationella stamvägnätet ska vara sammanhängande och ha en hög och jämn standard samt fylla en
mångsidig funktion för landets ekonomi och välfärd. Stamvägnätet består av vägar som bedöms som
betydelsefulla för riket som helhet. Det nationella stamvägnätet fastställs av regeringen. I denna
vägtyp ingår även anslutningsvägar med genomsnittlig årsdygnstrafik högre än 8 000 fordon för att
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säkra en bra tillgång till stamvägnätet. Den del av stamvägnätet som ingår i vägnätet för
storstadsområden ingår däremot inte.
Huvudvägnätet för långväga gods ingår också som en del av detta vägnät. Detta vägnät förbinder
centrala hamnar och kombiterminaler. För denna del av vägnätet gäller delvis andra krav på
leveranskvalitet, vägens jämnhet, trafikinformation, möjlighet att undvika trängsel och storstadsmiljö
samt möjlighet att hålla jämn hastighet. 5
Utpekade pendlings- och servicevägar, inklusive viktiga vägar för kollektivtrafik 6
Ett utpekat vägnät för arbetspendling, servicetransporter och kollektivtrafik kring större tätorter.
Viktiga kriterier för indelningen är pendlingsströmmarnas storlek och att täcka in viktiga målpunkter
och större resandemängder i det befintliga kollektivtrafiksystemet. Kring tätorter med ett invånarantal
större än 45 000 finns ett behov av ett utpekat vägnät för pendlings- och servicevägar.
Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar
För näringslivet viktiga och utpekade vägar med höga krav på framkomlighet året om. Vägtypen delas
in i två grupper; dels de tillsammans med näringslivet traditionellt utpekade vägarna med koppling till
i första hand bärighet, dels övriga för näringslivet viktiga vägar, till exempel vägar viktiga för
turistnäring, regionintegrering, sammanflätning av arbetsmarknadsregioner och godstransporter.
Standardnivåerna för dessa vägar bestäms i samverkan med resenärer och transportköpare vilket
skapar delaktighet i framtagning av förslag till åtgärder.
Lågtrafikerade vägar och enskilda vägar
Lokalt vägnät som till stor del består av anslutningsvägar och vägar för boende, fritid och rekreation.
Det enskilda vägarna ingår som en betydande del i denna vägtyp och spelar en stor roll genom att vara
”kapillärer” till de statliga vägarna. Dessa vägar ger väsentliga bidrag till det transportpolitiska
funktionsmålet om en ökad utvecklingskraft i hela landet.

5

Vägar som kommer att ingå i huvudvägnätet för långväga gods: E4, E6, E18, E20, RV40, RV50/32 Ödeshög/ Mjölby–

Örebro och RV 56 Gävle–Västerås
6

Ny vägtyp, arbete pågår med definition och avgränsning
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Leveranskvalitet 2021
I Figur 3 framgår den nivå på leveranskvalitet som föreslås för respektive vägtyp år 2021. Vägverkets
bedömning är att prognostiserad trafikökning på väg kan hanteras inom planeringsramen för drift och
underhåll. I Figur 4 beskrivs vilka mer detaljerade mål som gäller för varje nivå och leveranskvalitet.
Vägtyper

Leveranskvalitet 2021
Framkomlighet /
Punktlighet

Robusthet

Trafik- och
trafikantinformation

Bekvämlighet

Storstadsområden

+

++

++

+

++

Bas

Övriga nationella stamvägar +
anslutningsvägar med genomsnittlig
årsdygnstrafik högre än 8 000 fordon

++

++

+

++

++

Bas

Utpekade pendlings- och servicevägar
inklusive viktiga vägar för kolletktivtrafik

++

+

+

+

++

Bas

Övriga för näringslivet utpekade viktiga
vägar

+

+

Bas

+

+

Bas

Lågtrafikerade vägar och enskilda vägar

Bas

Bas

Bas

Bas

Bas

Bas

Säkerhet

Användbarhet

Figur 3 Tabellen visar den nivå på leveranskvalitet som ska finns inom respektive vägtyp 2021 7

Cykelvägar
Cykelvägar i storstadsområden och i områden där cykel är ett alternativ för resande till och från arbete
och skola ska vara framkomliga året runt. Cykelvägarna ska vara jämna och behagliga att cykla på och
inbjuda till ett ökat cyklande bland vuxna och barn.
Turism
Problemet för turistnäringen är framförallt de mindre vägarna, som periodvis får mycket turisttrafik,
samt trängseln i storstäderna. Exempelvis finns det runt våra kuster vägar som får en helt annan
trafikbelastning sommartid än vintertid. För dessa vägar ska åtgärder som beläggningsunderhåll och
slåtter planeras så att störningar för trafiken minimeras. Ett annat exempel är turistvägarna till fjällen
som under vissa perioder ställer speciella krav på vinterväghållningen. Trafikantinformationen kan
också behöva utökas vid tider då vägen belastas med mycket turisttrafik.
Dialogstyrd drift
Inom alla vägtyper finns det vägsträckor med avvikande drift- och underhållsbehov. På dessa vägar
tillämpar Vägverket ett arbetssätt kallat dialogstyrd drift. Arbetssättet innebär att drift- och
underhållsstandarden bestäms i samverkan med samhällets intressenter, exempelvis kommuner,
7

För huvudvägnät för långväga gods så gäller ++ beträffande trafik- och trafikantinformation
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resenärer och transportköpare samt näringslivets representanter. Det är de varierande behoven under
året eller mellan liknande vägsträckor som gör den dialogstyrda driften till ett effektivt arbetssätt.
Medinflytande i bärighetssatsningar
Medinflytandet på de utpekade näringslivsvägarna handlar framförallt om var behovet av att
genomföra bärighetssatsningar finns och på vilka vägsträckor det ur användarnas synvinkel är viktigt
med högre vinterstandard. De vägsträckor som ingår i bärighetssatsningarna identifieras i första hand i
samverkan med näringslivets och samhällets representanter på regional nivå. Inriktningen av
bärighetssatsningen i stort är förankrad med näringslivet på nationell nivå. Det kan exempelvis handla
om att regionala trafikplanerare vill leda om tung trafik runt en tätort, vilket kräver att en statlig bro
behöver förstärkas, eller att skogsindustrin ska avverka mycket inom ett område och behöver
tjälsäkring av vägar i området.
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Mål för leveranskvalitet 2021
Mätbara mål för respektive leveranskvalitet och bantyp framgår av tabellen nedan. De mål som anges
omfattar både person- och godstransporter.
Leveranskvalitet Mål

Bas

+

++

Framkomlighet/
punktlighet

99%

99%

99%

-

70% nöjda
trafikanter

80% nöjda
trafikanter

Restriktioner för tung trafik (vikt,
höjd, bredd)

Ska minska

Ska minska

Ska ej
förekomma

Maximalt antal dagar tills
förbindelsen fungerar igen efter en
större störning. (ras, skred, storm,
översvämning, stor olycka)

7 dagar

3 dagar

1 dag

Trafikinformation och prognos om
varaktighet för alla kända hinder som
påverkar normal restid med mer än

2 timmar

30 minuter

15 minuter

Information om planerade störningar
som vägarbeten, evenemang etc. ska
finnas tillgänglig fjorton dagar före
störningen om den är större eller lika
x min/störning

15
min/störning

15
min/störning

10
min/störning

Aktuell väglagsinformation

-

Ska finnas

Ska finnas

Transportslagsövergripande
information, reseplanerare

-

-

Ska finnas i
tre storstäder
2012

Resan/transporten ska hålla en
tillräckligt bra kvalitet utifrån buller
och ojämnheter

20% nöjda
trafikanter

50% nöjda
trafikanter

80% nöjda
trafikanter

Trafikanternas upplevelse av vägens
omgivning (planteringar, vägkanter,
natur och kultur m.m.)

70% nöjda
trafikanter

70% nöjda
trafikanter

70% nöjda
trafikanter

Rastplatser ska skötas enligt
serviceåtagande

90% nöjda
trafikanter

90% nöjda
trafikanter

90% nöjda
trafikanter

Antalet döda och allvarligt skadade
personer på grund av brister i
väggrepp och skadad
vägskyddsanordning

Ska minska

Ska minska

Ska minska

99%

99%

99%

Framkomlighet för lätt trafik och
"dispenstrafik" (mjölkbil, brandkår
mm) året runt
Restiden ska inte överstiga mer än 15
minuter från förväntad restid.

Robusthet

Trafik och trafikantinformation

Bekvämlighet

Säkerhet

Användbarhet

Ett utpekat vägnätt ska vara
användbart för alla

Figur 4 Tabellen visar mätbara mål för leveranskvalitet på vägnätet för basnivån, +nivån och ++nivån. Ett litet streck i
tabellen markerar att det inte är relevant med en målnivå, se även figur 3.
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LEVERANSKVALITET PÅ JÄRNVÄGSNÄTET
Bantyper

Figur 5: Kartan visar de fem olika bantyperna.
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Volym spår och trafik per bantyp
Spårkm
978

%
8%

Producerade
tågkm 2008
25 451 649

%
19%

4 034

33%

60 410 901

44%

3 567

30%

38 481 144

28%

Banor med mindre trafik

2 389

20%

10 919 757

8%

Banor med ringa eller ingen trafik

1 110

9%

957 293

1%

12 077

100%

136 220 744

100%

Banor i storstadsområden
Banor som bildar större
sammanhängande stråk
Banor för övrig viktig gods- och
resandetrafik

Figur 6 Tabellen visar antal kilometer järnväg (tågspår) och antal producerade tågkilometer per bantyp. Observera att
bangårdar inte ingår.

Samtliga sträckor tillhör en bantyp. Förändringar i trafiken som äger rum under planperioden kan dock
medföra att den indelning som presenteras i strategier för drift och underhåll av järnvägsnätet behöver
omprövas. Principerna för indelningen är dock densamma. En viss sträcka kan till följd av
trafikförändringar få en högre eller lägre prioritet och därmed förändras också sträckans mål för
leveranskvalitet.
Banor inom storstadsområdena
Bantypen omfattar de banor som ligger närmast Stockholm, Göteborg och Malmö. Här dominerar
persontrafiken stort. Pendeltågstrafiken är den mest omfattande och denna trafik är det bästa
alternativet för många att ta sig till och från arbetet. Regional- och snabbtågstrafiken är också
betydande, hög punktlighet är därför av största vikt. En stor andel av de tjänsteresor som görs har
Stockholm, Göteborg och Malmö som slutmål. Det är således viktigt att trafiken till och från de större
städerna flyter som planerat.
Banor inom storstadsområdena rymmer även viktiga godsflöden. Göteborgs hamn är Sveriges i
särklass största containerhamn och flödet till och från hamnen är av stor betydelse för godstrafiken i
Sverige. Även Malmöområdet hanterar stora och viktiga godsflöden.
Banor som bildar större sammanhängande stråk
Denna bantyp avser bandelar som binder samman viktiga regioner och transportcentra. Den omfattar
järnvägarna mellan de större städerna samt Malmbanan från Riksgränsen till Luleå. Här ingår
snabbtågstrafiken som är mycket viktig för tjänsteresandet. Här finns också viktiga regionaltågsstråk
med omfattande arbetspendling över dagen. Dessa banor hanterar dessutom alla de stora godsflödena i
Sverige.
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Banor för övrig viktig gods- och resandetrafik
Banorna består av en stor del godstrafik vilket innebär att kraven är höga på att banornas prestanda i
form av att bärighet upprätthålls. Utöver detta bedrivs också en omfattande persontrafik med höga
krav på punktlighet.
Banor med mindre trafik
Bantypen definieras som mindre godsstråk och delar av viktiga godsflöden. Här finns också ett stort
antal korta godsjärnvägar som matar till de större godsstråken. De sträckor som ingår i denna bantyp
är som regel måttligt trafikerade och vid trafikavbrott begränsas konsekvenserna till ett mindre antal
transporter. Förseningar som uppkommer på dessa sträckor kan dock påverka trafiken på de större
stråken eftersom den berörda godstrafiken vanligtvis går över långa avstånd.
Banor med ringa eller ingen trafik
Här finns många banor som inte alls är trafikerade, men även ”timmerbanor” med förhållandevis stor
godsvolym. En bana kan vara av stor betydelse för transporterna till och från en industri, och är därför
viktig ur ett lokalt perspektiv. Banorna är måttligt trafikerade och vid trafikavbrott begränsas
konsekvenserna till ett mindre antal transporter. Tåg som går på dessa banor är vanligtvis inte
långväga och förseningar antas därför inte påverka de större stråken.
Leveranskvalitet 2021
I tabellen nedan framgår den nivå på leveranskvalitet som föreslås för respektive bantyp år 2021. I en
separat tabell beskrivs vilka mer detaljerade mål som gäller för varje nivå och leveranskvalitet.
Bantyper

Leveranskvalitet 2021

Robusthet

Trafik- och
trafikantinformation

Bekvämlighet

++

++

++

+

++

Bas

Större sammanhängande stråk

++

++

++

++

++

Bas

Övrig viktig gods- och resandetrafik

+

+

+

+

++

Bas

Mindre trafik

Bas

+

Bas

Bas

++

Bas

Ringa eller ingen trafik

Bas

Bas

Bas

Bas

++

Bas

Framkomlighet /
Punktlighet
Storstadsområden

Figur 7 Tabellen visar den nivå på leveranskvalitet som föreslås för respektive bantyp 2021
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I bantyperna ringa eller ingen trafik och mindre trafik ingår i huvudsak de lågtrafikerade banorna. En
utredning har genomförts som delat upp dessa i tre grupper: banor där det är samhällsekonomiskt
lönsamma att fortsätta bedriva trafik, banor där det är samhällsekonomiskt lönsamt att föra över
trafiken på väg, samt banor där faktaunderlagen inte är tillräckliga för att göra en bedömning. En
förteckning över dessa banor återfinns i bilaga 7. Banor där det är lönsamt för samhället att föra över
trafiken på väg kan tillåtas ha en leveranskvalitet som understiger basnivån. För de banor som har
brister i faktaunderlaget ska en särskild bedömning göras.
Mål för leveranskvalitet 2021
Mätbara mål för respektive leveranskvalitet och bantyp framgår av tabellen nedan. De mål som anges
omfattar både person- och godstransporter.
Leveranskvalitet

Mål

Bas

+

++

Framkomlighet /
Punktlighet

Ankomstpunktlighet

88%

90%

96%

Tågförseningstimmar orsakade av fel i järvägsanläggningarna i
relation till miljoner producerade tågkilometer

120

100

50

Robusthet

Maximalt antal dagar till förbindelsen fungerar igen efter en större
störning (ras, skred, storm, översvämning eller liknande)

8 dagar

4 dagar

2 dagar

Trafik- och trafikantinformation

Driftsäkerhet i trafikinformationsutrustning

99,80%

99,90%

99,99%

70%

80%

85%

-

Ska finnas i
tre
storstäder
2012

Nöjd kundindex (anpassat till bantyp)

Transportslagsövergripande information, reseplanerare

Bekvämlighet
Säkerhet

1

Jobba och dricka kaffe (komforttal Q )
Nöjd kundindex (anpassat till bantyp)
Antalalet dödade eller allvarligt skadade i samband med resa eller
transport till följd av brister i drift och underhåll

Antalet fordonsskador till följd av brister i drift och undehåll i
järnvägsnätet
Användbarhet

Driftsäkerheten för utrustning som möjliggör resande för alla i ett
utpekat järnvägsnät ska säkerställas

-

65

88

94

50%

75%

85%
0

-

-

-

-

ska minska

-

-

99,9%

1) Kvalitén i spårläget mäts med en lok dragen mätvagn kallad STRIX. Genomsnittliga kvalitets tal för spårläget
beräknas för längre sträckor och uttrycks med ett Q-tal. Ju högre hastighet som tillåts på en sträcka desto högre
krav ställs på spårläget. Spårläget har betydelse både för passagerares bekvämlighet under tågresan och
för nedbrytning av spåret.

Figur 8 Tabellen visar mätbara mål för leveranskvalitet på järnvägsnätet för basnivån, +nivån och ++nivån. Ett litet streck
i tabellen markerar att det inte är relevant med en målnivå, se även figur 7.
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I bilaga 11 redovisas målen för punktlighet och robusthet i kartor.

Ett långsiktigt hållbart väg- och järnvägsnät
Väg- och järnvägskapitalet
Det är viktigt att vårda befintlig infrastruktur för att undvika kapitalförstöring och för att långsiktigt
kunna nå målen inom transportpolitiken. Val av drift- och underhållsåtgärder ska alltid bygga på ett
LCC-tänkande, Life Cycle Cost, där den samhällsekonomiska lönsamheten sett över anläggningens
hela planerade livslängd också beaktas.

Leveranskvalitet
för användarna

Optimera
drift och
underhåll
= Lägsta
samhällskostnad

Långsiktig
hållbarhet

Befintlig väg och järnväg
Återanskaffningsvärde
Tillståndsvärde
Brist

Figur 9. Bilden visar de avvägningar som måste göras mellan åtgärder som ger snabba effekter
på leveranskvalitet och åtgärder som mer långsiktigt bevarar väg‐ och järnvägskapitalet.

Regeringens krav är att väg- och järnvägskapitalet ska skötas på ett sådant sätt att tillståndet på väg
och järnväg inte långsiktigt försämras. I samband med planering och genomförande av åtgärder ska
detta krav alltid vägas mot att uppnå den leveranskvalitet som användarna efterfrågar mer kortsiktigt.
Väg- och järnvägsnätet består av en stor mängd anläggningar med olika livslängd. Den planerade
livslängden kan variera från tio år för delar av tele- och trafikantinformationsutrustningen, till 120 år
för broar och trummor. Anläggningarna konstrueras och byggs för att hålla under en tidsperiod som
planerats med hänsyn till trafikbelastning, geologi, klimat och andra påfrestningar. För att
anläggningen ska hålla denna tid krävs att underhåll genomförs i rätt omfattning. I slutet av livscykeln
ökar behovet av åtgärder. I många fall finns anläggningen dessutom kvar också efter att den planerade
livslängden passerats.
Klimat- och sårbarhetsutredningen har legat till grund för bedömningar av klimatförändringarnas
effekter på vägar och järnvägar, se bilaga 2. Med denna utgångspunkt har en bedömning gjorts av
åtgärdsbehovet i väg- och järnvägsnätet med syfte att minska ras- och skredrisker.
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Ambitionen är att väg- och järnvägskapitalet ska skötas på ett sådant sätt att tillståndet på väg och
järnväg inte försämras över tiden. Denna ambition ska utgöra grunden för planering och genomförande
av drift och underhållsåtgärder, för att uppnå den leveranskvalitet som användarna efterfrågar både på
kort och lång sikt.
Miljöpåverkan från vägar och järnvägar
I analysen av miljökonsekvenser för klimat, hälsa och landskap är utgångspunkten ett nollalternativ
som är definierat utifrån ordinarie drift- och underhållsverksamhet 2009. Det innebär att miljöeffekter
endast analyseras som förändringar i form av olika satsningar eller nya arbetsmetoder i förhållande till
nuvarande verksamhet.
De transportpolitiska målen styr de strategiska beslut och prioriteringar som genomförs under
planperioden och fokus har varit på att se till att de funktioner som transportsystemet är byggt för
upprätthålls. Det inkluderar även en strävan att uppnå de miljömål som Vägverket och Banverket
arbetar mot. Vägverket och Banverket har använt följande prioriteringsgrunder för miljösatsningar
inom drift och underhåll:
•

•

•

I första hand prioriteras åtgärder som både är miljöeffektiva och kostnadseffektiva. Detta
gäller exempelvis inom Vägverket genomförande av belysningsstrategin, som både genererar
mindre koldioxid och är kostnadseffektiv på längre sikt. Inom Banverket är motsvarande
exempel att införa ny styrning av spårväxelvärmen.
Den andra prioriteringen är att alltid använda åtgärder som är miljöeffektiva om kostnaderna
för alternativa åtgärder är lika. Ett bra exempel är att vid beläggning av väg använda kalla
massor i största möjliga utsträckning. Inom Banverket är rälsslipning ett sådant exempel, där
minskat slitage på både fordon och räls uppnås samtidigt som bullret i omgivningen reduceras.
Ett annat exempel inom Banverket är att utveckling av nya metoder för underhåll av diken och
dräneringar samtidigt anpassas så att större hänsyn tas till de natur- och kulturvärden som
finns i järnvägsnätet.
Den tredje prioriteringen avser de fall då åtgärderna är miljöeffektiva men kostnaderna för
åtgärderna är höga. En miljösatsning prioriteras i dessa fall på basis av samhällsekonomiska
beräkningar eller uppfyllelse av tvingande miljömål. Exempel är bullerdämpande beläggning,
jämnare beläggning och rening av förorenade massor.

Många av de åtgärder som Vägverket och Banverket gör för att effektivisera och öka kapaciteten inom
befintlig infrastruktur kommer att vara gynnsamma för natur och kulturmiljö, då de minskar behovet
av nya väg- och järnvägssträckningar. En beskrivning av de effekter som drift och
underhållsverksamheten har på miljön återges i den strategiska miljöbedömningen.
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Förorenade områden vägnätet
I delmål 7, giftfri miljö, har riksdagen beslutat att åtgärder under åren 2005-2015 ska ha genomförts
vid så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan
vara löst allra senast år 2050. Med helhet avses alla områden som utgör stor eller mycket stor risk.
Inom Vägverkets finns ett antal verksamheter som kan leda till förorening av mark samt fastigheter
som kan vara förorenade. Verksamheter som kan ha lett till förorenad mark är bland annat
bränsledepåer, laboratorieverksamhet, tillverkning asfalt med mera. Fastigheter som misstänks kunna
vara förorenade är vägstationer, garage, verkstäder och uppställningsplatser för fordon samt grus- och
bergtäkter.
Sedan 2002 har Vägverket genomfört en satsning på utredning och sanering av de fastigheter som
varit förorenade. Ett stort antal av dessa fastigheter har sålts av och de kvarvarande fastigheterna
överfördes 1996 till Vägverket produktion (numera Svevia) som i dagsläget äger och förvaltar
fastigheterna. Ursprungligen rörde det sig om cirka 660 fastigheter där risk fanns att de var förorenade.
I dagsläget återstår knappt 600 fastigheter att utreda och eventuellt sanera till en bedömd kostnad av
cirka 800 miljoner kronor. För att målet 2050 ska uppnås bör en satsning på 20 miljoner kronor per år
göras.
Förutom de fastigheter som ägs av Vägverket och Svevia finns det ett mycket stort antal fastigheter
som Vägverket och Svevia avyttrat genom försäljning. För dessa fastigheter vilar ansvaret för
eventuell förorening på Vägverket. En kostnadsuppskattning av denna andra miljöskuld är inte möjlig
att göra med de uppgifter som finns tillgängliga idag.
Energieffektivisering drift och underhåll av vägnätet
Energibesparingar för att minska koldioxidutsläppen görs genom att öka antalet vägar som får en
beläggning med kalla massor, utbyte av energikrävande belysningsarmaturer och effektivare
användning av armaturer genom exempelvis effektreducering och nattsläckning. Dieselförbrukningen
inom färjeverksamheten ska minskas kontinuerligt genom att gå över till mer bränslesnåla motorer.
Genom energieffektiviseringen minskar utsläppen av koldioxid med 590 000 ton under planperioden,
då ingår inte den minskande dieselförbrukningen.
Energieffektivisering inom järnvägssektorn
Potentialen för energibesparing inom järnvägssektorn under planperioden beräknas uppgå till cirka
220 miljoner kronor per år, baserat på 2008 års inköpspris för el, elenergiförbrukning och trafikering.
Detta motsvarar cirka 150 GWh. Detta skulle innebära en energibesparing på ungefär fem procent 8 för
hela sektorn. Vissa av dessa åtgärder är rena energibesparingsprojekt, medan andra åtgärder främst
möjliggör tågdrift eller höjer säkerheten. Energibesparingarna avser både trafikering och
infrastrukturen. I järnvägsnätet ingår som exempel ett mycket stort antal spårväxlar varav av många
värms upp vintertid. Genom ny styrning av växelvärmen beräknar Banverket att spara 26 miljoner
8

Energieffektivisering inom järnvägssektorn, LAKf 09-012
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kronor per år. Andra åtgärder som minskar energiförbrukningen inom drift- och
underhållsverksamheten är LED-lampor, förändring av belysning på plattformar och bangårdar och
minskad förbrukning i kringliggande teknikhus.
Kostnaden för den mängd energi som Banverket använder för belysning, ventilation och uppvärmning
av anläggningar inom järnvägsnätet uppgår till cirka 150 miljoner kronor. De besparingsåtgärder som
är planerade beräknas minska denna kostnad med 44 miljoner kronor. Energiförbrukningen för
Banverkets egna anläggningar minskar med 66 GWh (miljoner kilowattimmar).

Väg- och järnvägsnätet idag
Här återges hur väl väg- och järnvägsnätet i dag lever upp till de mål för leveranskvalitet som angetts
för år 2021. För varje leveranskvalitet görs om möjligt en beskrivning av bristerna ställt mot målnivån.
TILLSTÅNDET I VÄGNÄTET
Beskrivningen i avsnittet har vissa brister eftersom det finns svårigheter att beskriva tillståndet i dag,
kopplat till den nya indelningen i vägtyper.
De största bristerna i leveranskvalitet i vägnätet gäller framkomlighet vintertid, men även störningarna
i storstad året runt. När det gäller trafik- och trafikantinformation behövs säkrare prognoser och
realtidsbilder. Arbetet med att skapa ett mer robust vägtransportsystem har inletts, men det mesta
arbetet återstår. Användbarheten för alla resenärer förbättras ständigt genom investeringar i framförallt
busshållplatser och bytescenter. Det saknas dock ett bra sätt att mäta leveranskvaliteten för
användbarhet. Bekvämligheten varierar mycket i kvalitet mellan de olika vägtyperna. De största och
mest akuta bristerna i vägsystemet är ojämna vägar under vinter och tjällossningsperioden,
bullerstörda boende, bristande optisk ledning (genom vägmarkering och vägkantreflektorer), samt
brister i serviceåtagande på rastplatser. Säkerhetsbristerna gäller främst ojämn standard i väggrepp
vintertid.
Tabellen nedan över leveranskvalitet 2008 visar hur väl vägtransportsystemet idag tillgodoser de krav
som finns på leveranskvalitet år 2021.
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Vägtyper

Leveranskvalitet 2008 jämfört med mål 2021
Framkomlighet /
Punktlighet

Robusthet

Trafik- och
trafikantinformation

Bekvämlighet

Storstadsområden

+

++

++

+

++

Bas

Övriga nationella stamvägar +
anslutningsvägar med genomsnittlig
årsdygnstrafik högre än 8000 fordon

++

++

+

++

++

Bas

Utpekade pendlings- och servicevägar
inklusive viktiga vägar för kolletktivtrafik

++

+

+

+

++

Bas

Övriga för näringslivet utpekade viktiga
vägar

+

+

Bas

+

+

Bas

Lågtrafikerade vägar och enskilda vägar

Bas

Bas

Bas

Bas

Bas

Bas

Säkerhet

Användbarhet

Figur 10 Nivå leveranskvalitet år 2008 i jämförelse med de målnivåer som gäller år 2021. Rött betyder att det finns stora
brister, gult betyder att det finns vissa brister eller att det inte är mätbart och grönt anger att leveranskvaliteten är
uppnådd redan 2008.

Fakta om vägnätet återfinns i bilaga 5. Fakta om det enskilda vägnätet finns redovisat i bilaga 3.
Framkomlighet/Punktlighet
På ett begränsat vägnät med utpekade vägar i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö
med stor trafikvolym (årsdygnsmedeltrafik mer än 25 000 fordon) ställs stora krav på att resenärerna
ska uppleva hög säkerhet utifrån planerade restider. Små störningar i trafiken eller onormala
väderförhållande i kombination med mycket trafik kan ge stora konsekvenser för resenärerna i dessa
storstadsregioner. Detta medför att vägnäten i storstadsregionerna har höga krav på robusthet och höga
krav på trafikinformation. Vägnätet överlappar till viss del med de nationella stamvägarna.
Det är speciellt viktigt för människor som pendlar till sina arbeten och för servicetransporter att
restiden stämmer mot den planerade. Det förekommer idag stopp och störningar som kan förekommas
eller avhjälpas med riktade drift- och underhållsåtgärder.
Näringslivets utveckling har inneburit att kraven på bärighet har successivt höjts. Volymen av tunga
vägtransporter har ökat kraftigt och fortsätter att öka. Fordonen som trafikerar vägarna har blivit allt
tyngre och deras nedbrytande effekt allt större. Samtidigt har kraven på vägnätets tillgänglighet stigit
och företagen har svårt att acceptera att en väg kan bli avstängd eller ha begränsad bärighet under en
viss tid.
En förstärkning behövs för att anpassa vägnätet till dagens laster. Otillräckliga underhållsanslag under
många år, ibland kombinerat med bristfällig dimensionering eller utförande och/eller ogynnsamma
geotekniska och hydrologiska förhållanden, innebär en hög nedbrytningstakt.
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Robusthet
I strategin för drift och underhåll avser robusthet förmågan att stå emot och hantera störningar. Det kan
handla om allt från att klara de effekter som klimatförändringen förväntas medföra, till att hantera de
omfattande störningar som exempelvis kraftiga stormar kan ge upphov till. Se även bilaga 2
”Robusthet i drift och underhållsstrategierna utifrån effekterna av klimatpåverkan, 2009-02-24”. Det
här perspektivet på robusthet är kraftigt avgränsat och i ett framtida arbete bör det vidgas till att
omfatta alla anläggningar i vägnätet som kan medföra stora störningar eller som kan vara känsliga för
förändringar i klimatet. Den komplexa infrastrukturen i en storstad kan ge upphov till mycket stora
och omfattande störningar.
Effekterna av pågående klimatförändring innebär att väginfrastrukturen i vissa delar måste anpassa sin
nuvarande standard till att kunna klara högre påfrestningar och i andra delar till nya förutsättningar.
Utmaningen gäller både nuvarande klimat och de förändringar som förväntas under de kommande
åren.
Ökade nederbördsmängder och skyfall ställer större krav på vidmakthållandet av
avvattningsanläggningar som diken, trummor och rörbroar. Detta i sin tur kräver utökad tillsyn av
identifierade vägsträckor. Ett system för förvarning av intensiva regn kombinerat med beredskap för
rensning av truminlopp minskar antalet bortspolade vägbankar. Ett mildare klimat innebär vidare en
förlängd växtsäsong, med ökad växtlighet i diken och slänter som följd. Därmed ökar behovet av mer
frekvent dikesrensning och röjning av vegetation, vilket innebär ökade kostnader för drift och
underhåll för väg.
Vissa anläggningar är så sårbara för höga nederbördsmängder att det inte är möjligt att säkra
funktionen med utökad löpande drift och underhåll, utan förebyggande fysiska åtgärder krävs. För att
förhindra bortspolning av vägbankar kan en ökad avbördning genom trummor och rörbroar säkras
genom skydd mot igensättning av inlopp, extra trumma, tätning av befintliga trummor och bankslänter
och förbättrade erosionsskydd. Kontroll av funktionssäkerheten hos uppströms liggande dammar och
anläggningar kan krävas. Utsatta brofundament kan behöva bättre skydd mot erosion.
Lågt liggande vägar, broar och tunnlar riskerar att svämmas över av ökade nederbördsmängder och
förhöjda havsvattennivåer i hav och sjöar. Höjning av konstruktionerna eller invallning kan komma att
krävas. Kapacitet och driftsäkerhet hos pumpstationer vid underfarter kan behöva förbättras.
Arbetet med riskinventering och riskreducerande åtgärder har till mindre del påbörjats men det finns
behov av bättre metoder, underlag och beslutsstöd.
Trafik- och trafikantinformation
Vägverket levererar idag trafikinformation i form av tolv kvalitetsdeklarerade informationsprodukter.
Dessa levereras med kontinuerlig uppdatering 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Det finns nu
cirka 50 företag som har avtal med Vägverket och tar emot informationen via ett EU-standardiserat

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

29(138)
2009-08-13

protokoll, DATEX. Vägverket och de företag som tar emot information erbjuder sedan tjänster till
trafikanterna, till exempel genom Läget på vägarna och Trafiken.nu.
Bekvämlighet
Vägarnas jämnhet sett över hela landet har förbättrats något under de senaste åren, men på
lågtrafikerade vägar är värdena fortfarande inte tillfredsställande. Skillnaden i vägarnas jämnhet
mellan norra och södra Sverige har under senare år minskat, särskilt på det högtrafikerade vägnätet. På
det lågtrafikerade vägnätet finns dock fortfarande relativt stora regionala skillnader.
Belysningsutrustningen är gammal och omodern jämfört med de nya tekniker som har utvecklats. En
stor del av utrustningen behöver bytas ut under planperioden. Anledningen är framförallt utrustningens
energiförbrukning, men det finns även funktionella orsaker. Den tekniska livslängden på
belysningsstolpar börjar överskridas.
Underhållet av övrig vägutrustning som vägmärken, vägmarkeringar, vägräcken med mera har fått stå
tillbaka under senare år. Åtgärderna har inte kunnat hålla jämna steg med den snabbt ökande mängden
av vägutrustning. Ett exempel är vägsträckor med nya mitträcken.
Rastplatser och estetiken kring vägområdet ska vara väl omhändertagen året runt. Eftersom det är
många långa resor och transporter på det nationella stamvägnätet finns ett behov att förbättra
standarden för att resan ska bli mer angenäm och bekväm för trafikanterna.
Säkerhet
Säkerheten på vägnätet upprätthålls genom att se till att säkerhetsutrustningen behåller sin funktion.
Detta görs genom inspektioner och reparation eller utbyte. Förutom säkerhetsutrustningen påverkas
säkerheten av väggreppet, som är en funktion av vägytans och däckets egenskaper både sommar och
vinter. Störst är problemet med väggrepp på vintern då det kan variera kraftigt på kort tid. För att
minska risken för olyckor vintertid behövs en förändrad vinterväghållning med större fokus på just
jämnare väggrepp. Det blir allt vanligare med olika typer av stödsystem i fordonen som hjälper föraren
att hålla sig på rätt plats på vägen. För att vissa system ska fungera mot avkörningsolyckor krävs att
vägmarkeringen har en tillräcklig synbarhet.
Användbarhet
En god drift- och underhållsstandard krävs på gång- och cykelvägar, busshållplatser, bytespunkter för
kollektivtrafik, för att anläggningarna ska fungera väl under hela året.
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TILLSTÅNDET I JÄRNVÄGSNÄTET
I avsnittet beskrivs hur väl järnvägsnätet idag motsvarar de krav och mål som har angetts för den
leveranskvalitet som ska uppnås 2021.
De största bristerna i leveranskvalitet i järnvägsnätet gäller ankomstpunktligheten och trafik- och
trafikantinformationen. Det är framförallt de större stråken som har problem med
ankomstpunktligheten. Problemen med ankomstpunktlighet i storstadsområden drabbar ett mycket
stort antal resenärer. Skapandet av ett mer robust järnvägstransportsystem har inletts genom
trädsäkring och åtgärder i avvattningsanläggningar, men mycket arbete återstår.
Användbarheten för resenärer förbättras ständigt genom investeringar i nya hjälpmedel på plattformar
och stationer. Målet för dessa åtgärder är att ett utpekat nät ska vara användbart för alla 2021. I nuläget
saknas dock enhetliga krav på driftsäkerhet i de anläggningar som redan finns och möjligheterna att på
ett bra sätt mäta driftsäkerheten i denna utrustning är också begränsad. Bekvämligheten varierar i
kvalitet mellan de olika bantyperna. De största och mest akuta bristerna finns inom de större
sammanhängande stråken. Bekvämligheten under resan är viktig, särskilt vid långa resor. Det ger
resenären goda möjligheter att arbeta under resan.
Tabellen nedan över leveranskvalitet 2008 visar hur väl järnvägsnätet idag tillgodoser de krav som
finns på leveranskvalitet år 2021.
Bantyper

Leveranskvalitet 2008 jämfört med mål 2021

Robusthet

Trafik- och
trafikantinformation

Bekvämlighet

++

++

++

+

++

Bas

Större sammanhängande stråk

++

++

++

++

++

Bas

Övrig viktig gods- och resandetrafik

+

+

+

+

++

Bas

Mindre trafik

+

+

Bas

Bas

++

Bas

Bas

Bas

Bas

Bas

++

Bas

Framkomlighet /
Punktlighet
Storstadsområden

Ringa eller ingen trafik

Säkerhet

Användbarhet

Figur 11 Nivå leveranskvalitet år 2008 i jämförelse med de målnivåer som gäller år 2021. Rött betyder att det finns stora
brister, gult betyder att det finns vissa brister eller att det inte är mätbart och grönt anger att leveranskvaliteten är
uppnådd redan 2008.

Fakta om järnvägsnätet återfinns i bilaga 7.
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Framkomlighet/Punktlighet
Planering och genomförande av tågtrafik kräver att samtliga tekniska system fungerar var för sig och
att de även fungerar i samverkan med varandra. För att uppnå en hög leveranskvalitet av de avtalade
tåglägena krävs, förutom en väl fungerande teknisk anläggning, också att driftledning och
tågoperatörer uppfyller sin del av att leverera en effektiv trafik.
Trafiken på järnväg har ökat under en rad år. Fler reser med tåg och mer godstransporter sker på
järnväg. Redan idag har flera delar av järnvägsnätet omfattande kapacitetsbrister. Ett högt
kapacitetsutnyttjande ställer stora krav på en hög driftsäkerhet som kan möta satta krav på
leveranskvalitet. Antalet störningar ska vara få och när de väl uppstår måste det finnas
underhållsmetoder och en organisation som gör att omfattningen kan minimeras. Varje fel som uppstår
inom ett område med högt kapacitetsutnyttjande leder till att många tåg riskerar att bli drabbade.
Följden blir att ett stort antal resenärer kan bli försenade till sina arbeten eller skolor, att de inte kan
hämta och lämna barn på dagis, och att godset inte kommer fram i tid.
Kartorna visar att kapacitetsutnyttjandet av järnvägen kommer att öka från 2008 till 2020, trots de
kapacitetsåtgärder och nybyggnationer som är planerade.
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Figur 12 Kartorna visar kapacitetsproblem i järnvägen 2009 respektive 2021.

Ett högt kapacitetsutnyttjande av järnvägen blir möjligt genom välplanerade tidtabeller, tåg som körs
med jämna hastigheter, anläggningar utan fel, antal spår, mötesstationer. En grundläggande
förutsättning är också att kraftförsörjningen 9 till tågen har tillräcklig kapacitet, samt att detta system
kan hantera tillfälliga störningar som åsknedslag och extra påfrestningar på grund av fel. Det krävs
omfattande åtgärder inom kraftförsörjningen och en stor del av detta ska finansieras med

9

Åtgärdsplanering Kraftförsörjning, Förstärkningsåtgärder och kostnader för perioden 2010 – 2020,
LAKf 09-006, åtgärdsplanering Kraftförsörjning, Konsekvensanalys av föreslagna medel, 2009-03-27
LAKf 009-017
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nyinvesteringsmedel. En annan grundläggande förutsättning är att drift- och underhållsverksamheten
ökar i en omfattning som står i paritet med trafikökningen.
Regeringen har satt upp kravet att ankomstpunktligheten år 2021 ska uppgå till 95 procent för hela
järnvägsnätet. Målet gäller all trafik på järnväg och ingen skillnad görs mellan person- och
godstransporter. För att realisera denna utmaning krävs att Banverket investerar i mer kapacitet samt
att befintliga och nya anläggningar fungerar mycket bättre än idag. Ankomstpunktligheten kan dock
inte förbättras utan ett nära samarbete med trafikoperatörerna.
Ankomstpunktlighet 2004-2008, krav 2021
98,0%
Krav 2021

Krav 2021

96,0%

Krav 2021

94,0%
92,0%
Krav 2021
90,0%
Krav 2021

Krav 2021

88,0%
86,0%
84,0%
82,0%
80,0%
Storstad

Större stråk

Övrig viktig godsoch resande trafik

Mindre trafik

Ringa eller ingen
trafik

Samtliga stråk

Figur 13 Diagrammet visar utfallet för ankomstpunktlighet för åren 2004–2008 i jämförelse med de krav som har satts
upp för 2021.

Den största utmaningen för att förbättra ankomstpunktligheten finns inom de större stråken. Drift- och
underhållsverksamheten måste bedrivas på ett sådant sätt att antalet fel minskar avsevärt samtidigt
som de fel som uppstår hanteras på ett effektivt sätt.
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Tågförseningstimmar relaterat till trafikvolymen för åren 2004-2008, krav 2021
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Figur 14 Diagrammet visar antalet tågförseningstimmar som fel i järnvägsanläggningarna har gett upphov ställt mot
trafikvolymen (miljoner producerade tågkilometer) för åren 2004–2008. De röda staplarna anger målnivån för 2021.

Tågförseningstimmar som orsakas av fel i anläggningarna kan till stor delas kopplas till den drift- och
underhållsverksamhet som bedrivs. För att förbättra ankomstpunktligheten måste antalet
tågförseningstimmar minska. Det gäller i synnerhet i områden med en hög trafikbelastning.
Minskningen kan uppnås genom att förbättra driftsäkerheten i anläggningarna men också genom en
effektiv driftledning och tågföring.
En annan leveranskvalitet är att tågen verkligen avgår på den tidpunkt som anges i tågplanen. Om
tågen ställs in innebär det väntetider för resenärerna. Ibland finns plats på nästa tåg, ibland erbjuds
istället en ersättningsbuss. Det här försämrar transportens kvalitet, kan minska resenärernas
möjligheter att använda tiden under transporten på ett bra sätt och kan också medföra förseningar. För
närvarande är det inte möjligt att mäta inställda tåg relaterad till bakomliggande orsak.
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Robusthet
I strategin för drift och underhåll avser robusthet förmågan att stå emot och hantera störningar. Det kan
handla om allt från att klara effekterna av klimatförändringen till att hantera omfattande störningar i
samband med exempelvis kraftiga stormar. Se även bilaga 2 ”Robusthet i drift och underhållsstrategierna utifrån effekterna av klimatpåverkan, 2009-02-24”. Det här perspektivet på robusthet är
kraftigt avgränsat och i ett framtida arbete bör det vidgas till att omfatta alla anläggningar i
järnvägsnätet som kan medföra stora störningar eller som kan vara känsliga för förändringar i klimatet.
Avvattningsanläggningarnas funktion är idag inte tillfredsställande. Klimatförändringarna väntas
medföra ökande vattenmängder, vatten på andra årstider och högre vattennivåer än idag. Detta
kommer att förvärra problemen om inte rätt åtgärder genomförs i tid. 10
Många av de ras och skred som skett de senaste åren har kunnat relateras till dåligt fungerande
avvattningsanläggningar. Underdimensionering kan vara en orsak men ett bristfälligt underhåll av
såväl trummor och diken som dräneringar är också vanligt.
Järnvägsnätet har tidigare haft stora problem med bland annat nedrivna kontaktledningar i samband
med storm. Sedan några år tillbaka bedrivs ett arbete med att trädsäkra närområdet till järnvägen. I
första hand har åtgärderna inriktats mot de större stråken med mycket godstrafik, men viss trädsäkring
genomförs också i storstadsområden. Sammantaget har trädsäkringen bidraget till en ökad robusthet
inom delar av järnvägsnätet. För att uppnå en långsiktigt hållbar robusthet krävs ytterligare trädsäkring
inom främst storstadsområden och större stråk. Det är också nödvändigt att påbörja ett underhåll som
bibehåller tillståndet i områden som redan är trädsäkrade.
Banverket har tillsammans med Vägverket föreslagit tidsgränser för hur snabbt olika delar av väg- och
järnvägsnäten ska fungera efter en större störning. Dessa värden måste prövas i en risk- och
sårbarhetsanalys och mätning av resultatet bör säkerställas. Möjligheterna till omledning av transporter
på enskilda väg- eller järnvägssträckor kan vara begränsade och kräver därför en särskild prövning av
vilket mått som ska gälla.

10

Nulägesanalys av avvattningsanläggningar, Sammanställning av underlag och tolkning av resultat, 2008-03-05
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Figur 15: Karta över trädsäkring.
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Trafik- och trafiktantinformation
Nöjdkundindex (NKI) för Banverkets trafikinformation 2008 uppgick till 48, vilket är långt under
acceptabel nivå. Högsta möjliga värde är 100. NKI mäts regelbundet för nio större stationer och är
idag inte kopplat till bantyp. I de genomförda undersökningarna (2006–2008) har resenärerna fått
svara på vilka informationskanaler de använder, vilket betyg de ger de olika informationssätten samt
hur tydlig och tillförlitlig informationen upplevs vara. De vanligaste sätten för resenärerna att
informera sig är via skyltar för ankomst och avgång per station, plattformsskyltar och högtalare. En
minoritet känner till och använder nya informationskanaler som Internet och telefonsvarare. Skyltar på
station och plattform får högst betyg medan högtalarna får ett lågt betyg.
2021 ska 80 procent av kollektivtrafikresenärerna vara nöjda med sina resor på järnväg. En del i detta
är att trafikinformationen har tillräckligt hög kvalitet. Det innebär att den trafikinformationsutrustning
som finns på stationer alltid ska fungera effektivt, det vill säga ha en mycket hög driftsäkerhet, men
också att innehållet i informationen ska lämnas i rätt tid och vara anpassad till de behov som
resenärerna har. Driftsäkerhet i trafikinformationsutrustningen kan mätas med hjälp av felfri tid i den
utrustning som finns på respektive station. Idag utförs och presenteras inte sådana mätningar.
NKI ger en trubbig och statisk bild av hur trafikinformationen fungerar. Banverket har därför påbörjat
ett arbete med nya mätmetoder och verktyg där resenären beskriver sitt behov av trafikinformation.
Den nya metoden följer resenären från start till avslut av resan.
Fokus har flyttats från att punktmarkera högtalare och skyltar till att beskriva resenärens upplevelse av
trafikinformation. Med detta som underlag kan Banverket utveckla trafikinformationen.
Avregleringen av persontrafiken på järnväg kommer att ställa nya krav på trafikinformationen. För att
långsiktigt förbättra trafikinformationen kommer Banverket att föreslå alternativa strategier för den
framtida trafikinformationen. Den teknik som stödjer trafikinformationen ska utvecklas så att den
bidrar till en effektivare trafikinformation, med högre kvalitet och som stödjer det behov resenärerna
har under hela sin resa.
Bekvämlighet
Bekvämligheten vid en järnvägsresa handlar bland annat om stationsmiljön, plattformen, miljön i
tåget, tågpersonalens agerande, belysningen men också om hur skakig resan blir. Skakigheten som
resenären upplever under resan beror på spårläget. Ett bra spårläge ger mindre skakighet och möjliggör
för resenären att arbeta med PC, spela spel, titta på film, dricka kaffe med mera. Banverket mäter
regelbundet spårläget och planerar utifrån detta in spårriktningar med mera. Många tjänsteresenärer
väljer tåget som transportmedel eftersom att det finns goda möjligheter att arbeta effektivt ombord.
Att mäta spårläget och genomföra underhåll ger dock inget svar på om leveransen motsvarar
användarnas behov. Därför måste mätningar också göras av hur nöjda användarna är med transporten.
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Idag saknas möjligheter att mäta nöjdkundindex (NKI) kopplat till hur resenärerna upplever
bekvämlighet. Avsikten är dock att påbörja en mätning under planperioden.
Spårlägeskvalitet 2004-2008, mål 2021
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Figur 16 Diagrammet visar spårlägeskvalitet mätt som Q‐tal för åren 2004 – 2008 i relation till målet för 2021. Kvalitén i
spårläget mäts med en lok dragen mätvagn kallad STRIX. Genomsnittligt kvalitets tal för spårläget beräknas för längre
sträckor och uttrycks med ett Q‐tal. Ju högre hastighet som tillåts på en sträcka desto högre krav ställs på spårläget.
Spårläget har betydelse både för passagerares bekvämlighet under tågresan och för nedbrytning av spåret.

Spårlägeskvaliteten behöver förbättras främst på de större stråken. Resenärerna på dessa stråk gör ofta
långa resor och har stora förväntningar på sin restid. Många har planerat att arbeta, läsa eller titta på
film.
Säkerhet
Säkerheten i järnvägstrafiken är en grundläggande leveranskvalitet. Banverket har avancerade tekniska
lösningar för styrning och övervakning av tågtrafik, och en stor del av underhållet bygger på
genomförda säkerhetsbesiktningar. Banverket kan vid försämringar av standarden i järnvägsnätet sätta
ned den tillåtna hastigheten för tågen. Därför kan en mycket hög säkerhet alltid upprätthållas för hela
järnvägsnätet. Sänkt hastighet medför försämrade tidtabeller, färre tåglägen och längre restider. Det
innebär också att nedbrytningen av anläggningarna gått så långt att kostnaderna för återställande till
ursprunglig prestanda ofta blir mycket höga.
Målet för leveranskvalitet säkerhet är detsamma oavsett inom vilken bantyp transporten sker.
Säkerheten inom järnvägsnätet ligger redan på en mycket hög nivå.

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

39(138)
2009-08-13

Användbarhet
Leveranskvaliteten användbarhet syftar till att upprätthålla funktionaliteten i den utrustning som gör
att alla kan resa med tåg. Ledstråk ska vara i funktion, hjälpmedel för rullstolsburna att komma på
tåget ska fungera, hissar och rulltrappor ska vara i funktion.
Idag saknas en gemensam kravbild om inom vilken tid som fel och brister i denna utrustning ska
åtgärdas. Det finns inte heller något verktyg för att mäta driftsäkerheten i den utrustning som används.
I de strategier för drift och underhåll som gäller ingår att ta fram en gemensam kravbild samt att
påbörja mätning av driftsäkerhet.

Samhällsnytta grund för prioriteringar
De samhällsekonomiska nyttorna för olika drift och underhållsåtgärder kan analyseras med olika
metoder. Val av metod beror på verksamhetens utformning och tillgången till effektsamband.
SAMHÄLLSEKONOMISKA BERÄKNINGAR FÖR VÄGNÄTET
Kalkylerna för drift och underhåll av vägnätet baseras på förändringar i kostnader och nyttor när
åtgärder genomförs. Grundtanken är att om jämnheten hos en väg förbättras genom rätt
underhållsåtgärder ökar nyttan för trafikanterna genom minskande trafikantkostnader.
Trafikantkostnaderna minskar på grund av färre skador och slitage på bilen, och minskad restid.
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Figur 17. Figuren beskriver de samhällsekonomiskt lönsamma nivåerna för vägens jämnhet (mäts genom det så kallade
IRI‐måttet) jämfört med den nivå som Vägverket har som standard i förhållande till trafikvolym. En jämn väg har ett lägre
IRI.

Det innebär att på vägar med en hög trafikvolym ger en högre drift- och underhållsstandard stora
effekter på minskade fordons- och restidskostnader. Om dessa minskade trafikantkostnader är större än
de ökade underhållskostnaderna som följer av en högre standard, är det en samhällsekonomiskt lönsam
standardnivå.
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I figuren ovan sammanfattas resultaten från de samhällsekonomiska beräkningarna med avseende på
vägens jämnhet (IRI). Dessa beräkningar indikerar att de högtrafikerade vägarna borde ha en högre
standard och de lågtrafikerade en lägre standard, jämfört med de nivåer Vägverket tillämpar idag. 11 I
en fullständig samhällsekonomisk bedömning av de lågtrafikerade vägarnas optimala standard krävs
också att andra faktorer som idag inte kan kvantifieras blir beaktade, exempelvis lokaliserings- och
arbetsmarknadseffekter i glesbygd.
I den kalkyl (se bilaga 8) som ligger bakom det regelverk som Vägverket tillämpar analyseras vilka
effekter förändrade åtgärdstider och friktionskrav ger på antalet olyckor, restid och
bränsleförbrukning. På vägnät med en hög trafikvolym blir de totala effekterna av en högre standard
stora i förhållande till de ökade driftkostnaderna, och är därmed samhällsekonomiskt lönsamma. I
regelverket för vinterdriften är standarden därför lägre ju mindre trafikvolym som går på vägnätet.
Indelningen av vägnätet i olika vägtyper för att kunna erbjuda olika leveranskvaliteter syftar till att
optimera drift och underhåll med avseende på nytta för användaren. Resultatet som presenteras i Figur
17 kan med relativt stor säkerhet även tillämpas på vägnätsnivå, dock med undantag för stamvägnätet
där variationerna i trafikvolym är för stora.
Storstadsområden
Vägnätet har så hög trafikvolym att det är lönsamt för samhället att hålla en mycket hög standard både
för vinterdriften och för jämnheten på det belagda vägnätet. Vidare bedöms trafikantinformation och
åtgärder för att stärka robustheten i systemet vara av största vikt då trafikanteffekterna, framförallt
avseende förbättrad framkomlighet i form av minskade restidsförluster, blir mycket stora av åtgärder
på detta vägnät.
Övriga nationella stamvägar och anslutningsvägar med genomsnittlig årsdygnstrafik högre än
8 000 fordon
Vägnätet har så hög trafikvolym att det är lönsamt för samhället att hålla en mycket hög standard både
för vinterdriften och för jämnheten på det belagda vägnätet. Standarden kan dock avvika för såväl
kortare sträckor som längre sträckor med lägre trafikvolym. Vägverket strävar efter att erbjuda en så
jämn nivå som möjligt för gällande leveranskvaliteter på vägnäten. Av den anledningen finns en
strävan att hålla oförändrad standard trots att vissa vägavsnitt avviker från standarden. För de sträckor
som har en lägre trafikvolym över längre avstånd kommer en lägre standard baserad de
samhällsekonomiska lönsamhetskalkylerna att erbjudas.
Utpekade pendlings- och servicevägar inklusive vägar för kollektivtrafik
Vägnätet har så hög trafikvolym att det är lönsamt för samhället att hålla en mycket hög standard både
för vinterdriften och för jämnheten på det belagda vägnätet. Det kan förekomma vissa avvikelser och i
dessa fall analyseras var en eventuell höjning av leveranskvaliteter kan öka kundnyttan.
11
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Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar
Denna vägtyp har till största delen en låg trafikvolym och de samhällsekonomiska
lönsamhetskalkylerna visar att standarden för vinterväghållning och belagda vägar inte bör höjas.
Särskilda avvägningar ska göras avseende drift och underhåll för turiststråk och bärighetshöjande
åtgärder på sträckor som pekats ut av Vägverket tillsammans med länen och näringslivet.
Lågtrafikerade vägar och enskilda vägar
Standarden på detta vägnät kan inte baseras på samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler utan andra
grunder krävs för att motivera leveranskvaliteten. Den använda kalkylen inkluderar inte alla värden för
samhället utan en vidare bedömning görs där hänsyn tas till bland annat lokaliserings- och
arbetsmarknadseffekter i glesbygd.
SAMHÄLLSEKONOMISKA BERÄKNINGAR FÖR JÄRNVÄGSNÄTET
Samhällsekonomisk effektivitet ska vara vägledande vid val av inriktning och omfattning för drift och
underhåll. Banor med högt nyttjande ska ha en hög driftsäkerhet. Där måste också andelen
förebyggande underhåll vara mycket hög, vilket betyder att brister åtgärdas innan störningar i trafiken
uppstår. Om fel uppstår på dessa banor krävs en snabb och effektiv avhjälpning.
Det är önskvärt att med hjälp av en samhällsekonomisk kalkyl kunna visa samband mellan
genomförda underhållsåtgärder och de effekter som uppnås i form av till exempel förbättrad
punktlighet och ökad bekvämlighet. Det har hittills varit svårt att visa på effekter av en isolerad åtgärd,
som exempelvis hur ett spårväxelbyte inverkar på antalet tågförseningstimmar.
Järnvägssystemet består av en mängd olika anläggningar som tillsammans gör det möjligt att köra tåg.
Sambanden mellan de fel som uppstår och de tågförseningstimmar detta medför är mycket komplext.
Verifierade effektsamband saknas. Inriktningen har istället varit att visa hur förseningskostnaden beror
på var den uppkommer och att redovisa resenärernas kostnader för uppkomna förseningar. Båda
ansatserna har gjorts per bantyp.
Bilden av de samhällsekonomiska kostnaderna blir dock inte heltäckande. Förseningar i godstrafiken
värderas mycket lågt och därför blir de samhällsekonomiska kostnaderna knappt synliga. Här görs
därför en avgränsning till persontransporter.
Det är svårt att få en fullständig bedömning av kostnaderna för de tågförseningar som resenärerna
drabbas av. Dels för att en försening på ett ställe kan ge följdförseningar på andra bandelar, dels därför
att orsak till försening endast anges då förseningen blir längre än fem minuter. Merparten av de
förseningar som uppstår är kortare än fem minuter. Det finns andra effekter av drift och underhåll som
inte kan kvantifieras och värderas som lokaliseringseffekter, arbetsmarknadseffekter, buller med mera.
En samhällsekonomisk värdering som grundas på enbart tågförseningar blir därför ofullständig.
Dessutom kommer förseningar som drabbar godstrafiken i bakgrunden.
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Den samhällsekonomiska bedömningen av persontågens förseningar visar att de största kostnaderna
uppstår i storstadsområden. Om denna grupp delas upp i de tre storstäderna är samhällets kostnader
mer än dubbelt så höga i Stockholm jämfört med Göteborg respektive Malmö. Bilden sammanfaller
väl med antalet förseningstimmar som uppstår inom järnvägsnätet.
Figuren nedan visar faktiskt antal förseningstimmar 2006 för persontågen och en beräkning av hur
dessa kan utvecklas fram till 2020, om trafiken ökar samtidigt som Banverket inte lyckas minska
antalet störningar.

Figur 18 Uppgifter om förseningstimmar har i figuren kombinerats med antalet avstigande resenärer. Därefter har en
beräkning gjorts av de samhällsekonomiska kostnader som uppstår i samband med förseningar. Resultatet används som
ett underlag för att prioritera var åtgärder bör genomföras mellan olika bantyper, men också mellan olika delar inom en
och samma bantyp. Bantyp 1 är storstadsområden, bantyp 2 är större sammanhängande stråk, bantyp 3 är banor för
övrig viktig gods‐ och resande trafik, bantyp 4 är banor med mindre trafik och bantyp 5 är banor med ringa eller ingen
trafik. Bedömningen av förseningstimmar 2021 bygger på en trafikökning i enlighet med planprognosen.

Den traditionella ansatsen att värdera resenärernas förseningar har varit att multiplicera
medelförseningen med antal berörda resenärer och med ett värde för förseningstid som varit ungefär
dubbelt så högt som åktidsvärdet. Ett alternativt och relativt nytt sätt att beräkna använder sig av
förseningarnas standardavvikelse istället för medelförseningen – se Figur 19 nedan. Det har noterats
att resenärer har en högre värdering av förseningskostnaden ju bättre punktlighet trafiken uppvisar.
Det kan bero på att resenärer som ofta blir försenade ställer in sig på detta genom att ta till en större
tidsmarginal vid resans början.

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

43(138)
2009-08-13

Figur 19 Diagrammet visar två alternativa sätt att kalkylera den samhällsekonomiska förseningskostnaden för
persontrafiken 2006. I de högre staplarna har kostnaden värderats utifrån standardavvikelsen och i de lägre staplarna
bygger beräkningen på medelförseningen. Samhällets kostnader för de förseningar som uppstod varierade enligt
beräkningarna mellan 3,4 miljarder och 5,2 miljarder kronor per år.

Samhällsekonomisk kostnad för tågförseningar
År 2006 uppgick de samhällsekonomiska kostnaderna för förseningar på det svenska järnvägsnätet till
mellan 3,4 och 5,2 miljarder kronor, beroende på om de beräknas med medelförsening eller
standardavvikelse. Skillnaderna mellan olika bantyper är stor. För storstadsområden och större stråk
uppgick kostnaderna till mellan 1,8 och 2,8 miljarder kronor, medan de endast uppgick till 2,5 och 4,5
miljoner kronor för banor med ringa eller ingen trafik. Beräkningen avser endast persontåg. För
godståg blir förseningskostnaderna mycket små tillföljd av de tidsvärden som i den
samhällsekonomiska modellen gäller för godstrafik.
Fel i infrastrukturen, banarbeten som inte håller tiden samt brister i trafikledningen står tillsammans
för cirka 40 procent av de totala tågförseningstimmarna för persontåg. Detta innebär att de
tågförseningar som Banverket har ett direkt ansvar för idag orsakar samhällsekonomiska kostnader
mellan 1,4 och 2,1 miljarder kronor per år.
En av förutsättningarna för att uppnå de mål, för nuvarande trafik, som angetts för punktlighet är att de
tågförseningar som orsakas av fel i anläggningen minskar med cirka 50 procent inom
storstadsområden och större stråk och med 20 procent inom banor för övrig viktig gods- och
resandetrafik. Jämfört med dagens situation innebär en sådan minskning av tågförseningstimmarna en
samhällsekonomisk intäkt i storleksordningen 0,7-1 miljarder kronor per år. Kostnaden för att uppnå
denna intäkt är idag osäker.
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KRITERIER FÖR PRIORITERINGAR
Vid beslut om inriktning och omfattning på drift och underhåll ska väg- och bantyp tillsammans med
målet för leveranskvalitet vara en grund för hur prioriteringar genomförs. Samtidigt ska
samhällsnyttan alltid beaktas.
När prioritering ska göras mellan leveranskvaliteter kommer framkomlighet eller punktlighet och
säkerhet i första hand oavsett väg- och bantyp. Trafik- och trafikantinformation har en hög prioritet då
den är nödvändig för ett effektivt resande på järnvägsnätet och vid resor på vägar inom
storstadsområden. Resenärerna förväntar sig att de hjälpmedel som finns för att alla ska kunna resa är i
funktion och åtgärder som omfattar drift och underhåll av dessa måste alltid prioriteras.
Bristen på medel måste mötas med antingen en omfördelning mellan de anslag som Vägverket och
Banverket får, eller genom en sänkning av standarden på vägar och järnvägar där den
samhällsekonomiska nyttan är låg. En besparing genom standardförsämring kan aldrig tillåtas påverka
säkerheten, utan genomförs med en försämring av exempelvis restid, bärighet eller bekvämlighet.
Möjligheterna att fördela om drift- och underhållsmedel från en typ av vägar eller järnvägar till en
annan typ är begränsade. Varje väg och järnväg som är öppen för trafik kräver ett visst grundläggande
underhåll. Kostnaden för drift och underhåll i relation till trafikarbetet blir mycket hög och åtgärderna
kan sällan motiveras med hjälp av en samhällsekonomisk bedömning. Men drift och underhåll av
dessa lågtrafikerade delar av väg- och järnvägsnätet motiveras istället av krav på ett fungerande
transportsystem i hela landet.
Drift- och underhållskostnaden på lågtrafikerade vägar är i genomsnitt sex gånger högre per
fordonskilometer än motsvarande för nationella stamvägar. Drift- och underhållskostnaden inom banor
med ringa eller ingen trafik är cirka sju gånger högre än motsvarande för de större stråken.
Beslut om åtgärder för drift och underhåll på det enskilda vägnätet fattas av respektive vägförening.
Verksamheten stöds genom en omfattande statlig medfinansiering av byggande, rekonstruktion, drift
och underhåll för vissa typer av enskilda vägar, som exempelvis väg till fast boende. Målen för
leveranskvalitet för vägnätet bör ligga till grund för utformningen av medfinansieringens kriterier så
att det enskilda vägnätets standard på sikt harmoniseras med motsvarande standard på det
lågtrafikerade allmänna vägnätet.
En annan utväg vid medelsbrist är att prioritera om drift och underhåll mellan väg- och järnväg.
Sådana avvägningar har gjorts i samband med de mål som har satts upp för leveranskvaliteten
robusthet. I de avvägningarna förutsätts att vägnätet börjar fungera snabbare än järnvägsnätet i
samband med större störningar. En annan bedömning är att utbytbarheter också kan finnas inom
lågtrafikerade områden där det finns ett parallellt transportsystem. Inom regeringsuppdraget att se över
det lågtrafikerade järnvägsnätets framtid har utbytbarheter prövats. I vissa fall är det
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samhällsekonomiskt lönsamt att lägga ned en järnvägssträcka och flytta trafiken till väg. I andra fall
motiverar kalkylen istället en satsning på järnvägen.
Planering vid resursbrist
Vägverket och Banverket visar i tabellerna nedan hur myndigheterna avser att prioritera drift- och
underhållsåtgärder i samband med resursbrist. Grad av prioritering anges i tabellerna med hjälp av
färg, där blått betyder att dessa områden prioriteras i första hand och vitt att området har en lägre
prioritet.
Vägverkets prioriteringar
Vägtyper

Konsekvenser för leveranskvalitet vid resursbrist
Framkomlighet /
Punktlighet

Robusthet

Trafik- och
trafikantinformation

Bekvämlighet

Storstadsområden

+

++

++

+

++

Bas

Övriga nationella stamvägar +
anslutningsvägar med genomsnittlig
årsdygnstrafik högre än 8000 fordon

++

++

+

++

++

Bas

Utpekade pendlings- och servicevägar
inklusive viktiga vägar för kolletktivtrafik

++

+

+

+

++

Bas

Övriga för näringslivet utpekade viktiga
vägar

+

+

Bas

+

+

Bas

Lågtrafikerade vägar och enskilda vägar

Bas

Bas

Bas

Bas

Bas

Bas

Säkerhet

Användbarhet

Figur 20 Tabellen visar vilka vägtyper respektive leveranskvaliteter som prioriteras vid resursbrist

Figur 20 visar hur Vägverket prioriterar drift och underhållsåtgärder i samband med resursbrist. De
vita fälten visar att leveranskvaliteterna bekvämlighet, robusthet och till viss del användbarhet får stå
tillbaka. Vägtypen lågtrafikerade vägar och i viss mån övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar
får också stå tillbaka om medlen inte räcker till hela behovet av åtgärder. Enskilda vägar berörs inte av
dessa prioriteringar.
Om bristen på medel är kortvarig, längst tre år, kan åtgärder som möter kraven på bekvämlighet
tillfälligt minskas. Det leder till en snabbare värdeminskning av väganläggningarna än planerat,
samtidigt som behoven av drift och underhållsåtgärder ackumuleras i snabb takt.
En annan leveranskvalitet som tillfälligt kan eftersättas är kraven på ett robust vägnät. Det leder till
viss ökad risk för skred och ras i samband med stora vattenflöden.
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Banverkets prioriteringar
Bantyper

Konsekvenser för leveranskvalitet vid resursbrist

Robusthet

Trafik- och
trafikantinformation

Bekvämlighet

++

++

++

+

++

Bas

Större sammanhängande stråk

++

++

++

++

++

Bas

Övrig viktig gods- och resandetrafik

+

+

+

+

++

Bas

Mindre trafik

+

+

Bas

Bas

++

Bas

Bas

Bas

Bas

Bas

++

Bas

Framkomlighet /
Punktlighet
Storstadsområden

Ringa eller ingen trafik

Säkerhet

Användbarhet

Figur 21 Tabellen visar vilka bantyper respektive leveranskvaliteter som prioriteras vid resursbrist

Figur 21 visar hur Banverket prioriterar vid resursbrist. Leveranskvaliteterna inom storstadsområden
och större sammanhängande stråk har högst prioritet. Det är i första hand bantyperna ”ringa eller ingen
trafik” och ”mindre trafik” som får minskade resurser. Därefter tillåts en försämring av
leveranskvaliteterna robusthet och bekvämlighet inom ”banor för övrig viktig gods- och
resandetrafik”. Säkerheten har alltid högsta prioritet, oavsett bantyp och tidsperspektiv. Om drift och
underhållsåtgärderna inte räcker för att upprätthålla en banas säkerhet, sänks den tillåtna hastigheten.
Drift och underhållsverksamheten kan då anpassas till en lägre standard och därmed minskar
kostnaderna.
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Figur 22 Kartan visar de trafikerade banor som får lägsta prioritet i samband med långvarig resursbrist. Bantyp 4 (banor
med mindre trafik) prioriteras före bantyp 5 (banor med ringa eller ingen trafik). Innan nedprioritering genomförs ska en
bedömning göras av respektive banas betydelse för olika trafikflöden.
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Utredningen avseende lågtrafikerade banor 12 delar in dessa i tre grupper: banor där det är
samhällsekonomiskt lönsamt att bedriva trafik, banor där det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att
fortsätta med trafik, samt banor där faktaunderlaget inte är tillräckligt för att göra en bedömning. I
samband med resursbrist ska i första hand banor som inte är samhällsekonomiskt lönsamma prioriteras
ned. En förteckning över lågtrafikerade banor där det bedrivs trafik återfinns i bilaga 7.
Följande banor har bedömts samhällsekonomiskt lönsamma att bedriva trafik på och har därför en
högre prioritet än övriga lågtrafikerade banor:
• Bastuträsk–Rönnskärsverken
• Mellansel–Örnsköldsvik
• Hällnäs–Storuman
• Timrå–Tunadal
• Gävle–Karskär
• Fagersta–Ludvika
• Ängelsberg–Snyten
• Lomsmyren–Mora
• Älvsjö–Liljeholmen
• Örbyhus–Hallstavik
• Folkesta–Nybybruk
• Åkers Styckebruk–Grundbo
• Munkedal–Lysekil
• Alvhem–Lilla Edet
• Jönköping–Vaggeryd–(Värnamo)
• Nässjö–Landeryd–(Halmstad)
• Timsfors–Markaryd
• Älmhult–Olofström
För banor med bristande faktaunderlag ska ytterligare bedömningar göras innan nedprioritering
genomförs. Lågtrafikerade banor som inte är samhällsekonomiskt lönsamma att bedriva trafik på kan
alltid tillåtas ha en leveranskvalitet som understiger basnivån. Detta gäller dock inte leveranskvaliteten
säkerhet.
EFFEKTIVISERINGAR AV DRIFT OCH UNDERHÅLL
Vägverket och Banverket har krav från riksdag och regering att genomföra effektiviseringar av driftoch underhållsverksamheten. De resultat som uppnås genom effektiviseringsarbetet ska öka
omfattningen av drift och underhållsåtgärderna och därmed förbättra leveranskvaliteten.
Vägverket och Banverket kan inom flera områden genomföra gemensamma satsningar för att
effektivisera drift- och underhållsverksamheten. Några exempel på möjliga satsningar som ska leda till
förbättrad leveranskvalitet till lägre kostnad är:
12

Översyn av det lågtrafikerade järnvägsnätets framtid, Regeringsuppdrag, F08-4118/SA20
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•
•
•
•
•
•
•
•

Drift och underhåll av broar
Drift och underhåll av vägar och järnvägar i gemensamma upphandlingspaket inom
lågtrafikerade områden
Drift och underhåll av avvattningsanläggningar
Riskinventering för att minska sårbarheten för större störningar
Gemensam beredskap vid större störningar
Gemensamma strategier för energieffektivisering
Gemensamt managementsystem för drift och underhåll av vägar och järnvägar
Gemensam FUD-verksamhet (forskning, utveckling, demonstration) inom drift och underhåll

Vägnätet
Vägverket bedriver många effektiviseringsprojekt inom drift- och underhållsverksamheten. Det
handlar om att förbättra metoder, tekniker och arbetssätt för att effektivare kunna utföra verksamheten.
Att tillämpa bättre metoder och arbetssätt för avvattningsåtgärder är ett exempel på att öka
effektiviteten genom att minska kostnaderna och kunna utföra mera dikningsarbeten. En satsning på
att förbättra tillståndet på dräneringsanläggningarna säkerställer vägkroppens bärighet och
beläggningarnas livslängder ökar med upp till det dubbla.
Ett annat exempel är satsning på energieffektivisering av belysningsanläggningar som görs både
genom byte till effektsnålare lampor, dimning och släckning, vilket kommer att medföra minskade
kostnader.
Inom upphandlingsområdet ska nya entreprenad- och samarbetsformer samt nya funktionskrav på
produkter och tjänster utvecklas för att uppnå en högre produktivitet i anläggningsbranschen. Genom
harmonisering av regler och krav med EU ska Vägverket stimulera fler svenska och utländska
entreprenörer att lämna anbud. Vägverket avser att stödja utvecklingen av en väl fungerande
leverantörsmarknad med en fungerande prisbildning och ett brett utbud av kapacitet och kvalitet.
Samarbetet med större statliga beställare och andra väghållare inom och utom landet kommer att
utvecklas för att uppnå ett mer enhetligt uppträdande på marknaden. Det finns också behov av att
utveckla bättre metoder för uppföljning och stickprov av utfört arbete för att försäkra sig om att
Vägverket fått de leveranser som upphandlats av leverantören.
För att få bättre underlag till samhällsekonomiska kalkyler kommer utvecklingsinsatser att göras för
att ta fram nya effektsamband inom olika områden, exempelvis tillståndet på beläggning relaterat till
ökade olycksrisker och olika belysningstyper av vägbanan relaterat till synbarhet.
Utveckling av nya metoder för att mäta vägens och vägutrustningens tillstånd samt utveckling av
system för att registrera vägens tillstånd kommer att prioriteras under planperioden.
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Ett ständigt arbete pågår inom Vägverket för att uppnå ökad kundnytta och minska drift- och
underhållskostnaderna genom olika utvecklingsprojekt. Projekten drivs ofta i nära samarbete med
bland annat Chalmers, KTH och Luleå Tekniska Högskola.
Exempel på utvecklingsprojekt:
• Försök att använda laserscanner för objektiv mätning. Med hjälp av befintlig utrustning kan
vägområdet scannas in. Informationen överförs till en databas och kan lämnas över till
entreprenörer vid kalkyl inför ny upphandling av grundpaket drift. Informationen kan också
ligga till grund för ett managementsystem, där man vet vilket tillstånd och vilken utrustning
som finns på vägnätet.
• Försök med användning av nanoteknik. Möjlighet finns att impregnera broar, vägutrustningar,
toaletter och inte minst tunnelmiljöer, så att rengöringsbehovet kraftigt kan reduceras.
• Försök att använda ”relining” vid underhåll av trummor. Metoden innebär att vid trumbyte
trycks plast in som sedan får härda. Trumbyte sker utan att vägen behöver stängas av.
Stor vikt läggs vid implementering av nya tekniker, metoder och arbetssätt för att ta tillvara de
effektiviseringsvinster som är en följd av utvecklingssatsningarna.
Järnvägsnätet
Flertalet av Banverkets effektiviseringsprojekt är komplexa och omfattande och kommer att bedrivas
under stora delar av planperioden. Det handlar om allt från att förbättra funktionssäkerheten i
anläggningarna till att hitta nya verktyg för att på ett bättre sätt driftleda och övervaka tågtrafiken.
Andra åtgärder syftar till att öka kompetensen hos entreprenörerna genom att tillhandahålla en högre
kvalitet på olika järnvägstekniska utbildningar.
Ett mycket stort antal godstransporter har bredare eller tyngre last än vad spåren egentligen är byggda
för. Innan tågoperatörerna tillåts köra dessa laster görs ansökan om specialtransport och varje enskild
körning måste kontrolleras mot hur anläggningen är utformad på den aktuella sträckan. Banverket
bedriver ett arbete som syftar till att dels förenkla hanteringen av specialtransporter, dels förbättra
anläggningen genom att identifiera och ta bort hinder. Det handlar om skyltar, signaler, plattformstak
med mera vars utformning hindrar vissa typer av transporter. Både tågoperatörerna och Banverket gör
effektivitetsvinster genom detta projekt.
”Bestpractice” är ett sätt att arbeta, där förbättringar som genomförts på ett ställe sprids på ett
ändamålsenligt sätt till andra som jobbar med liknande saker. Banverket inför också modeller för att
mer effektivt kunna förvalta de tekniska systemen och därigenom kunna pröva hur olika
konstruktioner påverkar underhållsbehovet under dess livslängd. Härigenom skapas ett verktyg för att
på sikt bättre kunna optimera livslängdskostnaden med avseende på den initiala
anskaffningskostnaden, behovet av underhållsåtgärder under livslängden och hur driftsäker den valda
konstruktionen är.
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Plankorsningar är utsatta för mycket slitage genom att både bilar och tåg passerar. Det kommer in salt
i spåren och följden blir störningar som påverkar både tåg- och biltrafiken. Ett projekt handlar om att
ta fram nya metoder för underhåll av plankorsningar och därmed minska felen.
Trafik- och trafikantinformationen kan utvecklas genom att använda teknik för automatiska utrop och
skylning på stationer. Tekniken ger också trafikledningen ett nytt koncept för att styra trafik. Arbetet
blir mer framåtriktat istället för att lösa störningar som uppstår här och nu. Effekten förväntas bli
bättre information till resenärer, en högre kvalitet i trafikprognoser samt färre tågförseningstimmar.
Konkurrensutsättningen av drift- och underhållsverksamheten har medfört lägre kostnader. En
bedömning är att lönsamheten i branschen är låg och att fortsatta möjligheter till effektivisering därför
är begränsade. Banverket arbetar med att utveckla planeringen av drift och underhåll, förbättra
anläggningsinformationen, ta fram bättre analysmodeller med mera. Entreprenörerna kommer också
att dra nytta av dessa insatser.
Banverket påbörjar under planperioden en satsning på att införa ett nytt signalsystem, ERTMS
(European Rail Traffic Management System). Satsningen genomförs för att uppnå driftkompatibilitet
mot övriga länder i Europa, men ersätter också nuvarande tekniska lösning, ATC, som inom 30 år
kommer att vara föråldrat. Under planperioden kommer ERTMS att byggas ut på Öresundsbron till
Hallsberg och vidare till Stockholm (EU-korridor B) samt Malmbanan. I åtgärdsområdet trimning och
effektivisering finns medel för att eventuellt förse vissa banor med en enklare form detta signalsystem,
ERTMS-regional. Det leder till besparingar genom att driftledningen blir mer effektiv och medför
också en ökad säkerhet. I övrigt väntas effekterna på drift och underhåll att vara små fram till 2021.
Inom FUD-verksamheten har Banverket ett omfattande samarbete med bland annat Chalmers, KTH
och Luleå Tekniska Högskola. FUD-verksamhet inom drift och underhåll styrs mot att förbättra
anläggningarnas funktionssäkerhet och mot att utveckla tekniken i syfte att göra underhåll enklare. En
stor satsning görs också på att få en bättre styrning och uppföljning av de drift- och underhållsåtgärder
som genomförs. Det ska på sikt säkerställa en ökad kunskap om effektsamband, vilket bland annat är
grundläggande för att göra samhällsekonomiska bedömningar.
Ett FUD-projekt handlar om styrning av tågen och ska medföra bättre nyttjande av kapaciteten i
anläggningarna, en optimering av energianvändningen, mjukare tågkörning och därmed minskat
slitage. Ett annat FUD-projekt är ett gemensamt eldriftledningssystem (GELD), som ska ge effektivare
styrning av matning av ström till Banverkets kontaktledning.

Satsningar och kostnader för att nå målen 2021
I avsnittet beskriver Vägverket respektive Banverket planeringsramarna, kostnadspåverkande faktorer,
satsningar för att nå målen samt de konsekvenserna som de valda strategierna ger upphov till.

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

52(138)
2009-08-13

GEMENSAM INRIKTNING
De gemensamma drift- och underhållsstrategierna ska se till att vägar och järnvägar har en
funktionalitet och leveranskvalitet som motsvarar människornas och företagens behov och krav för
sina resor och transporter. Samtidigt ska det kapital som finns nedlagt i vägar och järnvägar vårdas
genom ett långsiktigt underhåll.
Människorna och företagen ställer krav på att komma fram vid en bestämd tidpunkt. Det kräver
framkomlighet på vägar och järnvägar, att trafiken flyter, att vägarna har god kvalitet, att hinder och
störningar kan undvikas och att den beräknade res- eller transporttiden kan hållas. Punktlighet är
viktigt, särskilt vid byten av transport- eller färdsätt. Det handlar mycket om tillit och förtroende för
transportsystemet, som gör att företaget vågar satsa på företagsutveckling, affärsidéer och
kundåtaganden och att människor vågar ta steget att bosätta sig, ta ett arbete eller studera på en ort.
Drift och underhållsverksamheten ska möta dessa krav genom att:
• Ha ett kontinuerligt fokus på ökad punktlighet i järnvägstrafiken i storstadsområden och inom
de större stråken.
• Stödja trafikanterna i deras resa genom att ge aktuell och relevant trafikantinformation.
• Genomföra bärighetssatsningar för att stödja näringslivets tranportmöjligheter.
• Minska störningar i vägtrafiken året runt.
• Minska de tågförseningstimmar som järnvägsinfrastrukturen orsakar genom att arbeta för färre
fel, effektivisera driftledning och övervakning.
Underhåll gör väg- och järnvägsnätet robustare och ökar dess förmåga att stå emot och klara av
störningar. Detta är särskilt angeläget inför kommande klimatförändringar som väntas öka
påfrestningarna på vägkroppar och banvallar. Det kapital som finns nedlagt i vägar och järnvägar ska
vårdas genom ett långsiktigt underhåll.
Drift och underhållsverksamheten ska möta dessa krav genom att:
• Utöka underhåll av avvattningsanläggningar som trummor, diken och dräneringar.
• Förstärka bärigheten hos vägar och broar för att minska risken för skred och ras.
• Genomföra riskreducerande åtgärder.
• Rusta upp eller byta ut trummor, diken och dräneringar för att klara ökade vattenflöden.
• Ha en gemensam beredskap för större störningar som stormen Gudrun.
• Säkerställa omledningsmöjligheter i väg- och järnvägsnät i samband med större störningar.
För att planera sin resa eller transport så att den blir tidseffektiv och ger bästa nytta behöver människor
och företag aktuell och tillförlitlig information om trafikförhållanden, störningar och förseningar.
Olika former av intelligenta transportsystem ska kunna erbjudas som stöd för planering och
genomförande av resan eller transporten.
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Drift- och underhållsverksamheten ska möta dessa krav genom att:
• Säkerställa funktionaliteten i trafikinformationsutrustningen.
• Förbättra aktualitet och kvalitet i trafikinformationen.
• Ge resenärer och godstransportörer bättre stöd för att egen planering och egna val kring resan
och transporten.
Säkerheten är grundläggande för människors resor och företags transporter. Vägarna och järnvägen
ska hållas i ett skick så att människor och varor kommer fram utan att utsättas för risker eller skador.
Ingen ska behöva dö i järnvägstrafiken eller skadas allvarligt. Antalet döda och allvarligt skadade i
vägtrafiken ska minska. Detta ställer krav på järnvägens drift- och säkerhetssystem, skötseln av
vägarna och förebyggande underhåll.
Drift- och underhållsverksamheten ska möta dessa krav genom att:
• Åtgärda brister i järnvägsnätet innan de har påverkat säkerheten, i syfte att hålla en hög och
jämn nivå på hela järnvägsnätet.
• Åtgärda brister i vägnätet med intervall som är anpassade till trafikvolymen.
• Ge fordonet ett tillräckligt väggrepp året runt.
Bekvämlighet i och kring resan och transporten är ett viktigt mervärde för framför allt långväga
resenärer men också för alla pendlare och fritidsresenärer, som använder transportsystemet under
dygnets alla timmar.
Drift- och underhållsverksamheten möter dessa krav genom att:
• Ställa höga krav på spårens och vägarnas jämnhet, i synnerhet för stråk som används för
längre resor och transporter.
• Förbättra skötseln av utrustning för optisk ledning för att därigenom underlätta för
vägtrafikanter att köra i mörker och dåligt ljus.
• Förbättrad skötsel och belysning på plattformar och i stationsmiljöer.
• Säkerställa de serviceåtagande som finns för rastplatser längs vägnätet.
• Säkerställa skötseln av natur- och kulturvärden i vägens och järnvägens omgivning.
• Sköta planteringar i anslutning till väg- och bannätet samt markområden för att bland annat
bevara utsikt.
• Underhålla beläggningar och slipa räls för att därigenom minska buller för resenärer och
trafikanter.
Alla människor ska kunna använda transportsystemet. Även barn, äldre och funktionshindrade
behöver utnyttja bil, buss och tåg för att ta sig till skola, samhällsservice och arbete. Det ställer krav på
den fysiska användbarheten hos fordon och på-, av-, och omstigningspunkter liksom
trafikinformationen.
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Drift och underhållsverksamheten ska möta dessa krav genom att:
• Säkerställa att rastplatser, plattformar, hissar, rulltrappor, lyftanordningar för rörelsehindrade,
ledstråk, ramper med mera uppfyller sin funktion.
SATSNINGAR I VÄGNÄTET
Planeringsram för drift och underhåll
Behovet av drift och underhållsmedel för att hålla en oförändrad standard under planperioden beräknas
till cirka 8,9 miljarder kronor per år. I förslaget avsätts cirka 9,18 miljarder kronor per år till drift och
underhåll, vilket innebär en möjlighet till förbättrad standard, men för att klara nödvändiga satsningar
för att uppnå beskrivna leveranskvaliteter krävs även en omfördelning av dagens resurser samt en
effektivisering av verksamheten. Dessutom föreslås cirka 1,23 miljarder kronor per år till
bärighetsåtgärder för fortsatta satsningar för näringslivet.
Planeringsramen för perioden 2010–2021 uppgår till 136 miljarder kronor (prisnivå 2009). Ramen
innebär en viss ökning i relation till den verksamhet som bedrivs under 2009. Driftanslaget delas upp i
två anslag: drift, underhåll och bärighetsåtgärder på det statliga vägnätet samt statlig medfinansiering
till enskilda vägar.
Bärighetsåtgärder avser åtgärder som varaktigt höjer vägars och broars bärighet. Fördelningen mellan
drift- och underhållsåtgärder har under de senaste åren i genomsnitt varit jämnt fördelad.
Planeringsram 2010–2021

Drift, underhåll och bärighet på det statliga vägnätet
Statlig medfinansiering av enskilda vägar
Summa

Per år, miljarder
kronor

Planperioden,
miljarder kronor

10,41
0,92
11,33

125,00
11,00
136,00

Figur 23 Tabellen visar indikativt planeringsramen för drift, underhåll och bärighet på det statliga vägnätet 2010‐2021

I medfinansiering av enskilda vägar ingår bidrag för drift och underhåll av enskilda vägar samt
enskilda färjor.
I slutet av avsnittet finns tre tabeller med förslaget till fördelning av ramarna.
Bärighetssatsningar
Till bärighetsåtgärder föreslås 14,8 miljarder kronor under planperioden. Bärighetssatsningar på cirka
1,23 miljarder årligen avlastar underhållet med 185 miljoner kronor årligen.
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Kostnader av bärighetsrestriktioner
Bärighet är en vägs eller en bros förmåga att tåla belastningen från trafiken utan att skadas. Bärigheten
beror på en kombination av naturliga förutsättningar och vägkonstruktionens egenskaper. För vägar
varierar bärigheten ofta starkt under året, beroende på förekomsten av vatten eller tjäle i vägkroppen.
I vissa fall behöver väghållaren skydda vägar och broar mot skador och en alltför snabb nedbrytning
genom bärighetsrestriktioner. Att tillgripa restriktioner på vägar och broar innebär kostnader för
transportörerna (cirka 600 miljoner kronor per år för skogsindustrin enligt Skogforsks uppskattning).
Att inte tillgripa restriktioner innebär kostnader för väghållaren. På de viktigaste vägarna kan
bärighetsrestriktioner endast undantagsvis tillämpas med hänsyn till de stora samhällsekonomiska
kostnader de förorsakar. Detta leder till högre underhållskostnader för väghållaren.
Vägverket har sedan 2006 tillämpat en generös hantering av tjälrestriktioner på de för näringslivet
viktigaste vägarna. Studier visar att vinsterna för näringslivet klart överstiger de ökade drift- och
underhållskostnaderna när vägarna hålls öppna under tjällossningsperioden. Tjälavstängningarna har
minskat med 50–75 procent från 2006. Vägverkets merkostnad för drift och underhåll har varit cirka
20 miljoner kronor per år. Man kan inte utesluta att nedbrytningsförloppet accelereras till följd av
Vägverkets generösa hantering av tjälrestriktioner.
Näringslivets behov
Näringslivets utveckling har inneburit att kraven på bärighet har höjts successivt. Volymen av tunga
vägtransporter har ökat kraftigt och fortsätter att öka. Huvuddelen av de tunga transporterna går på de
större vägarna. En del av dessa vägar är inte dimensionerade för dessa tunga transporter.
På de mindre vägarna, där bärighetsrestriktioner förekommer, är det främst skogsbruket, jordbruket
och turismen som genererar tunga transporter, men även andra delar av näringslivet har börjat
efterfråga högre bärighet på mindre vägar. Det kan gälla anläggande av vindkraftparker, gruvindustri,
specialtransporter till eller från fabriker och hamnar.
Fordonen som trafikerar vägarna har blivit allt tyngre och deras nedbrytande effekt allt större.
Samtidigt har kraven på vägnätets tillgänglighet stigit. Många företag har svårt att acceptera att en väg
kan bli avstängd eller ha begränsad bärighet, även under en kortare tid.
För skogsindustrin är virket en färskvara både för pappers- och massaindustrin och för sågverk. Korta
oförutsägbara bärighetsrestriktioner går att hantera. Bärighetsrestriktioner längre än tre veckor innebär
dock att virket inte längre kan betraktas som färskt och därmed får ett minskat värde.
Genom teknisk utveckling på fordonssidan kan fordonstrycket anpassas till vägarnas bärighet. CTI
(Central Tyre Inflation) är ett lovande försök i denna riktning. Vägverkets förändrade hantering av
tjälrestriktioner är ett annat exempel. Tyngre fordon kan också tillåtas på vissa vägar om vikten sprids
på fler axlar. Genom en samordning av vägförstärkningar och skogsföretagens avverkningsplaner bör
skillnaden mellan användarnas behov och behovet av restriktioner minska.
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Bärighetsåtgärder under planperioden:
- Anpassning till dagens laster, bärighetsklass 1 (BK1), på utpekade viktiga näringslivsvägar.
Sådana viktiga näringslivsvägar som är byggda före 1975 är inte konstruerade för dagens
laster. På grund av sin betydelse för samhället kan de inte skyddas med restriktioner. Dessa
vägar ska anpassas till upplåtna laster där en kalkyl påvisar lönsamhet av en sådan åtgärd.
Under planperioden åtgärdas 2 500 km.
- Bärighetshöjning av broar till BK1 på utpekade viktiga näringslivsvägar. Broarna ska ha full
bärighet för den tunga trafiken. Under planperioden åtgärdas 150 broar.
- Tjälsäkring på utpekade viktiga näringslivsvägar. Viktiga näringslivsvägar ska ha full bärighet
året runt, det vill säga de ska ha BK1 och restriktioner under tjällossningen ska inte behöva
tillämpas ett normalt år. Under planperioden åtgärdas 2 200 kilometer
- Bärighetshöjning på utpekade viktiga näringslivsvägar, vilket innebär förstärkning av vägar i
bärighetsklass 2 eller 3 (BK2 eller BK3) så att dessa kan upplåtas för BK1. Under
planperioden åtgärdas cirka 1 300 km.
- Flexibilitet inför ökande antal specialdispenser för extra tunga transporter, som näringslivet
önskar köra på vissa länkar utanför huvudvägnätet för långväga godstrafik. Medfinansiering
ska eftersträvas för dessa objekt. Lönsamhetskalkyl ska göras för varje åtgärd.
Andra särskilda satsningar
Framkomlighet
Antalet störningar och stopp i trafiken minskas. Störningar i trafiken kostar årligen stora belopp. På
vintern beräknas de kosta samhället cirka 250 miljoner kronor varje år. Störningarna utgörs till stor del
av stopp som uppstår varje år på samma ställe till följd av bristande väggrepp hos fordon. Vägverket
har identifierat 115 platser, främst inom storstadsområdena och på de nationella stamvägarna, där extra
insatser är nödvändiga. Under barmarksperioden måste vägarbeten, fordonsstopp med tillhörande
bärgning, olyckor och trafikledning hanteras mer effektivt än idag. Det ändrade arbetssättet bedöms
kosta tio miljoner kronor mer per år. Ett ökat och tydligare samarbete med inblandade aktörer kommer
att minska störningarna betydligt.
Robusthet
Drift och underhåll förstärks på utpekade sträckor i syfte att öka säkerheten mot ras och skred till följd
av ett förändrat klimat. En satsning på att öka tillsyn av avvattningsanläggningar som trummor, diken
och rörbroar samt ökad dikesrensning och röjning av vegetation krävs för att klara behoven.
Förbättringsåtgärder genomförs för att minska riskerna på vägnätet utifrån klimatförändringar och
ökad sårbarhet. I takt med förändrat klimat och ökade nederbördsmängder kommer utpekade broar och
vägar att behöva förstärkas.
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Bekvämlighet
Beläggning kommer att genomföras på 300 kilometer grusväg med en genomsnittlig årsdygnstrafik
(ÅDT) över 250 fordon. Beläggningen kräver i regel att grusvägen först förstärks. Vägarna behöver
inte vara utpekade som viktiga näringslivsvägar.
Säkerhet
Väggreppet vintertid ska förbättras och variera mindre än idag på ett utpekat vägnät (i
storstadsområdena, på nationella stamvägar och vägar för arbetspendling). Åtgärderna väntas
genomföras inom upphandling av drift- och underhåll där speciella krav kommer att ställas på
väggreppet.
Vissa nya fordon är utrustade med varningssystem när fordonet är på väg att köra av vägen. En del av
dessa använder vägmarkeringen som hjälp, vilket innebär att vägmarkeringens standard behöver
garanteras, åtminstone på ett utpekat vägnät. En förstärkning av 2+1-vägar genomförs. Mittseparering
av vägar kräver nästan alltid att vägren och vägkanter först förstärks för att klara en ny lastprofil.
Användbarhet
Standarden på drift och underhåll förbättras för att öka tillgängligheten till kollektivtrafik,
busshållplatser, bytespunkter, gång- och cykelvägar i storstadsområden, nationella stamvägar och
utpekade pendlingsstråk.
Bibehållet vägkapital
Åtgärder vidtas för att bevara det nedlagda vägkapitalet. Genom avvattningsåtgärder för att säkerställa
vägkroppens dränering samt lagning av ytskador, bibehålls vägarnas bärighet och beläggningarnas
livslängd ökar med upp till det dubbla. Ombyggnad av broar och rekonstruktion av utpekade
näringslivsvägar är andra viktiga åtgärder.
Miljö
Bullerstörningar minskas genom satsning på bullerdämpande beläggningar, vilket innebär att antalet
bullerstörda i storstäder och vid genomfartsleder kommer att minska. Drift- och underhållskostnaden
är i genomsnitt ungefär sex gånger högre för dessa beläggningar, men i de fall där åtgärden är
samhällsekonomiskt lönsam ska den väljas.
Energieffektivisering av belysningsanläggningar innebär ett stort bidrag till Vägverkets minskning av
koldioxidutsläppen.
Förbuskningen kring vägarna minskas genom en utökad slåtter.
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Fördelning av drift och underhållsmedel per region
Region Norr
Region Mitt

Region Mälardalen

Region Stockholm
Region Väst

Region Sydöst

Region Skåne

Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Gävleborgs län
Dalarnas län
Uppsala län
Södermanlandslän
Örebro län
Västmanlandslän
Stockholms län
Gotlands län
Värmlands län
Västra Götalandslän
Hallands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Skåne län

Centrala medel
Ofördelat
Summa drift och underhåll

Miljoner kronor/ år Hela planperioden
1 106
13 272
1 445

17 340

840

10 080

845

10 140

1 898

22 776

1 237

14 844

629

7 548

350
833
9 183

4 200
100 200

Figur 24 Tabellen visar indikativt fördelning av ramar till drift och underhåll exklusive bärighet och statliga
medfinansiering till enskilda vägar. Värdena är i 2009‐års prisnivå.

Fördelning av ramar har gjorts utifrån ett genomsnittligt utfall av de drift- och underhållskostnader
som redovisats de senaste fem åren och är en inriktning för det första året i planen. Dessutom har ett
preliminärt utrymme på 833 miljoner kronor reserverats centralt för att i samband med
verksamhetsplaneringen fördelas i syfte att klara av de leveranskvaliteter som ska uppnås. Visar det
sig att en större omfördelning av ramarna krävs för att nå de leveranskvaliteter som är uppsatta
kommer detta att ske. Fördelningen mellan drift och underhåll har i genomsnitt varit 50 procent på
drift och 50 procent på underhåll.
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Satsningar i vägnätet 2010-2021

Avvattningsåtgärder (börjar 2011)
Drift och underhållsåtgärder för att riskreducera
vägnätet utifrån klimatförändringar och sårbarhet
Rekonstruktion av byggnadsverk
Rekonstruktion av utpekade viktiga näringslivsvägar
(behovsinventering pågår)
Bullerdämpande beläggningar
Marksanering i förorenade områden
Energieffektivisering belysning
Minska stopp och störningar i trafiken
(storstadsområden, nationella stamvägar, pendling,
näringsliv och turism)
Utökad slåtter
Bättre väggrepp på utpekat vägnät vintertid
Säkerställa miniminivå på vägmarkering på utpekade
vägar för fordonsburna hjälpsystem
Tjälsäkring på utpekade viktiga näringslivsvägar
BK-höjning för broar på utpekade viktiga
näringslivsvägar
BK-höjning för utpekade viktiga näringslivsvägar
Beläggning grusväg
Anpassning av utpekade viktiga näringslivsvägar till
dagens laster
Förbättringsåtgärder för att riskreducera vägnätet
utifrån klimatförändringar och sårbarhet
Förstärkning av 2+1-vägar
Flexibilitet på grund av ökande antal specialdispenser
Summa

Miljoner kronor per
år
200

Planperioden,
miljoner kronor
2 200

100
100

1 200
1 200

110
90
20
50

1 320
1 080
240
600

40
25
10

480
300
120

5
333

60
4 000

125
83
50

1 500
1 000
600

300

3 600

175
125

2 100
1 500

42
1 983

500
23 600

Figur 25 Tabellen visar indikativt vilka satsningar som ska göras i vägnätet för 2010‐2021
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Kostnad mkr

Region
ST

ID-nr

Namn (anläggning)
Broar på Essingeleden

ST

2-636

Bro över SJ vid Rotebro

ST

07-feb

Skurubron

ST

24-feb

Bro över Almarestäket vid Stäket

25

ST

2-140

Bro över Håtunaviken vid
Erikssund i Sigtuna

40

ST

2-1079

Muskötunneln

45

VÄ

14-614

Älvsborgsbron

130

130

VÄ

14-713

Angeredsbron

22

22

VÄ

15-815

Stallbackabron

125

VÄ

15-702

Jordfallsbron

30

VÄ

14-581

Tingstatunneln

70

155

VÄ

14-1561

Götatunneln

30

30

VÄ

14-924

Gnistängstunneln

25

VÄ

14-1476

Lundbytunneln

25

VÄ

14-969
14-987

Uddevallatunnlarna

35

SÖ

8-200

Ölandsbron

30

2010-2013

2014-2017

100

2018-2021

Kommentar
Under utredning.

310
390

300

Figur 26 Förteckning över större underhållsåtgärder på byggnadsverksobjekt i vägnätet de första 8 åren i planperioden

Samlad bedömning med konsekvensbeskrivning
Inledningsvis finns en kort redogörelse av de effekter satsningarna får i vägnätet samt vilka
förväntningar som inte kommer att uppfyllas. Därefter följer en mer utförlig beskrivning.
Effekter på vägnätet genom drift och underhåll:
• Möjligheten att bo på en plats och pendla till arbetet med rimliga restider bibehålls eller
förbättras. Genom minskade störningar och förbättrad trafikinformation.
• Koldioxidminskning av drift och underhåll med cirka 590 000 ton under planperioden
• Antalet bullerutsatta människor minskar genom bullerdämpande beläggningar
• Jämnare leveranskvalitet lågtrafikerade vägar
• Näringslivet får minskade kostnader tack vare bärighetssatsningar
• Nuvarande standard på vägnätet förbättras till ett värde av 2 – 4 miljarder.
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Förväntningar på vägnätet som inte uppfylls:
• Standarden på lågtrafikerade vägar fortsatt låg
• Kvarstående bärighetsbrister främst beroende på krav att förstärka för 1+2 vägar samt
eventuellt krav på högre laster från näringslivet
• Restider i storstadsområden kommer fortfarande att vara förhållandevis långa beroende på
trängsel
Behovet av drift- och underhållsmedel för att hålla en oförändrad standard under planperioden
beräknas till cirka 8,9 miljarder kronor per år. I förslaget avsätts cirka 9,18 miljarder kronor per år till
drift och underhåll, vilket innebär en möjlighet till förbättrad standard, men för att klara nödvändiga
satsningar för att uppnå beskrivna leveranskvaliteter krävs även en omfördelning av dagens resurser
samt en effektivisering av verksamheten. Dessutom föreslås cirka 1,23 miljarder kronor per år till
bärighetsåtgärder för fortsatta satsningar för näringslivet.
Under planperioden kommer en stor del av de viktigaste bärighetsbristerna att kunna åtgärdas, vilket är
positivt för näringslivets tillväxtmöjligheter. Det innebär säkrare leveranser året om, vilket är av stor
vikt speciellt för skogsindustrin. Följden blir ett jämnare flöde av råvaran och i många fall innebär det
även en mer kvalitativ råvara som ger ett ökat mervärde för skogsindustrin. De riskreducerande
åtgärderna som genomförs under planperioden är nödvändiga för att säkerställa att inte vägkapitalet
urholkas i framtiden om klimatförändringarna slår igenom enligt de prognoser som gjorts. De framtida
bärighetsbehoven är däremot svåra att prognostisera, då behoven för samhället kan förändras över
tiden. Det gäller exempelvis nya satsningar på vindkraft, gruvor med mera som kan skapa nya
bärighetsbehov. Det kommer att finnas återstående behov av bärighetshöjande åtgärder för att kunna
mötesseparera vägarna.
Satsningar som görs inom planen bidrar även positivt till miljömålen, framför allt gällande klimat och
hälsa. Energieffektivare metoder bidrar till att minska mängden koldioxid som släpps ut som en följd
av drift och underhåll. Drift- och underhållsstrategier som bidrar till en minskning av buller och
partiklar används där det är samhällsekonomiskt lönsamt.
De leveranskvaliteter som erbjuds konsumenterna syftar till att öka kundnyttan genom att satsningar
genomförs baserat på de viktigaste behoven som finns inom vägtyperna. Det är viktigt att
pendlingstrafik och servicetransporter inte har större avvikelser i sin restid för att handel och
arbetspendling ska fungera så effektivt som möjligt. Satsningarna som görs i detta syfte bidrar till att
skapa möjligheter för ökad integration mellan olika arbetsmarknadsregioner. Detta bidrar till större
arbetsmarknadsregioner och därmed större möjligheter för näringslivets tillväxt och utveckling på lång
sikt. Det innebär även positiva effekter på arbetsmarknaden i form av bättre matchning på
arbetsmarknaden.
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Storstadsområden
Vägnätet i storstadsregionerna har höga krav på robusthet och trafikantinformation och hög beredskap
sätts därför in för att undvika stopp och störningar i trafiken. Detta leder till förbättrad framkomlighet
och ökad kundnytta i form av minskade restider.
Övriga nationella stamvägar och anslutningsvägar med genomsnittlig årsdygnstrafik högre än 8 000
fordon
Planen bidrar till att långväga resor och godstransporter ska kunna genomföras säkert, bekvämt och
med goda möjligheter till rast och service under resan. Resan ska kunna genomföras inom planerad
tidsram, vilket är mycket viktigt för näringslivets transporter.
Övriga utpekade pendlings- och servicevägar, inklusive viktiga vägar för kollektivtrafik
Planen bidrar här till att minska restidsavvikelser för arbetspendling, servicetransporter och
kollektivtrafik. Det påverkar möjligheter till arbetspendling och regional utveckling i hög grad.
Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar
Planen syftar till att optimera drift och underhåll för denna vägtyp genom samverkan med näringsliv
och regionala och lokala intressenter.
Lågtrafikerade vägar och enskilda vägar
Planen syftar till att optimera drift och underhåll för denna vägtyp genom samverkan med näringsliv
och regionala och lokala intressenter. Vägverket ska verka för att en utjämning av leveranskvaliteterna
över landet genomförs.
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SATSNINGAR I JÄRNVÄGSNÄTET
Planeringsram för drift och underhåll

Anslag
Lån
Planeringsram
Nuvarande banavgifter med mera
Nivå 1, nuvarande banavgifter

Utfall 2008,
miljarder
kronor
4,7
0,5

0,7
5,9

Budget
2009,
miljarder
kronor
5,2
0,6

0,7
6,5

Ökning av banavgifter genom mer trafik
Höjning av banavgifter
Nivå 2, höjning av banavgifter1)

Planen per
år, miljarder
kronor
5,1
0,3
5,3

Planen totalt
2010-2021,
miljarder
kronor
60,7
3,3
64,0

0,6
5,9

7,2
71,2

0,15
0,55

1,8
6,6

6,6

79,6

1) Per år beräknas avgifterna efter höjning och trafikökning uppgå till 1,3 miljarder.
För hela planperioden motsvarar detta 15,6 miljarder = 7,2 + 1,8 + 6,6
Avgifterna kommer att öka i takt med mer trafik och satsningar på leveranskvalitet
Figur 27 Tabellen visar planeringsramen för drift och underhåll av järnvägsnätet 2010‐2021 13

Planeringsramen för perioden 2010–2021 uppgår till 64 miljarder i prisnivå 2009. Till detta
tillkommer avgifter för bantillträdestjänster med totalt 15,6 miljarder 14 för hela planperioden vilket är
en fördubbling i jämförelse med dagens avgiftsuttag. När ERTMS är färdigbyggt på Södra stambanan
år 2020 tillkommer ytterligare höjning av banavgiften.
Av Väg- och Banverkets totala låneram på 22 miljarder har 3,3 miljarder fördelats till reinvesteringar i
el- och teleanläggningar. Detta är dock inte en tillräcklig nivå vilket innebär att behov utöver detta
finansieras med anslag. En förändring från tidigare är att ramen också ska rymma kapitalkostnaderna
för den lånefinansierade delen av el- och teleinvesteringarna. I slutet av planperioden beräknas dessa
kostnader uppgå till drygt 200 miljoner kronor per år.

13

I banavgifterna för 2008 och 2009 ingår även överskott från Banverkets resultatenheter. Banavgifterna ligger i
nuläget på cirka 550 miljoner kronor.
14
15,6 miljarder = Dagens banavgifter på 7,2 miljarder plus en ökning genom mer trafik motsvarande 1,8
miljarder plus en avgiftshöjning med 6,6 miljarder.
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Trafiktillväxt och anslagsförbrukning 1997 till 2008
Miljoner kronor
160,0

5 000
4 500

140,0

Miljoner producerade tågkm

4 000
120,0
3 500
100,0

3 000

80,0

2 500
2 000

60,0

1 500
40,0
1 000
20,0

500

0,0

0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

Miljoner producerade tågkm

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Drift, underhåll och trafikledning

Figur 28 Diagrammet visar i löpande priser utvecklingen av anslaget till drift, underhåll och trafikledning tillsammans
med trafikutvecklingen mätt som miljoner producerade tågkilometrar.

Ramen innebär i starten av planeringsperioden en minskning med 600 miljoner kronor per år i relation
till den verksamhet som bedrivs under år 2009. Den föreslagna höjningen av banavgifterna
kompenserar bland annat denna minskning.
Dagens banavgifter uppgår till 600 miljoner kronor per år. För att finansiera angivna målnivåer för
leveranskvalitet, med dagens trafik, krävs ytterligare 300 miljoner kronor per år. Det ökade drift och
underhållsbehov som uppstår tillföljd av mer trafik på spåren kräver därutöver 400 miljoner kronor.
Sammantaget behövs ytterligare 700 miljoner kronor per år, vilket föreslås av Banverket att
finansieras genom en höjning av banavgifterna. Detta innebär att intäkter från trafik på järnvägsnätet
fördubblas fram till 2021. Banavgifterna beräknas sammanlagt uppgå till 1,3 miljarder kronor per år
2021.
Banverket har ansvaret för att bestämma avgifter för nyttjande av statens järnvägsnät. Ett arbete pågår
med att utveckla tjänster och avgiftssättning för att stödja utvecklingen av transportförsörjningen inom
järnvägssektorn. Delar av banavgiften ska differentieras med avseende på trängsel, servicenivå och
slitage på spåren. Effekten av den nya prismodellen på efterfrågan är svår att överblicka liksom
påverkan på utbud och efterfrågan på järnvägstransporter vilket också innebär att intäkten är något
osäker.
Höjningen av banavgifterna kommer antingen att höja biljettpriset och/eller öka
subventioneringsgraden från den regionala nivån och eventuellt kommer även förutsättningarna att
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förändras för järnvägsföretagen. Idag råder osäkerhet om hur avgiftsnivåerna påverkar utbud och
efterfrågan på järnvägstransporter om inte motsvarande höjning av prissättningen av andra transporter
sker.
För närvarande genomför Banverket analyser och konsekvensbedömningar av förändrade totala
avgiftsnivåer och förändringar av befintliga avgiftskomponenter samt införande av nya komponenter.
Exempel på den senare kategorin är brukaravgifter för införandet av ERTMS. Banverket beslutar
årligen om avgifter för nyttjande av statens järnvägsnät, vilka publiceras i verkets
järnvägsnätsbeskrivning.
För att locka och bibehålla resenärer till kollektivtrafiken är det avgörande att drift- och
underhållsåtgärderna ökar i en takt som stämmer med den växande trafikens behov. Sjunker kvaliteten
under resenärernas, godstransportköparnas och trafikutövarnas acceptansnivå visar erfarenheten att det
tar lång tid att få tillbaka resenärer som bytt till personbil eller flyg.
På grund av en låg utbytes- och upprustningstakt skulle det krävas ytterligare höjningar av
banavgifterna för att inte fortsätta urholkning av järnvägskapitalet. Banverket bedömer dock inte det
som realistiskt att höja banavgiften mer under planeringsperioden. Vid utbyten och upprustningar
kommer därför i första hand storstadsområden och större stråk prioriteras. För att säkra
leveranskvaliteten på övriga banor kommer Banverket fortsätta diskussionen om samfinansiering av
dessa banor med lokala parter.
Anpassning till klimatförändringar ökar kraven på anläggningarnas robusthet. Detta finns inte
möjlighet att prioritera i den takt som är efterfrågad. Förbättringar i förmågan att stå emot stora
störningar görs i första hand inom storstadsområden och större stråk.
Historik kring satsning per bantyp
Drift och underhållskostnader för järnvägsnätet1), miljoner kronor
2 004
2 005
Storstad
436
539
Större stråk
1 121
1 067
Övrig viktig gods- och resande trafik
890
960
Mindre trafik
305
419
Ringa eller ingen trafik
83
84
Bangårdar
127
122
Alla banor
2 962
3 190

2 006
497
1 069
1 062
320
86
164
3 198

2 007
607
1 274
940
302
98
190
3 411

2 008 % av total 2008
893
24%
1 307
35%
861
23%
469
13%
82
2%
126
3%
3 739
100%

1) Redovisas i löpande priser och avser bandelsknutna drift och underhållskostnader, inklusive reinvesteringar
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Figur 29 Tabellen visar direkta drift‐ och underhållskostnader inklusive reinvesteringar. Direkta drift‐ och
underhållskostnader kan hänföras till en specifik järnvägssträcka, så kallad bandel.

Figur 29 ovan visar de drift- och underhållskostnader inklusive större utbyten och upprustningar som
kan knytas till en specifik bantyp. Dessa kostnader utgör 63 procent av den totala
verksamhetsvolymen 2008. Kostnader för driftledning, overhead, utveckling med mera kopplas inte
till bantyp.
Utmaningar för drift och underhåll
Drift och underhåll av järnvägsnätet står inför flera stora utmaningar:
• Stora ökningar av trafiken, vilket förutsätter ökade krav på leveranskvalitet som
o en väsentligt förbättrad ankomstpunktlighet, främst i storstadsområden och på de
större stråken genom bland annat en minskning av störningar från infrastrukturen,
o en satsning på att förbättra kraftförsörjningen till tågen, 15
o en bättre förmåga att klara ökade påfrestningar till följd av väder, ökad pendling med
mera,
o en väsentligt förbättrad kvalitet på trafik- och trafikantinformationen.
• Nya anläggningar som ska underhållas, som Botniabanan, Citytunneln med flera.
• Bibehålla standarden på järnvägskapitalet, det vill säga motverka en nedbrytning som gör att
dagens restider och bärighet inte är möjliga på lite längre sikt.
• Ökade krav från omgivningen på att minska buller från järnvägen.
• Minska inverkan på miljön genom sanering av förorenade massor, hantering av miljöfarliga
ämnen som cellplastskivor samt utveckla underhållsmetoder där ökad hänsyn tas till naturoch kulturvärden.
Behov av satsningar för att kort- och långsiktigt nå uppsatta mål och krav
I det här avsnittet redovisas vilka satsningar som föreslås för att uppnå de uppsatta målen per bantyp
och leveranskvalitet. Här presenteras också de satsningar som föreslås för att drift och
underhållsverksamheten ska bidra till en förbättrad miljö och minskade miljöeffekter. I slutet av
avsnittet klargörs vad som fordras för att långsiktigt säkra standarden i järnvägsnätet.
De förslag till satsningar som presenteras ska sättas i relation till den verksamhet som bedrivs i
nuläget.
Banor inom storstadsområden
Inom storstadsområden ska drift och underhåll inriktas mot att förbättra ankomstpunktligheten, både
genom att minska antalet störningar och genom en mer effektiv hantering av de störningar som
uppstår. Målet är att uppnå en ankomstpunktlighet på 96 procent (utfall 2008 är 94,7 procent).

15

Åtgärdsplanering Kraftförsörjning, Förstärkningsåtgärder och kostnader för perioden 2010 – 2020, LAKf 09006, Åtgärdsplanering Kraftförsörjning, Konsekvensanalys av föreslagna medel, 2009-03-27 LAKf 009-017
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Fel i infrastrukturen, banarbeten som inte håller tiden samt brister i trafikledningen står tillsammans
för drygt 40 procent av de tågförseningstimmar som uppstår i storstadsområden. Andra orsaker till
tågförseningar är bland annat fordonsfel och annat som tågoperatören styr över. En förbättrad
ankomstpunktlighet är därför en gemensam fråga för hela sektorn, men omfattningen och kvaliteten i
drift- och underhållsverksamheten är mycket viktig.
2021 ska 80 procent av resenärerna vara nöjda med kollektivtrafik på järnväg. För att uppnå detta
måste bland annat trafik- och trafikantinformationen förbättras. Det mål som Banverket har satt upp
för storstadsområden är att 85 procent av resenärerna ska var nöjda med trafik- och
trafikantinformationen (idag 48 procent). Samtidigt ska en utpekad del av järnvägsnätet 2021 vara
användbart för alla och därför måste ett fungerande drift och underhåll av bland annat hissar, ledstråk,
lyftanordningar, rulltrappor säkerställas.
Inom ramen för nuvarande trafikvolym behöver dagens satsning på storstadsområden utökas med 150
miljoner kronor per år, vilket motsvarar 1,8 miljarder kronor under planperioden. I detta ingår inte
åtgärder för att långsiktigt säkra standarden.
Banor som bildar större sammanhängande stråk
Av de tågförseningstimmar som uppstår inom större stråk står fel som uppstår i
järnvägsanläggningarna, överskridna tider för banarbeten och brister i trafikledningen för tillsammans
knappt 40 procent. Antalet störningar som orsakas av Banverket måste därför minska.
Ankomstpunktligheten är idag låg och det krävs stora satsningar både av Banverket och av
trafikoperatörerna för att nå det målet, 96 procent (idag 88 procent).
Trafik- och trafikantinformationen är av stor vikt för de långväga resenärerna och målet är att 85
procent av resenärerna ska vara nöjda 2021. Ett fungerande drift och underhåll av hissar, ledstråk,
lyftanordningar, rulltrappor med mera måste säkerställas.
Bekvämligheten på de större stråken har en för låg nivå och de långväga resenärerna har höga krav.
Det är viktigt att resan kan användas till arbete, läsning, titta på film och andra aktiviteter utan
störande skakningar. Den senaste mätningen av spårlägeskvaliteten visar på ett värde på 90 men det
bör uppgå till 94.
Inom ramen för nuvarande trafikvolym behöver dagens satsning på de större stråken utökas med 250
miljoner kronor, vilket motsvarar tre miljarder kronor under planperioden. I detta ingår inte åtgärder
för att långsiktigt säkra standarden.
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Banor för övrig viktig gods- och resandetrafik
Ankomstpunktligheten ligger i nuläget på 88 procent vilket är två procent under det mål som har satts
upp för bantypen. Trafik- och trafikantinformation behöver också förbättras. Målet är att 70 procent av
resenärerna ska vara nöjda 2021.
Inom ramen för nuvarande trafikvolym behöver dagens satsning på banor för övrig viktig gods- och
resandetrafik utökas med 100 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,2 miljarder kronor för planperioden.
I detta ingår inte åtgärder för att långsiktigt säkra standarden.
Banor med mindre trafik
Målet för ankomstpunktligheten är 88 procent, vilket motsvarar nuläget. En bedömning är att
ankomstpunktligheten kan förbättras indirekt genom de satsningar som föreslås för storstadsområden,
större sammanhängande stråk samt banor för övrig viktig gods- och resandetrafik.
Om det blir svårt att nå uppsatta mål inom storstadsområden och större sammanhängande stråk är det i
första hand från ”banor med mindre trafik” som omfördelning av medel ska göras. Möjligheterna är
dock begränsade, dels till följd av att det inte finns så mycket pengar avsatta (13 procent av de direkta
underhållskostnaderna), dels genom att dessa banor kan utgöra delar i viktiga trafikflöden.
Banor med ringa eller ingen trafik
En upprustning av de lågtrafikerade banor som har en samhällsekonomiskt motiverad trafik beräknas
kosta sex miljarder kronor.
Värdet av de drift- och underhållsåtgärder som utförs inom bantypen uppgår till två procent av den
totala verksamhetsvolymen. Möjligheten att fördela om medel från banor med ringa eller ingen trafik
till andra bantyper är därför starkt begränsad.
Robusthet
Under 2008 har Banverket inlett åtgärder för att återställa standarden i avvattningsanläggningarna.
Programmet är planerat att pågå i fyra år och ingår i den närtidssatsning som regeringen har beslutat
om. Därefter avser Banverket att fortsätta med satsningen inom ramen för den ordinarie verksamheten.
I robusthet ingår också att minska risken för att träd faller och orsakar skador på kontaktledning och
andra delar av anläggningen. Banverket bedriver sedan ett antal år ett program för trädsäkring och i
nuläget har 100 mil spår ”trädsäkrats”. Programmet kommer troligen att fortsätta och åtgärder för
ytterligare 350 mil är planerade (nyinvesteringar). För att effekterna ska kvarstå krävs en kontinuerlig
drift och underhåll av de trädsäkrade områdena.
Behovet av åtgärder för att öka robustheten beräknas enligt det upprättade programmet kosta 2,1
miljarder kronor under planperioden, vilket motsvarar 175 miljoner kronor per år. Merparten av detta
avser riskreducerande åtgärder som återställer standard i dräneringar, trummor samt en fortlöpande
skötsel av trädsäkrade områden.
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Säkerhet
Drift- och underhållsverksamheten baseras på en kontinuerlig övervakning och besiktning av
järnvägsanläggningarna, i syfte att i mycket god tid upptäcka och åtgärda brister som i förlängningen
skulle kunna påverka säkerheten. Under planperioden avser Banverket att fortsätta på samma sätt som
i nuläget med att upptäcka och i mycket god tid åtgärda säkerhetsrelaterade brister.
Förbättrad miljö
För att minska bullret i storstadsområden och i bebyggelsen kring de större stråken finns det bland
annat behov av att utöka programmet för att åtgärda buller vid källan, genom exempelvis särskilda
spårslipningsinsatser, rälssmörjning och införande av rälsdämpare. Rälsslipning kan också leda till ett
jämnare slitage av spåren och därför i viss mån öka livslängden. En förutsättning för att slipning ska
vara effektiv är att den aktuella sträckan trafikeras av fordon som också är utformade och underhålls
på ett sätt som bidrar till minskat buller. En annan satsning som behövs under planperioden är ett
förbättrat underhåll av befintliga bullerskydd.
Minimering av vegetationens påverkan på tågtrafiken genom trädsäkringsåtgärder innebär ibland
negativa effekter på natur- och kulturmiljön. Detta ska kompenseras genom att tillvarata och utveckla
de miljökvaliteter som järnvägen omges av. Genom en effektiv och miljöanpassad skötsel kan
biotopförluster, barriäreffekter och viltolyckor begränsas och resenärerna kan erbjudas trevligare
synintryck från tågfönstret. Banverket ser ett behov av att under planperioden utveckla och införa
metoder som motverkar negativ miljöpåverkan. Större hänsyn bör tas till de natur- och kulturvärden
som finns i järnvägens omgivning.
Genom regelbundna och anpassade röjningsåtgärder gynnas fler växt- och djurarter intill järnvägen.
Dessutom kommer många kulturvärden intill spåret att synliggöras. Ett öppnare landskap intill
järnvägen ökar utsikten över den omgivande miljön under tågresan. Återkommande röjningar av
vegetationen intill spåret minskar också risken för påkörning av älg och rådjur.
En annan viktig åtgärd som föreslås är att genom forskning och nya underhållsprogram minska
användningen av kemiska bekämpningsmedel.
Det tillkommande behovet av miljösatsningar beräknas kosta 30 miljoner kronor per år, vilket
motsvarar 360 miljoner kronor under planperioden. Det pågår dock utredningar och forskning som kan
ändra detta ställningstagande längre fram i planperioden.
Det är viktigt att planerade åtgärder genomförs med stor hänsyn till miljön. Men många av de åtgärder
som ger miljöförbättringar är också förenade med stora kostnader. En av dessa är hantering av
förorenade massor, vilket förväntas öka kostnaden för spårbyten med upp till 200 miljoner kronor per
år. Cirka 20 procent av den ballast som ska ersättas i samband med spårbyte bedöms vara förorenad.
Långsiktigt säkrad standard i järnvägsanläggningarna
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Ett långsiktigt säkerställande av standard på järnvägsanläggningen kräver att utbytes- och
upprustningstakten ökar. Fler spår, spårväxlar och kontaktledningar måste bytas ut och fler tunnlar och
avvattningsanläggningar behöver rustas upp. Idag fortsätter i många fall olika former av ersättande
underhåll efter att planerad livslängd har passerats. På sikt medför det en försämrad standard samt att
kostnaderna för att återställa tillståndet i anläggningen i snabb takt ackumuleras. Om inte
återställningstakten ökar kommer de anläggningar som finns i järnvägsnätet att ha en betydligt högre
medelålder 2021 än 2008.

Anläggning
Spår
Spårväxel
Broar
Trummor
Kontaktledning
Signalställverk

Planerad
livslängd

Medelålder
2009

Beräknad
medelålder
2021

38
30
120
80
30
30-70

20
23
48-70
100
50-60
17

28
30
48-70
60-75
23-28

Figur 30. Tabellen visar planerad livslängd, medelålder idag och den beräknade medelålder som gäller 2021 för ett
begränsat urval av anläggningar, om utbytes‐ och upprustningstakten inte ökar.

Banverket har gjort en planprognos där trafiken ökar med cirka 27 procent fram till 2021. Stora
förändringar i trafikvolymen påverkar livslängden och ökar behovet av att längre fram i tiden
genomföra utbyten och upprustningar. I den planerade livslängd som anges i tabellen ovan har inte
någon hänsyn tagits till ökad trafik.
Volymen nyinvesteringar förväntas att minska under planperioden. Nyinvesteringar son genomförs på
redan befintliga anläggningar kan till viss del minska behovet av utbyten och upprustningar. Det blir
sannolikt betydligt mindre sådana effekter i planperioden 2010-2021 än i planeringsperioden 2004 –
2015.
På lång sikt kommer en ökning av medellivslängden på järnvägsanläggningarna att inverka på
leveranskvaliteten. Effekterna av en för låg utbytes- och upprustningstakt tros dock ligga utanför
planperioden. Kostnaden för att uppnå en rimlig utbytes- och upprustningstakt bedöms inom ramen för
nuvarande trafikvolym uppgå till 1 100 miljoner kronor per år.
Förslag till satsningar med konsekvensbeskrivning
Inledningsvis ges en kort redogörelse av de effekter förslaget till satsningar får på järnvägsnätet samt
vilka förväntningar som inte kommer att uppfyllas. En summering görs också av de osäkerheter som
förslaget rymmer. Därefter följer en mer utförlig beskrivning av vilka åtgärder Banverket kan
respektive inte kan finansiera inom ramen och de konsekvenser som förväntas uppstå.
Effekter på järnvägsnätet genom drift och underhåll:
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En förbättrad ankomstpunktlighet i storstäder där också den information som lämnas är
anpassad till resenärerna ger fler resenärer som pendlar till och från jobbet. Resenärer som är
nöjda med kollektivtrafiken.
En förbättrad ankomstpunktlighet på de större stråken ökar lönsamhet för godstransporterna
och intresset för att transportera gods på järnväg stiger. De långväga resenärerna kan räkna
med att restiderna håller och välja att jobba, läsa eller andra aktiviteter under resan.
Användbarheten för alla säkras i det utpekade nätet. Den kring utrustning som finns för att
möjliggöra resande med tåg för alla har en mycket hög driftsäkerhet.
Drift- och underhållsåtgärder bidrar till att buller från järnvägstrafiken i tätt bebyggda
områden minskar.
Järnvägsnätet inom storstadsområden och större stråk blir bättre rustat att klara större
störningar till följd av klimat, extraordinära händelser med mera.
Miljöpåverkan från drift och underhåll minskar genom utveckling av nya metoder för att
underhålla avvattningsanläggningar och områdena kring järnvägen.
Banverkets egen energiförbrukning uppgår idag till 240 GWh och den beräknas minska med
66 GWh, vilket motsvarar 27 procent. Kostnaderna beräknas därmed minska med 44 miljoner
kronor per år efter att programmet har fullföljts. Uppgifterna är beräknade på dagens
energipris och nuvarande belastning på järnvägsnätet.

Förväntningar på järnvägsnätet som inte uppfylls:
• Banor med mindre trafik och lågtrafikerade banor riskerar att få en försämrad leveranskvalitet
och sänkt standard genom att åtgärder inom storstadsområden och större sammanhängande
stråk prioriteras.
• En för låg utbytes- och upprustningstakt ger en fortsatt urholkning av järnvägskapitalet. På
längre sikt kommer leveranskvaliteten att försämras. Vid utbyten och upprustningar prioriteras
i första hand storstadsområden och större stråk.
• Anläggningarnas robusthet förbättras inte i den takt som är efterfrågad. Förbättringar i
förmågan att stå emot stora störningar görs i första hand inom storstadsområden och större
stråk.
• Upprustningen av lågtrafikerade banor genomförs inte trots att för flera banor är
samhällsekonomiskt lönsamt att bedriva trafik.
Större osäkerheter i förslaget:
• Trafikutvecklingen
o Mer tåg på spåret
 kräver mer drift- och underhållsåtgärder,
 men också en högre kvalitet för att reducera konsekvenserna av de störningar
som uppstår.
• Beräkningen av kostnaden för de förändringar i åtgärdsbehovet som trafikutvecklingen medför
innefattar osäkerheter. Behovet av åtgärder påverkas inte bara av ökning i antal tåg, utan också
av hur tunga fordonen är, hur fordonen är utformade och underhålls, vilken axellast som tillåts
och hur fort tågen kör. Ökningar av trafiken ställer också krav på högre kvalitet än idag,
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eftersom konsekvenser av störningar i systemet blir mycket större. Något försök att beräkna
behovet av drift och underhåll till följd av att det krävs en ny kvalitetsnivå har inte
genomförts. Det bedömda behovet kan därför vara lågt räknat.
Brist på kunskap om sambandet mellan en höjning av banavgifterna och efterfrågan att
bedriva trafik på spåren.
För låg utbytes- och upprustningstakt leder till åldrade anläggningar. Osäkert när det börjar ge
effekt på leveranskvaliteten.
Omfattningen och kostnaden för de kreosotsliprar ska tas om hand när spår- och växlar byts
ut.
Stora utbyten i början av 1990-talet, ger ett accelererande behov efter 2021.
Brist på verifierade effektsamband mellan genomförda drift och underhållsåtgärder och
minskning av antal tågförseningstimmar.

Satsningar Banverket klarar inom planeringsramen:
Nedanstående satsningar klarar Banverket genom omfördelning inom ramen, en höjning av
banavgifterna med 300 miljoner kronor per år samt genom effektiviseringsåtgärder.
Förslag till särskilda satsningar:
Förbättrad leveranskvalitet storstäder

Hela planMedel per år, perioden, miljoner
miljoner kronor
kronor
150
1 800

Förbättrad leveranskvalitet större stråk

250

3 000

Förbättrad leveranskvalitet banor för övrig viktig godsoch resandetrafik

100

1 200

Förbättrad robusthet

100

1 200

30

360

Ökat underhållsbehov genom mer trafik1)
Summa

400
1 030

4 800
12 360

Finansering av föreslagna satsningar:
Ökning av banavgifter genom mer trafik
Höjning av banavgiftger

-150
-550

-1800
-6 600

Finansieras genom omfördelning inom nuvarande ram
samt genom effektiviseringsåtgärder

330

3 960

Förbättrad miljö genom drift och underhåll

1)

Det ökade underhållsbehovet uppstår successivt i takt med ökad trafik

Figur 31 Förslag till satsningsområden inom järnvägsnätet
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Det här klarar Banverket inte inom planeringsramen:

På längre sikt säkerställd standard bantyp 1 - 3

Hela planMedel per år, perioden, miljoner
miljoner kronor
kronor
1100
13 200

Ambitionsökning förbättrad robusthet
Upprustning lågtrafikerade banor
Summa

75

900

500

6 000

1 675

20 100

Figur 32 Vad Banverket inte klarar av att tillgodose inom planeringsramen. Bantyp 1 – 3 är storstadsområden, större
sammanhängande stråk, samt banor för övrig viktig gods‐ och resandetrafik.

Banor inom storstadsområden och större sammanhängande stråk
Ankomstpunktligheten kommer att förbättras genom dels en minskning av antalet fel i anläggningen
samt bättre hantering av felen, och inte minst genom ett fortsatt samarbete med trafikoperatörerna.
Trafik- och trafikantinformationen genomgår en radikal förändring och anpassas till de behov
resenärerna har. Ny teknik utnyttjas i stor utsträckning för att höja kvaliteten och för att minska
kostnader för trafikutrop och skyltningar. Bekvämligheten på de större stråken förväntas öka och ger
de långväga resenärerna bättre möjligheter att arbeta, läsa med mera.
Standarden på de anläggningar som finns i järnvägsnätet försämras något och på riktigt lång sikt
kommer det att inverka på leveranskvaliteten. En bedömning är att denna försämring ligger utanför
planperioden.
Banor för övrig viktig gods- och resandetrafik
Banverket gör en satsning för att minska antalet fel på dessa banor. Men en förbättrad
ankomstpunktlighet uppnås främst i samspelet med trafikoperatörerna. Trafik- och
trafikantinformationen kommer att bli bättre även här, men införande av ny teknik görs i första hand i
storstadsområden och inom större sammanhängande stråk. Standarden på de anläggningar som finns i
järnvägsnätet försämras och på riktigt lång sikt kommer det att inverka på leveranskvaliteten.
Banor med mindre trafik 16
Banor med mindre trafik riskerar att få en försämrad leveranskvalitet och sänkt standard. Banverket
gör inte riktade insatser för att förbättra ankomstpunktlighet och minska antalet störningar. Däremot
kan de åtgärder som genomförs inom främst storstadsområden, större sammanhängande stråk och
banor för övrig viktig gods- och resandetrafik, indirekt ge positiva effekter som leder till minskning i
antalet fel och därmed ge en positiv inverkan på ankomstpunktlighet. För att uppnå de krav på
leveranskvalitet som finns inom främst storstadsområden och större sammanhängande stråk flyttas

16

Banor med mindre trafik omfattar också vissa banor som i en tidigare utredning har klassificerats som
lågtrafikerade
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medel för underhåll och reinvesteringar om möjligt från banor med mindre trafik till storstadsområden
och större stråk. Volymen pengar som kan prioriteras om är dock starkt begränsad.
Banor med ringa eller ingen trafik
Trots att det bedöms som samhällsekonomiskt lönsamt att bedriva trafik på en stor del av de
lågtrafikerade banorna 17 , så kan en satsning inte rymmas inom ramen. Istället prioriteras åtgärder som
bedöms ha en ännu högre samhällsekonomisk lönsamhet, som ankomstpunktlighet inom
storstadsområden och på de större stråken.
För de banor där det är samhällsekonomiskt lönsamt att bedriva trafik ska om möjligt drift och
underhåll fortsätta med nuvarande omfattning och inriktning.
Vissa lågtrafikerade banor kan vara en viktig länk i ett system- eller trafikflöde och för dessa banor ska
alltid en särskild bedömning göras innan inriktningen för drift och underhåll läggs fast.
Upprustningen av de lågtrafikerade banor där det bedömts vara samhällsekonomiskt lönsamt att
fortsätta bedriva drift och underhåll, beräknas i ett mycket tidigt skede kosta sex miljarder kronor. Att
genomföra detta ryms inte inom ramen till drift och underhåll utan att stora omprioriteringar
genomförs. En möjlighet kan vara att inte satsa på förbättrad ankomstpunktlighet och istället använda
delar av dessa pengar till att rusta vissa lågtrafikerade banor. En annan möjlighet kan vara att
ytterligare höja banavgifterna i syfte att finansiera upprustningen. Ytterligare ett alternativ är
samfinansiering. Samtidigt finns fortfarande det övergripande kravet på samhällsekonomisk
bedömning kvar och Banverket ska föreslå de åtgärder som ger största nyttan för samhället.
Robusthet
Det påbörjade programmet för robusthet fortsätter med en prioritering mot storstadsområden och
större sammanhängande stråk. Det minskar risken för stora störningar inom dessa områden.
Möjligheten att leda om trafik och hitta alternativa transportsätt i samband med större störningar
säkerställs gemensamt för väg- och järnvägsnätet.
Miljö
Drift- och underhållsåtgärder genomförs i syfte att minska buller i främst storstadsområden. Andra
åtgärder är framtagning av underhållsmetoder för trädsäkrade områden, samt diken och dräneringar för
att bättre tillvarata och utveckla de miljökvaliteter som järnvägen omges av.
Användbarhet
Alla ska kunna åka tåg på ett utpekat järnvägsnät 2021. Drift och underhåll bidrar till detta genom att
införa enhetliga krav driftsäkerhet i den utrustning som används.
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Översyn av det lågtrafikerade järnvägsnätets framtid, Regeringsuppdrag, F08-4118/SA20
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Järnvägskapitalet
Planeringsramen räcker inte för att öka volymen utbyten och upprustningar. Medelåldern på
järnvägsanläggningarna kommer att öka och en bedömning är att det leder till försämrad standard. På
sikt får det också inverkan på de leveranskvaliteter som ska uppnås.
Utbytes- och upprustningsbehovet kommer att öka under slutet av planperioden och det beror på:
• Under 1990-talet genomfördes omfattande utbyten och upprustningar av järnvägsnätet. Bland
annat verkställdes under ett enskilt år byten av cirka 80 mil spår, att jämföra med nuvarande
nivå på 8-9 mil spår per år. Därefter minskades volymerna kraftigt för att återigen under
senare år börja öka. Under 2020-talet kommer en stor del av de anläggningar som byttes ut
under 1990-talet att närma sig slutet av sin planerade livslängd. Det är angeläget att planera
för detta i god tid för att slippa ett accelererande behov av utbyten och upprustningar.
Diagrammet nedan visar hur stor mängd spår som har åtgärdats från 1955 till 2005.
Motsvarande beskrivning gäller också för spårväxlar, kontaktledningar, signalställverk och
broar. Broar har från början en mycket längre planerad livslängd och därför tar det långt tid
innan motsvarande ”peak” inträffar för dessa.
Räl
3000000

Spårmeter

2500000
2000000
1500000
1000000
500000

ok
19 änt
50
‐1
19 954
55
‐1
95
19
9
60
‐1
19 964
65
‐1
19 969
70
‐1
19 974
75
‐1
19 979
80
‐1
19 984
85
‐1
19 989
90
‐1
99
19
4
95
‐1
20 999
00
‐2
20 004
05
‐2
00
9

0

Inläggningsår

Figur 33 Diagrammet visar inläggningsår för räl (stålskenorna i spåret).

•

I centrala Stockholm har den tekniska livslängden för många broar börjat att överskridas. Flera
av broarna är byggda på 1950-talet, men trafikbelastningen har överstigit vad broarna
dimensionerades för. Fram till 2017 kan utbyten och upprustningar inte genomföras. Först
måste byggandet av Citybanan och reparationerna av Årstabron färdigställas. Under tiden ska
underhållet förstärkas. Den beräknade kostnaden för att byta broar bedöms i nuläget uppgå till
3,5 miljarder. Denna höga kostnad begränsar ytterligare möjligheterna att göra byten av spår,
kontaktledningar, signalställverk etc.
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Den prognostiserade trafikutvecklingen medför en ökad nedbrytning och påverkar därmed
också anläggningarnas livslängd.

Föreslagen förändring av banavgifterna
Förslag till ökning av banavgifterna, miljoner kronor
Beräknade banavgifter 2010
Höjning för att finansiera förbättrad leveranskvalitet
Höjning för att finansiera trafikökning 27 procent
Summa banavgifter efter höjning

600
300
250
1 150

Ökning genom mer trafik på spåren
Summa banavgifter efter ökad trafik och en höjning av
avgifterna

150

1 300

Figur 34: Totala banavgifter efter avgiftshöjning och trafikökning

”Banverket ska sätta banavgifterna enligt de principer som ges i järnvägslagen. Avgifterna ska vara
marginalkostnadsbaserade. Banverket tar ut cirka 500 miljoner kronor per år 18 i banavgifter och
intäkterna utgör en del av finansieringen av drift och underhåll. Regeringen har gett Banverket i
uppdrag att vidareutveckla verktyg och metoder i syfte att skapa en modell för tilldelning av
järnvägsinfrastrukturkapacitet som medför att infrastrukturen nyttjas på ett mer optimalt sätt. Det finns
utrymme för att höja banavgifterna. Ökade intäkter från banavgifterna utgör tillskott till finansieringen
av ökade insatser för drift och underhåll.” 19
I förslaget till satsningar föreslår Banverket dels att en förbättring av leveranskvaliteten, inom i första
hand bantyperna storstäder och större sammanhängande stråk, finansieras genom att höja
banavgifterna med 300 miljoner kronor per år. Banverket föreslår också att det ökade behovet av drift
och underhållsåtgärder till följd av mer trafik på spåren finansieras genom en ytterligare förhöjning av
banavgifterna med 250 miljoner kronor per år.
Sammantaget innebär detta en fördubbling av banavgifterna. Det finns naturligtvis ett samband mellan
kostnader för att trafikera järnvägen och efterfrågan. Förslagen kan medföra att den verkliga
trafiktillväxten blir lägre än de 27 procent som planprognosen anger. Höjningen av banavgifterna
kommer antingen att höja biljettpriset och/eller öka subventioneringsgraden från den regionala nivån
och eventuellt kommer även förutsättningarna att förändras för järnvägsföretagen. Idag råder osäkerhet
om hur avgiftsnivåerna påverkar utbud och efterfrågan på järnvägstransporter om inte motsvarande
höjning av prissättningen av andra transporter sker.

18
19

I planen utgår Banverket från 600 miljoner kronor per år.
Regeringens proposition 2008/09:35, Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
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Delar av banavgiften ska differentieras med avseende på trängsel, servicenivå och slitage på spåren.
Effekten av den nya prismodellen på efterfrågan är svår att överblicka liksom påverkan på utbud och
efterfrågan på järnvägstransporter vilket också innebär att intäkten är något osäker.
På grund av en låg utbytes- och upprustningstakt skulle det redan i nuläget krävas ytterligare höjningar
av banavgifterna för att inte fortsätta urholkning av järnvägskapitalet. Banverket bedömer dock inte
det som realistiskt att höja banavgiften mer under planeringsperioden. Vid utbyten och upprustningar
kommer därför i första hand storstadsområden och större stråk prioriteras. För att säkra
leveranskvaliteten på övriga banor kommer Banverket fortsätta diskussionen om samfinansiering av
dessa banor med lokala parter.
När ERTMS är färdigbyggt på Södra Stambanan år 2020 tillkommer dock ännu en höjning av
banavgiften.

Kostnadspåverkande faktorer
I avsnittet redovisas större förändringar som förväntas påverka kostnaderna för att genomföra drift och
underhåll under planperioden.
VÄGNÄTET
Samhällets krav på framkomlighet, säkerhet och miljöhänsyn har ständigt ökat under åren, vilket
inneburit att vägnätet har vuxit och fått en mer sofistikerad utrustning. Trafiken har stadigt ökat och
även fordonens tyngd, vilket ställer nya krav på vägnätet. Det finns ingen anledning att tro att denna
trend kommer att brytas under planperioden. Nedan redovisas några områden där kostnaderna för
drift- och underhåll med all sannolikhet kommer att öka under planperioden.
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Nya stora anläggningar tillkommer, vilket höjer drift- och underhållskostnaderna för främst vinterdrift,
belagda vägar, tunnlar, broar, väginformatik och vägutrustning. Ökningstakten är cirka 1,5 miljon
kvadratmeter väg varje år som kräver främst vinterdrift och underhåll.
Erfarenhetsmässigt uppgår återställandekostnader efter till exempel stormar och översvämningar till
160 miljoner kronor per år. Kostnader för att kommunerna tar hand om dagvatten från vägarna uppgår
till 120 miljoner kronor per år.
Norra länken i Stockholm tillkommer från 2016 och har ett uppskattat drift- och underhållsbehov på
70 miljoner kronor per år. Överföring av statliga vägar till enskilda väghållare beräknas kosta 60
miljoner kronor per år. Andelen komponenter i infrastrukturen med kort livslängd ökar. Detta hänger
samman med den kraftiga satsningen på väginformatik och tunnlar. Kostnaderna för väginformatik
kommer att fördubblas under planperioden genom tillkommande anläggningar som följd av att
vägnätet, framför allt i och kring de större städerna, utnyttjas i större grad.
Trafiksäkerhetsåtgärder innebär mer kostnadskrävande lösningar, främst för vinterdrift och
vägutrustning. Till exempel kommer antalet kilometer väg med mitträcken att öka under planperioden.
Trafiken och trafikanternas krav
Trafikutvecklingen under planperioden medför krav på tätare underhållsintervall för belagda vägar.
Kravet på framkomlighet kommer att medföra att vägar mer sällan stängs av på grund av
tjälrestriktioner, vilket medför högre drift- och underhållskostnader. Kravet att minska trafikstörningar
på högtrafikerade vägar vid drift- och underhållsåtgärder väntas innebära mer obekväma arbetstider
och mer påkostade tillfälliga trafikanordningar, vilket leder till högre kostnader.
Miljökrav
Bättre metoder att eliminera eller minska miljörisker vid drift- och underhållsåtgärder kan innebära
högre kostnader. Hit hör bland annat miljöklassade motorer i entreprenadmaskiner och fordon,
deponiavgifter på exempelvis dikesmassor, skärpta regler för hantering av beläggningsmassor med
tjära. Krav på att ta bort kvicksilverlampor senast 2015 ingår i det normala drift- och underhållet.
Krav på skötselmetoder av diken och slänter som främjar biologisk mångfald, innebär att
slåtteråtgärder måste koncentreras till vissa tider på året. Detta medför temporärt höga kapacitetskrav
och ett ojämnt utnyttjande av maskinparken. Ökade miljökrav avseende vattenskydd kommer att
medföra ökade kostnader som belastar drift- och underhåll.
Krav på bullerdämpande beläggningar medför en beläggningstyp som har en kortare livslängd, vilket
innebär ökade drift- och underhållskostnader.
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Tider för arbete
Möjligheterna att få effektiva tider för att genomföra drift och underhåll hänger samman med
utnyttjandet av vägen. Om trafiken på befintlig väg är hög får ofta underhåll göras i flera omgångar på
kortare tider, samt i högre utsträckning på natten. En bedömning är att detta kommer öka kostnaden
för att genomföra drift- och underhållsåtgärder under planperioden.
Nya tekniska system
Vägnätet kompletteras med fler tunnlar vilka innehåller avancerad teknisk utrustning.
Underhållskostnaderna ökar både till följd av den nya utrustningen men också genom att det är svårare
att få tider för att genomföra åtgärder. Utrustningen i tunnlar är till stor del motiverade av
säkerhetsskäl och driftsäkerheten måste därför vara hundra procent.
JÄRNVÄGSNÄTET
Trafikutveckling och ökade krav på kvalitet
Trafiken på järnväg förväntas enligt Banverkets planprognos att öka med 27 procent mätt i antal
tågkilometer fram till 2021. Den prognostiserade trafikutvecklingen blir främst möjlig genom att
dagens järnväg utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Det är endast en mindre del av ökningen som kan
kopplas till helt nya linjer. Den järnväg som finns idag ska kompletteras med ett antal mötesstationer,
dubbelspår och andra åtgärder som ger en ökad kapacitet. En större trafikmängd kräver en anläggning
som fungerar ännu bättre än idag. Varje störning påverkar fler tåg och därmed fler resenärer och
transportköpare.
Trafikökningen medför en snabbare nedbrytning och ett större slitage på järnvägen. En stor del av de
underhållsåtgärder som genomförs har en direkt koppling till trafikbelastning, exempelvis
spårunderhåll, spårbyten, spårväxelbyten och kontaktledningsbyten. Hur det totala behovet av
underhållsåtgärder i järnvägsnätet förändras beror på flera faktorer som antal tåg, typ av fordon, i
vilket skick fordonen är, tågens totala vikt och den hastighet som tågen tillåts köra i. Den bedömning
som görs i nuläget är att behovet av drift och underhåll ökar med upp till cirka 400 miljoner kronor per
år.
Beräkningen av det ökade behovet bygger på genomförda studier 20 21 av samband mellan trafikvolym
och underhållsbehov. Ökningen sker successivt i takt med mer trafik på spåren.
Målen för leveranskvaliteten för 2021 är högt satta. Samtidigt kommer trafiken att öka. En ökad trafik
ställer i sig högre krav på att anläggningen fungerar, att driftledningen fattar optimala beslut med
mera. Varje fel som uppstår får en större spridning och drabbar fler godstransportköpare och resenärer.

20

Samband mellan trafikbelastning och infrastrukturkostnader, VTI/Transportekonomi, Mats Andersson, 200903-23
21
Nedbrytningsmodell för spåröverbyggnad, STAX 25 ton, sträckan Borlänge-Göteborg, Rapport 5.4, juni 2001

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

80(138)
2009-08-13

Nya anläggningar
Under planperioden tillkommer ett antal nya anläggningar som ska underhållas. En uppskattning är att
underhållsbehovet ökar med 1,5 miljarder kronor för hela planperioden, vilket motsvarar 125 miljoner
kronor per år.
Tider för arbete
Möjligheter till effektiva tider för att genomföra drift och underhåll hänger samman med
kapacitetsutnyttjandet av järnvägen. Om trafiken på befintlig järnväg är hög och dessutom ökar, får
underhåll ofta göras i flera omgångar på kortare tider, samt i högre utsträckning på natten. En
bedömning är att detta komma öka kostnaden för att genomföra drift och underhållsåtgärder under
planperioden.
Nya tekniska system
Järnvägsnätet kompletteras med fler tunnlar vilka innehåller avancerad teknisk utrustning.
Underhållskostnaderna ökar dels till följd av den nya utrustningen men också genom att det är svårare
att få tider för genomförande av åtgärder. Utrustningen i tunnlar motiveras till stor del av säkerhetsskäl
och driftsäkerheten måste därför vara hundra procent.
Miljökrav
Det finns ett flertal nya miljökrav som kommer att öka kostnaderna för att genomföra drift- och
underhållsaktiviteter. En del av ballasten som finns i spåren innehåller föroreningar och i samband
med spårbyten krävs att dessa tas bort, det vill säga att ballasten renas. Detta ökar kostnaden för
spårbyten med upp till 200 miljoner kronor per år.
Andra faktorer som kan komma att påverka kostnaderna för att genomföra drift och underhållsåtgärder
är exempelvis förändrad kemisk vegetationsbekämpning, totalutbyte att träsliprar som innehåller
kreosot, ersättning av cellplastskivor som läcker freoner och flamskydd.

Enskilda vägar
Det enskilda vägnätet genererar en stor del av person- och godstrafiken. Nästan var fjärde gods- eller
persontransport börjar eller slutar på enskilda vägar med statlig medfinansiering. Detta vägnät spelar
en stor roll i vägtransportsystemet genom att vara ”kapillärer” till de stora statliga vägarna. Resorna är
i allmänhet korta och därför är trafikarbetet lågt räknat i fordonskilometer. Vägnätet är en av
hörnstenarna för ett fungerande samhälle och en fungerande landsbygd. Det är en förutsättning för
fungerande äldrevård, skolskjutsar, ambulanstransporter, brandväsende, umgänge, fritids- och
föreningsliv och kommunalt engagemang.
Ett enskilt vägnät öppet för alla kan uppnås genom att samhället delar det ekonomiska ansvaret med
väghållarna. Staten går in med bidrag och rådgivning/stöd som kompensation till de enskilda
väghållarna för att deras vägar ska hållas öppna för allmänhet och näringsliv. Övergripande mål för
verksamheten är:
• Boende i glesbygd ska underlättas.
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•
•
•
•
•

Vägtransporter ska underlättas i områden där kostnaderna för dessa transporter hämmar
utvecklingen av näringslivet.
Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter.
Det vägkapital som är nedlagt i det enskilda vägnätet som har statlig medfinansiering ska
säkras.
Trafiksäkerhet och miljöintressen ska beaktas och tas tillvara.
Harmonisering mot det övriga statliga lågtrafikerade vägnätet i fråga om drift och standard.

Verksamheten bidrar till de transportpolitiska delmålen om regional utveckling, tillgänglighet,
transportkvalitet, trafiksäkerhet och miljö samt målet om att säkra nedlagt vägkapital. Vägkapitalet
kan redovisas så att om hela enskilda vägnätet med statlig medfinansiering skulle byggas på nytt så
skulle kostnaden för detta bli drygt 50 miljarder kronor.
De satsningar som skett på det stora vägnätet är en förutsättning för ytterligare utveckling av
landsbygden, som kan innebära fler arbetstillfällen på sikt. En försämring av standarden på de enskilda
vägarna kan bromsa den utvecklingen. Den statliga medfinansieringen är därför relaterat till de mål
som finns uppsatta för verksamheten och följer i stort de som gäller för det statliga vägnätet.
Trafikanten ska inte märka någon skillnad på vem som förvaltar vägen, det ska finnas ett gemensamt
synsätt på hur en väg ska se ut i likvärdig miljö. Nyttan kan bedömas i fråga om tillgänglighet,
transportkvalitet, regional utveckling, trafiksäkerhet, miljö samt säkrat vägkapital.
När det gäller de enskilda vägarna så är det inte staten som är väghållare, varför denna strategi får ses
som Vägverkets avsiktsförklaring för kommande planperiod inom verksamheten Enskilda vägar.
Strategierna kan också ses som rekommendationer till de enskilda väghållarna för att klara att leverera
en viss standard på ett av Vägverket prioriterat vägnät samt för att uppnå strävan att harmonisera
standarden på det minst trafikerade allmänna vägnätet och det enskilda vägnätet.
För att uppfylla de gemensamma drift-, underhålls- och bärighetsmålen, krävs statlig medfinansiering
för att få möjlighet att uppnå önskad målinriktning.
I drift- och underhållsstrategin beskrivs mål för leveranskvaliteten på det statliga vägnätet. En standard
ska eftersträvas för enskilda vägar som är i paritet med de lågtrafikerade statliga vägarna. De
funktioner och den leveranskvalitet som gäller för de statliga lågtrafikerade vägarna är önskvärd även
på det enskilda vägnätet. Satsningar bör göras i första hand på leveranskvaliteterna robusthet och
framkomlighet, till exempel beredskap för naturkatastrofer som stormar och översvämningar,
brorekonstruktioner och underhåll av slitlager, tvärfall och avvattningssystem.
Strategierna syftar till att optimera drift och underhåll för denna vägtyp genom samverkan med
näringsliv och regionala och lokala intressenter. Vägverket ska verka för att en utjämning av
leveranskvaliteterna över landet genomförs. Standarden på lågtrafikerade vägar och enskilda vägar kan
inte enbart baseras på samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler utan andra grunder krävs också för att
motivera leveranskvaliteten. Den använda kalkylen inkluderar inte alla värden för samhället utan en
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vidare bedömning görs där hänsyn tas till bland annat lokaliserings- och arbetsmarknadseffekter i
glesbygd.

Lågtrafikerade banor
Vissa av de lågtrafikerade banorna har en stor regional betydelse genom att ge pendlingsmöjligheter
till och från arbete, eller genom att vara en väsentlig länk i en enskild industris transportflöde. De
lågtrafikerade banorna har dock ett stort uppdämt underhållsbehov. Vid tidigare resursbrist har dessa
banor prioriterats ned till förmån för banor med mer trafik.
För en del av de lågtrafikerade banorna är trafiken samhällsekonomiskt motiverad och banorna har en
stark utvecklingspotential om de förbättras, men det kräver ofta stora investeringar. Banverket vill
därför möjliggöra en samhällsekonomiskt effektiv och användarorienterad förvaltning av det
lågtrafikerade järnvägsnätet. Med nuvarande skick på anläggningarna kommer funktionen i många fall
att begränsas ytterligare under planeringsperioden genom sänkning av den hastighet som tågen tillåts
köra i.
Banverket har startat en dialog som gäller alternativt huvudmannaskap eller medfinansiering för vissa
av de lågtrafikerade banorna. Dialogen med näringsliv och samhällsintressenter om banornas
utveckling kommer att fortsätta under planeringsperioden.
Västra Götalandsregionen och Region Värmland har i länsplanerna avsatt medel för upprustning av
Norra Bohusbanan, Kinnekullebanan, Viskadalsbanan samt Frykdalsbanan. Utveckling av dessa banor
prioriteras högt regionalt. Enligt strategierna för drift och underhåll av järnvägsnätet har dock dessa en
lägre prioritet vid resursbrist, eftersom de inte ingår i den grupp av banor som bedömts ha
samhällsekonomiskt motiverad trafik i förhållande till kostnaderna för drift och underhåll.
En fortsatt utredning av dessa banor är nödvändig för att säkerställa att investeringar och
upprustningar är samhällsekonomiskt motiverade. Dessutom krävs att det finns en långsiktigt hållbar
drift och underhålls inriktning utifrån tillgängliga resurser som kan säkra de investeringar och
upprustningar som eventuellt görs. Översynen av de lågtrafikerade banorna från våren 2008 bör därför
fördjupas. En sådan analys bör definiera om en fullständig upprustning är samhällsekonomiskt
motiverad samt innehålla ett förslag till etappindelning.
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Bilags- och källförteckning
Gemensamma bilagor
•
•

Bilaga 1 – Mål från infrastrukturpropositionen relaterade till leveranskvalitet
Bilaga 2 – Robusthet i åtgärdsplaneringen utifrån effekterna av klimatpåverkan, 2009-02-24,
Håkan Nordlander Vägverket, Björn Åstedt Banverket

Bilagor Vägverket
•
•
•
•
•
•

Bilaga 3 – Fakta om enskilda vägnätet
Bilaga 4 – Förslag fördelning av bärighet, 2009 års prisnivå
Bilaga 5 – Fakta vägnätet
Bilaga 8 – Samhällsekonomisk metod för drift- och underhållsåtgärder i åtgärdsplaneringen
Bilaga 9 – Kriterier för utpekande av viktiga näringslivsvägar
Bilaga 10 – Nät av viktiga näringslivsvägar

Källförteckning Vägverket
•
•

Allmän teknisk beskrivning, vinter 2003
Samhällsekonomiska kalkyler

Bilagor Banverket
•
•
•
•

Bilaga 6 – Fakta järnvägsnätet
Bilaga 7 – Förteckning över lågtrafikerade banor
Bilaga 11 – Mål för punktlighet och robusthet i järnvägsnätet i kartform
Bilaga 12 – Samhällsekonomisk bedömning som grund för prioritering av drift och underhåll i
järnvägsnätet

Källförteckning Banverket
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtgärdsplanering Kraftförsörjning, Förstärkningsåtgärder och kostnader för perioden 2010–
2020, LAKf 09-006
Åtgärdsplanering Kraftförsörjning, Konsekvensanalys av föreslagna medel, 2009-03-27,
LAKf 009-017
Energieffektivisering inom järnvägssektorn, LAKf 09-012
Samband mellan trafikbelastning och infrastrukturkostnader, Mats Andersson, 2009-06-16,
VTI/Transportekonomi
Nedbrytningsmodell för spåröverbyggnad, STAX 25 ton, sträckan Borlänge–Göteborg,
Rapport 5.4, juni 2001
Översyn av det lågtrafikerade järnvägsnätets framtid, Regeringsuppdrag, F08-4118/SA20
Underlag till regeringsuppdrag, Uppdrag att redovisa åtgärder för att bedöma och förebygga
risk för erosion, ras och skred, 2007-03-15, HK 06-4027/BA30
Nulägesanalys av avvattningsanläggningar, Sammanställning av underlag och tolkning av
resultat, 2008-03-05
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Teknisk tillståndsbeskrivning Banverket
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Bilaga 1 – Mål och inriktning infrastrukturpropositionen
Mål som har starkast koppling till drift och underhållsverksamheten är markerade med fet stil.
Infrastrukturpropositionen
FramRobustTrafik- och BekvämSäkerhet
komlighet /

het

Punktlighet

Satsningar i transportinfrastrukturen ska stötta
regeringens övergripande mål om att bryta
utanförskapet genom fler jobb i fler och växande
företag.
Satsningar i infrastrukturen ska bidra till regeringens
mål om utvecklingskraft i alla delar av landet med
särskild lokal och regional konkurrenskraft.
Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom
regioner samt mellan regioner och omvärlden bör
successivt förbättras.
Alla statliga vägar ska vara framkomliga för lätta
fordon och dispensfordon året runt.
Viktiga näringslivsvägar inklusive broar på dessa
ska ha full bärighet året runt och inga restriktioner
under tjällossningen under normalår. Områden
med glest vägnät ska prioriteras. Övriga statliga
vägar med trafik över 100 fordon per dygn ska inte
ha tillfälliga bärighetsrestriktioner för tunga fordon
mer än tre veckor under ett normalår.
Viktiga näringslivsvägar i behov av rekonstruktion
(inklusive tillhörande broar och tunnlar) ska
åtgärdas.
Utökade arbetsmarknadsregioner med hjälp av ett
förbättrat transportsystem innebär att kvinnor och
män får mer likartade möjligheter till jobb och att
arbetsgivarna lättare hittar rätt person till rätt
arbetsuppgift
Transportsystemet bör bidra till att
regionförstoringen blir hållbar för kvinnor och män
i syfte att uppnå väl fungerande
arbetsmarknadsregioner.
Större och bättre fungerande
arbetsmarknadsområden genom att arbetskraftens
tillgänglighet till arbetsplatser och företagens
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x

x

x
x

x

x

x
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tillgänglighet till arbetskraft ökar.
Senast 2021 ska antalet personer som med
kollektivtrafik inom 60 minuter kan nå centrala orter
med ett utbud av arbets- och studieplatser ha ökat med
minst 2 miljoner jämfört med 2008.
Transportsystemet ska rustas så att det på ett robust
sätt kan klara ökade påfrestningar till följd av t.ex.
tuffare väderförhållanden, ökad pendling och ökad
utrikeshandel.
Förseningar på grund av störningar i systemet ska
minska.
Kvaliteten i järnvägstransportsystemet ska
förbättras och tågens punktlighet ska öka, särskilt i
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och
Malmö.
Punktligheten på järnväg totalt ska uppgå till 95
procent år 2021.
Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan
tätortsområden bör öka.
Tillgängligheten till målpunkter för varu- och
servicetransporter i större tätorter ska öka.
Restiden och restidsvariationen för kollektivtrafik
på väg i högtrafik och för gods på utpekade
vägstråk i storstad ska årligen minska.
Restiden och restidsvariationen för bil på infarter
och förbifarter i högtrafik i storstad ska inte öka
Behovet av tillgänglighet hos den åldrande befolkningen och hos personer med funktionsnedsättning gör
att vi behöver påskynda utvecklingen av ett transportsystem för alla
Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för
funktionshindrade.
Andelen personer med funktionshinder och andra
grupper med särskilda behov som kan nyttja
transportsystemet ska öka.
Medborgarna ska kunna vistas tryggt och säkert i
transportsystemet
Det prioriterade nätet ska 2015 vara tillgängligt för
funktionshindrade, och 2021 ska hela nätet vara
tillgängligt för funktionshindrade.
Förutsättningar för att vidmakthålla och utveckla
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kollektivtrafikens resecentra och stationer bör stärkas.
Kollektivtrafikens andel av antalet resor bör öka.
Andelen resande med kollektivtrafik bör öka i
förhållande till det totala persontransportarbetet
Banverket ska verka för att minst åttio procent av
resenärerna senast 2021 ska vara nöjda med
kollektivtrafiken på järnväg.
Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja
transportsystemet ska öka.
Cykeltrafikens andel av antalet resor bör öka, särskilt i
tätort.
Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det
totala kortväga resandet ska öka.
Trafiksäkerheten på väg ska förbättras
Antalet dödade och allvarligt skadade till följd av
trafikolyckor inom alla transportslag bör, i enlighet
med nollvisionen, fortlöpande minska. Särskilt bör
åtgärder som syftar till att förbättra barns
trafiksäkerhet prioriteras.
Mängden trafikarbete som stöds av ATK (automatisk
trafikkontroll, bl. a. fartkameror) ska öka.
Tillgängligheten till knutpunkter för effektiv
omlastning av gods mellan transportslag ska öka.
Dessutom måste en drift- och underhållsstandard
säkras som innebär hög tillförlitlighet i
transportsystemet för att minska störningarna i
transportkedjan, detta är särskilt viktigt då
lagervolymerna genom åren minskats och behovet
av leveranser i rätt tid har ökat.
Den planeringsnivå som regeringen föreslår innebär
att till 2021 ska dagens standard kunna
upprätthållas och förbättras.
Det ingår också medel för att genomföra de
åtgärder som identifierats inom ramen för
klimat- och sårbarhetsutredningen.
Till drift och underhåll räknas också
miljöförbättrande åtgärder i befintlig infrastruktur.
I ramen för drift och underhåll av statliga järnvägar
ingår medel för driftledning och underhåll
som upprätthåller nuvarande standardnivå.
Behoven av upprustning av vissa lågtrafikerade
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banor bör övervägas i åtgärdsplaneringen.
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Bilaga 2 - Robusthet i åtgärdsplaneringen utifrån effekterna av
klimatpåverkan
Effekterna av pågående klimatförändring innebär att väg och järnvägsinfrastrukturen i vissa delar
måste anpassa sin nuvarande standard till att kunna klara högre påfrestningar och i andra delar anpassa
sig till nya förutsättningar. Utmaningen gäller dock inte enbart att bemästra ett kommande klimat utan
till att börja med gäller att klara de påfrestningar dagens klimat ger.
Utifrån de scenarios SMHI levererade till klimat och sårbarhetsutredningen dras slutsatsen att de flesta
problemen Vägverket och Banverket ställs inför på grund av klimatet på något sätt är vattenrelaterade.
Högre havsvattennivå samt större och häftigare nederbördsmängder leder bland annat till problem med
lågt liggande vägar och tunnlar, förändrade grundvattennivåer, förändrade portryck, ändrade flöden i
strömmande vattendrag och ökande antal översvämningar. Exempel på negativa följdeffekter är
ökande risk för ras och skred och ökande risk för erosion vid trummor, rörbroar och brofundament.
Konsekvenserna av ökad nederbörd förstärks ytterligare av den förvandling som landskapet är utsatt
för, genom till exempel nedläggning av jordbruk och ökade arealer med hårdgjorda ytor, då detta
bidrar till minskad infiltration till grundvattnet och mer momentan ytavrinning.
En annan mer temperaturrelaterad effekt, även om vattnet också där spelar en väsentlig roll, av
förändrat klimat är en trolig förlust av tjälen som bärighetshöjande faktor på vägnätet. På grund av
spårlägeskrav är järnvägar konstruerade för att minimera inverkan från tjäle, varför denna effekt inte
drabbar järnvägen.
Ett mildare klimat innebär vidare en förlängd växtsäsong, med ökad växtlighet i diken och slänter som
följd. Särskilt drabbas järnvägen då sly medför att siktsträckor minskar och lövhalka blir mer frekvent.
Behov av mer frekvent dikesrensning och vegetationsröjning innebär ökade kostnader för drift och
underhåll för både väg och järnväg.
Ovanstående problem uppträder inte jämnt fördelat över landet. Ökande nederbördsmängder berör
främst sydvästra delen av landet samt fjällområdena och problemet med att tjälen som
bärighetshöjande faktor försvinner är i huvudsak ett Norrlandsproblem. Över hela landet kan dock
lokala regn bli intensivare. Även effekten av varmare och kortare vintrar kommer att innebära behov
av att se över hur vinterväghållning ska ske i framtiden, dock bedöms ett i stort oförändrat behov
kvarstå under den tidsperiod denna plan omfattar. Denna förändring, som berör både Vägverket och
Banverket, bör dock börja utredas under planperioden och fördelningen av medel för
vinterväghållningen diskuteras.
Av SMHI tillhandahållna scenarios pekar också på att den första märkbara påverkan på väg och
järnvägsinfrastrukturen blir mer frekvent förekommande extremväder, exempelvis skyfall, och detta
understryker behovet att snarast utveckla metoder samt genomföra riskinventeringar och utredningar
på hela väg- och järnvägsinfrastrukturen. Vägverket har påbörjat en riskinventering med metoden
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”Vald vägsträcka” vilken också anpassats för Banverkets behov ”Vald Järnvägssträcka” och test pågår
nu även på järnvägsinfrastrukturen.
För att på ett effektivt sätt bemöta ovan beskrivna problemställningar krävs utveckling av metoder,
regelverk och tekniska lösningar. Specifika problemområden behöver dessutom utredas, vilket till
största delen kan utföras gemensamt mellan Vägverket och Banverket. Parallellt med detta måste
projektering följt av genomförande av fysiska åtgärder utföras. Arbetet med riskinventering och
riskreducerande åtgärder har till mindre del redan påbörjats både inom Vägverket och Banverket men
det finns behov av bättre metoder, underlag och beslutsstöd.
Utveckling
Metodutveckling behöver utföras inom följande områden:
• Metod för beräkning av extrema flöden i mindre och medelstora vattendrag.
•

Rutiner/upphandlingsmodeller för tillsyn och underhåll anpassade till resultaten av
översiktliga riskinventeringar. Ska bygga på handbok i beredskapsplanering samt system kring
förvarning av extrema flöden i främst mindre vattendrag.

•

Vidareutveckling och ajourhållning av riskinventeringsmetoderna Vald Vägsträcka/Vald
Järnvägssträcka med bland annat metoden för prioritering av identifierade brister.

•

Rutiner bör tas fram för bevakning av sådan förändrad markanvändning som kan skada
sårbara anläggningar. Exempel på effekter som bör bevakas är förändrad vattenavrinning,
infiltration, grundvattennivåer/portryck och tillförsel av jord och växtmaterial till vattendrag.

•

Metod för identifiering av väg och järnvägssträckor med behov av utökat underhåll för diken
och dränering.

Utveckling av regelverk:
•

Beslutskriterier för vilka risknivåer som kan godtas för befintliga anläggningar bör tas fram, i
första hand för skred och rasrisker och för risker som följer av höga flöden.

•

Kravnivåer på funktionssäkerhet för befintligt vägnät definieras.

•

Minimikrav på och identifiering av omledningsvägnät tas fram.

Utveckling av tekniska lösningar:
• Utveckling, demonstration och uppföljning av fysiska åtgärder för att förhindra bortspolning
av väg och järnvägsbankar (gallerskydd, fångdamm, extra trumma, tätning av trumma och
bankslänt, erosionsskydd mm). Handbok utarbetas gemensamt av verken.
•

Studier och anpassning av utländska system för hydrauliskt drivna spårväxlar.
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Utredningar
Fördjupade utredningar behöver genomföras för:
• Lågt liggande vägar och järnvägar, tunnlar och färjelägen i förhållande till havsnivån längs
västkusten och södra delen ostkusten. Gemensamt projekt Vägverket/Banverket.
• Vägar och järnvägar i närområdet till strömmande vattendrag i sydvästra delen av landet.
Gemensamt projekt Vägverket/Banverket.
• Översvämningsrisken kring Vänern analyseras. Gemensamt projekt Vägverket/Banverket.
• Identifiering av pumpstationer med kritisk funktion som riskerar översvämmas vid
extremväder. Samverkan Vägverket/Banverket.
• Identifiering och möjligheten att höja eltekniska och signaltekniska funktioner vid järnvägen
över översvämningsnivåer.
• Effekten och konsekvenserna av förändrade flöden i de stora älvarna. Gemensamt projekt
Vägverket/Banverket
• Konsekvensen av förlust av tjälen som bärighetshöjande faktor och den effekt det ger i norra
delen av landet i relation till befintlig vägstandard.
• De kända 190 vägbroar och 51 järnvägsbroar som har en registrerad fri höjd över HHW
mindre än eller lika med 0,3 m bör utredas. Därefter bör de broar som i utredningen visat sig
ha en hög sårbarhet åtgärdas enligt kommande funktionskrav. Gemensam utredning
Vägverket/Banverket, åtgärder utförs av respektive verk.
• De skador på erosionsskydd vid broar som finns registrerade bör utredas. Utredningen bör
följas av ett åtgärdsprogram. Gemensam utredning Vägverket/Banverket, åtgärdsprogram
utformas av respektive verk.

Utökad löpande drift och underhåll
Ökade nederbördsmängder och med ökande intensitet ställer större krav på vidmakthållandet av
avvattningsanläggningar som diken, trummor och rörbroar. Detta i sin tur kräver utökad tillsyn av
identifierade problemsträckor. Ett system för förvarning av intensiva regn kombinerat med beredskap
för rensning av truminlopp minskar antalet bortspolade väg- och järnvägsbankar. Ett mildare klimat
innebär vidare en förlängd växtsäsong, med ökad växtlighet i diken och slänter som följd. Särskilt
drabbas järnvägen då sly medför att siktsträckor minskar och lövhalka blir mer frekvent. Behov av mer
frekvent dikesrensning och vegetationsröjning innebär ökade kostnader för drift och underhåll för både
väg och järnväg.
Andra klimatfrågor är vinterväghållning (snöröjning för järnvägen) och bärighet. När det gäller den
första punkten uppskattas kostnaden bli tämligen oförändrad vad gäller totalsumman. Dock bedöms en
förskjutning ske över landet där ökande kostnader kan väntas i norr medan södra delen av landet kan
skötas billigare. Ett vägverksproblem som dock kan innebära kostnader är brist på tjäle som
bärighetshöjande faktor i norra delen av landet. Problemet bedöms dock inte bli av större omfattning
under den tidsrymd som denna plan omfattar, däremot är behovet av en utredning över kommande
effekt snarast stort.
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Riskreducerade åtgärder
Vissa anläggningar är så sårbara för höga nederbördsmängder att det inte är möjligt att säkra
funktionen med utökad löpande drift och underhåll utan förebyggande fysiska åtgärder krävs. För att
förhindra bortspolning av väg- och järnvägsbankar kan en ökad avbördning genom trummor och
rörbroar säkras genom skydd mot igensättning av inlopp, extra trumma, tätning av befintliga trummor
och bankslänter och förbättrade erosionsskydd. Kontroll av funktionssäkerheten hos uppströms
liggande dammar och anläggningar kan krävas. Utsatta brofundament kan behöva bättre skydd mot
erosion.
Lågt liggande vägar, järnvägar, broar och tunnlar riskerar att svämmas över av ökade
nederbördsmängder och förhöjda havsvattennivåer. Höjning av konstruktionerna eller invallning kan
komma att krävas. Kapacitet och driftsäkerhet hos pumpstationer vid underfarter kan behöva
förbättras.
Ökad nederbörd leder till förhöjda porvattentryck och ökad allmän erosion i vattendrag vilket
försämrar stabiliteten hos naturlig mark och anläggningar. Pågående och planerade riskinventeringar
kommer att påvisa omfattande förstärkningsbehov.
Där inte förebyggande fysiska åtgärder är samhällekonomiskt motiverade och utökad tillsyn och
underhållsåtgärder inte bedöms effektiva kan många gånger planering för åtgärder som lindrar
konsekvenserna av en oönskad händelse motiveras. Det kan gälla förberedelse för provisoriska
förbifarter och ersättningsbroar, förbättring och säkerställande av omledningsmöjligheter,
förprojektering av återställning, säkerställning av insatsmateriel och markåtkomst.
Specifikt för järnvägsanläggningar gäller att stora effekter kan uppnås genom att öka robustheten för
den el- och signaltekniska anläggningen. På bansträckor där risk för översvämning föreligger bör till
exempel kurar, skåp och andra teknikutrymmen flyttas upp till nivåer som ligger över högsta
översvämningsnivå. Särskilt enkelt är detta där järnvägen går i skärning. För spårväxlar är det möjligt
att utveckla hydrauldrivna sådana, där manöver och styrsystem ligger belägna högre upp. Dessa
åtgärder ökar kanske inte möjligheterna att bedriva tågtrafik under själva översvämningen, däremot
reduceras skadorna och därigenom återställningstiden avsevärt.
Väg- och järnvägsanläggningarna är byggda under en lång period med varierande krav och
kunskapsnivåer. Funktionssäkerheten är därför mycket skiftande. Pågående och planerade
riskinventeringar kommer att avslöja sårbarheter och brister som kräver åtgärder. De åtgärder som
föreslås här är en bedömning av den samlade insatsen som krävs för att uppfylla:
a) dagens regelverk
b) kommande riskbaserade funktionskrav där allvarliga konsekvenser kan komma att ställa högre
krav på funktion
c) funktionskraven även efter en förväntad klimatförändring

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

93(138)
2009-08-13

Bedömning av planens kostnader för riskreducerande åtgärderna har gjorts med utgångspunkt från
nuvarande skadekostnadsnivå, i vilken utsträckning skadorna kan förebyggas genom
samhällsekonomiskt motiverade åtgärder och vad som krävs för att uppfylla miniminivåer i
regelverket. Miniminivåer styrs oftast av kraven på personsäkerhet.
För det statliga vägnätet var kostnaderna för större skador (egendomsskador) på grund av erosion,
översvämning och skred under perioden 1995-2007 cirka 80 miljoner kronor per år, varav cirka 65
miljoner kronor per år av erosion och översvämning och cirka 15 miljoner kronor per år av skred.
Mindre skador som åtgärdats inom ramen för normal drift och underhåll ingår dock ej i statistiken och
har därför inte använts i beräkningsunderlaget. Den faktiska åtgärdskostnaden är därmed egentligen
högre. De direkta och indirekta samhällskostnaderna på grund av vägavstängning har uppskattats vara
10-15 procent av egendomsskadorna. Inga dödsfall eller allvarliga personskador inträffade vid dessa
skadetillfällen men kan inte uteslutas i framtiden. Total skadekostnad var därmed cirka 90 Miljoner
kronor/år. Det är möjligt att denna period var särskilt nederbördsrik. Men med tanke på den förväntade
klimatförändringen är det ändå rimligt att utgå från denna skadenivå för den kommande planperioden.
Erfarenheter från riskinventeringar och kostnadsuppskattningar för åtgärder visar att en stor del av de
stora skador som orsakas av erosion och översvämning kan förebyggas med samhällsekonomiskt
motiverade åtgärder. Där risk för personskador finns kan ytterligare insatser motiveras.
Samhällsmotiverade åtgärdskostnader (ÅK) kan uppskattas genom beräkning av nettonuvärdeskvot
(NNK) enligt sambandet:
NNK= (nuvärdet av nyttan – 1.21*nuvärdet av ÅK)/1.21*nuvärdet av ÅK
där 1.21 är skattefaktorn och kalkylräntan är 4 procent.
Av det stora antalet potentiella skadeobjekt faller en mycket liten del ut i form av skador per år. Vid ett
stort antal skadefall per år motsvarar det årliga utfallet årsrisken för alla potentiella skadeobjekt, se
ovan 90 miljoner kronor.
Nuvärdet av nyttan av en reduktion av årsrisken är summan av alla framtida årliga förväntade
skadekostnadsminskningar diskonterade till nuvärde. Med 4 procent kalkylränta motsvarar nuvärdet
cirka 25 gånger den årliga skademinskningen, bygger på antagandet att alla i framtiden kända risker
skadereduceras.
Cirka 75 procent av förväntade stora skador bedöms kunna elimineras genom samhällsekonomiskt
motiverade förebyggande åtgärder. Nuvärdet av denna skadereduktion är 90*0,75*25= cirka 1700
miljoner kronor. Nettonuvärdeskvoten bedöms i medeltal vara 0,5 (expertbedömning utifrån
prioritering av investeringar i vägnätet) och åtgärdskostnaderna blir därmed cirka 930 miljoner kronor
enligt ovanstående samband. Denna åtgärdskostnad bygger dock enbart på historisk skadekostnad
utifrån denna periods klimat och är till övervägande del orsakad av översvämning och erosion och till
mindre del av skred och ras.
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Pågående riskinventeringar kommer sannolikt att påvisa ett större behov av riskreducerande åtgärder
mot skred och ras. När det gäller denna typ av identifierade risker styrs åtgärderna till stor del av
gällande regelverk och blir tvingande oavsett resultat av samhällsekonomisk kalkyl, i första hand på
grund av risken för personskador.
Klimatförändringen kommer också att påverka behovet av förebyggande åtgärder. Redan under denna
planperiod behöver riskreducerande åtgärder vidtas med hänsyn till kommande klimatförändring.
Bland annat behöver kommande åtgärder dimensioneras för förväntade högre flöden.
I Klimat och sårbarhetsutredningen gjordes följande bedömning av skadekostnaden på lång sikt:
”En grov bedömning är att kostnaderna för större erosions- och översvämningsskador på lång sikt ökar
med 50-150 Miljoner kronor/år i dagens penningvärde och vid dagens värdering av indirekta skador.
Motsvarande ökning av kostnaderna för skred och ras uppskattas bli 20-50 Miljoner kronor/år. Dessa
kostnader avser den typ av händelser som inträffar årligen eller med några få års mellanrum på
vägnätet som helhet. Utöver dessa mera vanliga skadehändelser kan man på goda grunder anta att
frekvensen stora skred med skadekostnader över 100 Miljoner kronor kommer att öka. Sådana
händelser har hittills varit mycket få inom vägsektorn.
Bedömning av skadekostnaderna har gjorts utifrån de förändringar av frekvensen intensiva regn (>25
mm/dygn), hundraårsflöden (lokal tillrinning) och medelårsavrinning som redovisats för scenariot
ECHAM/A2 på lång sikt. Bedömning av hur erosions- och skredfrekvens kan komma att förändras på
lång sikt inom olika geografiska områden redovisas närmare i SGI:s rapport Översiktlig bedömning av
jordrörelser vid ett förändrat klimat. ”
Ovanstående uppskattning pekar på att dagens skadekostnadsnivå kan förväntas öka 2-3 gånger vid
seklets slut utifrån det använda scenariot.
Med hänsyn till ovanstående samt det behov av skredförebyggande åtgärder som kommer att uppstå
till följd av pågående riskinventering kan ett samlat behov under planperioden uppskattas till 15002000 miljoner kronor, kommande riskinventeringar kommer att ge en säkrare bild av behovet.
Sammantaget kan 1750 miljoner kronor, eller i medeltal 175 miljoner kronor per år under
planperioden, vara en lämplig nivå för att förebygga större skador på det statliga vägnätet. I denna
summa ingår inte kostnader för att uppnå framtida minimikrav på ett omledningsvägnät.
För järnvägsnätet görs en motsvarande bedömning. Underlaget är uppgifter om antal
skred/ras/överspolningar och antal tågstopp med viss varaktighet under 2000 till mitten av hösten 2001
och skadekostnaderna vid skred och bortspolningar samt antalet trafikdagar med tågstopp under 2006
och 2007. Efter jämförelse med Vägverkets skadestatistik som omfattar en längre period bedöms
skadekostnaderna (egendomsskador) på grund av skred, erosion och översvämning i genomsnitt under
den senaste tidsperioden ha varit 15-30 miljoner kronor per år.

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

95(138)
2009-08-13

De samhällsekonomiska kostnaderna vid längre tågstopp är jämförelsevis mycket större än
motsvarande kostnader vid vägavstängningar. En uppskattning av dessa kostnader för tågstopp från
några timmar till några veckor för åren 2000, 2001, 2006 och 2007 har gjorts enligt Banverkets
metodbeskrivning ”Riskanalys vald järnvägssträcka”. Denna beräkning visar att den
samhällsekonomiska kostnaden för tågstopp längre än några timmar i medeltal var i storleksordningen
4 gånger kostnaden för tillhörande egendomsskada. Och då drabbades det högprioriterade nätet ändå i
mycket liten utsträckning av tågstopp. Längre tågstopp inträffar sällan och för de undersökta åren
bedöms att de händelser som medför enbart kortare tågstopp eller hastighetsnedsättning svarar för
cirka 80 procent av skadekostnaderna för egendom. Eftersom inga personskador inträffat kan de totala
skadekostnaderna då summeras till:
0,8(15-30)+0,2*(15-30)*(1+4) = 27-54 miljoner kronor per år
Med samma förutsättningar som för statliga vägar blir nuvärdet av en 75 procentig skadereduktion
(27-54)*0,75*25=500-1000 miljoner kronor och åtgärdskostnaderna 250-500 miljoner kronor vid
nettonuvärdeskvot i medeltal 0,5 (expertbedömning utifrån prioritering av investeringar i
järnvägsnätet). Vägs behovet av dimensionering för ökade flöden, skredförebyggande åtgärder och
höjd havsvattennivå in och hänsyn tas till risken för personskador i samband med händelserna kan
åtgärdskostnader på 750 miljoner kronor, eller 75 miljoner kronor per år under planperioden, vara en
lämplig nivå för att förebygga större skador på järnvägsnätet.
Sammantaget innebär detta följande föreslagen medelstilldelning för riskreducerande åtgärder:
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Vägverket

År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Totalt

Kompetens Utökat
Risklöpande
samt
reducerande Summa
Utveckling Utredning
drift och
externa
åtgärder
underhåll
bidrag
5
2
5
50
175
237
10
3
10
50
175
248
5
4
5
75
175
264
5
5
5
75
175
265
3
10
5
100
175
293
3
10
5
100
175
293
3
10
5
100
175
293
0
0
5
100
175
280
0
0
5
100
175
280
0
0
5
100
175
280
0
0
5
100
175
280
0
0
5
100
175
280
34
44
65
1050
2100
3293
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Banverket

År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Totalt

Kompetens Utökat
Risklöpande
samt
reducerande Summa
Utveckling Utredning
drift och
externa
åtgärder
underhåll
bidrag
4
2
4
50
75
135
8
3
8
50
75
144
4
4
4
50
75
137
4
5
4
50
75
138
3
8
4
50
75
140
3
8
4
70
75
160
3
10
4
70
75
162
0
0
4
70
75
149
0
0
4
70
75
149
0
0
4
70
75
149
0
0
4
70
75
149
0
0
4
70
75
149
29
40
52
740
900
1761
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Bilaga 3 – Fakta om enskilda vägnätet
Det statsbidragsberättigade enskilda vägnätet är en av hörnstenarna för ett fungerande samhälle och
landsbygd. Det är en förutsättning för åldringsvård, skolskjutsar, ambulanstransporter, brandväsende,
umgänge, fritids- och föreningsliv och kommunalt engagemang. Det spelar en stor roll i flera viktiga
framtidsfrågor, exempelvis miljöfrågorna och representerar en viktig del i vår kulturhistoria.
Statsbidraget innebär ökade möjligheter att bo och idka näringsliv på landsbygden och att ta tillvara
landsbygdens traditionella resurser: skogen, malmen och andra råvaror samt få tillgång till en bra
miljö för rekreation och service- och tjänsteproduktion
Staten går in med bidrag och rådgivning/stöd som kompensation till de enskilda väghållarna för att
deras vägar ska hållas öppna för allmänhet och näringsliv. Antalet väghållare som får statsbidrag
uppgår till cirka 23 000 st. Huvuddelen av bidraget används för att göra det möjligt att bo på
landsbygden. Resten bidrar till att främja näringsliv på landsbygden och att ge allmänheten tillgång till
natur och fritids- och rekreationsområden. Anslaget för bidrag till enskilda vägar uppgår år 2008 till
831miljoner kronor och kommer preliminärt att fördela sig på årlig drift med 73 procent, underhåll 17
procent, enskilda färjor 7 procent och investeringar 3 procent.
De enskilda vägar som får statsbidrag har direkt anslutning till cirka 330 000 bostäder och cirka
270 000 fritidshus. Dessutom berörs cirka 1,2 miljoner hektar åker och cirka 10 miljoner hektar
skogsmark. Totalt berörs en miljon människor direkt av enskilda vägar med statsbidrag. För många är
den enskilda vägen den enda vägförbindelsen till omvärlden. Dessutom berörs i stort sett hela Sveriges
befolkning, eftersom de flesta trafikerar de enskilda vägarna med statsbidrag åtminstone några gånger
om året. Cirka 7 000 mil av det statsbidragsberättigade vägnätet 22 används dagligen av allmänheten.
Det enskilda vägnätet genererar en stor del av person- och godstrafiken. Nästan var fjärde gods- eller
persontransport genereras från enskilda vägar med statsbidrag. Detta vägnät spelar en stor roll i
vägtransportsystemet genom att vara ”kapillärer” till de stora statliga vägarna. Resorna är i allmänhet
korta och därför är trafikarbetet lågt räknat i fordonskilometer. Den totala väglängden för
statsbidragsvägar var vid årsskiftet 2007/2008 75 984 km varav 74 procent är utfartsvägar för fast
boende inom landsbygdsområde, 9 procent är genomfartsvägar, 7 procent är väg för näringslivet och
resten, 10 procent, är väg för fast boende inom bebyggelseområde samt väg för det rörliga friluftslivet
och fritidsbebyggelse.
Trafikmängden på de enskilda statsbidragsvägarna fördelar sig med fordon per årsdygns- eller
säsongsdygn med 0-24 fordon på 25 procent, 25–49 fordon på 38 procent, 50–249 fordon på 27
procent, 3 procent har över 250 fordon och resten cirka 27 procent har 0–24 fordon.
Vanligast förekommande slitlager är grus (81 procent av väglängden) och resterande 19 procent är
belagd. På det enskilda statsbidragsvägnätet finns 14 stycken färjeleder och cirka 4000 broar.
22

Totalt cirka 7 600 mil
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Bilaga 4 – Förslag fördelning av bärighet, 2009- års prisnivå
Indikativt förslag fördelning av bärighetsanslaget 2009 års prisnivå

Riket
Norr
Totalt
Mitt

Totalt
Stockholm

Norrbottens län
Västerbottens län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Gotlands län
Stockholms län

Totalt
Väst

Totalt
Mälardalen

Totalt
Sydöst

Totalt
Skåne
Totalt

Hallands län
Värmlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Södermanlands län
Uppsala län
Västmanlands län
Blekinge län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Östergötlands län
Skåne län

Riskreduktion
BK1 bro BK1 väg Bel grus Tjälsäk Anpassning Kartläggning
pågår
MKr
MKr
MKr
MKr
MKr
MKr
1 500
1 000
600 4 000
3600
2100
184
219
3 1 192
124
207
49
352
85
11
195
426
52 1 544
210
242
5
4
511
79
82
1
62
45
208
130
71
352
138
98
111
219
118
49
70
492
246
356 1 026
474
0
0
0
172
11
145
156
103
68
160
330
45
93
5
77
221
0
12
6
0
35
53
53
53

84
84
23
0
159
182
13
5
4
10
31
1
17
0
6
0
24
5
5

1
1
7
72
42
120
46
9
10
0
65
0
0
0
0
0
0
5
5

0
0
0
691
630
1 321
31
0
32
11
74
0
19
0
0
15
35
0
0
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20
192
169
806
258
1233
237
123
149
177
686
92
209
83
232
118
734
72
72

Mitträckesvägar
Kartläggning
pågår
MKr
1500

Flexibilitet
pga. ökande antal
specialdispenser
MKr
500
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Bilaga 5 – Fakta om vägnätet
Väglängd och trafikarbete 2008

Statliga vägar
varav
Europavägar
Övriga riksvägar
Primära länsvägar
Övriga länsvägar
varav vägkategori
Motorvägar
Motortrafikleder
varav mötessäkrade
4‐fältsvägar
Vanlig väg
varav mötessäkrade

Antal
Väglängd, fordons km
km
(miljarder)
98 400
52
6 400
8 900
11 000
72 100

20
13
8
11

1860
360
330
200
96 020
1 660

14
1
1
1
36
3

Trafikarbete, miljoner fordonskilometer
1999
Personbil
58 931
Lätt lastbil lika med eller
mindre än 3,5 ton
4 496
Tung lastbil större än 3,5
ton
3 808
Buss
976
Moped
109
MC
426
Väg med högsta tillåtna bärighet, BK1
Mått
2004
BK1, km
92 050
Klarar ej BK1, km
6 262
BK1, andel, %
93,6
BK1, andel, i skogslän, %
90,4
Nedsatt bärighet på grund av tjällossning
2004
Totalt, km (inkl
näringslivsvägar)
14 449
varav skogsslän, km
Viktiga näringslivsvägar, km
Totalt, tusentals
dygnskilometer (inkl
näringslivsvägar)
varav skogslän, tusentals
dygnskm
Viktiga näringslivsvägar,
tusentals dygnskm

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
59 654 60 247 61 961 62 549 62 971 63 188 62 979 64 390 63 658
4 705

5 002

5 412

5 656

5 909

6 191

6 403

6 788

6 890

3 894
945
119
468

3 963
919
143
511

4 095
927
160
578

4 118
913
184
625

4 155
890
201
674

4 230
876
242
712

4 337
872
283
755

4 591
876
315
812

4 608
852
337
828

2005 2006 2007 2008
92 255 92 176 93 216 93 371
6 045 6 156 5 215 5 096
93,9
93,7
94,7
94,8
90,8
90,5
92,2
92,3

2005

2006

2007

2008

13 888 14 008

7 045

3 200

7 664

7 603

5 193

2 977

2 281

5 162

4 502

4 162

2 282

1 270

572

518

453

246

139

350

333

186

155

96

229

228

141

95

54
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Bilaga 6 – Fakta om järnvägsnätet
Spårmeter
Banor i storstadsområden

Varav enkelspår

977 507

16%

Banor som bildar större sammanhängande stråk

4 033 930

36%

Banor för övrig viktig gods- och resandetrafik

3 568 642

92%

Banor med mindre trafik

2 388 961

100%

Banor med ringa eller ingen trafik

1 108 863

100%

12 077 903
Figur 35 Spårmeter avser summa av upp‐ ned och enkelspår år 2008.
Volym drift, underhåll och reinvestering per bantyp 2002-2007
1 400

1 200

Miljoner kronor

1 000

800

600

400

200

0
Banor inom
storstadsområden

Banor som bildar
större
sammanhängande
stråk

Banor för övrig viktig
gods- och resande
trafik

Banor med mindre
trafik

Banor med riinga eller
ingen trafik

Figur 36 Diagrammet visar i löpande priser volymen drift och underhåll inklusive reinvesteringar per bantyp. Det
omfattar endast de kostnader som direkt kan hänföras till en specifik sträcka. Kostnader för driftledning,
utvecklingskostnader, overheadkostnader och vissa supportkostnader ingår därför inte i diagrammet.
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Drift- och underhållskostnad per tågkm, 2002-2008
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Banor inom
storstadsområden

Banor som bildar större
Banor för övrig viktig Banor med mindre trafik
sammanhängande stråk gods- och resande trafik

Banor med riinga eller
ingen trafik

Figur 37 Diagrammet visar i löpande priser drift‐ och underhållskostnader per bantyp för åren 2002 till 2008. I likhet med
figur 2 omfattar det endast de kostnader som direkt han hänföras till en specifik sträcka.

Producerade tågkilometer
70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0
Banor inom
storstadsområden

Banor som bildar större
sammanhängande stråk
2002

2003

Banor för övrig viktig godsoch resande trafik
2004

2005

2006

Banor med mindre trafik
2007

2008

Figur 38 Diagrammet visar producerade tågkilometer per bantyp för åren 2002 till 2008.
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Producerade tågkm
persontåg

Producerade
tågkm godståg

87%

13%

62%

38%

49%

51%

80%

20%

48%

52%

65%

35%

Banor inom
storstadsområden
Banor som bildar större
sammanhängande stråk
Banor för övrig viktig godsoch resande trafik
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen
trafik
Totalt

Figur 39 Tabellen avser 2007 och visar mätt i tågkilometer fördelningen mellan persontåg och godståg.

Tågförseningstimmar per bantyp
2000000
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1600000
1400000
1200000
1000000
800000
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200000
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Banor som bildar större
sammanhängande
stråk

2002

2003

Banor för övrig viktig
gods- och resande
trafik

2004

2005

2006

Banor med mindre
trafik

2007

Banor med riinga eller
ingen trafik

2008

Figur 40 Diagrammet visar samtliga tågförseningstimmar alla tågtrafik oavsett orsak per bantyp för åren 2002 – 2008.
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Tågförseningstimmar orsakade av fel i järnvägsanläggningarna
7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000
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storstadsområden
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sammanhängande stråk
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2003

Banor för övrig viktig godsoch resande trafik
2004

2005

2006

Banor med mindre trafik
2007

Banor med riinga eller ingen
trafik

2008

Figur 41 Diagrammet visar de tågförseningstimmar som orsakats av fel i järnvägsanläggningarna per bantyp.
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Bilaga 7 – Förteckning över lågtrafikerade banor
Bdl
151
251
153
236
239
393
552
563
591
621
656
661
662
742
829
832
833
841
843
845
872
873
875
876
877
935
951
952
143
149
151, 152
231
302
340
344
361
406
435
452
453
623
666
731
732
752
851
364
371
376
831

Bantyp
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
5
4
5
5
5
4

Namn bantyp
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor för övrig viktig gods- och resandetrafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor som bildar större sammanhängande stråk
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
Banor med mindre trafik

Bandelsbeskrivning
Arvidsjaur - Jörn
(Bollnäs)-Edsbyn-(Furudal)
(Forsmo)-(Hoting)
(Åänge) - Stugsund
(Hamrångefjärden) - Norrsundet
Bofors-(Strömtorp)
(Gårdsjö)-(Håkanstorp)
Finspång-(Kimstad)
(Kumla)-Norrtorp
(Uddevalla)-Strömstad
(Borås)-(Varberg)
(Kil)-Torsby
(Mellerud)-Billingsfors
Smålands Burseryd-(Landeryd)
(Nässjö)-Åseda
Hultsfred-Berga
(Berga)-Oskarshamn
(Bjärka Säby)-(Hultsfred)
(Linköping)-Bjärka Säby
(Bjärka Säby)-Åtvidaberg-Västervik
(Vetlanda)-Järnforsen
(Kvillsfors)-Pauliström
(Blomstermåla)-(Berga)
(Kalmar S)-Blomstermåla
Mönsterås bruk-Mönsterås-(Blomstermåla)
(Teckomatorp)-(Eslöv)
Hanaskog-(Karpalund)
(Kristianstad)-Åhus
(Bastuträsk)-(Rönnskär)
(Mellansel)-Örnsköldsvik
(Hällnäs)-(Storuman)
(Timrå) - Tunadal
(Gävle)-Karskär
(Fagersta)-(Ludvika)
(Ängelsberg)-(Snyten)-Kärrgruvan
(Mora)-Vika
(Älvsjö rbg)-Liljeholmen
(Örbyhus)-Hallstavik
(Folkesta)-Nybybruk
Åkers styckebruk-(Grundbro)
(Smedberg)-Lysekil
(Alvhem)-Lilla Edet
(Jönköping gbg)-(Vaggeryd)
(Nässjö)-(Värnamo)-(Landeryd)
Traryd-(Markaryd)
(Älmhult)-Olofström
(Kristinehamn)-(Nykroppa), (Daglösen)-Persberg
(Mora)-Märbäck
(Repbäcken)-Vansbro-Malung
(Nässjö)-(Hultsfred)
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Utredning lågtrafikerade banor
Förslag om återupptagande av trafik
Förslag om återupptagande av trafik
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Möjlig utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Stark utvecklingspotential
Svag utvecklingspotential
Svag utvecklingspotential
Svag utvecklingspotential
Svag utvecklingspotential
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Bilaga 8 – Samhällsekonomiska Kalkyler för Belagda Vägar
De samhällsekonomiska kalkylerna för drift och underhåll baseras på marginella nyttokostnadskvotsförändringar. Grundtanken är att om vi förbättrar en vägs jämnhet mätt i International
Roughness Index (IRI) via tätare underhållscykler så ökar nyttan för trafikanterna via minskade
trafikantkostnader . Trafikantkostnaderna minskar på grund av minskade fordonskostnader, mindre
skador och slitage på bilen, och restidskostnader. I den samhällsekonomiska kalkylen vägs det
marginella nyttotillskottet mot den marginella väghållarkostnadsökningen för underhållsåtgärderna.
Det innebär att vi slutligen erhåller det marginella nyttotillskottet per satsad krona som en höjd
vägstandard ger.
Beslutsregeln säger oss då att så länge vi erhåller en positiv marginell nettonuvärdeskvot så är det
samhällsekonomiskt lönsamt att utföra åtgärden. Det innebär att vi med denna metod kan finna den
samhällsekonomiskt motiverade vägstandarden mätt i IRI som Vägverket ska eftersträva på respektive
vägsträcka. Det är dock inte rimligt att genomföra analyser för varje vägsträcka på det statliga vägnätet
och därför måste en del förenklingar genomföras för att kunna hantera hela det statliga vägnätet
analysmässigt. Det ska dock tilläggas att förenklingar sker till priset av exakthet i beräkningar, men
den metodik som används syftar till att minimera förlusten av precision.
Metodik
Figur 1 ligger till grund för vårt upplägg för att dela in vägnätet i hanterbara delar som är möjliga att
analysera och vi kommer att i detalj redogöra för de olika momenten. Kortfattat handlar det om
•
•
•

att välja ett antal typvägar ur olika undergrupper som omfattar det statliga vägnätet
att analysera dessa typvägar med samhällsekonomisk metodik
att aggregera dessa analyser till nationell nivå

Aggregering

Typ

Undergrupp

A
Vägsegment
-1
-2
-…
-N

B

C

…

Urvalskriterier
1234…K

Figur 42 Schematisk bild av analysmetoden
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Urvalsgrunden för undergrupper och vägtyper
Det första steget, tillika den nedre nivån i figur 1, i arbetet består av att sammanställa ett heltäckande
datamaterial över vägsegment. Det är viktigt att hela det statliga vägnätet omfattas för att det i
slutändan ska vara möjligt att göra en nationell aggregering. I urvalet eftersträvas homogenitet för
parametrar som förslitningskoefficienter för beläggning, trafikflöde med mera som påverkar analysen.
Det kommer dock inte att vara möjligt att uppnå fullständig homogenitet inom de olika
undergrupperna, utan viss variation kommer förekomma inom grupperna. Undergrupperna ska bilda
stomme till de typvägar som ska analyseras.
I arbetet med att välja ut vägtyper med gemensamma egenskaper för det belagda vägnätet har
expertkunskaper använts istället för statistiska urvalsmetoder. Det belagda vägnätet har olika
egenskaper beroende på exempelvis trafikvolymen. Anledningen är att storleken på trafikvolymen
påverkar vilken typ av beläggning som är optimal för att stå emot den förslitning som trafiken
åstadkommer på beläggningen, vilket i sin tur triggar olika täta underhållsintervall. Vägklasser med
avseende på trafikvolym har därför varit grunden för definitionen av vägtyper, inom dessa vägklasser
har därefter den genomsnittliga trafikvolymen definierats som vägtypen som används i analysen.
Ett sådant förfarande innebär att vi gör analysen på genomsnittligt trafikvolym för vägklassen, men
samtidigt underskattas eller överskattas effekten för de vägar som avviker från det genomsnittliga
typfallet inom klassen. Har vi en någorlunda symmetrisk fördelning av vägtyperna i varje grupp samt
linjära samband för nyttor och kostnader så bör dock dessa avvikelser ta ut varandra i
aggregeringsskedet.
Sverige är ett avlångt land som även kräver differentierade beläggningsstrategier beroende på olika
klimat och geologiska förutsättningar, vilket innebär att man exempelvis använder olika beläggningar
med olika nedbrytningstakt i olika delar av landet. I analysen används därför Vägverkets regioner som
undergrupper i analysen för att variationen kring det genomsnittliga typfallet i vägklassen ska vara så
liten som möjligt. Det innebär att den genomsnittliga vägtypen inom klassen blir mer representativ för
klassen.
Analysen
Analysen som sker i det andra steget kommer då att inriktas på typvägar. Antalet exempel som ska
analyseras är 8 vägklasser för Vägverkets 7 regioner, totalt 56 analyser. Aggregeringen för att erhålla
den nationella nivån på den samhällsekonomiskt lönsamma nivån för IRI sker då över vägklasserna
över respektive region, slutligen beräknas ett genomsnittligt värde på basis av den aggregeringen.
Principen för analysen är att det identifieras en basnivå för underhållet som används som
referensalternativ. Denna basnivå måste kostnadsberäknas och de samhällsekonomiska effekter som
följer av nivån ska identifieras, kvantifieras och värderas i pengar. Basnivån jämförs sedan med en
utökad nivå på underhållet och samma effektberäkning sker för det alternativet. I det läget har vi två
kostnadsberäkningar och två nyttoberäkningar. Med dessa kan vi beräkna den samhällsekonomiska
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marginalavkastningen av den utökade nivån. Är denna positiv så bygger man på analysen med en
ytterligare utökning av underhållet och så vidare. Resultatet blir ett antal åtgärdsalternativ (scenarier)
som jämförs successivt. Ur dessa jämförelser kan vi hitta den nivå där vi går från ett positivt nuvärde
till ett negativt d v s där det inte längre är lönsamt att öka på underhållet. Det är den
samhällsekonomiskt lönsamma nivån gällande jämnhet mätt i IRI.
Modellen som har använts är strukturerad för en livscykelkostnadsanalys över 40 år och vi får då
räkna om kostnaderna över livscykeln så att vi får en beräknad kostnad per år som ligger till grund för
den årliga behovsberäkningen. Den parameter som vi påverkar med olika underhållsstrategier är IRI
och de parametrar som är givna i modellen är följande:
•
•
•
•
•

Spårdjup: det spårdjup som Vägverkets standard anger för vägklassen används.
Vägbredd, påverkar väghållarkostnaden och är definierat som den genomsnittliga vägbredden
i vägklassen inom respektive region.
ÅDT, är definiera som den genomsnittliga årsdygnstrafiken inom respektive vägklass,
påverkar såväl trafikanteffekter som nedslitningen
Hastighet, är den genomsnittligt skyltade hastigheten inom respektive vägklass
Region, fastställs då det påverkar framförallt nedbrytningstakt på beläggningar beroende av
exempelvis klimat med mera.

Resultaten från analyserna presenteras i tabellen nedan och är de som ligger till grund för figur 16 i
underlagsrapporten, i underlagsrapporten presenteras de avrundade värdena ur pedagogisk synvinkel.

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

109(138)
2009-08-13

Samhällsekonomiskt lönsammavärden enligt
successiv NNK
Region/ÅDT
SN
SM
SSK
SMN
SSÖ
SST
SVÄ
Nationellt

1000- 2000- 4000- 80001200
0-250 250-500 500-1000 2000
4000
8000
12000
05
4
3,5
3,5
3
3
3 3,5
6,5
6,5
6
6
4
3
3 3,1
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6,5
6,5
6,5
4,5
3,3
3 2,5
6,5
6,2
6,5
6
3
3
3 2,8
6,5
6
5,5
6,5
4
3
3
3
6,5
6,5
6,5
5
4
3
2,5 2,5
6,5
6,5
6,5
3,5
3,2
3
3 2,8
6,3

6,0

5,9

5,3

3,7

3,0

2,9

2,9

Figur 43: Kalkylvärden. SN = Norrbotten och Västerbotten, SM = Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna, SSK =
Skåne, SMN = Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro, SSÖ = Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och
Blekinge, SST = Stockholm och Gotland, SVÄ = Halland, Västra Götaland och Värmland.

I rapporten avrundas ovanstående nationella samhällsekonomiskt lönsamma nivåer på IRI och jämförs
mot den underhållsstandard som Vägverkat tillämpar för de olika vägklasserna. Vägverket använder
dock olika standards beroende av hastighet och den ÅDT som vägen har. I rapporten används den
underhållsstandard som kopplas till den högre hastigheten som jämförelse standard. Anledningen till
det är att i de allra flesta fallen hamnade genomsnittshastigheten inom denna ram. Den kompletta
standarden som Vägverket tillämpar återfinns i bilagan Underhållsstandard belagd väg 2008.
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Bilaga 9 – Kriterier för utpekande för viktiga näringslivsvägar
Syfte
Vägarna ska motsvara vår målsättning: ”Vägar av stor betydelse för näringsliv och kollektivtrafik ska
ha full bärighet året runt”. Med full bärighet menas BK1. Med ”året runt” menas inga tjälrestriktioner
ett normalt år.
Arbetsgång
Vägar av riksintresse (fd NRL-vägar) utgör en grundplåt. Samtliga anses ha stor betydelse för
näringsliv och kollektivtrafik. De är redan registrerade i VDB (term NRL, kod 1-5).
Utpekandet i övrigt förutsätts ske i samråd med näringslivet, länsstyrelserna mm. Utpekandet bör ske i
ett antal klasser för att möjliggöra senare harmonisering. Antal klasser och deras innehåll bestämmer
inledningsvis varje region själv (flera har nämligen redan genomfört den). Resultatet ska vara
registrerad i VDB (term NRL, kod > 5) för att möjliggöra analys, harmonisering och uppföljning.
När de flesta regionerna har registrerat utpekandet i VDB, analyserar vi utfallet. Därefter måste vi enas
om någorlunda liknande definitioner. Sedan justerar vi det utpekade vägnätet.
Definitioner av viktiga näringslivsvägar (NRL-vägar)
Koder 1-5 är gemensamma för hela landet och berörs ej av detta arbete. Vägarna anses vara alltför
viktiga för att kunna skyddas med tjälrestriktioner utom i undantagsfall. (Denna klassificering har
tagits över från sk Vägar av riksintresse.)
1 Stamvägnät
2 Regioncentra (länk mellan regioncentra)
3 Kom-nod (länk mellan kommunikationsnoder)
4 Övr-region (länk av regionalt intresse)
5 Hamn-nod (länk till viktig hamn)
Koder 6-10 definieras enligt nedanstående. Syftet är att beskriva en hierarki i prioriteringssyfte. Andra
regioner har delvis egna definitioner. Det är alltså vägar med dessa koder som kommer att hanteras
med flexibla restriktioner om man inte ändrar NRL-koden till 12. Vägen ska då fortsätta att betraktas
som viktig för näringslivet, men kommer att skyddas med fasta restriktioner.
6.

7.

8.

Regväg+Trans: Regionala stråk och transportleder
Regionalt stråk, övriga riksvägar samt länsvägar med exceptionellt tungt godsflöde (>700 tusen
ton/år). (Väg till större massafabrik eller tung mekanisk industri.)
Vikt Transpo: Viktiga transportleder
Övriga primära länsvägar samt viktiga större länsvägar med tungt godsflöde (100-700 tusen
ton/år)
Övr Transpo: Övriga transportleder
Länsvägar med måttligt tungt godsflöde. (50-100 tusen ton/år).
Övriga primära länsvägar med måttligt tungt eller litet godsflöde och som inte anses utgöra del
i ett ”tungt godstransportstråk” kan hänföras till denna klass om näringslivet så anser.
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9.

Övriga Vägar: Viktiga näringslivsvägar som ej betraktas som transportleder
Länsvägar med färre tunga transporter. Väg som betjänar stora arealer i vägglest område och till
vilken skogsbilvägar ansluter.
Utfartsväg: Utfartsvägar från viktiga industrier
Utfartsväg från mindre sågverk, grustag eller dylikt.
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Bilaga 10 – Nät av viktiga näringslivsvägar
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Bilaga 11 – Mål för punktlighet och robusthet i järnvägsnätet

Figur 44 Mål för ankomstpunktlighet i järnvägsnätet 2021
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Figur 45: Mål för robusthet år 2021 i järnvägsnätet
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Bilaga 12 – Samhällsekonomisk bedömning som grund för
prioritering av drift och underhåll i järnvägsnätet
Banverkets har inom ramen för Åtgärdsplaneringen genomfört en analys av de samhällsekonomiska
kostnaderna för störningar i tågtrafiken. Syftet är att ge underlag för en samhällsekonomisk
bedömning av marginaleffekten av olika nivåer på DoU-insatser.
Syftet har dels varit att få en uppfattning om hur stor del av förseningskostnaderna som är relaterade
till infrastruktur, dels hur dessa kostnader kan relateras till olika bandelar. På detta sätt erhålls ett
underlag som kan vara vägledande vid prioritering och fördelning av medel för DoU-åtgärder.
Förseningskostnader beräknat från ankomstpuntklighet
Förseningarna i järnvägstrafiken orsakar idag (2006) samhällsekonomiska kostnader för
persontrafiken på mellan 3,4 till 5,2 miljarder kronor per år. Detta baseras på en analys där man
kopplar samman uppgifter om tågens ankomstförseningar med antal avklivande per station.
Uppgifterna om ankomstförseningar tas från Banverkets egen statistikuppföljning. Banverket har inte
tillgång till statistikuppgifter om antal avstigande per station. Här har därför utnyttjats prognosresultat
från SAMPERS-analyser för år 2006.
Förseningskostnaderna för godstrafik kan beräknas på liknande sätt, men blir försumbara i förhållande
till persontrafiken på grund av att gällande förseningstidsvärden är så pass låga jämfört med
förseningstidsvärden för persontrafik.
I nedanstående tabell redovisas den samhällsekonomiska förseningskostnaden för persontrafiken
värderad utifrån såväl standardavvikelsen (förseningsfördelningen) som medelförseningen fördelad på
bantyper.
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Figur 46 Samhällsekonomiska kostnader av förseningar på det Svenska järnvägsnätet, beräknat med medelförsening och
standardavvikelse (år 2006)

Bantyp 1: Storstadsområden (Stockholm. Göteborg, Malmö)
Bantyp 2: Större sammanhängande stråk (järnvägar mellan de större städerna + malmbanan)
Bantyp 3: Bandelar med viktiga godsstråk och delar av viktiga godsflöden
Bantyp 4: Banor med mindre trafik
Bantyp 5: Banor med ringa eller ingen trafik
För 2006 uppgick således de samhällsekonomiska kostnaderna för förseningar på det svenska
järnvägsnätet till mellan 3,4 och 5,2 miljarder kr, beroende på om de beräknas med medelförsening
eller förseningarnas standardavvikelse. Skillnaderna mellan bantyper är stor. För bantyp 1 uppgick
kostnaderna till mellan 1,8 och 2,8 miljarder kronor, medan de endast uppgick till 2,5 och 4,5 miljoner
kr för bantyp 5. Förutom antal avstigningar och förseningsminuter beror även kostnaden av
förseningen på vilket ärende som blev försenat.
Enligt Banverkets statistik är 40% av persontågens förseningar relaterade till infrastrukturen, vilket
motsvarar 1,4-2,1 miljarder kronor per år.
Eftersom de beräknade förseningskostnaderna redovisas vid den station där resenären kliver av så
säger denna ansats inte så mycket om var det är mest kännbart att det inträffar en försening. En
försening vid Skövde (bandel 152) påverkar alla resenärer mellan Stockholm och Göteborg.
Förseningskostnaden kommer dock inte redovisas på bandel 152 utan huvudsakligen på bandel 401
(Stockholm C) och bandel 601 (Göteborg C) där merparten av resenärerna kliver av. Denna ansats är
bättre ju högre aggregeringsnivå som används. Här redovisas därför bara resultatet per bantyp. Vid en
nedbrytning till bandelsnivå tenderar resultatet mest att visa vilka stationer som har många resenärer.
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Denna analys ger därför inte någon tydlig information om hur förseningskostnaderna är relaterade till
infrastrukturrelaterade störningar på enskilda bandelar.

Förseningskostnader beräknade utifrån merförseningar per bandel
För att relatera störningskostnaderna till enskilda bandelar har en alternativ analys genomförts där man
beräknat hur mycket 1 minuts försening kostar på var och en av järnvägsnätets bandelar.
Förseningskostnaden har redovisats för både gods- och persontrafik. Kostnadsberäkningen kräver
uppgifter om totalt antal resande på bandelen, vilket hämtats från Banverkets beräkningsverktyg
Bansek som sin tur baseras på prognosresultat från SAMPERS, i detta fall för 2020.
När hela järnvägsnätet delats in i delsträckor (cirka 250 stycken) har det i Bansek angivits att
förseningarna för samtliga tåg reduceras med 1 minut. Även tågdriftskostnaderna påverkas av
förseningarna, vilket är speciellt betydelsefullt för godstrafiken. Den samhällsekonomiska
förseningskostnaden har därefter noterats för gods- respektive persontrafiken och hänförts till viss
bandel.
Analysen ger underlag för att bedöma den samhällsekonomiska effektiviteten av DoU-insatser på
respektive bandel. Om en viss insats kan beräknas ge en viss minskning störningsfrekvensen kan
förseningstidsvinsten beräknas och därmed också den samhällsekonomiska vinsten vilken kan
jämföras med kostnaden för insatsen.

I tabellen nedan redovisas exempel på resultat av analysen för ett antal bandelar. De
samhällsekonomiska förseningsvärderingarna givet en minuts försening för samtliga tåg på sträckan i
de två sista kolumnerna har beräknats inom detta projekt. Uppgifterna om de infrastrukturrelaterade
förseningarnas storlek och uppgifterna om drift och underhåll per spårmeter är en redovisning av
befintlig statistik.
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Bdl
401
404
410
412
413
433
445
476
477
601
603
612
626

Infrarelaterade
förseningstimmar
Gods+Person per år
353
29
124
50
14
133
69
40
28
260
24
96
63
165

DoU-utgift
kr/spm/år
1 047
621
305
100
675
252
286
129
156
884
960
227
178
159
965

SEK förs. kostnad
Gods mkr/år
0,6
0,0
0,1
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
2,0
2,7
2,5
1,0
1,1
2,2

SEK förs. kostnad
Person mkr/år
132,5
122,4
14,1
32,2
14,8
80,4
54,5
28,3
7,9
29,7
0,0
31,5
26,6
16,0
21,7

170

241

1,9

30,9

17
4
9

150
34
31

0,1
0,0
0,0

11,6
17,3
20,4

635
901
904
912
919
920
938
940

Figur 47 Infrastrukturrelaterande merförseningar > 5 min (timmar), genomsnittlig årlig DoU‐utgift per spårmeter
(kr/spm), samhällsekonomisk kostnad för godstrafiken vid en försening på 1 minut (mkr/år), samhällsekonomisk kostnad
för persontrafiken vid en försening på 1 minut (mkr/år).

Genom att sammanföra förseningskostnaden per minut med uppgifter om infrastrukturrelaterade 23
merförseningar per tåg och bandel är det i princip möjligt att beräkna ett värde för de årliga
förseningskostnader som infrastrukturfelen på respektive bandel ger upphov till.
I den analys som hittills genomförts har det visat sig att en sådan beräkning av de totala
samhällsekonomiska förseningskostnaderna blir betydligt lägre än den beräkning som görs utifrån
ankomstpunktlighet enligt tidigare redovisning. Detta kan ha flera förklaringar, bl.a. så omfattar
statistiken enbart merförseningar större än 5 minuter, medan statistik finns för ankomstförseningarna
större än 1 minut.
Analysmetoden kräver därför ytterligare utvecklingsarbete, vilket Banverket avser att genomföra från
hösten 2009 och framåt.

23

Infrastrukturrelaterad försening uppstår när ett fel i anläggningen stör tågtrafiken.
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