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Generaldirektören har ordet

Trafikverkets viktigaste uppgift är att 
skapa god tillgänglighet för näringslivet 
och medborgarna inom ramen för ett 
hållbart samhälle. Detta ska ske så kost-
nadseffektivt som möjligt. Större fokus 
ska läggas på att utveckla transportsys-
temet så att det blir säkert och fossilfritt, 
samtidigt som större hänsyn till miljö 
och hälsa tas. 

I vårt inriktningsunderlag till 
regeringens infrastrukturproposition 
identifierade vi utmaningar som handlar 
om att bättre kunna hantera skilda 
förutsättningar i stad och på landsbygd, 
att nyttja de möjligheter som ny teknik 
skapar, att åstadkomma ett robustare 
system och att minska utsläppen av 
växthusgaser. Dessa utmaningar har 

också gett avtryck i infrastrukturpropo-
sitionen. Särskilt glädjande är regering-
ens höjda anslagsnivå, inte minst den 
kraftiga höjningen av underhållsansla-
get till järnvägen, vilket ger oss bättre 
förutsättningar att vårda den anläggning 
vi har.

Ett sårbart system ska  
bli mer robust
Transportsystemet är känsligt för stör-
ningar. Under 2016 inträffade flera hän-
delser som fick stor negativ påverkan på 
resor och transporter. En brand i ett tek-
nikhus i Olskroken stoppade stora delar 
av tågtrafiken i Göteborg och sjöfarten 
på Göta älv under tre veckor i februari. 

På midsommarafton blev motorvägsbron 
i Södertälje påkörd av en lastbil, vilket 
orsakade allvarliga skador på brons 
bärande delar. Under två månaders tid 
begränsades framkomligheten kraftigt 
för vägtrafiken söder om Stockholm. 
Erfarenheterna från dessa händelser 
använder vi nu för att se hur vi kan 
förebygga och bättre hantera liknande 
störningar, för att minska påverkan på 
trafiken. Bland annat kan jag konstatera 
hur viktigt det är att Trafikverket har 
ett nära samarbete med andra aktörer i 
kritiska situationer. 

Samarbete är också en förutsättning 
för att stärka transportsystemets robust-
het på längre sikt. På vägsidan har vi en 
lång tradition av etablerade samarbeten 

En förutsättning för att vi ska nå vår vision att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt är god samverkan 
med andra aktörer i samhället. Under mitt andra år som generaldirektör har vår förmåga att samarbeta varit 
i fokus. Vi har etablerat tätare samverkan med externa parter och vi har förbättrat vår egen förmåga att sam-
arbeta inom Trafikverket.   
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med näringslivet, till exempel för bärig-
hetssatsningar. Under året har vi även 
tillsammans med branschföreträdare 
identifierat lämpliga vägar för 74-tons- 
transporter. Jag är också glad över att 
vår samverkan inom järnvägen stärkts, 
inte minst med bildandet av Järn-
vägsbranschens samarbetsforum. Här 
arbetar vi tillsammans för att förbättra 
planeringen av såväl underhåll som trafi-
kering, men även för att åstadkomma en 
bättre punktlighet, inom branschsamar-
betet Tillsammans för tåg i tid.

Stärkt säkerhetsarbete
Inom ramen för nollvisionen, att ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt i tra-
fiken, är våra etappmål att antalet om-
komna 2020 inom vägtrafiken ska vara 
högst 220 och inom järnvägstrafiken 
högst 55. Den preliminära statistiken 
för 2016 visar att 263 människor omkom 
i vägtrafikolyckor, vilket är 4 personer 
fler än 2015. Vi intensifierar därför vårt 
arbete, bland annat genom att anpassa 
hastighetsgränser efter vägarnas stan-
dard och investera i ytterligare trafik-
säkerhetskameror. Vi har även påbörjat 
det regeringsuppdrag vi fick under 2016 
att leda samverkansarbetet för ökad 
vägtrafiksäkerhet. Under året har vi 
även stärkt arbetet med att stängsla och 
bevaka kritiska järnvägssträckor. År 
2016 omkom preliminärt 81 personer 
i samband med olyckor på järnvägen, 
vilket är 21 färre än under 2015. 

För att stärka vår förmåga inom om-
rådet säkerhet beslutade jag att etablera 
en ny funktion. Säkerhetsfunktionen 
samordnar Trafikverkets säkerhetsar-
bete och medverkar till att utveckla en 
god säkerhetskultur.

Ett tillgängligare Sverige
För att skapa tillgänglighet i både stad 
och landsbygd har vi arbetat med olika 
lösningar. Vi har upprättat stadsmil-
jöavtal med kommuner och landsting, 
som ger förutsättningar för att en större 
andel resor i städer ska ske med kol-
lektivtrafik. Vi gör även stora satsningar 
i bättre infrastruktur i storstadsre-
gionerna. Byggandet av Citybanan är i 
slutfasen, Sveriges största infrastruk-
turprojekt Förbifart Stockholm är nu 
i byggskede och i Göteborg genomförs 
åtgärder inom ramen för Västsvenska 
paketet. I juni invigdes den fem kilome-

ter långa dubbelspårssträckan mellan 
Furuvik och Skutskär. Jag ser en större 
potential i sjöfarten och det var därför 
särskilt roligt att vara med vid första 
spadtaget för slussen i Södertälje och 
farleden till Mälaren.

Vår upphandlade trafik, som omfattar 
färja, flyg, tåg och buss, skapar möjlighe-
ter att resa mellan olika delar av landet, 
där trafiken inte kan bedrivas kommersi-
ellt. Trafikverket trimmar och utvecklar 
transportsystemet genom underhålls- 
och bärighetsåtgärder samt drygt 2 000 
investerings- och reinvesteringsprojekt. 
Vi ger också statsbidrag till cirka 7 700 
mil enskilda vägar, som underlättar möj-
ligheterna att bo och bedriva företags-
verksamhet på landsbygden.

Minskad påverkan på klimat
Regeringen har som mål att Sverige ska 
bli en av de första fossilfria välfärdssta-
terna i världen, vilket är en av de största 
utmaningarna för vårt transportsystem. 
Det krävs styrmedel för att driva på ut-
vecklingen mot energieffektivare fordon 
och transportsätt, en mer transportef-
fektiv samhällsplanering samt en över-
gång till förnybar energi. Även underhåll 
och byggande av infrastruktur ger 
upphov till klimatpåverkande utsläpp. 
Jag har därför under året säkerställt att 
Trafikverket ställer klimatkrav i alla 
större projekt, med målet att minska kli-
matpåverkan från bygg- och underhålls-
verksamheten med 15 procent till 2020. 
I juni invigdes teststräckan av elvägen 
på E16 i Sandviken. Sverige blev därmed 
ett av de första länderna i världen att 
genomföra tester med elkraft för tunga 
transporter på allmän väg. Det är ett sätt 
att utveckla miljösmarta transporter i 
det befintliga vägnätet, och det kan bli 
ett bra komplement till dagens väg- och 
järnvägstrafik. 

Ny teknik ger nya möjligheter
För att bidra till regeringens mål att 
Sverige ska vara bäst i världen på att an-
vända digitaliseringens möjligheter, ar-
betar vi enligt en digitaliseringsstrategi 
med flera olika insatser. Till våra större 
pågående digitaliseringsinitiativ hör 
utvecklingen av ett nytt tågledningssys-
tem, ett system för marknadsanpassad 
planering av kapacitet för järnvägstrafik, 
system för anläggningsdata, bygg-
nadsinformationsmodellering (BIM) 

och införandet av ett EU-gemensamt 
signalsystem för järnväg (ERTMS). Inte 
minst inom området ny teknik är samar-
bete med andra parter avgörande för att 
utveckla tillgängligheten i ett hållbart 
samhälle. Trafikverket deltar i flera olika 
projekt om uppkopplade och självköran-
de fordon, till exempel Drive Me, vilket 
är det första storskaliga projektet i sitt 
slag i världen.  

Trafikverket utvecklas
Under året har vi fortsatt utvecklingen 
av Trafikverket. Vi har tagit fram en 
strategisk karta som visar vilka interna 
förändringar vi behöver göra för att 
förbättra vår gemensamma förmåga. Vi 
kommer också förenkla styrningen med 
en tydligare huvudprocesskarta och ge-
nom att verksamhetsanpassa styrningen 
för att få den mer synkroniserad mellan 
olika delar av verksamheten. För att 
stärka och utveckla den gemensamma 
kulturen har vi tagit fram nya värde-
ringar som visar hur vi ska vara och hur 
vi vill uppfattas: pålitliga, engagerade 
och modiga. 

Kompetensförsörjning är viktigt 
för att klara våra leveranser, inte bara 
i Trafikverket utan även för dem vi 
anlitar och samverkar med. I kompe-
tensfrågor jobbar vi tillsammans, såväl 
med högskolor och universitet som med 
branschen. Vi har under året startat 
ett branschsamarbete om kompetens 
på järnvägssidan och inlett ett nytt 
samarbete med Trygghetsrådet, i syfte 
att utröna möjligheterna att anställa 
medarbetare som lämnar Ericsson.

Under året har cirka 90 nyanlända 
arbetssökande samt personer med 
funktionsnedsättning börjat sin praktik 
hos oss. Det främjar mångfald, breddar 
rekryteringsbasen och ökar vår attrakti-
vitet som arbetsgivare. 

Tillsammans med Trafikverkets 
många kompetenta och engagerade 
medarbetare och våra samarbetspartner 
ser jag fram emot att fortsätta att ut-
veckla en god tillgänglighet i ett hållbart 
samhälle.

Borlänge i februari 2017

Lena Erixon
Generaldirektör



Kort om Trafikverket
Vi arbetar för att skapa ett tillgängligt Sverige, där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vårt fokus 
är ett transportsystem som fungerar för alla, både resenärer och näringsliv. Det ska vara enkelt att ta sig till 
jobb och skola, resa på semester och göra affärer.

Det är viktigt att transportsystemet 
fungerar smidigt, men det ska också vara 
grönt och tryggt. Vi skapar förutsätt-
ningar för att resor och transporter är så 
miljövänliga som möjligt, och att trans-
portsystemet i största möjliga utsträck-
ning bidrar till ökad hälsa. Trafikmiljön 
ska vara trygg för alla och nollvisionen 
är ledstjärnan: ingen ska riskera att 
dödas eller skadas i trafiken.

Vi förbereder nu nästa nationella 
plan för transportsystemets utveckling, 
2018–2029. Planen utgår från fyrstegs-
principen och arbetet sker i samverkan 
med regioner, kommuner och andra 
aktörer. Den omfattar medel för drift, 
underhåll och investeringar. Tillsam-
mans med andra aktörer identifierar vi 
behov och brister i infrastrukturen. Vi 

föreslår lösningar enligt fyrstegsprin-
cipen. Det innebär att man stegvis ser 
över om behov av transportåtgärder 
kan lösas med mer begränsade och 
mindre kostsamma åtgärder, innan 
dyrare om- och nybyggnader görs. De 
första två stegen handlar om att se över 
transportbehov och transportval samt 
effektivare utnyttjande, medan de sista 
två stegen handlar om begränsade eller 
mer omfattande om- och nybyggnader. 
Se Figur 2, sidan 14. 

Vi vill tänka nytt och tänka vidare, 
men vi gör det inte ensamma. För att 
kunna skapa ett samhälle där resor och 
transporter fungerar för alla, i dag och 
i framtiden, arbetar vi i nära dialog och 
samverkan med andra aktörer i samhäl-
let.

Styrelse

Internrevision

Generaldirektör
Överdirektör

GD kansli
Säkerhetsfunktion

Inköp och logistikEkonomi och styrning

Juridik och planprövningStrategisk utveckling

HR IT

Kommunikation

Resultat-
enheter

Trafikverkets organisation

Centrala funktioner

Verksamhetsområden

Planering Trafikledning Underhåll Investering Stora projekt Resultat-
enheter

En vanlig dag åker närmare 1 miljon 
människor buss, nästan lika många väljer 
att cykla, 4,5 miljoner åker bil och 370 
000 åker tåg. Varje dag sker 70 000 per-
sontransporter med vägfärja. Gods och 
människor ska fram på väg och järnväg, 
samt till sjöss och via flyg.

Trafikverkets uppgift är att ansvara 
för den långsiktiga infrastrukturpla-
neringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfart och luftfart samt för byggande 
och drift av statliga vägar och järnvägar. 
Vi arbetar för ökad tillgänglighet; ett 
exempel är vår upphandlade trafik som 
omfattar färja, flyg, tåg och buss och ska-
par möjligheter att resa mellan olika delar 
av landet, där trafiken inte kan bedrivas 
kommersiellt. Vi prövar också frågor om 
statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring. 

Figur 1 Trafikverkets organisation
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Verksamhetsområde Planering
Planering planerar för landets statliga infrastruktur 
för väg och järnväg och långsiktigt även för sjöfart 
och luftfart. Planering är kontaktytan till Trafikver-
ket för medborgare, näringsliv, samarbetspartner 
och avtalskunder.

Verksamhetsområde Trafikledning 
Trafikledning övervakar och leder trafiken på vägar 
och järnvägar, och levererar trafikslagsövergri-
pande trafikinformation så att systemet används 
säkert och effektivt.

Verksamhetsområde Underhåll
Underhåll förvaltar, underhåller och utvecklar väg- 
och järnvägssystemet samt dess tekniska system.

Verksamhetsområde Investering
Investering ansvarar för upphandling, genomföran-
de och uppföljning av huvuddelen av Trafikverkets 
större ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar 
(projekt med en budget under 4 miljarder kronor).

Verksamhetsområde Stora projekt 
Stora projekt ansvarar för upphandling, genomför-
ande och uppföljning av Trafikverkets allra största 
nyinvesteringar (projekt med en budget över 4 miljar-
der kronor samt projekt som understiger 4 miljarder 
kronor och som är särskilt komplexa).

Resultatenheter
Resultatenheterna driver utpekade delar där verksam-
heten sker på affärsmässiga villkor. Resultatenheterna 
är Färjerederiet, Förarprov, Fordonsresurser, Tra-
fikverksskolan och Swedish National Road Consulting 
AB (SweRoad). 

Centrala funktioner
Inom Trafikverket finns sju funktioner som arbetar 
centralt inom olika områden, och som var och en 
har ett övergripande ansvar för sitt område i hela 
Trafikverket. Funktionerna är Ekonomi och styrning, 
Strategisk utveckling, HR, Kommunikation, Inköp 
och logistik, IT samt Juridik och planprövning.

Delegationen för sjöfartsstöd
Inom Trafikverket finns även Delegationen för 
sjöfartsstöd, som är ett särskilt och självständigt 
beslutsorgan som prövar frågor om statligt bidrag 
till svensk sjöfart. Ledamöterna i delegationen 
utses av regeringen.  

Trafikverkets verksamhet 2016 finansierades 
huvudsakligen av anslag. Resterande finansiering 
bestod av lån, bidrag samt intäkter från avgifter 
och övriga intäkter. Den totala kostnadsmassan i 
Trafikverket var 54 miljarder kronor. Den största 
delen av kostnaderna gick till väg- och järnvägsin-
vesteringar samt till underhåll av väg och järnväg. 

Investeringar

Underhåll

Trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift

Planering, uppdragsverksamhet, 
FOI m.m.

DIAGRAM 1
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Trafikverket ska verka för ett transportsystem som bidrar till ökad tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa. 
Vår uppgift är långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vår 
uppgift är också byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vad vi har åstadkommit inom 
dessa områden redovisas som resultat i form av volym, kostnad och effekter.

produktivitet och leveranskvaliteter.
Två verksamhetsdelar har bytt namn. 

Investeringar hette tidigare om- och 
nybyggnadsåtgärder, och utbetalning av 
driftbidrag och övrigt stöd hette tidigare 
utbetalning av bidrag, stöd och med-
finansiering. Innehållet har justerats 
mellan dessa båda för att bättre stämma 
överens med den nationella planen och 
den interna verksamhetsuppföljningen. 
Justeringen som gjorts för alla år 
innebär att medfinansiering flyttats till 
investeringar. Se omfattningen av verk-
samhetsdelarna 2014–2016 i Diagram 2.

Våra totala intäkter och verksam-
hetsvolymen, det vill säga våra totala 
kostnader inklusive investeringsutgifter, 
fördelas per verksamhetsdel i enlig-
het med förordningen om årsredovis-
ning och budgetunderlag. I kommande 
tabeller under avsnitten för respektive 
verksamhetsdel fördelas verksamhetsvo-
lymen per prestationstyp. 

För vissa utvalda prestationer 
redovisar vi sedan även våra volymer. 
Även vissa resultat i form av effekter 
finns beskrivna i årsredovisningen. De 
enskilda prestationerna och effekterna 
har valts ut utifrån väsentlighet och 
mätbarhet, för att ge en rättvisande bild 
av Trafikverket och uppgifterna enligt 
instruktionen. Arbetet med att uppnå 
en mer resultatinriktad årsredovisning 
kommer att fortsätta i kommande årsre-
dovisningar.

 Under fördelade stödkostnader i 

Tabell 1 finns kostnader för att leda, 
styra och stödja Trafikverket på en 
övergripande nivå samt övrig verksam-
het av administrativ karaktär som inte 
har en direkt koppling till Trafikverkets 
verksamhetsdelar. De fördelade stöd-
kostnaderna är i sin helhet finansierade 
med anslaget för Trafikverkets adminis-
tration. I kolumnen verksamhetsvolym 
i tabellen ingår, förutom de direkta 
kostnaderna för respektive verksam-
hetsdel, också kostnader av styrande och 
stödjande karaktär som är hänförbara 
till de olika verksamhetsdelarna. De 
större förändringarna i Tabell 1 kom-
menteras nedan.

Verksamhetens totala omfattning un-
der 2016, se Tabell 1, var 54,5 miljarder 
kronor, vilket är 6,2 procent högre än 
2015. 

Verksamhetsvolymen för underhåll 
på väg har minskat med 374 miljoner 
kronor, se Tabell 22. Kostnaderna för 
bärighet och tjälsäkring av vägar har 
varit lägre 2016 än tidigare år, medan 
kostnaderna för tunnlar har ökat, vilket 
till största delen beror på en större tun-
nelåtgärd i Uddevalla. 

För järnväg har underhållet ökat med 
234 miljoner kronor. Den största delen 
av ökningen har gått till prioriterade, 
långsiktiga åtgärder, se reinvesteringar 
i Tabell 25. Flera stora spårbyten har 
pågått under året, bland annat Boden–
Bastuträsk och Hudiksvall–Sundsvall. 
Några av de större kontaktledningsby-

Verksamhetens  
resultat

Verksamhetens delar

Trafikverkets verksamhet har följande 
indelning:

• planera åtgärder

• planera trafik

• underhåll

• trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift

• investeringar

• utbetalning av driftbidrag och 
övrigt stöd

• uppdragsverksamhet

• forskning och innovation.

Under 2016 har vi justerat verksamhets-
indelningen i årsredovisningen genom 
att bryta ut forskning och innovation 
som en egen verksamhetsdel. Orsaken är 
främst att det är en av uppgifterna i Tra-
fikverkets instruktion som bedrivs enligt 
en egen huvudprocess med särskild 
finansiering. Verksamhetsindelningen 
skiljer sig från den organisatoriska in-
delningen som framgår av Figur 1 under 
Kort om Trafikverket. I de följande 
rubrikerna per verksamhetsdel finns 
fördjupningar av resultaten inklusive 
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DIAGRAM 2
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ten som pågått är Laxå–Falköping och 
Hässleholm–Lund. Sträckan Stockholms 
central–Stockholms södra, den så kall-
lade Getingmidjan, är också ett av årets 
större reinvesteringsprojekt där en 
större upprustning sker.

Trafikledning, trafikinformation och 
övrig drift har ökat med 219 miljoner 
kronor. Utvecklingen speglar bland an-
nat ökad trafikvolym och nya anlägg-
ningar.

Verksamhetsvolymen för investe-
ringar har ökat med totalt 1,7 miljarder 
kronor jämfört med föregående år, se 
Tabell 30. För väg var investeringsvoly-
men högre i år och de kostnadsmässigt 
största väginvesteringarna var E4 För-
bifart Stockholm samt vägprojekt inom 
Västsvenska paketet. Investeringar inom 
järnväg minskade något.

Verksamhetsdelen Utbetalning av 
driftbidrag och övrigt stöd ökade med 
1,4 miljarder kronor. Anledningen är 
att från och med 2016 ingår utbetal-
ning av sjöfartsstöd som ett anslag inom 
Trafikverket.

Trafikverket har omfattade verksam-
het internationellt. Vi har under året 
arbetat med att utveckla lösningar som 
är gemensamma för EU, vilket skapar 
förutsättningar för ett internationellt 
hållbart transportsystem. Vi bistår också 
Regeringskansliet med expertstöd och 
faktaunderlag. 

PRODUKTIVITET
Produktivitetsindikatorerna har place-
rats ut i de kapitel som de har koppling 
till. Detta för att få in produktivitetsfrå-
gorna i ett mer relevant sammanhang. 

Årets resultat visar på fortsatt höga 
interna kostnader i förhållande till den 
totala volymen. Detta beror på att många 
projekt befinner sig i start- respektive 
avslutningsfas. Över tid kommer detta 
att jämna ut sig. 

Nettonuvärdeskvoten (NNK) har inte 
heller förändrats nämnvärt, utan påver-
kas fortfarande av de höga NNK-värdena 
för projekt som har pågått de senaste 
åren. Styckepriserna har minskat för 
fyllning och ökat för jordschakt, men 
det är ett begränsat urval, vilket gör det 
svårt att bedöma de verkliga orsakerna 
till detta. 

När det gäller produktivitetsutveck-
lingen på väg- och järnvägssidan påver-
kades vägsidan framför allt av fortsatt 
gynnsamma bitumenpriser. Därför valde 
vi att genomföra mer beläggningsar-

Tabell 1
Verksamhetsvolym, miljoner kronor

Verksamhetsdel

Verksamhetsvolym Finansiering

Verk-
samhets-
volym

Fördelade 
stödkost-
nader Summa Anslag Lån Bidrag

Intäkter 
av avgifter  
och övriga 
intäkter

Ianspråk-
tagande 
av tidigare 
ackumulerat 
överskott

Summa 
finans-
iering

Resultat extern 
uppdrags-
verksamhet och 
offentligrätts-
liga avgifter

Planera åtgärder

2016 858 22 880 863 5 12 880

2015 826 23 849 834 7 8 849

2014 833 20 853 840 4 9 853

Planera trafik

2016 814 21 835 426 0 477 903 -68

2015 782 22 804 389 0 453 843 -38

2014 665 16 681 284 0 433 717 -36

Underhåll

2016 18 720 484 19 204 16 453 336 87 2 329 19 204

2015 18 860 530 19 391 16 866 367 50 2 016 92 19 391

2014 19 033 460 19 493 16 948 526 36 1 740 243 19 493

Trafikledning, 
trafikinformation 
och övrig drift

2016 2 949 76 3 026 2 947 2 76 3 026

2015 2 730 77 2 807 2 757 2 48 2 807

2014 2 647 64 2 711 2 645 1 65 2 712

Investeringar

2016 22 865 591 23 456 19 907 -389 2 392 1 546 23 456

2015 21 200 596 21 796 18 410 453 1 778 1 155 21 796

2014 20 855 503 21 359 17 153 1 855 1 104 1 247 21 359

Utbetalning av 
driftbidrag och 
övrigt stöd

2016 4 000 4 000 3 992 8 0 4 000

2015 2 554 2 554 2 540 14 1 2 554

2014 2 476 2 476 2 469 7 0 2 476

Uppdrags- 
verksamhet

2016 2 500 2 500 1 2 585 2 585 -85

2015 2 590 2 590 1 2 680 2 681 -91

2014 2 558 2 558 2 693 2 693 -135

Forskning och 
innovation

2016 536 14 550 539 11 0 550

2015 475 13 489 488 0 0 489

2014 499 12 511 511 0 0 511

Totalt

2016 53 244 1 208 54 452 45 128 -53 2 506 7 025 0 54 605 -153

2015 50 019 1 262 51 281 42 284 820 1 853 6 361 92 51 410 -129

2014 49 568 1 075 50 643 40 849 2 382 1 152 6 188 243 50 813 -171

För beskrivning av sambandet mellan resultatredovisningen och den finansiella redovisningen, se not 42 i den finansiella redovisningen.
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beten än vanligt. Att inte underhålls-
standarden påverkas mer beror på att 
värdena redan är höga. För underhåll på 
järnväg är siffran för tågstörande fel un-
gefär som föregående år, och det gäller 
också de nedlagda kostnaderna.

KRAV PÅ SYSSELSÄTTNING VID 
UPPHANDLINGAR
Trafikverket har infört sysselsättnings-
krav på aktörer som lämnar anbud i 
större upphandlingar, för att arbeta för 
ökad sysselsättning för personer som har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
Vi ställer krav på en sysselsatt per 50 
miljoner kronor i entreprenadkontrakt 
och en per 25 miljoner kronor i tjänste-
kontrakt. Ramavtal och varuupphand-
lingar exkluderas från kravet. 

Grundkravet för alla kontrakt över 
9 månader och 5 årsarbetskrafter är att 
leverantören ska träffa Arbetsförmed-
lingen för att undersöka möjligheterna 
att sysselsätta arbetslösa personer inom 
kontraktet. Trafikverket betalar även 
ut bonus för sysselsättningar utöver det 
som vi ställer krav på. Sedan 1 januari 
2016 finns sysselsättningskrav infört i 
inköpsmallarna, och rutin och riktlinje 
är framtagna.

Under året har cirka 70 sysselsätt-
ningskrav ställts i cirka 30 tilldelade 
kontrakt. I pågående upphandlingar har 
ytterligare cirka 216 sysselsättnings-
krav ställts. Vi redovisar inte resultatet 
för året i form av faktiskt sysselsatta, 
eftersom effekten kommer senare när 
kontrakten genomförs. 

Trafikverket har informerat och haft 
nära samarbete med Arbetsförmed-
lingen samt större företag i anläggnings-
branschen och dess organisationer Sve-
riges Byggindustrier (BI) och Svenska 
Teknik och Designföretagen (STD). 

DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN 
SKA NÅS
Trafikverket ska tillsammans med andra 
aktörer i samhället verka för att de 
transportpolitiska målen nås. 

Det övergripande transportpolitiska 
målet är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare 
och näringslivet i hela landet. Det över-
gripande målet har preciserats i två 
jämbördiga mål: ett funktionsmål för 
tillgänglighet och ett hänsynsmål för 
säkerhet, miljö och hälsa. 

Funktionsmålet för tillgänglighet 
innebär att transportsystemets utform-
ning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, 
det vill säga likvärdigt svara mot kvin-
nors och mäns transportbehov.

Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och 
hälsa innebär att transportsystemets ut-
formning, funktion och användning ska 
anpassas så att ingen dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken. Det ska också bidra 
till att det övergripande generationsmå-
let för miljö och miljökvalitetsmålen nås 
samt bidra till ökad hälsa.

LEVERANSKVALITETER  
OCH INDIKATORER
För att styra och följa upp Trafikverkets 
bidrag till de transportpolitiska målen 
använder vi sex leveranskvaliteter. Med 
stöd av indikatorer beskriver de vår för-
måga att leverera ett tillgängligt trans-
portsystem som tar hänsyn till säkerhet, 
miljö och hälsa.

SAMMANFATTNING PER  
LEVERANSKVALITET
Här ges en sammanfattande bedömning 
av utvecklingen för respektive leve-
ranskvalitet. I de följande kapitlen per 
verksamhetsdel ges exempel på åtgärder 
som påverkat de olika leveranskvalite-
terna. Utvecklingen inom respektive le-
veranskvalitet bedöms bland annat med 
hjälp av indikatorer. Under året fortsatte 
arbetet med att ta fram nya indikatorer 
och kvalitetssäkra de nuvarande. Redo-
visningen av leveranskvaliteter i Tabell 
2 baseras på indikatorer och expertbe-
dömningar och är en sammanvägning 
av de resultat som uppnåtts. Pilarna 
visar bedömda förändringar under 
respektive år jämfört med föregående 
år. Förändringar i leveranskvaliteterna 
sker gradvis och långsamt och den 
samlade bedömningen är att ingen av le-
veranskvaliteterna har försämrats under 
2016. Vi bedömer också att säkerheten 
för järnväg och användbarheten för väg 
har ökat, som ett resultat av Trafikver-
kets åtgärder.

Punktlighet

Transportsystemets förmåga att uppfylla 
eller leverera planerade res- och trans-
porttider samt förmåga att snabbt tillhan-
dahålla rätt information vid störningar. 

Järnvägsbranschen har det gemen-
samma målet att 95 procent av alla 
tåg 2020 ska komma fram senast fem 
minuter efter tidtabell och att 80 procent 
av alla trafikanter ska tycka att trafikin-
formationen är bra eller acceptabel vid 
störningar. 

Punktligheten totalt för persontra-
fiken på järnväg 2016 blev 90,1 (90,1) 
procent. Från och med 2015 mäts punkt-
ligheten för persontrafiken enligt det 
mått som Trafikanalys fastställt: STM 
5 (andel av de planerade persontågen, 
dagen innan avgång, som ankommit slut-
station högst 5 minuter efter tidtabell). 

Tabell 2
Sammanfattande resultat för leveranskvaliteter

Järnväg 2016 2015 2014 2013 2012

Punktlighet

Kapacitet

Robusthet

Användbarhet

Säkerhet

Miljö och hälsa

Väg 2016 2015 2014 2013 2012

Punktlighet

Kapacitet

Robusthet

Användbarhet

Säkerhet

Miljö och hälsa
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Mätmetoden är inte fullt ut jämförbar 
med tidigare metod men skillnaden är 
liten. Andelen resenärer som är nöjda 
med trafikinformation i stört läge ökade 
något till 69 (68) procent. För punktlig-
het inom godstrafiken se sidan 42.

Punktlighet på väg handlar främst 
om förutsägbarhet och att de som reser 
ska kunna beräkna restiden och planera 
sin resa med god precision. 

Kapacitet 

Transportsystemets förmåga att hantera 
efterfrågad volym av resor och transpor-
ter. 

Kapaciteten i järnvägsnätet beskrivs 
med en indikator som mäter kapacitets-
utnyttjandet kompletterat med trafikvo-
lym för gods- och persontrafik. 

Under året har ett stort antal (>20) 
järnvägsprojekt genomförts som bland 
annat innebär kapacitetstillskott i 
systemet. Exempel på detta är bangårds-
förlängningar och ett nytt mötesspår 
på Malmbanan. Ostkustbanan mellan 
Uppsala och Gävle och Nynäsbanan mel-
lan Tungelsta och Hemfosa har byggts 
ut till dubbelspår, och Mälarbanan har 
byggts ut till fyrspår mellan Kallhäll och 
Barkarby. Andra exempel är fördubblad 
kapacitet över Göta älv, förbigångsspår 
för långa tåg på Västra stambanan och 
signaltekniska åtgärder. 

Kapaciteten i vägnätet speglas i ett 
trängselindex, se Tabell 3, som beskri-
ver hur situationen utvecklas jämfört 
med år 2010 under rusningstid. Högre 
värden innebär större trängsel. Eftersom 
indexet visar på utvecklingen i respek-
tive stad i förhållande till hur det sett ut 
tidigare, är det inte relevant att jämföra 
nivån de tre städerna sinsemellan.

De viktigaste kapacitetshöjande 
åtgärderna har genomförts i Stockholm. 
Bland annat färdigställdes hela tunnel-
systemet i Norra länken. Vi har också 
utfört trimningsåtgärder i storstäderna, 
till exempel förändrade körfält. I sam-
band med dessa åtgärder har kapaciteten 
tillfälligt försämrats. 

I Stockholm har ökningen av kapa-
citeten under maxtimmen bedömts öka 
med 23 260 (43 264) fordonskilometer 
under 2016. I Göteborg och Malmö har 
inga åtgärder färdigställts som väsent-
ligt ökat kapaciteten på det statliga 
vägnätet.

Robusthet

Transportsystemets förmåga att motstå 
och hantera störningar. 

Robusthet handlar om att trafiksys-
temen ska vara stabilt konstruerade och 
uppbyggda och vara tillförlitliga när de 
utsätts för påfrestningar i form av trafik 
och yttre påverkan, till exempel dåligt 
väder eller yttre hot. Viktiga åtgärder för 
att öka robustheten är utökat underhåll, 
till exempel kontaktlednings-, spår- och 
växelbyten, underhållsbeläggning och 
åtgärdande av brister i bärigheten. Det 
finns fortfarande få indikatorer som på 
ett rättvisande sätt mäter leveranskvali-
teten robusthet. 

För järnvägsnätet beskrivs robusthet 
som antalet tågförseningstimmar som 
beror på fel i järnvägsanläggningen, och 

för vägnätet i antalet fordonstimmar till 
följd av totalstopp i trafiken. Tågförse-
ningstimmarna har ökat på bantyperna 
större stråk och övriga viktiga stråk, 
men de har minskat i storstad. På väg 
har antalet fordonstimmar till följd av 
totalstopp ökat med 34 procent, men 
nivån är låg och ligger klart under fem-
årsgenomsnittet. Bedömningen är att 
ökningen inte visar på någon avgörande 
förändring av robustheten på väg. 

Användbarhet 

Transportsystemets förmåga att hantera 
kundgruppernas behov av transportmöj-
ligheter. 

Alla kunder har i olika grad krav 
på punktlighet, kapacitet, robusthet, 
säkerhet samt miljö och hälsa. För att 

Tabell 3
Trängselindex, statligt vägnät

2016 2015 2014 2013 2012

Stockholm 92 99 105 111 86 *

Göteborg 94 86 86 85 95

Malmö Saknas 112 111 101 101

Mätvärde saknas 2016 i Malmö på grund av att upphandling av mätsystem drog ut på tiden.  
* Osäkert värde 2012 i Stockholm.
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systemet ska vara fullt användbart krävs 
även särskilda åtgärder riktade mot 
specifika kundgrupper. 267 busshållplat-
ser och 3 järnvägsstationer har därför 
under året anpassats för funktionshin-
drade. Trafikverket har också förbättrat 
tillgängligheteten i 67 kommuner genom 
avtal om kompletterande kollektivtrafik 
mellan regioner. Det finns även andra 
kundgrupper, till exempel godstranspor-
törer, turister och barn, men där saknas 
det än så länge delvis indikatorer och 
tydliga mål. Vi bedömer med utgångs-
punkt från ovanstående förbättringar att 
användbarheten för väg har ökat. 

Säkerhet

Transportsystemets förmåga att mini-
mera antalet omkomna och allvarligt 
skadade. 

Antalet omkomna på järnväg, där 
självmorden står för en hög andel, har 
minskat med preliminärt 21 personer 
jämfört med föregående år. Minskningen 
kan bero på de omfattande stängsel- och 
kameraåtgärder som genomförts, men 
det är för tidigt att dra säkra slutsatser 
om det sambandet. Ingen person har 
under året omkommit ombord på tåg till 
följd av järnvägsolycka. Preliminärt be-
räknas att 81 (102) personer omkommit 

i järnvägssystemet, varav 61 (88) genom 
självmord, och 18 (14) personer skadades 
allvarligt. De åtgärder som vidtagits 
under 2016 beräknas minska det årliga 
antalet omkomna med 4,9 (9,5) personer.

På det statliga vägnätet har enligt 
preliminära uppgifter 193 (193) personer 
omkommit. I hela vägsystemet beräknas 
att 263 (259) omkommit. Av dessa var 
25 (23) självmord. Åtgärderna för att 
förbättra säkerheten har främst varit 
hastighetsreducerande åtgärder samt 
mittseparering. Åtgärder som Trafikver-
ket genomförde under 2016 beräknas 
minska det årliga antalet omkomna med 
4,4 (3,8) personer. 

Miljö och hälsa 

Transportsystemets förmåga att minime-
ra negativ påverkan på klimat, landskap 
och hälsa samt förmågan att främja den 
positiva utvecklingen av dessa.

Åtgärderna som kan kopplas till miljö 
och hälsa består av åtgärder som påver-
kar användandet av systemet, främjar 
natur- och kulturvärden och kan kopp-
las till Trafikverkets roll som beställare 
av tjänster och produkter. 

Möjligheterna för Trafikverket att 
genom egna åtgärder minska växthus-
gasutsläppen har hittills varit små även 

om effekterna är reella. Möjligheterna 
kommer att öka när vi inkluderar kli-
mataspekten även i upphandlingspro-
cessen för alla delar i vår verksamhet. 
Preliminära underlag från Trafikverkets 
klimatbarometer, som bygger på data 
om drivmedelsleveranser i Sverige, in-
dikerar att vägtrafikens klimatpåverkan 
jämfört med 2015 är i stort sett oföränd-
rad. Trafikverkets konkreta åtgärder för 
att minska utsläppen har under 2016 gett 
en minskad klimatpåverkan med 65 886 
ton koldioxidekvivalenter. 

Trafikverkets bulleråtgärder längs 
statliga vägar och järnvägar under 
2016 medförde åtgärder för cirka 3 500 
personer och gav ett positivt hälsobidrag 
motsvarande cirka 13 DALY (se förkla-
ring på sidan 21).

Den statliga väg- och järnvägsinfra-
strukturen har en låg grad av anpass-
ning till omgivande landskap. Den 
sammantagna utvecklingen av tillstån-
det bedöms vara negativ, och infrastruk-
turens egna natur- och kulturvärden, 
till exempel artrika infrastrukturmiljöer 
och järnvägars kulturvärden, utvecklas 
negativt. Däremot blir vandringshin-
dren för vattenlevande djur färre tack 
vare Trafikverkets åtgärder. Jämför 
Tabell 40.
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Tabell 4
Verksamhetsvolym planera åtgärder och övriga uppgifter, miljoner kronor

2016 2015 2014

Påverkad samhällsutveckling  90     86     97    

Utvärderade behov  209     212     183    

Planer för transportsystemet  196     210     218    

Överenskomna och uppföljda åtgärder  206     167     189    

Summa planering av åtgärder  701     675     686    

Övriga uppgifter

Museiverksamhet  50     47     52    

Hantering av enskilda vägar, ledningsärenden och geodatasamverkan  61     55     45    

Arbetsplaner, järnvägsplaner och förvaltningsrättsligt stöd  18     15     16    

Kundtjänst  28     33     34    

Summa övriga uppgifter  157     151     147    

Summa verksamhetsvolym planering av åtgärder och övriga uppgifter  858     826     833    

Finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.3 Myndighetsutövning  57    

 - 1:1 ap.5.1 Väginvesteringar  124    

 - 1:1 ap.5.2 Järnvägsinvesteringar  40    

 - 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan  82     55     51    

 - 1:1 ap.9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet  201    

 - 1:1 ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning  624     610    

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar  74     65     62    

 - 1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar  6     6     6    

 - 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg  20     40     29    

 - 1:3 ap.2 Trafikverkets administration  27     18     238    

 - 1:11 ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket  7     12     4    

 - 1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg  - del till Trafikverket  1     4     8    

Bidrag  5     7     3    

Intäkter av avgifter och övriga intäkter  12     8     9    

Summa finansiering  858     826     833    

Planera åtgärder
Trafikverket planerar transportsystemet 
tillsammans med regioner, kommuner, 
näringslivet och andra aktörer. Plane-
ringen innefattar allt från tidiga analyser 
till prioriterade åtgärdsplaner och färdig-
ställda åtgärder. I verksamhetsdelen finns 
även övriga uppgifter där bland annat 
museiverksamheten ingår.

Under de senaste åren har Trafikver-
ket genomfört förändringar för att 
förbättra och effektivisera planeringen. 
Vi har infört ett nytt system för att ta 
fram väg- och järnvägsplaner, använd-
ningen av åtgärdsvalsstudier har blivit 
omfattande, planerade byggstarter rap-
porteras årligen till regeringen och den 
interna styrningen av investerings- och 
underhållsåtgärder har utvecklats. 

Den ekonomiska utvecklingen för 
verksamhetsdelen Planera åtgärder 
framgår av Tabell 4. Verksamheten har i 
stort bedrivits i samma omfattning som 
tidigare år. 

SAMVERKAN I TIDIGA SKEDEN
Trafikverket samarbetar med andra 
aktörer för att bebyggelseplaneringen och 
infrastrukturplaneringen ska fungera 
tillsammans och stödja varandra. Vi vill 
komma in tidigt i planeringen och vara 
en konstruktiv partner när andra aktörer 
kontaktar oss för att diskutera idéer och 
planer. 

Projektet Den attraktiva regionen 
avslutades under året. Det har varit ett 
samarbete mellan regionala aktörer och 
myndigheter för att stärka kopplingen 
mellan planering av transportsystemet 
och de regionala utvecklingsproces-
serna. Resultaten har presenterats i flera 
rapporter, bland annat i tre antologier. 
De innehåller insikter om hur viktigt 
det är att samverka kring en gemensam 
målbild, att tydliggöra förväntningar, att 
säkerställa förankring och mandat i den 
egna organisationen och att ta fram en 
gemensam plan, strategi eller inriktning 
för arbetet.

Regeringsuppdraget Plattform för 
hållbar stadsutveckling (se Tabell 14) är 
inne på sitt tredje år. Fem myndigheter 
ska tillsammans förvalta en plattform 
som leder till ökad samverkan, samord-
ning, kunskapsutveckling och kunskaps-
spridning. Plattformen ska även utgöra 
ett processtöd för de regionala struktur-

fondsprogrammens arbete med hållbar 
stadsutveckling. Årets verksamhet har 
inriktats på ökat byggande av bostäder 
där plattformen tillsammans med Sveri-
ges kommuner och landsting (SKL) och 
länsstyrelserna har genomfört turnén 
”Bostäder för alla - men hur?”. I decem-
ber genomfördes Plattformsdagarna där 
vi i år formulerade ett antal villkor för 
att leva och bo i en hållbar stad.

ÅTGÄRDSVALSSTUDIER OCH  
FYRSTEGSPRINCIPEN
Fyrstegsprincipen, se Figur 2, innebär 
att man stegvis ser över om behov av 
transportåtgärder kan tillgodoses med 
mer begränsade och mindre kostsamma 
åtgärder, innan dyrare om- och nybygg-
nader görs. De första två stegen handlar 
om att se över transportbehov och trans-
portval samt effektivare utnyttjande, 
medan de sista två stegen handlar om 

begränsade eller mer omfattande om- 
och nybyggnader.

Åtgärdsvalsstudier, som började 
användas 2011, är en förberedande del i 
planeringen av transportlösningar där 
flera aktörer engageras. Med fyrstegs-
principen stimulerar åtgärdsvalsstudier 
till innovativa och kostnadseffektiva 
lösningar som ofta kan genomföras 
snabbare än traditionella lösningar. 
Trafikstyrande och trafikreglerande 
åtgärder kan i flera fall vara svaret. Åt-
gärdsvalsstudier ger ett vidare perspek-
tiv på lösningar.

Omkring 200 åtgärdsvalsstudier 
genomfördes under året, varav många 
små studier. Antalet åtgärdsvalsstudier 
har legat på samma nivå efter 2012. Tra-
fikverket är initierande aktör i de flesta 
fallen, men även andra aktörer har varit 
initiativtagare, till exempel kommuner 
och upprättare av länsplaner.
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Kostnaden för att genomföra en åtgärds-
valsstudie varierar mycket. De flesta 
studierna ligger i ett spann från  
20 000 kronor för en mindre åtgärds-
valsstudie upp till omkring 1 000 000 
kronor för mer komplexa studier som 
omfattar en större del av transportsys-
temet.

Ett exempel på en komplex åt-
gärdsvalsstudie som huvudsakligen 
genomförts under 2016 är Kuststråket 
Gävle–Umeå. Det är en studie som 
omfattar flera trafikslag och många 
aktörer. Studien handlar om hur resande 
och varutransporter i stråket ska gå till 
i framtiden. Den tar fram bristbeskriv-
ningar, mål och åtgärdsförslag för att 
slutligen hitta en gemensam målbild och 
rekommendera inriktning för åtgärder.  
Trafikverkets kostnad för åtgärdsvals-
studien var 1 200 000 kronor, varav  
550 000 kronor under 2016.

En undersökning gjord av forskare 
hos WSP Sverige AB visar att metodiken 
för åtgärdsvalsstudier kan underlätta 
genomförandet av steg 1–2-åtgärder 
enligt fyrstegsprincipen (det vill säga 
åtgärder som påverkar transportbehovet 
och val av transportsätt samt åtgärder 
som effektiviserar användandet av 
befintlig infrastruktur). Åtgärdsvalsstu-
dier bidrar till samsyn hos de deltagande 
aktörerna, och en bättre förståelse för 
såväl problembild som vad som är möj-
ligt att göra. De aktörer som deltar får 

ökad förståelse för varandras förutsätt-
ningar och ökat förtroende för varandra. 
Fortsatt forskning pågår om åtgärdsvals-
studier och nyttan med dem.

ÅTGÄRDSPLANERING  
2018–2029

Trafikverket har under 2016 bedrivit ett 
förberedande arbete inför den kom-
mande åtgärdsplaneringen 2018–2029. 
Arbetet avser underlag för sjöfarts-, väg- 
och järnvägsåtgärder samt infrastruk-
turåtgärder kopplade till flygplatser. 
Exempelvis har kalkyler och effekt-
bedömningar tagits fram för åtgärder 
som syftar till att skapa förbättrad 
farledskapacitet till Luleå hamn och för 
Ostkustbanan på sträckan Skavstaby–
Arlanda–Uppsala för ökad tillgänglighet 
till Arlanda och åtgärdande av kapaci-
tetsbrist. Arbetet har i huvudsak syftat 
till att ta fram kvalitetssäkrade underlag, 
som exempelvis anläggningskostnads-
kalkyler, samlade effektbedömningar för 
namngivna åtgärder och trimningsåt-
gärder för bättre tillgänglighet, säkerhet, 
miljö och hälsa. Regeringen presente-
rade under hösten infrastrukturpropo-
sitionen ”Infrastruktur för framtiden 
– innovativa lösningar för stärkt konkur-
renskraft och hållbar utveckling” och 
under början av 2017 förväntas reger-
ingen presentera direktiven till åtgärds-
planeringen 2018–2029.

Under det gångna året har Trafikver-

ket genomfört ett 60-tal uppdrag åt 
Sverigeförhandlingen, utifrån förhand-
lingens uppdrag att förhandla om med-
finansiering samt att utreda och ta fram 
förutsättningar för att bygga höghastig-
hetsjärnvägar från Stockholm till Gö-
teborg och från Stockholm till Malmö. 
Trafikverket har samlat planeringen för 
byggnationen av höghastighetsjärnvä-
garna i programmet ”En ny generation 
järnväg” samt de två projekt som ingår 
i nuvarande infrastrukturplan, Ostlän-
ken och Göteborg–Borås. Därtill pågår 
åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linkö-
ping–Borås och Jönköping–Malmö, de 
kvarvarande sträckorna för höghastig-
hetsjärnvägen. 

SAMVERKAN FÖR EN  
EFFEKTIV KRISHANTERING

Trafikverket har under 2016 genomfört 
en omfattande samverkan lokalt, regio-
nalt, nationellt och internationellt. Vi 
har etablerat nätverk och kunskaper om 
andra aktörers roller, ansvar och arbets-
sätt till grund för en effektiv aktörsge-
mensam krishantering och beredskap.

Under året har Trafikverket haft 
ordförandeskapet i Samverkansområdet 
Transporter (SOTP). Verksamheten har 
präglats av arbetet med civilt försvar och 
försvarsplaneringen. SOTP genomför 
analyser av transportberoendet i sam-
verkan med länsstyrelser, landsting och 
kommuner, och analyser har gjorts i sex 
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Figur 2 Fyrstegsprincipen - idéer om möjliga åtgärder för Trafikverket eller andra aktörer inom respektive steg
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län under 2016. Inom SOTP har initiativ 
tagits till etableringen av TP SAMS 
(Transportsektorns samverkan inför 
samhällsstörningar) där trafikmyndig-
heter och samtliga branschorganisa-
tioner inom transportområdet deltar. 
Trafikverket ansvarar för projektledning 
och driften av etableringen.

Generellt sett har intresset för kris-
hantering ökat stort internationellt, efter 
en rad händelser både inom Europa och 
globalt under 2016. Terrorattacker är en 
av flera aspekter. Inom ramen för Natos 
civila transportkommitté Transport 
Group har man rekryterat och utbildat 
expertis inom olika delar av transport-
väsendet. Frågor rörande rymdväder, 
cybersäkerhet, pandemier och kli-
matpåverkan har beretts ur ett bered-
skapsperspektiv och sårbarheter i hela 
systemet för inländska yttransporter har 
analyserats. Räddningstjänstinsatser 
har prövats vid övningar under 2016. 
EU:s Expert Group on Land Transport 
Security (LANDSEC) har under 2016 
tagit fram best practice inom områdena 
graffitti, kopparstölder, stölder inom 
godstransporter på väg, säkra uppställ-
ningsplatser, flyktingars påverkan på 
transporter, terrorhotet mot transporter 
och hantering av ökad terrorhotbild i 
allmänhet.

AVGIFTER PÅ BANOR  
OCH VÄGAR
Banavgifter

Trafikverket tar ut avgifter för använd-
ningen av den statliga järnvägsinfra-
strukturen. Intäkterna från banavgifter, 
se Tabell 5, går oavkortat till drift- och 
underhållsåtgärder på järnvägen. 

Banavgifter är obligatoriska för dem 
som trafikerar järnvägen och Trafikver-
ket tar ut avgifterna med stöd av järn-
vägslagen (2004:519). Principerna för 
avgifterna finns beskrivna i Järnvägs-
nätsbeskrivning 2016 som finns på www.
trafikverket.se. Sedan den 1 augusti 
2015 gäller även den direkt bindande 
genomförandeförordningen (EU) nr 
2015/909, om hur man beräknar kostna-
den som uppstår som en direkt följd av 
den tågtrafik som bedrivs. Den nya EU-
förordningen reglerar vilka kostnader 
som får täckas med banavgifter och hur 
avgifterna får beräknas. Den praktiska 
innebörden av bestämmelserna är att 
Trafikverkets banavgifter är baserade på 

de kortsiktiga marginalkostnaderna.
Trafikverket har en långsiktig plan 

för banavgifterna. Enligt denna ska 
avgifterna gradvis utformas som ett 
ekonomiskt styrmedel under plan- 
perioden 2014–2025. I detta ligger att 
anpassa banavgifterna till den nivå 
som järnvägslagen förutsätter och att 
differentiera avgifterna så att de ger 
incitament som bidrar till effektivare 
kapacitetsutnyttjande och spårvänligare 
fordon. Dessa incitament ska långsiktigt 
bidra till leveranskvaliteterna robusthet, 
kapacitet och punktlighet.

Banavgifternas bidrag till infra-
strukturförvaltningen följer planen. 
Intäkterna motsvarade 17 procent av 
Trafikverkets totala verksamhetsvolym 
för drift och underhåll av järnvägsinfra-
strukturen.

Trängselskatt och broavgifter

I vägsystemet tas trängselskatter ut i 
Stockholm och Göteborg, och vi tar ut 
avgifter på de statliga broarna på riks-
väg 50 i Motala och på E4 i Sundsvall. 

Trafikverket ansvarar tillsammans med 
Transportstyrelsen för drift och konti-
nuerlig funktionalitet i systemet för att 
ta upp skatter och infrastrukturavgifter. 
Kostnadseffektiviteten i upptagssyste-
met följs upp via ekonomiska nyckeltal 
och redovisas i Tabell 6.

Skatterna utgör en del i finansie-
ringen av infrastruktursatsningar inom 
ramen för Stockholmsöverenskommel-
sen och Västsvenska paketet. Syftet med 
infrastrukturavgifterna är att bidra till 
finansieringen av broarna i Motala och 
Sundsvall. I Tabell 6 redovisas samtliga 
kostnader för upptagningen av skatter 
och avgifter, det vill säga de kostnader 
som Kronofogden, Transportstyrelsen, 
Domstolsverket, Skatteverket och Tra-
fikverket har haft. 

Totalkostnaderna för upptagningen 
av broavgifter i Motala och Sundsvall 
har ökat från 2015 till 2016. Ökningen 
kan i huvudsak hänföras till Trans-
portstyrelsens del av kostnaderna, med 
anledning av att antal överklagade 
ärenden har ökat, och att avgift bara 
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Tabell 5
Intäkter från banavgifter, mnkr

2016 2015 2014

Intäkter från banavgifter 1 644 1 429 1 271
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ANVÄNDBARHET

Biltrafik inom och mellan regioner

Tillgängligheten för biltrafiken be-
döms utifrån restiden. I glesbygder har 
restiden till närmaste centralort ökat 
under året. Det mäter vi i antal personer 
som har mer än en halvtimmes restid 
och som har fått en restidsförändring 
på minst en halv minut. Restiderna till 
regionala centrum har ökat för cirka 
270 000 personer och minskat för cirka 
16 000 personer. Förändringarna beror 
till stor del på sänkta hastighetsgränser. 
Restiderna till storstäder är oföränd-
rade, räknat i antal personer med mer än 
en timmes restid som fått en restidsför-
ändring på minst fyra minuter.

Rast- och uppställningsplatser längs 
vägnätet

För trafikanternas rast och yrkestrafi-
kens vilotider finns Trafikverkets drygt 
350 rastplatser och enklare parkerings-
fickor, tillsammans med kommersi-
ella anläggningar. Tyvärr har deras 
användbarhet alltför ofta inskränkts 
av personer som stannat längre än till-
låtna 24 timmar. Detta har medfört akut 
stängning av vissa rastplatser i perioder. 
Under 2016 har det därför tagits fram 
underlag till en riktlinje för agerande vid 
sådan oönskad användning.

Turism och besöksnäring

För den fortsatt växande svenska be-
söksnäringen är det viktigt att hela resan 
och kopplingen mellan de stora noderna 
(flygplatser, hamnar och stationer) och 
väg- och järnvägsnätet fungerar. För 
detta är det avgörande att vi har en 
fungerande samverkan både nationellt 
och regionalt. Därför har det utveck-
lats en strategisk plattform för hållbar 
destinationsutveckling i Tillväxtverkets 
samverkansgrupp, där man har arbetat 

med att få en samsyn om de viktigaste 
åtgärderna. Det har också tagits fram en 
indikator för att mäta restiderna mellan 
åtta utpekade turistorter och evenemang 
och de tre största städerna samt fem 
flygplatser, och den visar i huvudsak på 
god eller acceptabel tillgänglighet, se 
Tabell 7.

Jämställda och socialt hållbara 
transporter

På Trafikverket arbetar vi för att ut-
veckla vårt jämställdhetsarbete. Vi vill 
konkret bidra till att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. Arbetet med jämställd-
het har tagit utgångspunkt i en framta-
gen förstudie och interna workshoppar.
En viktig del av arbetet med jämställd-
het och social hållbarhet är att säker-
ställa att olika gruppers åsikter beaktas 
i infrastrukturplaneringen. Därför har 
de traditionella formerna för samråds-
möten allt mer kompletterats av öppna 
möten och mer uppsökande samråd, 
ofta i tidiga skeden när det finns större 
möjlighet att påverka. Vi har också ökat 
möjligheterna att söka information och 
lämna synpunkter via internet. Detta 
bjuder in till delaktighet och skapar 
bättre arenor för dialog och gör att vi når 
ut till grupper som är underrepresente-
rade på våra fysiska möten, främst yngre 
och medelålders män samt kvinnor i alla 
åldrar. Redovisningsmetoden för samlad 
effektbedömning (SEB) har utvecklats 

ytterligare, för att fånga jämställdhets-
aspekter.

Godstransporter – järnvägens 
sidosystem med rangerbangårdar och 
lastplatser

Tillsammans med berörda aktörer 
på järnvägen har Trafikverket under 
året fortsatt att se över styrningen av 
fordonsservice och underhåll i samband 
med uppställning på våra anläggningar, 
samt av rangeringen på våra bangårdar. 
Arbetet med att ytterligare precisera det 
framtida behovet av rangerbangårdar 
och konkretisera åtgärdsbehovet för 
dessa fortsätter inom åtgärdsplanering-
en, med utgångspunkt i inriktningspla-
neringens delunderlag. 

Vi har inventerat behovet av lastplat-
ser i samtliga regioner. Resultatet visar 
att det generellt finns ett litet behov, men 
att det finns ett fåtal platser av stor be-
tydelse. Vi har påbörjat arbetet med en 
strategisk inriktning för Trafikverkets 
lastplatser utifrån detta.

Resfria möten

Sedan 2011 driver Trafikverket projektet 
Resfria möten i myndigheter (REMM). 
Projektet är ett uppdrag från reger-
ingen och syftar till att öka och utveckla 
resfria it-baserade möten inom och 
mellan myndigheter. Genom att öka och 
utveckla resfria möten vill man bidra 
till ökad och flexiblare tillgänglighet 
och ökad jämställdhet, men också till 

Tabell 6
Beskattade passager

2016 2015 2014 2013

Stockholm (trängselskatt)

Antal beskattade passager 84 525 551 62 748 081 62 825 807 62 278 065

Kostnad per passage, kr 1,12 1,35 1,21 1,55

Totalkostnad exkl. kapitalkostnader, tkr 94 433 84 680 76 091 96 796

Göteborg (trängselskatt)

Antal beskattade passager 71 186 245 68 872 005 63 633 578 62 216 950

Kostnad per passage, kr 1,54 1,56 1,71 1,88

Totalkostnad exkl. kapitalkostnader, tkr 109 842 107 768 108 742 116 894

Sundsvall (broavgift)

Antal beskattade passager 3 796 683 3 316 514

Kostnad per passage, kr 1,26 0,88

Totalkostnad exkl. kapitalkostnader, tkr 4 799 2 927

Motala (broavgift)

Antal beskattade passager 2 787 909 2 327 104

Kostnad per passage, kr 1,64 1,36

Totalkostnad exkl. kapitalkostnader, tkr 4 580 3 173

togs ut under 11 månader 2015, från den 
1 februari. 

Flerpassageregeln i Göteborg, som 
innebär att trängselskatt bara tas ut 
en gång även om man passerar flera 
betalstationer under 60 minuter, medför 
att nära 50 procent av samtliga passager 
inte blir beskattade. Det manuella arbe-
tet med flerpassageregeln är betydande 
vilket förklarar den högre kostnaden per 
beskattad passage i Göteborg. 
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effektivare möten, bättre ekonomi och 
minskad klimatpåverkan samt mindre 
sårbarhet. Mot bakgrund av uppnådda 
goda resultat utökades uppdraget 2016 
från 20 till 87 deltagande myndigheter. 
Ett exempel på ett gott resultat är att 
REMM-myndigheterna i snitt hade 
minskat koldioxidutsläppen från tjänste-
resor med cirka 10 procent per anställd, 
jämfört med icke deltagande myndighe-
ter som ökat motsvarande utsläpp med 
cirka 9 procent. 

Extern dialog och samverkan 

Som en del i Trafikverkets uppdrag 
att stödja de regionala kollektivtra-
fikmyndigheterna har vi uppdaterat 
vägledningen för regionala trafikför-
sörjningsprogram, tillsammans med 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Det nationella Persontransportrådet och 
Trafikverkets nationella och regionala 
råd för tillgänglighet och användbarhet 
för personer med funktionsnedsättning 
(RTAF) är viktiga forum för erfaren-
hetsutbyte och samråd och dialog i stra-
tegiskt viktiga persontransportfrågor. 
Trafikverket har under året också över-
tagit ansvaret från Naturvårdsverket att 
stödja kommunernas aktiviteter under 
Europeiska trafikantveckan. Under den 
veckan deltog 83 kommuner 2016, och av 
dessa var 27 nya deltagare.

Näringslivsrådet och Nationella 
transportsäkerhetsrådet är vik-
tiga forum för dialog och samverkan 
i godstransportfrågor som är viktiga 
för näringslivet, till exempel säkra 
lastbilsparkeringar, inriktnings- och 
åtgärdsplanering, upprättande av den 

nationella planen och regeringsuppdra-
gen om längre och tyngre tåg och fordon 
på väg och järnväg. Trafikverket deltar 
även i Closer, en nationell arena för sam-
arbeten och utvecklingsprojekt för ökad 
transporteffektivitet, med fokus på HCT 
(högkapacitetsfordon), hållbara trans-
portkorridorer (tidigare benämnt gröna 
korridorer) och Urban Mobility (citylo-
gistik). Trafikverket medverkar också i 
nätverket Klimatneutrala godstranspor-
ter på väg (KNEG), vars mål är att till 
2020 halvera utsläppen från en typisk 
svensk godstransport på väg, jämfört 
med 2005. Resultatet till och med 2015 
har inneburit en sammanlagd besparing 
på 504 000 ton koldioxid. Resultatet för 
2016 redovisas sommaren 2017. 

Lagstiftning kopplat till det revidera-
de första järnvägspaketet har behandlats 
under året bland annat tillträde till ser-
viceanläggningar och tjänster för järn-
väg samt kapacitetstilldelning. Samråd 
har skett med Transportstyrelsen och 
branschföreningen Tågoperatörerna.

TRAFIKSÄKERHET
Nollvisionen, som riksdagen fattade be-
slut om 1997, är utgångspunkten för allt 
trafiksäkerhetsarbete inom Trafikverket. 
Visionen säger att ”ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt i trafiken”. 

Järnväg

Trafikverket har som mål att halvera 
antalet omkomna i järnvägstrafiken, 
från 110 omkomna 2010 till maximalt 55 
omkomna 2020. 

Ett antal platser och sträckor där 
människor omkommer i personpåkör-

ningar i högre utsträckning än på övrig 
järnväg har identifierats. Det handlar i 
första hand om självmord. 

Stängslingsåtgärderna som hittills 
genomförts på dessa platser planeras att 
kompletteras med kameraövervakning 
och därtill hörande larmkedjor. Nödvän-
diga rutiner för hantering av larm om 
någon obehörigt vistas i spårområdet 
är ännu inte helt utarbetade, varför ka-
merorna inte har kunnat tas i bruk i den 
omfattning som önskats.

Trafikverket planerar en fortsatt ut-
byggnad av såväl stängsel som kameror. 
Allt eftersom detta blir gjort bör effekten 
av åtgärderna bli tydliga i form av mins-
kat antal skadade och omkomna på dessa 
platser och bidra till uppfyllandet av 
målet till 2020.

Väg

Nuvarande etappmål innebär att antalet 
omkomna i vägtrafiken ska halveras 
mellan 2007 och 2020, till maximalt 220 
omkomna. Antalet allvarligt skadade ska 
reduceras med en fjärdedel. Hastighets-
efterlevnad och säker cykling har pekats 
ut som de enskilt viktigaste faktorerna 
för att det ska vara möjligt att nå trafik-
säkerhetsmålen för vägtrafiken till 2020. 
Efterlevnaden av gällande hastighets-
gränser har inte förbättrats. Andelen 
trafik inom tillåten hastighet år 2016 
beräknas vara 44 procent för statliga 
vägar, se Diagram 3. Utfallet ligger cirka 
25 procentenheter under nödvändig 
utveckling för att nå målet till 2020.

I nuvarande planperiod är målet att 
alla statliga vägar med ett trafikflöde 
över 2 000 fordon per dygn antingen 

Tabell 7
Restider (tim:min) mellan utpekade turistorter och evenemang och utvalda större städer och flygplatser med snabbaste färdsätt

Norrköping Vimmerby Strömstad Vaxholm Mora Sälen Åre Kiruna

Stockholm C 01:46 03:27 06:10 01:08 02:32 05:55 07:36 03:25

Göteborg C 03:52 04:35 03:00 04:09 03:59 07:03 08:36 05:16

Malmö C 03:46 03:29 05:37 03:51 03:55 07:55 07:41 04:30

Arlanda 02:54 04:35 05:25 01:32 02:00 05:34 06:11 04:35

Landvetter 04:17 06:00 03:43 03:01 02:55 05:45 06:46 04:35

Kastrup 04:31 04:14 04:26 03:35 03:56 08:41 08:30 04:35

Gardermoen 04:42 06:13 06:15 03:29 04:05 08:40 07:51 04:35

Vaernes 04:37 07:10 08:15 03:34 03:40 09:10 02:10 07:00

Genomsnitt 03:48 04:57 05:21 03:02 03:22 07:20 06:55 04:26

Grön = bedömd god tillgänglighet, gul = bedömd acceptabel tillgänglighet och röd = bedömd oacceptabel tillgänglighet.
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DIAGRAM 3

Andelen trafikarbete inom hastighetsgräns på statligt 
vägnät, samt nödvändig utveckling för att kunna nå 
målen till 2020,  procent
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DIAGRAM 4

Andel trafikarbete med högsta säkerhetsbetyg i Euro 
NCAP 2002–2016, samt nödvändig utveckling för att 
kunna nå målen till 2020,  procent
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DIAGRAM 5

Andelen bältade i personbilars framsäte 1997–2016, 
samt nödvändig utveckling för att kunna nå målen 
till 2020, procent
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DIAGRAM 6

Andel nykter trafik. Mätserie baserad på data från 
polisens kontroller 2007–2016, samt nödvändig 
utveckling för att kunna nå målen till 2020, procent

Andel nykter trafik  Nödvändig utveckling

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

99,0

99,1

99,2

99,3

99,4

99,5

99,6

99,7

99,8

99,9

100,0

ska vara mötesseparerade eller ha en 
hastighetsgräns på maximalt 80 km/tim 
senast vid planperiodens slut, år 2025. 
Under 2015 inledde Trafikverket en 
dialog med länsplanupprättarna kring 
behovet av ändrade hastighetsgränser 
och under 2016 påbörjades ett program 
för anpassning av hastighetsgränserna 
till vägarnas säkerhetsstandard. Cirka 
30 mil väg har fått sänkt hastighetsgräns 
från 90 till 80 km/tim under 2016.

Trafikverket och Polismyndigheten 
äger och driver ett system för automatisk 
trafiksäkerhetskontroll. Trafikverket 
ansvarar för trafiksäkerhetskameror 
och Polismyndigheten för utredning av 
ärenden från dessa. I december 2016 
omfattade systemet 1 500 (1 300) trafik-
säkerhetskameror.

Trafikverket bidrar aktivt till utveck-
lingen av bilsäkerhet genom vårt delta-
gande i Euro NCAP. Under 2016 har ett 
nytt protokoll för hastighetsstödjande 
system tagits fram under Trafikverkets 
ordförandeskap. Detta protokoll stimu-
lerar bilindustrin att montera moderna 
hastighetsstödjande system i nya bilar.

Nästan alla nya personbilar som säljs 
i Sverige är av modeller som har krock-
testats och betygsatts av Euro NCAP. 
Målet är att 80 procent av trafiken år 
2020 ska utgöras av bilar med högsta 
säkerhetsbetyg, fem stjärnor. Under 2016 
var andelen 67 procent, se Diagram 4.

Användningen av bilbälten i framsä-
tet i personbilar är oförändrad jäm-
fört med 2015, se Diagram 5. År 2016 
använde 98 (98) procent av förarna bälte, 
liksom 97 (97) procent av passagerarna i 
framsätet. Av de omkomna i personbils-
olyckor var drygt en tredjedel obältade. 
Till 2020 bedöms andelen bilar med 
bältespåminnare vara nära 100 procent.

Trafikverket rapporterar årligen 
till regeringen om genomförande av en 
samlad strategi för alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobakspolitiken 2016–
2020 (ANDT-strategin) från området 
nykter trafik.

Enligt beräkningar utifrån polisens 
utandningsprov har andelen nyktra 
förare planat ut under de senaste tre 
åren och minskade 2016 till 99,76, se 
Diagram 6. 

Cyklister och personbilister är de tra-
fikantgrupper där flest skadas allvarligt. 
Under 2016 har en gemensam inriktning 
för säker gångtrafik tagits fram tillsam-



Tabell 9
Resultat av Trafikverkets åtgärder för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp och energianvändning

2016 2015 2014 2013 2012

Koldioxid (tton) -66 -59 -42 -99 -173

Energianvändning (GWh) -234 -200 -163 -321 -539

Siffrorna i tabellen är ett nettoresultat av åtgärder som bidragit till ökade och minskade koldioxidutsläpp.
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Tabell 8 
Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter 2015 fördelat mellan trafikslag

Vägtrafik Luftfart Sjöfart Järnvägstrafik Totalt

17,0 miljoner ton 
(95%)

0,5 miljoner ton 
(3%)

0,4 miljoner ton 
(2%)

0,05 miljoner ton 
(0,3%)

17,9 miljoner ton 
(100%)

DIAGRAM 7

Andel observerade cyklister med cykelhjälm 1996–
2016, samt nödvändig utveckling för att nå målen till 
2020, procent
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mans med andra samhällsaktörer. Paral-
lellt med detta fortsatte arbetet med att 
utveckla den redan befintliga strategin 
för säker cykling. Gemensam inriktning 
för säker cykling 2.0, som beräknas vara 
beslutad till 2017. 

Viktigt för säkerheten för cyklister 
är att cykelvägarna underhålls på ett bra 
sätt och att cyklisterna bär cykelhjälm. 
Under 2016 var den observerade cykel-
hjälmsanvändningen 36 (38) procent, se 
Diagram 7. Användningen är inte i linje 
med vad som krävs för att nå målet 70 
procent till 2020. 

MILJÖ OCH HÄLSA
Klimat och energi

Inrikes transporter stod 2015 för 33 
procent av Sveriges utsläpp av växthus-
gaser. Siffrorna för 2016 är tillgängliga 
först i slutet av 2017. Se fördelning av 
utsläppen mellan trafikslagen i Tabell 
8. Om bränsle som tankas i Sverige för 
utrikes sjö- och luftfart inkluderas, står 
transporter för 42 procent. Dessutom 
tillkommer transporternas indirekta 
utsläpp, från infrastruktur, fordon och 
drivmedel. 

Utsläppen från vägtrafiken, som helt 
dominerar utsläppen från inrikes trans-

porter, minskade under året med 5 pro-
cent (se även Diagram 8). Orsaken är till 
största delen att förnybar energi (främst 
biodrivmedel) ersatt fossila drivmedel, 
men också att fordonen har blivit ener-
gieffektivare. Andelen förnybar energi 
ökade från 14 procent 2015 till 18 procent 
2016. Under året har personbilstrafiken 
preliminärt ökat med 1,9 procent och 
lastbilstrafiken med 1,6 procent. Den 
ökade trafiken motverkar delvis effekten 
av energieffektivisering och förnybar 
energi.  Trafikverkets prognoser pekar 
på fortsatt ökning av trafiken framöver. 
Det innebär att utsläppen, med idag 

beslutade åtgärder och styrmedel, i bästa 
fall minskar något fram till 2030.

En del åtgärder från Trafikverket 
leder till ökade utsläpp från trafiken 
medan andra leder till minskade utsläpp. 
Nettoeffekten 2016 blev en minskning av 
energianvändningen med 234 GWh och 
växthusgasutsläppen med 65 886 ton, se 
Tabell 9. Minskningen av energianvänd-
ning och koldioxidutsläpp kom framför 
allt från införandet av utökade trängsel-
skatter i Stockholm samt järnvägsinves-
teringar, fler trafiksäkerhetskameror och 
sparsam körning i förarprovet. Ökning-
en av energianvändning och växthusgas-
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DIAGRAM 8

Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik,
miljoner ton

Tung lasbil Motorcykel och moped 

* Mätningarna har genomförts med samma metodik men med ny utförare villket kan ha 
påverkat mätresultatet

*
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utsläpp berodde på ökad trafik, som ett 
resultat av väginvesteringar som öppnat 
för trafik, samt höjd skyltad hastighet.

Trafikverket har stor möjlighet 
att påverka energianvändningen och 
växthusgasutsläppen från byggande och 
underhåll på statlig väg och järnväg. Ex-
empel på åtgärder som vi har vidtagit i år 
är klimatmässigt fördelaktig linjeföring, 
lågtempererad asfalt och värmestyrning 
av spårväxlar. Bedömningen är att den 

årliga energianvändningen och de årliga 
växthusgasutsläppen från byggande, 
drift och underhåll av de investeringar 
som öppnade för trafik 2016 uppgick 
till 27 GWh och 4 800 ton. Under 2016 
infördes krav på minskad klimatpåver-
kan i upphandlingar av ny infrastruktur 
med kostnad över 50 miljoner och som 
öppnar för trafik från 2020 och senare.

Utöver resultat i energianvändning 
och koldioxidutsläpp finns nu också 

klimatkalkyler för 75 procent av de 
investeringsåtgärder som är större än 50 
miljoner kronor. Anledningen till grän-
sen vid 50 miljoner kronor är att dessa 
åtgärder bedöms stå för majoriteten av 
den infrastrukturrelaterade klimatpå-
verkan. På sikt kommer även klimatkal-
kyler att göras för investeringsåtgärder 
under 50 miljoner kronor, eftersom de 
sammanlagt kan ge upphov till bety-
dande infrastrukturrelaterad klimatpå-
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verkan samt att klimatpåverkan behöver 
minska från all infrastrukturhållning 
om Sverige ska nå sina klimatmål. 

Luftkvalitet

Vägtrafiken är en betydande källa 
till luftföroreningar. Problemen ur 
hälsosynpunkt är störst i tätorter. De 
lagstadgade miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft överskrids fortfarande i 
flera tätorter. Miljökvalitetsmålen för 
frisk luft är svåra att nå, särskilt för 
kvävedioxid och partiklar. 

Vägtrafikens utsläpp av avgaser och 
slitagepartiklar i Sverige beräknas under 
ett år orsaka i storleksordningen 27 000 
DALY (Disability Adjusted Life Years), 
på svenska funktionsjusterade levnads-
år, och 3 000 förtida dödsfall. DALY är 
en sammanvägd indikator på sjukdoms-
bördan på populationsnivå, utvecklad av 
WHO (World Health Organization).  
Indikatorn omfattar antal friska 
levnadsår som en population förlorar 
(hänsyn tas både till risk för funktions-
nedsättning genom insjuknande i olika 
sjukdomar och risk för förtida död) på 
grund av negativ hälsopåverkan. Den 
omfattar också riskreduktion på popu-
lationsnivå tack vare positiv hälsopåver-
kan. Utifrån DALY beräknar Trafikver-
ket transportsystemets hälsopåverkan 
från luftföroreningar, buller och aktivt 
resande (gång och cykel).

Under året har Trafikverket genomfört 
flera åtgärder enligt lokala och regionala 
åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet. 
Dammbindning för att minska parti-
kelhalterna är en av åtgärderna och den 
har genomförts bland annat i Göteborg, 
Stockholm och Umeå.

Resultaten från nationell modellering 
med SIMAIR, ett nationellt webbaserat 
system för beräkning av luftkvalitet i 
svenska tätorter, har under året imple-
menterats i planeringsverktyg som visar 
på en karta var längs de statliga vägarna 
det finns risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
(NO2) och partiklar (PM10). 

EU beslutade 2016 om en ny förord-
ning för att minska avgasutsläppen från 

arbetsmaskiner. Trafikverket har bistått 
regeringskansliet genom förhandling-
arna i rådsarbetsgruppen. 

Buller och vibrationer

Buller påverkar människors hälsa 
negativt. Buller från väg- och spårtrafik 
i Sverige beräknas under ett år orsaka 
i storleksordningen 6 700 DALY (se 
förklaring av DALY under Luftkvalitet) 
och cirka 500 förtida dödsfall. Beräk-
ningarna omfattar hälsoeffekter på 
populationsnivå till följd av ökad risk för 
hjärtinfarkt, stroke och hypertoni, se 
Tabell 10. Faktiska dödsfall till följd av 
hjärtinfarkt eller stroke drabbar oftast 
äldre personer och de cirka 500 personer 
som dött i förtid till följd av buller  

Tabell 10
Exponering för trafikbuller och hälsopåverkan av trafikbuller, samt förändring under 2015 och 2016

Exponering för trafikbuller (antal 
personer)

Hälsopåverkan av trafikbuller 
(DALY)

Tillstånd trafikbuller i Sverige 2 miljoner över riktvärde utomhus (> 
Leq 55) 

-6 700

Tillstånd trafikbuller från statliga vägar 
och järnvägar

200 000 respektive 370 000 över 
riktvärden inomhus (> 30 dBA Leq väg, 
respektive > 45 dBA Lmax järnväg)

-2 000

Effekten av trafikförändringar och ge-
nomförda bullerskyddsåtgärder 2016

1 000 färre > 30 dBA Leq inomhus Ingen beräkning genomförd

Effekten av Trafikverkets genomförda 
bullerskyddsåtgärder 2015 (skärmar 
och fasadåtgärder)

Minskade bullernivåer utomhus eller 
inomhus för cirka 3 300 + cirka 13

Effekten av Trafikverkets genomförda 
bullerskyddsåtgärder 2016 (skärmar 
och fasadåtgärder)

Minskade bullernivåer utomhus eller 
inomhus för cirka 3 500 + cirka 13
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beräknas i genomsnitt ha förlorat 8 
friska levnadsår.

Som underlag för bedömningar av 
åtgärdsbehov och prioriteringar av 
åtgärder har vi under året genomfört 
bullerinventeringar längs Södra stamba-
nan och Västra stambanan. Vi har även 
genomfört inventeringar av vibrationer 
längs Västra stambanan. I samband med 
vibrationsinventeringarna har en ny 
metodik för storskaliga inventeringar 
utvecklats. Inventeringarna medför dels 
ett säkrare underlag för bedömningar 
av omfattningen av åtgärdsbehov, dels 
att bedömningar om åtgärdsbehov i 
enskilda fall sker utifrån en rättvis och 
enhetlig behandling av medborgarna.

Aktivt resande

Att cykla eller gå till arbete eller till kol-
lektivtrafik ger ett värdefullt motions-
tillskott och betydelsen är stor. Dagens 
aktiva resande bidrar till positiv häl-
sopåverkan med omkring 83 000 DALY 
(se förklaring av DALY på sidan 21) per 
år, varav cirka 15 000 kommer av cyk-
lande och cirka 66 000 av resor till fots. 
Totalt undviks knappt 3 500 dödsfall 

och 15 000 kroniska sjukdomsfall per 
år. Det finns en potential att öka denna 
positiva hälsoeffekt. Såväl Trafikverket 
som kommunerna genomför åtgärder för 
att förbättra förutsättningarna för att 
gå och cykla. En eventuell förändring i 
resandet, på nationell nivå, till följd av 
detta kan inte utläsas i befintlig statistik. 

Landskap

Infrastrukturernas påverkan på land-
skap, bland annat natur- och kulturmil-
jö, är ett snabbt växande kunskapsfält. 
Kunskaps- och metodutveckling har lett 
fram till en förvaltningsmodell för land-
skapsanpassning som gör det möjligt att 
följa upp både den positiva och negativa 
påverkan som byggande och skötsel 
av väg- och järnvägsanläggningar ger 
upphov till. 

Landskapsanpassad infrastruktur 
bevarar och stärker ekosystemtjänster, 
biologisk mångfald och kulturmiljöer. 
Det handlar till exempel om att erbjuda 
säkra passager för djuren, färre buller-
störda miljöer, fler artrika miljöer och 
en skötsel som bevarar och lyfter fram 
kulturmiljöer och objekt. Utvecklingen är 

fortsatt negativ inom flera områden med 
ökat antal viltolyckor, minskande areal 
artrika infrastrukturmiljöer och alléer.

Yt- och grundvattenskydd 

Det finns tusentals konfliktsträckor 
mellan statlig infrastruktur och vat-
tenområden, många av betydelse för 
dricksvattenförsörjningen eller med 
höga naturvärden. 

Under året har Trafikverket fortsatt 
sitt arbete med att ta fram kunskap 
om och vidta åtgärder mot förorening 
av vatten, i enlighet med fastställda 
åtgärdsprogram inom svensk vattenför-
valtning. Vi genomför riskbedömningar 
av identifierade konfliktsträckor fortlö-
pande, utifrån en nationell prioriterings-
ordning. Fördjupade riskanalyser och 
åtgärdsvalsstudier utgör sedan grunden 
för riktade åtgärder på de platser där 
risken är störst.

Under året har vi översiktligt riskbe-
dömt 216 konfliktsträckor och fördjupad 
riskbedömning har gjorts för 3 sträckor. 
Vi har genomfört åtgärdsvalsstudie för  
8 konfliktsträckor och på 7 konflikt-
sträckor har vi utfört riktade åtgärder.
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Material och kemiska produkter

Material och kemiska produkter som an-
vänds vid byggande, drift och underhåll 
av infrastruktur påverkar människors 
hälsa och miljön. Miljöpåverkan sker 
under hela livscykeln i form av klimatpå-
verkan, resursanvändning och spridning 
av farliga ämnen. Användningen av 
kemikalier ökar och det är därför viktigt 
att få kunskap om innehåll av farliga 
ämnen i material och varor. 

Trafikverket bedriver ett systema-
tiskt arbete med att implementera krav 
på innehåll och hantering av farliga 
ämnen i vår interna varuupphandling 
av strategiskt material. Under 2016 
har antalet artiklar med tillgång till 
information ökat från 13 till 22 procent. 
Målsättningen är att samtliga avtalsar-
tiklar i Trafikverkets materialkatalog till 
år 2020 har information om innehållet 
av farliga ämnen. 

Utfasningsarbetet har resulterat i att 
antalet produkter med särskilt farliga 
ämnen har minskat från över 70 stycken 

till 14 sedan 2009, se Diagram 9. Resul-
tatet beror på ett tydligt kravställande i 
upphandlingar och ett aktivt arbete med 
utfasningsanalyser i samverkan med 
tillverkare och entreprenörer. Särskilt 
farliga ämnen ska på sikt fasas ut helt 
från Trafikverkets verksamhet. 

Förorenade områden

Trafikverket har ansvar för den egna 
verksamheten samt för de förorenade 
områden som har uppstått på grund av 
verksamhet som har bedrivits av Ban-
verket, Statens järnvägar och Vägverket 
samt för den flygplatsverksamhet som 
har bedrivits av Luftfartsverket. Dess-
utom har Trafikverket ansvar för den 
miljögaranti som staten ska bära enligt 
vissa bolagiseringsavtal.

Eftersom verksamheten är mång-
facetterad består föroreningarna av 
ett flertal ämnen och ämnesgrupper. 
En del av föroreningarna är ganska 
ofarliga medan andra ämnen är såväl 
human- som miljötoxiska. Kunskapen 

om hur många förorenade områden som 
Trafikverket ansvarar för, samt kostna-
derna för att utreda och åtgärda dessa, 
har brister vilket även gäller ersättning 
enligt miljögarantin. 

Trafikverket har under 2016 vidtagit 
åtgärder för att minska antalet områden 
som kan utgöra olägenhet eller skada 
för människors hälsa eller miljön. För 
punktkällor (till exempel kolupplag, 
vägstationer och brandövningsplatser) 
visas i Tabell 11 antalet förorenade 
områden som har utretts och efterbe-
handlats under de senaste åren. Av de 
identifierade objekten beror 91 procent 
på järnvägsverksamhet, 9 procent på 
vägverksamhet och mindre än 1 procent 
på flygplatsverksamhet. I Tabell 11 redo-
visas även antalet förorenade områden 
som har friklassats (inte bedöms utgöra 
någon fortsatt olägenhet eller skada). 
För diffusa föroreningskällor har inga 
motsvarande åtgärder genomförts. Som 
framgår av Tabell 12 har cirka 191 miljö-
garantiärenden behandlats under året. 

Tabell 11
Ackumulerat antal förorenade områden (punktkällor) som har utretts och efterbehandlats vid vissa tidpunkter 

Tidpunkt Identifierade
Inventerade Översiktligt undersökta Detaljerat undersökta

Efterbehandlade
Totalt Friklassade Totalt Friklassade Totalt Friklassade

2016-12-31 4 448 4 128 18 711 56 200 9 104

2015-12-31 3 930 3 757 18 663 56 178 9 102

2014-12-31 3 661 3 504 18 576 49 151 8 89

Baserat på registreringar i fastighetsregistret LEB. Det finns troligen objekt som inte har registrerats i LEB.

Tabell 12
Ungefärligt antal hanterade ärenden per bolag under de senaste åren. 

År Jernhusen, EuroMaint, SweMaint Svevia Swedavia Övriga

2016 10 179 2 0

2015 19 188 2 0

2014 2 103 1 0

DIAGRAM 9
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REGERINGSUPPDRAG MILJÖ
Trafikverket fick 2015 i uppdrag av 
regeringen att analysera vilka miljökva-
litetsmål och delar av generationsmålet 
som är relevanta för den egna verksam-
heten samt upprätta en genomförande-
plan med åtgärder som bidrar till dessa 
miljökvalitetsmål. 

Regeringen har beslutat om inrättan-

det av ett miljömålsråd där Trafikverket 
och andra myndigheter ingår. Beslutet 
innefattar att ”Miljömålsrådet ska ta 
fram en gemensam åtgärdslista senast 
den 1 mars varje år, från och med 2016”. 
I ett anslutande regeringsbeslut uppdrar 
regeringen åt myndigheterna i Miljö-
målsrådet att ta fram en åtgärdslista som 
respektive myndighet ska genomföra. 

Tabell 13
Trafikverkets egna åtgärder enligt regeringsuppdragen inom miljö

MMR RU GP Åtgärder Syfte Tidsplan Status/resultat  2016-12-31

X Behovsanalys, 
riktade miljöåt-
gärder

Få fram underlag som på ett bra sätt 
beskriver såväl behov som en lämplig 
fördelning av medel till riktade åtgärder. 
Detta ska leda till bättre kostnadseffektivi-
tet och miljöprestanda. 

Inleds 2016 Behovs- och prioriteringsunderlag för miljöåtgärder inom områdena buller och 
vibrationer, landskap, vatten och förorenade områden håller på att samman-
ställas. Dessa kommer ligga till grund för både verksamhets- och kommande 
åtgärdsplanering.

X X Bygga med 
BASTA (byggsek-
torns avveckling 
av farliga ämnen)

Genom pilotprojekt utreda hur långt det 
är möjligt att bygga och underhålla infra-
struktur med material, varor och kemiska 
produkter som inte innehåller farliga 
ämnen enligt BASTA:s kriterier.

2014-2017 Projektet pågår enligt plan. Det tredje pilotprojektet, investeringsprojekt 
järnväg, pågår och kommer slutredovisas 2017. Under 2017 har en workshop 
kring nya affärsmöjligheter inom giftfritt byggande arrangerats. Ett 50-tal 
personer från materialleverantörer, entreprenörer, branschorganisationer och 
myndigheter deltog.

X X Geokalkyl Genom driftsättning och vidareutveckling 
av verktyget Geokalkyl kunna bedöma 
linjealternativs energiåtgång, växthusgas-
utsläpp och investeringskostnad. 

2016-2018 Fortsatt utveckling av särskilt järnvägsdelarna pågår. Enligt plan.

X X Klimatkrav på 
infrastruktur

Minska klimatpåverkan från byggande, 
drift och underhåll av infrastruktur genom 
planering, intern målstyrning och kravstäl-
lande i upphandling. 

2016-2018 Krav implementerade vid upphandling av investeringsprojekt större än 50 
miljoner kronor sedan februari 2016. Reduktionskrav därefter ställda i nya 
upphandlingar (15 % för projekt som öppnar 2020 och 30 % för 2025 jämfört 
med 2015). Krav på reducerad klimatpåverkan även ställda i upphandling av 
järnvägssliper som gick ut i oktober 2016. Arbete med utveckling av krav och 
mätmetoder för mindre investeringsprojekt och underhåll pågår. Positivt bemö-
tande från bransch och intresse även internationellt för kraven.

X Ljudmiljö och 
luftkvalitet i 
hållbar stad

1. Skapa definition för god ljudmiljö- och 
luftkvalitet i som är relevant i ljuset av 
hållbara och attraktiva städer. 
2. Ge förslag till hur man kan värdera 
(och kommunicera) positiva effekter på 
människan genom god ljudmiljö och god 
luftkvalitet. 
3. Skissa på tänkbara strategier för att nå 
god ljudmiljö- och luftkvalitet i städer.

2016-2017 Arbetet genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet. En förstudie pågår och 
beräknas vara klar 1 feb 2017

X Implementera 
"Riktlinje land-
skap"

Implementera beslutad ”Riktlinje land-
skap” där målen och krav för landskapsan-
passning anges. Det vill säga; säkerställa 
att beslutad landskapsanpassning av 
infrastrukturen kommer till stånd.

2016-2018 Arbetet redovisat till regeringen 1/10. Projekt och styrgrupp beslutad. Riktlinjen 
implementeras bl. a. via åtgärdsplaneringen, arbete pågår. Uppdatering av 
kraven pågår. Arbetsgrupp bildad för att implementera riktlinjekraven i nya 
leda/styra processer som utvecklas samtidigt.

X Förbättrad 
integrering av 
”Miljöbedöm-
ning av planer 
och program” i 
åtgärdsplane-
ringen

Genomföra miljöbedömning enligt miljö-
balken av Nationell plan 2018-2029 på ett 
sätt som bättre samspelar med planerings-
processen och blir en mer integrerad del av 
Trafikverkets (projekt) åtgärdsplanering.

2016-2017 I det projekt som förbereder planarbetet är "miljöbedömningen" ett av delpro-
jekten och kommer så att vara även i planframtagandet. Direktiv för planarbetet 
förväntas slutet av 2016.

X Implementera 
SUNRA – hållbar-
hetsbedömningar

Introducera hållbarhetsbedömnings-
verktyget SUNRA i planering, projektering 
och byggande av infrastrukturprojekt. 
Undersöka och utveckla kopplingar till 
åtgärdsvalsstudier (ÅVS), samlade ef-
fektbedömningar (SEB) och systematisk 
kravhantering.

2016 Kopplingar till ÅVS och SEB undersökta men inte vidareutvecklade. Granskning 
gentemot Agenda 2030-målen samt befintlig hållbarhetsstyrning genomförd. 
Projektet fortsätter 2017 med fortsatt utveckling av indikatorerna samt arbets-
sätt. Användargrupp bildad.

X Vägledning yt- 
och grundvatten-
skydd

Komplettering av Trafikverkets vägledning 
Yt- och grundvattenskydd, publ 2013:135.

2016 Nuvarande revidering i slutskedet, "remissklar" version till den 31/12. Beslutet 
att lyfta in delar av nuvarande Vägdagvattenvägledningen i dokumentet 
innebär att fastställelse skjuts på tills detta är klart, innan sommaren 2017 är 
målsättningen. 

X Utfasning och 
substitution av 
farliga ämnen

Genom kravställande i varuupphandling 
minska användning och spridning av farliga 
ämnen från bygg- och anläggningspro-
dukter. 

2016-2018 Trafikverket arbetar med att implementera krav på innehåll av farliga ämnen i 
tekniskt godkänt material som tillhandahålls via Trafikverket materialservice. 
Andelen varor som har information om innehållet av farliga ämnen har under 
2016 ökat från 13 till 22 procent. 

X Buller- och vibra-
tionsåtgärder

Minskning av buller- och vibrationsex-
ponering genom effektiva buller- och 
vibrationsdämpande åtgärder.

2014-2025 Åtgärdsarbetet har fortsatt på liknande sätt som tidigare år. Bullerskärmar har 
uppförts och fasadåtgärder har vidtagits för att minska bullerexponeringen.  

MMR = Miljömålsrådets lista för samverkansåtgärder.
RU GP = Regeringsuppdrag M2015/2633/Mm Genomförandeplan: ”Trafikverkets åtgärder 2016-2019”

Trafikverket redovisar nedan läget för 
samtliga åtgärder som verket driver i 
egen regi (se Tabell 13) samt de sam-
verkansåtgärder där Trafikverket är 
ansvarig myndighet (se Tabell 14). För de 
samverkansåtgärder där vi deltar utan 
att vara ansvariga, redovisas endast att 
vi deltar. 
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Tabell 14
Samverkansåtgärder enligt regeringsuppdragen inom miljö

MMR RU 
GP

Åtgärd Syfte Samverkande myndigheter. 
Ansvarig myndighet i fetstil

Tidsplan Status/resultat  2016-12-31

X Fossilfria och hållbara 
transporter

Ta fram en strategisk plan för omställningen till en 
fossilfri transportsektor och samordna arbetet för 
omställning.

Energimyndigheten i samverkan 
med Transportstyrelsen, 
Trafikverket, Trafikanalys, Natur-
vårdsverket och Boverket

Nulägesanalys och 
styrmedelsrapport 
för biodrivmedel 
2016, strategisk plan 
2017

Nulägesanalys är klar. Styrme-
delsrapport är klar. Arbetet med 
strategisk plan är påbörjat.

X "Moderna bromsblock 
– plan för konvertering 
av bromsblock på 
befintliga godsvagnar, 
del 1 förstudie"

Beskriva förutsättningar, möjligheter och 
konsekvenser av att påskynda en ersättning av 
högbullrande bromsblock av gjutjärn till moderna 
lågbullrande på befintliga godsvagnar.

Transportstyrelsen i samverkan 
med Trafikverket

Förstudie 2016, ge-
nomförande 2017

Se ansvarig myndighets årsre-
dovisning. 

X Metodik för samhälls-
ekonomisk analys av 
regleringar

En för transportsektorn anpassad metodik för 
samhällsekonomisk analys av regleringar för att 
möjliggöra a) jämförelser mellan olika typer av 
styrmedel och b) hur olika utformning påverkar ett 
styrmedels effektivitet

Transportstyrelsen i samverkan 
med Trafikverket, Tillväxtverket 
och Statens väg- och transport-
forskningsinstitut

Genomförande 2016 Se ansvarig myndighets årsre-
dovisning. 

X Färre nya exponerade 
för buller och luftföro-
reningar

Initialt att skapa samsyn mellan dessa berörda 
myndigheter avseende problembild, målbild, 
nuläge och identifierande av möjligheter.

Trafikverket i samverkan med 
Folkhälsomyndigheten och 
Boverket

2016-2017. Expert-
seminarium slutet 
av maj.

Expertseminarium ej genomfört. 
Mål och strategidiskussion 
initierad i styrgrupp för nationella 
bullersamordningen och i dialog-
möte mellan GD för Trafikverket, 
Naturvårdsverket och Boverket.

X Minskad andel dub-
bade däck i tätort

Stämma av fakta om olika däcks för- och nackdelar 
och sammanställa detta. Utifrån respektive myn-
dighets uppdrag och behov diskutera en önskvärd 
utveckling och ta fram förslag på möjliga åtgärder 
för att påverka utvecklingen.

Trafikverket i samverkan med 
Transportstyrelsen

Genomförande 
2016-2017

Ett första möte har genomförts 
och ett andra är planerat. 

X X Energiproduktion 
av biomassa från 
infrastruktur

Genom förstudie och ev. pilotprojekt säkra att väg-
kanter och andra infrastrukturimpendiment beaktas 
så att arealen behandlas som den stora resurs den 
är för såväl energiproduktion och biologisk mångfald. 

Trafikverket i samverkan med 
Energimyndigheten och Natur-
vårdsverket

Genomförande 
2016-2017

Projektspecifikation klar. Projek-
tet upphandlat och startat. Två 
projektmöten genomförda. Inter-
nationella kontakter etablerade. 

X X Påskynda tillgänglig-
görande av informa-
tion om farliga ämnen 
i bygg- och anlägg-
ningsprodukter – med 
fokus på sammansatta 
varor

Genom framtagande av kunskapsplattform och 
vägledning minska användningen av farliga ämnen 
i bygg- och anläggningsprodukter, med särskilt 
fokus på sammansatta varor. 

Trafikverket i samverkan med 
Kemikalieinspektionen och 
Boverket

Genomförande 
2016-2017

Pågår enligt plan. Projektplane-
ring pågår. Inga leveranser under 
2016. Projektmöten genomfördes 
med samverkansmyndigheter 2 
dec 2016 och 25 januari 2017.

X Genomför hand-
lingsplaner för grön 
infrastruktur

Utveckla förutsättningarna för en fungerande 
grön infrastruktur i svenska land-, vatten- och 
havsområden.

Naturvårdsverket i samverkan 
med Länsstyrelserna, Havs- och 
vattenmyndigheten, Jordbruks-
verket, Boverket, Trafikverket, 
Skogsstyrelsen, Riksantikvariet 
och Sveriges Geologiska Under-
sökning (SGU)

Genomförande 
2015-2017

Se ansvarig myndighets årsre-
dovisning. 

X X Regional landskaps-
analys (test av)

Testa och utvärdera framtaget verktyg för 
landskapsanalys i ett skarpt läge samt initiera 
förbättringar.

Trafikverket i samverkan med 
Riksantikvarieämbetet, Boverket, 
Havs- och vattenmyndigheten 
och länsstyrelser

Genomförande 
2016-2017

Deltagande myndigheter kon-
taktade. Konsult upphandlad för 
genomförande av projektet. Pla-
nering för uppstartsmöte pågår. 

X Utveckla vägledning 
om terrängkörning

Utforma och genomföra vägledningsinsatser om 
terrängkörning.

Naturvårdsverket i samverkan 
med Länsstyrelserna, Transport-
styrelsen och Trafikverket.

Genomförande 
februari 2016.

Se ansvarig myndighets årsre-
dovisning. 

X X Kostnadseffektivare 
vattenskydd

Genom samverkan och dialog arbeta för ett ge-
mensamt förhållningssätt kring frågor om befintlig 
infrastruktur och grund- och ytvattenmiljöer.

Trafikverket i samverkan med 
Havs- och vattenmyndigheten, 
SGU, Naturvårdsverket och läns-
styrelserna

Genomförande 
2016-2017

Fortgår enligt plan. Åtgärdsvals-
studier avseende vattenskydd i 
Göteborg och Bornsjön (Stockholms 
län och Salems kommun) rullar på 
och flera möten och workshoppar 
har genomförts med deltagare från 
samverkansgruppen.

X Plattformen för håll-
bar stadsutveckling

Regeringen har gett uppdrag åt Boverket, Natur-
vårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket 
och Trafikverket att gemensamt upprätta och 
förvalta en plattform för frågor om hållbar stads-
utveckling

Boverket i samverkan med Tra-
fikverket, Tillväxtverket, Energi-
myndigheten, Naturvårdsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Kemika-
lieinspektionen, länsstyrelserna, 
SGU, Skogsstyrelsen m fl

Anordnar möten i 
svenska städer 2016

Se avsnitt Samverkan i tidiga 
skeden samt ansvarig myndighets 
årsredovisning. 

X Statsmiljöavtal 2.0 För arbetet med att utveckla Sveriges tätortsmil-
jöer behövs en fortsättning av Stadsmiljöavtalen 
efter 2018.

Boverket i samverkan med Tra-
fikverket, Folkhälsomyndigheten, 
Energimyndigheten, Riksantik-
varieämbetet, Naturvårdsverket 
och länsstyrelserna

2016-2017 Se ansvarig myndighets årsre-
dovisning. 

X SIMAIR Bättre kunskap om luftkvalitetsituationen längs 
vägar och i tätort underlättar berörda aktörers pla-
nering av åtgärder, bl a för att undvika överskridan-
den av miljökvalitetsnormerna. Trafikverket som 
verksamhetsutövare behöver veta luftkvalitetssi-
tuationen längs den statliga infrastrukturen.

Trafikverket i samverkan med 
SMHI och Naturvårdsverket.

2016-2020 Fortgår enligt plan.

MMR = Miljömålsrådets lista för samverkansåtgärder.
RU GP = Regeringsuppdrag M2015/2633/Mm Genomförandeplan: ”Trafikverkets åtgärder 2016-2019”
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LEDNINGAR I INFRASTRUKTUREN

Under året har 6 735 (6 069) ansök-
ningar om tillstånd att lägga ledningar i 
vägnätet inkommit till Trafikverket, se 
Tabell 15.

Av ansökningarna innehåller 75 
procent förläggning av optokabel. Från 
2012 har inkomna ansökningar ökat med 
35 procent.

I dagsläget behöver 8 av 10 ansök-
ningar kompletteras. Detta bidrar till att 
handläggningstiden ligger på cirka tre 
månader. Även om det är inom väglagens 
krav (fyra månader), är man i branschen 
missnöjd. För att bättre möta branschens 
förväntningar, har vi under året fört 
dialoger med några av de stora led-
ningsägarna samt Post- och telestyrelsen 
för att belysa problemet med bristfälliga 
ansökningar och underlag. Kompletta 
underlag i ansökan bidrar till minskade 
handläggningstider.

Trafikverket tar även emot ansök-
ningar och förfrågningar som rör lag 
(2016:534) om åtgärder för utbyggnad 
av bredbandsnät. För att underlätta för 
den som vill bygga ut fast eller trådlöst 
bredband att få information om samt 
söka tillträde till Trafikverkets fysiska 
infrastruktur, har en samlingssida ska-
pats på trafikverket.se. Här finns även 
möjlighet att se Trafikverkets bygg- och 
anläggningsprojekt för bedömning om 
möjlighet till samordning.

KUNDBEHOVSÄRENDEN

Vi fortsätter arbetet med att strukturera 
våra olika ärendetyper enligt en tydlig 
ärendeprocess. Det kommer att bidra till 
kortare handläggningstider högre intern 
effektivitet och ökad kundnöjdhet. 
En ärendetyp är kundbehovsärenden, 
det vill säga ärenden där medborgare, 
företag eller organisationer önskar en 
icke akut åtgärd för en avgränsad del 
av Trafikverkets infrastruktur. Där har 
vi effektiviserat handläggningen under 
året, sedan vi implementerade en mer 
strukturerad ärendeprocess för att nå 
målet 80 procent kundbehovsärenden 
klara inom sex veckor, se Diagram 10.

MUSEIVERKSAMHET
Besökstalet på Sveriges Järnvägsmu-
seum blev 49 743, vilket är en nedgång 
från 2015, se Tabell 16. Orsakerna 
bedöms vara mindre intensiv program-
verksamhet på grund av planering för ny 

Tabell 15
Ledningar i vägnätet

2016 2015 2014 2013 2012

Antal inkomna ansökningar 6 735 6 069 5 774 5 142 4 979

Andel optokabel 75% 70% 71% 70% 68%

Tabell 16
Besökare vid Sveriges Järnvägsmuseum

2016 2015 2014 2013 2012

Antal besökare 49 743 64 261 60 351 54 738 55 888

DIAGRAM 10

Andel Kundbehovsärenden som handlagts inom 6 veckor,
i procent

0–6 veckor
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basutställning och ombyggnation, efter-
dyningar efter jubileumsåret 2015, att 
många trott att museet redan är stängt 
för ombyggnad eller väntar på ombygg-
naden samt lägre lokalt medieintresse.

Planera trafik
Planera trafik omfattar planering av 
kapaciteten i järnvägsnätet och reglering 
av trafiken på det statliga vägnätet. 

Trafikverket planerar kapaciteten i 
järnvägsnätet, vilket innebär planering 
av tågtrafiken samt underhållsåtgärder 
och investeringar. Planeringen beskrivs 
i form av tidtabeller och planer för 
arbeten i spåren. Förutsättningarna 
för att trafikera järnvägsnätet beskrivs 
i järnvägsnätsbeskrivningen, som tas 
fram varje år. De tjänster som järnvägs-
företag, regionala kollektivtrafikhuvud-
män och andra sökande vill använda i 
järnvägstrafiken avtalas med Trafikver-
ket genom trafikeringsavtal. 

Efterfrågan om plats på järnvägsin-
frastrukturen är stor och fortsätter att 
öka och vi behöver nyttja spåren bättre. 
Dels beror detta på att persontrafiken 
ökar något, dels på att det behövs mer 
kapacitet för de underhålls- och inves-
teringsåtgärder som behöver utföras. 
Med projektet ”Bättre kapacitet” ska 
vi frigöra och optimera kapaciteten 
genom flera förändringsinitiativ. Ett av 
dessa är Marknadsanpassad planering 
av kapacitet, MPK. Här ingår utveckling 
av samarbetsytor för kundkommunika-
tion, it-verktyg, processer och arbetssätt. 
Projektet har intensifierats under 2016 
då mer resurser lagts på utveckling av 
organisation, processer, utbildning och 
utredningar inom dessa områden. Att 
verksamhetsvolymen ökat framgår av 
Tabell 17.

I det statliga vägnätet regleras vägar-
betens genomförande, väganslutningar, 
varningsmärken och vägvisning, där vi 
tar fram regelverk och anvisningar. 

Tillstånd för transporter som över-
skrider normalt tillåtna gränser för vikt, 
längd, bredd eller höjd, hanteras för både 
väg och järnväg som transportdispenser 
och specialtransporter.

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNINGEN 
(JNB)
Förutsättningarna för att ansöka om och 
bedriva järnvägstrafik på det statliga 
järnvägsnätet presenteras varje år i 

Tabell 17
Verksamhetsvolym Planera trafik, miljoner kronor

2016 2015 2014

Utvärderade behov  39     27     29    

Förutsättningar för planering av trafik  57     19     23    

Planerad och reglerad trafik  319     323     218    

Genomförda förarprov  400     412     396    

Summa verksamhetsvolym planera trafik  814     782     665    

Finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.3 Myndighetsutövning  83    

 - 1:1 ap.9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet  8    

 - 1:1 ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning  89     86    

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar  29     13     13    

 - 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg  254     258     127    

 - 1:3 ap.2 Trafikverkets administration  33     11     36    

Bidrag  -       -       -      

Intäkter av avgifter och övriga intäkter  477     453     433    

Summa finansiering  882     821     701    

Resultat offentligrättslig verksamhet, Förare -68    -38    -36    
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början av december månad i järnvägs-
nätsbeskrivningen (JNB). Den beskri-
ver infrastrukturförutsättningar och 
juridiska förutsättningar för att trafikera 
järnvägsnätet, samt hur ansökan om 
kapacitet och andra järnvägstjänster går 
till och vilka avgifter som är aktuella. 
JNB tas fram i samråd med järnvägs-
branschen innan den fastställs. Från och 
med i år beskrivs tydligt risken för de 
bandelar som kan få försämrad banstan-
dard under året.

En av aktiviteterna i samrådet är 
den så kallade JNB-dagen som hålls i 
oktober. Det är en konferens där järn-
vägsbranschens aktörer informeras om 
innehåll och planerade förändringar i 
den kommande järnvägsnätsbeskriv-
ningen. Syftet är att underlätta för bran-
schen att lämna relevanta synpunkter i 
det formella samrådet och ge möjlighet 
till förtydligande av innebörden av de 
föreslagna förändringarna.

TÅGPLAN
Ansökningar till tågplan

Efterfrågan på kapacitet i järnvägsan-
läggningen är fortsatt hög, se Tabell 
18. Antalet ansökningar ger cirka 1,5 
miljoner tåg per år. 

En förändring i järnvägslagstiftning-
en 2015 gör att det numera är tillåtet inte 
bara för järnvägsföretag utan för vem 
som helst med kunnande, kommersiellt 
intresse och ekonomiska förutsättningar 
att ansöka om tidtabeller för tåg. Det är 
numera Trafikverket i stället för Trans-
portstyrelsen som bedömer om den 
sökande uppfyller kraven. Den sökande 
anlitar i sin tur ett järnvägsföretag som 
tillhandahåller fordon för att utföra tra-
fiken. Två företag, TX Logistik AB och 
Skandinaviska Jernbanor AB, har använt 
denna möjlighet under det gångna året. 

FÖRÄNDRINGAR I DEN ÅRLIGA 
TÅGPLANEN

Behovet av kapacitet för järnvägs-
transporter förändras under året. Det 
kommer därför ett ganska stort antal an-
sökningar (se Tabell 19) om förändringar 
av trafiken, i form av nya tåg som behövs 
för nytillkomna transporter och tåg som 
ställs in där efterfrågan minskat. Juste-
ringar görs också beroende på säsongs-
anpassningar och arbeten i spår. 

Ansökningar om förändringar i den 
fastställda tågplanen, så kallade ad-hoc 

ansökningar, ska besvaras inom fem 
arbetsdagar. Under 2016 har arbetssät-
tet med adhoc-ansökningar förändrats 
för att ge en högre stabilitet i leveransen 
till järnvägsföretagen. Förändringarna 
genomfördes under sommaren vilket 
påverkade förmågan att svara inom  
5 arbetsdagar. Under hösten har svarsti-
den återställts till nära 100 procent.

TRANSPORTDISPENSER OCH 
SPECIALTRANSPORTER 

Transporter som är bredare, högre, 
längre eller tyngre än det som väg- eller 

Tabell 18
Antal företag som ansöker om kapacitet på järnvägsnätet samt antal ansökningar

2016 2015 2014 2013 2012

Antal sökande 45 48 47 48 44

Antal ansökningar 7 800 8 500 7 200 6 800 7 900

Tabell 19
Antal ansökningar om förändringar i den fastställda tågplanen

2016 2015 2014 2013 2012

Antal ansökta ändringar 78 017 83 200 83 900 *) *)

*) Systemet för hantering av ärenden ändrades 2014 och jämförbara siffror saknas därför från 2012 och 2013.

järnvägsnätet normalt tillåter, kräver 
tillstånd för att få överskrida dessa vär-
den, se Tabell 20. Den som vill framföra 
en sådan transport på väg måste ansöka 
om transportdispens. På järnväg ansöker 
man för motsvarande om en special-
transport. Inom trafikmiljöområdet på 
väg hanteras dessutom ansökningar om 
vägvisning och anslutningar av utfar-
ter eller enskilda vägar till det statliga 
vägnätet.

För transportdispenser på väg ökar 
antalet ansökningar som kunderna gör 
på egen hand på webben. Tjänsten trans-

Tabell 20
Transportdispenser och specialtransporter

2016 2015 2014 2013 2012

Antal ansökningar om transportdispenser 
på väg

24 100 24 500 23 600 22 600 22 500

Andel ansökningar som sker via webb 57 49 41 38 37

Antal hanterade specialtransportärenden på 
järnväg

4 987 4 485 4 454 4 488 *)

Antal ansökningar om vägvisning 1 721 1 832 1 922 1 987 2 081

Antal ansökningar om anslutningar, väg 1 757 1 379 1 396 1 358 1 236

*) 2012 användes annat verktyg för specialtransporthantering och jämförbara siffror saknas.
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portdispens på väg digitaliserades 2010 
och användandet har ökat varje år. Kun-
den gör där en mer komplett ansökan 
och får därför en snabbare hantering. 
Detta återspeglas också i att den sökande 
får en lägre avgiftsklass.

Ett specialtransportärende på 
järnväg kan innehålla ansökningar som 
omfattar flera tåg. Antalet ärenden är 
relativt konstant. De mest komplicerade 
transporterna gäller transformatorer 
som kan väga upp mot 800 ton och är 
speciellt höga och breda. 

LEVERANSKVALITET PUNKTLIGHET

För att göra järnvägstrafiken mer robust, 
tillförlitlig och tillgänglig krävs samord-
nad planering och styrning. Därför har 
Järnvägsbranschens samverkansforum 
(JBS) etablerats. Syftet är att prioritera, 
effektivisera, samordna och driva på 
förbättringsarbete som rör järnvägssys-
temets funktion och förnyelse. Därmed 
ska den svenska järnvägens robusthet, 
konkurrenskraft och lönsamhet förbätt-
ras. 

I JBS finns alla delar av järnvägs-
branschen representerade – infra-
strukturhållare, transportörer, for-
donstillverkare, fastighetsförvaltare 
och underhållsentreprenörer. Alla har 
således skilda perspektiv men samma 
fokus – att uppnå konkreta resultat med 
fokus på kunderna på järnvägen. Alla 
perspektiv samordnas i en branschge-
mensam utvecklingsagenda. Styrelsen 
för samverkan består av ledande företrä-
dare för myndigheter, branschorganisa-
tioner och företag. Samarbetet inom JBS 
ska bedrivas under 5 år för att därefter 
utvärderas.

Under JBS drivs bland annat initia-
tiven

• Tillsammans för tåg i tid (TTT)

• Marknadsanpassad planering av 
kapacitet (MPK)

• Stärkt branschsamverkan.

Tillsammans för tåg i tid (TTT) 
startade 2013 och är ett samarbete mel-
lan järnvägsbranschens aktörer. Där 
ingår Trafikverket, branschföreningen 
Tågoperatörerna, Föreningen Sveriges 
järnvägsentreprenörer, Swedtrain, 
Jernhusen och Svensk kollektivtrafik. 
Syftet är att systematiskt och långsik-
tigt förbättra punktligheten och öka 
tillgängligheten inom järnvägstrafiken, 

och att arbeta för att höja förtroendet för 
järnvägen. Ett väl fungerande samarbete 
har byggts upp inom branschen, vilket 
har resulterat i faktabaserad kunskap 
om var punktlighetsproblemen är störst 
och vilka åtgärdsområden som ska 
prioriteras. 

Inom TTT har fokuseringen på 
digitalisering och dess betydelse för 
punktligheten ökat. Bland annat har en 
tankesmedja startats i syfte att gemen-
samt i branschen diskutera pågående 
initiativ inom området och hur parterna 
framöver kan samarbeta för att öka digi-
taliseringstakten för järnvägen. 

Ett problem som påverkar punktlig-
heten i järnvägstrafiken är när obehö-
riga befinner sig i spårområdet. För att 
reducera antalet stora störningar som 
beror på spårspring, har man tagit fram 
en process där Trafikverket tillsam-
mans med externa parter analyserar och 
utvärderar dessa händelser. 

Trafikverket har tagit fram och 

genomfört en utbildning för polismyn-
digheten, med syfte att få ett enhetligt 
handlingssätt för hur polisen ska agera 
när obehöriga befinner sig i spåret. Ut-
bildningen ska tydliggöra hur man avgör 
att spåret ska stängas av eller att trafiken 
kan fortsätta, men med reducerad has-
tighet.

Vidare har ett samarbete etablerats 
mellan Sverige, Danmark och Tyskland, 
för att öka punktligheten och robusthe-
ten för gränsöverskridande godstrafik i 
norra delen av Scandinavian-Mediter-
ranean Freight Corridor. Arbetet ska 
också minska antalet störningstimmar 
genererade av den gränsöverskridande 
trafiken. 

KVALITETSAVGIFTSSYSTEMET

En kvalitetsstyrningsmodell finns eta-
blerad sedan 2012 som ska ge incitament 
för aktörerna i järnvägsbranschen att 
arbeta med kvalitetshöjande åtgärder 
och därigenom minska störningarna i 
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Tabell 21
Antal genomförda körprov och kunskapsprov samt godkännandefrekvens körprov B

2016 2015 2014 2013 2012

Antal körprov 320 000 313 000 299 000 278 000 267 000

Godkännandefrekvens körprov B, 
män, procent

47 49 51 54 55

Godkännandefrekvens körprov B, 
kvinnor, procent

49 51 53 55 55

Antal kunskapsprov 373 000 368 000 346 000 311 000 329 000

järnvägssystemet. Modellen utvecklas 
kontinuerligt i samarbete med järn-
vägsbranschen. Den har utvidgats och 
omfattar nu även en ny kategori tåg 
– tjänstetåg. Dessa tåg har inte någon 
kommersiell uppgift, utan behövs för att 
förflytta järnvägsfordon eller under-
hållsmaskiner. Tidigare har endast 
person- och godståg omfattats. Avgif-
terna i systemet har också höjts, och fler 
orsaker till förseningar omfattas nu av 
systemet. 

Modellen har bidragit till att öka det 
gemensamma kvalitetsarbetet i järn-
vägsbranschen och omsatte 232 miljoner 
kronor under 2016, jämfört med cirka 30 
miljoner kronor när modellen etablera-
des 2012. 

GENOMFÖRDA FÖRARPROV 
Den som bokar sitt första sammanhållna 
förarprov för behörighet B (personbil) 

ska få en tid för kunskapsprov inom två 
veckor och en tid för körprov senast två 
veckor från kunskapsprovet, på någon 
av våra provorter. Detta servicelöfte 
uppfylldes i stort sett under hela 2016 
trots ökad efterfrågan. En rad åtgärder 
bidrog till detta: extrapersonal, flyttade 
semestrar, utökade öppettider på helger 
och kvällar, en nationell provdag lörda-
gen den 14 maj samt omfördelning av 
resurser i landet. Trafikverket har även 
utökat dialogen med trafikskolornas 
branschorganisationer. 

Efterfrågan på körprov ökade med 
2,2 procent jämfört med föregående år, 
se Tabell 21. För kunskapsprov ökade 
efterfrågan med 1,6 procent. En bidra-
gande orsak är att trenden sedan flera år 
är att godkännandefrekvensen sjunker, 
vilket medför att aspiranterna behöver 
göra fler prov för att få körkort.

Under 2016 genomförde VTI (Statens 

väg- och transportforskningsinstitut) 
en studie på uppdrag av Trafikverket 
Förarprov. Studiens syfte var att ta reda 
på orsakerna till den sjunkande godkän-
nandegraden samt föreslå åtgärder för 
att vända trenden. Trafikverket Förar-
prov arbetar tillsammans med Trans-
portstyrelsen och utbildningsbranschen 
för att vidta åtgärder enligt utredning-
ens förslag.

Några av orsakerna till att färre 
klarar att ta körkort på första försöket är 
enligt studien dels övertro på den egna 
förmågan, vilket leder till att provet 
upplevs svårare än man räknat med, dels 
brist på förberedelse samt avsaknad av 
översatt utbildningsmaterial.

Åtgärder som föreslås för att vända 
trenden är till exempel att 

• i introduktionsutbildningen 
bättre förmedla ett bra upplägg 
av utbildningen

• kombinera privat- och trafiksko-
leutbildning under hela utbild-
ningsperioden

• poängtera vikten av mängdträ-
ning

• självvärdering ska ingå under 
hela utbildningen

• förbättra möjligheterna till kurs-
material och utbildning på det 
egna språket.
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Underhåll
Att underhålla innebär att förvalta och 
ta hand om statliga vägar och järnvägar. 
Vi gör det genom att till exempel repa-
rera vägar och järnvägar, röja undan snö, 
informera om pågående arbeten och byta 
ut delar av vägen eller järnvägen som 
har blivit gamla och slitna. Syftet med 
underhåll är att bevara våra vägar och 
järnvägar så att de håller den funktion 
som de byggdes för. Effekten blir att vi 
förebygger slitagets negativa effekter på 
säkerheten, punktligheten, kapaciteten 
och användbarheten samt att anlägg-
ningen står emot påfrestningar som 
dåligt väder och ökad trafik.

UNDERHÅLL VÄG – VERKSAMHETS-
VOLYM, PRESTATIONER OCH 
EFFEKTER
Under 2016 har Trafikverket utfört drift 
och underhåll av det statliga vägnätet 
som är ungefär 98 500 km långt. För att 
hålla vägnätet tillgängligt och säkert för 
användarna dygnet runt året om, har vi 
bland annat underhållit ett stort antal 
vägar, rastplatser, räcken, skyltar och 
sidoområden. 

Verksamhetsvolymen för underhålls-
åtgärder och reinvesteringar på väg är 
något lägre än 2015, se Tabell 22.  
Ökningen av kostnader för tunnlar beror 
till största delen på en större tunnel-
åtgärd i Uddevalla. Kostnaderna för 
bärighet och tjälsäkring av vägar var 
lägre 2016 än tidigare år, vilket beror på 
att anslaget var lägre. Trots det har fler 
åtgärder kunnat slutföras än föregående 
år. Detta beror främst på att projekt har 
bedrivits över två år och slutförts under 
2016, samt att ett stort antal små, riskre-
ducerande åtgärder har gjorts.

Minskningen av övriga kostnader 
inom underhållsverksamheten på väg i 
Tabell 22 beror till största delen på att 
Trafikverket under 2016 har förändrat 
den modell som används för fördelning 
av administrationskostnader.

Underhållsverksamhetens effekt på 
vägsystemet

I detta avsnitt beskriver vi underhålls-
verksamhetens effekter på vägsystemets 
tillstånd. Effekterna redovisas ofta som 
avvikelser från en fastställd standard 
eller från byggd funktion, eftersom 
dessa mått hjälper oss att veta vad som 
behöver åtgärdas. 

Tabell 22
 Verksamhetsvolym Underhåll väg, miljoner kronor

2016 2015 2014

Underhåll

Belagda vägar  3 379     3 415     3 262    

Grusvägar  340     348     362    

Broar  765     841     867    

Tunnlar  114     67     62    

Trafikinformationsutrustningar  335     315     270    

Övriga vägutrustningar  607     693     773    

Övriga väganläggningar  504     455     453    

Vintertjänster  1 827     1 720     1 649    

Åtgärdande av skador  287     267     254    

Övrigt underhåll  131     154     156    

Bärighet och tjälsäkring av vägar  1 512     1 805     1 720    

Styrning och stöd i genomförande av underhållsåtgärder  448     419     337    

Summa underhållsåtgärder  10 249     10 501     10 166    

Övriga kostnader inom underhållsverksamheten  450     572     724    

Summa verksamhetsvolym underhåll väg  10 698     11 072     10 890    

FINANSIERING

Anslag 

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar  8 863     8 988     8 901    

 - 1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar  1 442     1 781     1 722    

 - 1:11 ap.3 Trängselskatt i Stockholm - del till Trafikverket  21     20     16    

 - 1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg  - del till Trafikverket  11     12     14    

Bidragsintäkter  79     42     25    

Intäkter av avgifter och ersättningar  283     230     212    

Summa finansiering av åtgärder  10 698     11 072     10 890    
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Sammanfattningsvis är tillståndet på 
hela det belagda vägnätet mer eller 
mindre oförändrat sedan föregående 
år. Däremot har vissa vägar blivit bättre 
medan andra har blivit sämre. Stor-
stadsvägar har försämrats medan övriga 
vägtyper har förbättrats. 

Det sammantagna brobeståndets till-
stånd har försämrats något jämfört med 
föregående år. Likt de belagda vägarna 
har vissa broar blivit bättre medan andra 
har blivit sämre. Broarnas bärighet har 
förbättrats under de senaste fem åren. 

Belagda vägar. Tabell 23 visar en 
fördelning av kostnaderna för under-
hållsbeläggning per kvadratmeter väg 
och år för respektive vägtyp under åren 
2012–2016. Även om kostnaderna har 
varierat en aning på vägtypsnivå, har 
de varit konstanta för hela det belagda 
vägnätet. Fördelningen är representativ 
utifrån hur mycket trafik som går på 
vägarna, eftersom högtrafikerade vägar 
slits mer och därför behöver mer under-
håll än lågtrafikerade vägar. 

För belagda vägar har Trafikverket 
en fastställd standard för vilka ojämn-
heter som accepteras – en så kallad 
underhållsstandard. Nivåerna i under-
hållsstandarden varierar, bland annat 
beroende på hur mycket trafik som går 
på vägen. Vi ställer högre krav på jämn-
het på storstadsvägar än på lågtrafike-
rade vägar. Tillståndet på de belagda 
vägarna mäts årligen och jämförs sedan 
mot underhållsstandarden. 

Diagram 11 visar utvecklingen av 

hur stor andel av den belagda vägytan 
som avviker från beslutad underhålls-
standard för olika vägtyper, mellan 
2012 och 2016. Ju lägre andel som av-
viker från underhållsstandarden, desto 
bättre är tillståndet. Diagram 11 visar en 
försämring av tillståndet på de lågtra-
fikerade vägarna, men en viss förbätt-
ring på pendlings- och servicevägar 
samt stamvägar. Storstadsvägarna har 
försämrats under 2016.  Förändringen är 
dock baserad på en liten mängd vägar, 
och den är för liten för att tolkas som en 
trend. Resultatet indikerar hur vägsys-
temets robusthet har utvecklats, alltså 
dess förmåga att stå emot påfrestningar 
som dåligt väder och ökad trafik. Till 
exempel påverkas framkomligheten på 
en spårig och ojämn vägyta i högre grad 
av nederbörd än vad den gör på en jämn 
vägyta, eftersom vatten samlas i spår 
och ojämnheter. Vägytans tillstånd har 
också inverkan på vägnätets kapacitet; 

om vägytan är alltför ojämn går det inte 
att hålla skyltad hastighet på ett säkert 
sätt. 

Diagram 12 visar att majoriteten av 
avvikelserna på lågtrafikerade vägar 
och vägar som är viktiga för näringslivet 
beror på ojämnheter, medan avvikel-
serna på övriga vägtyper domineras av 
att spåren är för djupa.

En indikator för beläggningsverk-
samhetens produktivitet är förhållandet 
mellan den totala kostnaden för under-
hållsbeläggning och beläggningens kva-
litet, där kvaliteten beskrivs av hur stor 
del av vägytan som uppfyller tidigare 
nämnd underhållsstandard. Diagram 13 
visar produktivitetsutvecklingen över 
de senaste fem åren. Priset på bitumen, 
som motsvarar ungefär en tredjedel av 
de totala kostnaderna för beläggning, 
har varierat kraftigt under perioden och 
låg under 2015 och 2016 förhållandevis 
lågt. Därför valde vi att genomföra mer 

Tabell 23
 Nedlagda kostnader för underhållsbeläggning för respektive vägtyp

        kronor per kvadratmeter väg per år

Vägtyp
Andel av total 
vägyta

2016 2015 2014 2013 2012

Storstadsvägar 2% 5 7 9 8 8

Övriga stamvägar 19% 4 4 4 3 4

Pendlings- och servicevägar 11% 5 4 6 7 4

Övriga för näringslivet utpekade 
viktiga vägar

44% 4 3 3 3 2

Övriga lågtrafikerade vägar 24% 2 2 1 1 2

Totalt 100% 4 3 3 3 3
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beläggningsarbeten än vanligt 2015 och 
2016, vilket ledde till att de nedlagda 
kostnaderna för beläggningsarbeten blev 
högre. Orsaken till att uppfyllelsegraden 
av underhållsstandarden inte förbättra-
des trots ökade nedlagda kostnader, är 
att mycket av den väg vi belägger redan 
uppfyller underhållsstandarden. Un-
derhållsstandarden beskriver hur stora 
ojämnheter vi maximalt kan acceptera 
och vi eftersträvar att förebygga ojämn-
heter snarare än att åtgärda dem när de 
väl har uppstått. När en vägsträcka får 
ny beläggning är det därför ofta endast 
en kortare del av sträckan som inte upp-

fyller underhållsstandarden från början.
Bärighetsåtgärder på vägnätet. 

Bärighetsåtgärder leder till att robust-
heten och kapaciteten återställs. Tabell 
24 visar åtgärdernas omfattning under 
2012–2016. Huvuddelen av de tunga 
transporterna på väg går på de större 
vägarna, som är dimensionerade för att 
klara ökade tunga laster – 95,5 procent 
av vägnätet håller bärighetsklass 1 och 
på dessa vägar går 99,4 procent av trafik-
arbetet. På de mindre vägarna finns det 
bärighetsrestriktioner, vilket påverkar 
främst skogsbruket, jordbruket och tu-
rismen som genererar tunga transporter. 

De senaste åren har även andra delar 
av näringslivet börjat efterfråga högre 
bärighet på mindre vägar, till exempel 
transportörer av vindkraftverk och 
gruvnäringen. Inom bärighetsåtgärder 
gör vi även förebyggande åtgärder för att 
klara av klimatförändringar, till exempel 
stormar och skred.

Broar. Brobeståndets tillstånd beskrivs 
av indikatorn brist på kapitalvärde (BK-
värde). Indikatorn beskriver kostnaden 
för att reparera skador på brobeståndet 
i förhållande till dess återanskaffnings-
värde. Förenklat kan sägas att ett bestånd 
med mer omfattande skador har ett högre 
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Utveckling av avvikelse från underhållsstandard, fördelat på 
leveranskvaliteternas vägtyper, procent av total vägnätslängd 
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BK-värde än ett med mindre omfattande 
skador, och ett helt skadefritt brobestånd 
har ett BK-värde på noll. Ju högre BK-
värde, desto sämre är tillståndet.

Diagram 14 visar utvecklingen av BK-
värdet under de senaste fem åren. Under 
denna period har BK-värdet för samtliga 
broar (streckad kurva) försämrats något. 
Försämringen är dock liten. Mellan 2012 
och 2016 har broar på storstadsvägar 
och vägar som är viktiga för näringslivet 
försämrats. Det senaste året har broar på 
pendlings- och servicevägar försämrats, 
medan broar på lågtrafikerade vägar har 
förbättrats. Generellt sett är bristen på 
kapitalvärde lägre för broar på stor-
stadsvägar och övriga stamvägar, medan 
bristen är större för broar på övriga 
lågtrafikerade vägar. Anledningen är att 
mängden trafik avgör hur stora bristerna 
i kapitalvärde kan vara utan att det på-
verkar alltför många trafikanter. 

Under samma femårsperiod som 
brobeståndets BK-värde varit förhål-
landevis konstant har antalet broar 
som är i så dåligt skick att de inte klarar 
att bära lasterna som de är byggda för 
minskat avsevärt, se Diagram 15. Denna 
minskning beror på att vi har blivit 
bättre på att göra rätt åtgärd i rätt tid. På 
så sätt har resurser frigjorts och vi har 
prioriterat att lägga dem på att förbättra 
bärigheten. För förare av särskilt tunga 
fordon innebär förbättringen att de nu 
kan använda en större del av vägnätet än 
tidigare, vilket påverkar vägsystemets 
användbarhet positivt. Färre och kortare 
transporter med tungt gods innebär 
även en positiv påverkan på miljön.

Trafiksäkerhetskameror. Tillståndsut-
vecklingen för trafiksäkerhetskameror 
beskrivs genom utvecklingen av måttet 
tillgänglighet. Det visar hur stor del av 
tiden kamerorna kan registrera data av 
tillräckligt god kvalitet för att kunna 
användas av polisen. Vårt mål är att ka-
merorna i genomsnitt ska ha en tillgäng-
lighet på 90 procent. Diagram 16 visar 
att tillgängligheten har förbättrats under 
de senaste fem åren och att vi i år har 
nått vårt mål. Eftersom trafiksäkerhets-
kameror bidrar till att trafikanterna inte 
överskrider skyltad hastighet, påverkar 
deras tillstånd vägsystemets säkerhet. 
Tillståndsutvecklingen för våra trafik-
säkerhetskameror mellan 2012 och 2016 
har därför bidragit positivt till vägsyste-
mets säkerhet.

Särskilda händelser och arbeten

En av årets mest uppmärksammade 
händelser var när Södertäljebron i juni 
blev påkörd av en lastbil. Skadorna på 
bron blev så omfattande att vi tvinga-
des stänga bron för att åtgärda den. Vid 
olyckan skadades en brobalk allvarligt 
och en ny blev tvungen att tillverkas. 
Bron öppnades åter för trafik den 22 
augusti. Lärdomar från underhållsar-
betet på bron är bland annat att det är 
viktigt att alla inblandade känner till sin 
roll och att vi fokuserar resurser där de 
bäst behövs.

Ett annat av våra större underhålls-
arbeten under 2016 var att byta inkläd-
nadsmaterial i en av fyra tunnlar längs 
med väg 44 i Uddevalla. Åtgärden har 
bidragit till att vägnätets robusthet har 
förbättrats. Med ny inklädnad står tun-
neln bättre emot vatteninträngning och 
vattenansamlingarna på vägbanan mins-
kar. Därmed förbättras också säkerheten 
för trafikanterna.

Långsiktiga förbättringsinitiativ

Bättre kunskap om anläggningens skick 
ger oss förutsättningar att effektivi-
sera vår verksamhet genom att utföra 
underhållsåtgärder vid rätt tidpunkt. 
På så vis får vi en robustare anläggning 
som står emot yttre påfrestningar och 
slitage som dåligt väder och ökad trafik. 
Det innebär att trafikanterna får ett 
vägnät med ökad tillgänglighet. Därför 
har vi under året inventerat och bedömt 
tillståndet på vägtrummor och bergs-
slänter. Under 2016 har bland annat 
vägtrummor på höga vägbankar i region 
Mitt tillståndsbedömts. Resultaten visar 
att cirka 10 procent av dessa vägtrum-
mor är i behov av akut åtgärd (inom 
0-3 år), 25 procent behöver åtgärdas på 
sikt (inom 3-15 år) och cirka 60 procent 
behöver inte åtgärdas inom de närmaste 
15 åren.   Vi har genomfört delar av 
inventeringen av bergsslänterna tillsam-
mans med nyanlända, som en del i vårt 
regeringsuppdrag att erbjuda praktik för 

Tabell 24
Bärighetsåtgärder som har genomförts under perioden 2012–2016

Genomförda åtgärder inom ramen för  
bärighetsanslaget

2016 2015 2014 2013 2012

Riskreducerande väghållningsåtgärder, antal 76 48 33 54 59

Beläggning av grusväg, antal km 24 16 25 22 56

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

4 8 6 9 7

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

534 362 483 600 649

Bärighetsåtgärder på viktiga näringslivsvägar, 
antal km 

754 721 690 771 986

DIAGRAM 14

Utveckling av brobeståndets brist på kapitalvärde, 
promille 
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nyanlända arbetssökande och personer 
med funktionsnedsättning. Tack vare de 
nyanländas medverkan kom vi ytterli-
gare framåt i inventeringen. 

Vi har under 2016 genomfört ett 
utvecklingsprojekt för att se till att 
kraven vi ställer på entreprenörerna 
i upphandlingarna leder till en konti-
nuerlig effektivisering av underhålls-
verksamheten. Projektet har bedrivits 
i dialog med branschorganisationen 
Sveriges byggindustrier och våra fyra 
största entreprenörer inom vägunder-
håll. Resultatet är att vi har startat flera 
förbättringsaktiviteter för att effektivi-
sera skötseln av vägarna. 

Trafikverket bevakar fortlöpande 
utvecklingen av nya metoder och tekni-
ker i omvärlden. Målet är att hitta nya 
lösningar för att effektivisera verksam-

heten och bättre bidra till att de trans-
portpolitiska målen uppfylls. Under året 
har vårt internationella samarbete bland 
annat resulterat i två pilotprojekt. Det 
ena innebär att vi testar en nyutvecklad 
teknik för gummiasfalt, ett material med 
lägre livscykelkostnader än traditionell 
asfaltsbeläggning. I det andra projektet 
utvärderar vi en ny teknik för att kon-
trollera kvaliteten hos beläggningsytor. 
Tekniken ger en heltäckande bild av den 
belagda ytans kvalitet.

Kundnöjdhet och information till 
trafikanter

Varje sommar och vinter ställer 
Trafikverket frågor till privat- och 
yrkesförare om händelser på vägen. De 
mätningar som vi har genomfört under 
2016 visar att 72 procent av trafikanterna 

är nöjda med vägnätets kvalitet och att 
privatpersoner generellt är mer nöjda än 
yrkesförare. Det finns ett missnöje kring 
framför allt ojämna och spåriga vägytor. 
Detta återspeglas även i våra mätningar 
av vägytan som visar att spårdjup och 
ojämnheter utgör majoriteten av av-
vikelserna från underhållsstandarden. 
Resultaten används som ett underlag i 
vår verksamhetsplanering.

För att kunna planera sin resa be-
höver trafikanterna tillgång till aktuell 
trafikinformation. Underhållsarbeten 
kan påverka trafikflöden och restider. 
Därför ska våra entreprenörer rappor-
tera vägarbeten korrekt och i tid. Vårt 
mål för 2016 var att 85 procent av under-
hållsarbetena på väg skulle vara korrekt 
inrapporterade. Vi nådde upp till 81 (83) 
procent.

DIAGRAM 15

Utveckling av brist på bärighet, antal broar
Antal broar
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UNDERHÅLL JÄRNVÄG  
– VERKSAMHETSVOLYM,  
PRESTATIONER OCH EFFEKTER

Sveriges järnvägsnät är cirka 16 500 
spårkilometer. Av detta förvaltar Tra-
fikverket infrastrukturen för cirka  
14 100 spårkilometer. För att hålla 
järnvägsnätet tillgängligt och säkert för 
användarna har vi bland annat under-
hållit spår, spårväxlar, broar, tunnlar 
och kontaktledningar. Verksamhets- 
volymen framgår av Tabell 25.

Underhållsverksamhetens effekt på 
järnvägssystemet

För att använda resurserna så långsiktigt 
effektivt som möjligt har vi arbetat inten-
sivt med att prioritera våra åtgärder på ett 
sätt som skapar mesta möjliga nytta för 
slutanvändarna av järnvägsanläggningen. 
Prioriteringarna i underhållsplanen för 
2016–2018 grundar sig på inriktningen i 
Nationell transportplan 2014–2025, som 
säger att vi ska ta igen respektive halvera 
underhållsskulden där trafiken är som 
störst, det vill säga på banor i storstad 
och på större stråk.  Sammanfattningsvis 
har antalet tågstörande infrastrukturfel i 
förhållande till trafikeringen minskat på 
alla banor utom de med ringa eller ingen 
trafik, där det har skett en försämring 
från föregående år.

Under året har vi bytt ut cirka 140 
km kontaktledning i olika reinveste-
ringsprojekt. Arbetet har främst pågått 
på västra och södra stambanan samt på 
bangården i Ånge. På dessa platser bedö-
mer vi att robustheten och tillgänglighe-
ten har förbättrats. Under året har också 
flera mindre arbeten i teknikhus och 
omformarstationer pågått i hela landet 
för att bevara och öka tillgängligheten i 
elkraftsystemet. 

Många av järnvägens komponenter 
har långa livslängder. I takt med att 
tekniken utvecklas blir det allt svårare 
att få tag på reservdelar till vissa äldre 
anläggningar. För att säkerställa till-
gången till reservdelar som inte längre 
tillverkas har vi genomfört arbeten med 
att bygga om vissa signalanläggningar 
för att frigöra reservdelar som kan åter-
användas vid reparationer i andra delar 
av signalanläggningen. 

Den trafikinformationsutrustning 
som finns på landets järnvägsstationer 
är till viss del ålderstigen och det finns 

behov av att höja kvaliteten för att möta 
dagens behov. Därför har vi genomfört 
förbättringar av utrustningen. 

På järnvägsbroarna gjorde vi främst 
flera mindre underhållsåtgärder av mer 
akut karaktär under året för att säker-
ställa broarnas säkerhet och funktion.

Vi har gjort åtgärder på tunnlar längs 
med sträckan Holmsund–Boden södra, 
för att komma tillrätta med problem 
med isbildning och nedfall av mindre 
sten. Åtgärderna förväntas resultera i en 
säkrare anläggning och bättre berg-
förstärkning. I och med att åtgärderna 

gjordes i samband med spårbytet mellan 
Boden–Bastuträsk undvek vi att störa 
trafiken vid flera olika tillfällen. I Stock-
holmsområdet har vi genomfört åtgärder 
i tunnlar för att förbättra robustheten 
och för att minska det framtida behovet 
av vinterunderhåll.

Tabell 26 visar antalet kronor per 
tågkilometer för åren 2012–2016 och an-
talet kronor per spårkilometer för 2016 
för drift och underhåll. Med hänsyn till 
mängden trafik (tågkilometer) priori-
teras järnvägen i storstad och på större 
stråk. År 2014 gjorde vi en satsning på 

Tabell 25 
Verksamhetsvolym Underhåll järnväg, miljoner kronor 

2016 2015 2014

Underhållsåtgärder

Spår  2 352     2 326     2 939    

 - varav reinvestering spår  1 060     824     1 331    

Spårväxlar  502     425     459    

 - varav  reinvestering spårväxlar  89     86     178    

Broar  236     385     211    

 - varav reinvestering broar  182     339     140    

Tunnlar  42     45     32    

 -  varav reinvestering tunnlar  34     31    -1    

Kontaktledning  461     228     395    

 - varav reinvestering kontaktledningar  417     187     348    

Övriga elanläggningar  306     500     462    

 - varav reinvestering övriga elanläggningar  79     276     231    

Signal- och teleanläggningar  659     472     392    

 - varav reinvestering signal- och teleanläggningar  346     195     165    

Övriga underhållsåtgärder  654     722     590    

 - varav övriga reinvesteringarsåtgärder  185     219     212    

Fast del i funktionsupphandlat BAS-underhåll  1 115     1 129     1 192    

Vintertjänster  314     324     326    

Åtgärdande av skador  248     239     262    

Styrning och stöd i genomförande av underhållsåtgärder  208     176     167    

Summa underhållsåtgärder inkl reinvesteringar  7 096     6 972     7 427    

 - varav reinvesteringar  2 392     2 157     2 605    

Fastighets- och stationsförvaltning  204     206     187    

Övriga kostnader inom underhållsverksamheten  723     610     530    

Summa verksamhetsvolym underhåll  järnväg  8 022     7 788     8 144    

FINANSIERING 

Anslag 

 - 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg  5 641     5 546     5 792    

 - 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan  55    

Lån  336     367     526    

Bidragsintäkter  1     0     4    

Intäkter av banavgifter enligt minimipaketet  1 644     1 429     1 271    

Övriga intäkter av avgifter och ersättningar  401     354     252    

Ianspråktagande av tidigare ackumulerat överskott  92     243    

Summa finansiering  8 022     7 788     8 144    
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åtgärder av en viss typ av anmärkningar 
och åtgärder på lågtrafikerade banor. 
Detta förklarar ökningen av kostnaderna 
år 2014 på majoriteten av bantyperna. 
Vi lägger fler kronor per tågkilometer 
på banor med ringa eller ingen trafik på 
grund av att det går relativt lite trafik 
i förhållande till anläggningsmassan 
(spårkilometer). Järnvägen på banor 
med ringa eller ingen trafik är sliten. För 
att kunna bedriva trafik på de banorna 
behöver vi underhålla järnvägen i större 
omfattning. Detta leder till att kost-
naden per tågkilometer blir högre än 
för andra bantyper. En enskild åtgärd 
på en lågtrafikerad bana, till exempel 
ett byte av en spårväxel, kostar oavsett 
trafikmängd lika mycket, men i förhål-
lande till trafikmängden (tågkilometer) 
blir kostnaden hög. Notera att Tabell 26 
endast visar en delmängd av den totala 
verksamhetsvolymen och inte kan jäm-
föras med Tabell 25.

Vi mäter regelbundet kvaliteten på 
spårläget i anläggningen. Kvalitetstalet 
QS, som redovisas i Tabell 27, är ett sam-
manvägt värde och beräknas för att få en 
bild av kvaliteten på spårläget på längre 
sträckor. Ett högre QS-tal innebär bättre 

kvalitet och därmed större upplevd kom-
fortkvalitet. Bättre kvalitet förhindrar 
också att spåret bryts ner för snabbt. För 
att förbättra kvaliteten utför vi spårrikt-
ning, vilket ökar QS-talet. Spårlägeskva-
liteten är generellt högre för moderna 
banor och banor som är prioriterade.

Under 2014–2016 var QS-talet relativt 
konstant för respektive bantyp. Banor 
i storstad, på större stråk och övriga 
viktiga stråk har högre QS-tal än banor 
med mindre trafik och ringa eller ingen 
trafik. Detta beror på att andelen äldre 
spår är större på banor med mindre 
trafik och på vår prioritering av mer 
trafikerade banor. 

Diagram 17 visar att antalet tågstö-
rande infrastrukturfel i förhållande till 
trafikeringen (tågkilometer) har minskat 

de senaste fyra åren på banor i storstad, 
större stråk, övriga viktiga stråk och ba-
nor med mindre trafik. Banor med ringa 
eller ingen trafik visar en försämring 
under 2016.

En indikator för produktiviteten hos 
underhållsverksamheten på järnvägen är 
sambandet mellan kostnaderna för un-
derhåll av spår och spårväxlar (inklusive 
reinvesteringar) och antalet tågstörande 
fel. Antalet fel beror dock på fler orsaker 
än hur underhållet av spår och spårväx-
lar har bedrivits, till exempel trafike-
ringsmängden och reinvesteringstakten. 
Dessutom sker effekterna av underhålls-
åtgärder, eller uteblivet underhåll, ofta 
med en fördröjning på upp till flera år. 
Detta redovisas inte i produktivitets-
måttet för järnväg. 

Tabell 26
 Underhåll och reinvesteringar i kronor per bantyp i förhållande till antalet tågkilometer och antalet spårmeter 

        kronor per tågkilometer per år

Bantyp
Miljoner tåg-
kilometer

Andel Spårkilometer Andel
Kronor per  
spårmeter 2016

2016 2015 2014 2013 2012

Storstad 36,4 23% 1 405 10% 1 104 43 43 37 32 35

Större stråk 66,9 43% 4 769 33% 390 28 27 33 33 29

Övriga viktiga stråk 39,0 25% 4 219 29% 472 51 41 50 47 43

Mindre trafik 11,7 8% 2 681 19% 221 51 53 70 50 49

Ringa eller ingen trafik 0,5 0% 1 058 7% 130 303 296 525 275 240

Totalt 155,1 100% 14 439 100% 492 46 46 49 44 41

Tabell 27
Medelvärde för QS-tal per bantyp

Bantyp QS-tal 2016 QS-tal 2015 QS-tal 2014

Storstad 94 92 95

Större stråk 94 93 97

Övriga viktiga stråk 94 91 94

Mindre trafik 80 81 81

Ringa eller ingen trafik 66 65 67
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Antal infrastrukturrelaterade tågstörande fel per 
tågkilometer, antal
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Diagram 18 visar att antalet tågstörande 
infrastrukturfel ligger på samma nivå 
som 2015, men lägre än 2010. Kostna-
derna under 2016 ligger också på ungefär 
samma nivå som 2015. De ökade kost-
naderna sedan 2010 beror på den ökade 
trafikvolymen som leder till ökat slitage, 
men också på lägre tillgänglighet till an-
läggningen för att genomföra underhåll; 
lägre tillgänglighet till anläggningen 
leder till ökade kostnader för underhålls-
arbetet. 

Särskilda händelser och arbeten

Den 28 januari inträffade ett fel i ett sig-
nalställverk i Stockholm och det medför-
de totalstopp för trafiken förbi Karlberg 
under en stor del av dagen. Händelsen 
orsakade 330 tågförseningstimmar och 
ledde till stora trafikstörningar i stora 
delar av landet. Vi började omedelbart 
arbeta för att hitta och avhjälpa felet, 
och vi kunde avhjälpa felet samma dag.

Den 13 februari brann det i en tek-
nikbyggnad vid Olskroken i centrala Gö-
teborg. Branden hade en stor påverkan 
på tågtrafiken, eftersom den medförde 
att flera växlar och signaler inte gick 
att manövrera. Initialt påverkades även 
Vänersjöfarten. Kostnaden för återställ-

ningsarbetet uppgick till 25 miljoner 
kronor, och händelsen medförde  
1 597 tågförseningstimmar. Den 6 mars 
hade trafiken återgått till det normala. 
Genom god samverkan kunde vi hantera 
krisen, få igång reducerad trafik på ett 
säkert sätt, få ut korrekt information 
till externa intressenter, operatörer och 
resenärer samt återställa anläggningen 
inom beräknad tid.

Efter krisen vid Olskroken genomför-
de vi ett erfarenhetsöverföringsprojekt 
som hade som mål att bidra till att för-
bättra Trafikverkets förmåga att hantera 
kriser. I projektet skulle vi dels identi-
fiera och dokumentera nyckelfaktorerna 
vid krishanteringen efter branden, dels 
ta fram förslag på åtgärder för att han-
tera och identifiera förbättringsområ-
den. Resultatet av projektet tydliggjorde 
att en stor del av förbättringspotentialen 
ligger i att implementera krishanterings-
planen fullt ut, träna krisledning, eta-
blera kontaktvägar till samtliga externa 
intressenter, samt se över strategin för 
kritiska reservdelar.

Vi arbetar ständigt med att förbättra 
säkerheten på järnvägen. Under året har 
vi börjat använda en modell som hjälper 
oss att bättre värdera risker i anlägg-

ningen. Vi har använt modellen för att 
analysera risken kopplad till en viss 
sorts räl, VSP-räl, som på grund av ett 
tillverkningsfel kan uppvisa längsgående 
vertikala sprickor. Som ett resultat av 
detta har vi kunnat återställa största  
tillåtna hastighet på en del av Stam-
banan genom övre Norrland från 70  
km/tim till 130 km/tim, vilket har en 
positiv effekt för trafiken. Nästa år kom-
mer vi att fortsätta att använda samma 
modell inom fler riskområden.

I Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) 
beskriver vi vilka förutsättningar som 
gäller vid trafikering av järnvägsnätet. 
Såväl utförda som uteblivna underhålls-
åtgärder kan i hög grad påverka sådana 
förutsättningar – till exempel vilken 
tillåten hastighet som gäller på en bana. 
Det innebär alltså att planeringen av 
vilka underhållsåtgärder som ska utföras 
under ett år kan få direkt påverkan på 
anläggningens status nästkommande 
år, och därmed också på hur den ska 
beskrivas i JNB. 

Det är viktigt för Trafikverket att 
genom JNB ge omgivningen en tydlig 
och korrekt bild av anläggningens status 
för att de som trafikerar järnvägen ska 
kunna planera utifrån rätt förutsätt-
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ningar. Under året har vi därför ökat 
transparensen i JNB 2017 genom att 
tydligare beskriva aktuella förändringar. 
Vi har även aviserat om risk för kom-
mande hastighetsnedsättningar för att 
öka förutsägbarheten för dem som vill 
trafikera järnvägsnätet. Arbetet med det 
fortsätter nästa år inför publiceringen av 
JNB 2018. 

Långsiktiga förbättringsinitiativ

Trafikverket arbetar kontinuerligt med 
att förbättra styrningen av underhållet 
för att öka effektiviteten och därmed 
frigöra resurser för fler reinvesteringar, 
som på sikt bidrar till ökad robusthet. 
Under året har vi jobbat med följande 
förbättringsinitiativ:

• En modell för tydligare styrning 
av basunderhållet. Modellen 
kommer att implementeras i 
takt med att underhållskontrakt 
förnyas, med start 2017.

• Införandet av ett gemensamt 
arbetssätt i ett underhållssystem 
för att planera, säkerställa utfö-
rande av samt följa upp förebyg-
gande och avhjälpande underhåll 
i Trafikverkets anläggningar. 
Resultaten beräknas vara helt 
införda 2021. 

• Fortsatt införande av service-
fönster, det vill säga fasta tider 
för underhåll i anläggningen. 
Införandet sker successivt i takt 
med att vi upphandlar nya bas-
kontrakt på järnväg och service-
fönster skall vara implementerat 
i alla baskontrakt vid tågplan 
2021.

• Utveckling av upphandlingsfor-
mer för större reinvesteringar, 
framförallt spår- och växelbyten.

Under året har Trafikverket med-
verkat i Internationella Järnvägsunio-
nens framtagning av en guide för hur 
Asset Management ska implementeras i 
järnvägsorganisationer. Denna guide är 
ett praktiskt hjälpmedel för att för-
bättra styrningen och är till stora delar 
användbar även för väg. Guiden har fått 
stor uppmärksamhet internationellt 
och har särskilt uppmärksammats och 
även publicerats av institutet för Asset 
Management, IAM, som representerar 
ett stort antal branscher inom detta om-
råde. Trafikverket använder denna guide 
bland annat för att utveckla nuvarande 
strategi för drift och underhåll.

Trafikverket samarbetar med uni-

versitet och branschen internationellt i 
forskningsprogrammet In2Rail, som är 
en del av Shift2Rail, ett EU-projekt inom 
ramen för Horisont 2020. Ett av delpro-
jekten syftar till att ta fram en modell för 
att beskriva nedbrytningen av spårläget. 
Modellen innehåller en uppskattning 
av vad som är effektiva metoder för att 
återställa spårläget. Arbetet ska leda till 
att vi bättre kan förutsäga det framtida 
spårläget och därmed hjälpa oss och våra 
entreprenörer att planera åtgärder i god 
tid för att få ett robustare järnvägssystem.

Generaldirektörerna för järnvägs- 
infrastruktur samarbetar genom 
Platform of Rail Infrastructure Ma-
nagers in Europe (PRIME), i samråd 
med EU-kommissionen. 2016 beslutade 
EU att samarbetet inom PRIME blir 
obligatoriskt. PRIME får enligt EU-lag 
nu till uppgift att arbeta för ett gemen-
samt järnvägstransportsystem inom EU, 
vilket stödjer Trafikverkets uppdrag 
enligt regeringens instruktion. I arbetet 
passerades en viktig milstolpe 2016 
när den första katalogen med nyckeltal 
för järnvägen beslutades. Arbetet har 
letts av Trafikverket med stöd av EU-

kommissionen. Nyckeltalen används till 
att identifiera och dra lärdomar av goda 
exempel som rör infrastrukturförvalt-
ning, vilket ger upphov till långsiktiga 
förbättringsinitiativ.

Kundnöjdhet 

Varje år genomför vi ett antal mätningar 
kring kundnöjdhet i olika former för 
att identifiera förbättringsområden. Ett 
exempel är en mätning av kundnöjdheten 
hos lokförare som genomfördes 2015. 
Vi genomförde mätningen för att hitta 
förbättringsmöjligheter för våra under-
hållskontrakt och för att få ett underlag 
till dialog och samarbete med branschen. 
I mätningen ställde vi frågor till lokfö-
rarna om hur de upplevde underhållet. 
64 procent av de som svarade var nöjda. 
Dessutom identifierade vi med hjälp 
av mätningen förbättringsmöjligheter 
kopplade till både anläggningen och yttre 
faktorer som vi har arbetat vidare med 
under 2016 för att förbättra robustheten 
och säkerheten i anläggningen. Exempel 
på sådana förbättringsområden är spår-
läge, spårväxlarnas funktion, röjning av 
vegetation och spårspring. 

DIAGRAM 18

Utveckling av kostnad för spår och växlar i förhållande 
till tågstörande fel, index 2010 = 100
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Trafikledning, trafikinfor-
mation och övrig drift

Trafikverket leder och övervakar trafi-
ken på samtliga statliga vägar och järn-
vägar. Vi ansvarar också genom en fri-
stående resultatenhet för operativ drift 
av 41 vägfärjeleder varav 38 statliga.
Trafikverket ansvarar för att de 
befintliga väg- och järnvägssystemen 
används på ett säkert och effektivt sätt. 
I detta ingår att se till att våra vägar är 
framkomliga, att skapa förutsättningar 
för att tågen håller sin tidtabell samt att 
tillhandahålla aktuell och användbar 
trafikinformation och smidig färjetrafik.
För att klara detta har vi under året 
förstärkt vår nära samverkan med andra 
aktörer, till exempel järnvägsföretag, 
kommuner, kollektivtrafikaktörer och 
räddningstjänsten. 
Kostnadsutvecklingen för de olika 
prestationstyperna inom verksamhets-
delen Trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift framgår av Tabell 28. 
Utvecklingen speglar bland annat en 
ökad volym trafik samt tillskott av nya 
anläggningar att trafikstyra och tra-
fikinformera.

TRAFIKINFORMATION TILL MEDBOR-
GARE OCH NÄRINGSLIV
Under 2016 har vi fokuserat på att få en 
stabilare och effektivare trafikinforma-
tion, speciellt vid störningar. Vi har 
bland annat arbetat med utveckling för 
att kunna ge bättre prognoser både för 
väg och järnväg. Exempelvis har vi i tra-
fikledningsområde Nord under hösten 
2016 infört ett arbetssätt som anger ”ti-
digast trafikstart”. Arbetssättet innebär 
att en i förväg fastställd trafikinforma-
tionsprognos ges vid tre typer av hän-
delser; plankorsningsolycka, nedriven 
kontaktledning och påkörd person. En 
fördel med detta är att resenären snabbt 
får en prognos och därmed får förutsätt-
ningar att besluta om sin fortsatta resa. 
En annan fördel är att berörda järn-
vägsföretag och Trafikverket får bättre 
förutsättningar att hantera störningen 
då de vet hur lång tid de kan förvänta sig 
att det är trafikstopp. Berörda järnvägs-
företag är positiva till arbetssättet, som 
än så länge är avgränsat till resandetåg.

Som framgår av Diagram 19 har vi 
sedan 2012 minskat ledtiderna från 

informationsinhämtning till beslut för 
åtgärder. Andelen registrerade olyckor 
som inom fem minuter har bearbetats 
och levererats till olika informations-
kanaler var 2016 89 (89) procent av SOS 
bekräftade trafikolyckor.

Järnvägsbranschen har ett gemen-
samt mål för 2020 – att 80 procent av 
alla trafikanter ska tycka att trafik-
informationen är bra eller acceptabel 
vid störningar. Under 2016 var 69 (68) 
procent av resenärerna på järnväg 
nöjda med trafikinformationen. Utfallet 

för Trafikverkets indikator avseende 
tidpunkt för första prognos vid störning 
var 70,7  (68,6) procent och indikatorn 
för precisionen i annonseringen var 42,7 
(42,3) procent.

Utöver att själva informera kring tra-
fiken på väg och järnväg tillhandahåller 
vi trafikinformation till samarbetspart-
ner, tjänsteleverantörer och media. De i 
sin tur gör informationen tillgänglig via 
applikationer och olika typer av tjänster. 
Sedan årsskiftet 2015/2016, när Tra-
fikverket släppte både trafikinformation 

Tabell 28
Verksamhetsvolym Trafikledning, trafikinformation och övrig drift, miljoner kronor

2016 2015 2014

Trafikinformation till medborgare och näringsliv

   Väg  18     43     48    

   Järnväg  146     147     142    

Summa trafikinformation till medborgare och näringsliv  164     190     190    

Övervakad och styrd väg- och järnvägstrafik

  Väg  213     207     166    

  Järnväg  870     772     768    

Summa övervakad och styrd väg- och järnvägstrafik  1 083     979     934    

Övervakad och styrd väg- och järnvägsanläggning och övrig drift

  Väg  786     751     665    

  Järnväg  283     212     121    

Summa övervakad och styrd väg- och järnvägsanläggning och övrig drift1  1 069     963     787    

El och telekommunikation infrastruktur

  Väg  204     216     229    

  Järnväg  429     382     508    

Summa el och telekommunikation infrastruktur  633     598     737    

Summa verksamhetsvolym trafikledning, trafikinformation och övrig drift  2 949     2 730     2 647    

Finansiering

Anslag

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar  1 193     1 190     1 086    

 - 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg  1 678     1 490     1 495    

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

Bidrag  1     1     1    

Intäkter av avgifter  och övriga intäkter  76     48     64    

Summa finansiering  2 949     2 730     2 647    

 1  Innefattar exempelvis drift av färjor och driftkostnader för automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK)
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och statiska data fritt, har vi sett en stor 
ökning av användare och nedladdningar 
av våra produkter. Övervägande andelen 
är inom vägområdet, men även järn-
vägsområdet ökar nu markant. Antalet 
nedladdade databaser har ökat med 176 
procent under 2016 och antalet kunder 
har ökat från 1 201 den 31 december 2015  
till 7 020 den 31 december 2016.

ÖVERVAKAD OCH STYRD VÄG- OCH 
JÄRNVÄGSTRAFIK
Genom trafikledningen skapar vi förut-
sättningar för att resan eller transporten 
blir säker och effektiv. Trafikverket har, 
ofta i samverkan med andra aktörer, stor 
påverkan på effekterna av både plane-
rade händelser och oplanerade störning-
ar. Under året har vi hanterat många 
oförutsedda händelser med mycket stor 
påverkan, såsom olyckan på motor-
vägsbron i Södertälje och branden i ett 
teknikhus vid Olskroken i Göteborg. Vid 
olyckan i Södertälje samarbetade vi nära 
med kommunen, blåljusmyndigheter och 

länsstyrelse i trafikledningsarbetet för 
att snabbt kunna återupprätta kapacite-
ten på E4S. Vi satte upp digitala skyltar 
som varnade när köerna var extra långa 
och anordnade gratis infartsparkering. 
Vi gjorde även om ett körfält på Söder-
täljevägen till kollektivkörfält för bussar 
mellan Skärholmen och Södertälje syd, 
för att resenärer skulle kunna ställa 
bilen och slippa köerna. Direkt efter 
olyckan passerade 12 000 fordon per 
dygn (jämfört med 36 000 samma  
vecka 2015), men snittet i juli blev  
30 000 fordon per dygn (35 000 i juli 
2015). Efter åtgärderna blev körtiden 
bara cirka 10 minuter längre mellan 
Södertälje och Hallunda. 

Utöver oförutsedda händelser hante-
rar vi löpande olika typer av planerade 
händelser där vi tillsammans med bland 
annat räddningstjänst, kommuner, kol-
lektivtrafikmyndigheter och järnvägsfö-
retag arbetar proaktivt för att minimera 
störningarna. Dessa planerade händelser 
har varit statsbesök, stora idrottsevene-

mang och andra större event. Minskade 
störningar leder till mindre köer vilket 
är viktigt för att säkra framkomligheten 
för medborgare och näringsliv samt av 
miljöskäl.

I Stockholm är Trafikverket sedan 
tidigare en del av Samverkan Stock-
holmsregionen, där 37 myndigheter och 
kommuner samverkar för att stärka för-
mågan att samordna regionens resurser 
mer effektivt och på så sätt förebygga 
och minimera samhällsstörningar av 
planerade eller oförutsedda händelser. 
Målet är att skapa trygghet, säkerhet och 
framkomlighet för regionens medbor-
gare i både vardag och kris. Inom Sam-
verkan Stockholmsregionen har flera 
samlokaliseringsförsök genomförts, med 
vissa av aktörernas operativa lednings-
centraler. Ett sådant försök skedde även 
i år med Trafikverket, Trafik Stockholm, 
polis, räddningstjänst, SOS Alarm och 
Trafikförvaltningen. Utvärderingen av 
samlokaliseringsförsöket (25 april–20 
maj) visade följande viktiga effekter:
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• Bättre lägesbild – samtidig och 
mer kvalitativ informationsdel-
ning ger korrekt och kontinuer-
ligt uppdaterad operativ läges-
bild. Detta möjliggör en säkrare 
arbetsmiljö för insatspersonal.

• Snabbare insatser – kortare kom-
munikationsvägar och samtidig 
information ger snabbare insat-
ser med rätt resurser. Tidsvin-
sterna låg inom ett spann av 30 
sekunder till 12 minuter, totalt 
154,5 minuter inom mätperioden 
enligt den operativa personalens 
bedömning.

• Resursoptimering – möjligheten 
att utnyttja samhällets närmaste 
resurs, samt att vända och där-
med friställa resurser som inte 
behövs för händelsen.

I Göteborg fortgår samarbetet för 
vägtrafiken tillsammans med samar-
betspartners, Trafikverket, Västtrafik 
och Göteborgs stad, med bland annat 
samlokaliseringen av vägtrafikledningen 

i Trafik Göteborg. Syftet är att skapa en 
gemensam vägstyrning för hela vägnätet 
samt att uppnå bra gemensam informa-
tion till trafikanter i samband med in-
förandet av Västsvenska paketet. Sedan 
starten har bland annat systematisk 
information om kommande trafik och 
störningar levererats via trafikredaktio-
nen och nyhetsbrevet ”Veckans trafik”. 
Trafikinformationen i realtid bedöms 
ha förbättrats över det gemensamma 
vägnätet genom samlokaliseringen av 
kommunal och statlig vägtrafikledning. 
Störningshanteringen bedöms också ha 
blivit bättre genom samordnad styrning 
av vägassistans och avhjälpande insatser.

Det som påverkar punktligheten på 
väg mest är totalstopp i trafiken som 
orsakas av oplanerade händelser. Dessa 
händelser kan vara både natur- och 
trafikrelaterade, till exempel översväm-
ningar och olyckor. 2016 är första året 
som vi redovisar dessa stopp i årsredo-

visningen. Antalet hanterade totalstopp 
under året var 5 437, varav 239 var 
naturrelaterade 

Järnvägsbranschen har ett gemen-
samt mål för 2020 – att 95 procent av 
alla tåg ska komma fram till slutstatio-
nen senast fem minuter efter tidtabell. 
I slutet av oktober 2015 började Trafik-
analys publicera den officiella statistiken 
för persontågens punktlighet. De har 
tagit fram ett nytt mått – sammanvägt 
tillförlitlighetsmått (STM). I det mäts 
hur stor andel av persontågen som nått 
sin slutstation inom 5 minuter efter an-
komsttiden enligt tidtabell. I statistiken 
ingår också de tåg som ställts in eller till-
kommit senare än klockan 00:00 dagen 
innan avgång, samt de tåg som ställts in 
efter avgångstiden. Inställda tåg räknas i 
statistiken som försenade tåg. Trafikver-
ket inför successivt det nya sättet att 
redovisa. Punktligheten för persontrafik 
2016 var 90,1 (90,1) procent.  Marginella 
förbättringar av punktligheten har skett 
för kort- och långdistanstågen medan 
medeldistanstågen hade en marginellt 
lägre punktlighet 2016 jämfört med 
2015. 

För godstrafiken används fortfarande 
måttet RT+5 (rätt tid plus 5 minuter) 
där punktligheten mäts utifrån tiden för 
tågets ankomst till slutstation, ofta en 
terminal eller godsbangård. En förse-
ning till slutstationen innebär inte nöd-
vändigtvis en försening till slutkundens 
anläggning (till exempel en fabrik, en 
hamn eller ett lager), vilket för godstågs-
operatörerna är ett mer avgörande mått. 
Punktligheten för godståg redovisas som 
den andel tåg som har anlänt till slutsta-
tionen inom fem minuter efter ankomst-
tiden enligt tidtabell. För godstrafiken 
var punktligheten 2016 77,0 (77,9) pro-
cent. Punktligheten är lägre för godståg 
än för persontåg eftersom nästan alla 
godståg går långa distanser. Där är målet 
att ankomma 5 minuter inom utsatt tid 
mer utmanande än för ett kortdistans-
tåg. Punktligheten är jämförbar med den 
för persontågens långdistanståg.

Punktligheten har under året påver-
kats negativt av bland annat utökade 
gränskontroller vid Öresundsbron, 
arbeten med att rusta upp infrastruk-
turen, samt en brand i ett teknikhus i 
Olskroken. 

Arbetet med att bygga om sträckor 
och stationer för en övergång från lokal- 
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till fjärrstyrning fortsätter och en plan 
finns fastlagd för hela landet. Under 
hösten 2016 har sträckan Daglösen–
Filipstad övergått från lokalstyrning 
till fjärrstyrning från trafikcentralen i 
Hallsberg. 

För att skapa en nationell och modern 
tågledning upphandlades under 2015 
ett nytt nationellt tågledningssystem 
för järnväg, NTL (Nationell tågledning). 
Syftet med det nya tågledningssystemet 
är att uppnå bättre överblick, högre grad 
av flexibilitet och redundans samt effek-
tivare styrning och övervakning. NTL 
är en del av digitaliseringen av tjänsten 
tågläge, som ger förutsättningar för en 
effektivare verksamhet och förbättrade 
tjänster till våra kunder järnvägsföre-
tagen och därmed även till resenärer 
och näringsliv. Under 2016 har förbere-
delserna för införandet av NTL inten-
sifierats och under hösten har ett första 
tekniskt test genomförts vid trafikcen-
tralen i Boden, på sträckan Piteå–Nyfors. 
Det nya systemet beräknas vara infört på 
samtliga trafikcentraler år 2020.

ÖVERVAKAD OCH STYRD VÄG-  
OCH JÄRNVÄGSANLÄGGNING OCH 
ÖVRIG DRIFT
Under året har ett flertal stora nya 
anläggningar tagits i bruk, såsom 
delöppningen av Norra länken i mars 

och Kvarnholmsförbindelsen i juni. 
Dessa övervakas för att säkerställa en 
säker trafik. Av de roller som övervakar 
anläggningen ska, förutom tidigare 
säkerhetsklassade tjänster, även eldrift-
ingenjörer och drifttekniker på järnväg 
ha säkerhetstjänst. Detta gäller från och 
med maj 2017 och under 2016 har förbe-
redelser genomförts. 

En del av Trafikverkets övriga drift 
utförs av Färjerederiet. Färjerederiet 
har också uppdrag från kommuner och 
organisationer i form av sjölinjetrafik, 
utbildning i ecoshipping och vissa varvs-
tjänster. 

Räknat på de senaste fem årens trafik 
har rederiet noterat en ökning av efter-
frågan på färjetransporter, se Tabell 29 
nedan.

EL OCH TELEKOMMUNIKATION 
INFRASTRUKTUR
Arbetet för att säkra samexistens mellan 
järnvägens kommunikationssystem, 
GSM-R, och mobiloperatörernas mobila 
bredband, 4G, var klart enligt plan före 
1 juli. Då slog mobiloperatörerna på 4G 
i full omfattning längs med järnvägen i 
Sverige. Trafikverket hade extra bevak-
ning under juli för att säkerställa att allt 
fungerade. Inga störningar i järnvägens 
kommunikationssystem upptäcktes. 
Det visar att Trafikverkets förtätning av 
GSM-R-nätet och järnvägsföretagens in-
stallation av skyddsutrustning fungerar 
som avsett. Tågresenärer och boende 
längs järnvägen kan nu surfa snabbare 
med bibehållen säkerhet för järnvägs-
trafiken.

Tabell 29
Färjetrafik, trafikstatistik

2016 2015 2014 2013 2012

Färjeleder, statliga, antal 38 38 39 39 38

Färjeleder, ej statliga, antal 3 2 2 2 2

Fartyg, antal 67 69 69 66 66

Överskeppade fordon, tusental 13 073 12 712 12 387 12 099 11 641

Antal personbilsekvivalenter (PBE), tusental1 15 441 15 053 14 693 14 614 14 000

Passagerare utan fordon, tusental2 1 367 1 950 1 900 1 884 1 710

Antalsuppgifterna avser både statliga och ej statliga färjeleder. 

1 Fordon <6m = 1 PBE, 6-15m = 2,5 PBE, 15-24m = 4,5 PBE, Dispensfordon = 9 PBE samt bussar = 9 PBE

2 På vissa av västkustens leder har vi automatisk trafikräkning som inte registrerar fotgängare.
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Investeringar
Trafikverket bygger om och bygger nytt 
i både väg- och järnvägssystemen. De 
åtgärder som ska genomföras bestäms 
i den nationella planen för transport-
systemet och länsplanerna för regional 
infrastruktur. Den del av den nationella 
planen som omfattar investeringar kan 
delas in i namngivna investeringsåt-
gärder, åtgärdsområdena trimning och 
effektivisering samt miljöinvesteringar. 
De objekt och åtgärder som öppnas för 
trafik bidrar till en förbättring av leve-
ranskvaliteterna punktlighet, kapacitet, 
robusthet, användbarhet, säkerhet, miljö 
och hälsa, se Tabell 38, Tabell 39 och 
Tabell 40.

Tabell 30 visar verksamhetsvolymen 
för investeringar på väg, järnväg, luftfart 
och inom sjöfart, både i nationell plan 
för transportsystemet och i länsplaner 
för regional infrastruktur. Den totala 
verksamhetsvolymen 2016 ligger högre 
än för 2014 och 2015. Jämfört med 2015 
så minskar den totala investeringsvoly-
men för järnväg 2016, medan den ökar 
för väg. Verksamhetens volym bestäms 
i hög grad av vilka anslag och lånera-
mar som avsätts i regleringsbrevet, men 
den faktiska volymen påverkas även av 
tidsförskjutningar av investeringsverk-
samheten under året. 

Trafikverket upprättar ansökningar 
om bidrag från Fonden för ett samman-
länkat Europa (CEF) till den svenska de-
len av de transeuropeiska transportnät-
verken (TEN-T). För bidragsutlysningen 
2016 ansökte Trafikverket i egen regi el-
ler genom partner om CEF-finansiering 
för totalt 3 projekt inom främst järnväg. 
I juli 2016 föreslog EU-kommissionen 
att ett av dessa projekt skulle beviljas 
medfinansiering, nämligen bidrag till 
ägare av järnvägsfordon för installation 
av fordonsutrustning för ERTMS.

Utbetalningarna från EU-kommis-
sionen uppgick 2016 till 383 miljoner 
kronor i EU-stöd för investeringar och 
utvecklingsinsatser. De enskilt största 
utbetalningarna avsåg slutförandet av 
tunnelprojekten i Hallandsås (318 miljo-
ner kronor) och Norra länken.

Tabell 30
Verksamhetsvolym Investeringar, miljoner kronor i löpande priser

2016 2015 2014

Investeringar järnväg 

Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan 8 858 10 593 8 674

Trimning och effektivisering 1 172 828 1 252

Miljöinvesteringar 83 459 96

Investeringar i regional plan 503 287 111

Summa investeringar järnväg 10 616 12 166 10 133

Investeringar väg

Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan 4 635 4 010 5 577

Trimning och effektivisering 937 795 910

Miljöinvesteringar 241 303 224

Investeringar i regional plan 2 093 2 014 1 884

Summa investeringar väg 7 906 7 122 8 595

Investeringar sjö- och luftfart

Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan, sjöfart 1

Miljöinvesteringar, luftfart 3

Summa investeringar sjö- och luftfart 4 0 0

Utbetalning av bidrag stöd och medfinansiering i regionala 
och nationella planer 

Investeringsåtgärder i nationell plan 2 838 533 591

Investeringar i regional plan 721 750 1 160

Stadsmiljöavtal 96 271

Summa utbetalning av bidrag stöd och medfinansiering i 
regionala och nationella planer 

3 655 1 554 1 751

Planering och stöd investeringar 267 282 322

Övrigt 417 76 54

Summa verksamhetsvolym investeringar 22 865 21 200 20 855

Finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.5.1 Väginvesteringar 5 526

 - 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan 3 120 2 903 2 855

 - 1:1 ap.5.2 Järnvägsinvesteringar 6 807

 - 1:10 ap.5 EU-stöd, TEN 383 123 309

 - 1:1 ap 10.1 Väginvesteringar 3 469 2 368

 - 1:1 ap 10.2 Järnvägsinvesteringar 7 662 8 269

 - 1:1 ap 10.3 Sjöfartsinvesteringar 144 75 30

 - 1:1 ap 10.4 Luftfartsinvesteringar

 - 1:1 ap 11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvestering 2 236 1 998

 - 1:1 ap 11.2 Stadsmiljöavtal 96 271

 - 1:1 ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning 266 280

 - 1:1 ap 14.2 Vissa bidrag i trafiksystemet 93

 - 1:11 ap.1 Trängselskatt i Stockholm - del till Trafikverket 980 867 307

 - 1:14 ap 1 Trängselskatt i Göteborg - del till Trafikverket 969 672 735

Lån Järnväg -20 522 1 158

Lån Väg -369 -68 697

Bidrag Järnväg 1 575 1 081 708

Bidrag Väg 808 662 389

Bidrag Sjöfart 26

Intäkter av avgifter och övriga intäkter Järnväg 1 181 589 709

Intäkter av avgifter och övriga intäkter Väg 364 563 530

Intäkter av avgifter och övriga intäkter Sjöfart 2

Summa finansiering 22 865 21 200 20 855
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De järnvägsinvesteringar som hade 
störst kostnader under 2016 var 

• utbyggnaden av sträckan Tomte-
boda–Kallhäll på Mälarbanan

• Göteborgs hamnbana och Marie-
holmsbron

• dubbelspår Strängnäs–Härad

• Ostlänken (nytt dubbelspår 
Järna–Linköping)

• Västsvenska paketet 

• statlig medfinansiering till regio-
nala spårfordon.

De väginvesteringar som hade störst 
kostnader under 2016 var

• E4 Förbifart Stockholm

• Västsvenska paketet. 

De största pågående arbetena i de 
regionala transportplanerna redovisas 
under avsnitt Länsplaner för regional 
infrastruktur.

Investeringsvolymen för järnvägsin-
vesteringar har förändrats från 2015 till 
2016. Verksamhetsvolymen för namn-
givna objekt och miljöåtgärder i den 
nationella planen har minskat, medan 
volymen för trimning och effektivisering 
i den nationella planen har ökat. Investe-
ringar i de regionala planerna har också 
ökat. Även på vägsidan har investerings-
volymen förändrats från 2015 till 2016. 
Verksamhetsvolymen för namngivna 
objekt, trimning och effektivisering, och 
investeringar i regional plan har ökat, 
medan investeringsvolymen för miljöåt-
gärder har minskat. 

Staten beviljar medfinansiering för 
att stimulera regionala trafikmyndighe-
ter och kommuner till insatser som gör 
kollektivtrafiken mer tillgänglig, attrak-
tiv, trygg och säker. Insatserna ska göras 
med resenärernas bästa i fokus och hela 
resekedjan ska beaktas. Åtgärderna ska 
öka resandet med kollektivtrafik och öka 
möjligheterna för personer med funk-
tionsnedsättning att använda kollektiv-
trafiken. Kommunerna stimuleras också 
att minska buller och öka trafiksäkerhe-
ten, i syfte att minska trafikens negativa 
påverkan på miljön samt minska antalet 
döda och allvarligt skadade i trafiken. 

Under 2016 betalade Trafikverket ut 
statlig medfinansiering för busshållplat-
ser, resecentrum, tillgänglighetsanpass-
ning, säkra gångpassager, gång- och 
cykelvägar, hastighetsåtgärder, cirku-
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lationsplatser, biluppställningsplatser 
för personer med funktionsnedsättning 
och kollektivtrafikanläggningar vid 
flygplatser. Vi betalade också ut statlig 
medfinansiering till större objekt som 
utbyggnaden av dubbelspår på Roslags-
banan och anskaffning av regionala 
spårfordon.

Regeringen införde 2015 en ny stöd-
form för att främja hållbara stadsmiljöer. 
Stödet, som är avsett för kommuner 
och landsting, uppgår till 2,75 miljarder 
kronor under perioden 2015–2018. Målet 
med denna satsning är att skapa bättre 

förutsättningar för att öka kollektivtra-
fikens andel av persontransporterna. 
Åtgärderna ska leda till energieffektiva 
lösningar med låga utsläpp av växthus-
gaser och bidra till att uppfylla miljö-
kvalitetsmålet God bebyggd miljö. Den 
som får beviljat stöd ska genomföra så 
kallade motprestationer som bidrar till 
en ökad andel hållbara transporter el-
ler ökat bostadsbyggande. Exempel på 
sådana motprestationer kan vara planer 
för utbyggnad av gång- och cykelvägar 
och kollektivtrafik.

Tabell 31 visar fördelningen mellan 

olika kategorier av vägar och järnvägar 
för namngivna objekt i den nationella pla-
nen för transportsystemet och länsplaner-
na för regional infrastruktur, som öppnats 
för trafik 2014–2016. Under 2016 färdig-
ställdes flera större ny- och ombyggnader. 
De namngivna vägobjekt som genomförts 
under 2016 är koncentrerade till katego-
rierna övriga stamvägar och pendlings- 
och servicevägar inklusive kollektivtra-
fik. De namngivna järnvägsobjekt som 
genomförts är knutna till banor för övrig 
viktig gods- och persontrafik. Objekten 
redovisas i sin helhet i Tabell 38. 

 

Tabell 31
Investeringar som öppnats för trafik 2014–2016 per väg- och bantyp, löpande prisnivå, miljoner kronor

Nationell plan &  
regional plan - väg

Storstadsområde Övriga stamvägar Pendlings- och servicevägar 
inklusive kollektivtrafik

Övriga för näringslivet  
utpekade viktiga vägar

Övriga statliga vägar

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014

 - namngivna objekt i 
nationell plan

0 10 836 2 774 1 478 6 482 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - namngivna objekt i 
regionala planer 0 0 0 0 88 0 1 124 1 182 816 0 0 0 0 0 0

Nationell plan -  
järnväg

Banor i storstad Banor som bildar strörre 
sammanhängande stråk

Banor för övrig viktig gods-
och persontrafik

Banor med mindre trafik Banor med ringa eller ingen 
trafik

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014

 - namngivna objekt i 
nationell plan

0 1 207 0 0 767 0 11 650 794 0 71 0 4 082 0 0 117
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PRODUKTIVITET I  
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Utveckling av den beräknade 
samhällsnyttan 

Den produktionsvolymviktade  
nettonuvärdeskvoten (NNK), se Tabell 
32, blev 0,55 för år 2016, vilket betyder 
att de projekt som bedrivits har gett 
en nettoavkastning på 0,55 kronor per 
satsad krona. Kvoten har under flera år 
legat runt 0,50, vilket beror på att många 
projekt som pågått under perioden 
2012–2016 har positiv samhällsnytta.

Prissatta mängder,  
kostnadsutveckling

Vid upphandling av utförandeentrepre-
nader finns det vanligtvis tillhörande 
mängdförteckningar, med specificerade 
mängder och styckepriser. Dessa speglar 
konjunktur- och marknadsläget samt 
affärsmässiga överväganden baserade 
på analyser av risker och möjligheter. 
Utvecklingen av prissatta mängder kan 
vara en indikator på produktivitetsut-
vecklingen. 

Sedan 2014 har styckepriserna för 
jordschakt ökat, medan de för fyllning 
har legat stabilt med endast en marginell 
sänkning i år. 

Styckepriset för jordschakt har ökat 
med cirka 18 procent, vilket motsvarar 
en ökning på cirka åtta kronor per enhet. 
Styckepriset för jordschakt 2016 var 
högre än det varit på fyra år och den 
nedgående trenden mellan 2012 och 
2014 har vänt. Det beror troligen på att 
mängderna är mindre i de genomförda 
projekten som ingår i statistiken under 

2016, vilket kan påverka styckepriserna. 
Styckepriset för fyllning har legat stabilt 
sedan 2014 och är tillbaka på samma 
prisnivå som 2012.

Byggherrekostnader

Byggherrekostnader är de kostnader 
som Trafikverket har för projektadmi-
nistration och projektering, se Tabell 
33. Den främsta anledningen till att 
byggherrekostnaderna fortsätter att 
öka beror på att många av Trafikverkets 
investeringsprojekt fortsatt befinner sig i 
en uppstarts- eller avslutningsfas. Detta 
innebär lägre entreprenadkostnader och 

Tabell 32
Produktionsvolymviktad nettonuvärdeskvot (NNK) 

2016 2015 2014 2013 2012

Produktivitet 0,55 0,47 0,54 0,71 0,50

Tabell 33
Andelen byggherrekostnad i förhållande till den totala investeringsvolymen, procent

2016 2015 2014 2013 2012

Byggherrekostnad 27,3 22,7 18,7 19,0 16,6

således blir andelen interna administra-
tionskostnader högre. När fler projekt 
kommer in i produktionsskede kommer 
också byggherrekostnaderna att minska. 
En annan anledning till att byggherre-
kostnaderna är höga är att Trafikverket 
under senaste året ökat takten i framta-
gande av handlingar (väg- och järnvägs-
planer), för att de objekt som ingår i den 
nationella planen för transportsystemet 
och i de regionala planerna kan starta 
sin produktion i den takt som planerna 
anger. Detta resulterar i högre utred-
ningskostnader vilket också påverkar 
byggherrekostnaderna. 

DIAGRAM 20
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NATIONELL PLAN FÖR  
TRANSPORTSYSTEMET
Trafikverket har till och med 2016 
förbrukat 93 procent av det finansiella 
utrymmet för de angivna områdena i 
den nationella planen för transportsyste-
met, se Tabell 34. Investeringarna följer 
således planen för 2014–2016 relativt väl 
totalt, men avvikelsen från planen inom 
vissa åtgärdsområden är stor.

De namngivna investeringarna 
understiger den nationella planens 
ackumulerade värden och det gäller 
särskilt vägobjekten. Det bedöms bero på 
tilldelade anslagsramar, investeringsob-
jektens faktiska framdrift samt kraftiga 
kostnadssänkningar gällande vissa 
vägobjekt, bland annat Norra länken 
vars slutkostnad är avsevärt lägre än 
plankostnaden.

Trimning och effektivisering över-
skrider den nationella planens acku-
mulerade värden och det gäller särskilt 
järnvägsåtgärderna. Det bedöms bero på 
tilldelade anslagsramar, samt det stora 
behovet av åtgärder inom området trim-
ning och effektivisering.

Miljöinvesteringar överensstäm-
mer sammantaget relativt väl med 

den nationella planens ackumulerade 
värden, även om utfallet innebär ett 
större kostnadsutfall för järnvägen, 
på bekostnad av miljöåtgärder på väg. 
Det beror främst på stora kostnader för 
miljögarantier på järnvägen under 2015, 
se antal ärenden i Tabell 12. 

PÅGÅENDE  
NAMNGIVNA INVESTERINGAR

Ett stort antal projekt pågår över hela 
landet i olika skeden, från planlägg-
ning till produktion. Trafikverket följer 
prioritetsordningen i den nationella 
planen för transportsystemet. Under 
2016 fastställdes 89 vägplaner och 13 
järnvägsplaner (varav 1 järnvägsplan 
från Stockholms läns landsting, 1 från 
Göteborgs stad och en 1 från Stockholms 
Hamn AB). Av dessa har 21 överklagats 
till regeringen. 

Tabell 35 visar hur de större inves-
teringsprojekten har framskridit under 
2016. I tabellen redovisas också prognos 
för de aktuella projekten i förhållande 
till den nationella planen för transport-
systemet. Prognoserna anges i prisnivå 
2013 för att de ska vara jämförbara med 
de aktuella värdena i planen.

 

• Citybanan är en sex kilometer 
lång pendeltågstunnel under 
centrala Stockholm, med två nya 
stationer – Stockholm City och 
Stockholm Odenplan – samt en 
1,4 kilometer lång järnvägsbro 
vid Årsta/Älvsjö. Med Citybanan 
fördubblas kapaciteten och tågen 
kan gå tätare och punktligare. 
Projektet går bra och trafikstart 
kommer att ske sommaren 2017. 
Under 2016 har omfattande 
provkörningar genomförts för 
att bland annat testa växlar, 
signaler, ventilation, rulltrap-
por och plattformsdörrar på 
stationerna. Den konstnärliga 
utsmyckningen är också på plats 
där ambitionen är att skapa ett 
intressant konstnärligt samman-
hang, men även göra det lättare 
att hitta rätt i stationsområdet.

• E4 Förbifart Stockholm ger för-
utsättningar för utveckling i en 
region med stark tillväxt. Vägen 
är en ny sträckning för E4 väster 
om Stockholm, som binder 
samman de norra och södra läns-
delarna, avlastar Essingeleden 
och innerstaden, samt minskar 
sårbarheten i trafiksystemet. 
Förbifart Stockholm byggs med 
tre körfält i varje riktning, vilket 
innebär god framkomlighet även 
för kollektivtrafiken. Under 

Tabell 34
Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan för transportsystemet, miljoner kronor i löpande priser

Namngivna investeringar Trimning och effektivisering för 
tillväxt och klimat

Miljöinvesteringar Summa

Järnväg Väg Järnväg Väg Järnväg Väg

Volym t.o.m 2016, mnkr prisnivå 2013 utfall 23 185 9 941 2 599 2 270 507 792 39 293

Summa plan 2014–2025 t.o.m 20161 25 573 12 520 1 255 1 323 361 1 040 42 072

Andel av plan t.o.m 2016 enligt utfall (procent) 90,7% 79,4% 207,1% 171,6% 140,5% 76,1% 93,4%

1) Exklusive kostnader för FOI (forskning och innovation) Planering och stöd, Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbron, Driftbidrag till luftfart samt räntor och  
    återbetalning av lån och kostnader för Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet.

Tabell 35
Prognos för större investeringsobjekt jämfört med totalkostnad inkl. medfinansiering i Nationell plan för transportsystemet 2014–2025

Projekt Väg - 
Järnväg

Byggstart Öppnas för trafik Total kostnad enl. 
plan inkl ev. medfi-
nansiering Prisnivå 
2013 (mnkr)

Prognos 2016-12-
31 prisnivå 2013 
(mnkr)

Prognos/Plan  Utfall t.o.m.  
2016-12-31 
Löpande pris 
(mnkr)

Citybanan J 2009 2017 19 556 19 780 101% 19 948

Förbifart Stockholm V 2014/2015 2026 31 471 31 642 101% 4 965

Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet  
(Mälarbanan) 

J
2011 (Yttre 

delen) 
2016 och 

efter 2025
13 904 14 039 101% 5 688

E4 Tomteboda–Haga södra (Norra station)1
V 2010 2017 710 677 95% 696

ERTMS Utveckling J 2008 2021 2 034 2 945 145% 2 040

Luleå-Riksgränsen-(Narvik), införande av 
ERTMS

J 2021 2023 1 818 1 866 103% 79

ERTMS Korridor B J 2023 2026 5 192 6 101 118% 139

Summa 74 685 77 051 103% 33 555

1. För objektet E4 Tomteboda–Haga södra (Norra station) ingår bara statens kostnader i redovisningen, då statens andel utgör en liten del av objektets totala kostnad.



49Trafikverkets årsredovisning 2016

Resultatredovisning
Investeringar

2016 blev flertalet av de stora 
anläggningsentreprenaderna 
kontrakterade och arbetet med 
tunnelsprängningar har börjat. 

• Projekt Ökad kapacitet Tomte-
boda–Kallhäll, som ger ökad 
kapacitet på Mälarbanan på 
sträckan mellan Tomteboda–
Kallhäll, är en utbyggnad från 
två till fyra järnvägsspår nord-
väst om Stockholm. Pendeltågen 
separeras från övrig tågtrafik, 
vilket ger förutsättningar för 
tätare turer, bättre punktlighet 
och kortare restid samtidigt som 
det skapar möjlighet till bättre 
arbetspendling och regional 
utveckling. Tåg går nu på de 
fyra färdigställda spåren mel-
lan Barkarby och Kallhäll. De 
nya stationerna i Kallhäll och 
Barkarby har öppnats. Sträckan 
mellan Tomteboda och Huvud-
sta, som möjliggör full kapacitet 
när Citybanan öppnas, har också 
färdigställts och tagits i drift. 

Förberedande arbeten pågår på 
sträckan Spånga till Barkarby. 
För sträckan mellan Huvudsta 
till Spånga pågår arbetet med 
planering och förberedelser för 
upphandling.

• Tomteboda–Haga södra ingår i 
genomförandet av Norra län-
ken. Här planerar Stockholms 
stad och Solna kommun en ny 
stadsdel, Hagastaden, med 6 000 
lägenheter, 50 000 arbetsplatser 
och ett nytt universitetssjukhus 
i Solna. Våren 2016 öppnades 
de norrgående tunnlarna som 
ansluter Essingeleden med 
Norra länken. I och med detta är 
hela Norra länkens tunnelsystem 
öppnat för trafik. 

• ERTMS (European Railway 
Traffic Management System) 
bygger på en gemensam euro-
peisk standard som har som mål 
att förenkla tågtrafik mellan 
länderna och att transporterna 
med järnväg ska öka i Europa. 

Det gamla signalsystemet i Sve-
rige, ATC, bygger på en nationell 
standard som försvårar trafik 
över landgränserna. Idag byter 
vi lok och förare vid gränserna 
i Europa på grund av skilda 
system. En utförlig rapport 
för ERTMS lämnas årligen till 
regeringen.

LÄNSPLANER FÖR REGIONAL  
INFRASTRUKTUR

De regionala vägarna är statliga vägar 
som inte ingår i det nationella stamväg-
nätet. Länsplaner för regional infra-
struktur, som innehåller investerings-
åtgärder och statlig medfinansiering, 
upprättas av länsstyrelser, regionala 
självstyrelseorgan och kommunala sam-
arbetsorgan. I dessa länsplaner kan man 
även avsätta medel till investeringar 
i nationella vägar, enskilda vägar och 
järnvägar. Länsplanerna ska genomföras 

Tabell 36
Uppföljning av länsplanerna för regional infrastruktur, miljoner kronor i löpande priser

Län Utfall 2016 
mnkr (löpande 
prisnivå)

Utfall 2015 mnkr 
(löpande prisnivå)

Utfall 2014 
mnkr (löpande 
prisnivå)

Plan  
2014-2017 mnkr  
(Prisnivå 2013-06)

Andel* som 
genomförts  
under perioden 
2014 - 2016 av plan 
2014–2017 %

Plan  
2014 - 2025 
mnkr (Prisnivå 
2013-06)

Andel som genom-
förts under perioden 
2014 - 2016 av plan 
2014–2025 %

Stockholm 833 698 891 3 164 77 8 717 28

Uppsala 172 186 97 523 87 1 596 28

Södermanland 36 28 156 394 56 1 042 21

Östergötland 44 43 64 469 32 1 418 11

Jönköping 190 66 77 423 79 1 313 25

Kronoberg 80 105 81 278 96 773 34

Kalmar 67 129 61 271 95 873 29

Gotland 5 4 13 62 35 207 11

Blekinge 40 73 13 176 72 520 24

Skåne 313 304 363 1 420 69 4 292 23

Halland 101 115 110 472 69 1 241 26

Västra Götaland 527 492 525 2 216 70 6 351 24

Värmland 69 70 80 347 63 995 22

Örebro 64 30 78 390 44 1 057 16

Västmanland 95 91 55 280 86 816 30

Dalarna 123 120 99 399 85 1 128 30

Gävleborg 123 102 47 333 82 950 29

Västernorrland 74 54 49 296 60 870 20

Jämtland 54 41 33 176 73 514 25

Västerbotten 69 18 29 298 39 891 13

Norrbotten 64 72 41 234 76 760 23

centralt bokförda kostnader 59 116

Summa 3 202 2 958 2 961 12 622 72 36 324 25

* Krav finns att genomföra planerna jämnt till 2017.
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på ett sådant sätt att en lika stor andel 
av varje sådan länsplan kommer att 
vara genomförd till 2017. Trafikverket 
ansvarar för att genomföra de åtgär-
der som de regionala planupprättarna 
fastställt i sina länsplaner för regional 
infrastruktur. I Tabell 36 redovisas 
utfallet för åren 2014–2016. Utfallet 
redovisas även som procentuell andel av 
planen 2014–2017 och procentuell andel 
av planen 2014–2025.

Att utfallet varierar mellan länen 
beror på att det i några län pågått större 
projekt som krävt en större andel medel 
under året för att kunna genomföras 
effektivt. Åtgärder i andra län har därför 
fått stå tillbaka, men detta kommer att 
jämnas ut i kommande planperiod. För 
några län är utfallet lågt beroende på 
att väg- och järnvägsplaner har överkla-
gats och inte kunnat påbörja byggfasen. 
En annan orsak är att andra parters 
åtgärder inte har färdigställts och statlig 
medfinansiering har därför inte kunnat 
betalas ut.

De största investeringarna (med avse-
ende på kostnad) i den regionala planen 
som pågått under 2016 är etapputbygg-
nad av dubbelspår Hemfosa–Tungelsta 
på Nynäsbanan, och ombyggnad av väg 
288 på sträckan Alunda–Gimo. Den 
största utbetalningen av statlig medfi-
nansiering har gått till utbyggnaden av 
Tvärspårväg Ost och Roslagsbanan.  

Tabell 37 visar vilka typer av åtgärder 
som har genomförts inom ramen för 
medel i länsplanerna för regional infra-
struktur. Den visar också fördelningen 
mellan kategorierna av statlig medfi-
nansiering. Under rubriken ”namngivna 
investeringar” ingår medel till såväl 
vägar som järnvägar. Under perioden 
2014–2016 har utbetalningar till statlig 
medfinansiering till kommuner för 
trafiksäkerhet, miljö, transportinfor-
matik samt till flygplatsanläggningar 

varit något högre än planens genomsnitt, 
medan verksamheten inom trimning och 
effektivisering, miljö och övriga åtgärder 
varit något lägre.  

NAMNGIVNA OBJEKT I NATIONELL 
OCH REGIONAL PLAN SOM HAR 
ÖPPNATS FÖR TRAFIK UNDER 2016 

Trafikverket följer upp anläggnings-
kostnader och effekter för objekt dyrare 
än 50 miljoner kronor i den nationella 
planen för transportsystemet, och objekt 
dyrare än 25 miljoner i länsplanerna för 
regional infrastruktur. I Tabell 38 redo-
visas objekt som öppnats för trafik  
1 oktober 2015–30 september 2016. 
Objektens slutkostnad jämförs med 
kostnaden i underlaget till regerings-
beslutet som föregick byggstarten. Den 
samhällsekonomiska lönsamheten följs 
upp genom uppdaterad nettonuvärdes-
kvot (NNK). NNK beräknas som kvoten 
mellan nettonyttan och den samhälls-
ekonomiska investeringskostnaden, 
vilket innebär att en NNK lägre än noll 
betyder att objektet är olönsamt utifrån 
de effekter som beräknats. NNK större 
än noll innebär att beräknade effekter 
tyder på att objektet är samhällsekono-
miskt lönsamt.

E4 Boviken–Rosvik: Det byggdes 
en mittseparering på 14 kilometer på 
vägsträckan Boviken–Rosvik mellan 
Piteå och Luleå, för att förbättra trafik-
säkerheten. Jämfört med planen ökade 
slutkostnaden med 30 procent till följd 
av nya tekniska krav. Kostnadsfördy-
ringen medförde att NNK sjönk jämfört 
med planerad kvot. 

Väg 288 Hov–Alunda: Sträckan 
byggdes om till mötesfri landsväg, för att 
förbättra framkomligheten och trafiksä-
kerheten. Kostnaden för arkeologi och 
bulleråtgärder blev mindre än beräknat 
men den sammantagna kostnaden blev 
större, på grund av geotekniska förhål-

landen och ett tillägg i form av ytterli-
gare en omkörningssträcka. Kostnaden 
ökade cirka 15 procent jämfört med 
kostnaden i den samhällsekonomiska 
kalkylen, och cirka 29 procent jämfört 
med plankostnaden. Den ökade kostna-
den medförde att NNK minskade.

Väg 288 Jälla–Hov: Sträckan bygg-
des om till mötesfri landsväg, för att 
förbättra framkomligheten och trafik-
säkerheten. Kostnaden ökade cirka 40 
procent jämfört med kostnaden i den 
samhällsekonomiska kalkylen och cirka 
28 procent jämfört med plankostnaden. 
Skillnader i kostnad beror till viss del på 
innehållsförändringar där arkeologiska 
svårigheter och en tillkommande gång- 
och cykelväg ledde till ökade kostnader. 
Ökning av anläggningskostnad som upp-
stod mellan planen och färdigställande 
medförde att NNK minskade. 

Väg 40 Ulricehamn, Rångedala–Hester: 
Syftet med åtgärden var att förbättra 
trafiksäkerheten och framkomligheten 
genom att bygga motorväg på 17 kilo-
meter. Slutkostnaden ökade med cirka 6 
procent i förhållande till plankostnaden, 
utan att större skillnader i utformning 
kan påvisas. Det skulle kunna förklaras 
av att man fått vänta på tillåtlighetspröv-
ning. Kostnadsökningen hade marginell 
påverkan på NNK, på grund av något 
kortare byggtid än beräknat. Inga stora 
förändringar i förhållande till besluts-
underlaget kan påvisas och effekterna 
av åtgärderna bör därför heller inte ha 
förändrats, men det är för tidigt att säga 
något angående förändringar i trafike-
ringen.

Väg 156 Skoghem–Skene: En sträcka 
på 1,3 kilometer byggdes om för att öka 
trafiksäkerheten och få bättre framkom-
lighet för person- och godstransporter. 
En gång- och cykelbro byggdes också 
för att öka säkerheten för oskyddade 
trafikanter. Inga stora skillnader har 

Tabell 37
Uppföljning av åtgärdstyper i länsplanerna för regional infrastruktur, miljoner kronor i löpande priser

Namngivna 
investeringar och 
namngivna brister

Trimning och 
effektivisering, 
miljö och övriga 
mindre åtgärder 

Statlig medfinansiering 
till kommuner för 
trafiksäkerhet, miljö, 
transportinformatik

Statlig medfinansiering 
till trafikhuvudmän för 
Kollektivtrafik väg, spår 
och sjöfart

Statlig med-
finansiering 
till enskilda 
vägar

Statlig medfinan-
siering flygplats-

anläggningar

Summa

Volym 2014, mnkr 1 105 691 188 902 32 45 2 961

Volym 2015, mnkr 1 424 807 128 510 26 63 2 958

Volym 2016, mnkr 1 412 1 071 142 511 26 40 3 202

Volym 2014-2025, mnkr 14 687 11 437 1 545 6 963 334 419 35 385

Andel av plan, % 27 22 30 28 25 35 26
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Tabell 38
Objekt öppnade för trafik år 2016, miljoner kronor, prisnivå år 2016-06

Uppföljning med Nettoprisindex 
(NPI)

Uppföljning med investeringsindex för väg- respektive banhållning

Objektnamn Investeringstyp Gällande plan vid 
byggstart

Plan-
kostnad

Beräknad 
kostnad  vid 
byggstart

Slut-
kostnad 

Plan-
kostnad

Beräknad 
kostnad  vid 
byggstart

Slut-
kostnad 

NNK i gäl-
lande plan vid 
byggstart

Upp-
följd 
NNK

E4 Boviken – Rosvik Mötesfri väg 
Nationellplan 
2010-2021

139
uppg 

saknas
190 145 164 186 0,5 0,1

Väg 288 Hov – Alunda Mötesfri väg
Länstransportplan 
2010-2021

117 155 159 122 150 155 0,3 0,0

Väg 288 Jälla – Hov Mötesfri väg
Länstransportplan 
2010-2021

322 388 416 335 404 414 0,5 0,2

Väg 40 Ulricehamn, 
Rångedala – Hester

Motorväg
Nationellplan 
2010-2021

1 168
uppg 

saknas
1 328 1 216 1 292 1 292 -0,2 -0,2

Väg 156 Skoghem – 
Skene

Tätortsväg
Länstransportplan 
2010-2021

44
uppg 

saknas
49 43 48 48 1,6 1,3

Tunneln genom Halland-
sås (efter omstart)

Järnväg
Nationellplan 
2004-2015

6 241 8 901 9 526 9 701 10 908 10 881 -0,6 -0,4

Malmö Fosieby – Trel-
leborg och Vägsystem 
Trelleborgsbanan

Järnväg och 
Landsbygdsväg

Nationellplan 
2010-2021

509
uppg 

saknas
733 602 uppg saknas 769 0,1 -0,2

E6.01 Trafikplats  
Spillepengen

Motorväg

Trekanten, mötesspår Järnväg
Nationellplan 
2014-2025

97 97 69 104 104 71 1,8 3,0

Väg 47 Förbi  
Holsbybrunn

Mötesfri väg 
Länstransportplan 
2010-2021

125
uppg 

saknas
135 130 131 131 0,1 0,1

Väg 120 Genomfart Älm-
hult inklusive anslutning 
till väg 23

Tätortsväg
Länstransportplan 
2014-2025

69
uppg 

saknas
78 68 uppg saknas 76 0,4 0,2

Väg 27 Möllenäs – 
Backaryd

Mötesfri väg
Länstransportplan 
2014-2025

103
uppg 

saknas
90 101 uppg saknas 88 uppg saknas 0,1

Väg 1741 Inre  
Kustvägen Båstad

Tätortsväg
Länstransportplan 
2014-2025

139 94 101 135 92 99 0,3 0,8

Väg 19 Förbi  
St Herrestad

Mötesfri väg
Länstransportplan 
2014-2025

126
uppg 

saknas
115 123 uppg saknas 113 0,7 0,9

Summa 9 199 12 989 12 825 14 323

funnits mellan föreslagna och utförda 
åtgärder, men slutkostnaden ökade med 
cirka 13 procent i förhållande till planen. 
Kostnadsförändringen skulle delvis 
kunna förklaras av större informations-
behov i samband med omtag i projektet. 
Kostnadsökningen medförde att NNK 
minskade. De föreslagna åtgärderna i 
beslutsunderlaget är i stort genomförda 
vilket gör att även effekterna borde 
uppnås.

Tunneln genom Hallandsåsen: Åt-
gärdens syfte var att öka godstrafikens 
kapacitet och minska restiderna mellan 
Göteborg och Malmö, genom att bygga 
dubbelspår på sträckan Båstad norra–
Viarp (totalt 13 kilometer långt, varav 

8,7 kilometer i tunnel). En problemfylld 
start vid drivningen med tunnelborr-
maskinen ledde till att projektet avbröts 
vid två tillfällen med stora merkostnader 
till följd. Under 1998 gjordes en kalkyl 
inför beslutet att fortsätta eller avbryta 
bygget. Kostnaden för fortsatt bygge av 
dubbelspårstunneln var då 3,7 miljar-
der kronor (prisnivå 1997). Summan 
inkluderar inte de kostnader som redan 
var nedlagda. NNK var då -0,6. Senaste 
kontraktet med tunnelentreprenören 
omförhandlades 2008. Totalkostnaden 
påverkas även av att det var nödvändigt 
att göra ett större antal förbehandlingar 
av tunnelkroppen i form av berginjek-
tering och relining. Inför nationell plan 

2010–2021 gjordes en ny kalkyl och den 
kvarvarande kostnaden beräknades till 
3,3 miljarder kronor (prisnivå 2009-06). 
NNK var då -0,4. Den ökade totalkost-
naden innebär att NNK blev lägre än vad 
man beräknade när projektet startades. 
Efter beslutet om fortsatt framdrift 2008 
ökade kostnaderna marginellt, vilket 
innebär att bedömningen är att inga 
ytterligare större förändringar av den 
samhällsekonomiska lönsamheten har 
skett. 

Malmö Fosieby–Trelleborg och vägsys-
tem Trelleborgsbanan: De två åtgärder-
nas syfte var att införa regional tågtrafik 
på Trelleborgsbanan för att binda sam-
man Skånes olika delar med förbättrad 
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Den uppföljda kostnaden blev 12 procent 
lägre än plankostnaden, vilket medförde 
att NNK ökade. 

Väg 1741 Inre kustvägen Båstad: 
Åtgärdens syfte var att öka tillgänglig-
het till järnvägsstationen samt skapa 
förbättrad säkerhet och framkomlighet. 
Trafikverket byggde 4 kilometer väg, 
gång- och cykelväg och flyttade å-fåran 
cirka 400 meter. Åtgärden blev billigare 
än beräknat, framförallt på grund av 
en gynnsam upphandling och minskad 
omfattning. Den uppföljda kostnaden 
blev 37 procent lägre än plankostnaden, 
vilket medförde att NNK ökade. Effek-
terna i analysen inför planen bedöms till 
stor del realiseras.

Väg 19 förbi Stora Herrestad: Åtgär-
dens syfte var att minska olyckor och 
buller samt förbättra framkomlighe-
ten. Den nya vägen är mötesfri, med 
2+2-körfält på en sträcka av drygt 3 
kilometer, och ansluter till befintlig väg 
norr och söder om samhället. Den upp-
följda kostnaden blev 9 procent lägre än 
plankostnaden, vilket medförde att NNK 
ökade. Effekterna i analysen inför planen 
bedöms realiseras. 

TRIMNING OCH EFFEKTIVISERING 
SAMT MILJÖÅTGÄRDER
I den nationella planen för transport-
systemet och i de regionala planerna 

kollektivtrafik. Det byggdes tre nya 
stationer för resandeutbyte, nya och 
förlängda mötesspår och plankorsnings-
åtgärder på Trelleborgsbanan samt en 
komplettering av dubbelspår från Öre-
sundsbanan mot Lockarp. För att uppnå 
syftet gjordes även åtgärder i vägnätet, 
där ett antal nya vägpassager skapades 
samt plankorsningar och vägkorsningar 
stängdes. Åtgärderna förkortar restiden 
för regionala pendlare mellan Trelle-
borg–Malmö, och i synnerhet för dem 
som bor i Östra Grevie, Västra Ingelstad 
och i centrala Trelleborg. Trafiksäker-
heten har ökat efter att vi har stängt ett 
stort antal plankorsningar längs banan. 
Slutkostnaden för projektet blev högre 
än planbeloppet. Detta beror på en ökad 
omfattning av Trelleborgs och Vellinge 
kommuns delar, tillkommande buller-
skyddsåtgärder i Skytts Vemmerlöv samt 
ökade byggherrekostnader eftersom 
man gick över till totalentreprenad. 
Kostnadsökningen ledde till att NNK 
minskade.

E6.01 Trafikplats Spillepengen: 
Projektet genomförs av Malmö Stad 
och slutfördes sent 2015. Slutkostnaden 
håller på att sammanställas och slutlig 
redovisning kommer att ske i Årsredo-
visning 2017. 

Trekanten, mötesspår: Åtgärdens 
syfte var att öka kapaciteten på Kust till 

kust-banan. Åtgärden avser ett 750 me-
ter långt mötesspår vid Trekanten samt 
plattformar för resandeutbyte. Slutkost-
naden har minskat med 30 procent jäm-
fört med planen, på grund av låga anbud 
vid kontraktstecknandet. Den minskade 
kostnaden för anläggningen medförde 
att NNK ökade.

Väg 47 förbi Holsbybrunn: Syftet med 
åtgärden var att förbättra den bristande 
framkomligheten för de boende längs 
vägen. Trafikverket byggde därför en 
6 kilometer lång mötesfri landsväg i ny 
sträckning förbi Sjunnen, Holsbybrunn 
och Alseda. Den ökade kostnaden som 
uppstått mellan planen och färdigstäl-
lande hade marginell påverkan på NNK.

Väg 120 genomfart Älmhult inklusive 
anslutning till väg 23: Åtgärdens syfte 
var att skapa förbättrad framkomlighet 
och stadsmiljö genom Älmhult. Vägen 
drogs i ny sträckning genom Älmhult 
och en ny trafikplats byggdes vid anslut-
ningen till riksväg 23. Utformningsmäs-
sigt stämmer planunderlaget med vad 
som byggts. Kostnaden ökade med 12 
procent. Den ökade kostnaden sänkte 
NNK jämfört med vad som beräknades 
vid byggstart.

Väg 27 Möllenäs–Backaryd: Åtgär-
dens syfte var att öka trafiksäkerhet och 
framkomlighet på 7 kilometer genom att 
bygga om vägen till mötesfri landsväg. 
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finns medel för åtgärder som avser 
miljö samt trimning och effektivisering. 
Trimningsåtgärder omfattar huvudsak-
ligen förbättringar inom ramen för den 
befintliga infrastrukturen som påverkar 
systemets funktion och måluppfyllelse 
i positiv riktning. De är därmed inte 
systemförändrande. I nu gällande plan 
ingår åtgärder där den sammantagna 
kostnaden underskrider 50 miljoner 
kronor.

Trimningsåtgärder har en viktig 
funktion genom att de kan bidra till ef-
fektivare utnyttjande av infrastrukturen 
och ökad robusthet, samt till att skapa 
förutsättningar för överflyttning mellan 
trafikslag, till exempel från biltrafik 
till gång-, cykel- eller kollektivtrafik. 
Åtgärderna ger viktiga bidrag till ökad 
tillgänglighet, till exempel vid bytes-
punkter mellan olika färdsätt. Detta gör 
att de kollektiva färdsätten i kombi-
nation med gång och cykel blir mer 
attraktiva, och trafikanter och näringsliv 
får bättre möjlighet att göra val som är 
kostnadseffektivare och bättre för mil-
jön. Andra exempel på trimningsåtgär-
der är åtgärder för ökad säkerhet på både 
väg och järnväg, till exempel stängsling 
och kameraövervakning på järnväg och 
mötesseparering av vägar. 

Trimningsåtgärder innefattar 
också miljöåtgärder. Dessa syftar till att 
åtgärda bristande miljöprestanda i be-
fintlig väg- och järnvägsinfrastruktur till 
en nivå som motsvarar samhällets krav 
och mål. Åtgärderna syftar både till att 
minska trafikens och infrastrukturens 
negativa omgivningspåverkan på miljön 
och på människors hälsa och till att till-
föra positiva värden och funktioner. Det 
kan röra sig om buller- och vattenskydd, 
sanering av förorenade markområden 
och skydd av biologisk mångfald och 
landskapsstruktur. Tabell 39 och Tabell 
40 visar exempel på vad som har slut-
förts under perioden 2012–2016.

Av Tabell 39 framgår att antalet 
kilometer väg som mötesseparerats är 
lägre än tidigare år. Orsaken till att det 
är lägre är bland annat att trimningspro-
jekt blivit senarelagda till kommande år. 
En annan orsak är att fler mötessepare-
ringar hanteras som namngivna objekt. 
Under 1990-talet och början av 2000-ta-
let har många befintliga 13-metersvägar 
kunnat kompletteras med mitträcke. De 
flesta 13-metersvägarna är nu utbyggda. 

Att bygga om och komplettera 9-me-
tersvägar är mer kostsamt och kostna-
den överskrider gränsen för att vara 
trimningsåtgärd. Trafikverket ansvarar 
idag för drygt 250 mil cykelväg längs det 
statliga vägnätet. Vi har byggt 4–18 mil 
ny cykelväg per år under åren 2012–2016 
och förbättrade cykelparkeringar vid 
tågstationer. Vi har flera pågående sam-
arbeten för en ökad och säker cykling, 
bland annat i Nationella cykelrådet. 
Trafikverket har lämnat underlag till 
regeringens kommande nationella cykel-
strategi, som är under beredning. 

Antalet planskilda korsningar för 
gång- och cykeltrafik är i nivå med 2014. 
Under 2016 byggdes 7 nya planskilda 
korsningar för biltrafik – betydligt färre 
än tidigare år.

Under 2015 pågick ett arbete med 
att kvalitetssäkra uppgifter om antalet 
plankorsningar mellan väg och järnväg. 
Statistiken har därför uppdaterats och 
är inte jämförbar med tidigare år. Vid 
2015 års slut fanns 5 570 plankorsningar 
vid trafikerade banor. Minskningen av 
antalet plankorsningar under 2016 är 
relaterade till uppgiften från 2015.

Det tidigare utpekade och priorite-
rade kollektivtrafiknätet för personer 

med nedsatt rörelse- och orienterings-
förmåga fortsätter att utvecklas och nya 
kollektivtrafikstråk pekas ut. Undersök-
ningar om resvanor visar att personer 
med funktionsnedsättning reser mindre 
än övriga, men att användbarheten för 
dessa personer successivt ökar genom att 
vi anpassar busshållplatser och tågsta-
tioner. Vi anpassar dessa genom att ta 
bort fysiska hinder, uppgradera skyltar 
och informationsutrustning samt instal-
lera pratorer (interaktiva terminaler 
främst för synskadade). I den gällande 
nationella planen finns ett mål att med 
start år 2008 fram till och med år 2021 
åtgärda 150 utpekade stationer och cirka 
2 000 busshållplatser. Totalt har 79 sta-
tioner och 1 218 busshållplatser åtgärdats 
till och med 2016. 

För att kollektivtrafiknätet till fullo 
ska fungera för personer med funktions-
nedsättning krävs att även fordon, infor-
mation och service anpassas, fungerar 
och används. Ansvaret för detta ligger 
hos dem som trafikerar nätet.

För att begränsa transportsystemets 
miljöpåverkan har Trafikverket genomfört 
åtgärder inom områdena buller, yt- och 
grundvatten, förorenade områden samt 
landskap. Se några exempel i Tabell 40. 

Tabell 39
Volymer inom trimning och effektivisering

2016 2015 2014 2013 2012

Väg som försetts med mötesseparering/mitträcke, km 60 112 147 222 163

Nybyggda gång- och cykelvägar, km 107 119 183 43 58

Nybyggda planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik, 
antal

15 20 12 29 53

Nybyggda planskilda korsningar för biltrafik inkl. trafik-
platser, antal

7 24 40 14 58

Plankorsningar järnväg, antal färre -50 -288 -309 -183

Åtgärdade stationer för funktionshindrade, antal 3 10 4 6 6

Åtgärdade busshållplatser för funktionshindrade, antal 267 210 118 35 20

Tabell 40
Volymer för några exempel inom kategorin miljöåtgärder

2016 2015 2014 2013 2012

Åtgärder för bullerutsatta längs statliga vägar, antal 
personer

1 947 1 948 2 080 4 779 2 544

 - varav med riktade åtgärder  1 112     900     1 120     1 077     881    

Åtgärder för bullerutsatta längs statlig järnväg, antal 
personer

1 588 1 310 3 226 2 626 5 216

 - varav med riktade åtgärder  482     700     1 195     748     1 491    

Slitna vägmiljöer som åtgärdats med riktade miljömedel, 
antal

6 3 6 15 5

Åtgärdade barriärer för djur, antal 66 62 86 72 74

Alléer, kulturobjekt och kulturmiljöer som restaurerats, 
upprustats eller fått kvalitetshöjande åtgärder, antal

355 376 578 370 252
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Arbetet med att minska antalet bullerut-
satta längs statliga vägar och järnvägar 
har fortsatt. Under 2016 genomfördes 
åtgärder för cirka 2 000 personer som 
var utsatta för vägtrafikbuller över rikt-
värden för buller inomhus eller utomhus. 
För statliga järnvägar är motsvarande 
antal cirka 1 600 personer. Bullerdäm-
pande åtgärder kan vara både riktade 
åtgärder för de mest bullerutsatta längs 
det befintliga väg- och järnvägsnätet och 
åtgärder som ingår som delar av större 
investeringsprojekt.

Antalet alléer och kulturobjekt som 
har restaurerats är i nivå med 2015. Vi 
har restaurerat 29 kulturvägar, 246 
milstenar, 60 alléer och 16 artrika väg-
kanter.

För att minska barriärerna för vat-
tenlevande djur genomfördes under året 
48 åtgärder för utter, 17 åtgärder för fisk, 
främst i norra Sverige, samt 1 åtgärd för 
groddjur. 

STOCKHOLMSÖVERENSKOMMELSEN 
OCH VÄSTSVENSKA PAKETET 
Stockholmsöverenskommelsen 2007 
omfattar totalt 64 objekt, fördelade på 
väg och järnväg, varav 53 objekt följs upp 
av Trafikverket. Under 2016 startade 
bygget av E18 trafikplats Roslags Näsby, 
väg 73 trafikplats Vega och väg 267 Stä-
ket–Rotebro. 

Det västsvenska paketet omfattar 
ett stort antal projekt på järnvägar samt 
statliga och kommunala vägar i Västra 
Götalandsregionen. Hittills har cirka 60 
procent av de avtalade åtgärderna fär-
digställts, och det är främst åtgärder för 
att stärka kollektivtrafiken. Byggandet 
av Marieholmstunneln är i ett intensivt 
skede. Ett annat stort projekt är Hisings-
bron, som utförs av Göteborgs stad och 
delfinansieras av Västsvenska paketet. 
Dessutom fortsätter genomförandet av 
kollektivtrafikåtgärder. 

Riksdagen beslutade under hösten 

2016 att införa undantag från trängsel-
skatt för Backa i Göteborg. Undantaget 
innebär att det bara är genomfartstrafik 
som beskattas. Backaundantaget kom-
mer att börja gälla från den dag reger-
ingen bestämmer. Under året har också 
en utredning genomförts gällande träng-
selskatt i samband med Marieholmstun-
nelns öppnande.

OBJEKT ÖPPNADE FÖR TRAFIK 2011
Effekter och samhällsekonomisk lön-
samhet följs upp för namngivna objekt 
fem år efter att de öppnats för trafik. För 
vägobjekt har nya samhällsekonomiska 
analyser gjorts, och en ny nettonuvär-
deskvot (NNK) med uppdaterade effek-
ter har beräknats utifrån faktiska utfall 
och med gällande förutsättningar.
För 13 objekt är bedömningen att plane-
rade effekter har uppnåtts. För 1 objekt 
har planerade effekter inte uppnåtts, och 
för 1 objekt har det inte varit möjligt att 
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jämföra den planerade effekten med det 
verkliga utfallet.
Nedan och i Tabell 41 redovisas de  
objekt som öppnades 2011.

• Uppsala, bangårdsombyggnad 
inklusive resecentrum: Syftet 
med projektet var att utveckla 
Uppsala stationsområde till 
ett modernt och lättillgängligt 
resecentrum samt att förbättra 
kapaciteten, tillgängligheten och 
säkerheten för järnvägstrafiken 
och området kring järnvägen. 
Efter genomförda åtgärder har 
robustheten och kapaciteten för 
järnvägssystemet ökat. Säkerhe-
ten har ökat i och med planskild 
passage och plattformsåtgärder. 
Bangårdsområdet har utvecklats 
till en modern och attraktiv del 
av Uppsala. Kostnaden ökade 
i och med stora innehållsför-
ändringar. Ingen samhällseko-

nomisk kalkyl är gjord, varför 
det inte är möjligt att jämföra 
planerad lönsamhet med utfallet.

• Hamnbanan, kapacitetsåtgärder 
(Göteborg): Syftet var att åtgärda 
den bristande kapaciteten på 
Hamnbanan, där kapacitetsut-
nyttjandet låg på max år 2009. 
År 2010 gick det cirka 60 tåg per 
dygn på sträckan förbi Pölsebo. 
År 2012, efter genomförd åtgärd, 
gick det motsvarande 92 tåg 
per dygn. Tre år senare gick det 
cirka 100 tåg per dygn på samma 
sträcka. Detta är en signifikant 
ökning av antalet tåg. Den pla-
nerade lönsamheten bedöms ha 
uppnåtts.

• Malmbanan, uppföljt mot plan 
2004–2015: Åtgärdens syfte var 
att öka kapaciteten på Malmba-
nan, vid mötesstationerna To-

likberg och Krokvik, till följd av 
ökad trafik och 750 meter långa 
malmtåg. Slutkostnaden är lägre 
på grund av minskad omfattning 
jämfört med planen. Trafike-
ringen har i stort sett uppnått 
prognosticerad nivå 2010. 
Planerad lönsamhet bedöms ha 
uppnåtts.

• Delar av Malmbanan, uppföljt 
mot plan 2010–2021: Syftet med 
åtgärden, mötesstationer vid 
Harrå och Kopparåsen, var att 
åtgärda kapacitetsproblem som 
skulle uppstå när uteslutande 
750 m långa malmtåg skulle 
användas från och med 2010. 
Projektet har fördyrats på grund 
av bland annat ofullständigt 
planunderlag. Trafikeringen har 
överstigit prognosticerad nivå. 
Planerad lönsamhet bedöms inte 
ha uppnåtts.

Tabell 41
Objekt öppnade för trafik år 2011, prisnivå 2011-06, miljoner kronor

Objektnamn Investeringstyp PLANKOST-
NAD  
publicerad i 
Årsredovis-
ning 2011, 
mnkr

BERÄKNAD 
KOSTNAD VID 
BYGGSTART 
publicerad i 
Årsredovisning 
2011, mnkr

UPPFÖLJD 
KOSTNAD 
EFTER GENOM-
FÖRANDE  
publicerad i 
Årsredovisning 
2011, mnkr

BERÄKNAD 
NNK 
 i gällande 
plan/plan-
underlag vid 
byggstart

UPPFÖLJD 
NNK  
(publicerad i 
Årsredovis-
ning 2011)*

UPPFÖLJD 
NYTTA 
jämfört med 
nyttor i plan 
(uppföljd 
2016)**

NNK 
(beräknad 
2016)***

Uppsala bangårdsombyggnad inkl. 
resecentrum

Järnväg 1 234 1 179 1 912 Samhällseko-
nomisk kalkyl 

saknas

Ej uppföljd Ej uppföljd

Hamnbanan kapacitetsåtgärder 
(Göteborg)

Järnväg 111 95 79 Samhällseko-
nomisk kalkyl 

saknas

Ej uppföljd Ej uppföljd

Malmbanan, ökad kapacitet enl. 
2004 - 2015 års plan

Järnväg 328 233 195 2,1 4,6 Ej uppföljd

Delar av malmbanan, ökad kapaci-
tet, enl. 2010 - 2021 års plan

Järnväg 79 102 129 2,5 1,2 Ej uppföljd

Malmö Bangård, anpassning av 
personbangård

Järnväg 844 1 015 1 004 0,1 -0,2 -0,4

Sunderby sjukhus, ny sidoplatt-
form

Järnväg 29 30 45 -0,8 -0,9 Ej uppföljd

E4 Enånger - Hudiksvall Mötesseparering  
2+2, 2+1

1 107 1 128 691 0,2 0,8 1,6

Rv 25 Eriksmåla - Boda Landsbygds- eller 
tätortsväg

223 179 189 0,6 0,7 0,6

Förbi Tenhult Landsbygds- eller 
tätortsväg

377 293 357 1,2 1,3 4,3

Partihallsförbindelsen (Regional 
plan)

Landsbygds- eller 
tätortsväg

1 560 1 828 1 777 3,7 2,8 Ej uppföljd

Fagersta - Norberg (Regional plan) Landsbygds- eller 
tätortsväg

23 24 21,8 2,0 2,2 7,4

Norberg - Avesta (Regional plan) Landsbygds- eller 
tätortsväg

126 130 123 0,2 0,2 1,0

Ansl Skavsta (Regional plan) Landsbygds- eller 
tätortsväg

30 26 34 0,9 0,6 5,7

Tvärleden Osby - Markaryd 
(Regional plan)

Landsbygds- eller 
tätortsväg

320 313 337 1,2 0,8 3,6

Rv 23 Förbi Målilla (Regional plan) Landsbygds- eller 
tätortsväg

73 61 67 0,9 1,1 2,9

* Om inte annat anges, baseras uppföljd NNK i Årsredovisning 2011 på eventuella kostnadsförändringar mellan plankostnad och genomförandekostnad.
** Rött: Planerade nyttor bedöms inte ha uppnåtts. Grönt: Planerade nyttor bedöms ha uppnåtts. Grått: Ej möjligt att jämföra planerade nyttor med utfall.
*** För vägobjekt ursprungligen analyserande i EVA har en ny samhällsekonomisk analys gjorts idag gällande metoder och värderingar.
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• Malmö bangård, anpassning av 
personbangård: Ombyggnad 
av Malmö personbangård var 
en del i byggandet av Malmös 
Citytunnel. Syftet med objektet 
var att knyta Citytunneln till 
det befintliga järnvägssystemet 
och att anpassa den befint-
liga personbangården i Malmö. 
Slutkostnaden var något högre 
än ursprungliga plankostnaden. 
Fyra spår under Almedalsbron 
innebär ökad kapacitet och där-
med mindre risk för störningar. 
Den stora utmaningen i projektet 
har varit att upprätthålla ”nor-
mal” tågtrafik på Malmö central 
under byggperioden. Planerad 
lönsamhet bedöms ha uppnåtts.

• Sunderbyns sjukhus: Åtgärdens 
syfte var att åtgärda kapacitets-
problem på sträckan Luleå–Bo-
den, med en ny sidoplattform 
för resandeutbyte med två 
persontåg samtidigt. På grund av 
bland annat stöld, tillkommande 

åtgärder och ofullständiga hand-
lingar fördyrades projektet med 
16 miljoner kronor. Gods- och 
persontrafik har överstigit prog-
nos 2020. Planerad lönsamhet 
bedöms ha uppnåtts.

• E4 Enånger–Hudiksvall: Åtgär-
dens syfte var att bidra till bättre 
framkomlighet och trafiksäker-
het, samt förbättra boendemiljö 
och minska barriäreffekter. Den 
bestod slutligen i huvudsak 
av väg i ny sträckning om 21 
kilometer 2+2-väg samt cirka 
3 kilometer 2+1-väg. Nettonu-
värdeskvoten är högre än den 
ursprungliga, och det beror 
främst på en ökad värdering av 
restidsnyttor.

• Väg 25 Eriksmåla–Boda: Väg-
sträckan hade låg standard 
och stora brister när det gäller 
vägstandard, sidoområde och 
bärighet. Åtgärden omfattade 
utbyggnad av 16 kilometer 2+1-

väg med en planerad hastighet 
på 100 km/tim, i befintlig kor-
ridor. Lönsamheten blev samma 
i efterkalkylen som i förkalkylen. 
Planerad lönsamhet bedöms ha 
uppnåtts.

• Väg 31 förbi Tenhult: Ombyggna-
den av väg 31 till en väg med hög 
standard innebär ökad trafik-
säkerhet och bättre framkom-
lighet, samt är positiv för den 
regionala utvecklingen. Vägen 
gick tidigare genom Tenhult 
och trafiken var störande för de 
boende och utgjorde en barriär 
för oskyddade trafikanter. Lön-
samheten blev betydligt högre 
i efterkalkylen än i förkalkylen. 
Till största delen bedöms det 
bero på nya förutsättningar och 
värderingar. 

• Partihallsförbindelsen (regional 
plan): Partihallsförbindelsen i 
Göteborg är ett första steg till 
en ny förbindelse över älven 
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tillsammans med Marieholms-
tunneln. Syftet med den nya 
förbindelsen är att avlasta E6:an. 
Kostnaden för projektet är högre 
och trafikeringen är mindre 
än i de initiala samhällsekono-
miska beräkningarna. Den lägre 
trafikeringen i förhållande till 
beslutsunderlaget kan förklaras 
med att trängselskatten inte är 
med i det ursprungliga besluts-
underlaget. Trots det är lönsam-
heten för objektet hög, vilket gör 
att trafikeringen bör kunna vara 
lägre än den beräknade. Det gör 
att den planerade lönsamheten 
bör kunna uppnås, men att det är 
förknippat med vissa osäkerhe-
ter främst gällande trafikutveck-
lingen fram till år 2020. Planerad 
lönsamhet bedöms ha uppnåtts.

• Väg 68 Fagersta–Norberg: Syftet 
med åtgärderna var att förbättra 
framkomligheten och trafiksä-
kerheten längs sträckan. Slut-
kostnaden avvek marginellt från 

planerad kostnad. Nyttorna har 
ökat till följd av högre värdering-
ar av restidsvinster och olyckor.

• Väg 68 Norberg–Avesta: Syftet 
med åtgärderna var att för-
bättra framkomligheten och 
trafiksäkerheten. Slutkostnaden 
avvek marginellt från planerad 
kostnad. Nyttorna har ökat till 
följd av högre värderingar av res-
tidsvinster och olyckor. En något 
ökad trafikering leder också till 
en högre nettonuvärdeskvot.

• Tillfart Skavsta: Syftet med 
åtgärderna var att förbättra 
framkomligheten och trafiksä-
kerheten. Slutkostnaden ökade 
något mot planerad kostnad. 
Nyttorna har ökat till följd av hö-
gre värderingar av restidsvinster 
och olyckor. En något minskad 
trafikering antas inte påverka 
resultatet nämnvärt.

• Tvärleden Osby–Markaryd: 
Befintliga vägar mellan Osby 

och Markaryd hade mycket 
låg standard. Sträckan ingår i 
Tvärleden, riksväg 15, som utgör 
en öst-västlig förbindelse mel-
lan Halmstad och Karlshamn. 
Åtgärden omfattade 20 kilome-
ter väg i ny sträckning. Lön-
samheten blev betydligt högre 
i efterkalkylen än i förkalkylen. 
Till största delen bedöms det 
bero på nya förutsättningar och 
värderingar. Sänkta hastigheter 
på omgivande vägnät samt jus-
terad trafikomfördelning bidrar 
också.

• Väg 23 förbi Målilla: Syftet 
med åtgärden var att förbättra 
framkomlighet och boendemiljö. 
Åtgärden innebär 3 kilometer ny 
väg förbi Målilla. Slutkostnaden 
minskade jämfört med planerad 
kostnad och lönsamheten blev 
betydligt högre i efterkalkylen 
än i förkalkylen. Till största 
delen bedöms det bero på nya 
förutsättningar och värderingar.
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Utbetalning av  
driftbidrag  
och övrigt stöd
Trafikverket betalar ut statsbidrag för 
enskilda vägar och ersättningar för tra-
fikavtal. Vi hanterar dessutom stödet till 
det nationella nätet av beredskapsflyg-
platser, stödet till icke statliga flygplatser 
där staten har avtalat om upphandlad 
trafik samt bidrag till organisationer som 
arbetar för ökad trafiksäkerhet. Därutö-
ver betalar vi ut driftbidrag till Inlands-
banan AB och till Öresundsbrokonsor-
tiet. Verksamhetsvolymen framgår av 
Tabell 42. Bidrag för investeringar enligt 
den nationella planen och regionala pla-
ner redovisas från och med i år i kapitlet 
Investeringar. 

STATSBIDRAG TILL ENSKILD  
VÄGHÅLLNING

Bidragsgivning till enskild väghållning 
(inklusive enskilda färjor) leder bland 
annat till ökade möjligheter att bo och 
idka näringsliv i glesbygd, att ta tillvara 
landsbygdens traditionella resurser så-
som skogen, malmen och andra råvaror 
samt att få tillgång till en bra miljö för 
rekreation och service- och tjänstepro-
duktion.

Trafikverket har under 2016 lämnat 
statsbidrag till drift, underhåll och in-
vestering av enskilda statsbidragsvägar 
och färjeleder, se Tabell 43. Huvuddelen 
av bidragen avser årlig drift och under-
håll. Tillsyn genomfördes på 15 222  
(17 538) kilometer väg. 

En översyn av väghållaransvaret för 
enskilda vägar inleddes 2013 efter en ut-
redning i samarbete med Riksförbundet 
Enskilda vägar (REV) och Sveriges kom-
muner och landsting. Detta utmynnade i 
Räv-programmet (Rätt väghållaransvar) 
som arbetar med avgränsningen mellan 
statlig, kommunal och enskild väghål-
lare. Under 2016 har Räv-programmet 
tagit fram kriterier för indragning av all-
män väg samt förändring av enskild väg 
till allmän väg. Ett förslag är antaget och 
beslutas i samband med att arbetsrutiner 
tas fram inom Trafikverkets lednings-
system. Under hösten har ett arbete 
inletts med att sammanställa behov av 
revidering av väglagen som identifierats 
i Räv-programmet. Väghållningsmyn-
digheterna (Trafikverkets regionkontor) 
har dessutom inlett ett arbete med att 

Tabell 42
Verksamhetsvolym Utbetalning av driftbidrag och övrigt stöd, miljoner kronor

2016 2015 2014

Statsbidrag till enskilda vägar  1 116     1 101     1 105    

Trafikavtal och driftbidrag till icke statliga flygplatser  837     863     869    

Sjöfartsstöd  1 486    

Bidrag till Inlandsbanan  170     165     129    

Bidrag till Öresundsbrokonsortiet  311     312     302    

Bidrag till ideella organisationer  22     22     27    

Övrigt driftbidrag och stöd  58     92     43    

Summa verksamhetsvolym utbetalning av driftbidrag och övrigt stöd  4 000     2 554     2 476    

Finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet  39    

 - 1:1 ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning  33     34    

 - 1:1 ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet  481     476     431    

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll vägar  36     68     30    

 - 1:2 ap.1.3 Bidrag för drift av enskilda vägar  1 115     1 093     1 105    

 - 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning Järnväg  11     11    

 - 1:6 ap.1  Icke statliga flygplatser  63     63     63    

 - 1:6 ap.2 Flygtrafiktjänster  7     7    

 - 1:6 ap.3  Beredskapsflygplatser  9     7     7    

 - 1:7 ap.2 Trafikavtal  752     780     793    

 - 1:15 ap.1 Sjöfartsstöd  1 486    

Bidrag  8     14     7    

Intäkter av avgifter och övriga intäkter  0     1    

Summa finansiering  4 000     2 554     2 476    
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påbörja Förändringsarbete avgränsning 
allmän – enskild väg genom en översyn 
av utfartsvägar kortare än 400 meter.

Trafikverket har också inlett ett 
samarbete med Lantmäteriet med syfte 
att samordna våra register för väghållare 
och samfällighetsföreningar. Det kom-
mer att underlätta bland annat kravet på 
organisationsnummer för bidragsmot-
tagare.

På det enskilda vägnätet med statsbi-
drag finns cirka 4 000 broar. Vi genom-
för huvudinspektioner på dessa broar 
vart sjätte år. Broarnas tillstånd har 
försämrats, vilket framgår av genom-
förda inspektioner. Antalet skador av 
olika svårighetsgrad på broarna ökar 
och bör åtgärdas inom den tidsperiod 
som avgörs av broarnas tillstånd.  I stort 
sett alla broar har bärighetsklassats, 
vilket i första hand avser axeltryck och 
boggitryck samt visar vilken bruttovikt 
broarna klarar. 

Trafikverket har tillsammans med 
Riksförbundet Enskilda vägar och  
Lantmäteriet hållit utbildningar för  
väghållare vid 29 (30) tillfällen. Det 
totala antalet kursdeltagare var 1 278  
(1 058) varav 296 (216) kvinnor. Syftet är 
att förmedla kunskap om bidragsregler 
och vägteknik inom enskild väghållning 
till styrelsefunktionärer. 

TRAFIKAVTAL
För att säkerställa en tillfredsstäl-
lande tillgänglighet i kollektivtrafiken 
mellan interregionala resmål, tecknar 
Trafikverket avtal med operatörer och 

Tabell 43
Statsbidrag till enskild väghållning, miljoner kronor

2016 2015 2014 2013 2012

Statsbidrag till enskilda statsbidragsvägar totalt, mnkr  1 141 1119** 1 137 1069* 1 063

Därav årlig drift av väg, bro och beläggning, mnkr  804     788     761     747     729    

Därav drift och underhåll av färjeleder, mnkr  87     94     91     74     86    

Därav underhåll väg, bro och beläggning inkl. iståndsättning,  mnkr  224     211     253     227     229    

Därav investeringsbidrag genom regional plan, mnkr  26     26     32     21     19    

Nyckeltal

Statens genomsnittliga bidragsandel exklusive färjedrift, % 61 64 64 64 64

Trafikverkets kostnader för administration och rådgivning, mnkr 42 40 42 40 36

Antal  km väg berättigad till statsbidrag 76 259 76 215 76 369 76 237 76 228

Antal väghållningsorganisationer 23 482 23 496 22 836 22 783 22 756

Statsbidrag exklusive färjedrift per km väg och år, kr 13 808 13 451 13 691 13 043 12 817

Statsbidrag exklusive färjedrift per väghållare och år, kr 44 843 43 630 45 785 43 646 42 935

Kostnad för administration och rådgivning per väghållare och år, kr 1 791 1 722 1 819 1 761 1 569

* Inkl. bidrag för översvämningsskador, cirka 0,8 mnkr.

** Inkl. bidrag på grund av skogsbrand Västmanland 7,5 mnkr.

Tabell 44
Kostnader för trafikavtal, miljoner kronor

Trafikslag
Genomsnitt 
2012-2016

2016 2015 2014 2013 2012

Färja 400 393 376 406 404 422

Flyg 93 93 97 89 90 95

Tåg 242 217 245 249 267 234

Buss 50 49 48 49 49 53

Summa 785 752 766 793 810 804
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regionala kollektivtrafikhuvudmän 
om kompletterande trafik. Det gör vi 
utifrån åtta kriterier för grundläggande 
tillgänglighet: till Stockholm, från 
Stockholm, internationella resor, stor-
städer, region- eller universitetssjukhus, 
universitets- och högskoleorter, andra 
större städer samt besöksnäring. Avtalen 
kostade under 2016 totalt 752 (766) 
miljoner kronor. Under 2016 förbättrade 
Trafikverkets avtal tillgängligheten för 
67 kommuner. Av dessa hade 4 kom-
muner en oacceptabel tillgänglighet, 
men även i dessa innebar våra insatser 
förbättringar, dock utan att nå upp till 
nivån god eller acceptabel tillgänglig-
het. Förutom Gotlandstrafiken gäller 
merparten av avtalen trafik i den norra 
delen av landet. 

Kostnaden för trafikavtal har under 
de senaste åren legat en bit under an-
slagets 831 miljoner kronor, med vissa 
variationer mellan åren, se Tabell 44. 
Variationerna beror främst på varieran-
de kostnader för avtalet om färjetrafik 
till Gotland. 

Att avtalskostnaderna hållit sig inom 
budget och minskat 2014–2016 beror på 
att oljepriserna varit extremt låga, vilket 
påverkar kostnaderna för färjetrafiken. 
2016 har kostnaden ökat och närmar sig 
anslagstaket.

Målet för verksamheten är att för-
bättra tillgängligheten för interregionala 

resor där trafiken inte kan bedrivas 
kommersiellt. Trafikavtalen ger en 
positiv påverkan på leveranskvaliteten 
användbarhet.

De delar av landet som berörs av 
trafikavtalen har generellt en minskande 
och åldrande befolkning. Kostnaderna 
för trafiken riskerar därmed att på sikt 
öka för att upprätthålla tillgängligheten 
på samma nivå. Ett sätt att hålla nere 
kostnadsökningarna är att använda 
alternativa lösningar, till exempel av-
ropsstyrd trafik där resandeströmmarna 
är små.

NATIONELLT NÄT AV  
BEREDSKAPSFLYGPLATSER
Trafikverket har tecknat överenskom-
melser med Swedavia AB, Försvarsmak-
ten, Sundsvall Timrå Airport AB och 
Gällivare kommun om att upprätthålla 
24 timmars nationell beredskap för 
samhällsviktiga flygtransporter med 
en timmes inställelsetid på följande tio 
flygplatser: Malmö, Ronneby, Göteborg 
Landvetter, Visby, Stockholm Arlanda, 
Sundsvall Timrå, Östersund Åre, Umeå, 
Luleå och Gällivare. Den nationella be-
redskapen driftsattes den 1 januari 2012. 
Anslagsramen 2016 var 9,5 miljoner 
kronor.

BIDRAG TILL FLYGPLATSER
Trafikverket lämnar bidrag till icke 

statliga flygplatser med trafik som är 
upphandlad av staten. Totalt dispo-
nerar Trafikverket drygt 63 miljoner 
kronor årligen för driftbidrag till dessa 
flygplatser.

Till de icke statliga flygplatserna utan 
statligt upphandlad trafik lämnar Tra-
fikverket bidrag via länsplanerna, och 
detta bidrag prövas enligt EU:s regler 
för statsstöd och motsvarar 40 miljoner 
kronor årligen för perioden 2012–2021.

SJÖFARTSSTÖD
Delegationen fattar beslut om sjöfarts-
stöd till fysiska och juridiska personer 
och till partrederier som har eller har 
haft sjömän anställda för arbete ombord 
på svenskregistrerade fartyg, som i sin 
näringsverksamhet är utsatta för in-
ternationell konkurrens. Sjöfartsstödet 
möjliggör en nedsättning av skatten och 
arbetsgivaravgiften för den anställde 
till noll kronor. Under 2016 fick 101 (107) 
fartyg sjöfartsstöd som uppgick till sam-
manlagt 1 486 (1 426) miljoner kronor.

BIDRAG TILL INLANDSBANAN, 
ÖRESUNDSBROKONSORTIET, 
SJÖFART OCH JÄRNVÄGSFORDON
Under 2016 betalades driftbidrag ut till 
Öresundsbrokonsortiet, 311 (312) miljo-
ner kronor, och Inlandsbanan, 170 (160) 
miljoner kronor, och medfinansiering 
betalades ut för flera sjöfartsobjekt. Un-
der året har knappt 90 (1) miljon kronor 
betalats ut till fordonsinnehavare för de 
kostnader som uppstod vid anskaffning 
och installation av den skyddsutrustning 
som krävts för att mobiloperatörernas 
telefoninät inte skulle störa järnvägens 
mobiltelefoninät GSM-R. Den tillfälliga 
stödförordningen har förlängts till slutet 
av 2017.

BIDRAG TILL IDEELLA  
ORGANISATIONER
Trafikverket beviljade under 2016 21,6 
(21,4) miljoner kronor i ekonomiskt 
bidrag till ideella organisationers arbete 
för att bidra till de transportpolitiska 
målen. Bidragen utbetalades i form av 
organisations- och projektbidrag, förde-
lat på 3,65 (2) miljoner kronor för organi-
sation och 18,0 (19,4) miljoner kronor för 
projekt. Den största bidragsmottagaren 
var NTF (Nationalföreningen för trafik-
säkerhetens främjande). 
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Uppdragsverksamhet
Trafikverket har en uppdragsverksam-
het som omfattar allt från färje- och 
utbildningsverksamhet till uthyrning av 
järnvägsfordon och bilar för körprov. Vi 
utför också uppdrag inom ban-, el- och 
signalområdet, levererar it- och kommu-
nikationstjänster samt upphandlar och 
tillhandahåller material till järnvägens 
infrastruktur. 

Grundprincipen är att Trafikver-
ket ska ta ut full kostnadstäckning för 
uppdragsverksamhet. Två undantag 
framgår i regleringsbrevet, dels för ban-
avgifter dels för grossisttjänster i fiber-
nätet. Avgifterna inom förarprovsverk-
samheten bestäms av regeringen enligt 
förordning (2010:1578) om provavgifter 
för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. 
Därutöver ska vår upplåtelse av lokaler 
ske på marknadsmässiga villkor enligt 
(SFS 1993:527) förordning om förvalt-
ning av statliga fastigheter och avsteg 
kan också grunda sig på (SFS 2008:579, 
3 kap.) konkurrenslagen som innebär att 
en myndighet inte får sätta underpriser. 

Affärsverket Statens järnvägar (ASJ) 
förvaltade fram till och med 2012 en 
fordonsflotta som primärt var avsedd för 
nattågstrafiken på Norrland. Trafikver-
ket tog i samband med Rikstrafikens 
nedläggning över uppdraget att upp-
handla trafiken. Inför upphandlingen 
av trafiken perioden 2013-2018 prissatte 
ASJ uthyrningen av fordonsparken. 
ASJ avvecklades vid utgången av 2012 
och från 2013 överfördes ansvaret för 
fordonsförvaltningen inklusive det in-
gångna uthyrningsavtalet till Trafikver-
ket. När nuvarande avtal löper ut kom-
mer vi att göra en ny upphandling och i 
samband med det se över prissättningen 
i enlighet med gällande principer.

Trafikverket har genom prissamråd 
med Ekonomistyrningsverket öppet och 
transparent redovisat principerna för 
avgiftsstrukturen. 

Resultatet för uppdragsverksam-
heten var 85 (91) miljoner kronor för 
2016, se Tabell 48.  För information om 
tjänsteexport, se not 2 i den finansiella 
redovisningen.

TRAFIKVERKSSKOLAN OCH  
FORDONSFÖRVALTNING
Efter sammanslagningen av Järnvägs-
skolan och Utbildningscenter ska all 

Tabell 45
Uthyrning av järnvägsfordon, tusen kronor

2016 2015 2014

Intäkt 88 727 74 877 65 653

Kostnad -50 677 -37 784 -34 210

Resultat 38 050 37 094 31 443

Antal uthyrda vagnar och lok 89 88 86

Kostnad per uthyrd vagn/lok 567 427 398

DIAGRAM 21

Utbildning Trafikverksskolan, 
tusen kronor
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internutbildning inom Trafikverket ad-
ministreras via Trafikverksskolan, vilket 
för året ger en ökning av både kostnad 
och elevdagsverken vilket visas i Diagram 
21. Ett elevdagsverk motsvarar en hel ut-
bildningsdag för en elev. För åren 2012 till 
2015 avser talen endast Järnvägsskolan. 
Kostnaden per elevdagsverk har minskat 
något i jämförelse med 2015, till följd av 
att det har genomförts fler webbaserade 
utbildningar, vilket ökat antalet elevdags-
verken till en lägre kostnad. 

Under året har resultatenhet For-
donsresurser avslutat investeringar i 
form av totalrenovering av fem restau-
rangvagnar. Investeringarna leder till 
att avskrivningarna börjat öka redan 
2016, vilket gör att kostnaden per uthyrd 
vagn/lok ökat jämfört med tidigare år, se 
Tabell 45.

Övriga prestationer inom resultaten-
het Fordonsresurser (museiverksamhe-
ten) redovisas under Planera åtgärder. 
Prestationer inom övriga resultatenheter 

redovisas under Planera trafik (Förar-
prov) och Trafikledning, trafikinforma-
tion och övrig drift (Färjerederiet). 

ÖVRIG UPPDRAGSVERKSAMHET
Trafikverket bedriver också uppdrags-
verksamhet där det ekonomiska målet 
är full kostnadstäckning, det vill säga ett 
nollresultat över tid. Försäljning av el-
energi till företag som bedriver tågtrafik 
svarar för en stor del av denna upp-
dragsverksamhet. Syftet är att erbjuda 
tågtrafiken elenergi till låga och stabila 
priser. I Tabell 48 syns en avvikelse 
nedåt för elförsäljningen 2016 när det 
gäller utfall jämfört med regleringsbrev. 
Avvikelsen beror i huvudsak på att elpri-
serna varit lägre än förväntat samt att 
vi har minskat påslaget som skall täcka 
överföringsförluster i vårt elnät.

Trafikverket försörjer även den 
svenska järnvägens infrastruktur med 
tekniskt godkänt material och tjänster 
för planerade projekt, planerat under-

håll och avhjälpande underhåll. Denna 
verksamhet har ökat under året vilket 
visas på raden materialservice i Tabell 
48. Ökningen beror bland annat på ge-
nomförandet av två etapper på spårbytet 
Boden–Bastuträsk och kontaktlednings-
upprustningarna Laxå–Falköping och 
Hässleholm–Lund. 

Trafikverket är en av de största stat-
liga innehavarna av fibernät i Sverige. 
Trafikverket säljer kapacitet till externa 
kunder, för att utnyttja kapaciteten i 
investeringarna på bästa sätt. I kost-
naderna för denna verksamhet ingår 
endast merkostnader för försäljning av 
överskottskapaciteten (direkta kost-
nader). Under 2016 sålde Trafikverket 
överkapacitet i kommunikationsnäten 
samt övriga it- och teletjänster, exempel-
vis mastinplaceringar för totalt 81 (213) 
miljoner kronor, se Tabell 48. Skillnaden 
i omsättning mot 2015 beror till största 
delen på en avveckling av leveranser till 
Transportstyrelsen.  
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Tabell 46
Offentligrättslig verksamhet, miljoner kronor 

Totalt 
balanserat 
resultat från 
tidigare år

Resultatområde

Regleringsbrev 2016 Utfall 2016 Resultat

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter 
finansnetto

2015 2014

Förare 457 408 49 464 396 68 38 36 155

Banavgifter minimipaket och 
grundläggande bantillträdes-
tjänster

1 539 1 539 0 1 682 1 682 0 0 0 0

Avgifter för ansökan om 
sjöfartsstöd

1 1 0 0,4 0,4 0 0 0 0

Summa 1 997 1 948 49 2 146 2 078 68 38 36 155

Tabell 47
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras, miljoner kronor 

Totalt 
balanserat 
resultat från 
tidigare år

Område/verksamhet

Regleringsbrev 2016 Utfall 2016 Resultat

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter 
finansnetto

2015 2014

Ansökningsavgifter för 
transportdispenser, inkomst-
titel 2511

22 22 0 18 18 0 0 0 0

Tabell 48
Extern uppdragsverksamhet, miljoner kronor 

Totalt 
balanserat 
resultat från 
tidigare år

Område/verksamhet

Regleringsbrev 2016 Utfall 2016 Resultat

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter 
finansnetto

2015 2014

Färjeleder 88 86 2 97 95 2 2 4 -7

Utbildning 56 55 1 47 47 0 -4 -4 -9

Teletjänster och IT 93 85 8 81 69 12 23 65 23

Materialservice 938 935 3 1 132 1 120 12 15 27 15

Elförsäljning 1 208 1 208 0 1 060 1 060 0 0 0 0

Fastighetsförvaltning 75 75 0 80 80 0 0 0 0

Övriga uppdrag 62 47 15 77 59 18 18 15 127

Uthyrning av reservbroar 2 2 0 4 1 3 1 -2 10

Förvaltning av järnvägfordon 75 49 26 87 49 38 37 31 114

Summa 2 597 2 542 55 2 665 2 580 85 91 135 273
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AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
Banavgifterna har höjts under 2016 i 
enlighet med den nationella planen. Se 
även Tabell 5 under Planera åtgärder. 
Trafikverket Förarprov finansieras 
till största delen genom offentligrätts-
liga avgifter, se Tabell 46. Förarprovs 
verksamhet redovisas under avsnittet 
Planera trafik.

Intäkter från ansökningsavgifter 
för transportdispenser disponeras inte 
av Trafikverket. Intäkterna redovisas i 
Tabell 47. 

SKYLTFONDEN
Transportstyrelsen säljer personliga 
skyltar för motorfordon. Det är Tra-
fikverket som beslutar om prisnivån, 
och intäkterna går till Skyltfonden. Se 
Tabell 49. Trafikverket administrerar 
Skyltfonden och disponerar intäkterna 
efter avdrag för Transportstyrelsens 
omkostnader. Intäkterna går främst till 
trafiksäkerhetsändamål. 

Under 2016 beviljade Skyltfonden 
totalt 8,8 miljoner kronor till 30 projekt 
inom följande områden:

• icke motoriserade, oskyddade 
trafikanter – till exempel fot-
gängare och cyklister

• motoriserade, oskyddade trafi-
kanter – till exempel fyrhjuling-
ar, motorcyklar, mopeder och 
elcyklar

• olycksreducerande metodutveck-
ling och verktyg, övrigt.

Exempel på projekt som under året har 
tilldelats medel ur Skyltfonden:

• ökad hastighetsefterlevnad hos 
den organiserade trafiken

• kommunernas drift och under-
håll av gång- och cykelvägar och 
faktiskt skadeutfall

• var ska den förlåtande cykelba-
nebeläggningen placeras?

• egenskaper för energiupptagan-
de material vad gäller kropps-
skydd samt ytor.

Tabell 49
Resultat och fakta om skyltfonden

2016 2015 2014 2013 2012

Redovisning av överskott till Skyltfonden (inklusive ränta), tkr 13 296 12 316 7 639 4 879 8 464

Utbetalning från Skyltfonden, tkr 5 772 8 255 12 277 7 982 10 861

Behållning i Skyltfonden 31/12 resp. år, tkr 32 182 24 658 20 598 25 236 28 339

Skyltfondens skulder (beviljade bidrag), tkr 18 288 15 867 16 015 21 128 22 686

Inkomna bidragsansökningar, antal 90 108 124 155 133

Beviljade bidragsansökningar, antal 30 30 29 28 35
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vara starkt på en globaliserad marknad. 
Elvägar är ett sätt att utveckla miljö-
smarta tunga transporter i det befintliga 
vägnätet och kan bli ett bra komplement 
till dagens väg- och järnvägstrafik. I bör-
jan av sommaren invigdes en teststräcka 
med elkraft för tunga fordon på E16 i 
Sandviken. Sverige är ett av de första 
länderna i världen som genomför sådana 
tester på allmän väg. Elvägar kan ta oss 
ett steg närmare fossilfria transporter 
och har en potential att nå nollutsläpp av 
koldioxid. 

RESULTAT FRÅN AVSLUTADE  
PROJEKT 2016
FoI kan leda till förbättringar i närtid, 
men också förändringar av hela trans-
portsystemet på sikt. För att forsk-
ningsresultat ska komma till nytta och 
ge effekter behövs det ofta någon form 
av ytterligare utveckling eller insats. 
Därför är det svårt att visa effekter av de 
projekt som avslutats under året. Nedan 
visas exempel på några forskningsre-
sultat som tagits fram under året och en 

Forskning och innovation
Forskning och innovation (FoI) är ett 
viktigt verktyg för att kunna skapa ett 
hållbart samhälle där resor och trans-
porter fungerar för alla. Vårt FoI-arbete 
formas efter den verksamhet som följer 
av vår uppgift. Regeringen har även gett 
oss i uppdrag att bedriva forskning och 
innovation för minst 55 miljoner kronor 
inom sjöfartsområdet, och minst 50 mil-
joner kronor inom luftfartsområdet. 
Trafikverkets FoI-verksamhet spänner 
över stora delar av innovationskedjan – 
från tillämpad forskning till demonstra-
tion och nyttiggörande. Den ska tillföra 
ny kunskap och utveckla nya lösningar 
samt förbättra befintliga tjänster. Vår 
FoI-verksamhet är därför central för 
kompetensutvecklingen inom vår egen 
verksamhet, men även för akademin och 
institutioner.

STYRNING AV FORSKNING OCH 
INNOVATION
Vår FoI-verksamhet styrs genom nio 
tematiskt indelade FoI-portföljer som är 
anpassade för att möta de utmaningar vi 
står inför. Utgångspunkten för priorite-
ringen av projekt är den årliga inrikt-
ning för forskning och innovation som 
beskriver våra behov av FoI. Under året 
satsades 536 miljoner kronor fördelat på 
617 projekt, varav 288 påbörjades och 
248 avslutades under året, se Tabell 50. 

PÅGÅENDE STORA FORSKNINGS-
SATSNINGAR
Vi samarbetar med andra problem-
ägare eller forskningsfinansiärer kring 
gemensamma områden och fokuserar 
på projekt som ger nytta till flera parter. 
En viktig del av vår FoI-verksamhet är 
engagemang inom EU – som exempel-
vis Horisont 2020 (EU:s ramprogram 
för forskning och innovation). Forsk-
ningsprogram inom luftfartsområdet 
som SESAR (Single European Sky 
ATM Research) utvecklar tekniska och 
operativa koncept för att öka säkerhet, 
kapacitet och kostnadseffektivitet samt 
minska miljöpåverkan. ZeroVisionTool 
är ett program som ska skapa finansiella 
mekanismer som kan bidra till sjöfartens 
”gröna omställning”. 

Shift2Rail är ett europeiskt samar-
betsprojekt med målet att det europeiska 
järnvägskunnandet ska fortsätta att 

bedömning av effekter som de förväntas 
kunna ge. Exemplen är valda för att 
tillsammans visa på bredden av projekt 
vad gäller forskningsområde, trafikslag 
och olika effekter. 

Projektet Tolkning av regnstatistik 
har studerat den samlade sannolikheten 
för översvämning på en väg- eller järn-
vägssträcka jämfört med sannolikheten 
för översvämning orsakad av en enskild 
trumma. Resultaten blir värdefulla i ar-
betet med att klimatanpassa infrastruk-
turen för att minska risken för stopp till 
följd av väderhändelser. 

Projektet Kollektivtrafik på vatten 
har ökat den generella kunskapen om 
vattenvägarna och deras potential. En 
slutsats är att resor på vatten inte är 
ett självändamål, utan bör nyttjas när 
det är relevant och hållbart – där det 
kan tillföra kapacitet och tillgänglighet 
eller göra staden och transportsyste-
met mindre sårbart genom att utgöra 
en genväg eller avlastning. Resultaten 
blir ett viktigt underlag för planering av 
städers transportförsörjning, men det 

Tabell 50
Verksamhetsvolym Forskning och innovation, miljoner kronor

2016 2015 2014

Portfölj 1 Ett energieffektivt transportsystem  18     18     20    

Portfölj 2 Väl fungerande resor och transporter i storstad  35     28     27    

Portfölj 3 Effektiva transportkedjor för näringslivet  28     24     31    

Portfölj 4 Robust och tillförlitlig infrastruktur  86     63     59    

Portfölj 5 Mer nytta för pengarna  91     100     100    

Portfölj 6 Trafikverket en modern myndighet  25     21     29    

Portfölj 7 Strategiskt initiativ, transportpolitik  136     123     130    

Portfölj 8 Sjöfartsorienterad FOI (enligt regleringsbrevet)  58     51     53    

Portfölj 9 Luftfartsorienterad FOI (enligt regleringsbrevet)  60     47     49    

Summa verksamhetsvolym forskning och innovation  536     475     499    

Finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.5.1 Väginvesteringar  71    

 - 1:1 ap.5.2 Järnvägsinvesteringar  50    

 - 1:1 ap.9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet  171    

  -1:1 ap 12.2 Forskning och innovation  361     304    

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar  1     61    

 - 1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar  0     39    

 - 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg  1     68    

 - 1:2 ap 4  Forskning och innovation  165     146    

 - 1:3 ap.2 Trafikverkets administration  23     39    

Bidrag  10    

Intäkter av avgifter och övriga intäkter  0    

Summa finansiering  536     475     499    

Anslagsposten 1:3 ap 2 Trafikverkets administration avser FoI inom verksamheter som finansieras av administra-
tionsanslaget.
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förutsätter dock att frågan kommer in i 
tidiga skeden.

En förstudie om informationsdelning 
och trafikslagsövergripande trafikled-
ning visar att det finns en generell 
förbättringspotential för trafikrelate-
rade myndigheter i att harmonisera 
hur data tillgängliggörs, marknadsförs 
och licensieras. En ”one stop shop” för 
trafikrelaterade data eller harmoni-
serade ”fönster” hos respektive myn-
dighet skulle göra tillgången till data 
mer överskådlig och lättillgänglig, för 
tjänsteutvecklare och andra som vill 
integrera informationen. I studien har 
man identifierat digitala flaskhalsar 
inom respektive trafikslag, och det blir 
ett viktigt underlag för fortsatt arbete 
med ett antal demonstratorer.

UPPSAMT är ett samverkansprojekt 
i järnvägsbranschen för att automatiskt 
kunna samla in och analysera data om 
anläggningens tillstånd genom avvikelse-
data från fordon i trafik. Skarpa tester har 
genomförts där entreprenörer har sänts 
ut för att förebygga kontaktledningspro-
blem, grundat på avvikelsedata från for-
don i trafik. Resultaten har varit positiva, 
och det här är ett viktigt steg mot att få 
bättre koll på anläggningen och kunna 
utföra ett mer förebyggande anläggnings-
underhåll. Ytterligare demonstrations-
projekt kommer att genomföras. 

Projektet Automatiska fordons påver-
kan på Stockholmstrafiken och nya effekt-
samband har gett oss en bättre uppfatt-
ning om hur fordonsutvecklingen, och 
på sikt självkörande bilar, kan påverka 
kapaciteten i vägnätet. Projektet har 
utvecklat tre troliga scenarier om hur 
fordonsflottans sammansättning kan se 
ut år 2030, och gjort en kvantitativ upp-
skattning av effekterna för Stockholms 
vägnät. Den nya kunskapen visar några 
problem som måste lösas för att i realite-
ten nå möjliga kapacitetsförbättringar.

Projektet Öppna data – värdeskapande 
service har utvecklat en modell för att följa 
upp och mäta hinder och behov kopplat till 
tjänsteutveckling baserad på öppna data. 
Modellen kan användas i samspelet med 
tredjepartsutvecklare för att skapa anpas-
sade stödfunktioner, baserade på tredje-
partsutvecklarprofil och utvecklingsfas. 
På så vis kan vi underlätta för tredjeparts-
utvecklare att skapa livskraftiga digitala 
tjänster baserade på öppna data.

Projektet Styrramverk har studerat 
robusthet i järnvägsinfrastrukturen. 
Studien har visat hur robusthet kan 
utvecklas genom ett nytt ramverk för 
styrning, och hur den kan utvärderas 
genom ett nytt kvantitativt sätt att 
mäta. Studien har också beskrivit hur 
hållbarhet för järnväg ur ett miljö- och 
energiperspektiv kan utvecklas genom 

att ta hänsyn till robusthet i infrastruk-
turen. Kunskapen är värdefull för att vi 
ska förbättra förmågan att bedriva ett 
effektivt underhåll.

Projektet Analys av High Capacity 
Transports säkerhet och effektivitet 
genom trafikflödesindikatorer har genom 
trafiksimuleringar med längre och 
tyngre fordon (än nu gällande regelverk) 
studerat trafiksäkerhetseffekter. Studien 
visar att trafiktätheten minskar efter-
som det totala antalet fordon på vägen 
minskar. Längre fordonskombinationer 
tenderar att vara säkrare, och den gene-
rella olycksrisken minskar med närvaron 
av längre och tyngre fordon. Mindre 
skillnader i färdhastighet mellan for-
donsklasser ökar också trafiksäkerheten. 
Kunskapen är viktig när vi utvärderar 
möjligheter att införa nya tillåtna vikter 
och längder för fordon på vägnätet.

Projektet Klimat- och energikrav 
på infrastruktur har studerat hur 
klimat-smart man kan bygga en vanligt 
förekommande betongbrokonstruk-
tion. Studien har identifierat ett antal 
åtgärder som kan reducera klimatgas-
utsläpp vid bygganden. Resultaten har 
sammanställts i praktiskt användbara 
råd och riktlinjer för klimatoptimerat 
byggande av betongbroar och bidrar till 
vår ambition att reducera klimatpåver-
kan i byggfasen. 
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Målet med Trafikverkets kompetensförsörjning är att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, i rätt tid 
och till rätt kostnad. Under året har förändringar i omvärlden och ett ökat rekryteringsbehov varit utma-
ningar för vår kompetensförsörjning. Vi bedömer att genomförda åtgärder har bidragit till en ökad möjlig-
het att fullfölja våra uppgifter.

insatserna är svåra att se direkt under 
året, men vi bedömer att intresset för oss 
som arbetsgivare ökar. Bland annat ran-
kades vi högre i undersökningsföretaget 
Universums mätning Karriärbarometern 
2016 bland civilingenjörer (se Tabell 51) 
och fick utmärkelsen ”bäst inom offentlig 
sektor” bland yrkesverksamma civil- och 
högskoleingenjörer. Vi har även fått en 
bättre rankning i Sveriges bästa arbets-
givare, våra egna medarbetares svar i 
Karriärbarometern. Det tyder på en hö-
gre intern attraktivitet, vilket underlät-
tar för oss att få behålla kompetens. 

Bland studerande rankades vi lägre i 
årets Företagsbarometer än föregående 
år, vilket inte är helt oväntat då många 
kommunikationsinsatser och satsningar 
har riktat sig mer mot yrkesverksamma. 
Vår målsättning är dock att stärka våra 
relationer med studerande och ytter-
ligare personer på väg in i arbetslivet 
genom personliga kontakter. Under 

2016 tog vi emot 337 sommarjobbare, 
studentmedarbetare, praktikanter och 
examensarbetare som alla har bidragit 
till verksamheten. De långsiktiga relatio-
nerna gör att vi kan attrahera kompetens 
till framtida behov.

Efter utökad satsning på Linkedin, 
såsom nyhetsuppdateringar, e-postut-
skick och jobbkampanjer, är vår bedöm-
ning att fler presumtiva medarbetare 
ser oss som en modern och intressant 
arbetsgivare. Arbetet med Linkedin och 
övriga sociala medier har hittills varit 
ett framgångsrikt tillvägagångssätt 
och ökat träffsäkerheten framförallt i 
tillsättningen av svårrekryterade befatt-
ningar. 

REKRYTERA 
En del i att säkerställa rätt kompetens 
för att nå verksamhetens mål är en 
strukturerad och noggrann rekryte-
ringsprocess. Under året har rekrytering 

Kompetensförsörjning

För att vi ska klara de framtida leve-
ranserna är vi inte bara beroende av att 
vi har rätt kompetens, utan även att de 
leverantörer, entreprenörer och konsul-
ter som vi anlitar har rätt kompetens. 
Därför samarbetar Trafikverket med 
branschen, ett exempel är vårt initiativ 
till samarbete inom kompetens på järn-
vägssidan. Det är ännu för tidigt att säga 
något om effekterna av samarbetet, men 
förhoppningen är att det ska underlätta 
för branschen som helhet att hitta och 
utveckla rätt kompetens.

ATTRAHERA 
Vi arbetar för att öka intresset för och 
kunskapen om tekniska yrken och 
säkerställa tillgång till bristkompetenser 
genom långsiktiga branschsamarbeten, 
tävlingar och aktiviteter. Effekterna av 
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av trafiksäkerhetsklassade och övriga 
befattningar ökat. För att möta det ökade 
antalet rekryteringar har vi påbörjat ett 
förändringsarbete för att utveckla vårt 
arbetssätt ytterligare. Vi arbetar bland 
annat mer med gemensamma rekryte-
ringar för samma typ av tjänst vilket 
möjliggör effektivare rekryterings-
processer. Det är viktigt att fortsätta 
utveckla vårt arbetssätt och effektivi-
sera tidsåtgången för att konkurrera på 
arbetsmarknaden. 

Inom Trafikverket finns befattningar 
där särskilda lämplighetskrav ska vara 
uppfyllda för att få utföra arbetsupp-
gifter av betydelse för trafiksäkerheten 
inom järnväg. Rekryteringsprocessen 
för trafiksäkerhetsklassade befattningar 
innehåller bland annat personbedöm-
ning för att säkerställa att personal med 
dessa arbetsuppgifter ska ha den person-
lighet och de kognitiva, psykomotoriska 
och beteendemässiga förutsättningar 
som krävs för att utföra arbetet. Vi har 
gjort om annonsutformningen samt kva-
lifikationerna för trafiksäkerhetsklas-
sade befattningar, baserat på relevanta 
faktorer som enligt forskningen ökar 

Tabell 51
Ranking av Trafikverket

Karriärbarometern (young professionals)* 2016 2015 2014

Civilingenjör 19 21 29

Högskoleingenjör 23 22 15

Företagsbarometern (studenter)

Civilingenjör 44 38 28

Högskoleingenjör 31 25 22

Sveriges Bästa Arbetsgivare (young professionals) 38 46 63

* Young professionals: personer under 40 år med akademisk bakgrund och 1–8 års arbetslivserfarenhet

sannolikheten för en god arbetspresta-
tion. Vi gör bedömningen att föränd-
ringen attraherar en bredare målgrupp 
och på sikt leder till ökad träffsäkerhet i 
rekryteringarna. 

UTVECKLA OCH BEHÅLLA
Chefsutveckling 
För att skapa förutsättningar för att 
fortsätta utveckla både verksamhet och 
medarbetare har vi genomfört en syste-
matisk bedömning av chefer, projektle-
dare och specialister. 

Vi har ett utvecklingsprogram kallat 
Morgondagens ledare. Deltagarna får 
individuella utvecklingsområden, som 

ska utveckla motiverade och engagerade 
medarbetare som bedöms ha potential 
i att kunna ta en chefsroll. Programmet 
är relativt nytt men målsättningen är att 
flertalet av deltagarna inom 1–3 år ska ha 
tagit steget till en chefstjänst. 

Genom ytterligare ett chefsutveck-
lingsprogram för tio utvalda chefer vill 
vi säkerställa nästa generations ledare 
och ge insikter kring chefsarbete och 
utmaningar på högre nivå. 

Vidare finns två olika mentorspro-
gram, ett med interna mentorer och ett 
med externa. Det externa programmet 
är ett samarbete med andra myndighe-
ter.  
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Medarbetarutveckling

Trafikverket har beslutat att arbeta uti-
från nya värderingar – att vi är pålitliga, 
engagerade och modiga. Vi har disku-
terat värdeorden och vad de innebär i 
arbetsgrupper i organisationen. Genom 
denna ökade dialog är förhoppningen att 
medarbetare i organisationen upplever 
tydligare styrning och stöd samt ett ökat 
engagemang.

Under året har vi utvecklat en bestäl-
larorganisation för att samla vårt totala 
behov av och arbeta mer strategiskt med 
kompetensutveckling. Vi bedömer att 
det har gett oss en möjlighet att hitta 
synergier i utbildningsbehov som leder 
verksamheten framåt. 

Mångfald och inkludering 

Trafikverkets definition av mångfald: 
Mångfald innebär olikheter som gör oss 
till unika individer som sammantaget 
skapar ett större ”vi” och ett framgångs-
rikt Trafikverk. För att fungera som en 
kompetent samhällsutvecklare arbetar 
vi för en öppen inkluderande kultur där 
vi värdesätter varandras olikheter, och 
samspelet skapar jämlikhet, gemenskap 
och innovation.

• Målområde 1: Kompetensförsörj-
ning – att arbeta målinriktat 
med personalsammansättning. 

Regeringen har gett Sveriges myndighe-
ter i uppdrag att erbjuda praktikplatser 
till nyanlända arbetssökande samt per-
soner med funktionsnedsättning, under 
perioden 1 april 2016–31 december 2018. 
Utifrån det uppdraget har vi beslutat att 
erbjuda 600 praktikanter plats under 
perioden. 
Under året har cirka 90 nyanlända 
arbetssökande samt personer med funk-
tionsnedsättning börjat sin praktik hos 
oss runt om i landet. Målsättningen är 
att praktikperioden ska vara ett positivt 
utbyte som gagnar såväl oss som prakti-
kanten. Arbetet med praktik i staten är 
ett led i vårt mångfaldsarbete. Detta är 
ett sätt för oss att bredda rekryterings-
basen, visa på vår attraktivitet som ar-
betsgivare och skapa större möjligheter 
att ha tillgång till rätt kompetens. 
För att bygga kompetens och trygghet 
kring handledarrollen och möjliggöra en 
värdefull praktikperiod har handledarna 
gått en utbildning som främjar mångfald 
och inkludering. 

• Målområde 2: Skapa inkluderan-
de trafikverkskultur – inklude-
rande synsätt. 

Vi har tagit fram en utbildning för samt-
liga medarbetare och chefer. Syftet med 
utbildningen är att öka medvetenhet och 
förståelse kring mångfald och inklude-
ring samt diskrimineringsgrunderna. 

 • Målområde 3: Öka förtroendet i 
samhället. 

Trafikverket har antagit Angeredsut-
maningen i Västra Götaland där vi följer 
elever med teknisk inriktning. Syftet är 
att ge eleverna i Angered möjlighet att 
bygga upp ett kontaktnät och få kunskap 
om vårt spännande uppdrag. Satsningen 
kommer att leda till att nya grupper 
intresserar sig för att söka till tekniskt 
inriktade utbildningar som möter våra 
framtida kompetensbehov. 

Arbetsmiljö och hälsa

Trafikverket bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete, där vi identifierar 
och åtgärdar risker i våra medarbetares 
arbetsmiljö. För att möta trenden i sam-
hället och i vår organisation med ökad 
stress och psykosociala besvär, har vi 
arbetat för att implementera de nya före-
skrifterna om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4). Det innebär att 
skyddskommittéer, ledningsgrupper och 
chefer har arbetat med föreskrifternas 
krav för att säkerställa att våra arbets-
sätt uppfyller kraven och ger ett hållbart 
arbetsliv. Våra forskningsprojekt inom 
arbetsmiljöområdet är också ett stöd i 
arbetet, som är av långsiktig karaktär. 

Vi startade eller drev följande arbets-
miljöprojekt under året:

• Ökad kunskap om hur våra akti-
vitetsbaserade kontorslösningar 
påverkar våra medarbetare. Pro-
jektet genomförs tillsammans 
med Centrum för belastnings-
skadeforskning vid Gävle hög-
skola. En slutrapport kommer i 
början av 2017, men några lös-
ningar har redan tillvaratagits 
för nya kontorsetableringar. En 
sådan är att se de nya kontors-
lösningarna som förändrings-
projekt snarare än byggprojekt. 
I kommande projekt krävs bra 
stöttning till chefer och medar-
betare samt engagemang under 
hela förändringsprocessen.

• Dagens teknik ger oss möjlighet 
att arbeta gränslöst när det gäl-
ler plats och tid. Vi vill undersö-
ka för- och nackdelar med detta 
och ta fram hälsofrämjande 
lösningar som förstärker det po-
sitiva och minskar det negativa 
i en ökande digitalisering. En 
enkätundersökning till samtliga 
medarbetare ska utgöra underlag 
till fokusgruppdiskussioner för 
att hitta framtida förhållnings-
sätt till den tilltagande digitali-
seringen.

• Ytterligare ett forskningspro-
jekt drevs tillsammans med 
Stressforskningsinstitutet om 
dynamisk belysning kopplat 
till skiftarbete. Syftet var att 
öka livskvaliteten och stärka 
säkerheten samt förebygga den 
ohälsa som våra skiftarbetande 
medarbetare kan råka ut för 
under arbetslivet. En slutrapport 
kommer i början av 2017. Specifi-

Tabell 52
Sjukfrånvaro, procent

2016 2015 2014 2013 2012

Totalt 3,6 3,5 3 2,6 2,7

– varav långtidssjukskrivna (60 dagar 
eller mer)

51,9 52,1 48,3 43,2 43,2

Kvinnor 5,3 5,2 4,2 4 3,7

Män 2,6 2,5 2,2 1,9 2,1

29 år eller yngre 3,3 2,6 2,1 2,3 1,9

30–49 år 3,8 3,7 3,1 2,7 2,7

50 år och äldre 3,6 3,4 2,9 2,6 2,7
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kationen för ljus i våra operativa 
lokaler har redan förändrats för 
att möjliggöra flexibla ljuslös-
ningar.

Trafikverket har haft en ökande sjuk-
frånvaro de senaste åren för att under 
2016 plana ut på 3,6 procent, se Tabell 
52. Långtidssjukfrånvaron har ökat och 
kvinnors sjukfrånvaro ökar i en snab-
bare takt än männens, vilket är en trend 
vi ser i samhället såväl som hos oss. 
Vi vill hitta orsakerna till våra med-
arbetares sjukfrånvaro och har därför 
initierat ett projekt för en djupare analys 
eftersom sjukfrånvaron har en negativ 
påverkan på vår förmåga att utföra vårt 
uppdrag.

AVVECKLA

Trafikverket ska fortsätta vara en attrak-
tiv arbetsgivare även för de som slutar 
sin anställning hos oss. För att säker-
ställa det har vi krav på avslutningssam-
tal mellan chef och medarbetare och en 
anonym enkät för att fånga upp syn-
punkter. Vi har även en omställningsor-
ganisation som arbetar med individuella 
åtgärder för att hitta lösningar inom 
eller utanför Trafikverket för överta-
lig personal. Vår bedömning är att de 
medarbetare som slutar har en positiv 
inställning till oss som arbetsgivare, 
vilket underlättar för oss att eventuellt få 
tillbaka dem eller att de rekommenderar 
oss till andra.

PERSONALSTRUKTUR

Trafikverkets personalstatistik framgår 
av Tabell 53 och chefer fördelat på män 
och kvinnor i Tabell 54.

Under 2016 har personal- och 
konsultkostnaderna i förhållande till 
Trafikverkets totalvolym minskat något. 
Utfallet för året blev 14 procent, vilket 
kan jämföras med utfallet 2015 som 
var marginellt högre men är i linje med 
tidigare år. Att det inte hänt några större 
förändringar beror på att investerings-
volymen i Trafikverkets större projekt 
fortsatt varit låg, eftersom flera projekt 
befinner sig antingen i uppstarts- el-
ler avslutningsskedet. Detta innebär 
att Trafikverkets investeringsvolym 
kommer att öka när fler projekt går in i 
ett genomförandeskede och då kommer 
andelen personal- och konsultkostnader 
att gå ner.

Tabell 54
Chefer

2016 2015 2014 2013 2012

Ledamöter i Trafikverkets ledningsgrupp 
(tidigare direktion)

14 13 13 13 13

– varav kvinnor, procent 43 62 46 38 38

– varav män, procent 57 38 54 62 62

Antal chefer 549 526 496 499 529

– varav kvinnor, procent 43 40 38 37 34

– varav män, procent 57 60 62 63 66

Tabell 53
Personalstatistik

2016 2015 2014 2013 2012

Antal tillsvidareanställda 6 652 6 432 6 342 6 313 6 239

Antal tidsbegränsat anställda 839 752 740 691 682

Totalt antal anställda (vid årets slut) 7 491 7 184 7 082 7 004 6 921

Årsarbetskrafter, egen personal 6 607 6 377 6 257 6 283 6 161

Årsarbetskrafter, konsulter* 1 414 1 457 1 215 1 124 1 241

Antal nyanställningar 573 501 421 461 416

Antal avgångar, tillsvidareanställda 353 412 389 387 476

– varav pensionsavgångar 51 177 148 172 164

Personalomsättning 5,4% 6,5% 6,2% 6,1% 6,7%

Antal tillsvidareanställda (genom-
snitt)

6 566 6 392 6 324 6 302 6 229

– varav kvinnor 38% 37% 37% 36% 36%

– varav män 62% 63% 63% 64% 64%

Antal tidsbegränsat anställda 
(genomsnitt)

840 752 703 671 621

Totalt antal anställda (genomsnitt) 7 406 7 144 7 027 6 973 6 850 

* Konsulter anlitas för att klara variationer i uppdrag och för att täcka luckor vid personalförändringar. 
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Trafikverkets interna styrning och kontroll syftar till att verksamheten genomförs enligt instruktion,  
regleringsbrev och verksamhetskrav. Kraven innebär att verksamheten ska utföras effektivt, enligt gällande 
rätt och andra förpliktelser. Vi ska ha en tillförlitlig och rättvisande redovisning och god hushållning med sta-
tens medel. Riskhantering och revisioner är verktyg i arbetet med den interna styrningen och kontrollen. 

Hantera verksamhetens 
hot och möjligheter

Säkerställa
 kontin

uite
t i 

krit
isk verksamhet

Säkerställa  
relevant förmåga

Hantera  

inträffade händelser

Trafikverket har under 2016 arbe-
tat med att höja kompetensen om 
riskhantering samt att införa det 
uppdaterade riskramverket i arbets-
processer och kritiska leveranser. 
Arbetet fortsätter 2017.

ARBETSSÄTT VID RISKHANTERING
Riskhanteringen utgår från förutsätt-
ningarna i styr- och arbetsformerna i 
hela organisationen. Risker och inträf-
fade händelser värderas och lyfts av 
verksamhetsansvarig till överliggande 
organisatoriska nivå, med stöd av direk-
tivets kriterier för värdering. De största 
riskerna dokumenteras i respektive 
enhets verksamhetsanalys. Från en-
heternas analyser hämtas underlag till 
en övergripande verksamhetsanalys av 
Trafikverkets största hot och möjlighe-
ter, som hålls aktuell under året. 

Externa och interna revisioner är del 
av den interna styrningen och kontrol-
len. Återkommande interna revisioner 
genomförs exempelvis inom områdena 
trafiksäkerhet, miljö, arbetsmiljö och 
informationssäkerhet.

Den interna styrningen och kontrol-
len följs upp och utvärderas genom 
myndighetsledningens bedömning av 
om riskhanteringsprocessen har varit 
ändamålsenlig. Underlaget för bedöm-
ningen baseras på uppföljning från risk 
manager och från internrevisionens och 
Riksrevisionens granskningar.

Intern styrning och   
kontroll
God intern styrning och kontroll uppnår 
vi genom att ansvar och befogenheter är 
definierade, att det finns rutiner och reg-
ler för verksamheten och att riskbaserad 
verksamhetsstyrning tillämpas ända-
målsenligt. Riskhanteringen är integre-
rad i Trafikverkets styrformer: mål- och 
resultatstyrning, finansiell styrning, 
regelstyrning och gemensamma värde-
ringar. Stegen i riskhanteringsproces-
sen är: etablera sammanhang (kontext), 
bedöma, planera, genomföra åtgärder, 
övervaka och utvärdera samt informera 
och kommunicera. Att dessa moment 
genomförs och dokumenteras med god 
kvalitet är grundläggande för Tra-
fikverkets resultat och för den interna 
styrningen och kontrollen.

Ramverket för den integrerade 
riskhanteringen innebär att risker (hot 
och möjligheter), inträffade händelser 
(incidenter, tillbud, olyckor, avvikelser, 
kriser) samt planering av åtgärder vid 
avbrott är integrerade i riskhanterings-

processen. Efterlevnad/internkontroll 
(compliance) är inbyggd i riskramverket 
genom arbetssättet för att säkerställa 
relevant förmåga och de båda verksö-
vergripande analyserna; Utvärdering 
av ledningssystemets effektivitet och 
ändamålsenlighet samt Risk-och sårbar-
hetsanalys.

Till grund för Trafikverkets riskhan-
tering ligger styrelsens direktiv med 
principer, förhållningssätt och kriterier 
för värdering av risker och inträffade 
händelser samt en intern föreskrift som 
beskriver riskhanteringsprocessen och 
ansvaret för tillämpningen. Verksam-
hetsanpassning till respektive arbets-
process sker genom att processägaren 
upprättar en riktlinje för riskhantering 
och genomför förmågebedömning, 
för processens tillämpning utifrån 
det gemensamma ramverket. De tre 
ansvarslinjerna för intern styrning och 
kontroll enligt vedertagen internationell 
praxis har tydliggjorts: riskägarskapet 
(verksamhetschef), riskfunktionerna 
(Trafikverkets risk manager och enhe-
ternas riskstrateger) och gransknings-
funktionerna (revision).
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Resultatredovisning
Intern styrning och kontroll

HANTERADE RISKER
Vi har under året hanterat flera höga 
risker, eller minskat risknivån för dem. 
Här följer några exempel:

• Principiella frågor om finansie-
ringen av E10 genom Kiruna 
har klarats ut. Kiruna kommun 
kommer att få stora störningar i 
stadsomvandlingen om inte E10 
följer tidplan.

• Investeringsverksamhet som 
löpande pågår innebär att 
tidsförskjutningar och kost-
nadsavvikelser uppstår. För att 
styra denna verksamhet med hög 
produktivitet behövs hand-
lingsutrymme i form av högre 
anslagskredit än andra verksam-
heter. Den minskade anslagskre-
diten för investeringar från 10 
procent till 3 procent hanterades 
2016. För 2017 är krediten höjd 
till 5 procent, men Trafikverket 
bedömer att det fortsatt är en 
hög risk för att produktivitets-
vinster uteblir. 

• Bristerna i driftsäkerhet (redun-
dans) för tågnära operativ data-
kommunikation genom Borlänge 
är nu åtgärdade till acceptabel 
nivå.

• Ökad styrning och kontroll 

har införts för entreprenader 
genom ökade krav och skärpt 
uppföljning av beställarens och 
entreprenörernas kontrollpro-
gram och kontrollplaner.

Inför 2017 finns högt prioriterade risker 
där de pågående åtgärderna ännu inte 
fått tillräcklig effekt. Risknivån är 
fortfarande för hög inom flera områden, 
till exempel: 

• Förmågan att hantera it-lös-
ningar och information med 
olika skyddsbehov.  

• Systematik i styrning och 
uppföljning av sociala krav i 
entreprenaderna. Under 2017 
förväntas resultat av arbetet 
2016 att falla ut i förbättrad 
kontroll.

• Risken för händelser som inne-
bär allvarlig störning i trans-
portsystemet ska reduceras så 
långt möjligt, men kan inte tas 
bort helt. Det är därför kritiskt 
för väg- och järnvägstrafiken att 
det finns en bra kontinuitets-
hantering (avbrottsplanering). 
Under 2017–2018 planeras 
särskilda insatser för området.

• Det är kritiskt för Trafikver-
ket med en bra fungerande 

uppföljning och analys av den 
komplexa anläggningen. Under 
2016 har flera åtgärder vidtagits 
som medfört att risken är bättre 
under kontroll. Men det återstår 
fortsatt mycket arbete med sys-
temstöd, metoder och arbetssätt 
för att få en bättre aggregerad 
beskrivning av anläggningen 
samt förmågan att följa upp 
beställningar.

Under 2016 har vi fortsatt med införan-
det av den integrerade riskhanteringen, 
bland annat genom kompetenshöjning 
och vidareutveckling av riskhanteringen 
i Trafikverkets arbetsprocesser. Detta 
arbete kommer att pågå med fortsatt 
intensitet 2017. Ett nytt arbetssätt för 
Trafikverkets strategiska arbete är 
under införande och där är riskbe-
dömning av målsättningarna en del av 
beslutsunderlaget. För revisionsobserva-
tioner med hög risknivå behövs fortsatt 
uppmärksamhet på att beslutade tider 
för genomförande av åtgärder ska hållas. 
Arbetet med förbättrad övervakning av 
verksövergripande ”ständiga” risker och 
planeringen av åtgärder vid avbrott för 
kritiska leveranser (kontinuitetshante-
ring) behöver fortsätta.
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Resultaträkning
tkr Not

2016-01-01  
2016-12-31

2015-01-01  
2015-12-31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag Not 1 19 479 208 21 070 868
Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 7 203 591 6 526 538
Intäkter av bidrag 2 493 923 1 812 251
Finansiella intäkter Not 3 131 143 38 356
Summa 29 307 864 29 448 013

Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal Not 4 –5 468 357 –5 158 205
Kostnader för lokaler –335 170 –357 455
Övriga driftskostnader Not 5 –19 006 727 –20 133 266
Finansiella kostnader Not 3 –632 747 –748 069
Avskrivningar och nedskrivningar Not 6 –9 856 534 –9 753 805
Summa –35 299 536 –36 150 800

Verksamhetsutfall –5 991 672 –6 702 787

Resultat från andelar i hel- och delägda företag Not 17 581 1 494

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 400 370 141 442
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet –400 370 –475 647
Saldo Not 7 0 –334 204

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Not 1 7 912 966 4 259 984
Medel som erhållits av myndigheter för finansiering av bidrag 2 893 8 218
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Not 8 22 704 44 692
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål Not 9 –7 524 –4 061
Lämnade bidrag Not 8 –7 931 038 –4 256 025
Saldo Not 8 0 52 808

Årets kapitalförändring Not 10 –5 991 091 –6 982 689

Finansiell redovisning
Resultaträkning

Trafikverkets årsredovisning 2016
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Balansräkning
Kommentarer till balansräkningen
Tillgångar
Trafikverkets immateriella anläggningstillgångar består 
främst av balanserade utgifter för egenutvecklade 
dataprogram. Det ökade värdet består främst av 
pågående utveckling av systemstöd för kapacitetstill-
delning på järnväg samt systemstöd för förvaltning av 
infrastrukturanläggningar.

Väganläggningar har under året invärderats som 
färdigställda till ett värde av 7 753 miljoner kronor. 
Motsvarande värde för järnvägsanläggningar uppgår 
till 7 415 miljoner kronor. Årets avskrivningar och 
nedskrivningar uppgår till 9 857 miljoner kronor varav 
5 014 miljoner kronor utgörs av avskrivningar på 
väganläggningar och 4 492 miljoner kronor utgörs av 
avskrivningar på järnvägsanläggningar. Värdet av  
pågående investeringar uppgick vid årets slut till  
71 092 miljoner kronor varav väganläggningar svarade 
för 24 397 miljoner kronor och järnvägsanläggningar 
för 46 600 miljoner kronor. I detta ingår ett flertal 
mycket stora projekt, bland annat Citybanan i Stock-
holm,  Förbifart Stockholm och Västsvenska paketet  
(Väg- och järnvägsinvesteringar i Göteborgsregionen).

Det ökade värdet på maskiner, inventarier, installa-
tioner m.m. beror till största delen på upprustning av 
de järnvägsfordon Trafikverket tillhandahåller för den 
upphandlade nattågstrafiken samt anskaffning av en 
snöslunga för järnvägen.

Ökningen av upplupna bidragsintäkter och upplupna 
intäkter av avgifter och andra ersättningar härrör i allt 
väsentligt till projektet Citybanan i Stockholm där en 
periodisering har gjorts av framtida ersättningar från 
medfinansiärer. Periodiseringen har gjorts för att möta 
upparbetningsgraden i projektet. De upplupna intäk-
terna är till del hänförliga till tidigare år av försiktighets-
skäl har periodisering inte skett tidigare.

Skulder, avsättningar och åtaganden
Övriga lån uppgår vid årets slut till 1 047 miljoner 
kronor och består till största delen av förskotteringar 
(lån) från kommuner och avser lån för tidigareläggning 
av investeringar. Den sammanlagda skulden för de 
förskotteringar av investeringar som Trafikverket  
och regeringen har godkänt får inte överstiga  
6 129 miljoner kronor.

tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar Not 11
Balanserade utgifter för dataprogram 288 050 138 843
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 1 901 2 591
Summa immateriella anläggningstillgångar 289 951 141 434

Materiella anläggningstillgångar
Infrastrukturanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom Not 12 286 105 229 280 510 878
Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 13 74 753 108 198
Maskiner, inventarier, transportmedel m.m. Not 14 1 125 070 937 174
Pågående nyanläggningar Not 15 71 091 845 64 975 252
Beredskapstillgångar Not 16 58 674 59 752
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 846 174 619 379
Summa materiella anläggningstillgångar 359 301 746 347 210 906

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag Not 17 17 371 16 790
Andra långfristiga fordringar Not 18 664 396 1 050 520 
Summa finansiella anläggningstillgångar 681 767 1 067 309

Varulager m.m.
Varulager och förråd Not 19 832 024 653 207
Pågående arbeten 0 0
Förskott till leverantörer 4 943 2 830
Summa varulager m.m. 836 967 656 038

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 946 475 1 027 472
Fordringar hos andra myndigheter 1 529 755 1 578 486
Övriga kortfristiga fordringar Not 20 102 238 123 749
Summa fordringar 2 578 468 2 729 707

Periodavgränsningsposter Not 21
Förutbetalda kostnader 305 183 360 251
Upplupna bidragsintäkter 900 639 238 905
Övriga upplupna intäkter 754 136 173 659
Summa periodavgränsningsposter 1 959 957 772 815

Avräkning med statsverket Not 22 –3 248 410 –1 629 478

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 23 8 851 964 8 526 637
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Not 23 0 0
Kassa och bank 69 176 75 351
Summa kassa och bank 8 921 140 8 601 988

SUMMA TILLGÅNGAR 371 321 585 359 550 718

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital Not 24
Statskapital 319 732 925 307 072 302
Resultatandelar i hel- och delägda företag –2 500 323 –2 458 760
Balanserad kapitalförändring 607 579 902 239
Kapitalförändring enligt resultaträkning –5 991 091 –6 982 689
Summa myndighetskapital 311 849 091 298 533 093

Fonder Not 25 32 182 24 658

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 26 36 829 64 210
Övriga avsättningar Not 27 1 130 186 1 473 348
Summa avsättningar 1 167 015 1 537 558

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret Not 28 2 509 692 2 249 692
Övriga lån Not 29 1 046 564 1 614 093
Andra långfristiga skulder Not 30 2 716 196 2 650 454
Övriga krediter i Riksgäldskontoret Not 28 40 706 349 41 507 313
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 1 270 274 1 379 284
Leverantörsskulder 6 787 548 6 731 057
Övriga kortfristiga skulder Not 31 701 632 600 906
Förskott från uppdragsgivare och kunder 1 538 0
Summa skulder m.m. 55 739 792 56 732 799

Periodavgränsningsposter Not 32
Upplupna kostnader 2 243 482 2 432 523
Oförbrukade bidrag 180 553 189 791
Övriga förutbetalda intäkter 109 469 100 296
Summa periodavgränsningsposter 2 533 505 2 722 610

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 371 321 585 359 550 718
Ansvarsförbindelser 
Övriga ansvarsförbindelser Not 33 26 646 200

Finansiell redovisning
Balansräkning

Trafikverkets årsredovisning 2016
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Anslagsredovisning inklusive 
redovisning mot bemyndiganden

Disponibla medel Utfall
Anslag perioden 2016-01-01 – 2016-12-31

Not 
38

Ingående 
överförings-

belopp 
2016-01-01 

Not 34

Årets tilldel- 
ning enligt 
reglerings- 

brev 
Not 35

Omdispo- 
nerade 

anslags- 
belopp 
Not 34

Indrag- 
ning

Totalt 
disponibelt 

belopp

Netto- 
kostnader

Utgående 
överförings- 

belopp 
2016-12-31 

Not 36tkr
SPECIFIKATION AV ANSLAG  
UTGIFTSOMRÅDE 22 – KOMMUNIKATIONER
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag)

6 Investeringar i regional plan (ram) 614 981 3 219 534 3 834 515 3 202 219 632 296
7 Räntor och återbetalning av lån (ram)
7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram) 261 465 434 128 695 593 289 909 405 684
7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram) 1 180 217 2 036 463 3 216 680 1 274 161 1 942 519

S:a 7 Räntor och återbetalning av lån (ram) 1 441 682 2 470 591 3 912 273 1 564 070 2 348 203
10 Större investeringar i nationell plan (ram)
10.1 Väginvesteringar (ram) –212 690 3 808 005 3 595 315 3 469 466 125 849
10.2 Järnvägsinvesteringar (ram) –608 475 8 265 189 7 656 714 7 661 502 –4 788
10.3 Sjöfartsinvesteringar (ram) 64 521 243 617 308 138 144 007 164 131
10.4 Luftfartsinvesteringar (ram) 50 000 50 968 100 968 100 968

S:a 10 Större investeringar i nationell plan (ram) –706 644 12 367 779 11 661 135 11 274 975 386 161
11 Övriga investeringar (ram)
11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram) –281 541 3 115 294 –1 500 2 832 253 2 236 303 595 950
11.2 Stadsmiljöavtal (ram) 228 963 500 601 729 564 96 413 633 150

S:a 11 Övriga investeringar (ram) –52 579 3 615 895 –1 500 3 561 816 2 332 716 1 229 100
12 Övrig verksamhet (ram)
12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning (ram) 47 815 999 372 1 500 –16 756 1 031 931 1 011 546 20 385
12.2 Forskning och innovation (ram) 12 124 349 780 –2 632 359 272 360 570 –1 298
12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram) –36 709 482 000 445 291 480 828 –35 537

S:a 12 Övrig verksamhet (ram) 23 230 1 831 152 1 500 –19 388 1 836 494 1 852 944 –16 450
S:a 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag) 1 320 670 23 504 951 –19 388 24 806 233 20 226 923 4 579 310
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (ramanslag)

1 Vidmakthållande väg (ram)
 1.1 Drift och underhåll av vägar (ram) 351 825 9 750 699 10 102 524 10 202 789 –100 264
 1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram) 39 561 1 300 650 1 340 211 1 447 314 –107 103
 1.3 Bidrag för drift av enskild väg (ram) –21 060 1 204 465 1 183 405 1 114 729 68 676

S:a 1 Vidmakthållande väg (ram) 370 327 12 255 814 12 626 141 12 764 832 –138 691
2 Vidmakthållande järnväg (ram)
 2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram) 337 587 8 040 445 8 378 032 7 604 089 773 943

S:a 2 Vidmakthållande järnväg (ram) 337 587 8 040 445 8 378 032 7 604 089 773 943
4 Forskning och innovation 4 809 176 888 –282 181 415 165 122 16 293

S:a 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur  
(ramanslag) 712 723 20 473 147 –282 21 185 588 20 534 043 651 544

1:3 Trafikverket: Administration (ramanslag)
2 Trafikverkets administration (ram) 3 693 1 297 029 1 300 722 1 247 673 53 049

S:a 1:3 Trafikverket: Administration (ramanslag) 3 693 1 297 029 1 300 722 1 247 673 53 049
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser (ramanslag)

1 Icke statliga flygplatser (ram) 63 013 63 013 63 013
2 Flygtrafiktjänster (ram) 2 649 10 000 –2 649 10 000 7 475 2 525
3 Beredskapsflygplatser (ram) –387 9 500 9 113 9 108 4

S:a 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser (ramanslag) 2 261 82 513 –2 649 82 126 79 597 2 529
1:7 Trafikavtal (ramanslag)

1 Trafikavtal (ram) 51 471 831 000 –51 471 831 000 751 695 79 305
S:a 1:7 Trafikavtal (ramanslag) 51 471 831 000 –51 471 831 000 751 695 79 305
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till  

Transeuropeiska nätverk (ramanslag)
5 EU-stöd, TEN (ram) 528 863 348 500 877 363 382 745 494 618

S:a 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till  
Transeuropeiska nätverk (ramanslag) 528 863 348 500 877 363 382 745 494 618

1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)
3 Trängselskatt Stockholm – del till TRV (ram) 38 864 40 000 –38 864 40 000 29 193 10 807
6 Trängselskatt Stockholm – del till TRV (ram) 1 437 390 1 207 476 125 800 2 770 666 980 182 1 790 484

S:a 1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag) 1 476 253 1 247 476 86 936 2 810 665 1 009 374 1 801 291
1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag)

1 Trängselskatt i Göteborg – del till TRV (ram) 70 193 26 500 –70 193 26 500 12 445 14 055
2 Trängselskatt Göteborg – del till TRV (ram) 783 813 079 154 646 968 508 968 508

S:a 1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag) 70 976 839 579 84 453 995 008 980 953 14 055

Finansiell redovisning
Anslagsredovisning inklusive redovisning mot bemyndiganden

Trafikverkets årsredovisning 2016
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Anslagsredovisning forts.

Finansiella villkor

Anslag 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan
Statsbidrag till investeringar i enlighet med prioriteringar i de fastställda länsplanerna 
för regional transportinfrastruktur har utbetalats med 721 miljoner kronor.
Anslag 1:1 ap.7.2 Räntor och återbetalningar av lån för järnvägar
Trafikverket har betalat 26 tusen kronor avseende administrativ avgift för kapitaltäck-
ningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure AB, 487 tusen kronor i administrativ av-
gift och 5,3 miljoner kronor i ränta avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train.
Anslag 1:1 ap.10.1 Väginvesteringar
Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar har utbetalats med  
285 miljoner kronor.
Anslag 1:1 ap.10.2 Järnvägsinvesteringar
Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och spårfordon har utbetalats med 
2 028 miljoner kronor.

Utbetalning av bidrag till fordonsinnehavare för GSMR utrustning har gjorts med 
88 miljoner kronor.
Anslag 1:1 ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar
Statsbidrag till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort har utbetalats 
med 91 miljoner kronor.

Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende 
 villkorat aktieägartillskott till Svedab.

Åtgärder i Nationalstadsparken har genomförts för 606 tusen kronor.
Det har under året inte varit aktuellt att infria kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan 

Infrastructure AB.
Trafikverket har inte utfört investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägs-

nät i anslutning till statens järnvägsnät.
Infrastrukturåtgärder för främjande av kollektivtrafik i landsbygd har genomförts 

för 39 miljoner kronor. Enligt redovisning av regeringsuppdrag är resterande åtgärder 
om 160 miljoner kronor planerade men har inte upparbetats under året. Medel finns 
tillgängliga för dessa och åtgärderna kommer att genomföras under kommande år. 

Cykelfrämjande åtgärder har genomförts för 41 miljoner kronor.
Medel om 139 miljoner kronor finns tillgängliga för ersättning till transportörer för 

kostnader gällande identitetskontroller. Utbetalning av ersättning regleras i Förordning 
(2016:1264), som träder i kraft den 11 januari 2017, och kommer att ske under 2017.
Anslag 1:1 ap.12.1 Planering stöd och myndighetsutövning
Trafikverket har betalat 10 miljoner kronor till Transportstyrelsen för verksamhet som 
avser ärenden om körkort med villkor om alkolås enligt körkortslagen eller deltagande 
i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt övergångsbestämmel-
serna i körkortslagen.

500 tusen kronor har betalats som bidrag för främjande av ökad och säker cykling. 

Budgetering för resterande medel har gjorts och kommer att utbetalas efter rekvisition.
Anslag 1:1 ap.12.2 Forskning och innovation
58 miljoner kronor har används till forskning och innovation inom sjöfarten och  
60 miljoner kronor har använts till forskning och innovation inom luftfarten.
Anslag 1:1 ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
Till Inlandsbanan AB har bidrag utbetalats med 170 miljoner kronor och till Öresunds-
brokonsortiet har ersättning utbetalats med 311 miljoner kronor för nyttjandet av 
Öresundsförbindelsen.
Anslag 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangsavgift 
på 11 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikationssystemet 
Rakel.

36 miljoner kronor har betalts till Kammarkollegiet avseende den ersättning som 
betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt som varit 
inblandat i sammanstötning med motorfordon.

Trafikverket har betalat 162 tusen kronor för stakning av vinterled till Holmön.
Åtgärder för förbättrat vägunderhåll i landsbygd har genomförs för 92 miljoner 

kronor. Resterande åtgärder om 8 miljoner kronor är planerade och medel finns 
tillgängliga för dessa, de beräknas genomföras under 2017.
Anslag 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangsavgift på 
3 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.

Kvalitetsavgifter till ett belopp av 157 miljoner kronor har betalats av Trafikverket.
740 tusen kronor har betalts till Kammarkollegiet avseende den ersättning som 

betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt som varit 
inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon.

Åtgärder för förbättrat järnvägsunderhåll i landsbygd har genomförs för 56 miljoner 
kronor. Resterande åtgärder om 44 miljoner kronor är planerade och medel finns 
tillgängliga för dessa, de beräknas genomföras under 2017.
Anslag 1:3 ap.2 Trafikverket administration
Kostnaderna för Trafikverkets medlemskap i de europeiska intressegrupperna EEIG, 
EWIV och UIC har uppgått till 4 miljoner kronor.
Anslag 1:11 ap.6 Trängselskatt Stockholm
Från anslagsposten har 280 miljoner kronor använts till medfinansiering av kostnader 
för tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm Förbifart Stockholm.
Låneram och krediter
Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2016 redovisas i not 28.

Lån från kommuner och enskilda för finansiering i väg- och järnvägsanläggningar har 
upptagits och amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för år 2016 anger. 

Utnyttjandet av disponibla anslagskrediter redovisas i not 36.

Disponibla medel Utfall
Anslag perioden 2016-01-01 – 2016-12-31

Not 
38

Ingående 
överförings-

belopp 
2016-01-01 

Not 34

Årets tilldel- 
ning enligt 
reglerings- 

brev 
Not 35

Omdispo- 
nerade 

anslags- 
belopp 
Not 34

Indrag- 
ning

Totalt 
disponibelt 

belopp

Netto- 
kostnader

Utgående 
överförings- 

belopp 
2016-12-31 

Not 36
1:15 Sjöfartsstöd (ramanslag)

1 Sjöfartsstöd (ram) 1 604 000 1 604 000 1 486 259 117 741
S:a 1:15 Sjöfartsstöd (ramanslag) 1 604 000 1 604 000 1 486 259 117 741

TOTALT UTGIFTSOMRÅDE 22 – KOMMUNIKATIONER 4 166 910 50 228 195 171 389 –73 790 54 492 704 46 699 262 7 793 442

Inkomsttitlar Not

Beräknade inkomster  
enligt regleringsbrev

2016

Utfall inkomster
2016-12-31

2511 038 Ansökningsavgifter till transportdispenser 22 000 17 624
6511 001 Bidrag till Transeuropeiska nätverk 37 382 745
Totalt 22 000 400 370

Finansiell redovisning
Anslagsredovisning inklusive redovisning mot bemyndiganden
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tkr
Tilldelad 

bemyndigande ram
Ingående 

 åtaganden
Utestående 

åtaganden 
Utestående åtagandenas fördelning per år

År 2017 År 2018 År 2019 Därefter
Anslag 155 800 000 122 246 204 125 937 146 22 169 676 17 538 620 13 899 616 72 329 235
Anslag 1:1 Utveckling 91 600 000 84 906 004 79 670 946 8 437 556 7 654 215 6 318 221 57 260 955
Anslag 1:2 Vidmakthållande 25 000 000 17 463 500 21 047 300 5 112 540 4 171 305 3 945 515 7 817 940
Anslag 1:7 Trafikavtal 7 500 000 6 408 100 5 865 700 878 300 874 800 732 900 3 379 700
Anslag 1:11 Trängselskatt Stockholm 27 500 000 10 928 600 17 865 500 7 146 200 4 466 375 2 679 825 3 573 100
Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg 4 200 000 2 540 000 1 487 700 595 080 371 925 223 155 297 540

1)Avser bemyndiganden enligt 17 § anslagsförordningen, dvs. åtaganden som medför utgifter under kommande budgetår. 
Utestående åtagande inkluderar framtida räntekostnader för upptagna lån. Vid beräkningarna använder sig Trafikverket av en kalkylränta på 4,2 procent som är  
fastställd av den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA. En förändring av kalkylräntan med 0,5 procent motsvarar 2 500 miljoner kronor i förändrat åtagande.

Kommentar utestående åtaganden jämfört med tilldelad bemyndiganderam. Anslag 1:11 Trängselskatt Stockholm: Utestående åtaganden är väsentligt lägre än  
tilldelad bemyndiganderam. Avtal har inte tecknats enligt tidigare planering för entreprenader avseende projekt förbifart Stockholm. 
Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg: Utestående åtaganden är väsentligt lägre än tilldelad bemyndiganderam. Avtal har inte tecknats enligt tidigare planering för  
entreprenader inom västsvenska paketet.

Redovisning mot bemyndiganden1
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Finansieringsanalys
tkr Not

2016–01–01
2016–12–31

2015–01–01 
2015–12–31

DRIFT
Kostnader Not 39 –25 440 444 –26 390 001
Finansiering av drift
Intäkter av anslag 19 479 208 21 070 868
Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 40 7 187 702 6 517 252
Intäkter av bidrag Not 41 249 534 121 827
Övriga intäkter 131 143 30 356
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 27 047 587 27 748 303
Ökning (–)/minskning (+) av lager –178 817 –12 027
Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar –467 107 24 462
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder –200 421 331 227
Kassaflöde från/till drift 760 798 1 701 963

INVESTERINGAR
Investeringar i finansiella tillgångar 385 543 –342 573
Investeringar i materiella tillgångar –21 927 543 –21 498 544
Investeringar i immateriella tillgångar –187 280 –50 883
Summa investeringsutgifter –21 729 280 –21 891 999
Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret 3 656 731 2 655 000
– amorteringar –4 197 695 –3 492 964
Andra långfristiga lån 39 928 400 923
– amorteringar –607 195 –261 090
Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/ tillförts statens budget 19 307 089 18 719 195
Försäljning av anläggningstillgångar 32 262 18 058
Bidragsmedel som erhållits för investeringar Not 41 2 244 389 1 690 424
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 20 475 508 19 729 546
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder –814 330 434 731
Kassaflöde från/till investering –2 068 102 –1 727 722

UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras 400 370 141 442
Inbetalningar i uppbördsverksamhet 400 370 141 442
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet –400 370 –475 647
Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet 0 –334 204

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag –7 931 038 –4 256 025
Utbetalningar i transfereringsverksamhet –7 931 038 –4 256 025
Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 7 912 966 4 259 984
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 2 893 8 218
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 22 704 44 692
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 7 938 562 4 312 894
Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 7 524 56 869
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL –1 299 780 –303 094

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 6 972 510 7 275 603
Ökning (+)/minskning (–) av kassa och bank –11 –14
Ökning (+)/minskning (–) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 325 327 2 227 062
Ökning (+)/minskning (–) av banktillgodohavanden –6 164 –188 409
Ökning (+)/minskning (–) av avräkning med statsverket –1 618 932 –2 341 733
Summa förändring av likvida medel –1 299 780 –303 094
Likvida medel vid årets slut 5 672 730 6 972 510
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
tkr 2016 2015 2014 2013 2012
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad låneram 47 200 000 46 266 300 47 600 000 48 178 000 44 350 000
Utnyttjad låneram 43 216 041 43 757 005 44 594 970 43 740 934 41 717 934

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit 2 302 000 3 799 000 3 773 000 3 731 000 3 765 130
Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året 0 0 0 0 0

Räntekonto*)

Räntekostnader 46 668 22 812 10 517 23 917 29 346
Ränteintäkter 17 387 4 519 36 901 76 599 85 494

Avgiftsintäkter
Intäkter som inte disponeras av Trafikverket 17 624 18 359 19 709 23 543 23 891
Intäkter som disponeras av Trafikverket 7 203 591 6 526 538 6 273 430 6 885 324 7 259 054
Intäkter enligt budget i regleringsbrev 4 746 146 4 801 000 5 046 200 5 362 800 4 670 500

Anslagskredit
Beviljade anslagskrediter 1 480 199 3 339 501 3 857 179 3 868 667 3 758 451
Utnyttjad anslagskredit 248 990 1 160 864 1 646 159 338 480 705 759

Anslagssparande
Summa anslagssparande 8 042 431 5 327 773 3 899 695 3 022 022 2 840 068

Tilldelade bemyndiganden
Belopp intecknade av framtida åtaganden 125 937 146 122 246 204 127 656 296 107 203 475 108 241 575
Summa tilldelade bemyndiganden 155 800 000 136 448 000 145 750 000 132 328 000 120 050 000

Anställda
Årsarbetskrafter 6 555 6 336 6 262 6 211 6 169
Medeltal anställda (inklusive projektanställda) 7 406 7 144 7 027 6 973 6 850
Driftskostnad per årsarbetskraft 3 785 4 048 4 008 4 115 3 981

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring –5 991 091 –6 982 689 –6 644 388 –4 973 993 –4 474 911
Balanserad kapitalförändring 607 579 902 239 1 091 280 966 559 343 380

*)  Jämförelsesiffror för åren 2015–2013 avseende räntekostnader och ränteintäkter på räntekontot har justerats i  
jämförelse med tidigare årsredovisningar på grund av att de tidigare felaktigt innehållit räntebelopp som ej avsåg räntekontot.
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Noter
REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänt
Trafikverkets årsredovisning är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) 
om myndigheters bokföring samt de undantag från EA-regler som beslutats av 
Ekonomistyrningsverket eller som regeringen meddelat i regleringsbrevet för år 
2016. 

I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande verk-
samheten. I resultatredovisningen ingår även utförda investeringar i väg- och 
järnvägsanläggningar.

Anslag och intäkter
Trafikverkets verksamhet finansieras i huvudsak genom statliga anslag. 

Avräkning mot anslagen görs för den löpande verksamheten med redovisade 
kostnader efter avdrag av intäkter i den anslagsfinansierade verksamheten. 

Investering i väg- och järnvägsanläggningar anslagsavräknas normalt kost-
nadsmässigt i samband med att investeringen utförs. Sådana anslagsmedel 
tillförs statskapitalet och redovisas därför inte i resultaträkningen. 

Undantag från den direkta anslagsavräkningen görs för investeringar som 
finansieras med lån hos Riksgäldskontoret. Tidpunkten för anslagsavräkning 
för sådana lånefinansierade investeringar beslutas av regeringen. Lånefinan-
sierade investeringar i eldrifts- och teleanläggningar samt vissa anläggningar i 
Stockholmsområdet anslagsavräknas i normala fall i takt med amorteringar som 
baseras på planenliga avskrivningar. Lånefinansierade investeringar i projekt som 
regeringen särskilt pekat ut anslagsavräknas i takt med att amorteringar görs 
under 25 år från det att respektive anläggning tagits i drift. 

Investering som tidigareläggs genom tillfällig finansiering med lån från externa 
intressenter anslagsavräknas då lånen återbetalas. 

Trafikverket ansvarar för uppbörd av avgifter för trafik på statens spåran-
läggningar enligt järnvägsförordningen (2004:526). Avgifterna disponeras av 
Trafikverket för finansiering av vidmakthållande på järnväg.

Externa uppdrag utförs mot ersättning enligt villkor i regleringsbrev. Trafikver-
ket disponerar de intäkter som uppkommit i de externa uppdragen. Resultatet av 
de externa uppdragen redovisas i resultaträkningen (ingår i årets kapitalföränd-
ring) och balanseras till kommande år. 

Periodisering görs av inkomster och bidrag. Bidrag från EU avseende stöd till 
Transeuropeiska nätverk samt expeditions- och ansökningsavgifter inlevereras 
till statsverket.

Bemyndiganden
Trafikverket har bemyndiganderamar enligt 17 § anslagsförordningen 
(2011:223).  Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upp-
tagna lån. Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga 
investeringar i infrastrukturella anläggningstillgångar ingår i redovisningen mot 
bemyndiganderamen.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar aktiveras enligt gällande bestämmelser för 
statliga myndigheter.

Infrastrukturella anläggningstillgångar
Trafikverket redovisar samtliga investeringar i väg- och järnvägsanläggningar 
som tillgång i balansräkningen. Anslagsmedel för utförda investeringar tillförs 
statskapitalet. Anläggningarna värderas till full produktionskostnad oberoende 
av finansieringsform. Eventuell extern finansiering tillförs statskapitalet. Anskaff-
ningskostnad för mark avseende järnvägsanläggningar särredovisas från och 
med år 2002. Mark anskaffad före år 2002 redovisas till ett standardvärde av en 
krona per kvadratmeter. Mark anskaffad från och med år 2002 är redovisad till 
faktisk anskaffningskostnad.

Trafikverket har träffat avtal som innebär finansiell leasing gällande vissa 
eldriftsanläggningar. Dessa anläggningar är aktiverade i balansräkningen. Av-
talade leasingavgifter redovisas som kort- respektive långfristig skuld. Leasade 
anläggningar skrivs av enligt de principer som gäller för Trafikverkets egna 
anläggningstillgångar.

Produktionskostnad i pågående investeringsprojekt aktiveras som pågående 
nyanläggningar. Ränta aktiveras inte under byggnadstid eftersom anslagsavräk-
ning av räntan görs i takt med byggandet. I värdet för Botniabanan, bron över 
Motalaviken samt bron över Sundsvallsfjärden ingår ränta under byggnadstid. 
Projekteringskostnader för planerade investeringar aktiveras som pågående 
nyanläggning. Invärdering från pågående investeringsprojekt till färdigställd 
anläggning sker normalt i samband med att anläggningen tas i bruk.

Byggnader, maskiner och inventarier
Anskaffade byggnader, maskiner och inventarier för användning i den egna verk-
samheten redovisas som anläggningstillgång till historisk anskaffningskostnad. 
Planenliga avskrivningar belastar resultat och avräknas mot anslag. 

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas ursprungliga anskaff-
ningsvärde med avskrivningstider som fastställts efter bedömning av tillgångar-
nas ekonomiska och tekniska livslängd inom följande intervall:
•  Immateriella anläggningstillgångar: 3–5 år
• Järnvägsanläggningar: 25–110 år
• Väganläggningar: 10–95 år
•  Eldriftanläggningar: 10–35 år
• Teleanläggningar: 5–20 år
•  Byggnader: 10–40 år
• Förbättringsutgifter på annans fastighet: 5–15 år
• Maskiner och inventarier: 3–25 år
•  Färjor: 20–30 år.
• Reservbroar (beredskapstillgång): 50 år

Från och med år 2008 tillämpas komponentavskrivning för samtliga järnvägsan-
läggningar. För huvuddelen av järnvägsanläggningarna tillämpades fram till och 
med år 2007 en genomsnittlig avskrivningstid, beräknad som ett genomsnitt av 
livslängden för de anläggningstyper som normalt förekommer i en järnvägsan-
läggning. Differentierade avskrivningstider för järnvägsanläggningar tillämpades 
före 2008 endast för eldrift- och teleanläggningar (som finansierats med lån).

Från och med år 2016 tillämpas komponentavskrivning för samtliga vägan-
läggningar. Fram till och med år 2015 tillämpades en schablonmässig linjär 
avskrivningstid på 40 år.

För väg- och järnvägsanläggningar innehåller det ekonomiska anläggnings-
registret inte enskilda anläggningsindivider utan hanteras i grupp. I samband 
med uppdelning av investeringar på komponenter har Trafikverket gjort en 
bedömning av nedskrivningsbehovet vid utbyte av komponenter i anläggningen. 
Vår bedömning är att det inte förkommer något nedskrivningsbehov eftersom 
reinvesteringar som regel inte planeras in i en snabbare takt än komponenternas 
tekniska livslängd.

Kostnader för vägrätter, servitut och tomträtter aktiveras som en del av pro-
duktionskostnaden för uppförandet av den infrastrukturella anläggningstillgång-
en. Dessa skrivs sedan av i samma takt som den tillgång de är anskaffade för.

Samtliga avskrivningar redovisas i resultaträkningen. Avskrivning på väg- och 
järnvägsanläggningar där anslagsavräkning skett redan vid investeringens 
genomförande, påverkar årets kapitalförändring.

Aktier och andelar
Andelar i hel- och delägda företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Varulager och förråd
Varulager och förråd består i huvudsak av material för underhåll och reparation 
av anläggningar. Värdering sker enligt FIFU-principen till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och verkligt värde. Inkuransberäkning har gjorts schablonmässigt 
utifrån en inkuranstrappa. 

Fordringar
Fordringar tas upp till de belopp som de beräknas inflyta med. Reservering för 
osäkra fordringar görs efter individuell bedömning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas i bokslutet till aktuell växelkurs  
på balansdagen.

Avsättningar
Avsättningar görs enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 
(2000:605).

Avsättning för miljöåtgärder görs då det finns ett föreläggande från tillsyns-
myndighet samt i de fall där Trafikverket genomfört åtgärdsutredning och med 
tillräcklig säkerhet kunnat kostnadsbedöma efterbehandlingsåtgärden.

Avsättning för kostnader för avveckling av fastigheter görs när beslut fattats 
om sådan avveckling. 

Avsättning görs för åtgärdande av brister i färdigställd anläggning som identi-
fierats i samband med slutbesiktning. 

Avsättning för ersättning till uppsagd personal görs när beslut fattats.
Avsättning för ersättning till personal som erbjudits förtida pensionering görs 

när beslut fattats. 
Avsättning för skadeståndskrav i entreprenader görs, efter bedömning av 

Trafikverket, då framställan om sådan gjorts och det bedömts sannolikt att 
skadestånd kommer att betalas.
Kort- och långfristiga fordringar och skulder
Från och med 2014 delas fordringar och skulder upp i kort- och långfristig del 
enligt 5 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
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Elterminer
Trafikverket köper elenergi främst för vidareförsäljning till de järnvägsföretag 
som trafikerar statens spåranläggningar med eldrivna tåg. Elen prissäkras med 
finansiella elterminer, dessa elterminer redovisas inte i balansräkningen.

Brytdag
Trafikverket tillämpar den 5 januari som brytdag för inomstatliga motparter. Om 
detta är en lördag eller söndag, blir närmast föregående vardag brytdag. Detta 
enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 10 § förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring. För att hålla nere storleken på periodiseringsposterna 
har Trafikverket 2016 tillämpat 12 januari som brytdag för externa motparter. 
Detta beror på att Trafikverket är en beställande myndighet med mycket stort 
inflöde av fakturor, främst från utomstatliga leverantörer.

Not 4 Antal anställda och lönekostnader

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Antal tillsvidareanställda vid årets slut 6 652 6 432
därav män 4 094 4 024
därav kvinnor 2 558 2 408
Lönekostnader 3 497 443 3 314 937
därav arvoden och andra ersättningar 995 1 409

Ersättningar (lön och skattepliktiga förmåner) har  
utbetalats till följande personer utsedda av regeringen:
Lena Erixon, generaldirektör 1 855 621
Torbjörn Suneson, tf generaldirektör 2015-03-01-2015-08-31 — 892
Gunnar Malm, generaldirektör t.o.m. 2015-02-28 — 577
Mats Sjöstrand, styrelseordförande 101 101
Charlotte Wäreborn Schultz, styrelseledamot 50 50
Karin Peedu, styrelseledamot 50 50
Maria Rankka, styrelseledamot 50 50
Magnus Persson, styrelseledamot 50 50
Kristina Birath, styrelseledamot fr.o.m. 2015-07-01 50 25
Ilmar Reepalu, styrelseledamot fr.o.m. 2015-07-01 50 25
Hans Lind, styrelseledamot fr o m 2016-07-01 25 —
Staffan Widlert, styrelseledamot fr o m 2016-07-01 25 —
Runar Brännlund, styrelseledamot t o m 2016-06-30 25 50
Kent Johansson, styrelseledamot t.o.m.2015-06-30 — 26
Johanna Dillén, styrelseledamot t.o.m. 2015-06-30 — 25

Not 5 Övriga driftskostnader

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Summa kostnader för löpande verksamhet
och investeringar 40 866 237 41 640 821
Aktivering av kostnader för investering –21 859 510 –21 507 555
Kostnader för löpande verksamhet 19 006 727 20 133 266

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar  

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Avskrivningar
Väg- och järnvägsanläggningar 9 506 102 9 511 600
Beredskapsanläggningar 1 227 524
Byggnader och markanläggningar 58 536 56 755
Förbättringsutgifter på annans fastighet 22 217 19 840
Maskiner, inventarier, transportmedel m.m. 122 889 103 721
Immateriella anläggningstillgångar 12 032 25 443
Summa avskrivningar 9 723 003 9 717 881

Nedskrivningar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, transportmedel och inventarier
Immateriella anläggningstillgångar 1 521
Pågående investeringar 133 531 34 402
Omsättningstillgångar
Summa nedskrivningar 133 531 35 923

Summa avskrivningar och nedskrivningar 9 856 534 9 753 805

 Not 1–42
Not 1 Intäkter av anslag

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning 46 699 262 44 050 046
Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital för 
investering i järnvägs- och väganläggning –19 307 089 –18 719 195
Redovisade intäkter av anslag enligt resultaträkningen 27 392 173 25 330 852
Varav
Verksamheten, intäkter av anslag 19 479 208 21 070 868
Transfereringar, medel som erhållits från statens budget 7 912 966 4 259 984

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2016-01-01 2015-01-01

tkr 2016-12-31 2015-12-31
Förare 463 818 447 921
Banavgifter minimipaket och grundläggande 
 bantillträdestjänster

1 681 991 1 474 032

Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd 424 456
Summa intäkter av offentligrättslig verksamhet 2 146 233 1 922 409

Färjeleder 96 657 93 811
Uthyrning av reservbroar 4 289 1 620
Utbildning 47 207 47 678
Teletjänster och IT 80 656 213 205
Materialservice 1 128 935 1 094 050
Elförsäljning 1 058 911 1 052 668
Fastighetsförvaltning 79 766 82 441
Intäkter i större investeringsprojekt 1 452 601 998 092
Övrigt 1 108 336 1 020 564
Summa övriga ersättningar 5 057 358 4 604 129

Summa intäkter och övriga ersättningar 7 203 591 6 526 538

I summa övriga ersättningar ovan ingår följande ersättningar  
som regleras i avgiftsförordningen (1992:191) 4 §:

Tidskrifter och andra publikationer 229 310
Konferenser och kurser 45 560 50 996
Lokaler 65 052 64 496
Tjänsteexport 6 740 9 172

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader  

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Finansiella intäkter 
Räntekonto hos Riksgäldskontoret 17 387 4 519
Ränta lån i Riksgäldskontoret 36 191 13 179
Valutakursvinster på fordringar och skulder 66 710 16 626
Övriga finansiella intäkter 10 855 4 032
Summa Finansiella intäkter 131 143 38 356

Finansiella kostnader
Ränta lån i Riksgäldskontoret –523 014 –614 855
Räntekonto hos Riksgäldskontoret –46 668 –22 812
Ränta på överlåtet konto från Affärsverket Statens 
Järnvägar 0 –715
Valutakursförluster på fordringar och skulder –11 428 –55 563
Övriga finansiella kostnader –51 637 –54 124
Summa finansiella kostnader –632 747 –748 069

Undantag från EA-regler
I regleringsbrevet för år 2016 medges Trafikverket följande undantag från de 
generella EA-reglerna för statliga myndigheter:
• Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen 

(2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta reglerings-
brev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med 
lån. 

• Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjnings-
förordningen (2011:210) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är 
av tillfällig natur eller mindre omfattning.
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Not 7  Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter 
som inte disponeras av myndigheten 

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Ansökningsavgifter för transportdispenser, 
offentligrättsliga 17 625 18 359
EU -bidrag till Transeuropeiska nätverk, TEN 382 745 123 084
Medel som tillförts statens budget från 
 uppbördsverksamhet –400 370 –475 647
Summa 0 –334 204

Den återstående balanserade kapitalförändringen avseende  
Affärsverket Statens Järnvägar (334 204 tkr) har under år 2015 inbetalts  
till inkomsttitel

Not 10 Årets kapitalförändring

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Resultat externa uppdrag 1 85 127 90 976
Resultat offentligrättslig verksamhet 67 816 38 363
Resultat vägavgifter Svinesund, Motala, Sundsvall 72 411 71 268
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 225 354 200 607

Bidrag för investeringar, järnvägs- och väganläggningar 2 244 389 1 690 424
Summa bidragsfinansierade investeringar 2 244 389 1 690 424

Anslagstilldelning för amortering avseende  
lånefinansierade järnvägsanläggningar 453 506 443 155
Anslagstilldelning för amortering, lånefinansierade broar väg 7 495 7 495
Anslagstilldelning för amortering Botniabanan 428 669 428 669
Anslagstilldelning för amortering avseende 
l ånefinansierade väganläggningar 240 000 240 000
Anslagstilldelning för amortering, Tullstation Svinesund 1 800 1 800
Summa anslagsfinansierade amorteringar 1 131 470 1 121 119

Av- och nedskrivningar av anslags- och
externfinansierade järnvägs- och väganläggningar 2 –9 551 595 –9 485 995
Summa av- och nedskrivningar på järnvägs- och 
väganläggningar –9 551 595 –9 485 995

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 581 1 494
Ränta betalningsutfästelse hel- och delägda företag –41 289 –43 057
Ej anslagsfinansierade bidragskostnader 0 52 808
Kapitalförändring avseende avveckling av  
Affärsverket Statens Järnvägar 0 –428 266

Ianspråktagande av ackumulerade vinstmedel, extern 
uppdragsverksamhet, tele och materialförsörjning 0 –91 822
Summa övrigt –40 708 –508 844

Summa totalt –5 991 091 –6 982 689

1)  Den externa uppdragsverksamheten bedrivs inom IT, Trafikvägsskolan, 
 Materialservice, Färjerederiet, Förvaltning av järnvägsfordon och Förarprov 

2) Avskrivning för broarna Svinesund, Motala och Sundsvall 71 776tkr (71 769tkr), 
redovisas inom posten ”Resultat vägavgifter Svinesund, Motala, Sundsvall”.

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 298 286 329 985
Årets anskaffning 0 0
Årets färdigställande från pågående investering 0 4 400
Försäljning/utrangering –64 512 –36 100
Utgående anskaffningsvärde 233 773 298 286

Ingående avskrivningar –281 314 –290 450
Årets avskrivningar –12 032 –25 443
Försäljning/utrangering 64 512 34 579
Ackumulerad avskrivning –228 834 –281 314

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 –1 521
Försäljning/utrangering 0 1 521
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Planenligt restvärde 4 939 16 971

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning

0 0

Pågående immateriella anläggningstillgångar
Ingående pågående anläggning 124 463 78 647
Årets anskaffning 187 280 50 883
Försäljning/utrangering 0 0
Omklassificering till färdig anläggning 0 –4 400
Nedskrivning av pågående investering –26 731 –667
Utgående anskaffningsvärde 285 012 124 463

Summa 289 951 141 434

Not 8 Transfereringar 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Medel från näringslivet 2 115 0
Medel från Kommuner 0 11 145
Medel från EU 1 616 1 019
Medel från övriga 18 973 32 528
Summa erhållna medel 22 704 44 692

Medel från övriga avser medel för finansiering av utbetalda skyltfondsbidrag samt 
delfinansiering av utbetalda bidrag till norrlandstrafiken med nattåg.

Lämnade bidrag
tkr

2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Statliga myndigheter/internationella organisationer 1 815 069 342 181
Statliga bolag/affärsverk 418 295 301 059
Kommuner och landsting 3 395 830 1 385 688
Privata och kommunala företag/organisationer 1 120 757 1 056 588
Organisationer/ideella föreningar 34 116 41 685
Enskilda vägar 1 142 061 1 127 106
Övriga 4 910 1 718
Summa lämnade bidrag 7 931 038 4 256 026

Bidrag till statliga myndigheter avser främst sjöfartsstöd och forskning. Bidraget 
till sjöfartsstöd på 1 486 259tkr infördes år 2016. Bidraget till statliga bolag avser 
bidrag till teknisk utrustning på tåg, GSMR. samt bidrag till tågtrafik. Bidrag till 
affärsverk avser forskning inom sjö- och luftfart samt investeringar i farleder. 
Bidragen till kommuner och landsting avser främst projektering av ny tunnelbana i 
Stockholm, ny bro över Göta älv, investeringar i kollektivtrafik samt investeringar i 
kommunala vägar och spårvägar. Ökningen 2016 jämfört med 2015 avser bidrag 
till kollektivtrafik. Bidrag till privata och kommunala företag avser främst drift av 
flygplatser, färjeleder samt inlandsbanan.

Not 9  Avsättning till/upplösning av  
fonder m.m. för transfereringsändamål

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Inbetalningar under året –13 414 –12 373
Årets ränteintäkter 118 56
Transfereringar 5 772 8 255
Avsättning till/upplösning av fonder –7 524 –4 061
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Not 15 Pågående nyanläggningar

Järnvägsanläggningar

Maskiner, inventarier,  
transportmedel, byggnader 

och markanläggningar SummaVäganläggningar
tkr 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 22 295 937 39 184 311 42 458 791 47 911 665 220 797 306 904 64 975 525 87 402 881
Årets anskaffning 9 890 370 8 163 996 11 623 137 12 966 306 198 739 200 353 21 712 246 21 330 655
Försäljning/utrangering 0 0 0 0 0 0 0 0
Omklassificering till färdig anläggning –7 752 537 –25 020 306 –7 415 140 –18 417 979 –321 449 –285 991 –15 489 126 –43 724 276
Nedskrivning av pågående investering –36 527 –32 064 –66 991 –1 202 –3 282 –470 –106 800 –33 735
Utgående anskaffningsvärde 24 397 243 22 295 937 46 599 797 42 458 791 94 805 220 797 71 091 845 64 975 525

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 171 911 160 985
Årets anskaffning 173 464
Årets färdigställande från pågående investering 11 416 13 580
Försäljning/utrangering –151 –3 118
Utgående anskaffningsvärde 183 348 171 911

Ingående avskrivningar –86 953 –70 231
Årets avskrivningar –22 217 –19 840
Försäljning/utrangering 147 3 118
Ackumulerad avskrivning –109 023 –86 953

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Planenligt restvärde 74 326 84 958

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning 0 0

Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående pågående anläggning 23 240 6 729
Årets anskaffning –11 397 30 091
Försäljning/utrangering 0 0
Omklassificering till färdig anläggning –11 416 –13 580
Nedskrivning av pågående investering 0 0
Utgående anskaffningsvärde 427 23 240

Summa 74 753 108 198

Det negativa värdet för årets anskaffning beror på rättning av felaktig balansering 
från 2015 som innebär att ett belopp uppgående till 12,7 miljoner kr har flyttats 
till konto 1285 Övriga pågående nyanläggningar.

Not 14 Maskiner, inventarier, transportmedel m.m.
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 453 559 3 476 465
Årets anskaffning 10 402 10 738
Årets färdigställande från pågående investering 303 621 141 416
Försäljning/utrangering –49 258 –175 060
Utgående anskaffningsvärde 3 718 323 3 453 559

Ingående avskrivningar –2 512 949 –2 581 926
Årets avskrivningar –122 889 –103 721
Försäljning/utrangering 46 020 172 697
Ackumulerad avskrivning –2 589 818 –2 512 949

Ingående nedskrivningar –3 435 –3 435
Årets nedskrivningar 0 0
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar –3 435 –3 435

Planenligt restvärde 1 125 070 937 174

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning 0 0

Not 12 Infraanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom

Väg Järnväg
Byggnader och  

markanläggningar Mark Summa
tkr 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 221 006 453 195 986 147 201 070 986 182 653 007 1 663 029 1 517 550 985 006 930 392 424 725 474 381 087 097
Årets anskaffning 0 0 0 0 614 1 305 –14 576 67 508 –13 963 68 813
Årets färdigställande från 
pågående investering 7 752 537 25 020 306 7 415 140 18 417 979 17 827 144 576 0 0 15 185 505 43 582 860
Försäljning/utrangering 0 0 0 0 –403 –12 552 –12 894 –12 552 –13 296
Utgående anskaffningsvärde 228 758 990 221 006 453 208 486 126 201 070 986 1 681 470 1 663 029 957 877 985 006 439 884 463 424 725 474

Ingående avskrivningar –84 810 427 –79 893 585 –58 612 229 –54 017 470 –791 941 –735 484 0 0 –144 214 596 –134 646 539
Årets avskrivningar –5 014 446 –4 916 841 –4 491 656 –4 594 759 –58 536 –56 755 0 0 –9 564 638 –9 568 354
Försäljning/utrangering 0 0 0 0 0 298 0 0 0 298
Ackumulerad avskrivning –89 824 873 –84 810 427 –63 103 884 –58 612 229 –850 477 –791 941 0 0 –153 779 234 –144 214 596

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0

Planenligt restvärde 138 934 118 136 196 026 145 382 242 142 458 757 830 993 871 088 957 877 985 006 286 105 229 280 510 878
Årets nedskrivningar i 
samband med utrangering/
försäljning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansiella leasingobjekt avseende eldriftsanläggningar ingår i posten järnvägsanläggningar. Anskaffningsvärde för eldriftsanläggningarna är 310 887 tkr och ackumulerade 
 avskrivningar uppgår till 279 521 tkr. Beträffande leasingskuld, se not 30 och 31.

Det negativa värdet för årets anskaffning av mark beror på rättningar som gjorts under 2016 avseende tidigare års anskaffningar som omfattade utgifter även för byggnader och 
andra intrångsersättningar. Rättningarna uppgår till ett belopp av ca 80 miljoner kronor

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärdet för Trafikverkets fastigheter uppgår till 353 miljoner kronor
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Not 18 Andra långfristiga fordringar
Enligt regelverket hos NASDAQ OMX måste Trafikverket ställa säkerhet för 
 finansiella elderivatkontrakt och bidra till defaultfonden.

tkr 2016-12-31 2015-12-31
Finansiella tillgångar NASDAQ 664 396 1 050 520

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Broavgifter Svinesund 47 597 13 712
Fordran på leverantörer 50 624 101 618
Övriga fordringar 4 017 8 419
Summa 102 238 123 749

Not 21 Periodavgränsningsposter
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Förutbetalda kostnader avseende
Förutbetalda hyreskostnader 54 776 54 507
Förutbetalda försäkringspremier 0 2 600
Ersättning trafikavtal 24 705 45 549
Bidrag till Öresundsbrokonsortiet 26 642 0
Bidrag till Inlandsbanan 32 250 42 500
Projekt Citybanan 8 140 19 870
Ersättning statsbidrag 0 45 046
IT-kostnader, licenser mm. 111 543 82 888
Övriga förutbetalda kostnader 47 127 67 291
Summa 305 183 360 251

Upplupna bidragsintäkter avseende
Investeringar järnväg 733 996 72 836
Investeringar väg 162 565 162 302
Övriga upplupna bidragsintäkter 4 078 3 767
Summa 900 639 238 905

Övriga upplupna intäkter avseende
Elförsäljning 104 487 83 518
Banavgifter 7 800 5 013
Skadereglering enligt trafikeringsavtal 10 000 8 000
Intäkter Citybanan 554 600 0
Upplupna ränteintäkter 20 623 12 570
Upplupna intäkter i investeringsprojekt 42 557 20 285
Övriga upplupna intäkter 14 070 44 273
Summa 754 136 173 659

Summa periodavgränsningsposter 1 959 957 772 815

Not 19 Varulager och förråd
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Lager hos Materialservice 794 847 648 940
Övrigt lager 37 177 4 267
Summa 832 024 653 207

Varulager och förråd består i huvudsak av lagret hos Materialservice  
som innehar material för underhåll och reparation av järnvägsanläggningar.

Not 17 Resultat och andelar i hel- och delägda företag
Swedish National Road Consulting AB (Sweroad) ägs av staten och förvaltas till 100 procent av Trafikverket. Svensk-Danska Broförbindelsen  
SVEDAB Aktiebolag (SVEDAB) ägs av staten. Aktierna innehas och förvaltas till 100 procent av regeringskansliet.  
För kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB ansvarar Trafikverket för 100 procent. Aktieägartillskott till SVEDAB för år 2016 uppgår till 0 tkr.

2016-01-01 2015-01-01
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Andelar och aktieägartillskott i helägda företag Andel av resultat/Aktieägartillskott Andel av resultat/–
SweRoad 581 1 494
SVEDAB 0 0
Summa 581 1 494

Andelarna har värderats utifrån förväntat resultat för år 2016.  
Under 2016 har ingen utdelning erhållits. 
Aktieköpen i Sweroad har finansierats med anslag till väghållningen.

Specifikation av innehav av andelar i helägda företag
Antal  
andelar

Andelar  
i %

Anskaffnings-
värde, tkr

Nominellt  
värde, kr

2016-01-31
2016-12-31
Bokfört värde, tkr

2015-01-31
2015-12-31
Bokfört värde, tkr

Swedish National Road Consulting Aktiebolag, 556224-1652, Solna 2 000 100 16 000 100 17 371 16 790
Tunnelpersonalen i Malmö AB, 556553-0234, Malmö 0 0
Summa 17 371 16 790

Not 16 Beredskapstillgångar
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 60 275 0
Årets anskaffning 150 0
Årets färdigställande från pågående investering 0 60 275
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående anskaffningsvärde 60 425 60 275

Ingående avskrivningar –524 0
Årets avskrivningar –1 227 –524
Försäljning/utrangering 0 0
Ackumulerad avskrivning –1 751 –524

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Planenligt restvärde 58 674 59 752

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning 0 0

Pågående nyanläggningar
Ingående pågående anläggning 0 28 209
Årets anskaffning 0 32 066
Försäljning/utrangering 0 0
Omklassificering till färdig anläggning 0 –60 275
Nedskrivning av pågående investering 0 0
Utgående anskaffningsvärde 0 0

Summa 58 674 59 752

Beredskapstillgångarna består av reservbroar
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Not 29 Övriga lån
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Förskotteringar väginvesteringar 71 069 426 263
Förskotteringar järnvägsinvesteringar 975 494 1 187 830
Summa övriga lån 1 046 564 1 614 093

Not 28 Lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Lån vid årets början 43 757 005 44 594 970
Under året upptagna lån 3 656 731 2 655 000
Årets amorteringar –4 197 695 –3 492 964
Lån vid årets slut 43 216 041 43 757 005

Lån upptagna för finansiering av
– Väganläggningar (enl 7 kap 6 § budgetlagen) 6 603 116 6 971 411
– Järnvägsanläggningar (enl 7 kap 6 § budgetlagen) 34 103 234 34 535 903
–  Övriga anläggningstillgångar (enl 7 kap 1 § budget-

lagen) 2 509 692 2 249 692
43 216 041 43 757 005

Beviljad låneram
– Anläggningstillgångar (enl 7 kap 1 § budgetlagen) 3 200 000 3 266 300
– Övriga krediter (enl 7 kap 6 § budgetlagen) 44 000 000 43 000 000

Not 26 Avsättningar för pensioner
I posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser ingår de åtaganden 
som Trafikverket har för utbetalning av förtida pensioner. Det återstående åtagan-
det vid årets slut har beräknats till 36,8 miljoner kronor enligt nedan.

tkr 2016-12-31 2015-12-31
Ingående avsättning 46 507 66 125
Årets pensionskostnad 12 682 11 774
Årets pensionsutbetalningar –22 360 –31 391
Utgående avsättning 36 829 46 507

Not 27 Övriga avsättningar
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Avsättning för miljöåtgärder 427 950 568 641
Avsättning för avvecklingskostnader, fastigheter m.m. 17 389 14 204
Avsättning för åtgärdande av brister i slutbesiktning 
av järnvägsanläggningar 9 808 19 168
Avsättning för personalanpassningar m.m. 12 341 32 851
Avsättning för skadestånd 633 553 838 484
Övriga avsättningar enl kollektivavtal 29 145
Summa övriga avsättningar 1 130 186 1 473 348

Varav bedöms regleras under 2017 16 957 26 129

Not 25 Fonder
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Ingående balans 24 658 20 597
Årets förändring 7 524 4 061
Utgående balans 32 182 24 658

Årets förändring specificeras i not 9

Not 22 Avräkning med statsverket
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Uppbörd
Ingående balans –351 –265
Redovisat mot inkomsttitel (–) –400 370 –475 647
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande 
flöde (+) 400 369 475 560
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel (+) 0 0
Fordringar/Skulder avseende Uppbörd –352 –351

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 205 281
Redovisat mot anslag (+) 3 815 025 2 073 702
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som 
betalats till
icke räntebärande flöde (–) –3 814 356 –2 073 778
Fordringar/Skulder avseende anslag i icke 
 räntebärande flöde 874 205

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans –1 650 899 603 469
Redovisat mot anslag (+) 42 884 237 41 976 344
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (–) –44 479 834 –44 230 713
Återbetalning av anslagsmedel (+) 0 0
Fordringar/Skulder avseende anslag i   
räntebärande flöde –3 246 497 –1 650 899

Not 24 Myndighetskapital
tkr
Förändring av myndighetskapitalet

Statskapital

Resultatandelar i 
hel- och delägda 

företag

Balanserad  
kapitalförändring, 

avgiftsbelagd 
verksamhet

Balanserad  
kapitalförändring, 

Affärsverket  
Statens Järnvägar

Balanserad  
kapitalförändring, 

övrigt

Kapitalförändring 
enligt  

resultaträkningen Summa

Utgående balans 2015 307 072 302 –2 458 760 466 323 428 266 7 650 –6 982 689 298 533 093

Ingående balans 2016 307 072 302 –2 458 760 466 323 428 266 7 650 –6 982 689 298 533 093

Föregående års kapitalförändring –6 674 452 –41 563 108 784 –428 266 52 808 6 982 689 0

Svinesundsförbindelse, amorteringar  
och avskrivningar 27 986 0 –27 986 0 0 0

Tillförda anslagsmedel för investering 19 307 089 0 0 0 0 19 307 089

Årets kapitalförändring –5 991 091 –5 991 091

Summa årets förändring 12 660 623 –41 563 80 798 –428 266 52 808 991 598 13 315 998

Utgående balans 2016 319 732 925 –2 500 323 547 121 0 60 458 –5 991 091 311 849 091

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans 21 568 108 770

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 418 607 171 177
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (–) –3 856 597 –2 190 801
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+/–) 3 413 987 1 932 422
Saldo –24 003 –87 202

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto –2 436 21 568

Summa avräkning med statsverket –3 248 410 –1 629 478

I summan av fordringar/skulder på statens centralkonto ingår 1 685tkr som  
kommer att flödesrättas mot räntebärande flöde nästkommande månad.

Not 23  Räntekonto och övriga tillgodohavanden  
i Riksgäldskontoret

tkr 2016-12-31 2015-12-31
Behållning räntekonto 8 851 964 8 526 637
Övriga tillgodohavanden 0 0

Beviljad räntekontokredit på räntekontot i Riksgäldskontoret är   
2 302 000tkr.
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Not 33 Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
Trafikverket ska enligt 7 § svara för avhjälpande av miljöskada enligt 10 kap miljöbal-
ken i de fall staten har ett ansvar för avhjälpande till följd av den flygplatsverksamhet 
som bedrivits av Luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits av Vägverket, 
Banverket och Statens järnvägar. Trafikverket ansvarar också för det miljöansvar som 
staten ska bära enligt de ramavtal som tecknades i samband med bolagiseringen av 
flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt bolagiseringen av Statens Järnvägar, 
den så kallade miljögarantin. Utöver det som nämns i instruktionens 7 § finns ram-
avtal och kompletterande avtal som reglerar Trafikverkets ansvar för sådan miljöskada 
som uppkommit till följd av den verksamhet som bedrevs före bolagiseringen av 
 Banverket Produktion, Vägverket Produktion och Statens Järnvägar.

Enligt villkor för anslag 1:1, Utveckling av statens transportinfrastruktur, får Trafik-
verket använda delposten 11.1 för de kostnader som uppstår som en konsekvens 
av statens miljöansvar inom transportområdet. Värdet av det framtida åtagandet är 
mycket svårbedömt men har beräknats uppgå till mellan 3,9 och 40 miljarder kronor 
med medianvärdet 22 miljarder kronor. I den värderingen har inte hänsyn tagits till 
de åtaganden som följer av miljögarantin då dessa ansetts alltför svårbedömda.

Delposten 7.2 inom anslaget 1.1 får disponeras för kostnader för eventuella kredit-
förluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade 
amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar.   
En eventuell framtida förlust kopplad till obligationsportföljen har beräknats till 
99,2 miljoner kronor.

Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras 
lämna villkorat aktieägartillskott till Svensk-Danska Broförbindelsen AB (Svedab) för 
att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapita-
let. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en 
betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare 
ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande 
upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser. Värdet av framtida åtaganden har 
beräknats till 2 852 miljoner kronor. Värderingen är gjord utifrån bolagets långfristiga 
skulder. I beräkningen har då beaktats att Trafikverket vid utgången av 2015 ställt ut 
betalningsutfästelser till Svedab till ett värde av 2 518 miljoner kronor, vilket redovi-
sats som långfristig skuld i balansräkningen enligt not 30. Vid ett eventuellt infriande 
ska avräkning ske från delposten 11.1 inom anslaget 1.1.

Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastruc-
ture AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgälds-
kontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. 
Vid ett eventuellt infriande ska avräkning ske från delposten 11.1 inom anslaget 
1.1. Det framtida åtagandet har beräknats till 1 324 miljoner kronor. Värderingen 
är gjord utifrån bolagets långfristiga skulder.

Trafikverket har för statens räkning förbundit sig att, efter beslut i bolagets sty-
relse, inbetala resterande del av den svenska statens andel av aktiekapitalet i det 
schweiziska bolaget EUROFIMA. Ett eventuellt infriande ska ske med 41,6 miljoner 
schweiziska franc eller 371 miljoner kronor, avräkning ske från delposten 11.1 
inom anslaget 1.1.

Not 34  Ingående överföringsbelopp  
samt omdisponerade anslagsbelopp

Enligt regeringsbeslut 2015-12-18:
– disponeras ingen anslagsbehållning för anslag 1:6, 1:7 och 1:15.
–  disponeras inte anslagsbehållning utöver 3 % för anslag  

1:1 ap.12.1, ap.12.2, 1:2, ap.4, 1:3.
–  för anslag 1:1 ap.6, 7.1 och 7.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.2, 12.3, 1:2 ap1.1, 

1.2,1.3, 2.1, 1:10, 1:11 ap.3, 6, 1:14 ap.1, 2 disponeras hela anslagsbehållningen.

Enligt regeringsbeslut 2015-12-18, kap. 4.3.2 har omfördelning av  
anslagssparande skett.

Enligt regeringsbeslut 2016-12-01 har medel omdisponerats från  
anslag 1:1 ap 11.1 till 1:1 ap 12.1.

Not 35 Förändring i årets tilldelning
tkr
Enligt regeringsbeslut 2016-06-22 har tilldelning minskat för:
anslag 1:2 ap1.1 500 000
Enligt regeringsbeslut 2016-12-01 har tilldelning ökat för:
anslag 1.1 ap 11.1 52 500

Finansiell redovisning
Noter

Not 30 Andra långfristiga skulder
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Skulder finansiell leasing, långfristiga 30 911 43 405
Innehållna garantibelopp, långfristiga 126 361 89 414
Betalningsutfästelse SVEDAB 2 558 899 2 517 610
Skuld aktieanskaffning Tunnelpersonalen i Malmö AB 25 25
Summa 2 716 196 2 650 454

Skulder för finansiell leasing avser hyra av matarledningar där 30 911tkr 
förfaller till betalning efter 2017 enligt följande fördelning.

År
2018–2021 30 571
2022–2025 340
Summa 30 911

Not 31 Övriga kortfristiga skulder
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Skulder finansiell leasing, kortfristiga 12 494 12 232
Innehållna garantibelopp, kortfristiga 531 302 464 324
Övrigt 157 836 124 350
Summa 701 632 600 906

Not 32 Periodavgränsningsposter
tkr 2016-12-31 2015-12-31
Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner exkl sociala avgifter 260 519 254 815
Övriga upplupna personalrelaterade kostnader 210 527 204 570
Upplupna utgiftsräntor 154 199 181 914
Upplupna kostnader för marklösen 544 363 571 513
Upplupna kostnader, investeringar i väg 356 878 363 760
Upplupna kostnader, investeringar i järnväg 316 557 361 609
Upplupna kostnader, drift och underhåll väg 62 406 96 582
Upplupna kostnader, drift och underhåll järnväg 195 285 309 582
Övriga upplupna kostnader 142 748 88 179
Summa 2 243 482 2 432 524

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga –19 8 207
Oförbrukade bidrag, utomstatliga 180 573 181 584
Summa 180 553 189 791

Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyresinkomster 33 679 30 478
Förutbetalda intäkter, investering 65 679 69 262
Övriga förutbetalda intäkter 10 111 555
Summa 109 469 100 295

Summa periodavgränsningsposter 2 533 505 2 722 610

Posten oförbrukade bidrag, inomstatliga, förväntas i sin helhet tas i anspråk  
inom tidsintervallet tre månader till ett år.
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Not 36 Utgående överföringsbelopp
Utnyttjandet av anslagskredit för samtliga anslagsposter ligger inom tillgängligt 
kreditutrymme. Redovisade utgående överföringsbelopp innebär ett nyttjande av 
disponibla anslagskrediter enligt följande. 

tkr
Disponibel 

 anslagskredit
Utnyttjad 

 anslagskredit
Överförings 

belopp
Anslag
1:1 ap.6 96 586 632 296
1:1 ap.7.1 13 024 405 684
1:1 ap.7.2 61 094 1 942 519
1:1 ap.10.1 114 240 125 849
1:1 ap.10.2 247 956 –4 788 0
1:1 ap.10.3 7 309 164 131
1:1 ap.10.4 1 529 100 968
1:1 ap.11.1 91 884 595 950
1:1 ap.11.2 15 018 633 150
1:1 ap.12.1 29 981 20 385
1.1 ap.12.2 10 493 –1 298 0
1:1 ap.12.3 14 460 –35 537 0
Summa 1:1 703 574 –41 623 0

1:2 ap.1.1 292 521 –100 264 0
1:2 ap.1.2 39 020 –107 103 0
1:2 ap.1.3 36 133 68 676
1:2 ap.2.1 241 213 773 943
Summa 1:2 ap.1.1 – ap.2.1 608 887 –207 367 0

1:2 ap.4 5 307 16 293
1:3 ap.2 38 911 53 049
1:6 ap.1 0 0
1:6 ap.2 1 000 2 525
1:6 ap.3 285 3
1:7 ap.1 24 930 79 305
1:10 ap.5 10 455 494 618
1:11 ap.3 4 000 10 807
1:11 ap.6 0 1 790 484
1:14 ap.1 2 650 14 055
1:14 ap.2 0 0
1:15 ap.1 80 200 117 741
Summa 1 480 199 –248 990 8 042 431

Utgående överföringsbelopp enligt anslagsredovisning 7 793 442

Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna Större 
 investeringar i nationell plan, Övriga investeringar, Investeringar i regional plan,  
Övrig verksamhet och räntor och återbetalning av lån under anslag 1:1 Utveckling 
av  statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter  
som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella 
anslagsposter/delposter under anslaget överskrids.

Trafikverket disponerar vidare angiven kredit beträffande anslagsposterna Vid-
makthållande av väg och Vidmakthållande av järnväg under anslag 1:2 Vidmakt-
hållande av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/
delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten  
 för aktuella delposter under anslaget överskrids. Av den disponibla anslagskrediten 
på 1:2 ap 1:1 om totalt 292 521 tkr får 200 000 tkr användas för planerat väg-
underhåll. Kredit som används för planerat underhåll får inte disponeras med den 
fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt.

Not 37 Bidrag till Transeuropeiska nätverk
Följande bidrag från EU har utbetalats till Trafikverket för finansiering av projekt 
inom området Transeuropeiska nätverk.

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

NEXT-ITS – North European Cross-Border ITS 2 36 503
Hubes and Spokes Project, Göteborg 13 140 2 846
Malmbanan, järnvägsplan för utbyggnad till dubbelspår 0 7 673
EasyWay, Fas 2 (ITS) 3 303 0
Trelleborg–Swinouscie, muddring av farled vid 
 Trelleborgs hamn 0 4 499
Västlänken, projektering av järnvägstunnel 11 165 0
Rosersberg kombiterminal, byggande av bangård 13 648 0
Förbifart Stockholm, studier avseende tunnelsäkerhet 329 0
Norra länken, byggande av vägtunnel 14 630 0
ERTMS, bidrag till fordonsägare för fordonsutrustning 2 272 0
Hallandsåsen, färdigställande av järnvägstunnel 317 707 0
Baltic Link, Karlskrona–Gdynia, upprustning 
 Emmaboda–Karlskrona 0 31 937
SWIFTLY Green (korridorstudier) 648 0
Botniska korridoren, byggande 2 401 4 561
Mid Nordic Corridor, planering för ny banvall i Storlien 0 2 109
Godsstråket genom Bergslagen, utbyggnad till  
dubbelspår Stenkumla–Degerön 0 32 956
Norrbotniabanan Umeå–Skellefteå, studier 3 500 0
Summa redovisat mot inkomsttitel 382 745 123 084
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Not 38 Kommentarer till anslagsutfall

Anslagspost

Avvikelse årets 
tilldelning-

årets netto-
kostnader 1

Avvikelse 
%

 1:1 7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar 
(ram) 144 219 33 %
Lägre kostnad än beräknat på grund av lågt ränteläge.

1:1 7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar 
(ram) 762 302 37 %
Lägre kostnad än beräknat på grund av lågt ränteläge.

 1:1 10.1 Väginvesteringar (ram) 338 539 9 %
Avvikelsen är en effekt av senareläggningar i 
 investeringsverksamheten.

1:1 10.2 Järnvägsinvesteringar (ram) 603 687 7 %
Lägre kostnad med anledning av återbetalning av kre-
ditutnyttjande från föregående år. Under våren 2016 
gjordes en periodisering av framtida ersättningar från 
medfinansiärer i projekt Citybanan. Periodiseringen har 
gjorts för att möta upparbetningsgraden i projektet, 
vilket medförde ökade intäkter på 1,1miljard kronor. In-
täkterna är till del hänförliga till tidigare år. Dessa ökade 
intäkter kunde under året mötas av tidigareläggningar 
inom investeringsverksamheten och tidigareläggningar 
av statsbidragsutbetalningar till regionala kollektivtrafik-
anläggningar och spårfordon. 

1:1 10.3 Sjöfartsinvesteringar (ram) 99 610 41 %
Lägre kostnad på grund av senareläggning av åtgärder 
avseende Södertälje sluss.

1:1 10.4 Luftfartsinvesteringar (ram) 50 968 100 %
Lägre kostnad på grund av senareläggning av bidrags-
utbetalning till Sälens flygplats.

1:1 11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinveste-
ringar (ram) 877 491 28 %
Lägre kostnad på grund av förskjutningar i produktionen 
relaterade till överklagade vägplaner och upphandlingar 
med få anbud. Dessutom har en revidering av miljöskuld 
skett vilket lett till lägre anslagsutnyttjande.

1:1 11.2 Stadsmiljöavtal (ram) 404 188 81 %
Lägre kostnad på grund av senareläggning av bidragsut-
betalningar.

1:2 1.1 Drift och underhåll av vägar (ram) –452 090 –5 %
Avvikelsen är en effekt av tidigareläggning av belägg-
ningsåtgärder samt förbrukning av anslagssparande från 
föregående år.

1:2 1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram) –146 664 –11 %
Avvikelsen är en effekt av tidigareläggningar av åtgärder 
under året.

1:2 2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg 
(ram)

436 356 5 %

Lägre kostnad med anledning av anslagsmedel som är 
reserverade i Trafikverkets regleringsbrev.

1:6 2 Flygtrafiktjänster 2 525 25 %
Lägre ersättning till Luftfartsverket för flygplan som 
inte behöver betala landningsavgifter.

1:7 Trafikavtal 79 305 10 %
Lägre utfall med anledning av prisvariationer i avtalet med 
Gotlandstrafiken. 

Not 39 Drift, kostnader

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen –35 299 536 –36 150 800
Justering för ej likviditetspåverkande poster
–  avskrivningar och nedskrivningar  

anläggningstillgångar 9 856 534 9 753 805
–  realisationsförlust vid avyttring av  

anläggningstillgångar 2 557 6 994
Summa likviditetspåverkande kostnader –25 440 444 –26 390 001

Not 40 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt 
resultaträkningen 7 203 591 6 526 538
Justering för ej likviditetspåverkande poster
–  realisationsvinst vid avyttring av  

anläggningstillgångar –15 888 –9 286
Summa likviditetspåverkande intäkter 7 187 702 6 517 252

Not 41 Erhållna bidrag för drift och investeringar

tkr
2016-01-01 
2016-12-31

2015-01-01 
2015-12-31

Drift 249 534 121 827
Investeringar 2 244 389 1 690 424
Summa erhållna bidrag för drift och investeringar 2 493 923 1 812 251

1:10 5 EU-stöd, TEN (ram) –34 245 –10 %
Avvikelsen avser mottagande av bidrag från EU som 
förskjutits från tidigare år. Det största bidraget avser 
projekt Hallandsås.

1:11 3 Trängselskatt Stockholm – del till TRV (ram) –28 056 –2 469 %
Avvikelsen uppstår i och med indragning av ingående 
 anslagssparande från föregående år.

1:11 6 Trängselskatt Stockholm – del till TRV (ram) 353 093 26 %
Lägre kostnad med anledning av reviderad utbetal-
ningsplan för bidrag till utbyggnaden av tunnelbanan i 
Stockholm.

1:14 1 Trängselskatt i Göteborg – del till TRV (ram) –56 138 128 %
Avvikelsen uppstår i och med indragning av ingående 
 anslagssparande från föregående år.

1:15 1 Sjöfartsstöd 117 741 7 %
Lägre kostnad med anledning av färre stödberättigade 
fartyg.

1  Årets tilldelning definieras som årets tilldelning enligt regleringsbrev inklusive 
 omdisponerade anslagsbelopp.
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Not 42 Samband mellan Resultatredovisning och Finansiell redovisning
Verk-

samhets
volym

Resultaträkning Balansräkning

Verksamhet Transferering Investeringar

mnkr

tabell 1 Kostnader Intäkter Intäkter 
av bidrag

Intäkter 
av bidrag 
till inves-

teringar

Intäkter 
av anslag

Lämnade 
bidrag

Medel 
från 

övriga

Anslag Aktiverat Anslag Lån

Planera åtgärder 858 845 12 5 828 13 13

Planera trafik 814 813 477 404 1 1

Underhåll 18 720 13 966 2 328 37 43 11 602 17 17 4 737 4 359 336

Trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift 

2 949 2 948 76 1 2 872 1 1

Investering 22 865 2 374 1 545 179 2 202 650 3 730 2 3 728 16 761 14 948 –389

Utbetalning av bidrag, stöd och 
medfinansiering

4 000 321 0 321 3 679 8 3 671

Uppdragsverksamhet 2 500 2 500 2 585 0 1 1

Forskning och innovation 536 59 0 8 51 477 2 475

Styrning och stöd 1 208 1 202 2 19 1 181 6 6

Total verksamhet 54 452 25 029 7 025 249 2 244 17 908 7 925 12 7 913

Övrigt som påverkar resultaträkningen

Avskrivning väg- och järnvägsanläggningar 9 561 9

Anslagstilldelning för amortering avseende  
lånefinansierade väg- och järnvägsanläggningar

1 131

Finansiella kostnader och intäkter 559 119 1 440

Vägavgifter Svinesundsförbindelsen,  
Motala och Sundsvall

109 182

Skyltfonden 0 0 6 6 0

Resultat fr aktier och andelar samt ränte-
kostnader för intresseföretag SVEDAB och 
Sweroad

41

Summa övrigt 10 270 310 1 1 572 6 6 0

Totalt 35 299 7 335 250 2 244 19 479 7 931 18 7 913

Årets kapitalförändring –5 991

Verksamhetsvolymen avser totalt nedlagda kostnader. Resultaträkningen visar kostnader för den löpande verksamheten exklusive investeringar i väg- och järnvägsanläggningar. 
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Årsredovisningens 
undertecknande
Borlänge den 20 februari 2017

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning. Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Mats Sjöstrand    Charlotte Wäreborn Schultz   Lena Erixon
Ordförande    Vice ordförande    Generaldirektör

Kristina Birath    Hans Lind    Karin Peedu 

Magnus Persson     Maria Rankka    Ilmar Reepalu

Staffan Widlert

Trafikverkets årsredovisning 2016
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Revisionsberättelse  
för Trafikverket 2016
Rapport om årsredovisningen

UTTALANDEN
Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en revi-
sion av årsredovisningen för Trafikverket för 2016, daterad 2017-02-20.

Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten: 
• upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 

instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten. 
• i alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Trafikverkets ekonomiska resultat, finansiering 

och finansiella ställning per den 31 december 2016.  
• lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och stödjer en rättvisan-

de bild i årsredovisningen som helhet.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Riksrevisionen har utfört revisionen enligt International Standards of Supreme Audit Institutions 
(ISSAI) för finansiell revision, och Riksrevisionens instruktion för granskning av resultatredovisning 
och annan information i årsredovisningen (RRI). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende gentemot myndigheten i enlighet med ISSAI 30 Code of 
Ethics och har uppfyllt våra åtaganden i enlighet med dessa etiska regler. Vi anser att de revisionsbevis 
vi har erhållit är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för Riksrevisionens uttalanden.  

MYNDIGHETSLEDNINGENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN
Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisan-
de bild enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt i enlighet med in-
struktion, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. Myndighetsledningen ansvarar också för 
den interna styrning och kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar myndighetsledningen för bedömningen av myndighe-
tens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift, såvida det 
inte finns särskilda skäl att inte göra det.  

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller Riksrevisionens uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISSAI och RRI alltid kommer att upptäcka en väsent-
lig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användaren fattar med grund i årsredovisningen.

Som en del av en revision enligt ISSAI, använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa ris-
ker, och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är hö-
gre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
samverkan, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
styrning och kontroll. 
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• skaffar vi oss en förståelse för den del av myndighetens interna styrning och kontroll som har betydelse 
för vår revision för att utforma revisionsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att ledningen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-
det av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om hu-
ruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om myndighetens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, ska vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn och den bedömning som läm-
nats eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera våra uttalanden om årsredovisningen. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Som en del av granskningen i enlighet med RRI, planerar och genomför vi revisionen för att:
• för väsentlig information, av finansiell eller icke finansiell natur som lämnas i resultatredovisningen in-

hämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att sådan information har upprättats med syfte 
att tillsammans med årsredovisningens övriga delar ge en rättvisande bild av verksamheten utifrån 
regelverket. 

• genomför erforderliga åtgärder avseende övrig information för att förvissa oss om att denna är förenlig 
med de övriga delarna i årsredovisningen och fri från väsentliga fel, baserat på vår kunskap om 
myndigheten.

Vår kommunikation med ledningen innefattar bland annat revisionens planerade omfattning och inrikt-
ning och betydande resultat från revisionen, inklusive eventuella betydande brister i den interna styrning-
en och kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
 
Ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för användning av anslag 
och inkomster
UTTALANDE 
Enligt Riksrevisionens uppfattning, baserat på vår revision av årsredovisningen, har i alla väsentliga avse-
enden, myndigheten använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i 
överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter.

GRUND FÖR UTTALANDE
Vi har utfört revisionen enligt ISSAI och RRI. Vårt ansvar enligt dessa beskrivs närmare i avsnittet om 
Revisorns ansvar. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har erhållit är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
Riksrevisionens uttalande.  

LEDNINGENS ANSVAR 
Det är myndighetens ledning som ansvarar för att användning och redovisning av anslagsmedel och in-
komster sker i enlighet med tillämpliga föreskrifter samt enligt de finansiella villkor som anges i regle-
ringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten. 

REVISORNS ANSVAR 
Vårt ansvar är att granska myndighetens årsredovisning i enlighet med ISSAI och RRI. Enligt våra revi-
sionsstandarder ska vi beakta efterlevnad av lagar och förordningar och eventuella effekter av väsentliga 
avvikelser från tillämpliga regelverk på de finansiella delarna i årsredovisningen. Vårt ansvar är också att 
granska om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. Utöver de regelverk 
och särskilda beslut som direkt påverkar redovisningen, innefattar detta de föreskrifter som är direkt hän-
förliga till användningen av medel som riksdag och regering beslutar om1 . På basis av genomförd revision 
av årsredovisningen lämnar vi ett uttalande om myndighetens efterlevnad av dessa regelverk.
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Ledningens bedömning av intern styrning och kontroll

UTTALANDE 
Det har vid vår revision av årsredovisningen inte framkommit något som skulle tyda på att ledning-
en i sin bedömning av intern styrning och kontroll inte har följt förordningen (2007:603) om intern 
styrning och kontroll. 

GRUND FÖR UTTALANDE
Vi har utfört revisionen enligt ISSAI och RRI. Vårt ansvar enligt dessa beskrivs närmare i avsnittet 
om Revisorns ansvar. 

Vi anser att de bevis vi har erhållit är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
Riksrevisionens uttalande.  

LEDNINGENS ANSVAR 
Det är myndighetens ledning som har ansvar för att, i enlighet med kraven i förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda reger-
ingsbeslut för myndigheten, lämna ett uttalande om den interna styrningen och kontrollen vid 
myndigheten.

REVISORNS ANSVAR 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio-
nen enligt ISSAI och RRI. Vid planering och genomförande av revisionen beaktas de delar av den 
interna styrningen och kontrollen som är relevanta för hur myndigheten upprättar årsredovisning-
en för att ge en rättvisande bild. I vårt ansvar ingår inte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
myndighetens interna styrning och kontroll. Vårt uttalande avseende ledningens bedömning av in-
tern styrning och kontroll baseras på de åtgärder vi har vidtagit för att granska årsredovisningen, 
och har således inte den säkerhet som ett uttalande grundad på en revision har.

Ansvarig revisor Stefan Andersson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Ellen Hansen har 
varit föredragande.
 

Stefan Andersson     Ellen Hansen

1  Anslagsförordning (2011:223), Avgiftsförordning (1992:191), Förordning (2011:211) om utlåning och garantier, Kapitalför-
sörjningsförordning (2011:210), Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, Förordning (1996:1191) om 
överlåtelse av statens lösa egendom. .
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Styrelse

Mats Sjöstrand
Ordförande, före detta general-
direktör, ordförande i styrelsen 
för Sveriges Författarfond, ord-
förande i styrelsen för Statens 
tjänstepensionsverk (från och 
med 1 juni 2016), ordförande i 
styrelsen för Högskolan i Gävle 
(till och med 30 april 2016).

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnads-
direktör på Eskilstuna kommun, 
ledamot i Energikontoret i 
Mälardalen AB.

Runar Brännlund
(I styrelsen till och med 30 juni 
2016) Professor i nationaleko-
nomi vid Umeå universitet, ersät-
tare i Forskningsrådet Formas 
forskarråd, ledamot i styrelsen 
för Handelshögskolan vid Umeå 
universitet, ordförande i Kon-
junkturinstitutets vetenskapliga 
råd i miljöekonomi, ledamot i 
Kungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademien, IVA.

Lena Erixon
Generaldirektör Trafikverket, 
ordförande i styrelsen för Arbets-
förmedlingen, vice ordförande i 

European Infrastructure Mana-
gers (EIM), ordförande i Nordiskt 
vägforum (NVF). 

Hans Lind
(I styrelsen från och med 1 juli 
2016) Professor i fastighets-
ekonomi, tidigare verksam vid 
Institutionen för Fastigheter och 
Byggande på KTH, Stockholm.

Karin Peedu
Kansli- och upphandlingschef på 
Täby kommun

Magnus Persson
Senior rådgivare regional utveck-
ling på Region Örebro län.

Maria Rankka
Verkställande direktör för 
Stockholms handelskammare, 
vice ordförande Stockholms-
mässan AB, vice ordförande i 
Mässfastigheter i Stockholm 
AB, ledamot i Kungsträdgården 
park & evenemang AB, ledamot 
i Stockholms handelskammares 
service AB, ledamot i Stockholms 
handelskammares personal AB, 
ledamot i Uppsvenska handels-
kammarens service AB, ledamot 
i Stockholms handelskam-

mares stiftelse för vetenskaplig 
ekonomisk forskning, suppleant 
i Stockholms handelskammares 
pensionsstiftelse, ledamot i 
ICC:s svenska nationalkommitté, 
ledamot i styrelsen för Business 
Sweden, ledamot i Pop House 
AB, ledamot i tillsynsorganet 
för Sven och Dagmar Saléns 
Stiftelse, ledamot i Granholms 
Stiftelse, ledamot i Stiftelsen Af-
färsvärlden, ledamot i Stiftelsen 
Läderföreningens Understöds-
fond.

Ilmar Reepalu
Före detta kommunalråd, 
ordförande i KPA Liv, ordförande 
i CMP AB, ordförande i Sigma 
Civil AB, ledamot i Business 
Region Skåne, ledamot i EU:s 
regionkommitté.

Staffan Widlert
(I styrelsen från och med 1 juli 
2016) Före detta generaldirektör 

Charlotte Wäreborn Schultz
Vice ordförande, verkställande 
direktör för X2 Kollektivtrafik 
AB, ordförande i The Service and 
Market Oriented Transport Re-
search Group, SAMOT, Karlstads 

universitet, ledamot i European 
Union Committee, UITP, ledamot 
i European Executive Committee, 
UITP, ledamot i Södersjukhuset 
AB, Stockholms läns landsting.

Charlotta Lindmark 
(Till och med 11 augusti 2016)
Styrelsens sekreterare, chefsju-
rist på Trafikverket.

Madelein Keskitalo
(Från och med 11 augusti 2016)
Generaldirektörens kansli.

Personalrepresentanter

Charlotte Olsson
SEKO

Jerk Wiktorsson
ST

Sören Svensson
Saco 

Övre raden från vänster: Charlotte Olsson, Staffan Widlert, Charlotte Wäreborn Schultz, Mats Sjöstrand, Ilmar Reepalu, Maria Rankka, Karin Peedu.  
Nedre raden från vänster: Magnus Persson,  Hans Lind, Kristina Birath, Lena Erixon, Jerk Wiktorsson.
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Ledningsgrupp

Lena Erixon
Generaldirektör

Bo Netz
Överdirektör och  
ställföreträdande  
generaldirektör

Johan Bill
Chef för verksamhetsområde 
Stora projekt

Stefan Engdahl
Chef för verksamhetsområde 
Planering

Bo Friberg
Chef för den centrala funktionen 
Ekonomi och styrning

Niclas Lamberg
Chef för den centrala funktionen 
HR

Anna Lihr
Chef för den centrala funktionen 
Kommunikation

Charlotta Lindmark
Chefsjurist
Chef för den centrala funktionen 
Juridik och planprövning
 
Anna Lundman
Chef för verksamhetsområde 
Underhåll

Roberto Maiorana
Chef för verksamhetsområde 
Trafikledning

Katarina Norén
Chef för den centrala funktionen 
Inköp och logistik
 
Mathias Persson
Chef för den centrala funktionen 
IT

Ali Sadeghi
Chef för verksamhetsområde 
Investering

Agneta Wargsjö
Chef för den centrala funktionen 
Strategisk utveckling

Övre raden från vänster: Anna Lundman, Stefan Engdahl, Agneta Wargsjö, Niclas Lamberg, Roberto Maiorana, Mathias Persson, Charlotta Lindmark, Bo Friberg. 
Nedre raden från vänster: Ali Sadeghi, Anna Lihr, Lena Erixon, Katarina Norén, Johan Bill, Bo Netz.
.
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