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Resultatredovisning

Generaldirektören har ordet

Generaldirektören har ordet

Under 2017 präglade framtidsfrågorna vår verksamhet. Den sista augusti lämnade vi vårt förslag till
nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Utgångspunkten för innehållet är att bidra till ett modernt,
effektivt och hållbart transportsystem.
Åtgärderna i planen ska också möta
sex prioriterade samhällsutmaningar
– ställa om till fossilfrihet, öka bostadsbyggandet, förbättra för näringslivet,
stärka sysselsättningen i hela landet,
använda digitaliseringens möjligheter
och skapa ett inkluderande samhälle.
Det är mycket positivt att vi nu kan
föreslå en kraftfull satsning på järnvägen, för att kunna säkerställa en robust
anläggning och pålitliga transporter.
Det är sammantaget ingen tvekan om
att planförslaget kan bidra till stor
samhällsnytta, på väg mot Trafikverkets
vision att alla kommer fram smidigt,
grönt och tryggt.

Alla kommer fram smidigt
En viktig förutsättning för att åstadkomma tillgänglighet i ett hållbart samhälle är att digitaliseringens möjligheter
tas tillvara och att dess risker hanteras.
Jag ser en stor potential i teknikutvecklingen och de positiva effekter som upp-
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koppling, automatisering och elektrifiering i transportsystemet kan ge.
Ett exempel på ny teknik som hjälper
oss att bättre behovsanpassa underhållet
på vägsidan är digital vinterväglagsinformation. Analys av data från fordon
kan användas för att utveckla vinterväghållningen så att rätt halkbekämpning
kan utföras på rätt plats och i rätt tid,
till en lägre kostnad. I vintras samlades realtidsdata in från 200 fordon i
försöksverksamhet och vi går nu vidare
tillsammans med våra entreprenörer
för att kunna använda den nya tekniken
i praktisk drift. Ett annat närliggande
exempel är att vi inför ett analysverktyg
som samlar olika data på ett och samma
ställe, vilket ger en helt annan överblick
och kontroll av hur vägunderhållet har
genomförts.
Kapaciteten i transportsystemet har
ökat genom flera färdigställda projekt.
Den 10 juli avgick första pendeltåget
från den nya pendelstationen Stockholm

City. Citybanans två nya spår i en tunnel under centrala Stockholm gör att
kapaciteten på sträckan har fördubblats.
Detta har mycket stor betydelse för hela
transportsystemet, eftersom spåren
ovan jord för regionaltåg, fjärrtåg och
godståg avlastas. Det nya dubbelspåret
genom Gamla Uppsala har öppnats och
järnvägsprojektet Strängnäs–Härad
är i slutfasen. Med dessa två projekt
skapas bättre förutsättningar för arbetspendling och bostadsbyggande. En
sju kilometer lång sträcka av E18 väster
om Karlstad har byggts om till mötesfri
fyrfältsväg, vilket ökar både tillgängligheten och säkerheten. Vi har även
färdigställt många mindre projekt, till
exempel gång- och cykelvägar i Luleå,
Leksand och Karlshamn.

Alla kommer fram grönt
För att transportsektorn ska bli fossilfri krävs samordning och engagemang
från många parter. Därför är det mycket

Resultatredovisning
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värdefullt att tillsammans med gd-kollegor
från fem andra myndigheter ha deltagit
i arbetet med SOFT (Samordning av omställningen till en fossilfri transportsektor).
Under Energimyndighetens ledning
har en strategisk plan tagits fram som
innehåller åtgärder som ska bidra till
att uppfylla klimatmålet. Intresset för
elvägar som ett komplement i framtidens
fossilfria transportsystem är fortsatt
stort. Testerna i Sandviken med kontaktledningar över körbanan pågår, och
under hösten byggdes en sträcka utanför
Rosersberg, där en teknik med elskena i
vägbanan ska provas och utvärderas. Jag
har också undertecknat ett tysk-svenskt
samarbetsavtal om elvägar för att stimulera utvecklingen av olika tekniker och
lägga grunden för en konkurrenskraftig
framtida marknad. Inom vårt färjerederi
har flera färjor övergått till eldrift via
kabel, och användning av biobränslet
HVO har påbörjats.
För att bidra till biologisk mångfald
har vi fortsatt arbetet med att minska
barriärerna för vattenlevande djur och
att bygga faunapassager. I vårt förslag
till nationell plan finns utrymme för att
stärka denna typ av åtgärder ytterligare.
Det är viktigt att transportsystemet
inte bara ska vara hållbart och fungera
väl, utan även vara estetiskt tilltalande.
Under året fastställde styrelsen en ny
arkitekturpolicy som beskriver på vilket
sätt arkitekturperspektivet ska genomsyra vår verksamhet, från planering och
byggande till drift och underhåll.

Alla kommer fram tryggt
Säkerhetsfrågan är mycket bred. Den
handlar om säkerheten i transportnätet,
men också om säkerheten på byggplatser, elsäkerhet och informationssäkerhet. Området innefattar även skydd mot
intrång och sabotage samt beredskap vid
olyckor och kriser. Jag ser detta som en
mycket angelägen fråga – inte minst mot
bakgrund av de överbelastningsattacker
som drabbat oss och andra aktörer i
transportsektorn – och har beslutat om
en handlingsplan för stärkt säkerhetsarbete, som innehåller åtgärder för att
skapa en starkare säkerhetskultur.
Det är 20 år sedan riksdagen antog
Nollvisionen och 50 år sedan högertrafikomläggningen. Under 1965 och 1966
omkom årligen drygt 1 300 personer

i vägtrafiken. Situationen har sedan
dess förbättrats betydligt. Under 2017
omkom enligt preliminära uppgifter 254
personer. Det är 16 färre än i fjol, men
den nedåtgående trenden har planat ut
de senaste åren. Därför krävs det nya
initiativ och innovationer för att komma
vidare mot noll. Ett sådant exempel,
inom ramen för regeringens nystart för
Nollvisionen, är uppdraget att utveckla
och införa automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. I järnvägssystemet har olyckstalen legat på en relativt
konstant nivå de senaste åren, med cirka
100 omkomna per år, medräknat självmord. Vi har fortsatt arbetet med stängsling och bevakning av kritiska järnvägssträckor vilket nu börjar ge effekt. I år
omkom enligt preliminära uppgifter 64
personer, vilket är 17 färre än 2016.
Jag ser mycket allvarligt på det ras
som skedde i samband med gjutning av
ett brospann över järnvägen i Ludvika i
juli. I samarbete med branschen måste
vi därför fortsätta att säkra arbetsmiljön
i våra entreprenader. Vi och våra entreprenörer måste omsätta lärdomar från
denna händelse i praktiken.
Trafikverket bedriver en verksamhet
som ger ett centralt bidrag till totalförsvaret och samhällets beredskap. En
viktig uppgift är att säkerställa ett robust transportsystem även när samhället
utsätts för påfrestning, och vårt uppdrag
vidgades under året till att samordna
krisberedskap och totalförsvarsplanering inom hela transportområdet. Vi
leder också ett utvecklingsarbete med
så kallad geo-stängsling, där digitaliseringen ger möjlighet att begränsa
tillträde för fordon till olika geografiska
områden, till exempel stadskärnor.
Vi har koncentrerat vår hantering av
beredskapsbroar och bandvagnar genom
att föra över denna typ av tillgångar
till resultatenheten Fordonsresurser.
Det systematiska arbetet med informationssäkerhet fortsätter i enlighet med
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter.

innebär. Trafikverket behöver rekrytera
medarbetare inom flera kritiska kompetensområden, till exempel signalteknik.
Där har vi tagit fram en ny arbetsmodell
för kompetensförsörjning som på ett
systematiskt sätt kartlägger behov och
analyserar lämpliga insatser. Modellen kommer nu att tillämpas inom fler
områden. Vi snabbutbildar även nyanlända ingenjörer för att möta behoven
inom järnvägsområdet. I syfte att bättre
kontrollera järnvägsentreprenörernas
leveranser har regeringen beslutat att
Trafikverket ska utföra leveransuppföljning i egen regi. Under året påbörjades
därför rekryteringen av nya medarbetare för uppgiften.
Trafikverkets forsknings- och
innovationsverksamhet har fått ett nytt
upplägg. Den nya strukturen utgår från
att dagens transportsystem behöver
förbättras, men även från att lösningar
som kan leda till förnyelse på systemnivå
identifieras. Det innebär både en mer
direkt koppling till verksamheten och en
styrning för att utveckla morgondagens
transportsystem genom strategiska initiativ, kunskapsuppbyggnad och tester
– på så sätt placeras framtidsfrågorna i
förgrunden.
Vi fortsätter att utveckla den digitala
myndighetsservicen med målet ”digitalt
först”. Under våren anslöt Trafikverket
sig till tjänsten Mina meddelanden, där
medborgare och näringsliv kan välja att
få sin post från myndigheter digitalt, i
stället för på papper.
Jag är stolt över de resultat som
alla engagerade medarbetare, tillsammans med våra samarbetspartner, har
åstadkommit under året. Men än är det
långt kvar tills vi kan vara nöjda. Vi
behöver fortsätta att utveckla verksamheten och transportsystemet, där inte
minst digitaliseringens möjligheter är en
viktig pusselbit. Därför måste vi skapa
utrymme för innovationer och ha ett
modigt förhållningssätt.

Trafikverket rustar för
framtiden

Borlänge i februari 2018

Vi har en tuff utmaning framför oss för
att klara den volymökning som genomförandet av den nationella planen

Lena Erixon
Generaldirektör
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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. Det ska vara enkelt att resa och att ta sig till jobbet och skolan
eller att transportera varor och gods.
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
persontransporter med vägfärja. Över
400 000 ton gods transporteras dagligen
på väg och järnväg. Drygt 21 600 personer flyger inrikes per dag.
Trafikverkets uppgift är att ansvara
för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik,
sjöfart och luftfart samt för byggande
och drift av statliga vägar och järnvägar.
Vi föreslår lösningar enligt fyrstegsprincipen, där de första två stegen handlar om att se över transportbehov och
transportval samt mer effektiv användning av transportsystemet. 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.
Tillsammans med andra skapar vi ett
tillgängligt Sverige där alla kommer
fram smidigt, grönt och tryggt. Ökad
tillgänglighet nås till exempel genom
vår upphandlade trafik som omfattar
färja, flyg, tåg och buss och som skapar
möjligheter att resa mellan delar av
landet där trafiken inte kan drivas
kommersiellt. Vi prövar också frågor
om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring.
Resor och transporter ska vara så
miljövänliga som möjligt. Trafikmiljön
ska vara trygg för alla och Nollvisionen
är ledstjärnan: ingen ska riskera att
dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Vårt förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018–2029 lämnades
till Regeringskansliet den 31 augusti.
Förslaget omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och
hållbart transportsystem. Järnvägen
rustas upp, moderniseras och
byggs ut. Vi föreslår många satsningar
för ett konkurrenskraftigt näringsliv,
ökad trafiksäkerhet, utveckling av
hållbara städer och tillgänglig landsbygd. Med ny teknik och digitalisering
skapar vi förutsättningar för morgondagens transportsystem. Arbetet har
skett i samverkan med regioner, kommuner och andra aktörer. Regeringens
beslut om planen förväntas våren 2018
när remissynpunkter från berörda har
hanterats.

Trafikverkets organisation

Figur 1 Trafikverkets organisation
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Verksamhetsområde Planering

Verksamhetsområde Investering

Centrala funktioner

Planering planerar för landets statliga infrastruktur
för väg och järnväg och långsiktigt även för sjöfart
och luftfart. Planering är kontaktytan till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartner
och avtalskunder.

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

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.

Verksamhetsområde Stora projekt

Trafikledning övervakar och leder trafiken på vägar
och järnvägar, och levererar trafikslagsövergripande trafikinformation så att systemet används
säkert och effektivt.

Stora projekt ansvarar för upphandling, genomförande och uppföljning av Trafikverkets allra största
nyinvesteringar (projekt med en budget över 4 miljarder kronor samt projekt som understiger 4 miljarder
kronor men som är särskilt komplexa).

Verksamhetsområde Underhåll

Resultatenheter

Underhåll förvaltar, underhåller och utvecklar vägoch järnvägsnätet och dess tekniska system.

Resultatenheterna driver utpekade delar av verksamheten som sker på affärsmässiga villkor. Resultatenheterna är Färjerederiet, Förarprov, Fordonsresurser, Trafikverksskolan och Swedish National Road Consulting
AB (SweRoad).

Verksamhetsområde Trafikledning

Särskilt beslutsorgan enligt Trafikverkets instruktion

Delegationen för sjöfartsstöd är ett särskilt och
självständigt beslutsorgan som prövar frågor om
statligt bidrag till svensk sjöfart. Ledamöterna i
delegationen utses av regeringen.
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Trafikverket ska verka för ett transportsystem som bidrar till ökad tillgänglighet och säkerhet samt förbättrad hälsa och miljö. 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.

Verksamhetens
resultat
Verksamhetens delar
Trafikverkets verksamhet har följande
indelning:
•

planera åtgärder

•

planera trafik

•

underhåll

•

trafikledning och övrig drift

•

investeringar

•

utbetalning av driftbidrag och
övrigt stöd

•

uppdragsverksamhet

•

forskning och innovation.

Verksamhetsindelningen skiljer sig från
den organisatoriska indelningen som
framgår av figur 1, på sidan 6. I de följande rubrikerna per verksamhetsdel finns
fördjupningar av resultaten inklusive
produktivitet och leveranskvaliteter.
Namnet på verksamhetsdel trafikledning, trafikinformation och övrig drift har
i år kortats till trafikledning och övrig
drift, men innehållet är oförändrat.
Se omfattningen av verksamhetsdelarna 2015–2017 i diagram 2.
Våra totala intäkter och verksamhetsvolymen, det vill säga våra totala
kostnader inklusive investeringsutgifter,

fördelas per verksamhetsdel i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. I kommande
tabeller under avsnitten för respektive
verksamhetsdel fördelas verksamhetsvolymen 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.
Under fördelade stödkostnader i
tabell 1 finns kostnader för att leda, styra
och stödja Trafikverket på en övergripande nivå samt övrig verksamhet av
administrativ karaktär som inte har en
direkt koppling till Trafikverkets verksamhetsdelar. De fördelade stödkostnaderna är finansierade med anslaget för
Trafikverkets administration. I kolumnen verksamhetsvolym i tabellen ingår,
förutom de direkta kostnaderna för respektive verksamhetsdel, också kostnader
av styrande och stödjande karaktär som
är kopplade till de olika verksamhetsdelarna. De större förändringarna i tabell 1
kommenteras nedan.
Verksamhetens totala omfattning under 2017 var 55,4 miljarder kronor, vilket
är 1,8 procent högre än 2016, se tabell 1.
Planera åtgärder ökade med 53 miljoner kronor, se tabell 4. Majoriteten av
ökningen förklaras av att infrastruk-

turplaneringen under året har varit i
ett intensivt skede där vi har tagit fram
åtgärdsbehov i anläggningen, strategier
samt underlag för analyser av åtgärder
inför förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029.
Trafikledning och övrig drift har ökat
med 247 miljoner kronor, se tabell 26.
Ökningen speglar en ökad volym av
trafik och nya anläggningar.
Verksamhetsdelen utbetalning av
driftbidrag och övrigt stöd ökade med
236 miljoner kronor, se tabell 42.
Ökningen består främst av ersättning
till transportörer för kostnader i samband med identitetskontroller samt nytt
avtal för Gotlandstrafiken.

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 samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela landet. Det övergripande
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 utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet

DIAGRAM 2

Verksamhetsvolym,
miljarder kronor
Investeringar

Underhåll

Trafikledning och övrig drift

Planering, uppdragsverksamhet och FOI
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och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors och mäns
transportbehov.
Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och
hälsa innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas så att ingen dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. Det ska också bidra
till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen
nås samt bidra till ökad hälsa.

bidrag till ett tillgängligt transportsystem som tar hänsyn till säkerhet, miljö
och hälsa.

SAMMANFATTNING PER
LEVERANSKVALITET
Här ges en sammanfattande bedömning av utvecklingen för varje leveranskvalitet. I de följande kapitlen per
verksamhetsdel ges exempel på åtgärder
som har påverkat leveranskvaliteterna.
Redovisningen av leveranskvaliteternas
utveckling i tabell 2 baseras på indikatorer och expertbedömningar och
är en sammanvägning av de resultat
som uppnåtts. Pilarna visar bedömda
förändringar jämfört med föregående år.
Leveranskvaliteterna förändras gradvis
och långsamt. Bedömningen är att
kapacitet och användbarhet på väg och

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 vårt

järnväg har förbättrats genom Trafikverkets insatser under 2017. Säkerhet på
väg och järnväg har förbättrats något,
men vi bedömer att det är svårt att nå
trafiksäkerhetsmålet för väg till 2020.
Antalet inträffade händelser och antalet
fordonstimmar som har genererats till
följd av totalstopp på väg har ökat och
det ger slutsatsen att robusthet för väg
har försämrats.
Punktlighet
Transportsystemets förmåga att uppfylla
eller leverera planerade res- och transporttider samt förmåga att snabbt tillhandahålla rätt information vid störningar.
Järnvägsbranschen har det gemensamma målet att 95 procent av alla tåg
år 2020 ska komma fram senast fem
minuter efter tidtabell och att 80 procent

Tabell 1
Verksamhetsvolym, miljoner kronor
Verksamhetsvolym

Verksamhetsvolym

Verksamhetsdel

Planera åtgärder

Planera trafik

Underhåll

Trafikledning och
övrig drift

Investeringar
Utbetalning av
driftbidrag och
övrigt stöd

Uppdragsverksamhet

Forskning och
innovation

Totalt

Fördelade
stödkostnader

Finansiering

Summa

Anslag

Lån

Ianspråktagande
av tidigare
ackumulerat
överskott

Intäkter
av avgifter
och övriga
intäkter

Bidrag

Resultat extern
uppdragsverksamhet och
offentligrättsliga avgifter

Summa
finansiering

2017

911

25

936

918

6

11

936

2016

858

22

880

863

5

12

880

2015

826

23

849

834

7

8

849

2017

813

22

836

387

1

500

888

-52

2016

814

21

835

426

477

903

-68
-38

2015

782

22

804

389

453

843

2017

18 836

518

19 354

16 798

115

54

2 387

19 354

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

2017

3 196

88

3 284

3 193

2

89

2016

2 949

76

3 026

2 947

2

76

3 026

2015

2 730

77

2 807

2 757

2

48

2 807

2017

23 236

639

23 874

22 185

-145

1 178

657

23 874

92

19 391
3 284

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

2017

4 236

4 236

4 230

6

4 236

2016

4 000

4 000

3 992

8

4 000

2015

2 554

2 554

2 540

14

1

2 554

2017

2 321

2 321

1

2 402

2 403

-83

2016

2 500

2 500

1

2 585

2 585

-85

2015

2 590

2 590

1

2 680

2 681

-91

2017

577

16

592

541

50

1

592

2016

536

14

550

539

11

550

2015

475

13

489

488

2017

54 126

1 307

55 434

48 252

-30

1 300

6 047

55 568

-135

2016

53 244

1 208

54 452

45 128

-53

2 506

7 025

54 605

-153

2015

50 019

1 262

51 281

42 284

820

1 853

6 361

51 410

-129

489

92

För beskrivning av sambandet mellan resultatredovisningen och den finansiella redovisningen, se not 42 i den finansiella redovisningen.
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av alla trafikanter ska tycka att trafikinformationen vid störningar är bra
eller acceptabel. Förbättringsinitiativ
drivs samlat i branschen (se sidan 28).
Punktligheten totalt för persontrafiken
på järnväg 2017 blev 90,3 (90,1) procent,
se diagram 20. Punktligheten förbättrades marginellt för medel- och långdistanstågen, medan kortdistanstågen
hade en marginellt lägre punktlighet
än under 2016. Trafikverket genomförde
under 2017 ett analysarbete inför 2018
års arbete med förebyggande underhåll
(till exempel kontaktledningar och
isolerskarvar) som syftar till att förhindra problem i vår järnvägsanläggning.
Andra åtgärder är att förhindra spårspring genom stängsling, kameraövervakning och kampanjen ”Sluta genast
gena”. Rutiner har etablerats tillsammans med Danmark och Tyskland för
att kunna hantera trafikstörningar som
orsakas av förseningar från utlandet.
Arbetet visar på positiva effekter, som
att en samlad analys och insatser på
Värmlandsbanan har förbättrat punktligheten på den banan (se sidan 39),
men har ännu inte resulterat i förbättrad punktlighet ur ett helhetsperspektiv.
Andelen tågresenärer som är nöjda
med trafikinformationen i stört läge
är oförändrad jämfört med samma
period föregående år: 69 procent. De
områden som prioriteras högst är att
utveckla och digitalisera processer för
trafikinformation och hantering vid
trafikstörningar samt att förbättra prognoshanteringen. Under 2017 har trafikinformation inkluderats i störningsplaner,

och samarbetsformer har fortsatt att
utvecklas i storstäderna.
Punktlighet på väg handlar främst om
förutsägbarhet. För att kunna ge bättre
underlag för trafikanterna att välja resväg vid störningar, tar vi fram information så att trafikanten kan göra egna val
utifrån trafiksituationen.
Kapacitet
Transportsystemets förmåga att
hantera efterfrågad volym av resor
och transporter.
Vi bedömer att kapaciteten förbättrades för både väg och järnväg under 2017.
Ökad kapacitet uppnås främst när nya
vägar och järnvägar öppnas för trafik,
men även genom mindre trimningsåtgärder inom befintlig väg- och järnvägsinfrastruktur.
Under 2017 färdigställdes Citybanan
i Stockholm, som medför fördubblad
kapacitet genom den hårt belastade
infarten till Stockholms central. På
Ostkustbanan finns nu ett komplett
dubbelspår mellan Stockholm och Gävle,
och på Malmbanan har ytterligare tre
bangårdar förlängts. Andra exempel på
kapacitetshöjande åtgärder är kortare
dubbelspårsutbyggnader på sträckorna
Hallsberg–Degerön och Kristianstad–
Hässleholm. Dessutom genomförs mindre trimningsåtgärder såsom mötesspår,
signalåtgärder och kraftförsörjning,
vilket bidrar till ökad kapacitet inom
järnvägssystemet.
Inom vägnätet har E4 Tomteboda–
Haga södra och E4 Norrtull–Kista
färdigställts i Stockholmsområdet.
E4 Tomteboda–Haga södra har bi-

Tabell 2
Sammanfattande bedömning av resultatet för leveranskvaliteterna 2013-2017. Läge jämfört med föregående år.
Järnväg

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

Punktlighet
Kapacitet
Robusthet
Användbarhet
Säkerhet
Miljö och hälsa
Väg
Punktlighet
Kapacitet
Robusthet
Användbarhet
Säkerhet
Miljö och hälsa
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dragit till förbättrad kapacitet väster
om Hagastaden och har tillsammans
med E4 Norrtull–Kista bidragit till att
lösa kapacitetsproblem som uppstått i
samband med Norra länkens öppnande
år 2015. På E18 strax väster om Karlstad
har en sju kilometer lång sträcka byggts
om till mötesfri fyrfältsväg, vilket utöver
ökad trafiksäkerhet också medfört ökad
kapacitet.
Kapaciteten i vägnätet speglas i ett
trängselindex, se tabell 3, som beskriver hur situationen under rusningstid
utvecklas jämfört med år 2010. Högre
värden innebär större trängsel. Eftersom
indexet visar på utvecklingen i respektive stad i förhållande till hur det har sett
ut tidigare, är det inte relevant att jämföra nivån de tre städerna sinsemellan.
Av indexet framgår att trängseln minskat
i Stockholm och att trängseln är oförändrad i Göteborg. I Malmö gjordes inga
beräkningar under 2016, men sedan 2015
har trängseln minskat även i Malmö.
I Stockholm har kapaciteten på väg
under maxtimmen bedömts öka med
12 961 (23 260) fordonskilometer under
2017. I Göteborg har kapaciteten på väg
under maxtimmen bedömts öka med
12 248 (0) fordonskilometer under 2017.
I Malmö har inga åtgärder färdigställts
som väsentligt ökat kapaciteten på det
statliga vägnätet.
Robusthet
Transportsystemets förmåga att motstå
och hantera störningar.
Robusthet handlar om att transportsystemet ska vara stabilt konstruerat och
uppbyggt samt vara tillförlitligt när det
utsätts för påfrestningar i form av trafik
och yttre påverkan, till exempel dåligt
väder eller yttre hot.
För järnvägsnätet beskrivs robusthet
bland annat som antalet tågförseningstimmar som beror på fel i järnvägsanläggningen. Tågförseningstimmarna har
minskat på samtliga bantyper. Stabila
och driftsäkra it-lösningar är en del av
robustheten. Under fjärde kvartalet
drabbades Trafikverket av flera överbelastningsattacker. Den första stora
attacken påverkade en it-lösning som
skickar ut körordrar. Under perioden
har också tekniska problem med e-post
varit orsak till förseningstimmar. Detta
är nu åtgärdat. Det finns fortfarande
få indikatorer som på ett rättvisande

Resultatredovisning
Verksamhetens delar

sätt mäter hur anläggningens tillstånd
utvecklas. Av underlaget till förslaget
till nationell plan för transportsystemet
2018–2029 framgår att det finns stora
kvarstående behov av reinvesteringsåtgärder i järnvägssystemet och att de
behöver åtgärdas under en längre tid.
Bedömningen är därför att robustheten
för järnväg är på ungefär samma nivå
som under 2016. Åtgärder och aktiviteter
som bedöms ha haft en positiv inverkan
på anläggningens robusthet är exempelvis färdigställandet av spårbyten
på sträckorna Boden–Bastuträsk och
Alvesta–Hässleholm samt öppnandet av
Citybanan i Stockholm.
För det statliga vägnätet mäts
robusthet utifrån antalet fordonstimmar som genererats i trafiken på grund
av totalstopp; måttet avser alltså att
fånga effekterna av inträffade stopp i det
statliga vägnätet. Måttet har ökat med
50 procent 2017. Även antalet inträffade stopp har ökat. Mätningen visar att
robusthet på väg har försämrats jämfört
med 2016. Orsakerna till stopp är till
exempel olyckor eller översvämningar.
Måttet kan påverkas av enstaka större
händelser som är svåra för Trafikverket
att påverka. En trafikolycka orsakade
ett totalstopp i Uppsala kommun under
2017, vilket genererade en åttondel av
årets fordonstimmar. Arbete pågår med
att utveckla indikatorer som på ett mer
rättvisande sätt mäter leveranskvaliteten robusthet och fångar Trafikverkets
påverkan på effekterna. Ett annat sätt att
mäta robusthet på väg är att mäta skicket
på det belagda vägnätet och utvecklingen
av avvikelse från underhållsstandard, se
diagram 12. Det måttet indikerar att tillståndet på samtliga vägar har förändrats
relativt lite under de tio senaste åren.
Viktiga åtgärder för att öka robustheten
på väg är utökat underhåll, till exempel
underhållsbeläggning och åtgärdande
av brister i bärigheten, vilket förtydligas
i tabell 21–tabell 22 och diagram 12–
diagram 14 samt tillhörande text.

Tabell 3
Trängselindex, statligt vägnät, 2010=100

Stockholm
Göteborg
Malmö

2017

2016

2015

2014

2013

86

92

99

105

111

94

94

86

86

85

101

Saknas

112

111

101

Mätvärde saknas 2016 i Malmö på grund av att upphandling av mätsystem drog ut på tiden.

ansvarar för den statliga infrastrukturen, men för att hela resan eller transporten ska fungera smidigt förutsätts
att andra aktörer också bidrar med att
utveckla sina delar av infrastrukturen,
fordon och administrativa stödsystem.
Generellt ökar Trafikverkets investeringar i namngivna investeringsåtgärder
(se tabell 38) tillgängligheten, framkomligheten och användbarheten. Citybanan
i Stockholm är en stor järnvägsinvestering som tagits i bruk under året och som
har positiv effekt på användbarheten för
många kollektivtrafikresenärer genom
förbättrade omstigningsmöjligheter
och kortare gångvägar till målpunkter
i centrala Stockholm. Den innebär även
förbättrad användbarhet för personer
med funktionsnedsättning. De medel

som är avsatta för trimning och effektivisering bidrar till att öka användbarheten,
särskilt för godstrafik, kollektivtrafik,
gång- och cykeltrafik. Stationer och
busshållplatser görs mer användbara
genom att vi tar bort fysiska hinder och
installerar informationsutrustning.
Under 2017 anpassades 7 stationer och
243 busshållplatser för personer med
funktionsnedsättning. Trafikverket har
också avtal som finansierar kompletterande trafik för att uppnå en tillfredsställande tillgänglighet i kollektivtrafiken mellan interregionala resmål där
trafiken inte kan bedrivas kommersiellt.
Vi bedömer att användbarheten i
vägtransportsystemet och för järnvägen förbättrades något under 2017.
(Se Användbarhet sidan 16).

Användbarhet
Transportsystemets förmåga att hantera
kundgruppernas behov av transportmöjligheter.
Användbarhet handlar om transportsystemets förmåga att hantera såväl
medborgarnas som näringslivets behov
av resor och transporter. Trafikverket
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Säkerhet
Transportsystemets förmåga att minimera antalet omkomna och allvarligt
skadade.
Antalet omkomna på järnväg, där
självmorden står för en hög andel, har
minskat med cirka 20 procent jämfört
med föregående år. Minskningen kan
bero på de omfattande stängsel- och kameraåtgärder som genomförts, men även
på åtgärder vid obehörigt spårbeträdande, såsom trafikstopp och reducerad
hastighet. Ingen person omkom under
året ombord på tåg till följd av järnvägsolycka. Preliminärt beräknas att 64
(81) personer omkom i järnvägssystemet,
varav 43 (61) genom självmord, och 20
(18) personer skadades allvarligt. Åtgärderna under 2017 med stängsling och
kameraövervakning beräknas minska
det årliga antalet omkomna med cirka
4,2 (4,9) personer.
Nuvarande etappmål för antalet omkomna i vägtrafiken innebär en halvering
mellan 2007 och 2020, till maximalt 220
omkomna per år. År 2017 beräknas enligt
preliminära uppgifter 254 (270) personer
ha omkommit i vägtrafikolyckor. Därmed
har antalet omkomna inte heller i år
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minskat lika mycket som före 2013, och
det är osäkert om etappmålet kommer
att kunna uppnås. Ytterligare 26 (31) personer omkom i vägtrafiken genom självmord. På det statliga vägnätet omkom 175
(195) personer. Trafikverket arbetar med
olika insatser för att förbättra säkerheten
i vägtrafiken (se Trafiksäkerhet väg sidan
19). Åtgärder för att förbättra säkerheten
på statliga vägar har främst varit hastighetsreducerande åtgärder samt mittseparering. Totalt sett beräknas Trafikverkets
åtgärder på statliga vägar under 2017
minska det årliga antalet omkomna med
2,6 (4,4) personer.
Miljö och hälsa
Transportsystemets förmåga att minimera negativ påverkan på klimat, landskap och hälsa samt förmågan att främja
den positiva utvecklingen av dessa.
Sammantaget bedöms utvecklingen
av leveranskvaliteten miljö och hälsa
vara oförändrad under 2017. Läget i
hela transportsystemet har inte ändrats
nämnvärt, även om Trafikverkets åtgärder i den statliga infrastrukturen bedöms ge ett övervägande positivt bidrag
till leveranskvaliteten miljö och hälsa.

Underlag från Trafikverkets klimatbarometer, som bygger på data om trafikarbete och drivmedelsleveranser i Sverige,
indikerar att vägtrafikens klimatpåverkan jämfört med 2016 minskat med 1 till
2 procent.
Trafikverkets åtgärder, framför allt
automatisk trafiksäkerhetskontroll,
samverkan för ökat kollektivtrafikresande samt sparsam körning som en del
i bedömningen vid förarprov, gav under
2017 en beräknad minskad klimatpåverkan med cirka 49 000 ton koldioxidekvivalenter.
Infrastrukturens landskapsanpassning är fortsatt låg. Omvärldsfaktorer
som trafikökning, spridning av invasiva arter, utarmning av biotoper
och ökat antal viltolyckor bidrar till
ytterligare försämring. Trafikverkets
riktade åtgärder som främjar natur- och
kulturvärden, till exempel borttagande
av vandringshinder för vattenlevande
djur, åtgärder i alléer, kulturobjekt och
kulturmiljöer (se tabell 40) samt säkra
viltpassager och vattenskyddsåtgärder,
ger ett betydande positivt bidrag, men
inte i tillräcklig omfattning för att vända
den negativa trenden.
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Transportsystemets hälsopåverkan
från luftföroreningar, buller och aktivt
resande (gång och cykel) kan beräknas i
enheten DALY (se faktaruta sid 22). Trafikverket bidrar på flera sätt till bättre
hälsa. Bulleråtgärder längs statliga vägar
och järnvägar under 2017 för cirka 2 600
personer (se tabell 40) gav ett positivt
hälsobidrag motsvarande cirka 10 DALY.
Trafikökningarna leder dock till mer
buller och fler exponerade. De åtgärder som genomfördes under 2017 var
inte tillräckliga för att motverka detta.
Trafikverket har genomfört dammbindning och andra åtgärder enligt lokala
och regionala åtgärdsprogram för bättre
luftkvalitet

PRODUKTIVITET
Trafikverket använder ett antal indikatorer som sammantaget skapar en bild
av produktivitetsutvecklingen inom det
egna ansvarsområdet. Detta innebär att
det finns indikatorer under verksamhetsdelarna underhåll och investeringar.
Nytt för i år är att antalet anbud och
andelen utvecklingsfrämjande åtgärder rapporteras årligen, samtidigt som
styckepriser för jordschakt och fyllning
samt nettonuvärdeskvoten (NNK, se
sidan 49) försvinner som produktivitetsindikatorer, se sidan 44. Nya enhetspriser är under utveckling och kommer att
redovisas i ett regeringsuppdrag om produktivitet. Årsrapporten ger möjligheten
att mer utförligt beskriva Trafikverkets
arbete med att verka för produktivitet
och innovation i anläggningsbranschen.
Årsrapporten presenteras i mitten av
april till och med 2020.
Personal- och konsultkostnader
landade på 14 (14) procent i förhållande till totala volymen. Utfallet för
de interna kostnaderna i förhållande
till den totala volymen ökade under
året. Byggherrekostnaderna landade
på 28,1 (27,4) procent i förhållande till
investeringsvolymen. Bedömningen är
dock att när de större projekten kommer
in i genomförandefas, kommer kvoten
att sjunka i samband med att den totala
volymen återigen ökar.
Antalet anbud per entreprenadupphandling minskade något på vägsidan
men ökade på järnvägssidan jämfört med
föregående år. Totalt hade investeringsverksamheten 3,3 (3,1) anbud och underhållsverksamheten 3,5 (3,2) anbud per

Tabell 4
Verksamhetsvolym planera åtgärder, miljoner kronor
2017

2016

2015

Planering av åtgärder
Påverkad samhällsutveckling

87

90

86

Utvärderade behov

243

209

212

Planer för transportsystemet

220

196

210

Överenskomna och uppföljda åtgärder

211

206

167

Summa planering av åtgärder

761

701

675

Museiverksamhet

48

50

47

Hantering av enskilda vägar, ledningsärenden och geodatasamverkan

61

61

55

Arbetsplaner, järnvägsplaner och förvaltningsrättsligt stöd

18

18

15

Övriga uppgifter

23

28

33

Summa övriga uppgifter

Kundtjänst

150

157

151

Summa verksamhetsvolym planera åtgärder

911

858

826

70

82

55

669

624

610

79

74

65

2

6

6

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

43

20

40

- 1:3 ap.2 Trafikverkets administration

24

27

18

7

7
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Finansiering
Anslag
- 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan
- 1:1 ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning
- 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar
- 1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

- 1:11 ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
- 1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Bidrag
Intäkter av avgifter och övriga intäkter
Summa finansiering

upphandling. Andelen upphandlingar
med utvecklingsfrämjande åtgärder var
relativt oförändrad inom investeringsverksamheten men ökade inom underhållsverksamheten, vilket är positivt
eftersom exempelvis fler frihetsgrader i
avtalen skapas för entreprenörerna.
För underhållsverksamheten på
järnväg minskade antalet tågstörande fel
i spår och spårväxlar, medan verksamhetsvolymen är relativt oförändrad. På
vägsidan jämförs kostnader för beläggningsverksamhet med uppfyllelsegraden
av underhållsstandarden. Uppfyllelsegraden ökade marginellt under 2017,
trots ökad trafik. De senaste åren har
kostnaderna återgått till samma nivåer
som före 2011, se diagram 18.

Planera åtgärder
Trafikverket planerar transportsystemets utformning, underhåll och
användning tillsammans med regioner,
kommuner, näringslivet och andra

0

1

4

6

5

7

11

12

8

911

858

826

aktörer. Planeringen innefattar allt från
tidiga analyser till prioriterade åtgärdsplaner och planering av när åtgärder
ska färdigställas. Inom planera åtgärder
finns även övriga uppgifter, där bland
annat museiverksamheten ingår.
Trafikverket har inom ramen för
regeringsuppdraget om att bistå Sverigeförhandlingen med underlag och
utredningsresurser (N2014/3018/TE)
huvudsakligen fungerat som leverantör
av utredningar och analyser, totalt
69 uppdrag år 2017, som Sverigeförhandlingen identifierat behov av för att genomföra sitt uppdrag. Resultaten från många
av uppdragen har kunnat användas dels
i arbetet med regeringsuppdraget om
framtagande av förslag till nationell
plan för transportsystemet 2018–2029,
dels i programmet En ny generation
järnväg. Programmet skapar förutsättningar för att höghastighetssystemet
mellan Stockholm och Göteborg/Malmö
uppfyller beslutade ändamål och bidrar
till övergripande transportpolitiska mål
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genom samordning mellan ingående projekt och beställning av systempåverkande
utredningar.
Den ekonomiska utvecklingen för
verksamhetsdelen planera åtgärder
framgår av tabell 4. Kostnaderna för
att planera åtgärder ökar jämfört med
tidigare år och summan för planering av
åtgärder har ökat med 60 miljoner kronor
medan summan för övriga uppgifter ligger relativt konstant mot övriga år.
Den totala kostnadsökningen på
53 miljoner kronor beror främst på att
utvärderade behov har ökat med 34
miljoner kronor, men även på att planer
för transportsystemet har ökat med
24 miljoner kronor jämfört med 2016.
Majoriteten av ökningen förklaras av
att infrastrukturplaneringen under året
har varit i ett intensivt skede där vi har
tagit fram åtgärdsbehov i anläggningen,
strategier samt underlag för analyser av
åtgärder inför förslag till nationell plan
för transportsystemet 2018–2029.

SAMVERKAN I TIDIGA SKEDEN
Trafikverket vill medverka tidigt i
planeringen och vara en konstruktiv
partner till andra aktörer i diskussioner
om idéer och planer. Under det senaste
året har Trafikverket börjat analysera
och utveckla samordningen mellan
transportplanering och bostadsbyggande. Vikten av samverkan på området
belystes särskilt i underlagsrapporten
Investeringar för ökat bostadsbyggande
som togs fram inom åtgärdsplaneringen
2018–2029.
Trafikverkets underlag för til�lämpningen av 3–5 kap. miljöbalken och
plan- och bygglagen, Transportsystemet i

1.

Tänk om

samhällsplaneringen, har uppdaterats för
att motsvara kunskapsutvecklingen inom
området de senaste åren. Vi har utvecklat
avsnitten om buller, regional utvecklingsplanering och råd om trafikalstringsberäkningar och trafikutredningar vid
planering av bebyggelse. Den nya utgåvan
publicerades i april och kan fungera som
stöd i ett tidigt skede i den kommunala
planeringen av bebyggelse (och även i den
formella planprocessen) och ska underlätta samverkan mellan Trafikverket och
kommun eller länsstyrelse. Rapporten
hänvisar till aktuell kunskap, råd, krav,
regler och lagstiftning för att på bästa sätt
beakta transportsystemet och de transportpolitiska målen.
Regeringsuppdraget Plattform för
hållbar stadsutveckling har slutfört sitt
fjärde år. Syftet har varit att tillsammans
med fyra andra myndigheter förvalta en
plattform som ska leda till ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling
och kunskapsspridning. Plattformen har
även fungerat som ett processtöd för de
regionala strukturfondsprogrammens
arbete med hållbar stadsutveckling. Årets
verksamhet har fokuserats på forskning,
utveckling och innovation samt införandet av Agenda 2030. Plattformens webbplats Hållbar stad har utvecklats under
året för att bli ett verktyg för att hitta stöd
för hållbar stadsutveckling samt sprida
exempel på arbete som utförts av olika
aktörer. I december genomfördes Plattformsdagarna där temat var Ny politik
för levande städer. Regeringsuppdraget
avslutades i december 2017 och ersätts av
Rådet för hållbara städer som ska verka
för att genomföra regeringens politik för
hållbar stadsutveckling.

2.

3.

Optimera

Bygg om

2.

3.

ÅTGÄRDSVALSSTUDIER OCH
FYRSTEGSPRINCIPEN
Fyrstegsprincipen är ett stöd för att lösa
behov och brister i transportsystemet
och en vägledning för välja hållbara
åtgärder i transportsystemet, se figur 2.
Grundtanken är att i första hand använda befintlig infrastruktur i stället för
att bygga nytt.
Åtgärdsvalsstudier är en första
förberedande del i planeringen av
transportlösningar, med syfte att involvera och engagera flera aktörer för att
tillsammans skapa effektiva och hållbara
lösningar i samhället. Med fyrstegsprincipen leder åtgärdsvalsstudier till innovativa och kostnadseffektiva lösningar
som ofta kan genomföras snabbare än
traditionella lösningar. Trafikstyrande
och trafikreglerande åtgärder är exempel på steg 1- och steg 2-åtgärder.
Omkring 140 åtgärdsvalsstudier genomfördes under året. Det genomsnittliga antalet åtgärdsvalsstudier har legat
på cirka 200 stycken per år sedan 2012.
Tidigare år har Trafikverket hanterat
flera enskilda, mindre studier. Vi har
blivit bättre på att paketera brister och
utredningar utifrån ett större perspektiv. Det har medfört att vi hanterat färre
studier men i samma omfattning som
tidigare år. Trafikverket är fortfarande
initierande aktör i de flesta fallen, men
även andra aktörer har varit initiativtagare, till exempel kommuner och upprättare av länsplaner.
Kostnaden för att genomföra en
åtgärdsvalsstudie varierar mycket. De
flesta studierna kostar mellan 20 000 och
1 miljon kronor, beroende på studiens
storlek och komplexitet.

4.

Bygg nytt

Figur 2 Fyrstegsprincipen

1.
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4.

Tänk om

Optimera

Bygg om

Bygg nytt

Överväga åtgärder som
kan påverka behovet av
transporter och resor
samt valet av
transportsätt.

Genomföra åtgärder
som medför ett mer
effektivt utnyttjande
av den befintliga
infrastrukturen.

Vid behov begränsade
ombyggnationer.

Genomförs om behovet
inte kan tillgodoses i de tre
tidigare stegen. Det betyder
nyinvesteringar och/eller
större ombyggnadsåtgärder.
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FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR
TRANSPORTSYSTEMET 2018–2029
Trafikverket överlämnade förslag till
nationell plan för transportsystemet för
perioden 2018–2029 till regeringen den
31 augusti.
Innehållet i det trafikslagsövergripande planförslaget bygger på infrastrukturpropositionen och regeringens direktiv men också på ytterligare
kunskap om samhällsutvecklingen
och behov i transportsystemet. Planen
omfattar åtgärder för att underhålla vår
statliga infrastruktur och utveckla våra
statliga vägar och järnvägar samt sjöfart
och luftfart. Många av åtgärderna i det
nya planförslaget har också sin utgångspunkt i regeringens beslutade nationella
plan för transportsystemet 2014–2025.
Utgångspunkten för Trafikverkets
prioriteringar är de transportpolitiska
målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling
samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex samhällsutmaningar ut:
omställning till ett av världens första
fossilfria välfärdsländer, investeringar
för ett ökat bostadsbyggande, förbättra
förutsättningarna för näringslivet,
förstärka sysselsättningen i hela landet,
ta höjd för och utnyttja digitaliseringens möjligheter samt ett inkluderande
samhälle.

VÅR FÖRSTA GENOMFÖRANDEPLAN
Trafikverket har tagit fram en genomförandeplan för åren 2018–2023. Planen
är en konkretisering av den långsiktiga
planen och visar vilka åtgärder vi planerar att genomföra för att vidmakthålla
och utveckla transportsystemet och
underlätta samplaneringen mellan olika
typer av åtgärder. I planen beskriver vi
planerade investerings- och underhållsåtgärder i transportsystemet och deras
konsekvenser för trafikering.
Genom planen får branschen och
andra intressenter kännedom om kommande åtgärder, bland annat som underlag för sin egen planering. Trafikverket
får i sin tur ett stöd i dialogen med
järnvägsbranschen inför planering av
banarbeten. Planen ger också underlag
för kommunikationen med allmänheten,
kunder och samarbetspartner.

TRAFIKVERKET UTVECKLAR
KRISBEREDSKAPEN
Trafikverkets risk- och sårbarhetsanalys
(RSA) sammanfattar de sårbarheter, hot
och risker som ligger inom myndighetens ansvarsområde och som allvarligt
kan försämra förmågan till fortsatt
verksamhet.
RSA genomförs som en del av Trafikverkets övergripande riskhantering
och innehåller förutom status på myndighetens förmåga att hantera risker och
kriser även prioriteringar av åtgärder
för det fortsatta arbetet inom risk- och
krishantering.
RSA pekar på att Trafikverkets förmåga att hantera risk och sårbarhet är
god. Bedömningen har genomförts med
utgångspunkt i dels Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSB)
indikatorer, dels två verksamhetsaktuella höga hot som scenarier.
Trafikverket har från 1 augusti 2017
i uppgift att ur ett trafikslagsövergripande perspektiv samverka med andra
aktörer om att utveckla och samordna
krisberedskap och planering för höjd beredskap inom transportområdet. I detta
ingår omvärldsbevakning och analys
samt att stödja andra myndigheter med
expertkompetens. Vi har börjat bygga
upp organisation och kunskap för denna
uppgift.
Säkerhetsskyddsarbetet har tidigare
identifierats som en brist för Trafikverket, och flera förändringar har därför
genomförts. Varje verksamhet har
genomfört en säkerhetskyddsanalys
inom sitt ansvarsområde, och rutiner för

årlig uppdatering finns nu på plats. Även
kontinuitetshanteringen har utvecklats under året genom flera projekt, till
exempel kartläggning av kritiska platser
i infrastrukturer.
En god informations- och it-säkerhet
är helt nödvändig i det digitaliserade
samhället. På såväl internationell som
nationell nivå kommer därför nya regleringar, bland annat genom NIS-direktivet, medföra skärpta krav på myndigheter och företag som tillhandahåller
samhällsviktiga tjänster.
Ny säkerhetsskyddslag kommer att
ställa krav på Trafikverket som innebär
en utmaning när det gäller samtidiga
krav på att tillgängliggöra data för att
främja digitaliseringen av transportsystemet. Det blir därför mycket viktigt att
hitta den rätta balansen mellan att tillgängliggöra data och att skydda data när
det gäller konfidentialitet, tillgänglighet
och riktighet. Detta kommer att medföra
kostnader men också utmaningar för användarvänligheten. Kraven kring skydd
av den personliga integriteten kommer
förtydligas genom GDPR och myndigheten arbetar aktivt med att implementera
dataskyddsförordningens krav.
Den generella samverkansförmågan har också utvecklats, exempelvis
genom Transportsektorns samverkan
inför samhällsstörningar (TP SAMS)
där privata och offentliga aktörer inom
transportsektorn samverkar för att möta
de utmaningar som samhällsstörningar
kan medföra. I 2016 års RSA identifierades ett antal brister inom Trafikverkets
utbildnings- och övningsverksamhet.
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Tabell 5
Intäkter från banavgifter, miljoner kronor

Intäkter från banavgifter

2017

2016

2015

2014

1 737

1 644

1 429

1 271

Ett arbete pågår för att strukturera
övningsverksamheten och förbättra
planeringen.
Under 2017 inträffade ett antal
allvarliga händelser som föranlett att
Trafikverkets krishanteringssystem har
aktiverats i olika nivåer. Några händelser
som kan nämnas är
•

terrorattacken i Stockholm, se
även sidan 65

•

urspårning av godståg med
farligt gods på Varbergs bangård
där tre vagnar välte, med stor
trafikpåverkan

•

avklippt, driftsatt elkabel, med
personskador och kraftiga förseningar i Stockholms tågtrafik
som följd, se sidan 38 och 40

•

bussolycka i Sveg med tre döda
och ett flertal skadade

•

arbetsplatsolycka i Ludvika, då
ställning och gjutform rasade
över järnvägen, se sidan 5, 38
och 40

•

urspårning i Ludvika, se sidan
36 och 68

•

olycka i Uppsala som ledde till
många förseningstimmar på
grund av stopp i trafiken, se
sidan 11

•

långvariga trafikstörningar längs
Södra stambanan, bland annat
sträckan Vislanda–Ballingslöv,
se sidan 36.

Under hösten skedde också ett antal
it-attacker, så kallade överbelastningsattacker (se även sidan 10), riktade mot
Trafikverket och andra aktörer inom
transportsektorn. Attackerna orsakade
störningar i tågtrafiken. Trafikverket
har vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten för denna typ av attacker.

portsystemet. Enligt planen kommer
avgifterna att höjas under planperioden.
Intäkterna stod för cirka 18 procent av
Trafikverkets totala verksamhetsvolym
för drift och underhåll av järnvägen. De
förändrade avgifterna ligger på den miniminivå som järnvägslagen (2004:519)
föreskriver.
Trafikverkets plan för banavgifter
innefattar även utveckling av en incitamentsstruktur. Differentieringen av avgifterna har utvecklats vidare i syfte att
bidra till effektivare kapacitetsutnyttjande i järnvägssystemet och att anpassa avgifterna till den lagenliga miniminivån.
Det finns hittills inga påvisbara resultat
i form av omfördelat trafikarbete eller
andra beteendeförändringar.
Trängselskatt och broavgifter
I vägsystemet tas trängselskatter ut i
Stockholm och Göteborg. Skatterna
utgör en del i finansieringen av infrastruktursatsningar inom Stockholmsöverenskommelsen och Västsvenska
paketet. Avgifter tas ut på de statliga
broarna på riksväg 50 i Motala och på E4
i Sundsvall.
Trafikverket ansvarar tillsammans
med Transportstyrelsen för drift och
funktionalitet i systemet som samlar

Antal beskattade passager
Kostnad per passage, kr
Totalkostnad exkl. kapitalkostnader, tkr

Tillgängligheten för biltrafiken bedöms
utifrån restiden. I glesbygder ökade restiden till närmaste centralort 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 ökade för cirka 234 000

2017

2016

2015

2014

2013

84 500 824

84 525 551

62 748 081

62 825 807

62 278 065

1,49

1,12

1,35

1,21

1,55

125 669

94 433

84 680

76 091

96 796

69 454 701

71 186 245

68 872 005

63 633 578

62 216 950

1,85

1,54

1,56

1,71

1,88

128 817

109 842

107 768

108 742

116 894

4 129 973

3 796 683

3 316 514

1,19

1,26

0,88

4 923

4 799

2 927

2 741 531

2 787 909

2 327 104

Göteborg (trängselskatt)
Antal beskattade passager
Kostnad per passage, kr

Banavgifter

Sundsvall (broavgift)
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Tabell 6
Beskattade passager

Totalkostnad exkl. kapitalkostnader, tkr

Banavgifter är obligatoriska för dem som
trafikerar järnvägen och Trafikverket tar
ut avgifterna med stöd av järnvägslagen
(2004:519).
Intäkterna från banavgifter, se
tabell 5, går till drift och underhåll av
järnvägen. Årets intäkter motsvarade
beräkningarna i nationell plan för trans-

in skatter och infrastrukturavgifter.
Kostnadseffektiviteten i systemet följs
upp via ekonomiska nyckeltal och redovisas i tabell 6. Där redovisas samtliga
kostnader för upptagning av skatter och
avgifter, det vill säga de kostnader som
Trafikverket, Transportstyrelsen, Skatteverket, Kronofogden och Domstolsverket har haft för att samla in skatter
och avgifter.
Flerpassageregeln i Göteborg medför
att nära 50 procent av passagerna inte
blir beskattade. Regeln innebär att
trängselskatt bara tas ut en gång även
om man passerar flera betalstationer
under 60 minuter. Det manuella arbetet
med flerpassageregeln är betydande,
vilket förklarar den högre kostnaden per
beskattad passage i Göteborg.

Antal beskattade passager
Kostnad per passage, kr
Totalkostnad exkl. kapitalkostnader, tkr
Motala (broavgift)
Antal beskattade passager
Kostnad per passage, kr
Totalkostnad exkl. kapitalkostnader, tkr

1,58

1,64

1,36

4 329

4 580

3 173
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Tabell 7
Kortaste restider (tim:min) med kollektivtrafik mellan utpekade destinationer och utvalda städer och flygplatser
Norrköping

Vimmerby

Strömstad

Vaxholm

Mora

Sälen

Åre

Kiruna

Stockholm C

01:46

04:19

06:10

00:58

03:49

06:15

04:54

03:20

Göteborg C

03:47

04:40

03:07

04:17

04:05

09:00

06:24

04:35

Malmö C

03:57

03:40

05:37

03:52

03:55

07:55

05:59

04:10

Arlanda C

03:24

05:05

05:25

01:48

02:00

05:54

04:19

02:45

Landvetter

04:47

04:10

03:45

03:02

02:55

08:10

05:09

03:25

Kastrup

04:35

04:18

06:19

04:41

03:56

08:21

07:18

05:03

Gardermoen

04:07

06:13

04:00

03:16

04:05

08:40

09:02

04:20

Vaernes

04:37

07:10

08:15

03:21

03:40

09:10

02:10

07:05

Genomsnitt

03:52

04:56

05:19

03:28

03:33

07:55

05:39

04:20

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

(270 000) personer och minskade för
cirka 58 000 (16 000) personer. Förändringarna beror till stor del på sänkta hastighetsgränser. Restiderna till storstäder
är oförändrade, räknat i antal personer
med mer än en timmes restid som fått en
restidsförändring på minst fyra minuter.
Turism och besöksnäring
För den fortsatt växande svenska besöksnäringen är det viktigt att hela resan
och kopplingen mellan trafikslagen och
resorna till, från och inom destinationerna fungerar. Därför är det avgörande
med en fungerande samverkan. Nationellt sker samverkan inom ramen för en
strategisk plattform för hållbar destinationsutveckling i Tillväxtverkets samverkansgrupp. Resultatet är en gemensam
agenda samt pilotprojekt för att driva
prioriterade frågor framåt, bland annat
om bättre metoder för att beskriva nyttor
av investeringar i infrastrukturen.
Regionalt sker samverkan i en
marknadsgrupp för nattågstrafiken till
Övre Norrland. Resandet har utvecklats
positivt och avtalet har förlängts till
årsskiftet 2020/21. Under året har vi fått
ett regeringsuppdrag att ingå avtal om
nattågstrafik till och från Jämtland, med
trafikstart 2018.
En indikator för att mäta kortaste
restiderna med kollektivtrafik mellan
åtta utpekade destinationer och de tre
största städerna samt fem flygplatser,
visar i huvudsak på god eller acceptabel
tillgänglighet, se tabell 7. Restiderna har
endast förändrats marginellt sedan 2016,
och den bedömda tillgängligheten är
oförändrad.

Socialt hållbara transporter
I förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 har Trafikverket
redovisat vad social hållbarhet innebär
när det gäller transportinfrastruktur
och hur social hållbarhet kan integreras
i transportplaneringen. Redovisningen
finns samlad i underlagsrapporten
Ett inkluderande samhälle – PM till Nationell plan för transportsystemet 2018–2029.
Rapporten beskriver att Trafikverket
har ett väletablerat arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet för funktionsnedsatta och att vissa resurser finns
avsatta för att arbeta med exempelvis
barns resande, jämställdhet och aktiva
transporter. Detta är delaspekter av ett
socialt hållbarhetsperspektiv men inte
heltäckande. Ett arbete för att etablera en
mer samlad och strukturerad verksamhet för social hållbarhet i våra samhällsleveranser har därför initierats.
Trafikverket har initierat forskningsprojektet Sociala planeringsunderlag och
tillståndsbeskrivningar som drivs av VTI
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) under 2017. Syftet är att utveckla
metoder för tillståndsbeskrivningar som
ska kunna användas i inriktnings- och
åtgärdsplaneringen för att ge en översiktlig bild av tillgängligheten för olika
sociala grupper på olika platser i landet.
Trafikverket finansierar även ett
avhandlingsarbete på KTH om hur den
nationella transportplaneringen kan
utvecklas för att tydligare innefatta ett
socialt perspektiv. Utöver detta följer
Trafikverket forskningen på området
och medverkade under 2017 i projektet
Socially sustainable urban planning and

development – A knowledge overview som
drivits inom ramen för Mistra Urban
Futures.
Det finns stora skillnader i hur män
och kvinnor använder transportsystemet. Skillnaderna kvarstår i stor
utsträckning under perioden 2011–2016
jämfört med 2005–2006. Dessa skillnader kan ses som en konsekvens av
mer övergripande skillnader, som att
kvinnor generellt tar ett större ansvar
för det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet, medan män förvärvsarbetar i
högre utsträckning. Mäns resande med
kollektiva färdmedel tycks ha ökat, men
ännu reser kvinnor mera med kollektivtrafik och männen dominerar bilkörningen. (Trafikanalys: Uppföljning av de
transportpolitiska målen 2017, Rapport
2017:7)
I dagsläget är det oklart hur
Trafikverkets investeringar i infrastrukturåtgärder påverkar utvecklingen av
kvinnors och mäns resmönster. Denna
utveckling är viktig för Trafikverket att
följa upp, exempelvis inom det påbörjade
arbetet med att etablera en mer strukturerad verksamhet om social hållbarhet i
våra samhällsleveranser.
Järnvägens sidosystem med
rangerbangårdar och lastplatser
I Trafikverkets förslag till nationell plan
för transportsystemet 2018–2029 redovisas inriktning och behov av upprustning
på rangerbangårdar under planperioden.
Planeringsunderlaget är ett resultat av
det arbete som påbörjades i samband med
inriktningsplaneringen och den efterföljande åtgärdsplaneringen under 2017.
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Digitala möten

DIAGRAM 3

Antal omkomna i statlig järnväg 2006-2017, samt
nödvändig utveckling för att kunna nå målet till 2020
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DIAGRAM 4

Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006-2017, samt
nödvändig utveckling fram till år 2020.
Sedan 2010 exkluderas självmord.
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DIAGRAM 5

Andelen trafikarbete inom hastighetsgräns på statligt
vägnät, samt nödvändig utveckling för att kunna nå målen
till 2020, procent
Andel inom hastighetsgräns
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Digitala möten bidrar till ökad och flexiblare tillgänglighet och ökad jämställdhet, men också bättre ekonomi och ökad
effektivisering, större robusthet och
mindre klimatpåverkan.
Trafikverket driver projektet Resfria
möten i myndigheter (REMM) på regeringens uppdrag, för att utveckla digitala,
eller resfria, möten inom och mellan
myndigheter. Arbetet har koppling
till digitaliseringsarbetet som pågår i
svenska myndigheter och till digital tillgänglighet, som är en del i vår nationella
plan för transportsystemet 2018–2029.
REMM har även föreslagit tre åtgärder som bedöms ge betydande ekonomiska vinster för samhället: 1) fortsätta
samordna, 2) skapa en central digital
mötesplats och 3) klargöra säkerhet/
juridik. De myndigheter som har deltagit
i REMM från starten har i snitt minskat
sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor
med 23 procent per anställd under en
femårsperiod, vilket kan jämföras med
en minskning på 4 procent per anställd
bland övriga myndigheter. Trafikverket
har flest digitala möten av alla svenska
myndigheter; år 2016 var det över
350 000 möten.
Extern dialog och samverkan
Näringslivsrådet och regionala godstransportråd är viktiga forum för dialog
och samverkan i godstransportfrågor
som är viktiga för näringslivet. Där
diskuteras till exempel inriktnings- och
åtgärdsplanering, enskilda behov och
regeringsuppdrag.
Trafikverket deltar även i Closer,
en nationell arena för samarbeten och
utvecklingsprojekt för ökad transporteffektivitet, med fokus på högkapacitetsfordon, hållbara transportkorridorer
och Urban Mobility (citylogistik). Vi
medverkar också i nätverket Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG),
vars mål är att till 2020 halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport
på väg, jämfört med 2005. Översatt
till ton koldioxidekvivalenter, ska den
årliga besparingen från medlemmarnas
åtaganden uppgå till 1 900 000 ton vid
2020. Medlemmarna i KNEG åstadkom
under 2016 utsläppsbesparingar på
700 000 ton koldioxid – till stor del
tack vare ökad användning av biodriv-
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medel som ersättning för fossil diesel.
Dock behövs en stegring för att nå
målet 2020 vilket innebär att öka utsläppsbesparingen med i snitt nästan
40 procent eller 155 000 ton koldioxid
för varje nytt år. Resultatet för 2017
redovisas sommaren 2018.
Trafikverket ansvarade under året
för att stödja kommunernas aktiviteter
under Europeiska trafikantveckan. Under den veckan deltog 65 kommuner.

TRAFIKSÄKERHET
Nollvisionen, som i år fyller 20 år, är utgångspunkten för allt trafiksäkerhetsarbete inom Trafikverket. Enligt visionen
ska ingen dödas eller skadas allvarligt i
trafiken.
Järnväg
Trafikverket har ett halveringsmål för
järnvägstrafiken, från 110 omkomna
2010 till maximalt 55 omkomna 2020.
Antalet omkomna vid järnväg minskade
under 2017 jämfört med föregående år.
Utfallet blev 64 (81), se diagram 3.
Trafikverket arbetar med att förhindra obehörigt spårbeträdande. Detta
görs i form av stängsel (cirka 150 kilometer 2017) och kameror på särskilt
utsatta platser. Åtgärderna har effekt
på både självmord och olyckor eftersom
tillträdet till anläggningen försvåras.
Exempel på sträckor som stängslats:
•

Bomansberget–Gävle

•

Vega–Handen–Trångsund

•

Märsta–Helenelund

•

Älvsjö–Stuvsta–Huddinge

•

Fosieby–Lernacken

•

Partille–Jonsered

•

Falkenberg–Torebo.

Stängslingen har börjat kompletteras
med kameraövervakning och tillhörande
larmkedjor. Arbetet med att sätta upp
kameror har dock inte ännu nått full potential. Den övervakning som behövs för
kamerorna ska finnas vid Trafikverkets
trafikledning. Utbildning av personalen
är påbörjad och planeras bli klar under
våren 2018.
Trafikverket har under senare delen
av 2016 och under 2017 testat gummimattor med höga pyramidformade upphöjningar. De ska förhindra obehörigt

spårbeträdande på särskilt utsatta platser. En utvärdering visar att gummimattorna fungerar som ett komplement till
stängsel och kameraövervakning för att
motverka obehörigt spårbeträdande.
Väg
Regeringen har gett Trafikverket i
uppdrag att dels analysera hur krav i
vägtrafiksäkerhetsstandarden ISO
39 001 bör tillämpas i verksamheten,
dels ta fram en handlingsplan. Trafikverket ställer redan i dag trafiksäkerhetskrav i upphandlingar. Genom att arbeta
systematiskt enligt ISO 39 001 bedöms såväl kravställande som uppföljningsarbete
kunna förbättras och effektiviseras.
Under 2017 inleddes ett arbete med
en GAP-analys för tillämpande av ISO
39 001, beskrivningar av krav för största
trafiksäkerhetsnytta samt underlag för
införande av kraven. Analysen slutförs
och en handlingsplan fastställs under
första halvåret 2018. Ett systematiskt
arbetssätt med stöd av ISO 39 001 blir en
delmängd i Trafikverkets arbete för att
minska antalet döda och svårt skadade i

transportsystemet utifrån Nollvisionen.
Nuvarande etappmål innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras
mellan 2007 och 2020, till maximalt 220
omkomna, se diagram 4. År 2017 beräknas enligt preliminära uppgifter 254
(270) personer ha omkommit i vägtrafikolyckor. Av de omkomna var 196 (205) män
och 58 (65) kvinnor. Antalet allvarligt
skadade ska reduceras med en fjärdedel.
Hastighetsefterlevnad, säkra vägar, säker
cykling och nykterhet har pekats ut som
de viktigaste faktorerna för att nå trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken till 2020.
Efterlevnaden av hastighetsgränser
på det statliga vägnätet är oförändrad.
Andelen trafik inom tillåten hastighet
år 2017 beräknas vara 45 procent, se
diagram 5. Utfallet ligger 28 procentenheter under nödvändig utveckling för
att nå målet till 2020. Sänkta hastighetsgränser kan vara en förklaring till att
andelen trafik som håller tillåten hastighet inte förbättrats.
Utökad användning av automatisk
trafiksäkerhetskontroll (ATK) är särskilt
betydelsefull på 80-sträckor, eftersom
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DIAGRAM 6

Andel trafikarbete på vägar med hastighetsgräns över
80 km/tim som är mötesseparerade, samt nödvändig
utveckling för att kunna nå målen till 2020, procent
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DIAGRAM 7

Andel nykter trafik. Mätserie baserad på data från
polisens kontroller 2007–2017, samt nödvändig
utveckling för att kunna nå målen till 2020, procent
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DIAGRAM 8

Andel observerade cyklister med cykelhjälm 1996–2017,
samt nödvändig utveckling för att nå målen till 2020,
procent
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*Mätningarna har genomförts med samma metodik, men med ny utförare från 2016, vilket kan ha påverkat mätresultatet.

mitträcken saknas på sådana vägar och
efterlevnaden av hastighetsgränsen generellt är låg. Trafikverket ansvarar för
fartkamerorna och Polismyndigheten
för utredning av ärendena. I december
2017 omfattade systemet 1 600 (1 500)
kontrollplatser.
Trafikverket arbetar mot målet att
alla statliga vägar med ett trafikflöde
över 2 000 fordon per dygn antingen
ska vara mötesseparerade eller ha en
hastighetsgräns på maximalt 80 km/tim
senast år 2025, se diagram 6. Under 2017
tillkom 7 (7) mil mötesseparerad väg och
17 (28) mil väg fick hastigheten sänkt
från 90 till 80 km/tim.
Trafikverket rapporterar årligen till
regeringen om genomförande av en
samlad strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken 2016–
2020 (ANDT-strategin). Enligt beräkningar utifrån polisens utandningsprov
har andelen nyktra förare fortsatt att
minska till 99,74 år 2017, se diagram 7.
Cyklister är den trafikantgrupp där
allra flest skadas allvarligt i trafiken.
Under 2016 skadades drygt 2 000 cyklister så allvarligt att de fick bestående
men. Trafikverket leder arbetet med en
strategi för ökad säker cykling – ett samarbete med flera aktörer. Det är viktigt
för cyklisters säkerhet att cykelvägarna
underhålls på ett bra sätt, att bilister efterlever hastigheter vid passager och att
cyklisterna bär cykelhjälm. En kartläggning visar att ungefär hälften av gång-,
cykel- och mopedpassager på statliga
och kommunala vägar och gator har låg
kvalitet.
Under 2017 var den observerade cykelhjälmsanvändningen 44 (36) procent,
se diagram 8. Utvecklingen av användningen är inte i linje med vad som krävs
för att nå målet 70 procent till 2020.

MILJÖ OCH HÄLSA
Klimat och energi

DIAGRAM 9

Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik,
miljoner ton
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Under året beslutade riksdagen om en ny
klimatlag. Enligt denna ska Sverige 2045
inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och inrikes transporter (exklusive
inrikes flyg) ska till 2030 ha minskat sina
utsläpp av växthusgaser med 70 procent
jämfört med 2010. Trafikverket bedömer
i förslaget till nationell plan 2018–2029
att det inte räcker med tekniska åtgärder.
För att vi ska nå detta mål behöver trafiken med bil och lastbil minska.
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Trafikverket har enligt klimatrapporteringsförordningen ansvar för att beräkna
utsläpp av koldioxid för inrikes väg- och
järnvägstrafik. Dessutom ska Trafikverket
bistå Trafikanalys i uppföljningen av de
transportpolitiska målen. Inrikes transporter stod 2016 för 31 procent av Sveriges
utsläpp av växthusgaser. Siffrorna för 2017
är tillgängliga först i slutet av 2018. 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. Till
detta kommer utsläpp från byggande och
underhåll av infrastruktur, tillverkning
av fordon samt produktion och distribution av drivmedel.
Utsläppen från vägtrafiken, som helt
dominerar utsläppen från inrikes transporter, minskade under 2017 med 1 till
2 procent (se även diagram 9). Orsaken
är till största delen att förnybar energi
(främst biodrivmedel) har ersatt fossila
drivmedel, men också att fordonen har
blivit energieffektivare. Andelen förnybar energi ökade från 18 procent 2016
till 21 procent 2017. Under året ökade

personbilstrafiken preliminärt med
1,3 procent och den tunga lastbilstrafiken med 3,9 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 beslutade
åtgärder och styrmedel, minskar något
fram till 2030, men det är långt ifrån
tillräckligt för att nå målet att utsläppen

från inrikes transporter ska minska med
70 procent till 2030 jämfört med 2010.
Trafikverkets åtgärder kan både öka
och minska transportsystemets klimatpåverkan. Nettoeffekten av Trafikverkets åtgärder under 2017 blev en minskning av energianvändningen med 165
GWh och av växthusgasutsläppen med
48 904 ton, se tabell 9. Minskningen av
energianvändning och koldioxidutsläpp
beror på trafiksäkerhetskameror som

Tabell 8
Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter 2016 fördelat mellan trafikslag, miljoner ton
Vägtrafik

Luftfart

Sjöfart

Järnvägstrafik

15,8 (95 %)

0,6 (3 %)

0,3 (2 %)

0,04 (0,3 %)

Totalt
16,7 (100 %)

Tabell 9
Resultat av Trafikverkets åtgärder för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp och energianvändning
2017
Koldioxid (tusen ton)
Energianvändning (GWh)

2016

2015

2014

2013

-49

-66

-59

-42

-99

-165

-234

-200

-163

-321

Siffrorna i tabellen är ett nettoresultat av åtgärder som bidragit till ökade (+) och minskade (-) koldioxidutsläpp
respektive energianvändning.
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Tabell 10
Exponering för trafikbuller och hälsopåverkan av trafikbuller, samt förändring under 2016 och 2017
Exponering för trafikbuller
(antal personer)
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
genomförda bullerskyddsåtgärder,
förändring mellan 2016 och 2017

1 300 fler > 30 dBA Leq inomhus

Effekten av Trafikverkets genomförda
bullerskyddsåtgärder (skärmar och
fasadåtgärder) förändring mellan 2015
och 2016

Minskade bullernivåer utomhus eller
inomhus för cirka 3 500

Effekten av Trafikverkets genomförda
bullerskyddsåtgärder (skärmar och
fasadåtgärder) förändring mellan 2016
och 2017

Minskade bullernivåer utomhus eller
inomhus för cirka 2 600

leder till lägre hastigheter och bränsleförbrukning, samverkan för ökat kollektivtrafikresande samt sparsam körning
vid bedömning i förarprov. Ökningen av
energianvändning och klimatpåverkan
berodde på ökad trafik, som ett resultat
av väginvesteringar som öppnat för trafik samt höjda hastighetsgränser.
Trafikverket har stor möjlighet
att påverka energianvändningen och
växthusgasutsläppen från byggande
och underhåll på statlig väg och järnväg. Exempel på åtgärder under 2017
är återanvändning av schaktmassor
och räls, värmestyrning av spårväxlar samt byte till mer energieffektiv
vägbelysning. Bedömningen är att den
årliga energianvändningen och de årliga
växthusgasutsläppen från byggande,
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Hälsopåverkan av trafikbuller
(DALY)
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Beräkningsmetod saknas

+ cirka 13

+ cirka 10

drift och underhåll av de investeringar
som öppnade för trafik 2017 uppgick till
10 (27) GWh och 1 000 (4 800) ton. Utfallen beror på vilken typ av projekt som
öppnat för trafik. I utfallet för 2017 ingår
inte Citybanan eftersom klimatkalkylen
är under kvalitetssäkring.
Under 2017 upprättade Trafikverket
klimatkalkyler för 89 (75) procent av
de investeringsåtgärder som är större
än 50 miljoner kronor. Vi har även ställt
krav på minskade utsläpp i upphandlingarna av investeringsåtgärder av
denna storlek. Dessutom har Trafikverket tillsammans med storstäderna
tagit fram krav på minskade utsläpp
för investeringsprojekt mindre än
50 miljoner kronor, som kommer att
införas under 2018.

Luftkvalitet
Trafikverket har enligt klimatrapporteringsförordningen ansvar för beräkning
av utsläpp av bland annat kväveoxider
och flyktiga organiska ämnen för vägoch järnvägstrafik. 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 hälsoförluster i storleksordningen 27 000 DALY.
Under året genomförde Trafikverket
flera åtgärder enligt lokala och regionala
åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet.
Dammbindning för att minska partikelhalterna är en av åtgärderna och den
genomfördes bland annat i Stockholm,
Sundsvall och Örnsköldsvik.

DALY är en förkortning för Disability
Adjusted Life Years och kan översättas till
funktionsjusterade levnadsår och det är
det etablerade sättet att mäta. Det är en
sammanvägd indikator för hälsa på populationsnivå, utvecklad av World Health
Organization (WHO). Med indikatorn kan
man mäta hälsoförluster och hälsovinster i
samhället samt effekten av olika åtgärder.
DALY omfattar dels risk för funktionsnedsättning genom insjuknande i olika sjukdomar, dels risk för förtida död. Utifrån DALY
beräknar Trafikverket transportsystemets
hälsopåverkan från luftföroreningar, buller
och aktivt resande (gång och cykel).
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Buller och vibrationer
Buller från väg- och spårtrafik i Sverige
beräknas under ett år orsaka hälsoförluster i storleksordningen 6 700 DALY.
I detta ingår DALY till följd av cirka 500
förtida dödsfall, se tabell 10. Dödsfall till
följd av hjärtinfarkt eller stroke drabbar
oftast äldre personer, och de cirka 500
personer som dött i förtid till följd av
buller beräknas i genomsnitt ha förlorat
8 friska levnadsår.
Trafikverket genomförde under året
omfattande buller- och vibrationsinventeringar längs statliga vägar och järnvägar. Inventeringarna medför ett säkrare
underlag för bedömningar av omfattningen av åtgärdsbehov. Bedömningarna
blir också mer rättvisa och enhetliga.
I tabell 40 finns mer beskrivningar av
bulleråtgärder som Trafikverket genomförde 2017.
Aktivt resande
Gång- och cykeltrafik ger ett väsentligt
bidrag till förbättrad folkhälsa. Detta
bidrag beräknas till omkring 81 000
DALY (se faktaruta) per år, varav cirka
15 000 kommer av att man cyklar och
cirka 66 000 av att man går. I kapitlet
Investeringar redovisas exempel på åtgärder som Trafikverket har genomfört
för att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik.

landskapsanpassning och leda till en
försiktigt positiv trend, även om det fortfarande finns ett avstånd mellan nuläge
och önskvärt tillstånd. Under 2017 byggde Trafikverket fler säkra faunapassager,
men det behövs fortfarande åtgärder
för färre bullerstörda områden för djur,
fler artrika miljöer och en skötsel som
bevarar och lyfter fram kulturmiljöer.
Utvecklingen är fortsatt negativ inom
några områden, exempelvis viltolyckor.
Yt- och grundvattenskydd
Transportinfrastrukturen och trafiken
påverkar såväl dricksvattenförsörjningen som vatten med höga naturvärden. Påverkan kan ske både i bygg- och
driftskede. Det finns tusentals konfliktsträckor mellan statlig infrastruktur och
vattenområden, som inventeras och vid
behov utreds och åtgärdas.
År 2017 riskbedömde Trafikverket
översiktligt 56 konfliktsträckor, och fördjupad riskbedömning gjordes för
7 sträckor. Vi genomförde åtgärdsvalsstudier för 4 konfliktsträckor.
Material och kemiska produkter
Material och kemiska produkter som används vid byggande, drift och underhåll
av infrastruktur påverkar människors
hälsa och miljön. Användningen av
kemikalier ökar och det är därför viktigt
att få kunskap om farliga ämnen i material och varor.
Trafikverket bedriver ett systematiskt arbete med att införa krav på
innehåll och hantering av farliga ämnen

Landskap
Trafikverkets förslag till nationell
plan för transportsystemet 2018–2029
bedöms ha potential att bidra till ökad

i den interna upphandlingen av strategiskt material. Under 2017 var andelen
artiklar med tillgång till information
38 procent. Målet är att samtliga avtalsartiklar 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 7 sedan 2009, se diagram 10. Resultatet beror på ett tydligt kravställande i
upphandlingar och ett aktivt arbete med
utfasningsanalyser i samverkan med
tillverkare och entreprenörer.
Förorenade områden
Trafikverket efterbehandlar förorenade
områden som har uppstått i verksamhet
som bedrivits av Trafikverket, Banverket, Statens järnvägar, Vägverket och
delvis även Luftfartsverket. Vi har också
ansvar för den miljögaranti som staten
ska bära enligt vissa bolagiseringsavtal.
Genom utredningar och efterbehandlingar kan vi friklassa objekt, samtidigt
som nya tillkommer genom identifiering
och inventering. Att genom utredning
friklassa ett förorenat område innebär
att en detaljerad riskbedömning utförs
och att denna kan visa på att risken för
miljö och hälsa är acceptabel. Att friklassa ett förorenat område genom efterbehandling innebär att föroreningarna
omhändertas, fastläggs eller säkerställs
på annat sätt så att miljö- och hälsoriskerna i och från området kan bedömas
som acceptabla.

DIAGRAM 10

Användningen av kemiska produkter med särskilt
farliga ämnen, antal produkter
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I tabell 11 visas antalet förorenade
områden som vid respektive årsskifte
är identifierade, inventerade, översiktligt undersökta, detaljerat undersökta,
efterbehandlade respektive friklassade.
Friklassning kan ske genom riskbedömning och behöver inte omfatta fysisk
åtgärd (efterbehandling). Därför är
antalet friklassade större än antalet efterbehandlade. De olika momenten följer
i praktiken efter varandra; exempelvis
innebär skillnaden mellan inventerade
och översiktligt undersökta att 3 287
förorenade objekt återstår att undersöka
översiktligt.
Det återstår mycket arbete att identifiera förorenade objekt och det är svårt
att uppskatta hur många objekt som
ännu inte är identifierade. I not 27 och
33 i den finansiella delen av årsredovisningen framgår Trafikverkets avsättningar och övriga ansvarsförbindelser
för miljöåtgärder.
Under 2017 arbetade Trafikverket
framför allt med översiktliga undersökningar av bangårdar. Effekten är att vi
får bättre kontroll över den påverkan
som våra förorenade områden utgör
för miljö och hälsa.
Under 2017 intensifierades förbere-

delsearbetet inför efterbehandling av de
före detta impregneringsanläggningarna
i Hässleholm, Limmared, Räppe och
Älmhult. Tre större åtgärdsutredningar
pågick under 2017 och kommer att färdigställas under 2018.
I Tabell 11 redovisas även antalet
förorenade områden som har friklassats
och därmed inte längre bedöms kräva
åtgärder.
Kostnaden för inventeringar, undersökningar och åtgärdsutredningar
av förorenade områden uppgick 2017
till 42,2 miljoner kronor. Kostnader för
fysiska efterbehandlingsåtgärder ingår
inte i denna kostnad.
Trafikverket fick 2017 i uppdrag av
regeringen att på en övergripande nivå
kartlägga omfattningen av statens åtagande enligt miljögarantin och att utöka
dialogen med de berörda bolagen om
hanteringen av garantin.
Kartläggningen av statens åtagande
enligt miljögarantin är försenad och
planeras bli slutförd och redovisad
senast den 30 april 2018. Förseningen
beror på att arbetet är komplext, omfattande och tidskrävande.
Trafikverket har utökat dialogen
med berörda bolag sedan 2016. Tidigare

år har dialogen huvudsakligen varit
skriftlig och då i samband med ärendehandläggning. Utökad dialog med Svevia
har resulterat i att ett nytt arbetssätt
infördes under 2017, med regelbundna
möten månadsvis. Vid samtliga möten
diskuteras pågående och avslutade
undersökningar eller efterbehandlingar
samt aktuella kostnader. Det nya arbetssättet har medfört att ärendehanteringen förenklats och samarbetet förbättrats.
Meningsskiljaktigheter har hanterats
med Jernhusen och vi har tagit fram en
samarbetsrutin för hantering av deras
miljögarantiärenden. En serie möten för
diskussion av aktuella ärenden och utveckling av rutiner och arbetssätt är planerade under våren 2018. Dialogen med
Swedavia har hållits på en övergripande
nivå för arbetsformer och på ärendenivå
för att komma vidare i enskilda ärenden.
I Tabell 12 sammanställs samtliga
miljögarantiärenden som har behandlats
under åren 2014–2017.

LEDNINGAR I INFRASTRUKTUREN
Under året fick Trafikverket 9 871 ansökningar om tillstånd att lägga ledningar i
vägnätet, se tabell 13.
Av ansökningarna handlar 79 procent

Tabell 11
Ackumulerat antal förorenade områden som har utretts och efterbehandlats per år
Tidpunkt

Identifierade

Översiktligt
undersökta

Inventerade

2017-12-31

4 726

4 331

Detaljerat undersökta

Efterbehandlade

1 044

248

143

Friklassade
166

2016-12-31

4 448

4 128

711

200

104

166

2015-12-31

3 930

3 757

663

178

102

132

2014-12-31

3 661

3 504

576

151

89

122

Baserat på registreringar i fastighetsregistret LEB.

Tabell 12
Antal färdigbehandlade ärenden enligt miljögaranti per bolag under de senaste åren
År

Jernhusen, EuroMaint, SweMaint

Svevia

Swedavia

2017

15

148

10

2016

10

179

2

2015

19

188

2

2014

2

103

1

Tabell 13
Ledningar i vägnätet och kostnader för handläggning

24

2017

2016

2015

2014

2013

Antal inkomna ansökningar

9 871

6 735

6 069

5 774

5 142

Andel optokabel

79 %

75 %

70 %

71 %

70 %

Kostnad för handläggning,
mnkr

21,3

13,3

11,2

6,9

5,9
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om förläggning av optokabel. Från
2013 har ansökningarna ökat med
drygt 90 procent. Den stora ökningen
under 2017 beror framför allt på regeringens nya bredbandsstrategi –
ett helt uppkopplat Sverige. Kostnaderna för handläggningen har ökat
med 360 procent sedan 2013. Anledningen till den stora höjningen mellan 2014
och 2015 är att extra medel tillsattes för
att kunna hantera efterarbetet av
äldre, beslutade ärenden.
Handläggningstiden är cirka
4 månader, vilket är lagkravet enligt
väglagen. Trafikverket fick i regleringsbrev för 2017 i uppdrag att korta handläggningstiderna. Antalet handläggare har mer än fördubblats under
året, från 24 till 53, både tillsvidareanställda och konsulter. Utöver detta har
2 sektionschefer och 2 nationella
samordnare rekryterats. Under 2018
kommer ytterligare resurser att tillsättas
så att vi ska kunna hantera det ökade
antalet ansökningar samt korta hand-

läggningstiderna. Vi har utökat dialogen
med branschen för att förbättra underlaget i ansökningarna då vi upplever att
villkoren i tillstånden inte alltid följs. Vi
har tagit fram nya rutiner för komplettering av ärenden inom två veckor samt
en broschyr, Ledningsarbete inom det
statliga vägområdet – hur du ska förlägga
ledningen och bevara vägens skick. Vi har
också omarbetat informationen på vår
webbplats för att göra den så användarvänlig som möjligt.

ÄRENDEHANTERING

Bullerärenden inom 6v (andel)

Målnivå kundbehov (andel)

Målnivå buller (andel)

Antal besökare
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2017

2016

2015

2014

2013

40 041

49 743

64 261

60 351

54 738

5,8

8,2

7,2

8,4

8,6

Antal inkomna bullerärenden

Kundbehovsärenden inom 6v (andel)

2015

Besökstalet på Sveriges järnvägsmuseum blev 40 041, med en nettokostnad på 5,8 miljoner kronor, vilket är en
minskning från tidigare år, se tabell 14.
Orsaken är främst att museet var stängt
för ombyggnation under hösten 2017.
Sveriges järnvägsmuseum och de samlingar som Trafikverket ansvarade för
överfördes den 1 januari 2018 till Statens
maritima museer.

Tabell 14
Antal besökare och nettokostnad för Sveriges Järnvägsmuseum

Andel Kundbehovsärenden samt Buller- och
Vibrationsärenden som har handlagts inom 6 veckor
Antal inkomna kundbehovsärenden

MUSEIVERKSAMHET

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa
tydliga ärendeprocesser. Målet är att
korta ner handläggningstiderna, öka
den interna effektiviteten och höja
kundnöjdheten.
Under 2017 minskade vi handläggningstiderna för ärendetyperna
buller- och vibrationsärenden och
kundbehovsärenden. Vi har strukturerat om handläggningsprocessen och
utvecklat hanteringen av inkommande

DIAGRAM 11

bullerärenden, vilket resulterat i snabbare handläggning av ärenden. Tidigare
förändringar inom hanteringen av kundbehovsärenden visar att vi fortfarande
kan hålla våra målnivåer. Resultatet är
minskade handläggningstider och ökad
kontroll av handläggningsprocessen
för båda ärendetyperna. Vi klarar nu
målnivåerna som är handläggning inom
6 veckor för 70 procent av buller- och
vibrationsärenden och 80 procent inom
6 veckor för kundbehovsärenden, se
diagram 11.
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Planera trafik
Trafikverket planerar kapacitetsutnyttjandet i järnvägsnätet, vilket innebär
planering av kapaciteten till både tågtrafiken och till 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 järnvägsföretag,
regionala kollektivtrafikhuvudmän och
andra sökande vill använda i järnvägstrafiken avtalas med Trafikverket genom
trafikeringsavtal.
I det statliga vägnätet regleras vägarbetens genomförande, väganslutningar,
varningsmärken och vägvisning, och vi
tar fram regelverk och anvisningar.
Förarprov ansvarar för att tillhandahålla prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet i hela landet samt för
Trafikverkets nationella kundtjänst
för förarprov.

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNINGEN

Tabell 15
Verksamhetsvolym Planera trafik, miljoner kronor
2017

2016

2015

Utvärderade behov

23

39

27

Förutsättningar för planering av trafik

86

57

19

267

319

323

Genomförda förarprov

438

400

412

Summa verksamhetsvolym planera trafik

813

814

782

92

89

86

Planerad och reglerad trafik

Finansiering
Anslag
- 1:1 ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning
- 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar
- 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

13

29

13

251

254

258

9

33

11

Intäkter av avgifter och övriga intäkter

500

477

453

Summa finansiering

865

882

821

Resultat offentligrättslig verksamhet, Förare

-52

-68

-38

- 1:3 ap.2 Trafikverkets administration

Tabell 16
Antal företag som ansöker om kapacitet på järnvägsnätet samt antal ansökningar
Antal sökande
Antal ansökningar

2017

2016

2015

2014

52

45

48

47

2013
48

9 600

7 800

8 500

7 200

6 800

Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB)
beskriver juridiska och infrastrukturmässiga 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 järnvägsbranschen innan den fastställs.

TÅGPLAN
Ansökningar till tågplan
Sammanlagt vill 52 företag köra tåg på
de svenska järnvägarna 2018. Av dessa
har 25 järnvägsföretag och andra sökande sökt för persontåg och 17 för godståg. Övriga har ansökt om kapacitet för
uppställning av fordon eller transporter
i samband med banarbeten. Efterfrågan
på kapacitet i järnvägsanläggningen
ökar, se tabell 16. Det är cirka 1,5 miljoner tåg och omkring 20 000 banarbeten
som ska samlas i en tågplan på ett år.
För internationell godstrafik genom
Europa finns 24 förplanerade tidtabeller till och från Sverige som vi erbjuder
järnvägsföretagen via den så kallade
Scan Med Rail Freight Corridor. Korridorens svenska sträckning startar vid
Peberholm i söder och sträcker sig vidare
i två riktningar från Malmö godsbangård till Kornsjö i Norge via Göteborg
och till Stockholm via Hallsberg. Antalet
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ansökningar för sträckan Peberholm–
Malmö översteg de tillgängliga tidtabellerna med 33 procent.

Tabell 17
Antal ansökningar om förändringar i den fastställda tågplanen

Antal ansökningar

Förändringar i den årliga tågplanen
Behovet av kapacitet för järnvägstransporter förändras under året. Det kommer därför ett stort antal ansökningar
(se tabell 17) om förändringar av trafiken
varje år, i form av nya tåg som behövs
för nytillkomna transporter och tåg som
ställs in där efterfrågan minskat. Justeringar görs också beroende på säsongsanpassningar och arbeten i spår.
Ansökningar om förändringar i
den fastställda tågplanen ska besvaras
inom fem arbetsdagar. Under 2017 var
andelen svar inom fem arbetsdagar 73
(79) procent. Den lägre nivån beror på
tidskrävande omplaneringar av tågtrafiken i samband med stora underhållsarbeten på Södra stambanan och Västra
stambanan.

TRANSPORTDISPENSER OCH
SPECIALTRANSPORTER
Det krävs tillstånd för transporter som
är bredare, högre, längre eller tyngre än
det som väg- eller järnvägsnätet normalt
tillåter. Den som vill framföra en sådan
transport på väg måste ansöka om transportdispens. På järnväg ansöker man
om en specialtransport. Inom trafikmiljöområdet på väg hanteras dessutom
ansökningar om vägvisning och anslutningar av utfarter eller enskilda vägar
till det statliga vägnätet.
För transportdispenser på väg ökar
antalet ansökningar, se tabell 18. Det
beror bland annat på transporter för
byggbranschen, till exempel breda husmoduler.
Ett specialtransportärende på järnväg kan innehålla ansökningar för flera
tåg. De mest komplicerade transporterna
gäller transformatorer som är breda och
höga och kan väga upp till 800 ton.
För att få sätta upp en vägvisningsskylt vid det statliga vägnätet eller
ansluta en väg eller utfart, krävs ansökan
om tillstånd och beslut från den regionala väghållningsmyndigheten.

PUNKTLIGHET – SAMVERKAN MED
JÄRNVÄGSBRANSCHEN
För att göra järnvägstrafiken mer robust,
tillförlitlig och tillgänglig krävs samordnad planering och styrning. Därför
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2017

2016

2015

2014

78 022

78 017

83 200

83 900

2013
*)

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

Tabell 18
Transportdispenser och specialtransporter
2017

2016

2015

2014

2013

Antal ansökningar om transportdispenser
på väg

27 900

24 100

24 500

23 600

22 600

Andel ansökningar (%) som sker via webb

56

57

49

41

38

15,7

14,6

14,4

12,9

13,7

5 063

4 987

4 485

4 454

4 488

9,8

9,8

11,8

8,9

6,0

Antal ansökningar om vägvisning

1 882

1 721

1 832

1 922

1 987

Antal ansökningar om anslutningar, väg

1 794

1 757

1 379

1 396

1 358

Årskostnad för handläggning och förvaltning av
transportdispenser (mnkr)
Antal ansökningar om specialtransport på
järnväg
Årskostnad för handläggning och förvaltning av
specialtransporter (mnkr)

etablerades 2016 Järnvägsbranschens
samverkansforum (JBS) där alla delar av
järnvägsbranschen finns representerade
– infrastrukturhållare, transportörer,
fordonstillverkare, fastighetsförvaltare
och underhållsentreprenörer. Syftet är
att prioritera, effektivisera, samordna
och driva på förbättringsarbete som
rör järnvägssystemets funktion och
förnyelse. Därmed ska den svenska
järnvägens robusthet, konkurrenskraft
och lönsamhet förbättras. Styrelsen för
samverkan består av ledande företrädare
för myndigheter, branschorganisationer

och företag. Samarbetet inom JBS ska
bedrivas under fem år för att därefter
utvärderas.
Inom JBS drivs bland annat
initiativen
•

Stärkt branschsamverkan

•

Tillsammans för tåg i tid (TTT)

•

Marknadsanpassad planering av
kapacitet (MPK).

Inom JBS och TTT har konstruktionsregler för tidtabeller på Värmlandsbanan (Laxå–Charlottenberg) förändrats,
se vidare på sidan 39.
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En branschgemensam FoI-strategi har
beslutats: Forsknings- och innovationsagenda för det svenska järnvägssystemet.
Den syftar till att stärka järnvägssystemets funktion och bidra till att investeringar ger största nytta för samhället

KVALITETSAVGIFTSSYSTEMET
En kvalitetsstyrningsmodell ska ge
incitament för aktörerna i järnvägsbranschen att arbeta med kvalitetshöjande
åtgärder och därigenom minska störningarna i järnvägssystemet. Modellen,
som etablerades 2012, innebär att den
som orsakar en störning i tågtrafiken får
betala en kvalitetsavgift – det kan vara
Trafikverket eller ett järnvägsföretag.
Modellen omsatte 219 (232) miljoner
kronor 2017, varav Trafikverket svarade
för 149 (157) miljoner kronor.

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. Förarprov levererade
under året fler förarprov än någonsin
tidigare: 41 000 fler prov än föregående
år. Därmed uppfyllde vi servicelöftet
totalt i landet, men den kraftigt ökade
efterfrågan på prov har gjort att det på
vissa orter under enskilda veckor varit
svårt att uppfylla löftet.
Antalet körprov ökade med tre procent jämfört med föregående år, och för
kunskapsprov ökade antalet med
9,5 procent, se tabell 19. En bidragande
orsak är att godkännandefrekvensen sedan flera år tillbaka sjunker, vilket innebär att aspiranterna behöver göra fler
prov för att få körkort. Förarprov arbetar
med flera informationsinsatser i syfte
att tydliggöra kravnivån på prov, för att
aspiranterna ska komma väl förberedda.
En annan orsak är att antalet körkortstillstånd ökat till 259 000 (238 000).
För att möta den ökade efterfrågan på
kort sikt utökade vi under året öppettiderna på kvällar och helger, omfördelade
resurserna i landet, flyttade semestrar,
tog in extra personal och genomförde en
nationell provdag under maj månad. På
lång sikt fortsätter vi att rekrytera mer
personal till provverksamheten; under
året utexaminerades 31 nya trafikinspektörer, och 45 nya medarbetare började

sin utbildning till trafikinspektör. En
större översyn kommer att genomföras
för hela förarutbildningssystemet i syfte
att säkerställa att körkortsaspiranter tar

till sig kvalitetssäkrad utbildning och
kommer väl utbildade till prov. Den
kommer att ske gemensamt med Transportstyrelsen.

Tabell 19
Körprov och kunskapsprov, antal och godkännandefrekvens
2017
Antal körprov

2016

2015

2014

2013

329 000*)

322 000*)

313 000

299 000

278 000

Godkännandefrekvens körprov B,
män, procent

45

47

49

51

54

Godkännandefrekvens körprov B,
kvinnor, procent

49

49

51

53

55

407 000

373 000

368 000

346 000

311 000

Godkännandefrekvens kunskapsprov, män

42

46

45

47

50

Godkännandefrekvens kunskapsprov, kvinnor

50

52

51

54

57

Antal kunskapsprov

*) Inklusive säkerhetskontroller
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Underhåll

UNDERHÅLL VÄG

Underhåll innebär att förvalta statliga
vägar och järnvägar som är i drift. Syftet
med underhåll är att hålla våra vägar
och järnvägar framkomliga och att bevara dem så att de håller avsedd funktion
under hela sin livstid. Vi gör det genom
att till exempel reparera vägar och
järnvägar, röja undan snö, informera om
pågående arbeten och byta ut delar som
har blivit gamla och slitna. Effekten blir
att anläggningen är robust, det vill säga
att den är tillförlitlig när den utsätts för
påfrestningar i form av trafik och yttre
påverkan, exempelvis dåligt väder. Dessutom förebygger vi slitagets negativa
effekter på andra leveranskvaliteter.

Under 2017 har Trafikverket utfört
underhåll av det statliga vägnätet som
är ungefär 98 500 kilometer långt. För
att hålla vägnätet tillgängligt och säkert
för användarna dygnet runt, året om,
underhåller vi bland annat ett stort antal
vägar, rastplatser, räcken, skyltar och
sidoområden.
Verksamhetsvolymen för underhållsåtgärder och reinvesteringar i
väganläggningen är något lägre än 2016
till följd av lägre anslag, se tabell 20.
Kostnader för bärighet och tjälsäkring
av vägar har minskat under ett antal år.
Minskningen av kostnader inom övriga
väganläggningar motsvaras av en ökning

DIAGRAM 12

Övriga stamvägar (19 %)
Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar (44 %)

I detta avsnitt beskrivs underhållets
effekter på vägsystemets tillstånd. Effekterna redovisas ofta som avvikelser från
en fastställd standard eller från byggd
funktion, eftersom det hjälper oss att
veta vad som behöver åtgärdas.
Belagda vägar. Tabell 21 visar en
fördelning av kostnaderna för underhållsbeläggning per kvadratmeter väg
och år för respektive vägtyp under

Vägnätslängd som avviker från underhållsstandard år 2017,
avseende spårdjup, ojämnheter (IRI) och kantdjup fördelat
på vägtyper, antal kilometer
Ojämnheter (IRI)

Spårdjup

Kantdjup

1000

12

800

10
8

600

6

400

4

200

2
0
2008

2009

2010

2011

2012

Vägtypens andel av det belagda vägnätets totala yta inom parentes.
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DIAGRAM 13

Utveckling av avvikelse från underhållsstandard,
fördelat på vägtyper
Storstadsvägar (2 %)
Pendlings- och servicevägar (11 %)
Övriga lågtrafikerade vägar (24 %)

inom styrning och stöd i genomförande
av underhållsåtgärder. Detta beror på
en utvecklad ekonomimodell och avser
främst upphandlad byggledning och
leveransuppföljning.
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åren 2013–2017. Kostnaderna har varierat en aning på vägtypsnivå, men för hela
det belagda vägnätet har de varit nästintill konstanta. Fördelningen är representativ utifrån hur mycket trafik som
går på vägarna, eftersom högtrafikerade
vägar slits mer och därför behöver mer
underhåll än lågtrafikerade vägar.
För belagda vägar har Trafikverket en
fastställd standard för vilka ojämnheter
som accepteras – en så kallad underhållsstandard. Nivåerna i standarden
varierar, bland annat beroende på hur
mycket trafik som går på vägen. Vi ställer högre krav på jämnhet på högtrafikerade vägar än på lågtrafikerade.
Tillståndet på de belagda vägarna mäts
årligen och jämförs sedan mot underhållsstandarden.
Diagram 12 visar utvecklingen av hur
stor andel av det belagda vägnätet som
avviker från beslutad underhållsstandard för olika vägtyper mellan 2008
och 2017. Ju lägre andel som avviker
från underhållsstandarden, desto bättre
är tillståndet. Diagram 12 visar att tillståndet på samtliga vägar har förändrats
relativt lite under de senaste tio åren.
Under 2017 försämrades storstadsvägar medan övriga vägar förändrades
marginellt.
Diagram 13 visar att majoriteten av
avvikelserna på lågtrafikerade vägar och
övriga vägar som är viktiga för näringslivet beror på ojämnheter, medan avvikelserna på de mer trafikerade vägtyperna
främst beror på att spåren är för djupa.
Bärighetsåtgärder på vägnätet.
Bärighetsåtgärder leder till att robustheten och kapaciteten återställs eller
förbättras. Huvuddelen av de tunga
vägtransporterna går på de större
vägarna, som är dimensionerade för att
klara ökade tunga laster – 96 procent av
vägnätet håller bärighetsklass 1 och på
dessa vägar går 99 procent av trafikarbetet. På de mindre vägarna finns det
bärighetsrestriktioner, vilket påverkar
främst skogsbruket, jordbruket och turismen, 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 samt
gruvnäringen. Inom bärighetsåtgärder
gör vi även förebyggande åtgärder för att
klara av klimatförändringar, till exempel
stormar och skred.

Tabell 20
Verksamhetsvolym Underhåll väg, miljoner kronor
2017

2016

2015

3 274

3 373

3 409

301

340

348

Broar och övriga byggnadsverk

875

808

883

Tunnlar

123

114

70

Eltekniska installationer

279

250

270

ITS (Intelligenta transportsystem)

335

315

284

Vägutrustning

440

413

468

Underhållsåtgärder
Belagda vägar
Grusvägar

Övriga väganläggningar
Vintertjänster
Åtgärdande av skador

490

599

566

1 819

1 823

1 718

258

287

267

1 213

1 512

1 806

552

418

413

Summa underhållsåtgärder inkl. reinvesteringar

9 959

10 251

10 501

- varav reinvesteringar

2 058

1 944

1 873

458

447

572

10 418

10 698

11 072

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

8 867

8 863

8 988

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

1 207

1 442

1 781

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

24

21

20

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

12

11

12

Bärighet och tjälsäkring av vägar
Styrning och stöd i genomförande av underhållsåtgärder

Övriga kostnader inom underhållsverksamheten
Summa verksamhetsvolym underhåll väg
Finansiering
Anslag

Bidragsintäkter
Intäkter av avgifter och ersättningar
Summa finansiering

44

79

42

263

283

230

10 418

10 698

11 072

I övriga väganläggningar ingår bland annat underhållsåtgärder på sidoområden och sidoanläggningar.

Tabell 21
Nedlagda kostnader för underhållsbeläggning för respektive vägtyp
kronor per kvadratmeter väg per år
Vägtyp
Storstadsvägar

Andel av total
vägyta

2017

2016

2015

2014

2013

2%

5

6

7

9

8

Övriga stamvägar

19 %

4

4

4

4

3

Pendlings- och servicevägar

11 %

4

5

4

6

7

Övriga för näringslivet utpekade
viktiga vägar

44 %

4

3

3

3

3

24 %

2

2

2

1

1

100 %

3

3

3

3

3

Övriga lågtrafikerade vägar
Totalt
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Tabell 22 visar omfattningen av bärighets- och tjälsäkringsåtgärderna under
2013–2017. Åtgärderna är koncentrerade
till viktiga näringslivsvägar i hela landet
men med en tyngdpunkt på skogslänen
i Norrland samt Värmland. Exempel på
sträckor och broar som har fått högre
bärighet är väg 818 Kilvo–Gällivare, väg
320 Kovland–Sandnäset, samt två broar
på väg 662 i Borlänge kommun. Volymen
av genomförda åtgärder bestäms i hög
grad av storleken på disponibelt anslag,
se anslagsredovisningen och jämför
med anslagsutfall tidigare år i tabell 20.
Antalet åtgärder som slutförs respektive
år beror också på åtgärdernas finansiella
storlek och när under året de färdigställdes.
Broar. Brobeståndets tillstånd beskrivs av indikatorn brist på kapitalvärde.
Indikatorn beskriver kostnaden för att
reparera skador på brobeståndet i förhållande till dess återanskaffningsvärde. Ju
högre värde, desto sämre är tillståndet;
ett bestånd med mer omfattande skador
har ett högre värde än ett med mindre
omfattande skador, och ett helt skadefritt
brobestånd har ingen brist på kapitalvärde. Brist på bärighet visar det antal broar
där tillåten trafiklast understiger den
dimensionerade trafiklasten, det vill säga
antalet broar som inte kan bära de laster
som de ursprungligen är byggda för.
Diagram 14 visar utvecklingen av
brist på kapitalvärde och brist på bärighet under de senaste tio åren. Under de
senaste fem åren har bristen på kapital-
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Tabell 22
Bärighetsåtgärder som har genomförts under perioden 2013–2017
Genomförda åtgärder inom ramen för bärighetsanslaget

2017

2016

2015

2014

2013

23

76

48

33

54

Beläggning av grusväg, antal km

7

24

16

25

22

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

3

4

8

6

9

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

421

534

362

483

600

Bärighetsåtgärder på viktiga näringslivsvägar,
antal km

665

754

721

690

771

Riskreducerande väghållningsåtgärder, antal

värde ökat något. Brist på bärighet är
ett mått som indikerar om vi genomför
rätt åtgärd i tid så att framkomligheten
inte påverkas. Antalet broar med brist
på bärighet minskade från 2013 till 2016,
men ökade 2017. Årets ökning av brist
på bärighet utgörs av ett tiotal rörbroar
i stål som på grund av korrosionsskador
har fått sänkt bärighet.
Automatisk trafiksäkerhetskontroll
(ATK). Tillståndsutvecklingen för ATK
(även kallade fartkameror) 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 kamerorna i
genomsnitt ska ha en tillgänglighet på 90
procent. Diagram 15 visar att tillgängligheten har förbättrats och att vi klarade
vårt mål även 2017. Eftersom ATKsystemet bidrar till att trafikanterna inte
överskrider skyltad hastighet, påverkar

deras tillstånd vägsystemets säkerhet
samt miljön.
Särskilda arbeten
För att minska behovet av oplanerat
underhåll bytte vi under året ut en äldre
sorts rullager på broar. Rullager möjliggör att brodelar kan röra sig, vilket krävs
eftersom broar är i ständig rörelse på
grund av påverkan från trafik, temperatur och vind. Den äldre sortens rullager
användes på vissa broar under 60- och
70-talet och är mindre robusta än de
rullager som används i dag. Under året
åtgärdades Ölandsbron och ett antal
broar längs riksväg 40 genom Borås.
Vi räknar med att ha åtgärdat alla broar
med den äldre sortens rullager år 2020.
Långsiktiga förbättringsinitiativ
Bättre kunskap om anläggningens
tillstånd ger oss förutsättningar att
effektivisera vår verksamhet genom
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DIAGRAM 14

DIAGRAM 15

Utveckling av brobeståndets brist på kapitalvärde,
promille, och brist på bärighet, antal broar
Brist på bärighet, antal broar

Genomsnittlig tillgänglighet

30
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40
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35
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24
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80
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5

76
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Mål

94
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Brist på kapitalvärde, promille

Utveckling tillgänglighet av systemet för automatisk
hastighetskontroll, procent

0
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att utföra underhåll vid rätt tidpunkt.
Därför har vi under året inventerat och
bedömt tillståndet på vägtrummor. Vi
har prioriterat vägtrummor längs mötesseparerade vägar, och 2017 var trummorna på omkring 70 procent av dessa
vägar tillståndsbedömda. Vårt mål är
att alla trummor längs mötesseparerade
vägar ska vara tillståndsbedömda vid
halvårsskiftet 2018. Vi har även börjat
inventera vägtrummor på resten av vägnätet. I arbetet har vi haft hjälp av flera
nyanlända, som en del i vårt uppdrag att
erbjuda praktik för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning.
De senaste åren har vi utvecklat och
börjat införa ett verktyg för att effektivare följa upp leveranserna från våra
entreprenörer med hjälp av GPS. Verktyget, som kallas GPD-analys, kontrollerar
att åtgärder och inspektioner på vägar

2014

2015

2016

2017

2012

2013

genomförs enligt Trafikverkets krav på
arbetenas kvalitet och på entreprenörernas närvaro på vägarna. GPD-analys
har hittills införts i 44 av Trafikverkets
110 kontrakt för skötsel av vägar. År
2020 kommer alla sådana kontrakt att
omfattas.
För att utveckla verksamheten utbyter Trafikverket erfarenheter med andra
organisationer runt om i världen. Tack
vare våra internationella samarbeten
utvecklar vi bland annat en ny metod för
att följa upp beläggningsåtgärder genom
att mäta kvaliteten på beläggningsytan.
Den nya tekniken kallas georadar och
dess fördel jämfört med traditionell
stickprovstagning är att den ger en
heltäckande bild. Under 2017 testade
vi tekniken och nästa år kommer vi i
samarbete med beläggningsbranschen
att förbereda för att införa tekniken i
kontrakt från och med 2019.

2014

2015

2016

2017

Kundnöjdhet och information till
trafikanter
Varje år ställer Trafikverket frågor till
privat- och yrkesförare om deras upplevelse av vägen. Mätningen under 2017
visar att 72 (72) procent av trafikanterna
är nöjda med vägnätets kvalitet och att
privatpersoner generellt är mer nöjda
än yrkesförare. De problem som flest
säger sig ha upplevt är skador på vägbanan och spårig vägbana, vilket bekräftas av våra mätningar av vägytan, se
diagram 13.
För att bättre kunna planera sin resa
behöver trafikanterna tillgång till trafikinformation. Underhållsarbeten kan
påverka trafikflöden och restider, och
därför ska vägarbeten rapporteras korrekt. Målet för 2017 var att 85 procent av
underhållsarbetena på väg skulle vara
korrekt inrapporterade. Vi uppnådde
77 (81) procent.
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UNDERHÅLL JÄRNVÄG
Sveriges järnvägsnät består av cirka
16 500 kilometer spår (spårkilometer).
Av detta förvaltar Trafikverket cirka
14 100 spårkilometer. För att hålla
järnvägsnätet tillgängligt och säkert för
användarna underhåller vi bland annat
spår, spårväxlar, broar, tunnlar och
kontaktledningar.
Verksamhetsvolymen för underhållsåtgärder och reinvesteringar i
järnvägsanläggningen har ökat något
jämfört med 2016, se Tabell 23. En stor
del av kostnaderna för reinvesteringar
i spåranläggningen beror på flera stora
spårbyten på Södra stambanan samt
Boden–Bastuträsk. Den största åtgärden
under perioden är upprustning av broar
och järnvägsanläggning vid Getingmidjan i centrala Stockholm. Ökningen av
kostnader för reinvesteringar i signaloch teleanläggningar avser bland annat
byte av signalställverk i Fagersta och på
Sävenäs godsbangård. Kostnaden för fast
del i funktionsupphandlat basunderhåll
är högre i år på grund av arbeten på
Södra stambanan.
Underhållets effekt på järnvägssystemet
För att använda resurserna så långsiktigt
effektivt som möjligt har vi prioriterat
våra underhållsåtgärder på ett sätt som
skapar mesta möjliga nytta för slutanvändarna av järnvägsanläggningen.
Prioriteringarna i underhållsplanen för
2017–2020 grundar sig på inriktningen
i Nationell plan för transportsystemet
2014–2025. Enligt inriktningen ska vi
ta igen det eftersläpande underhållet på
banor i storstad, och halvera det på större
stråk.
Tabell 24 visar antalet kronor per
tågkilometer, det vill säga trafikering, för
åren 2013–2017 och antalet kronor per
spårkilometer för 2017 för underhåll och
reinvesteringar. Kronor per tågkilometer
är högre på banor med ringa eller ingen
trafik, på grund av att de är slitna och
måste underhållas i större omfattning
för att de ska kunna trafikeras och för att
det går relativt lite trafik i förhållande
till anläggningsmassan (spårkilometer).
År 2014 satsade vi på att åtgärda en viss
typ av anmärkningar på lågtrafikerade
banor, vilket ökade antalet kronor per
tågkilometer. Hur kronor per tågkilometer förändras från år till år beror främst
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på vilka större reinvesteringar vi gör och
hur trafikeringen förändras. Reinvesteringar som har ökat antalet kronor
per tågkilometer 2017 är exempelvis
spårbyten på större stråk samt slipersbyte på banor med mindre trafik. Notera
att tabell 24 endast visar en delmängd av
den totala verksamhetsvolymen och inte
kan jämföras med tabell 23.
För att följa upp anläggningens
prestanda mäter vi antalet infrastrukturrelaterade tågstörande fel i relation
till trafikeringen (tågkilometer). Detta

ger en indikation på anläggningens
prestanda. Diagram 16 visar att antalet
tågstörande infrastrukturfel i förhållande till trafikeringen har minskat för
alla bantyper.
Vi mäter regelbundet kvaliteten på
spårläget, det vill säga spårets position.
Kvaliteten på spårläget är bättre ju mindre spåret avviker från sitt ursprungsläge. En bättre spårlägeskvalitet innebär
en högre upplevd komfort för resenärerna och förhindrar att spåret förslits
i för snabb takt. Kvalitetstalet QS, som

Tabell 23
Verksamhetsvolym Underhåll järnväg, miljoner kronor
2017

2016

2015

Underhållsåtgärder
Spår

2 358

2 352

2 326

- varav reinvestering spår

1 027

1 060

824

466

502

425

78

89

86

Broar

350

236

385

- varav reinvestering broar

283

182

339

31

42

45

Spårväxlar
- varav reinvestering spårväxlar

Tunnlar
- varav reinvestering tunnlar
Kontaktledning

29

34

31

494

461

228

- varav reinvestering kontaktledningar

458

417

187

Övriga elanläggningar

320

306

500

87

79

276
472

- varav reinvestering övriga elanläggningar
Signal- och teleanläggningar

853

659

- varav reinvestering signal- och teleanläggningar

497

346

195

Övriga järnvägsanläggningar

550

654

722

- varav reinvesteringar i övriga järnvägsanläggningar
Fast del i funktionsupphandlat basunderhåll

133

185

219

1 373

1 115

1 129

Vintertjänster

287

314

324

Åtgärdande av skador

179

248

239

Styrning och stöd i genomförande av underhållsåtgärder

283

208

176

Summa underhållsåtgärder inkl reinvesteringar

7 545

7 096

6 972

- varav reinvesteringar

2 592

2 392

2 157

Fastighets- och stationsförvaltning

201

204

206

Övriga kostnader inom underhållsverksamheten

673

723

610

8 419

8 022

7 788

6 183

5 641

5 546

115

336

367

0

1

0

Intäkter av banavgifter enligt minimipaketet

1 737

1 644

1 429

Övriga intäkter av avgifter och ersättningar

384

401

354

8 419

8 022

7 788

Summa verksamhetsvolym underhåll järnväg
Finansiering
Anslag
- 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
Lån
Bidragsintäkter

Ianspråktagande av tidigare ackumulerat överskott
Summa finansiering

92

I övriga järnvägsanläggningar ingår bland annat underhållsåtgärder på banunderbyggnad och bangårdsanläggningar.
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Tabell 24
Underhåll och reinvesteringar i kronor per bantyp i förhållande till antalet tågkilometer och antalet spårmeter
kronor per tågkilometer per år
Miljoner tågkilometer 2017

Andel

Storstad

37,4

24 %

1 398

Större stråk

68,4

43 %

Övriga viktiga stråk

40,0

25 %

Mindre trafik

11,2
0,6
157,5

100%

Bantyp

Ringa eller ingen trafik
Alla bantyper

Spårkilometer
2017

Kronor per
spårmeter 2017

2017

2016

2015

2014

10 %

1 102

41

43

43

37

32

4 781

34 %

509

36

28

27

33

33

4 182

30 %

371

39

51

41

50

47

7%

2 743

19 %

299

73

51

53

70

50

0%

1 055

7%

145

274

303

296

525

275

14 158

100%

459

41

40

37

43

38

redovisas i tabell 25, är ett sammanvägt
värde av spårläget och beräknas för att
få en bild av kvaliteten längs en längre
sträcka. Ett högre QS-tal innebär bättre
kvalitet. För att förbättra kvaliteten
utför vi spårriktning.
Under 2017 ökade QS-talet för alla
bantyper. Banor i storstad, på större
stråk och övriga viktiga stråk har högre
QS-tal än banor med mindre trafik och
ringa eller ingen trafik. Det beror på att
andelen äldre spår är större på banor
med mindre trafik samt att mer trafikerade banor är prioriterade.
Spår och spårväxlar. För att upprätthålla kapaciteten, tillgängligheten och
robustheten bytte vi under året ut 110
kilometer spår. Dessutom bytte vi räler
på 57 kilometer och sliprar på 16 kilometer av järnvägsnätet. Till största del
genomfördes åtgärderna på banor i större
stråk på Södra stambanan och Västra
stambanan samt Stambanan genom Övre
Norrland. Slipersbyte genomfördes på
Mittbanan, som klassas som en bana med
mindre trafik.
Spårväxlar är en viktig komponent för
järnvägens funktionalitet och kapacitet.
För att upprätthålla dessa bytte vi ut 31
spårväxlar under året. Reinvesteringarna

Andel

2013

Tabell 25
Medelvärde för QS-tal per bantyp
QS-tal per bantyp

2017

2016

2015

2014

Storstad

99

94

92

95

Större stråk

97

94

93

97

Övriga viktiga stråk

99

94

91

94

Mindre trafik

84

80

81

81

Ringa eller ingen trafik

72

66

65

67

har gjorts i samband med investeringar
på Malmbanan och Västra stambanan
samt på banor i övriga viktiga stråk och
stråk med mindre trafik i södra Sverige.
Broar och tunnlar. På järnvägsbroarna
har vi genomfört underhåll för att säkerställa broarnas säkerhet och funktion. På
Oxbergsbron i Dalarna har vi återställt
robustheten så att bron kan trafikeras
normalt. I Stockholmsområdet har vi
genomfört bulleråtgärder för att skydda
omgivningen mot negativ påverkan på
miljö och hälsa kring Årstabron.
Vi har under året utfört underhåll i
tunnlar, främst på banor i storstad och på
större stråk. För tunnlar längs sträckan
Flemingsberg–Järna har vi förstärkt
berget för att få en säkrare anläggning.
I Stockholmsområdet har vi minskat

det framtida behovet av vinterunderhåll
i tunnlarna. Vi har även arbetat med
säkerheten och förberett inför kommande reinvesteringar i tunnlar längs
Bohusbanan.
Elanläggningar. Under året bytte vi
ut cirka 150 kilometer kontaktledning,
främst på Västra stambanan, Södra
stambanan och Malmbanan samt på
bangården i Ånge. På dessa platser
bedömer vi att robustheten och tillgängligheten har förbättrats. Vi har även
förstärkt kontaktledningssystemet och
omformarstationerna. Detta har lett till
att kapaciteten på flera sträckor har ökat.
Under året har också flera mindre arbeten i teknikhus och omformarstationer
pågått i hela landet för att bevara och öka
tillgängligheten i elkraftsystemet.

DIAGRAM 16

Antal infrastrukturrelaterade tågstörande fel per
tusen tågkilometer
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Signalanläggningar. Många av järnvägens
komponenter har lång livslängd. De har
installerats under en lång tidsperiod
där konstruktionerna till stor del har
följt den övriga tekniska utvecklingen
i samhället. Vissa äldre delar i anläggningen är i dag mycket svåra eller i vissa
fall omöjliga att förse med reservdelar.
För att säkerställa tillgången till sådana
reservdelar byggde Trafikverket under
2017 om vissa signalanläggningar för att
frigöra komponenter som kan återanvändas vid reparationer i andra signalanläggningar.

slutfördes under 2017. Genom spårbytena har vi kunnat återställa kapaciteten
på sträckan och ökat anläggningens
pålitlighet. Detta påverkar godstrafiken
positivt eftersom sträckan är ett viktigt
transportstråk för norra Sveriges gruv-,
stål- och skogsindustri. Totalt har 160
kilometer spår bytts ut.
Vi genomför stora satsningar för att
återställa kapaciteten på Västra stambanan och Södra stambanan. Reinvesteringarna består exempelvis av spårbyte
och byte av kontaktledning. Som ett
resultat av årets arbete har vi kunnat ta
bort hastighetsnedsättningar på sammanlagt cirka 40 kilometer inför 2018
på sträckorna Skövde–Falköping och
Tranås–Flisby, vilket har en positiv
effekt på kapaciteten. Genom årets reinvesteringar har vi även kunnat ta bort
risken för varaktiga hastighetsnedsättningar på cirka 130 kilometer av Södra
stambanan. Arbetet på Västra stambanan och Södra stambanan kommer att
fortsätta under 2018 och vi planerar
att hastigheten till största del ska vara
återställd till 2019.
För satsningar av denna storlek görs
en noggrann planering. Trots detta kan
oförutsedda händelser inträffa, vilket
kan leda till trafikstörningar. Systemets
sårbarhet vid banarbeten blev tydlig
under arbetet på sträckan Vislanda–
Ballingslöv, när långvariga trafikstörningar uppstod som en följd av flera
händelser längs Södra stambanan. För
att minska systemets sårbarhet effektiviserade vi planeringen av såväl trafik
som underhåll samt ökade insatsberedskapen.

Särskilda händelser och arbeten
Den 12 oktober spårade ett godståg ur
på Ludvika bangård. Olyckan hade stor
påverkan på tågtrafiken och specifikt
för ABB som riskerade att stoppa sin
produktion som följd av uteblivna
leveranser. Stora mängder diesel läckte
även ut över bangården, vilket försvårade och försenade upprensningen av
olyckplatsen. När de urspårade vagnarna
hade bärgats kunde vi konstatera skador
på cirka 100 meter spår och ett antal
spårväxlar, kontaktledningsstolpar och
signalskåp. Genom ett tätt samarbete
och tydliga prioriteringar kunde vi
hantera krisen, säkra ABB:s leveranser,
leda om tågtrafiken på ett säkert sätt och
återställa anläggningen inom beräknad
tid. Den 31 oktober hade trafiken återgått
till det normala.
Sträckan Boden–Bastuträsk har haft
hastighetsnedsättningar på grund av
minskad bärighet. För att åtgärda detta
har vi utfört spårbyten. Projektet har
pågått i fyra etapper sedan 2014 och

Vi arbetar ständigt med att förbättra
säkerheten på järnvägen. Under 2016
började vi använda en modell som
hjälper oss att bättre värdera risker i
anläggningen. Modellen användes till
en början för att analysera risken för
sprickbildning för en viss sorts räl, men
under 2017 använde vi modellen även
till att analysera och värdera risker för
alla typer av rälslitage. Detta underlättar vårt arbete med att ge en tydlig och
korrekt bild av anläggningens status i
järnvägsnätbeskrivningen (JNB). Genom
att beskriva riskerna för hastighetsnedsättningar ökar vi förutsägbarheten för
de som vill trafikera järnvägsnätet.
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 började vi införa en ny modell
för tydligare styrning av basunderhållet.
Modellen togs fram under 2016 och införs i takt med att underhållskontrakten
förnyas. Modellen fanns i slutet av 2017
med i 8 av 34 underhållskontrakt, i olika
skeden av upphandlingsprocessen.
Under året medverkade Trafikverket i flera internationella samarbeten,
vilket underlättar internationella
jämförelser och skapar möjligheter för
långsiktiga förbättringsinitiativ. Ett
sådant samarbete är det internationella
benchmarkingsamarbetet Lasting Infrastructure Cost Benchmarking (LICB)
inom Internationella järnvägsunionen
(UIC). I år producerade LICB en 20-års-

DIAGRAM 17

Antal anbud per upphandling och andel utvecklingsfrämjande upphandlingar av underhåll av väg och järnväg

DIAGRAM 18

Kostnader för beläggningsverksamhet i förhållande till
uppfyllelsegrad av underhållsstandard, procent

Antal anbud per upphandling, väg och järnväg
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rapport som redovisar resultatet av
benchmarkingsamarbetet samt framtida
utmaningar. I förhållande till de länder
vi jämför oss med har Trafikverket fler
infrastrukturrelaterade fel i förhållande
till mängden infrastruktur, samtidigt
som vi spenderar mindre pengar på
reinvesteringar och underhåll. I år
medverkade vi även med nederländska
Prorail i en utförlig benchmarking som
utgick ifrån LICB-data.
Trafikverket samarbetar med svenska
universitet och branschen internationellt i forskningsprogrammet Shift2Rail,
bland annat med projektet In2Rail vars
syfte är att skapa kunskap för att utveckla metoderna för järnvägsunderhåll.
Ett av delprojekten syftar till att ta fram
en modell för att beskriva nedbrytningen
av spåret. Arbetet med modellen påbörjades under året. Modellen ska analysera olika metoders effektivitet för att
återställa spårkvaliteten och förutsäger
behovet av framtida underhållsåtgärder
för en robustare järnväg.
Kundnöjdhet
Varje år mäter vi kundnöjdheten på flera
sätt, för att identifiera förbättringsområden. Under hösten har vi ställt frågor till
lokförare om deras syn på underhållet
av järnvägen. Resultatet visar att 61 (57)
procent är nöjda med underhållet.

UNDERHÅLLETS PRODUKTIVITET
För att förbättra produktiviteten arbetar
vi för att effektivisera upphandlingarna
av underhållsarbeten. Antalet anbud
per upphandling indikerar storleken på
konkurrensen på marknaden; ju större
konkurrens, desto mer prisvärda anbud,
och desto mer produktiv kan marknaden
antas vara. Därför har vi de senaste åren
samarbetat med branschen för att öka
antalet anbud per upphandling, framför
allt inom järnväg som historiskt har haft
låg konkurrens på marknaden. Diagram
17 visar att antalet anbud per upphandling har varit förhållandevis konstant för
väg och järnväg sammanräknat. Antalet
anbud per upphandling är ungefär
samma för väg som för järnväg, men för
järnvägsunderhåll har antalet anbud
per upphandling varit något lägre än för
vägunderhåll under åren 2013–2016.
Ett annat sätt att främja produktiviteten är arbetet med utvecklingsfrämjande
upphandlingar. Detta syftar till att skapa

DIAGRAM 19

Verksamhetsvolym för spår och spårväxlar i förhållande
till tågstörande fel, index 2010 = 100
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möjligheter att utveckla mer effektiva
metoder för att handla upp och utföra
en åtgärd. Sedan 2014 utvärderar
Trafikverket möjligheten till utvecklingsfrämjande åtgärder i alla upphandlingar över en viss storlek. Diagram 17
visar att andelen utvecklingsfrämjande
upphandlingar av väg- och järnvägsunderhåll har ökat jämfört med 2013.
En indikator för beläggningsverksamhetens produktivitet är förhållandet
mellan kostnader för beläggningsverksamhet och beläggningens kvalitet, där
kvaliteten beskrivs av hur stor del av
vägnätet som uppfyller Trafikverkets
underhållsstandard. Diagram 18 visar
produktivitetsutvecklingen de senaste
tio åren. Uppfyllelsen av underhållsstandarden har ökat marginellt, trots ökad
trafik. Åren 2011–2014 lades mindre
pengar på beläggningsverksamheten än
tidigare år, och de senaste åren har kostnaderna återgått till samma nivåer som
före 2011. Det är svårt att dra slutsatser
om produktivitetsutvecklingen från ett
år till ett annat. Det beror dels på att de
brister som åtgärdas under ett år utgör
en begränsad del av vägnätet och därför
marginellt påverkar hela vägnätets

2015
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tillstånd, dels på att vi åtgärdar många
vägsträckor innan de inte längre uppfyller standarden.
En indikator för produktiviteten hos
underhållsverksamheten på järnvägen
är sambandet mellan antalet tågstörande
fel och verksamhetsvolymen för spår
och spårväxlar. Antalet fel beror inte
enbart på hur underhållet av spår och
spårväxlar har bedrivits, utan också på
exempelvis trafikeringsmängden och
reinvesteringstakten. Dessutom kommer
effekterna av underhållsåtgärder, eller
uteblivet underhåll, ofta med en fördröjning på flera år. Detta redovisas inte i
produktivitetsmåttet för järnväg.
Diagram 19 visar att utvecklingen
av antalet tågstörande infrastrukturfel
har begränsats under de senaste sju
åren. Verksamhetsvolymen visar hur
mycket pengar vi satsar på olika åtgärder utifrån de finansieringsramar
vi har. Mellan 2010 och 2014 ökade den
totala verksamhetsvolymen för underhåll av järnväg, och vi satsade på spår
och spårväxlar. Under 2015–2017 har
verksamhetsvolymen för spår och spårväxlar varit mer eller mindre
oförändrad.
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Trafikledning och
övrig drift
I trafikledning och övrig drift ingår
bland annat styrning och övervakning
av trafiken på samtliga statliga vägar och
järnvägar, trafikinformation, operativ
drift av vägfärjeleder, vägassistans, itkostnader, samt tillhandahållande av el
för exempelvis belysning.
Utvecklingen i verksamhetsvolym
framgår av tabell 26. Den speglar en
ökad volym av trafik och nya anläggningar.

TRAFIKSTYRNING JÄRNVÄG
Det totala antalet trafikledda tåg har
ökat med någon procent per år sedan
2013. Tabell 27 visar alla tåg som trafikletts under perioden samt kostnaden
för trafikledda tåg. Kostnaden är en
delmängd av den verksamhetsvolym som
redovisas under trafikstyrning järnväg
i tabell 26. Kostnadsökningen drivs av
en utökning av personal, ökade kvalitetsavgifter och årliga löneökningar. Vi
ökar i personal för att kunna hantera en
ökad verksamhetsvolym, ökade krav på
kvalitet samt för att nå en ökad förmåga
vid störningshantering och trafikinformation.
Trafikverkets trafikledare hanterar
inte bara ett visst antal tåg utan också de
händelser som uppstår. En händelse registreras för varje störning som medför
att ett tåg försenas med minst 3 minuter
mellan två mätpunkter. Förseningsorsakerna kan exempelvis vara infrastrukturfel, fordonsfel, driftledningsorsaker
eller olyckor/tillbud. Av tabell 28 framgår antalet registrerade händelser per år.
En stor händelse var den arbetsplatsolycka vid Stockholms södra som
ledde till en kabelbrand den 22 juni.
Detta resulterade i trafikstopp större
delen av dygnet samt begränsad kapacitet hela midsommarhelgen. Följden
blev stora störningar i tågtrafiken och
ett mycket ansträngt läge för järnvägsföretagen med inställda tåg, omledning
och missnöjda resenärer. Tidigt den 26
juni var felen lagade och vi hade åter full
kapacitet. Totalt förorsakade problemen
427 förseningstimmar.
En annan stor händelse var att den
nya vägbron över järnvägen i Ludvika rasade i samband med gjutningsarbete den
13 juli. Detta blockerade tågspåren ut på
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Tabell 26
Verksamhetsvolym Trafikledning och övrig drift, miljoner kronor

Trafikstyrning järnväg

2017

2016

2015

920

870

772

Trafikinformation järnväg

166

146

147

Trafikstyrning och trafikinformation väg

221

177

196

Anläggningsdrift järnväg

786

712

594

Anläggningsdrift väg

435

421

396

Färjedrift

669

624

625

3 196

2 949

2 730

Summa verksamhetsvolym trafikledning och övrig drift
Finansiering
Anslag
- 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar

1 279

1 193

1 190

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

1 827

1 678

1 490

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

1

1

2

Bidrag

1

1

1

89

76

48

3 196

2 949

2 730

Intäkter av avgifter och övriga intäkter
Summa finansiering

Tabell 27
Trafikledda tåg, antal
2017
Godståg
Persontåg
Tjänstetåg
Total
Kostnad
trafikledda tåg
(mnkr)

2016

2015

2014

2013

168 060

172 034

171 361

183 095

194 174

1 000 378

988 341

953 953

928 635

872 698

209 564

205 148

204 611

197 183

204 810

1 378 002

1 365 523

1 329 925

1 308 913

1 271 682

730,2

675,1

618,7

590,9

575,1

2017

2016

2015

2014

2013

228 091

189 389

194 860

192 994

195 128

Tabell 28
Antal händelser på järnväg

Antal händelser

Bergslagsbanan och innebar trafikstopp
på hela Ludvika driftplats. Godstrafiken
leddes om och persontågen ersattes med
buss. Tågtrafiken kunde starta igen den
27 juli.
Järnvägsbranschens punktlighetsmål för 2020 är att 95 procent av alla
tåg ska komma fram till slutstationen

senast fem minuter efter tidtabell.
Trafikanalys publicerar den officiella
statistiken för persontågens punktlighet enligt punktlighetsmåttet
STM 5 (sammanvägt tillförlitlighetsmått). Punktligheten för persontrafiken 2017 var 90,3 (90,1) procent,
se diagram 20.

DIAGRAM 20

Punktlighet för persontåg (STM 5), procent
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formationen till resenärer på plats, särskilt vid störningar. För att mäta effekten
av den nya servicetjänsten gjorde Trafikverket en nollmätning under hösten
2017, strax före invigningen av centret.
En ny mätning kommer att göras under
2018 när centret varit öppet en tid.
Järnvägsbranschens mål för 2020 är
att 80 procent av alla trafikanter är nöjda
med eller neutrala till trafikinformationen vid störningar. Trafikverkets del är
trafikinformationen på station och perrong, se diagram 21. Året började med
71 procent nöjda eller neutrala resenärer,
det vill säga i nivå med Trafikverkets
årsmål på 70 procent. Vi såg en tydlig

nationellt tågledningssystem (NTL). Under 2017 blev sträckan Daglösen–Kil klar
för fjärrstyrning från trafikcentralen i
Hallsberg, och driftplatserna Sundsvall
och Ånge fjärrstyrs nu från trafikcentralen i Ånge. I NTL-projektet slutfördes
den första leveransen från tågledningsleverantören i början av 2017.

TRAFIKINFORMATION JÄRNVÄG
Under 2017 etablerade vi tillsammans
med bland annat Västtrafik, SJ, Götalandståg och Jernhusen ett gemensamt
trafikinformationscenter i Göteborg, på
liknande sätt som finns sedan tidigare i
Malmö. Syftet är att förbättra trafikinDIAGRAM 21

Tågresenärer som är nöjda med trafikinformation i stört läge, procent
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2013 T2

För godstrafiken mäts punktlighet
utifrån tiden för tågets ankomst till
slutstation. Detta är dock inte helt rättvisande ur ett kundperspektiv, eftersom
godset ska vidare och mycket väl kan nå
slutkunden i tid även om det var försenat
till stationen. För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet har
Trafikverket i samråd med branschen
beslutat att från januari 2017 enbart
redovisa persontrafiken externt.
De stora upprustningsarbetena på
stambanorna samt utökade gränskontroller vid Öresund har påverkat punktligheten negativt.
Trafikverket har tillsammans med
externa aktörer kraftsamlat för att öka
punktligheten på Värmlandsbanan.
Några av åtgärderna är att förbättra
infrastrukturen, uppdatera konstruktionsregler för tilldelning av kapacitet
samt att förtäta samverkan med Jernbaneverket om trafik mot Norge. Åtgärderna har bidragit till bättre punktlighet
på Värmlandsbanan. I tågplan 2017 är
punktligheten totalt 86,6 (77,8) procent
och 78,7 (55,4) procent för snabbtågen,
vars punktlighet har ökat mest.
Vårt arbete med att modernisera
trafikledningen fortsätter i projekten
för fjärrstyrning och för införandet av
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nedgång i andra tertialet till 60 procent.
En analys pekar på att nedgången kan
hänföras till flera omfattande störningar i trafiken där informationen till
trafikanten inte fungerade tillräckligt
väl. Hanteringen försvårades i vissa fall
av interna it-störningar. I tredje tertialet
var nöjdheten 69 procent, det vill säga
åter nära årets målnivå. Utfallet för
Trafikverkets indikator för tidpunkt för
första prognos vid störningar var 73,2
(70,7) procent.
Trafikverkets trafikinformation vid
arbetsplatsolyckan vid Stockholms södra
den 22 juni var inte tillfredsställande.
Bland annat flyttades avgångstider fram
löpande i intervall på 15–30 minuter. Vi
har utvärderat händelsen tillsammans
med järnvägsföretagen. Några av de
åtgärder som föreslås är ett gemensamt
arbete med entreprenörer för att fokusera på prognoser och kommunikation,
att införa ”tidigast trafikstart” samt att
ta fram en strategi för trafikinformation vid stora störningar i de fall det inte
finns någon prognos. Konceptet ”tidigast
trafikstart” innebär att en i förväg fastställd prognos ges vid vissa typer av händelser. Införandet kommer att bidra till
att vi kommer till rätta med problemet
med ständigt framflyttade prognoser för
dessa händelser.
Störningshanteringen vid broraset
i Ludvika var snabb och effektiv, vilket
bidrog till en effektiv och bra trafikinformation. Under hela trafikstoppet hade
Trafikverket fortlöpande kontakt med
järnvägsföretagen.
Utöver att själva informera om trafiken tillhandahåller vi trafikinformation
till samarbetspartner, tjänsteleverantörer och media. De gör i sin tur infor-

mationen tillgänglig via olika typer av
tjänster. Antalet nedladdade databaser
för järnväg minskade under 2017 till 884
(1 460), samtidigt som antalet nedladdade järnvägsrelaterade dataprodukter
ökade till 3 367 (1 651). Under 2017 var
det totala antalet nya kunder (både väg
och järnväg) 9 481 (7 020) varav 980
(762) var registrerade användare.

TRAFIKSTYRNING OCH TRAFIKINFORMATION VÄG
Trafikverket registrerar och hanterar
oplanerade händelser för att genom
trafikinformation ge trafikanter möjlighet att planera sina resor. Under 2017
hanterade vi 69 426 (70 771) oplanerade
händelser. Planerade händelser såsom
vägarbeten och evenemang ingår inte.
Det som påverkar punktligheten på
väg mest är totalstopp som orsakas
av oplanerade händelser, till exempel
olyckor och översvämningar. Under 2017
hanterade vi 6 238 (5 437) oplanerade
händelser med totalstopp, varav 262
(239) naturrelaterade.
Uppföljningen av andelen registrerade olyckor som inom fem minuter har
bearbetats till information för vidareförmedling till trafikanterna, påvisar vår
egen leveransförmåga. År 2017 klarade
vi denna tidsgräns i 88 (88) procent av
SOS bekräftade trafikolyckor, se diagram 22.
Samverkan med andra aktörer är en
viktig del för att kunna tillhandahålla så
bra styrning och information som möjligt.
Trafikverket är sedan tidigare en del av
Samverkan i Stockholmsregionen. Vid
större händelser eskaleras samverkan till
ett aktiverat läge som bland annat innebär att vi delar information, gemensamt

DIAGRAM 22

Trafikinformation inom fem minuter vid registrerade
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skapar en lägesbild och samordnar och
inriktar vårt agerande. Exempel på detta
är attentatet i Stockholm den 7 april och
kabelbranden i Stockholms södra den 22
juni. Inför planerade händelser av större
karaktär, såsom UEFA Europa League
och försvarsövningen Aurora, etablerades en proaktiv grupp för förberedelser
och kommunikation. Motsvarande samverkan finns även Göteborgsregionen.
Trafikverket har anpassat leveransen
av trafikdata så den uppfyller kraven i
både EU-lagstiftning och den svenska
förordningen om intelligenta transportsystem vid vägtransporter (2016:383).
De trafikdata som berörs är trafiksäkerhetsdata, säkra parkeringsplatser för
lastbilar samt realtidsinformation om
trafiken. I enlighet med lagstiftningen
har Trafikverket också skapat en portal,
”Trafficdata.se”.
Vi har redan tidigare tillhandahållit
databaser för nedladdning, och under
2017 avsåg 93 procent (11 213 stycken)
av nedladdningarna vägdatabaser. Nedladdningen av dataprodukter för väg har
ökat till 25 757 (14 416) stycken.
För att modernisera och uppgradera dagens vägtrafikledningssystem
genomför vi projektet MTLIV. Under
året tecknade vi samarbetsavtal med
Statens vegvesen (SSV) i Norge. Det nya
systemet utvecklas nu av båda parter
under Trafikverkets ledning. SSV får
efter genomfört samarbete en kopia av
systemet som driftsätts i Norge.

ANLÄGGNINGSDRIFT JÄRNVÄG
I takt med ökad digitalisering ökar itoch telekominfrastrukturen i väg- och
järnvägsanläggningen i omfattning och
kostnad. Denna infrastruktur produce-

Resultatredovisning

Trafikledning och övrig drift

rar data- och telekommunikationstjänster för trafikinformation samt övervakning och styrning av både anläggningen
och trafiken på väg och järnväg.
Inom anläggningsdriften ryms kostnader för den el som behövs för att driva
våra anläggningar, till exempel signalsystem, belysning och it-kraftsystem.
Citybanan öppnades den 10 juli 2017,
efter flera års arbete och två scenarioövningar för att hantera brand i tåg.
Citybanan innebär fördubblad spårkapacitet genom den hårt belastade
infarten till Stockholm. Citybanan
innebär också att pendeltågstrafiken
och övrig persontrafik separeras. En
jämförelse av persontågens ankomstpunktlighet mätt i rätt tid +5 minuter
(RT+5) vid Stockholms central under

perioden 10 juli–31 december 2016, före
Citybanans tillkomst, och 10 juli–31 december 2017, efter Citybanans tillkomst,
visar att punktligheten ökat med 1,4 procentenheter, från 87,6 procent till 89,0
procent. Störst förbättring har långdistanstågen haft; ankomstpunktligheten
har ökat med 5,8 procentenheter.

ANLÄGGNINGSDRIFT VÄG
Vårt fortsatta arbete inom vägbelysningsområdet med underhållsåtgärder
och byte till mindre energikrävande
LED-armaturer och andra ljuskällor har
lett till minskad elförbrukning. Förbrukningen i anläggningar som är äldre än
ett år har minskat med 7,1 GWh eller 7,9
procent jämfört med förra årets förbrukning på 90,4 GWh.

Utöver vägbelysning ingår även andra
elkostnader för att driva vår anläggning,
såsom trafikljus, rastplatser och tunnlar.
I verksamheten ingår också kostnader
för vägassistans, flytt av fordon och
broöppning.

FÄRJEDRIFT
Under året har vi fortsatt att skapa miljömässigt gynnsamma lösningar. Vi har
bland annat infört eldrift genom kabel
på ytterligare tre leder, vilket innebär
att systemet nu finns på sex leder. Vi har
även börjat införa biobränslet HVO och
beställt vår första frigående hybridfärja.
Den frigående 80-bilsfärjan Neptunus
sattes i trafik på Gullmarsleden mellan
Lysekil och Uddevalla under 2017.
Se trafikstatistik i tabell 29.

Tabell 29
Färjetrafik, trafikstatistik

Färjeleder, statliga, antal
Färjeleder, ej statliga, antal
Fartyg, antal
Överskeppade fordon, tusental
Antal personbilsekvivalenter (PBE), tusental¹)
Passagerare utan fordon, tusental2)

2017

2016

2015

2014

2013

38

38

38

39

39

3

3

2

2

2

70

69

69

69

66

12 940

13 073

12 712

12 387

12 099

15 905

15 441

15 053

14 693

14 614

1 427

1 367

1 950

1 900

1 884

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 järnvägssystemet. De åtgärder som ska genomföras bestäms i den
nationella planen för transportsystemet
och länsplanerna för regional infrastruktur. Den del av den nationella planen
som omfattar investeringar kan delas
in i namngivna investeringsåtgärder,
åtgärdsområdena trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar. De objekt
och åtgärder som öppnas för trafik, se
Tabell 38, bidrar till en förbättring av alla
leveranskvaliteterna – punktlighet, kapacitet, robusthet, användbarhet, säkerhet
samt miljö och hälsa.
Tabell 30 visar verksamhetsvolymen
för investeringar inom väg, järnväg,
luftfart och sjöfart, både i nationell plan
för transportsystemet och i länsplaner
för regional infrastruktur. Den totala
verksamhetsvolymen 2017 var större än
2016 och 2015. Volymen bestäms i hög
grad av vilka anslag och låneramar som
avsätts i regleringsbrevet, men även av
omfattningen av medfinansiering. Den
faktiska volymen påverkas även av att
investeringar förskjuts i tid. Investeringsvolymen för järnvägsinvesteringar
minskade år 2017 jämfört med 2016
och 2015. Det var främst de namngivna
investeringarna som minskade. Volymen
för väginvesteringar ökade 2017 jämfört
med 2016 och 2015. Det var främst de
namngivna investeringarna som ökade.
Trafikverket upprättar ansökningar
om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) till den svenska
delen av de transeuropeiska transportnätverken (TEN-T). Under 2017 genomförde EU två utlysningar (CEF2016 och
CEF2017). För den första utlysningen
(CEF2016) lämnades fem ansökningar in
där Trafikverket ingår som projektpartner. I juli 2017 föreslog EU finansiering
för projekt inom ERTMS- och ITS-åtgärder samt planering av järnvägsanslutning
till Landvetters flygplats, totalt fyra projekt. I den andra utlysningen (CEF2017)
ställdes krav på lånefinansiering, och sex
ansökningar lämnades in. I december
2017 föreslog EU att två projekt skulle
få finansiering, nämligen utbyggnad av
dubbelspår på Hamnbanan i Göteborg
och ERTMS fordonsutrustning.
Utbetalningarna från EU-kommissionen uppgick 2017 till 222 miljoner kronor
i EU-stöd för investeringar och utveck-
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Tabell 30
Verksamhetsvolym Investeringar, miljoner kronor i löpande priser
2017

2016

2015

Investeringar järnväg
Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan

8 391

9 222

10 593

Trimning och effektivisering

1 398

1 172

828

311

65

459

Miljöinvesteringar
Investeringar i regional plan

394

503

287

10 494

10 962

12 166

Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan

5 636

4 654

4 010

Trimning och effektivisering

1 153

937

795

305

220

303

Summa investeringar järnväg
Investeringar väg

Miljöinvesteringar
Investeringar i regional plan

2 207

2 093

2 014

Summa investeringar väg

9 301

7 904

7 122

Investeringar luftfart
Miljöinvesteringar

46

3

38

Summa investeringar luftfart

46

3

38

2 309

2 877

533

731

721

750

Utbetalning av bidrag, stöd och medfinansiering i regionala
och nationella planer
Investeringsåtgärder i nationell plan
Investeringar i regional plan
Stadsmiljöavtal
Summa utbetalning av bidrag, stöd och medfinansiering i
regionala och nationella planer
Planering och stöd investeringar
Övrigt
Summa verksamhetsvolym investeringar

91

96

271

3 131

3 695

1 554

229

267

282

34

34

39

23 236

22 865

21 200

2 840

3 120

2 903

Finansiering
Anslag
- 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan (2013 1:1 ap.16.2)

215

383

123

- 1:1 ap 10.1 Väginvesteringar

4 091

3 469

2 368

- 1:1 ap 10.2 Järnvägsinvesteringar

8 814

7 662

8 269

352

144

75

2 792

2 236

1 998

92

96

271

- 1:10 ap.5 EU-stöd, TEN

- 1:1 ap 10.3 Sjöfartsinvesteringar
- 1:1 ap 10.4 Luftfartsinvesteringar
- 1:1 ap 11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvestering
- 1:1 ap 11.2 Kollektivtrafiksatsningar
- 1:1 ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning
- 1:11 ap.1 Trängselskatt i Stockholm - del till Trafikverket
- 1:14 ap 1 Trängselskatt i Göteborg - del till Trafikverket

225

266

280

1 260

980

867

880

969

672

Lån järnväg

-83

-20

522

Lån väg

-62

-369

-68

Bidrag järnväg

220

1 575

1 081

Bidrag väg

946

808

662

Bidrag sjöfart
Intäkter av avgifter och övriga intäkter järnväg
Intäkter av avgifter och övriga intäkter väg
Summa finansiering

26
231

1 181

589

423

364

563

23 236

22 865

21 200
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lingsinsatser. De största utbetalningarna
avsåg väg- och järnvägsåtgärder vid
Göteborgs hamn (57 miljoner kronor)
och ITS-åtgärder (42 miljoner kronor).
Under året återbetalades även 7 miljoner
kronor, vilket avser ERTMS och projekt
Norra länken.
De väg- och järnvägsinvesteringar
som hade störst volym under 2017 var
•

E4 Förbifart Stockholm, 2 170
miljoner kronor

•

Västsvenska paketet, väg 1 265
miljoner kronor, och järnväg 835
miljoner kronor

•

Tomteboda–Kallhäll, ökad
kapacitet järnväg, 868 miljoner
kronor

•

Ostlänken, nytt dubbelspår
Järna–Linköping, 670 miljoner
kronor.

Tabell 31
Utbetald ersättning enligt förordning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens
kommunikationssystem, tusen kronor

Utbetald ersättning enligt förordning (2015:307)

2017

2016

2015

150

89 572

983

De största pågående arbetena i de
regionala transportplanerna redovisas
under avsnittet Länsplaner för regional
infrastruktur.
Staten kan betala ut statlig medfinansiering för att stimulera regionala
kollektivtrafikmyndigheter och kommuner till insatser som gör kollektivtrafiken
mer tillgänglig, attraktiv, trygg och säker.
Insatserna ska göras med resenärernas
bästa i fokus och hela resekedjan ska beaktas. Åtgärderna ska öka resandet med
kollektivtrafik samt öka möjligheterna
för personer med funktionsnedsättning
att använda kollektivtrafiken. Kommunerna stimuleras också att minska buller
och öka trafiksäkerheten, i syfte att
minska trafikens negativa påverkan på
miljön samt antalet dödade och allvarligt
skadade i trafiken.
Under 2017 betalade Trafikverket ut
statlig medfinansiering för byggande av
busshållplatser, resecentrum, tillgänglighetsanpassning, säkra gångpassager,
gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder. Vi betalade också ut statlig
medfinansiering till större objekt som
Tunnelbana Nacka och Roslagsbanan.
Under året har medel betalats ut för
ersättning till fordonsägare utifrån koordineringsuppdraget för att säkerställa
tal- och datakommunikation till och från
järnvägsfordon i järnvägens kommunikationssystem, GSM-R. Det totala utfallet
är 90,7 miljoner kronor till och med 2017,
se tabell 31.
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Stödet för att främja hållbara stadsmiljöer, 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 kollektivtrafikens andel av persontransporterna.
Åtgärderna ska leda till energieffektiva
lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Den som får detta stöd ska genomföra
motprestationer som bidrar till en ökad

PRODUKTIVITET I INVESTERINGSVERKSAMHETEN

andel hållbara transporter eller ökat
bostadsbyggande. Motprestationer kan
vara planer för utbyggnad av gångoch cykelvägar och kollektivtrafik.
Tabell 32 visar fördelningen mellan olika väg- och bantyper för namngivna objekt i den nationella planen för
transportsystemet och länsplanerna för
regional infrastruktur, vilka öppnats för
trafik 2015–2017. Objekten som öppnades 2017 redovisas i sin helhet i tabell
38, objekt som öppnades 2015 och 2016
redovisas i respektive årsredovisning.

Tidigare år har Trafikverket redovisat
måttet prissatta mängder inom fyllning
och jordschakt. I år tas detta mått bort
eftersom det är så pass små mängder
som ingår i underlaget, vilket gör att
resultatet inte blir tillförlitligt. I stället
kommer nya mått med enhetspriser att
tas fram och redovisas i samband med
regeringsuppdraget Uppdrag att redovisa
åtgärder för en ökad produktivitet i anläggningsbranschen (N2017/06132/TIF

Tabell 32
Slutkostnad för investeringar som öppnats för trafik 2015-2017 per väg- och bantyp, fast pris för respektive angivet år, miljoner kronor
Nationell plan &
regional plan - väg

2017

2016

- namngivna objekt i
nationell plan

996

- namngivna objekt i
regionala planer

0

Nationell plan järnväg

- namngivna objekt i
nationell plan
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Storstadsområde

Övriga stamvägar

Övriga för näringslivet
utpekade viktiga vägar

Övriga statliga vägar

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

0

10 836

634

1 478

6 482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

772

1 124

1 182

0

0

0

0

0

0

Banor i storstad

Banor som bildar strörre
sammanhängande stråk

2017

2016

2015

2017

2016

23 599

0

1 207

0

0
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Pendlings- och servicevägar
inklusive kollektivtrafik

2015
767

Banor för övrig viktig godsoch persontrafik

Banor med mindre trafik

Banor med ringa eller
ingen trafik

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

0

11 650

794

0

71

0

0

2016
0

2015
0
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och N2017/02483/TIF). Nettonuvärdeskvoten (NNK) tas också bort eftersom
den inte speglar produktivitetsutvecklingen på ett tillförlitligt sätt.
Byggherrekostnader är de övergripande projektkostnader som Trafikverket har för exempelvis administration,
projektering, utredning och planering
inom projekten. Andelen byggherrekostnader i förhållande till totala investeringsvolymen fortsatte att öka under
2017, till 28 procent, se tabell 33.
Detta är tredje året i rad som andelen
byggherrekostnader ökar, på grund av
att många projekt befinner sig i projekterings-, utrednings- eller planeringsfas. Med en större projektvolym i de
inledande faserna sjunker också den
totala investeringsvolymen, trots att det
fortfarande finns administrationskostnader för exempelvis planering och projektering. Bedömningen är att andelen
byggherrekostnader kommer att minska
under kommande år när fler projekt
kommer in i genomförandefas.
För att förbättra produktiviteten
arbetar vi för att öka frihetsgraderna
i projekten. Antalet anbud per upphandling indikerar konkurrensen på
marknaden. Ju högre konkurrens, desto
mer prisvärda anbud, och desto mer
produktiv kan marknaden antas vara.
De senaste åren har vi tillsammans med
branschen arbetat för att öka antalet
anbud per upphandling, framför allt

Tabell 33
Andelen byggherrekostnad i förhållande till den totala investeringsvolymen, procent
2017

2016

2015

2014

2013

Byggherrekostnad

28,1

27,4

22,8

18,8

19,0

varav projektering

39,6

44,8

39,5

42,4

47,2

varav utredning och planering

15,3

17,4

15,0

13,7

7,9

DIAGRAM 23

Antal anbud per upphandling och andel utvecklingsfrämjande
upphandlingar inom investeringsverksamheten av väg och järnväg
Antal anbud per upphandling, väg och järnväg
Andel utvecklingsfrämjande upphandlingar, procent
4,5

35 %

4,0

30 %

3,5

25 %

3,0
2,5

20 %

2,0

15 %

1,5

10 %

1,0

5%

0,5

0%

0,0
2013

2014

2015

inom järnväg som historiskt har haft låg
konkurrens på marknaden. Diagram 23
visar att antalet anbud per upphandling
har ökat något jämfört med tidigare år
för väg- och järnvägsinvesteringar sammanräknat. Antalet anbud är relativt
lika för väg och järnväg, med marginellt
fler för järnväg. Måttet har ökat trots ett
lägre antal anbud per upphandling på
väg, tack vare en ökning på järnväg.
Ett annat sätt att främja produktiviteten är utvecklingsfrämjande upphand-

2016

2017

lingar. Dessa syftar till att skapa möjligheter att utveckla mer effektiva metoder
för att handla upp och utföra en åtgärd.
Sedan 2014 utvärderar Trafikverket
möjligheten till utvecklingsfrämjande
åtgärder i alla upphandlingar över en
viss storlek. Diagram 23 visar att
andelen utvecklingsfrämjande upphandlingar av väg- och järnvägsinvesteringar har ökat jämfört med 2013, men
resultatet är relativt oförändrat mellan
2016 och 2017.
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NATIONELL PLAN FÖR
TRANSPORTSYSTEMET
Trafikverket har till och med 2017
förbrukat 93,9 procent av det finansiella
utrymmet för de angivna områdena i den
nationella planen för transportsystemet,
se tabell 34. Totalt sett följer investeringarna således planen för 2014–2017
relativt väl, men avvikelsen inom vissa
åtgärdsområden är stor.
De namngivna investeringarna
understiger den nationella planens ackumulerade värden och det gäller särskilt
väginvesteringar. Det bedöms bero på
tilldelade anslagsramar, investeringsobjektens faktiska framdrift samt
kraftiga kostnadssänkningar för vissa
vägobjekt, som delvis är ett resultat av
aktiva val och kostnadssänkande produktionsmetoder. Det gäller bland
annat Norra länken vars slutkostnad
är avsevärt lägre än plankostnaden.
Trimning och effektivisering överskrider den nationella planens ackumulerade värden och det gäller särskilt
järnvägsåtgärder. Det bedöms bero på
tilldelade anslagsramar och det stora

Nedan kommenteras prognosen om den
har förändrats under 2017.

behovet av åtgärder inom området trimning och effektivisering.
Miljöinvesteringar överskrider den
nationella planens ackumulerade värden.
Det beror främst på stora kostnader för
miljögarantier, som innebär sanering
av markföroreningar, på järnväg under
2015.

•

Västsvenska paketet kommer
att bidra till regionförstoring i
Västsverige och stadsutveckling
i storstadsområdet Göteborg,
genom förbättrad förutsättning
för arbetspendling. Västlänken
är en av de större åtgärderna i
Västsvenska paketet, och förberedande arbeten har påbörjats
inför planerad byggstart under
2018. Ytterligare två stora projekt, Marieholmstunneln och
Hisingsbron, är i byggfas. Samtidigt byggande av dessa tre samt
andra stadsutvecklingsprojekt i
Göteborg har ställt krav på samordning, både för genomförandet
och för att hantera trafikpåverkan.

•

E4 Förbifart Stockholm ger förutsättningar 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 länsdelarna, avlastar Essingeleden
och innerstaden samt minskar
sårbarheten i trafiksystemet.
Förbifart Stockholm byggs med

PÅGÅENDE
NAMNGIVNA INVESTERINGAR
Ett stort antal projekt pågår över hela
landet i olika skeden, från planläggning till produktion. Trafikverket följer
prioritetsordningen i den nationella
planen för transportsystemet. Under
2017 fastställdes 70 vägplaner och 10
järnvägsplaner, varav en järnvägsplan
från Stockholms läns landsting. Av dessa
har 22 överklagats till regeringen.
Tabell 35 visar hur de större investeringsprojekten har framskridit under
2017. I tabellen redovisas också prognoser i förhållande till den nationella
planen för transportsystemet. Prognoserna anges i prisnivå 2013 för att de ska
vara jämförbara med värdena i planen.

Tabell 34
Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan för transportsystemet, miljoner kronor, prisnivå 2013
Namngivna investeringar
Järnväg och
Sjö

Trimning och effektivisering för
tillväxt och klimat

Väg

Järnväg och
Sjö

Väg

Miljöinvesteringar
Järnväg och
Sjö

Summa

Väg

Volym t.o.m. 2017, mnkr prisnivå 2013 utfall

31 808

13 997

3 777

3 236

832

1 143

54 794

Summa plan 2014–2025 t.o.m. 2017 1)

35 353

17 299

1 725

1 985

661

1 343

58 365

Andel av plan t.o.m. 2017 enligt utfall (procent)

90,0 %

80,9 %

219,0 %

163,0 %

125,9 %

85,1 %

93,9 %

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 inklusive medfinansiering i Nationell plan för transportsystemet 2014–2025, miljoner kronor
Projekt

Byggstart

Öppnas för trafik

Total kostnad enl.
plan inkl ev. medfinansiering Prisnivå
2013 (mnkr)

Prognos
2017-12-31
prisnivå 2013
(mnkr)

Prognos/Plan

Utfall t.o.m.
2017-12-31
Löpande pris
(mnkr)

Västsvenska paketet

J /V

2010

2028

38 539

38 539

100 %

9 432

Förbifart Stockholm

V

2014

2026

31 471

31 641

101 %

7 135

Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet
(Mälarbanan)

J

2016 och
2029

13 904

16 430

118 %

6 622

Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron,
ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv

J

2022

3 327

3 448

104 %

2 064

2011 (Yttre
delen)
2013

Hallsberg-Degerön, dubbelspår, etapp 1

J

2015

2021

1 964

1 848

94 %

1 319

ERTMS utveckling

J

2008

2021

2 034

3 011

148 %

2 336

Luleå-Riksgränsen-(Narvik), införande av
ERTMS

J

2021

2025

1 818

1 866

103 %

101

Flackarp-Arlöv, utbyggnad till flerspår

J

2017

2023

3 543

3 944

111 %

658

ERTMS Korridor B

J

2023

2026

5 193

6 101

117 %

294

101 793

106 828

105%

29 961

Summa
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Järnväg (J)
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en utbyggnad till dubbelspår på
den enkelspåriga Hamnbanan.
Allt gods på järnväg till och från
Göteborgs hamn passerar över
Marieholmsbron. För att minska
sårbarheten och öka robustheten i systemet behövdes en
ny kompletterande bro. Södra
Marieholmsbron sträcker sig
mellan Olskroken och Kville på
Hisingen och är cirka 1,5 kilometer lång och innefattar järnväg
och gång- och cykeltrafik. Den
19 december 2016 öppnades
Marieholmsbroarna i full funktion, det vill säga dubbelspår.
Tidigare kunde cirka 130 tåg per
dygn passera, men nu passerar
cirka 170 tåg per dygn. Maxkapaciteten kommer att vara cirka
285 tåg per dygn.

tre körfält i varje riktning, vilket
innebär god framkomlighet även
för kollektivtrafiken. Under 2017
färdigställdes flera arbetstunnlar, och arbetet med huvudtunnlarna pågår längs hela sträckan.
•

•

Ökad kapacitet Tomteboda–Kallhäll, som ger ökad kapacitet på
Mälarbanan mellan Tomteboda
och Kallhäll, är en utbyggnad
från två till fyra spår nordväst
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. Utbyggnad från
två till fyra spår pågår mellan
Spånga och Barkarby. Trafikverket ser att utbyggnaden kommer
att ta längre tid och kosta mer
än enligt tidigare bedömningar.
Av de delar som är i planeringsskedet är det framför allt delen
genom Sundbyberg och Solna
med tunnel, station och tråg som
är mest komplex och som vi nu
bedömer kommer att kosta mer
och ta längre tid att bygga.
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet
och dubbelspår. För att överföra
godstransporter till järnväg och
medverka till att säkerställa
Göteborgs Hamns behov av
transporter på järnväg, behövs

•

•

Hallsberg–Degerön. Syftet är att
möjliggöra för fler godståg att
köra den kortaste vägen mellan
Bergslagen och södra Sverige.
Under 2017 driftsattes den
13 kilometer långa delsträckan
Stenkumla–Dunsjö, och i Hallsberg vann järnvägsplanen laga
kraft, vilket har möjliggjort att
byggandet fortskridit enligt plan.
Järnvägsplanerna för sträckorna Dunsjö–Jakobshyttan och
Jakobshyttan–Degerön har
granskats.
Flackarp–Arlöv som ligger
mellan Malmö och Lund är en
av Sveriges mest trafikerade

järnvägssträckor och den är i
dag maximalt utnyttjad. Genom
utbyggnad till fyra spår samt
nedsänkning av hela anläggningen kommer projektet att
ge betydande kapacitetsförbätringar på Södra stambanan
och reducera barriäreffekter
och buller i tätorterna längs
med sträckan. Under 2017 tecknades kontrakt med en totalentreprenör som ska genomföra
uppdraget. Första spadtaget
togs den 27 oktober och arbeten
har påbörjats på Arlövs bangård. Kostnadsökningen beror
på innehållsförändringar. Den
största innehållsförändringen
gäller ökad spårsänkning från
1–1,5 meter till 4 meter genom
Hjärup, vilket innebär en stor
ökning i schaktning. Även en
ökad ombyggnad av Arlövs bangård har tillkommit, med utbyte
av ytterligare 14 växlar.
•

ERTMS (European Railway
Traffic Management System),
som bygger på en gemensam
europeisk standard, har som
mål att förenkla tågtrafik
mellan länderna och öka transporterna med järnväg i Europa.
Det nuvarande signalsystemet
i Sverige, ATC (Automatic Train
Control), bygger på en nationell
standard som försvårar trafik
över landgränserna. En utförlig rapport för ERTMS lämnas
årligen till regeringen.
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LÄNSPLANER FÖR REGIONAL
INFRASTRUKTUR

samarbetsorgan. I dessa planer kan man
även avsätta medel till investeringar
i nationella vägar, enskilda vägar och
järnvägar. Länsplanerna ska genomföras
på ett sådant sätt att en lika stor andel
kommer att vara genomförd till 2017.
Trafikverket ansvarar för att genomföra
de åtgärder som de regionala planupprättarna fastställt i sina länsplaner för

De regionala vägarna är statliga vägar
som inte ingår i det nationella stamvägnätet. Länsplaner för regional infrastruktur, som innehåller investeringsåtgärder och statlig medfinansiering,
upprättas av länsstyrelser, regionala
självstyrelseorgan och kommunala

regional infrastruktur. I tabell 36 redovisas utfallet för åren 2014–2017. Utfallet
redovisas även som procentuell andel av
planen 2014–2017 och planen 2014–2025.
Att utfallet varierar mellan länen
beror på att det i några län pågått större
projekt som har krävt en större andel
medel under året för att kunna genomföras effektivt. För några län är utfallet

Tabell 36
Uppföljning av länsplanerna för regional infrastruktur, miljoner kronor i fast pris 2013
Län

Utfall 2017
mnkr

Utfall 2016
mnkr

Utfall 2015
mnkr

Stockholm

616

861

703

Uppsala

152

178

187

33

37

28

Södermanland

Utfall 2014
mnkr

Plan
2014–2017
mnkr

879

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

Plan
2014–2025
mnkr

Andel som
genomförts
under perioden
2014–2017
av plan
2014–2025
%

3 164

97

8 717

35

95

523

117

1 596

38

154

394

64

1 042

24

Östergötland

110

46

43

63

469

56

1 418

18

Jönköping

164

197

67

76

423

119

1 313

38

Kronoberg

31

83

106

80

278

108

773

39

Kalmar

23

69

130

60

271

104

873

32

Gotland

13

5

4

13

62

56

207

17

Blekinge

20

41

74

13

176

84

520

28

265

324

307

358

1 420

88

4 292

29

47

105

116

109

472

80

1 241

30

Västra Götaland

456

545

496

518

2 216

91

6 351

32

Värmland

123

71

71

79

347

99

995

35

Örebro

106

66

30

77

390

72

1 057

26

Skåne
Halland

Västmanland

117

98

92

54

280

129

816

44

Dalarna

101

127

121

97

399

112

1 128

40

Gävleborg

109

127

103

46

333

116

950

41

93

77

54

48

296

92

870

31

Västernorrland
Jämtland

72

56

41

32

176

114

514

39

126

71

18

28

298

82

891

27

73

66

72

41

234

108

760

33

2

61

117

0

2 852

3 311

2 980

2 920

12 622

96

36 324

33

Västerbotten
Norrbotten
centralt bokförda kostnader
Summa

* Krav finns att genomföra planerna jämnt till 2017.
Tabell 37
Uppföljning av åtgärdstyper i länsplanerna för regional infrastruktur, miljoner kronor i fast pris 2013
Namngivna
investeringar och
namngivna brister

Statlig medfinansiering
till kommuner för
trafiksäkerhet, miljö,
transportinformatik

Statlig medfinansiering
till trafikhuvudmän för
kollektivtrafik väg, spår
och sjöfart

Statlig medfinansiering
till enskilda
vägar

Driftbidrag till
icke statliga flygplatser och statlig
medfinansiering
flygplatsanläggningar

Summa

Volym 2014, mnkr

1 090

681

185

889

31

44

2 920

Volym 2015, mnkr

1 435

813

129

514

26

63

2 980

Volym 2016, mnkr

1 460

1 107

147

528

27

42

3 311

Volym 2017, mnkr

1 306

838

167

466

30

45

2 852

14 687

12 376

1 545

6 963

334

419

36 324

36

28

41

34

34

46

33

Volym 2014-2025 enligt
plan, mnkr
Andel av plan, %

48

Trimning och
effektivisering,
miljö och övriga
mindre åtgärder
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lågt på grund av att väg- och järnvägsplaner har blivit överklagade, vilket
medför att produktionen inte kunnat
starta som planerat.
De investeringar med störst omfattning i de regionala planerna som pågått
under 2017 är väg 44 Förbifart Lidköping
och väg 288 Alunda–Gimo. Den största
utbetalningen av statlig medfinansiering
har gått till Roslagsbanan etapp 1 och 2.
Tabell 37 visar vilka typer av åtgärder som har genomförts inom ramen
för medel i länsplanerna för regional
infrastruktur. Den visar också fördelningen mellan kategorierna av statlig
medfinansiering. Under rubriken
Namngivna investeringar och namngivna
brister ingår medel till såväl vägar som
järnvägar. Under perioden 2014–2017
har utbetalningar till statlig medfinan-

för trafik mellan 1 oktober 2016 och
30 september 2017. Objektens slutkostnad jämförs med kostnaden i underlaget
till regeringsbeslutet som fattades före
byggstarten. Den samhällsekonomiska
lönsamheten följs upp genom uppdaterad nettonuvärdeskvot (NNK). NNK
beräknas som kvoten mellan nettonyttan
och den samhällsekonomiska 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 samhällsekonomiskt lönsamt.
Skutskär–Furuvik: Syftet var att
bygga 5 kilometer dubbelspår i ny
sträckning för att förbättra kapaciteten samt möjliggöra ökad tågtrafik
och konkurrenskraftiga restider.

siering till kommuner för trafiksäkerhet,
miljö, transportinformatik och flygplatsanläggningar varit högre än planens
genomsnitt, medan verksamheten inom
trimning och effektivisering, miljö
och övriga åtgärder varit något lägre.
Trafikverket har även lämnat bidrag till
icke statliga flygplatser som bedöms vara
strategiskt viktiga för regionen.

NAMNGIVNA OBJEKT I NATIONELL
OCH REGIONAL PLAN SOM HAR
ÖPPNATS FÖR TRAFIK UNDER 2017
Trafikverket följer upp anläggningskostnader och effekter för objekt med en totalkostnad större än 50 miljoner kronor
i den nationella planen för transportsystemet, och objekt större än 25 miljoner i
länsplanerna för regional infrastruktur.
I tabell 38 redovisas objekt som öppnats

Tabell 38
Objekt öppnade för trafik 2017, miljoner kronor i prisnivå 2017-06
Uppföljning med Nettoprisindex
(NPI)

Uppföljning med investeringsindex för väg- respektive banhållning

Uppföljd
NNK

Slutkostnad

NNK i
gällande
plan vid
byggstart

927

698

0,2

0,5

22 579

23 316

22 901

-0,1

-0,1

688

917

917

727

4,0

5,4

478

327

495

387

334

1,1

1,8

382

400

289

387

405

300

1,1

1,7

274

278

265

277

277

269

1,0

1,1

Länstransportplan
2014-2025

39

36

54

40

37

42

0,0

-0,3

Förbifart

Länstransportplan
2014-2025

145

145

115

146

146

117

-1,6

< -1,0

Väg 222 Mölnvik–Insjön

Mötesfri väg

Länstransportplan
2014-2025

78

84

110

79

84

107

Saknas

Väg 252
Hallstahammar–
Surahammar

Mötesfri väg

Länstransportplan
2014-2025

258

275

226

261

274

231

0,0

0,1

Väg 61 Åmotfors–Norra By

Mötesfri väg

Länstransportplan
2014-2025

80

81

65

84

85

66

-0,3

-0,2

Väg 190 Gunnilse Ås–
Angereds kyrkväg

Mötesfri väg

Länstransportplan
2014-2025

81

105

88

83

114

90

-0,1

-0,2

Väg 190 Storåsvägen–
Gunnilse Ås

Mötesfri väg

Länstransportplan
2014-2025

108

139

116

109

151

119

2,3

2,0

25 896

26 372

Plankostnad

Beräknad
kostnad vid
byggstart

Skutskär–Furuvik,
dubbelspår

Järnväg

Nationell plan
2010-2021

759

750

652

916

Citybanan, Stockholm

Järnväg

Nationell plan
2010-2021

19 379

18 472

22 901

E4 Tomteboda–Haga södra

Motorväg

Nationell plan
2010-2021

793

793

Väg 56 Stingtorpet-Tärnsjö

Mötesfri väg

Nationell plan
2010-2021

494

E18 väster Karlstad

Motorväg

Nationell plan
2014-2025

Trafikplats Spillepengen

Mötesfri väg

Nationell plan
2014-2025

Väg 86 Bergsåker–Silje

Mötesfri väg

Förbi Fors

22 869

Beräknad
kostnad vid
byggstart

Plankostnad

Investeringstyp

Summa

Gällande plan vid
byggstart

Slutkostnad

Objektnamn

Inte
uppföljd

26 001
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Slutkostnaden blev 24 procent lägre än
beräknat, i förhållande till plankostnaden. Orsaken var bra marknadsläge med
låga priser. Till följd av det låga priset
blev omräknad NNK högre. Innehållet
i åtgärden bedömdes vara relativt oförändrat mellan planen och genomförd
åtgärd.
Citybanan: Infarten till Stockholms
central var överbelastad, och med
byggandet av Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen kan nu gå tätare och
med bättre punktlighet. Under centrala
Stockholm har en sex kilometer lång
järnvägstunnel och två nya stationer,
City och Odenplan, byggts. Åtgärden
medför förbättrade möjligheter till
arbetspendling och förbättringar för
näringslivets godstransporter. Kostnaden ökade med 1 procent jämfört med
plankostnaden. Den ökade slutkostnaden
kan förklaras med ökade kostnader för
miljödomarna, eftersom miljööverdomstolen gick emot miljödomstolen
och införde nya krav. Ökningen av
anläggningskostnaden medförde ingen
förändring av NNK.
E4 Tomteboda–Haga södra: Syftet
var att genomföra kapacitetshöjande
åtgärder utmed befintlig väg och bygga
ramper vid Norra station och Norra
länkens anslutning till Essingeleden.
Åtgärden möjliggör också bostadsbyggande i området vid Norra station. Den
planerade exploateringen förutsatte att
E4/E20 tunnlades in. Slutkostnaden
blev 21 procent lägre än plankostnaden.
Orsaken var bland annat gynnsamt
marknadsläge, val av kostnadssänkande
produktionsmetoder och samordning
mellan projektledningen Norra länken
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och Hagastaden, vilket medförde att
även byggtiden förkortades med ett år.
Minskningen av anläggningskostnad
medförde att NNK ökade.
Väg 56 Stingtorpet–Tärnsjö: Syftet var
att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, genom ombyggnad till väg
med mötesseparering, samt att skydda
grundvattenmagasinet vid Enköpingsåsen. Kostnaden har minskat till följd av
ett bra marknadsläge med låga priser,
felbedömda kostnader för geoteknik och
arkeologi, att den gamla vägen ligger
kvar samt att byggtiden minskade med
8 månader. Slutkostnaden minskade med
cirka 23 procent jämfört med plankostnaden, vilket också medförde att NNK
ökade.
E18 väster Karlstad (Björkåsmotet–
Trafikplats Skutberget): Syftet var att
förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet, genom ombyggnad till motorväg,
samt att skydda Sörmons vattentäkt.
Slutkostnaden minskade med 22 procent jämfört med plankostnaden. En
fördelaktig marknad är delvis förklaring
till den lägre kostnaden. Minskningen
av anläggningskostnaden medförde att
NNK ökade.
E6.01 Trafikplats Spillepengen: Syftet
var att förbättra framkomligheten för
trafik mot hamnen och Malmö centrum,
genom ökad kapacitet på vägnätet.
Dessutom byggdes en planskild korsning
i form av en bro över cirkulationsplatsen
Spillepengen. Anläggningen har medfinansierats till 60 procent av Malmö stad.
Utfall och planer stämmer relativt väl
överens; projektet blev cirka 10 miljoner billigare än plankostnaden, vilket
motsvarar cirka tre procent. Den lägre

kostnaden medför att NNK ökade något.
Väg 86 Bergsåker–Silje: Syftet var
att förbättra trafiksäkerheten för både
oskyddade och skyddade trafikanter
och att bygga en väg som avlastar vägen
genom Laggarberg. Projektet blev dyrare
än i planen, eftersom flera åtgärder fick
göras om eller genomföras på annat sätt,
på grund av problem med projektering,
bristfälliga samråd och avtal med kommun och omkringboende.
Förbi Fors: Syftet var att möjliggöra och säkra framtida expansion för
befintlig industriverksamhet i Fors.
Åtgärden omfattar ny dragning av väg
68 förbi Fors samt nya anslutningar och
stängning av befintlig väg. På grund av
problem vid dragning av parallellvägar blev denna del dyrare än planerat,
men till följd av bra marknadsläge med
låga priser blev slutkostnaden ändå 20
procent lägre än plankostnaden. Den
lägre kostnaden bidrar till att åtgärden bedöms som mindre olönsam än
tidigare, dock fortfarande sämre än -1. I
kalkylerna ingår inte nyttan av att industriverksamheten kan utvecklas.
Väg 222 Mölnvik–Insjön (kollektivkörfält): Syftet var att förbättra kapaciteten
för kollektivtrafiken på sträckan genom
ytterligare körfält. Åtgärden skiljer sig
från beslutsunderlaget genom att de
föreslagna kollektivtrafikkörfälten på
sträckan Mölnvik–Insjön har tagits bort
och alla fyra körfälten har gjorts tillgängliga för alla fordon, vilket förbättrat
kapaciteten för såväl kollektivtrafik som
övriga trafikanter. Slutkostnaden blev
cirka 36 procent högre än plankostnaden, eftersom projektet utökades med
busshållplatser och flera korsningsåtgärder. Innehållet har förändrats, vilket gör
att det inte är möjligt att dra slutsatser
om skillnader i samhällsekonomisk
lönsamhet.
Väg 252 Hallstahammar–Surahammar: Syftet var att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten genom ombyggnad till väg med mötesseparering
och att minska påverkan på vattentäkten. Kostnaden minskade med cirka tio
procent jämfört med plankostnaden till
följd av ett bra marknadsläge med låga
priser. Minskningen av anläggningskostnad medförde att NNK ökade något.
Åmotfors–Norra By: Syftet var att
öka trafiksäkerheten och framkomligheten för fordonstrafik och oskyddade
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trafikanter genom ombyggnad till väg
med mötesseparering. Slutkostnaden
blev tre procent lägre än plankostnaden.
En minskning av slutkostnaden och
byggtiden gav marginellt förbättrad
NNK. Ingen förändring i effekter
förväntas.
Väg 190 Gunnilseås–Angereds kyrkväg: Syftet var att öka trafiksäkerheten
och framkomligheten för fordonstrafik
och oskyddade trafikanter genom ombyggnad till väg med mötesseparering.
Slutkostnaden blev cirka nio procent
högre än plankostnad, samtidigt som
ingen förändring i effekter förväntas.

En ökning av slutkostnaden gav marginellt försämrad NNK.
Väg 190 Storåsvägen–Gunnilse Ås:
Syftet var att öka trafiksäkerheten och
framkomligheten för fordonstrafik och
oskyddade trafikanter genom ombyggnad till väg med mötesseparering.
Slutkostnaden blev cirka nio procent
högre än plankostnaden. En ökning av
slutkostnaden gav marginellt försämrad
NNK. Ökningen av anläggningskostnaden medförde att NNK minskade från
2,3 till 2,0. Ingen förändring i effekter
förväntas. De två objekten Väg 190 Gunnilse Ås–Angereds kyrkväg och Väg 190

Angereds Storåsväg–Gunnilse Ås slogs
ihop och utfördes som en totalentreprenad. Det är därför svårt att beräkna
exakt vilka kostnadsökningar som
ligger i respektive del.
Övriga objekt: Falu resecentrum
och Nynäsbanan (etapp Tungelsta–
Hemfosa) har också öppnats för trafik
under perioden oktober 2016 till september 2017. Sammanställning av slutkostnaden pågår. Vidare har Ostkustbanan,
delsträckan genom Gamla Uppsala, E22
förbi Linderöd och E4 Norrtull–Kista
öppnats för trafik efter september 2017.
De redovisas i årsredovisning 2018.
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TRIMNING OCH EFFEKTIVISERING
SAMT MILJÖÅTGÄRDER
I den nationella planen för transportsystemet och i de regionala planerna
finns medel för åtgärder som avser
miljö samt trimning och effektivisering.
Trimningsåtgärder omfattar huvudsakligen förbättringar inom den befintliga
infrastrukturen. Åtgärderna har ofta en
direkt positiv effekt för utvecklingen av
Trafikverkets leveranskvaliteter, särskilt miljö, säkerhet, användbarhet och
kapacitet. I Nationell plan för transportsystemet 2014–2025 avser trimning åtgärder där den sammantagna kostnaden
underskrider 50 miljoner kronor.
Trimningsåtgärder har en viktig
funktion eftersom de kan bidra till
effektivare användande av infrastrukturen. De kan även skapa förutsättningar
för överflyttning mellan trafikslag, till
exempel från biltrafik till gång-, cykeleller kollektivtrafik. Åtgärderna ger
viktiga bidrag till ökad tillgänglighet,
till exempel vid bytespunkter mellan
olika färdsätt. Detta gör att de kollektiva
färdsätten i kombination med gång och
cykel blir mer attraktiva, och trafikanter och näringsliv får bättre möjlighet
att göra val som är kostnadseffektiva

och bra för miljön. Andra exempel på
trimningsåtgärder är åtgärder för ökad
säkerhet på både väg och järnväg, till
exempel stängsling och kameraövervakning på järnväg och mötesseparering
av vägar. I tabell 39 visas exempel på
vad som har slutförts under perioden
2013–2017.
Miljöåtgärder syftar till att åtgärda
bristande miljöprestanda i befintlig vägoch järnvägsinfrastruktur till en nivå
som motsvarar samhällets krav och mål.
Åtgärderna syftar dels till att minska
trafikens och infrastrukturens negativa
påverkan på miljön och på människors
hälsa, dels till att tillföra positiva värden
och funktioner. Det kan röra sig om
buller- och vattenskydd, sanering av
förorenade markområden och skydd
av biologisk mångfald och landskapsstruktur. I Tabell 40 visas exempel på
vad som har slutförts under perioden
2013–2017.
Av tabell 39 framgår att antalet
kilometer väg som mötesseparerats
i år är lägre än föregående år. Antalet nybyggda planskilda korsningar
för gång- och cykeltrafik har också
minskat sedan föregående år. En orsak
är att ett flertal mötessepareringar och

Tabell 39
Volymer inom trimning och effektivisering
2017

2016

2015

2014

2013

Väg som försetts med mötesseparering/mitträcke, km

31

60

112

147

222

Nybyggda gång- och cykelvägar, km

71

107

119

183

43

9

15

20

12

29

11

7

24

40

14

7

5

10

4

6

243

267

210

118

35

2017

2016

2015

2014

2013

2 247

1 947

1 948

2 080

4 779

- varav med riktade åtgärder

585

1 112

900

1 120

1 077

Åtgärder för bullerutsatta längs statlig järnväg, antal
personer

381

1 588

1 310

3 226

2 626

- varav med riktade åtgärder

65

482

700

1 195

748

Slitna vägmiljöer som åtgärdats med riktade miljömedel,
antal

12

6

3

6

15

Åtgärdade barriärer för djur, antal

91

66

62

86

72

613

355

376

578

370

Nybyggda planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik,
antal
Nybyggda planskilda korsningar för biltrafik inkl. trafikplatser, antal
Åtgärdade stationer för funktionshindrade, antal
Åtgärdade busshållplatser för funktionshindrade, antal

Tabell 40
Volymer inom miljöåtgärder

Åtgärder för bullerutsatta längs statliga vägar, antal
personer

Alléer, kulturobjekt och kulturmiljöer som restaurerats,
upprustats eller fått kvalitetshöjande åtgärder, antal
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planskilda korsningar hanteras som
namngivna objekt, eftersom kostnaderna överstiger gränsen för att räknas
som en trimningsåtgärd. Detta medför i
sin tur att genomförandet av åtgärderna
ofta sträcker sig över flera år, och därför
kommer ett lägre antal slutförda åtgärder att rapporteras under vissa år.
Trafikverket anpassar busshållplatser och stationer genom att ta bort
fysiska hinder, uppgradera skyltar,
installera informationsutrustning och
pratorer (interaktiva terminaler främst
för synskadade) med mera. I Nationell
plan för transportsystemet 2014–2025
finns ett mål att med start år 2008
fram till och med år 2021 anpassa 150
utpekade stationer och cirka 2 000 busshållplatser för personer med funktionsnedsättning. Totalt har 88 stationer och
1 461 busshållplatser åtgärdats till och
med år 2017. För att kollektivtrafiknätet
till fullo ska fungera för personer med
funktionsnedsättning krävs att även fordon, information och service anpassas.
Ansvaret för detta ligger hos de företag
som trafikerar nätet.
Trafikverket ansvarar för drygt 250
mil gång- och cykelväg längs det statliga
vägnätet. Vi har byggt 4–18 mil ny gångoch cykelväg per år under åren 2013–
2017 och förbättrat cykelparkeringar vid
tågstationer. Av tabell 39 framgår att det
under år 2017 byggts något färre kilometer ny gång- och cykelväg än tidigare år.
Trafikverket strävar efter färre
plankorsningar, för att öka säkerheten och kapaciteten på järnvägen. Det
sker genom ombyggnad till planskilda
korsningar och genom stängning av
plankorsningar.
För att begränsa transportsystemets
miljöpåverkan genomför Trafikverket
åtgärder inom områdena buller, yt- och
grundvatten, förorenade områden samt
landskap. I tabell 40 finns några exempel på åtgärder som genomförts under
perioden 2013–2017.
Av tabell 40 framgår att det under
2017 genomförts åtgärder för cirka
2 250 personer som varit utsatta för
vägtrafikbuller över riktvärden för buller inomhus eller utomhus. För statliga
järnvägar är motsvarande antal cirka
380 personer. Bullerdämpande åtgärder
kan vara riktade åtgärder för de mest
bullerutsatta längs det befintliga vägoch järnvägsnätet. Bulleråtgärder kan
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även ingå som delar av större investeringsprojekt, vilket delvis förklarar att
utfallet under 2017 var lägre än tidigare
år. En annan förklaring är att vi fokuserat på genomförandet av inventeringar
för kommande år samt att det för vissa
projekt inte genomförs någon slutberäkning av antalet som blivit avhjälpta
förrän projektet avslutats.
För att minska barriärerna för vattenlevande djur genomfördes under året
53 åtgärder för utter, 32 åtgärder för fisk
samt 6 åtgärder för groddjur. Merparten
av åtgärderna är genomförda i anslutning till vägnätet. Under året restaurerades 105 alléer, 183 milstenar, 39
kulturvägar och 286 artrika vägkanter.
En mer utförlig rapportering av vad
som har gjorts inom ramen för trimning
och effektivisering samt miljöåtgärder
lämnas årligen till regeringen.

STOCKHOLMSÖVERENSKOMMELSEN
OCH VÄSTSVENSKA PAKETET
Stockholmsöverenskommelsen 2007
omfattar 64 objekt, fördelade på väg
och järnväg, varav 53 objekt följs upp av
Trafikverket. Under 2017 har Citybanan,
Mälarbanan delen Kallhäll–Barkarby,
dubbelspår på Nynäsbanan Tungelsta–Hemfosa samt E4/E20 Tomteboda–
Haga södra öppnats för trafik.
Det västsvenska paketet omfattar ett stort antal projekt på järnvägar
samt på statliga och kommunala vägar i
Västra Götalandsregionen. Hittills har
cirka 75 procent av de tidigare avtalade
åtgärderna färdigställts, med fokus
på att stärka kollektivtrafiken. Under
2017 togs ytterligare tre avtal fram som
reglerar genomförandet av projekten,
bland annat ett avtal för byggandet av
Västlänken. Det innebär att cirka 30 av

paketets totala budget på 34 miljarder
kronor nu är avtalade med parterna för
genomförande.

EFTERKALKYL FÖR OBJEKT
ÖPPNADE FÖR TRAFIK 2012
Effekter och samhällsekonomisk
lönsamhet följs upp för namngivna
objekt fem år efter att de öppnats för
trafik. För vägobjekt har nya samhällsekonomiska analyser gjorts, och
en ny nettonuvärdeskvot (NNK) med
uppdaterade effekter har beräknats
utifrån faktiska utfall och med gällande
förutsättningar.
För nio objekt är bedömningen att
planerade effekter har uppnåtts. För
tre objekt har planerade effekter inte
uppnåtts, och för fyra objekt har det
inte varit möjligt att jämföra den planerade effekten med det verkliga utfallet.
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Nedan och i tabell 41 redovisas de
objekt som öppnades 2012.
•

•
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Sundsvall–Nyland, uppgradering
(Ådalsbanan): Ådalsbanan utgör
en viktig länk mellan Botniabanan och Ostkustbanan, och en
stor del av person- och godstrafiken från Övre Norrland går via
denna bana. För att klara av att
hantera nya trafikmängder var
det nödvändigt med standardhöjningar på banan och nya
mötesstationer. Antalet förväntade dubbelturer med persontåg
Sundsvall–Umeå för år 2015 var
18 stycken. Utfallet blev 14, och
restiderna blev något längre.
Efter genomförda åtgärder har
trafikeringen inte blivit som
förväntat. Slutkostnaden ökade
jämfört med den planerade kostnaden. NNK bedömdes redan
i planen som mycket osäker,
och det är därför inte möjligt
att bedöma om den planerade
lönsamheten har uppnåtts.
Malmbanan, övriga uppgraderingsåtgärder: För ökad kapacitet
på Malmbanan har Abisko östra
station förlängts för att medge
samtidigt möte med tre stycken
750 meter långa malmtåg. Bland
annat marknadsläget och nya
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byggnormer medförde att slutkostnaden ökade med cirka 180
procent. Godstrafiken har redan
överstigit den prognosticerade
godsvolymen. Den planerade
lönsamheten bedöms inte vara
uppnådd, mot bakgrund av den
stora kostnadsökningen och att
persontrafikeringen inte uppnått
de antaganden som gjorts, samtidigt som godsflödena är något
högre än planerat.
•

Västerhaninge–Nynäshamn:
Objektet syftar till ökad kapacitet och förbättrad punktlighet
på Nynäsbanan. Åtgärderna utgör en del i en större satsning på
Nynäsbanan som färdigställts
i samband med att dubbelspåret
på sträckan Tungelsta–
Hemfosa öppnade för trafik
(2017). Slutkostnaden ökade med
knappt 10 procent jämfört med
planen. Objektet utgör en del i en
större satsning och det är svårt
att isolera nyttorna av enskilda
åtgärder. I planunderlaget (och
i årsredovisningen 2012) anges
att det är först när mängden dubbelspår ökar som det blir möjligt
att få tidtabellslagda nyttor. De
åtgärder som ingår i objektet
medför dock effekter som är
oberoende av att andra åtgärder
genomförs, däribland ökade
möjligheter för flexibilitet i
trafikupplägg, möjlighet att köra
genomgående långa tåg, möjlighet till utökad trafik, minskad

störningskänslighet, förbättrad
trafiksäkerhet till följd av stängsling och att plankorsningar har
byggts bort. Det går inte att
bedöma om den planerade lönsamheten har uppnåtts.
•

Nynäsbanan, Nynäsgård mötesstation: Åtgärden har genomförts
med syfte att öka kapaciteten på
Nynäsbanan mellan Ösmo och
Nynäshamn, och planen var att
förkorta restiden på sträckan
med fem minuter. Objektet omfattade byggande av en mötesstation i anslutning till stationen
i Nynäsgård. Slutkostnaden
ökade med 35 procent jämfört
med plankostnaden. Med dagens
tidtabell är dock restiden mellan
Nynäshamn och Stockholm City
oförändrad jämfört med före
åtgärden. Den planerade lönsamheten bedöms inte vara uppnådd.

•

Kraftsamling Öresund: Målet var
att tillsammans med operatörerna pressa ner antalet förseningstimmar med 25 procent till
utgången av år 2010. Några av de
åtgärder som ingick var utbyte
av växlar, depåanläggning, ombyggnad av spår, mötesstation
samt kameraövervakning. Förseningarna har inte minskat med
25 procent, men detta kan bero
på andra faktorer, exempelvis
ett högre kapacitetsutnyttjande
eftersom trafiken ökat mer än
den kapacitet som tillkom tack
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Tabell 41
Objekt öppnade för trafik år 2012, prisnivå 2012-06, miljoner kronor
BERÄKNAD
NNK
i gällande
plan/planunderlag vid
byggstart

UPPFÖLJD
NNK
(publicerad i
Årsredovisning 2012)*

UPPFÖLJD
NYTTA
jämfört med
nyttor i plan
(uppföljd
2017)**

NNK
(beräknad
2017)***

PLANKOSTNAD
publicerad i
Årsredovisning 2012,
mnkr

BERÄKNAD
KOSTNAD VID
BYGGSTART
publicerad i
Årsredovisning
2012, mnkr

UPPFÖLJD
KOSTNAD
EFTER GENOMFÖRANDE
publicerad i
Årsredovisning
2012, mnkr

Järnväg

5 734

8 097

8 636

Malmbanan, övr uppgraderingsåtgärder

Järnväg

106

119

296

Västerhaninge– Nynäshamn, ökad
kapacitet

Järnväg

892

1 072

966

Nynäsbanan, Nynäsgård mötesstation

Järnväg

99

100

134

Kraftsamling Öresund

Järnväg

292

-

549

Nykroppa– Kristinehamn

Järnväg

254

254

240

Motala–Mjölby, dubbelspår

Järnväg

1 706

2 307

2 921

Mötesspår Blekinge kustbana

Järnväg

70

68

61

2,9

3,5

Inte uppföljd

Trollhättan Göteborg (Olskroken)

Järnväg

8 018

7 868

8 694

-0,1

-0,2

Inte uppföljd

E6 Trelleborg–Vellinge

Mötesseparering
2+2, 2+1

488

447

354

2,0

3,1

5,5

E22 Hörby Norra– Linderöd

Mötesseparering
2+2, 2+1

355

349

310

-0,1

0,1

3,4

E22 Hurva–Rolsberga

Landsbygds- eller
tätortsväg

359

348

252

0,1

0,6

1,9

E4 Södertälje–Stockholm

Mötes-separering
2+2, 2+1

401

401

370

3,1

3,4

E 6 Rabbalshede – Värmlandsbro

Landsbygds- eller
tätortsväg

E45 Angeredsbron–Älvängen

Mötesseparering
2+2, 2+1

3 696

3 518

3 951

-0,1

-0,2

0,8

E45 Älvängen– Trollhättan

Mötesseparering
2+2, 2+1

3 083

2 949

2 673

-0,7

-0,7

0,8

Rv 55 Förbi Katrineholm

Förbifart

557

573

414

-0,5

-0,3

3,1

Objektnamn

Investeringstyp

Sundsvall–Nyland (Ådalsbanan)

Ingen NNK i
beslutsunderlag
0,7
Ingen NNK i
beslutsunderlag
4,2
Ingen NNK i
beslutsunderlag
-0,1
Ingen NNK i
beslutsunderlag

Inte uppföljd
-0,4

Inte uppföljd
Inte uppföljd

Inte uppföljd
2,8

Inte uppföljd
Inte uppföljd

Inte uppföljd
-0,1

Inte uppföljd
Inte uppföljd

Inte uppföljd

Inte uppföljd

Inte uppföljd

Redovisning av E6 objekten presenteras i Årsredovisning 2020

* Om inte annat anges, baseras uppföljd NNK i Årsredovisning 2012 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 med idag gällande metoder och värderingar. Järnvägsobjekt analyseras inte i EVA, varför
de inte omfattas av denna uppföljning.

vare åtgärderna i infrastrukturen. Trafikuppläggen förändrades särskilt mycket 2010–2012
på grund av att Citytunneln och
anslutande sträckor togs i bruk.
Åtgärderna bedöms dock totalt
sett ha gett en positiv effekt för
järnvägssystemets robusthet
i Skåne, men den går inte att
kvantifiera. Ingen samhällsekonomisk lönsamhet finns beräknad. Den slutliga kostnaden var
nästan dubbelt så hög som plankostnaden, på grund av bland
annat otillräcklig kunskap om
åtgärdens innehåll vid kalkyltillfället och att signaltekniken i
delar av åtgärden visade sig vara
mycket komplicerad. Det går inte
att bedöma om den planerade
lönsamheten har uppnåtts.
•

Nykroppa–Kristinehamn: Syftet
var att genom elektrifiering öka
tågets konkurrenskraft och bidra

till en mer hållbar lösning
för både gods- och persontransporter. Elektrifieringen skulle
även innebära att man övergår
från diesel till el, vilket ses
som en miljöförbättring. Den
planerade trafikeringen har inte
uppnåtts, och om man jämför
prognosen för beslutsunderlaget
år 2020 med trafiken år 2015,
motsvarar det cirka hälften av
den prognostiserade trafiken.
Slutkostnaden är i nivå med den
planerade kostnaden. Syftet
att ge en möjlighet till eldrift
på sträckan är uppfyllt, men
utvecklingen av trafiken har inte
gått i den riktning som antagits.
Den planerade lönsamheten
bedöms inte vara uppnådd.
•

Motala–Mjölby, dubbelspår (inklusive resecentrum i Motala och
Skänninge): Sträckan byggdes om
till dubbelspår för att förbättra

kapaciteten och punktligheten
för gods och för att möjliggöra
pendeltågstrafik på sträckan
Motala–Mjölby–Linköping–
Norrköping–Åby. De mest betydande effekterna av åtgärden
är ökad kapacitet för godstrafik
och minskade restider, samt en
minskning av restiden mellan
Motala och Linköping med 20
minuter och mellan Hallsberg
och Mjölby med 10 minuter. De
planerade effekterna bedöms
vara uppnådda, men eftersom
kostnaden ökade med 70 procent
till följd av ökad omfattning,
högre standard, besvärliga
grundförhållanden och överklagade planer, är den planerade
lönsamheten inte möjlig att
bedöma.
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•

•
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Mötesspår Blekinge kustbana,
öster om Karlshamn (Ångsågsmossen): Åtgärden syftade till att
ge kortare restid mellan Blekinge
och Skåne. Skånetrafiken har
slopat Öresundstågens stopp i
Höör och Eslöv, vilket ger en
tidsvinst på cirka 7 minuter. För
att kunna behålla tidsvinsten
måste tågmötena på Blekinge
kustbana flyttas, och därför
behövdes en ny mötesstation.
Innan den byggdes var tågen
tvungna att vänta 9 minuter i
Karlshamn. Det genomsnittliga
resandet mellan Karlskrona och
Lund var under 2016 cirka 1,56
miljoner resenärer, vilket är
långt högre än det prognostiserade resandet för år 2020. Slutkostnaden var 13 procent lägre
än den planerade kostnaden.
Trafikeringen och restidsvinsten
är i nivå med prognos och kalkyl,
men antalet resor är betydligt
högre än förväntat. Den planerade lönsamheten bedöms vara
uppnådd.
Trollhättan–Göteborg (Olskroken), dubbelspår (inklusive
stationer i Götaälvdalen) (utbetalningarna av statlig medfinansiering till stationer ligger
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dock klart senare): Syftet var
att öka kapaciteten på sträckan
Göteborg–Trollhättan genom en
dubbelspårsutbyggnad.
Efter ombyggnad till dubbelspår
är mängden godståg relativt
oförändrad, men åtgärden har
inneburit en signifikant ökning
av mängden persontåg på den
mest trafikerade sträckan, från
cirka 40 till 180 tåg, vilket inte
hade varit möjligt utan dubbelspåret. Ökningen består till stor
del av pendeltåg mellan Göteborg och Älvängen, men även av
övriga persontåg med destination längre norrut. Den långväga
person- och godstrafiken är lägre
än prognosticerat, men antalet
pendeltåg är högre, vilket i sig
har ett värde för arbetspendling
och regionförstoring. Slutkostnaden blev något högre än den
planerade kostnaden, och den
planerade lönsamheten bedöms
vara uppnådd.
•

E6 Trelleborg–Vellinge: Nio
kilometer vanlig väg byggdes om
till motorväg, med syftet att förbättra trafiksäkerheten och öka
framkomligheten. Beskrivningen av åtgärden i planen skiljer sig
från den slutliga utformningen

genom att ombyggnaden blev
4 kilometer kortare och att den
nya sträckningen av länsväg 511
inte genomfördes i projektet.
Slutkostnaden minskade med
cirka 27 procent jämfört med
planen. Planerade nyttor bedöms
vara uppnådda. Lägre kostnad
och högre värdering av bland
annat restid medför att lönsamheten har stigit, trots att åtgärdens omfattning överskattades i
förkalkylen.
•

E22 Hörby Norra–Linderöd: E22
hade på denna sträcka bristande
framkomlighet och saknade mötesseparering. Genom utbyggnad
till motorväg i befintlig sträckning ville vi förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.
Åtgärden var en del i en utbyggnad av hela E22 genom Skåne till
motorväg. Lägre kostnad, drygt
13 procent billigare än planerad
kostnad, och högre värdering
av bland annat restid medför att
lönsamheten stigit från -0,1 till
4,4. Den planerade lönsamheten
bedöms vara uppnådd.

•

E22 Hurva–Rolsberga: E22 hade
på denna sträcka bristande
framkomlighet och saknade
delvis mötesseparering. Genom
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utbyggnad till motorväg i befintlig sträckning ville vi förbättra
framkomligheten och trafiksäkerheten. Åtgärden är en del i en
utbyggnad av hela E22 genom
Skåne till motorväg. Lägre
kostnad, 30 procent billigare
än planerad kostnad, och högre
värdering av bland annat restid
medför att lönsamheten stigit
från 0,1 till 1,9. Den planerade
lönsamheten bedöms vara uppnådd.
•

E4 Södertälje–Stockholm (Hallunda): Syftet var att förstärka
kapaciteten och förbättra
säkerheten genom ombyggnad
inom befintligt vägområde,
samtidigt som ett trafikledningssystem infördes. Åtgärderna
genomfördes till en något lägre
kostnad än plankostnaden. I en
utvärdering från 2014 bedömdes
att nyttorna av trafikledningssystemet överstiger kostnaderna.
Trafikledningssystemet har
medfört högre medelhastigheter
och olyckorna har minskat till
hälften (varav 25 procent antas
bero på trafikledningen). Åtgärden innebär att den tidpunkt då
sträckan når sitt kapacitetstak
har förskjutits framåt i tiden.

hade varierande standard och
hastigheter. Vägen skar genom
mindre samhällen och var en
barriär för boende. Sträckan var
generellt sett mycket olycksdrabbad. Genom ombyggnad till mötesfri väg i motorvägsstandard,
i delvis ny sträckning, förbättrades trafiksäkerheten. Den största
effekten är restidsvinster till
följd av högre hastighet, främst
för personbilstrafiken. Slutkostnaden blev drygt 10 procent
lägre än den planerade kostnaden. Den planerade lönsamheten
bedöms vara uppnådd.

Den planerade lönsamheten
bedöms vara uppnådd.
•

E 6 Rabbalshede–Värmlandsbro.
Två etapper öppnade för trafik
under 2012 och de är etapper i
ett större objekt. Hela utbyggnaden av E6 Rabbalshede–Värmlandsbro kommer att följas upp
i årsredovisning 2020, fem år
efter att den sista etappen har
öppnats.

•

E45 Angeredsbron–Älvängen:
Syftet var att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten
på sträckan. Vägen hade dålig
standard, hastigheten varierade
mellan 50, 70 och 90 km/tim
och sträckan var olycksdrabbad.
Genom ombyggnad till mötesfri
väg i motorvägsstandard, i delvis
ny sträckning, förbättrades trafiksäkerheten och restiden förkortades. Den största effekten är
restidsvinster till följd av högre
hastighet, främst för personbilstrafiken. Den planerade lönsamheten bedöms vara uppnådd.

•

E45 Älvängen–Trollhättan: Syftet
var att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på
den viktiga godslänken mellan
Göteborg och Trollhättan. Vägen

•

Väg 55 Förbi Katrineholm: Syftet
var att leda om trafiken förbi
Katrineholm och därmed minska
trafikbelastningen och de negativa effekter som uppkommer
till följd av höga trafikflöden
i centrum. Syftet var även att
förbättra standarden och öka
attraktiviteten och tillgängligheten på väg 55/56. Slutkostnaden
minskade med cirka 26 procent
jämfört med planen. Den planerade lönsamheten bedöms vara
uppnådd.
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Utbetalning av
driftbidrag
och övrigt stöd
Trafikverket betalar ut statsbidrag för
enskild väghållning, ersättningar för
trafikavtal samt bidrag till ideella organisationer som arbetar för de transportpolitiska målen och för ökad och säker
cykling. Vi hanterar också stöd till det
nationella nätet av beredskapsflygplatser
och stöd till icke statliga flygplatser där
staten har avtalat om upphandlad trafik.
Trafikverket betalar även ut ersättning
till transportörer för identitetskontroller. Slutligen betalar Trafikverket ut
driftbidrag till Inlandsbanan AB och till
Öresundsbrokonsortiet. Verksamhetsvolymen framgår av tabell 42. Ökningen på
236 miljoner kronor beror främst på att
utbetalningar för ersättning av utförda
identitetskontroller tillkommit med 134
miljoner kronor samt att kostnaderna
för färja inom posten trafikavtal ökat i
det under året tecknade tioåriga avtalet
för Gotlandstrafiken. Utbetalda bidrag
för investeringar enligt den nationella
planen och regionala planer redovisas i
verksamhetsdelen investeringar.

STATSBIDRAG TILL ENSKILD
VÄGHÅLLNING
Bidraget till enskild väghållning
och enskilda färjor ger möjlighet att
leva och verka på landsbygden samt
god tillgänglighet till rekreation och
friluftsliv. Det ger också förutsättningar
för näringslivet. Bidraget stödjer således
trafikanternas transportbehov och
därmed transportsystemets användbarhet. Trafikanternas behov av åtgärder på
vägar och färjor framgår av ansökningar
om bidrag och av Trafikverkets rådgivning och stöd till enskilda väghållare
samt tillsyn. Under 2017 gjordes tillsyn
på 16 401 (15 222) kilometer väg. Nöjdkund-index (NKI) visar att 81 procent
av de tillfrågade, fördelat på 83 procent
av de yrkesverksamma och 79 procent
av privatpersonerna, var nöjda med kontakterna med Trafikverket. Utbildningar
om bidragsregler och vägteknik ges av
Riksförbundet Enskilda vägar (REV),
Trafikverket och Lantmäteriet. Under
2017 genomfördes 31 (29) utbildningstillfällen med 1 208 (1 278) deltagare,
varav 209 (296) kvinnor, och öppet hus
anordnades vid två tillfällen.
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Tabell 42
Verksamhetsvolym Utbetalning av driftbidrag och övrigt stöd, miljoner kronor
2017
Statsbidrag till enskilda vägar
Trafikavtal
Ersättning avseende icke statliga flygplatser
Sjöfartsstöd

2016

2015

1 139

1 116

1 101

863

757

786

80

80

78

1 482

1 486

Bidrag till Inlandsbanan

141

170

165

Bidrag till Öresundsbrokonsortiet

321

311

312

27

22

22

Bidrag till ideella organisationer
Ersättning för identitetskontroller
Övrigt driftbidrag och stöd
Summa verksamhetsvolym utbetalning av driftbidrag och övrigt stöd

134
49

58

92

4 236

4 000

2 554

Finansiering
Anslag
- 1:1 ap 11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvestering

134
27

33

34

462

481

476

41

36

68

1 139

1 115

1 093

8

11

11

63

63

63

- 1:6 ap 2 Flygtrafiktjänster

8

7

7

- 1:6 ap 3 Beredskapsflygplatser

9

9

7
780

- 1:1 ap 12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning
- 1:1 ap 12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
- 1:2 ap 1.1 Drift och underhåll vägar
- 1:2 ap 1.3 Bidrag för drift av enskilda vägar
- 1:2 ap 2.1 Drift, underhåll och trafikledning Järnväg
- 1:6 ap 1 Icke statliga flygplatser

- 1:7 ap 2 Trafikavtal
- 1:15 ap 1 Sjöfartsstöd
Bidrag

857

752

1 482

1 486

6

8

14

4 236

4 000

2 554

Intäkter av avgifter och övriga intäkter
Summa finansiering

1
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Tabell 43
Statsbidrag till enskild väghållning

Statsbidrag till enskilda statsbidragsvägar totalt, mnkr

2017

2016

2015

2014

2013

1 170

1 141

1 119**

1 137

1 069*
747

Varav årlig drift av väg, bro och beläggning, mnkr

835

804

788

761

Varav årlig drift och särskild drift av färjeleder, mnkr

106

87

94

91

74

Varav särskild drift väg, bro och beläggning inkl. iståndsättning, mnkr

198

224

211

253

227

31

26

26

32

21

64

Varav byggnadssbidrag genom regional plan, mnkr (ingår i verksamhetsdel Investeringar)
Nyckeltal
Statens genomsnittliga bidragsandel exklusive färjedrift, %

63

61

64

64

Trafikverkets kostnader för administration och rådgivning, mnkr

37

42

40

42

40

Antal km väg berättigad till statsbidrag

74 962

76 259

76 215

76 369

76 237

Antal väghållningsorganisationer

22 994

23 482

23 496

22 836

22 783

Statsbidrag exklusive färjedrift per km väg och år, kr

13 780

13 808

13 451

13 691

13 043

Statsbidrag exklusive färjedrift per väghållare och år, kr

44 923

44 843

43 630

45 785

43 646

1 615

1 791

1 722

1 819

1 761

Kostnad för administration och rådgivning per väghållare och år, kr
* Inklusive bidrag för översvämningsskador, cirka 0,8 miljoner kronor.
** Exklusive bidrag på grund av skogsbranden i Västmanland 7,5 miljoner kronor.

Trafikverket har lämnat statsbidrag till
årlig drift, särskild drift och byggande av
enskilda statsbidragsvägar och färjeleder, se tabell 43. Huvuddelen av bidragen
avser årlig drift och särskild drift.
Resultatet visar hur bidragen använts
för vidmakthållande och förbättringar
av det enskilda statsbidragsvägnätet
inklusive färjor.
De enskilda statsbidragsvägarna håller godkänd standard. Vid tillsyn under
2017 godkändes 7 319 av 8 717 vägar, det
vill säga 91 procent. På vägnätet finns
cirka 4 000 broar. Flertalet har bärighetsklassats för axel- och boggitryck
samt bruttovikt. Broarnas tillstånd
och skador framgår av genomförda
inspektioner. Genom en standardiserad
värdering av bristerna i förhållande till
återanskaffningsvärdet fås ett värde
för ett brobestånd. Ju högre värde,
desto sämre tillstånd. Under de senaste
åren har detta värde varit högt, men på
samma nivå som föregående år.

Tabell 44
Kostnader för trafikavtal, miljoner kronor
Trafikslag
Färja

Genomsnitt
2013-2017
413

2017

2016

2015

2014

2013

468

393

396

406

404

Flyg

92

93

92

97

89

90

Tåg

250

255

223

245

255

272

Buss
Summa

49

47

49

48

50

49

804

863

757

786

799

816

TRAFIKAVTAL
Trafikverket tecknar avtal med operatörer och regionala kollektivtrafikhuvudmän om kompletterande trafik för att
uppnå en tillfredsställande tillgänglighet
i kollektivtrafiken mellan interregionala
resmål där trafiken inte kan bedrivas
kommersiellt. Vi utgår från åtta kriterier
för grundläggande tillgänglighet: till
Stockholm, från Stockholm, internationella resor, storstäder, region- eller
universitetssjukhus, universitets- och
högskoleorter, andra större städer samt
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besöksnäring. Trafikavtalen ger en
positiv påverkan på leveranskvaliteten
användbarhet.
Avtalen kostade under 2017 totalt
863 (757) miljoner kronor. Under 2017
förbättrade Trafikverkets avtal tillgängligheten för 71 (67) kommuner. Under
2017 var det inte någon kommun som
hade bristande tillgänglighet i samtliga
kriterier (4 kommuner 2016). 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
anslagets 831 miljoner kronor, med vissa
variationer mellan åren, se tabell 44.
Variationerna beror främst på skiftande
kostnader för avtalet om färjetrafik till
Gotland. Att kostnaderna hållit sig inom
anslaget och minskat 2014–2016 beror
på låga oljepriser, vilket har påverkat
kostnaderna för färjetrafiken. Från 2017
gäller ett nytt avtal för Gotlandstrafiken
där avtalskostnaden i huvudsak är fast
och inte varierar med oljepriset, annat
än vid mycket stora prisförändringar.
Ökningen av anslaget för 2017 beror på
behovet av att kunna täcka kostnaden för
det nya Gotlandsavtalet.
De delar av landet som berörs av
trafikavtalen har generellt en minskande
och åldrande befolkning, vilket minskar
underlaget för kollektivtrafiken. Kost-
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naderna per person för trafiken riskerar
därmed att på sikt öka om tillgängligheten ska upprätthållas. Ett sätt att hålla
nere kostnadsökningarna är att använda
alternativa lösningar, till exempel anropsstyrd trafik där resandeströmmarna
är små.

ERSÄTTNING TILL ICKE STATLIGA
FLYGPLATSER
Verksamhetsvolymen till icke statliga
flygplatser är totalt 80 miljoner kronor.
Av dessa utgör flygtrafiktjänster 8 miljoner kronor, se tabell 42.
Bidrag till flygplatser
Trafikverket ger bidrag till kommuner
med icke statliga flygplatser med flygtrafik som är upphandlad av staten. Bidraget möjliggör att flygplatserna ska kunna
hålla igång verksamheten. Trafikverket
disponerar drygt 63 miljoner kronor årligen för bidrag till drift av dessa flygplatser. Bidrag till icke statliga flygplatser
utan statligt upphandlad trafik framgår
av tabell 37.
Nationellt nät av
beredskapsflygplatser
Trafikverket har tecknat överenskommelser med Swedavia AB, Försvarsmakten, Sundsvall Timrå Airport AB
och Gällivare kommun om att under

2017 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. Under perioden 1 juli till 15 augusti
genomfördes banarbeten på Gällivare
flygplats varvid Trafikverket tecknade
en överenskommelse med Kiruna Airport under den aktuella banarbetstiden.
Den nationella beredskapen driftsattes
den 1 januari 2012. Anslagsramen 2017
var 9,5 miljoner kronor.

SJÖFARTSSTÖD
Delegationen för sjöfartsstöd beslutar
om sjöfartsstöd till fysiska och juridiska
personer och till partrederier med
sjömän anställda för arbete ombord på
svenskregistrerade fartyg, som i sin
näringsverksamhet är utsatta för internationell konkurrens. Stödet möjliggör
en nedsättning av skatt och arbetsgivaravgift för anställda sjömän till noll
kronor. Under 2017 fick 94 (101) fartyg
sjöfartsstöd med sammanlagt 1 482
(1 486) miljoner kronor.
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BIDRAG TILL INLANDSBANAN,
ÖRESUNDSBROKONSORTIET
Under 2017 betalades bidrag ut till Öresundsbrokonsortiet med 321 (311) miljoner kronor och till Inlandsbanan med
141 (170) miljoner kronor, se tabell 42.

BIDRAG TILL IDEELLA
ORGANISATIONER
Under 2017 beviljade Trafikverket 17,2
(21,6) miljoner kronor i bidrag till ideella
organisationers arbete för att bidra till
de transportpolitiska målen. Bidragen
fördelades mellan organisationsbidrag,
3,9 (3,6) miljoner kronor, och projektbidrag, 13,3 (18,0) miljoner kronor. Den
största bidragsmottagaren var NTF
(Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). Enligt ett särskilt
regeringsuppdrag fördelades ytterligare
9 miljoner kronor till informations- och
utbildningsinsatser för främjande av
ökad och säker cykling. I verksamhetsvolymen 27 miljoner kronor i tabell
42 ingår en administrationskostnad
förutom de utbetalda bidragen.

ERSÄTTNING TILL TRANSPORTÖRER
FÖR IDENTITETSKONTROLLER
Trafikverket betalade ut ersättning till
transportörer för identitetskontroller
som de utfört vid transporter till Sverige
från en annan stat. Trafikverket betalade
ut 129 miljoner kronor under 2017.
Utöver dessa utbetalningar finns ett
fåtal ärenden som har överklagats, vilket
gör att beloppet i tabell 42 avviker från
utbetalt belopp. Det är först när förvaltningsrätten avgjort ärendena som vi vet
vilket belopp som Trafikverket slutligen
kommer att betala ut.

Uppdragsverksamhet
Trafikverket har en uppdragsverksamhet 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 kommunikationstjänster, bygger tillfälliga
broar med beredskapsmaterial, genomför transporter med bandvagnar samt
upphandlar och tillhandahåller material
till järnvägens infrastruktur.
Grundprincipen är att Trafikverket
ska ta ut full kostnadstäckning för sin
uppdragsverksamhet. Tre undantag från

kravet om kostnadstäckning framgår i
regleringsbrevet: banavgifter, grossisttjänster i fibernätet och försäljning av
data ur den nationella vägdatabasen.
Avgifterna inom förarprov bestäms av
regeringen enligt förordning (2010:1578)
om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Vi ska upplåta lokaler
på marknadsmässiga villkor enligt
förordning (1993:527) om förvaltning
av statliga fastigheter, m.m., och avsteg
kan även grunda sig på 3 kap. konkurrenslagen (2008:579) som innebär att en
myndighet inte får sätta underpriser.
Trafikverket har föreslagit regeringen att ändra i Trafikverkets instruktion
för att tydliggöra vilka ekonomiska mål
som gäller för uppdragsverksamhet där
avgiftens storlek riskerar att snedvrida
konkurrensen på marknaden.
Affärsverket Statens järnvägar (ASJ)
förvaltade fram till och med 2012 en

fordonsflotta som primärt var avsedd för
nattågstrafiken i Norrland. Trafikverket tog i samband med Rikstrafikens
nedläggning över uppdraget att upphandla trafiken. Inför upphandlingen
för perioden 2013–2018 prissatte ASJ
uthyrningen av fordonsparken. ASJ
avvecklades vid utgången av 2012, och
2013 överfördes ansvaret för fordonsförvaltningen inklusive det ingångna
uthyrningsavtalet till Trafikverket. När
nuvarande avtal löper ut kommer 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 uppdragsverksamheten
var 83 (85) miljoner kronor för 2017,
se tabell 46.
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håll och avhjälpande underhåll, vilket
redovisas på raden Materialservice i
tabell 46.
För att använda genomförda investeringar på bästa sätt, säljer Trafikverket kapacitetstjänster i fibernätet
till externa kunder. Marknaden har
dock förändrats på senare år, och efterfrågan har minskat kraftigt eftersom
många aktörer i stället för att köpa
kapacitetstjänster bygger ut egna fibernät eller hyr fysisk fiberledning (svartfiber), vilket Trafikverket inte
kan tillhandahålla. I kostnaderna för
denna verksamhet ingår endast merkostnader för försäljning av överskottskapaciteten (direkta kostnader). Under
2017 sålde Trafikverket överkapacitet i
kommunikationsnäten samt teletjänster

för totalt 80 (81) miljoner kronor, se
tabell 46. Under året har efterfrågan och
marknadspriserna sjunkit, vilket har lett
till lägre intäkter och kostnader.

AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
Banavgifterna höjdes under 2017 i
enlighet med den beslutade nationella
planen för transportsystemet 2014–
2025. Se även tabell 5 under Planera
åtgärder. Trafikverket Förarprov finansieras till största delen genom offentligrättsliga avgifter, vilka framgår av
tabell 47. Förarprovs verksamhet redovisas under avsnittet Planera trafik.
Intäkter från ansökningsavgifter för
transportdispenser disponeras inte av
Trafikverket. Intäkterna redovisas i
tabell 48.

DIAGRAM 24

Utbildning Trafikverksskolan,
tusen kronor respektive antal
Kostnad
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Diagram 24 visar antalet elevdagsverken
för externa kunder till Trafikverksskolan i förhållande till kostnaden för
att genomföra utbildning för de tre
senaste åren. Ett elevdagsverke motsvarar en hel utbildningsdag. Kostnaden
per elevdagsverke fortsatte att minska
under 2017 till följd av att det genomförs fler webbaserade utbildningar. En
annan orsak är att större kraft lagts på
att uppfylla minimiantalet deltagare för
att genomföra en utbildning. Detta har
medfört ett mer effektivt resursutnyttjande.
Under 2017 blev kostnaderna för
fordon uthyrda i upphandlad nattågstrafik lägre än budgeterat, vilket till
största delen berodde på senareläggningar av upprustning av vagnar.
Detta har gjort att kostnaden per
uthyrt fordon sänkts mot föregående
år, se tabell 45. Övriga prestationer
inom resultatenheten Fordonsresurser
(museiverksamheten) redovisas under
Planera åtgärder. Prestationer inom
övriga resultatenheter redovisas under
Planera trafik (Förarprov) och Trafikledning och övrig drift (Färjerederiet).
Trafikverket bedriver också uppdragsverksamhet där det ekonomiska målet
är full kostnadstäckning, det vill säga
ett nollresultat över tid. Försäljning
av elenergi till företag som bedriver
tågtrafik svarar för en stor del av denna
uppdragsverksamhet, se tabell 46. Syftet
är att erbjuda tågtrafiken elenergi till
låga och stabila priser. Elpriserna var
lägre än förväntat under 2017.
Trafikverket försörjer den svenska
järnvägens infrastruktur med tekniskt godkänt material och tjänster
för planerade projekt, planerat under-

Kostnad

EXTERN UPPDRAGSVERKSAMHET

0
2015

2016

2017

Tabell 45
Uthyrning av järnvägsfordon, tusen kronor
2017

2016

2015

2014

79 053

86 679

72 537

62 660

Kostnad

-46 868

-48 629

-35 443

-31 216

Resultat

31 443

Intäkt

32 186

38 050

37 094

Antal uthyrda vagnar och lok

89

89

88

86

Kostnad per uthyrd vagn/lok

527

567

427

398
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Tabell 46
Extern uppdragsverksamhet, miljoner kronor
Regleringsbrev 2017
Område/verksamhet

Intäkter

Kostnader

Färjeleder

91

89

Utbildning

52

52

Teletjänster och IT

91

76

Utfall 2017

Resultat efter
finansnetto
2

Intäkter

Kostnader

Resultat
Resultat efter
finansnetto

2016

1

2015
2

2

Totalt
balanserat
resultat från
tidigare år

100

99

-5

1

53

48

5

0

-4

-9

15

80

57

23

12

23

34

Materialservice

1 026

1 021

5

1 020

1 010

10

12

15

27

Elförsäljning

1 129

1 129

0

988

988

0

0

0

0

Fastighetsförvaltning

95

95

0

80

80

0

0

0

0

Övriga uppdrag

71

51

20

81

67

14

18

18

127

2

2

1

2

5

-3

3

1

13

75

53

22

79

47

32

38

37

152

2 632

2 567

65

2 483

2 400

83

85

91

339

Uthyrning av reservbroar
Förvaltning av järnvägfordon
Summa

Tabell 47
Offentligrättslig verksamhet, miljoner kronor
Regleringsbrev 2017
Resultatområde

Förare
Banavgifter minimipaket och
grundläggande bantillträdestjänster
Avgifter för ansökan om
sjöfartsstöd
Summa

Intäkter

Kostnader

Utfall 2017

Resultat efter
finansnetto

Intäkter

Kostnader

Resultat
Resultat efter
finansnetto

2016

2015

Totalt
balanserat
resultat från
tidigare år

479

430

50

486

434

52

68

38

223

1 712

1 712

0

1 783

1 783

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2 192

2 143

50

2 270

2 218

52

68

38

223

Tabell 48
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras, miljoner kronor
Regleringsbrev 2017
Område/verksamhet

Ansökningsavgifter för
transportdispenser,
inkomsttitel 2511

Intäkter

18

Kostnader

18

Utfall 2017

Resultat efter
finansnetto
0

Intäkter

19

Kostnader

19

Resultat
Resultat efter
finansnetto
0

2016

2015

0

0

Totalt
balanserat
resultat från
tidigare år
0
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SKYLTFONDEN
Transportstyrelsen säljer personliga
skyltar för motorfordon. Det är Trafikverket 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 2017 beviljade Skyltfonden
8,7 miljoner kronor till 31 projekt inom
följande områden:
•

oskyddade trafikanter

•

förbättrad hastighetsefterlevnad

•

olycksreducerande metodutveckling och verktyg, övrigt.

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

Utvärdering av intensifierad
hastighetsövervakning i Region
Väst

•

Säkra barnens trafikmiljöer!
Översyn av verktyg för skolvägsutredning och liknande

•

Säker mönstring för skornas
sulor

•

Utvärdering av insatser för att
öka bältesanvändningen i buss i
fyra regioner.

Tabell 49
Resultat och fakta om skyltfonden

Redovisning av överskott till Skyltfonden (inklusive ränta), tkr
Utbetalning från Skyltfonden, tkr

64

2017

2016

2015

2014

2013

14 056

13 296

12 316

7 639

4 879

6 074

5 772

8 255

12 277

7 982

Behållning i Skyltfonden 31/12 resp. år, tkr

40 164

32 182

24 658

20 598

25 236

Skyltfondens skulder (beviljade bidrag), tkr

20 584

18 288

15 867

16 015

21 128

Inkomna bidragsansökningar, antal

77

90

108

124

155

Beviljade bidragsansökningar, antal

31

30

30

29

28
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Forskning och innovation
Forskning och innovation (FoI) ger oss
möjlighet att utveckla lösningar som
bidrar till tillgänglighet i ett hållbart
samhälle. Vår FoI-verksamhet utgår från
den uppgift vi har, men regeringen har
även gett oss i uppdrag att bedriva forskning och innovation inom sjöfartsområdet och luftfartsområdet.
Trafikverkets FoI-verksamhet omfattar stora delar av innovationskedjan –
från tillämpad forskning till demonstration och test av system. 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
andra institutioner.

STYRNING AV FORSKNING OCH
INNOVATION
Vår FoI-verksamhet, som styrs genom
portföljer, har under året fått ett nytt
upplägg. Den nya strukturen utgår från
att dagens transportsystem behöver förbättras, men även från att lösningar som
kan leda till förnyelse på systemnivån
identifieras, se Tabell 50. Det innebär
en tydligare koppling till verksamheten, och en styrning för att utveckla
morgondagens transportsystem genom
strategiska initiativ. Under året satsades
577 (536) miljoner kronor fördelat på 641
(617) projekt, varav 198 (288) påbörjades
och 299 (248) avslutades under året.

PÅGÅENDE STORA FORSKNINGSSATSNINGAR
Vi samarbetar med andra problemägare eller forskningsfinansiärer inom
gemensamma områden och fokuserar
på projekt som ger nytta till flera parter.
En viktig del av vår FoI-verksamhet är
engagemang inom EU – exempelvis ramprogrammet Horisont 2020, där SESAR
inom luftfartsområdet och Shift2Rail
inom järnvägsområdet ingår.
Demonstrationsprojektet Elvägar som ett komplement i framtidens
fossilfria transportsystem fortsätter.
Testerna i Sandviken pågår och under
hösten byggdes också en sträcka utanför
Rosersberg, där en teknik med elskena i
vägbanan ska provas och utvärderas. Ett
tysk-svenskt samarbete om elvägar har
inletts för att stimulera utvecklingen av
olika tekniker.

Inom Fordonsstrategisk forskning (FFIsamarbetet) drivs projektet Highly Automated Freight Transports som syftar till
att öka produktiviteten och säkerheten
för containertransporter mellan Göteborgs hamn och Viared utanför Borås,
bland annat med hjälp av fordonsautomation. Projektet inleds i simuleringsmiljö och resultat kommer att verifieras
och valideras på testbana.
På regeringens uppdrag har vi under
hösten påbörjat ett test- och demonstrationsprojekt med geostaket i urbana
miljöer (ett virtuellt staket, där specifika villkor gäller inom ett begränsat
område). Projektet har två fokusområden: dels vad som kan göras här och nu
baserat på tillgänglig teknik och redan
pågående satsningar, dels vad som krävs
för att uppnå en långsiktig vision om den
trygga, säkra och attraktiva staden. Geostaket kan även försvåra möjligheten att
använda fordon i terrorattacker, likt den
som utfördes på Drottninggatan i Stockholm. Genom samverkan med näringslivet kommer anpassade lösningar att tas
fram och testas i verklig miljö med det
långsiktiga målet att vara internationellt
gångbart.

RESULTAT FRÅN AVSLUTADE
PROJEKT 2017
FoI kan leda till förbättringar i närtid,
men också till förändringar av hela
transportsystemet på sikt. För att forskningsresultat 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 forskningsresultat som tagits fram under året
och en bedömning av effekter som de
förväntas kunna ge. Exemplen är valda
för att visa på bredden av projekt när det
gäller forskningsområde, trafikslag och
effekter:
Projektet CTR – Mobile Millennium
Stockholm har utvecklat skattningsoch datafusionsalgoritmer från olika
datakällor för att kunna beräkna restider
i realtid och prognosticera 15 minuter
framåt. Resultatet möjliggör ett mer
proaktivt agerande för att leda trafiken
på ett sådant sätt att trängseln i våra
storstäder kan minska.
I projektet Road Status Information
fas 2 har man testat att i realtid samla
in data om halka från cirka 200 bilar.
Informationen har kombinerats med
olika typer av väderinformation. Sammantaget ger dessa uppgifter förbättrade
möjligheter att utföra rätt halkbekämpning på rätt plats, vid rätt tidpunkt och
till en lägre kostnad. Tekniken ska på
sikt bidra till effektivare vinterväghållning, ökad trafiksäkerhet och minskad
miljöpåverkan.
Flera sträckor i tätorternas cykelnät är överbelastade och under flera år
har det talats om ”supercykelvägar”.
Problemet är att de ofta är svåra att få in
i stadens täta bebyggelse. Projektet 2+1
cykelväg (KONFO) har tagit fram förslag

Tabell 50
Verksamhetsvolym Forskning och innovation, miljoner kronor
2017
FoI-portföljer förbättringar i dagens system

2016

2015

363

282

255

99

136

123

FoI-portfölj Sjöfartorienterad FoI

60

58

51

FoI-portfölj Luftfartsorienterad FoI

54

60

47

577

536

475

FoI-portfölj Strategiska initiativ

Summa verksamhetsvolym forskning och innovation
Finansiering
Anslag
-1:1 ap 12.2 Forskning och innovation

356

361

304

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

1

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

1

- 1:2 ap 4 Forskning och innovation

170

165

50

10

Bidrag
Summa finansiering

577

536

146
23

- 1:3 ap.2 Trafikverkets administration

475

Anslagsposten 1:3 ap 2 Trafikverkets administration avser FoI inom verksamheter som finansieras av administrationsanslaget.
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till utformning av en ”supercykelväg”
med 2+1 cykelfält, med samma synsätt
som för smala 2+1-vägar. Initialt har nya
grundvärden för omkörningssträcka,
kapacitet och omkörning som funktion
av flöde för cykel tagits fram. Dessa
ligger sedan till grund för en modell för
estimering av lämplig andel 2-fältighet
respektive 1-fältighet utmed en tänkt
”supercykelväg”. Resultatet bidrar till att
kunna skapa effektiva hållbara lösningar
vid höga flöden av cyklister och fotgängare i urban eller semiurban miljö.
Projektet Förbättring av bärighet
hos befintliga järnvägsanläggningar har
tagit fram en metodik för att identifiera
sträckor med låg bärighet. Projektet
har också beskrivit lämpliga åtgärder
för att förbättra bärigheten där den är
otillräcklig och metoder för att verifiera
effekten av vidtagna åtgärder. Resultaten
syftar till att åstadkomma en mer robust
järnvägsanläggning.
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De formella systemen är viktiga för
flygsäkerheten. Men flygsäkerheten
påverkas också av sociala normer och
här är fenomen som säkerhetskultur
och säkerhetsklimat betydelsefulla.
Projektet Säkerhetsklimat vid flygplatser
har analyserat innebörden av begreppet
säkerhetsklimat och utvecklat ett enkätinstrument för att kunna få en uppfattning om kvaliteten på säkerhetsklimatet.
Enkäten blir ett värdefullt verktyg för att
höja säkerhetsnivån ytterligare vid våra
flygplatser.
Projektet Hinder för obehöriga i spår
– test av materialet ”Anti-trespass grids”
i Sverige har testat gummimattor med
höga pyramidformade upphöjningar,
som förhindrar personer att gena över
spåren. Testerna har varit framgångsrika och visar att metoden har minskat
antalet obehöriga i spåren med 38 procent. Sammantaget visar analysen
att pyramidmattorna är samhälls-

ekonomiskt lönsamma och kan bidra
till såväl färre omkomna som förbättrad
punktlighet i järnvägssystemet.
Ett FoI-projekt har studerat orsaker
till den sjunkande godkännandefrekvensen för körkort vid B-prov. Studien
visar att många körkortstagare inte är
tillräckligt förberedda. Särskilt tydligt
var detta för den grupp som gjorde kunskapsprovet på annat språk än svenska,
något som kan bero på att det är svårt
att finna undervisningsmaterial av tillräckligt hög kvalitet på det egna språket.
När det gäller körprovet såg många det
mer som ett test på hur långt de kommit
i sin utbildning, än som ett skarpt prov.
Resultatet från studien är ett värdefullt
underlag för att utveckla åtgärder som
kan påverka körkortstagarnas förberedelser och utbildning inför prov.
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Övriga
återrapporteringskrav
INVESTERINGSPLAN

Investeringsplanen visar en lägre
förbrukning av medel för anskaffning
och utveckling av nya investeringar med
cirka 650 miljoner kronor jämfört med
budget, se tabell 51.
Totalt var utgifterna för anskaffning
och utveckling inom järnvägsinvesteringar cirka 880 miljoner kronor högre
än budget, se tabell 51. Orsakerna var en
högre andel egna investeringar i stället
för medfinansiering av andra infrastrukturförvaltares anläggningar, uppbokning av en tvist samt inköp av 130 kV
matarledning för järnvägens eldrift, som
inte var budgeterad.
Totalt var utgifterna för anskaffning och utveckling inom väginvesteringar cirka 1,5 miljarder kronor lägre
än budget, se tabell 51. Orsaken var dels
en lägre produktionstakt för Förbifart
Stockholm, dels förseningar i genomförandet av ett flertal investeringsprojekt.
Investeringar i regional plan redovisar
en lägre förbrukning med 300 miljoner
kronor orsakat av förseningar i genomförandet av ett flertal investeringsprojekt, se tabell 51.

VERKSAMHETSINVESTERINGAR
Inom Trafikverkets verksamhetsutvecklingsprojekt ANDA (Anläggningsdata),
se tabell 52, ska ett gemensamt systemstöd för hantering av anläggnings- och
trafiknätsdata införas. Leveransen av
systemstödet har försenats vilket i sin
tur försenat införandet av en funktion
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för ett dokument- och modellarkiv i
systemstödet. Detta har orsakat en avvikelse mot årets budget.
Differensen mellan utfall och budget
för Marknadsanpassad planering av
kapacitet (MPK) i tabell 52 beror på
ändrade redovisningsprinciper som
har medfört att vissa konsultkostnader
som redovisats på anslag för vidmakthållande ska lånefinansieras och ingå i
aktiveringen av investeringen.

EXPORTFRÄMJANDE RESULTAT
Ett väl fungerande transportnät i Sverige som möjliggör export av varor är en
förutsättning för jobbens och industrins
utveckling.
Genomförda åtgärder under 2017
längs Västra stambanan ger betydligt
bättre förutsättningar för godstrafiken
till Göteborgs hamn, Skandinaviens
största hamn. Spårbytet på norra delen
av Stambanan genom Övre Norrland och
förstärkningsåtgärder på södra delen av
Malmbanan under 2017 har stor betydelse för svensk export av stålprodukter,
eftersom transporterna från gruvorna
i Malmfälten till stålverket i Luleå och
SSAB Tunnplåt i Borlänge förbättras. I
samband med urspårningen i Ludvika
genomförde Trafikverket prioriterade
åtgärder för att säkra exporten av tunga
transformatorer tillverkade av ABB.
Under 2017 har Trafikverket medverkat i och anordnat konferenser och
utbildningar vid ett fyrtiotal tillfällen,
bland annat trafiksäkerhetskonferenser,
utbildning inom Nollvisionen, internationell trafiksäkerhetsstandard ISO
39001, Euro NCAP och Business Sweden
event – i Europa, Asien, Australien, Nya

Zeeland samt Nord- och Sydamerika. Vi
deltog även i Team Sweden Delegation to
China 25–27 juni, under ledning av statsminister Stefan Löfven. Syftet var att
öppna möjligheter för svensk export och
främja kinesiska investeringar i Sverige.

KRAV PÅ SYSSELSÄTTNING VID
UPPHANDLINGAR
På uppdrag av regeringen ställer Trafikverket krav på sysselsättning i större
kontrakt. Kravet är en sysselsatt per 50
miljoner kronor i entreprenadkontrakt
och en per 25 miljoner kronor i tjänstekontrakt. Ramavtal och varuupphandlingar exkluderas från kravet.
Grundkravet för alla kontrakt över
9 månader och 5 årsarbetskrafter är att
leverantören ska träffa Arbetsförmedlingen för att undersöka möjligheterna
att sysselsätta arbetslösa personer inom
kontraktet. Trafikverket betalar även
ut bonus för sysselsättningar utöver det
som vi ställer krav på och kräver vite när
kraven inte uppfylls.
Kraven kan uppfyllas när som helst
under avtalsperioden, och hälften av
sysselsättningen beräknas bli genererad
i större kontrakt med avtalstid upp till
10 år. Därför är utfallet av sysselsättningskraven svårt att prognosticera i tid.
Under året annonserades drygt 120
upphandlingar med sysselsättningsfrämjande åtgärder. Resultatet rapporteras och aggregeras tertialvis till
antal månaders anställning eller praktik.
Trafikverkets upphandlingar med sysselsättningsåtgärder har till och med
november 2017 resulterat i 204 genomförda månader anställning och 102
månader genomförd praktik.
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Tabell 51
Uppföljning av investeringsplan enligt regleringsbrev
Budget
2017

Utfall
2017

Budgetavvikelse

Utfall
2016

Utfall
2015

8 944

9 799

-855

9 194

11 166

Anskaffning och utveckling av nya investeringar
Järnväg - nationell plan
varav objekt finansierade med trängselskatt i Göteborg

284

306

-22

641

381

Järnväg - regional plan

441

465

-24

611

405

Järnvägsinvesteringar

9 385

10 263

-878

9 805

11 571

Väg - nationell plan

8 225

7 000

1 225

5 715

4 667

varav objekt finansierade med trängselskatt i Stockholm

2 220

930

1 290

719

865

varav objekt finansierade med trängselskatt i Göteborg
Väg - regional plan

553

574

-21

328

291

2 214

1 915

299

1 875

1 918

Väginvesteringar

10 439

8 916

1 523

7 590

6 585

Summa utgifter för anskaffning och utveckling

19 824

19 179

645

17 395

18 156

10 905

Varav investeringar i anläggningstillgångar
Järnvägsanläggningar

9 386

9 562

-176

9 278

Väganläggningar

10 282

9 061

1 221

7 483

6 482

Summa investeringar i anläggningstillgångar

19 668

18 623

1 045

16 761

17 387

15 254

16 214

-960

13 371

14 303

108

215

-107

383

123

2 063

859

1 204

701

867

Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg

837

880

-43

969

672

Övrig kreditram (lån i Riksgäldskontoret)

172

340

-168

157

242

Finansiering
Anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
Anslag 1:10 EU-stöd TEN
Anslag 1:11 Trängselskatt Stockholm

-40

-485

445

-547

211

1 430

1 156

274

2 361

1 738

19 824

19 179

645

17 395

18 156

Reinvesteringar i järnvägar

2 394

2 555

-161

2 355

2 115
1 854

Förskotteringslån
Medfinansiering
Summa finansiering av anskaffning och utveckling
Vidmakthållande av befintliga investeringar

Reinvesteringar i vägar

2 118

2 050

68

1 916

varav bärighet och tjälsäkring

1 186

1 209

-23

1 483

1 787

Summa utgifter för vidmakthållande

4 512

4 605

-93

4 271

3 969

Järnvägsanläggningar

2 394

2 508

-114

2 332

2 090

Väganläggningar

2 038

2 074

-36

2 405

1 721

64

32

32

-

4 496

4 614

-118

4 737

3 811

4 371

4 488

-117

3 892

3 595

141

115

26

336

367

2

-2

43

6

4 512

4 605

-93

4 271

3 968

Budget
2017

Utfall
2017

Varav investeringar i anläggningstillgångar

Beredskapstillgångar
Summa investeringar i anläggningstillgångar
Finansiering
Anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
Övrig kreditram (lån i Riksgäldskontoret)
Medfinansiering
Summa finansiering

Tabell 52
Uppföljning av verksamhetsinvesteringar per objekt enligt regleringsbrev
Budgetavvikelse

Utfall
2016

Ack utfall
t.o.m. 2015

Verksamhetsinvesteringar för Trafikverket per objekt
System Anläggningsdata
System Marknadsanpassad planering av kapacitet
Summa utgifter för investeringar

190

131

59

96

22

95

108

-13

83

48

285

239

46

179

70

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret

285

239

46

179

70

Summa finansiering

285

239

46

179

70

Tabellen ger inte en fullständig bild av Trafikverkets verksamhetsinvesteringar.
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REGERINGSUPPDRAG MILJÖ
Trafikverket fick 2015 i uppdrag av
regeringen att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet
som är relevanta för den egna verksamheten samt att upprätta en genomförandeplan 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 miljömålsrådet att ta fram en åtgärdslista som
respektive myndighet ska genomföra.

Trafikverket redovisar nedan läget för
samtliga åtgärder som vi driver i egen
regi (se tabell 53) samt de samverkansåtgärder där vi är ansvarig myndighet
(se tabell 54). För de samverkansåtgärder
där vi deltar utan att vara ansvariga,
redovisas endast att vi deltar (se tabell
55). För status för dessa hänvisas till
ansvarig myndighets årsredovisning.

Tabell 53
Trafikverkets egna åtgärder enligt regeringsuppdragen inom miljö
MMR

RU GP

X

70

Åtgärder och
tidsplan

Syfte

Status/resultat 2017-12-31

Behovsanalys,
riktade miljöåtgärder. Inleds
2016.

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 kostnadseffektivitet och
miljöprestanda.

Behovs- och prioriteringsunderlag för miljöåtgärder inom områdena buller
och vibrationer, landskap, vatten och förorenade områden har sammanställts. Dessa användes i åtgärdsplaneringen (Förslag till nationell plan för
transportsystemet). Konkretiseras ytterligare och kommer genomföras enligt
verksamhetsplan 2018-2020.

X

X

Bygga med BASTA (byggsektorns
avveckling av
farliga ämnen).
2014-2017

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

Projektet avslutades i december 2017, och arbete med slutrapport från projektet pågår. Under 2017 har en workshop om nya affärsmöjligheter inom giftfritt
byggande arrangerats inom ramen för projektet. Ett 50-tal personer från materialleverantörer, entreprenörer, branschorganisationer och myndigheter deltog.
Presentation av projektets resultat vid infotillfälle/seminarium genomförs våren
2018.

X

X

Geokalkyl. 20162018

Genom driftsättning och vidareutveckling av verktyget
Geokalkyl kunna bedöma linjealternativs energiåtgång,
växthusgasutsläpp och investeringskostnad.

Revideringar och kompletteringar pågår. Nya Geokalkyl (version 3.0) färdigställs 2017 och lanseras 2018 via ett utbildningsupplägg. Verktyget har använts
som hjälpmedel för beslutsunderlag i såväl väg- som järnvägsprojekt.

X

X

Klimatkrav på
infrastruktur.
2016-2018

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

Förslag till krav på material och drivmedel i mindre entreprenader finns framtaget tillsammans med storstäderna och har varit på remiss. För Trafikverket
börjar dessa gälla i upphandlingar från och med 15 februari 2018. Utveckling av
krav pågår även för beläggningsunderhåll och annat underhåll.

X

Ljudmiljö och
luftkvalitet i
hållbar stad.
2016-2017

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

Förslag till definition för god ljudmiljö har tagits fram inom ramen för den
nationella bullersamordningen tillsammans med bland annat Naturvårdsverket
och Boverket. I arbetet har sammanställning av kunskaper och analyser av
samhällsnytta prioriterats. Detta för att kunna synliggöra positiva samhällsekonomiska effekter av goda ljudmiljöer.

X

Implementera
"Riktlinje landskap". 2016-2018

Implementera beslutad ”Riktlinje landskap” där målen och
krav för landskapsanpassning anges. Det vill säga säkerställa att beslutad landskapsanpassning av infrastrukturen
kommer till stånd.

Riktlinje landskap 1.0 är implementerad och har legat till grund för miljöbedömning av landskapsvärden i förslaget till Nationell plan för transportsystemet
2018-2029. Den nya versionen, dvs. Riktlinje landskap 2.0, finns färdig att
implementera.

X

Förbättrad
integrering av
”Miljöbedömning av planer
och program” i
åtgärdsplaneringen. 2016-2017

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

En miljöbedömning genomfördes i framtagandet av förslag till Nationell plan
för transportsystemet 2018-2029 och resulterade bland annat i en miljökonsekvensbeskrivning som tillsammans med planförslaget lämnades in till regeringen i augusti 2017. Miljöbedömningen har vidareutvecklats för ytterligare
integrering i planeringen, med målsättning att ta en aktiv roll i planförslagets
framtagande snarare än att bedöma planförslagets miljökonsekvenser.
Integreringen har gett förbättrade förutsättningar för ett miljömässigt bättre
planförslag genom att bl.a. kräva besked om miljöhänsyn i kommande skeden,
stärka fokus på synergier mellan miljömål och andra mål samt lyfta miljöfrågor
vid viktiga vägval i planframtagandet. Åtgärden är därmed avslutad, men utvärdering av miljöbedömningen pågår sedan hösten 2017.

X

Implementera
SUNRA – hållbarhetsbedömningar. 2016

Introducera hållbarhetsbedömningsverktyget SUNRA i
planering, projektering och byggande av infrastrukturprojekt. Undersöka och utveckla kopplingar till åtgärdsvalsstudier (ÅVS), samlade effektbedömningar (SEB) och
systematisk kravhantering.

Piloter pågår i varje investeringsdistrikt för att ställa hållbarhetskrav med hjälp
av SUNRA. Parallellt justeras verktyget.

X

Vägledning ytoch grundvattenskydd. 2016

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

Handboken gick under vintern på "remiss" till deltagarna. Synpunkter inkom
från länsstyrelser och Naturvårdsverket. Arbetet med handboken ligger
därefter vilande.

X

Utfasning och
substitution av
farliga ämnen.
2016-2018

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

I december 2016 var andelen avtalsartiklar i Trafikverkets materialkatalog
med tillgång till information om farliga ämnen 22 procent. I december 2017 var
andelen 29-33 procent. Information om farliga ämnen är ett första steg för att
kunna arbeta aktivt med utfasning och substitution.

X

Buller- och vibrationsåtgärder.
2014-2025

Minskning av buller- och vibrationsexponering genom effektiva buller- och vibrationsdämpande åtgärder.

Åtgärdsarbetet har fortsatt på liknande sätt som tidigare år. Bullerskärmar har
uppförts och fasadisolering har utförts för att minska bullerexponeringen.

X

SIMAIR.
2016-2020

Bättre kunskap om luftkvalitetssituationen längs vägar
och i tätort underlättar berörda aktörers planering av
åtgärder, bl a för att undvika överskridanden av miljökvalitetsnormerna. Trafikverket som verksamhetsutövare
behöver veta luftkvalitetssituationen längs den statliga
infrastrukturen.

Fortsatt förvaltning och utveckling av SIMAIR har gjorts under 2017 och planeras fortsätta under 2018. Sker i samverkan med Naturvårdsverket och SMHI.

MMR = Miljömålsrådets lista för samverkansåtgärder.
RU GP = Regeringsuppdrag M2015/2633/Mm Genomförandeplan: ”Trafikverkets åtgärder 2016-2019”
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Tabell 54
Samverkansåtgärder enligt regeringsuppdragen inom miljö som Trafikverket ansvarar för
MMR

RU
GP

X

Åtgärd

Syfte

Samverkande myndigheter.
Ansvarig myndighet i fetstil

Status/resultat 2017-12-31

Minskad andel dubbade däck i tätort

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

Trafikverket,
Transportstyrelsen,
2016–2017

Förslag till gemensam budskapsplattform framtagen och bearbetad av båda organisationerna.
Återstår att fastställa den. Pågående arbete med
att identifiera kunskapsluckor ska slutföras av
Transportstyrelsen under 2017.

X

X

Energiproduktion
av biomassa från
infrastruktur

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

Trafikverket,
Energimyndigheten och
Naturvårdsverket,
2016–2017

Förstudien är genomförd och rapporten är klar.
Utifrån resultaten i förstudien har ett förslag till
pilotprojekt tagits fram.

X

X

Påskynda tillgängliggörande av information om farliga ämnen
i bygg- och anläggningsprodukter

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

Trafikverket,
Kemikalieinspektionen och
Boverket, 2016–2017

Pågår enligt plan. Projektet avslutas dec 2018 då
slutleveranser i form av kunskapsplattform och
vägledning med goda exempel ska vara klart.
Genomförda delleveranser under 2017: 1. GAPanalys mål-nuläge 2. Enkätundersökning behov
i branschen 3. Workshop/rundabordssamtal
branschens aktörer.

X

X

Regional landskapsanalys (test av)

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

Trafikverket,
Riksantikvarieämbetet,
Boverket, Havs- och
vattenmyndigheten och
länsstyrelser, 2016–2017

En projektplan har tagits fram och förankrats med
de 8 deltagande myndigheternas representanter
vid möte den 13/9. Fallstudier (län) kommer att
genomföras under 2018. Här pågår diskussioner
med olika län, bland annat Kronoberg där en
Integrerad landskapskaraktärsanalys kommer
att genomföras under 2018. I arbetet ingår även
att klargöra hur medborgarnas delaktighet klaras
och förbättras, även relaterat till pågående arbete
med grön infrastruktur och kommande arbete med
kulturmiljöstrategier. Förslag till förbättringar av
verktyget ska redovisas.

X

Transportplanering
2.0

Ta fram principer och övergripande arbetssätt för
hur morgondagens transportplanering bättre kan
hantera hållbarhetsutmaningar.

Trafikverket, Naturvårdsverket,
Energimyndigheten, Boverket,
Havs- och vattenmyndigheten,
länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet och eventuellt ytterligare myndigheter, 2017–2018

Arbetet påbörjades i slutet av 2017 med ett
uppstartsmöte 14 december med deltagande
myndigheter.

X

Samverkan om cykling

Utifrån regeringens cykelstrategi och uppdrag till
myndigheter identifiera samverkansområden för att
stärka ökad säker cykling, och sedan identifiera och
stötta insatser som förutsätter myndighetssamverkan för ett effektivt genomförande.

Trafikverket,
Naturvårdsverket,
Energimyndigheten, Boverket,
länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket
och Transportstyrelsen,
2017–2018

Påbörjat arbete med identifiering av samverkansområden.

Kostnadseffektivare
vattenskydd

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

Trafikverket,
Havs- och vattenmyndigheten,
SGU, Naturvårdsverket och
länsstyrelserna, 2016–2017

Åtgärdsvalsstudierna är slutförda. Möte är genomfört med gruppen 9 mars. Positiva erfarenheter
från Trafikverkets arbetssätt. En ny samverkansåtgärd är initierad av HaV, Gemensam planering för
genomförandet av vatten- och havsmiljöförvaltningens åtgärdsprogram. Åtgärden är indelad i ett
flertal tematiska områden.

X

X

MMR = Miljömålsrådets lista för samverkansåtgärder.
RU GP = Regeringsuppdrag M2015/2633/Mm Genomförandeplan: ”Trafikverkets åtgärder 2016-2019”
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Tabell 55
Samverkansåtgärder enligt Miljömålsrådets lista för samverkansåtgärder där Trafikverket deltar
Åtgärd

Syfte

Samverkande myndigheter. Ansvarig myndighet i fetstil

Plattformen för hållbar stadsutveckling

På uppdrag av regeringen gemensamt upprätta och förvalta
en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling

Boverket i samverkan med Trafikverket, Tillväxtverket,
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, länsstyrelserna, SGU,
Skogsstyrelsen m fl

Stadsmiljöavtal 2.0

För arbetet med att utveckla Sveriges tätortsmiljöer behövs
en fortsättning av Stadsmiljöavtalen efter 2018.

Boverket i samverkan med Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, Energimyndigheten, Riksantikvarieämbetet,
Naturvårdsverket och länsstyrelserna

Vägledning/information och dialog med bygg- och fastighetssektorn om livscykelanalyser för byggnadsverk.

Anordna branschdialoger samt utveckla och kommunicera
en vägledning om livscykelanalyser för byggnadsverk.

Boverket i samverkan med Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, SGU, Skogsstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket Transportstyrelsen och
länsstyrelserna

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, Naturvårdsverket och Boverket

Hälsa som drivkraft i miljömålsarbetet och för hållbar
utveckling.

Samla aktörer som arbetar med miljömålsaspekter med påverkan på folkhälsa. Det ska vara ett forum för diskussion
och utbyte av idéer samt aktuella frågor och aktiviteter

Folkhälsomyndgiheten i samverkan med Trafikverket,
Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, SGU, Skogsstyrelsen, Kemikalieinspektionen,
Naturvårdsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, länsstyrelserna och SKL.

En nationellt gemensam planering för genomförande
av vattenförvaltningförordningens åtgärdsprogram.

Genom att ta fram en gemensam planering mellan myndigheterna underlättas genomförandet av åtgärdsprogrammet och effekten i åtgärderna ökar.

Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med Trafikverket, Boverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket,
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetetm SGU, Skogsstyrelsen, och länsstyrelserna

Genomför handlingsplaner för grön infrastruktur

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

Naturvårdsverket i samverkan med länsstyrelserna,
Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Boverket,
Trafikverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvariet och Sveriges
geologiska undersökning (SGU)

Förstudie om vägledning om miljöbedömningar och
vägning av olika samhällsmål

Att ta fram en gemensam lägesbild för tillämpningen av
fysisk planering och miljöbedömningar samt komma med
förslag på tänkbara åtgärder.

Naturvårdsverket i samverkan med Länsstyrelserna,
Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Boverket,
Trafikverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvariet och Sveriges
geologiska undersökning (SGU)

Miljökrav vid upphandling för efterbehandling av
förorenade områden

Utveckla miljökrav vid upphandling för efterbehandling av
förorenade områden, för att öka tillämpningen av teknik
med högre miljöprestanda.

Naturvårdsverket i samverkan med länsstyrelserna, Trafikverket, SGU och upphandlingsmyndigheten.

Gemensam strategi för arbete med goda ljudmiljöer.

Ta fram en myndighetsgemensam strategi inom den
nationella bullersamordningen för att stödja ett proaktivt
arbete med goda ljudmiljöer i den bebyggda miljön och
skapa samsyn och en gemensam riktning för myndigheternas arbete med buller.

Naturvårdsverket i samverkan med Trafikverket, Boverket,
länsstyrelserna och Transportstyrelsen.

Utveckla vägledning om terrängkörning

Utforma och genomföra vägledningsinsatser om
terrängkörning.

Naturvårdsverket i samverkan med länsstyrelserna, Transportstyrelsen och Trafikverket.

Materialförsörjning

Att förbättra resurshushållning av ändliga naturresurser
vid ökande infrastruktur- och bostadsbyggande genom
att planera och kartlägga förutsättningar för försörjning
av ballastmaterial som underlag till materialförsörjningsplaner.

SGU i samverkan med Trafikverket, Boverket och länsstyrelserna.

Storstadsutveckling - behov av undermarksplanering

Ge förslag på åtgärder för att uppnå en bättre och hållbar
storstadsutveckling med fokus på undermarken.

SGU i samverkan med Trafikverket och Boverket.

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

Metodik för samhällsekonomisk 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 transportforskningsinstitut
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Resultatredovisning
Kompetensförsörjning

Syftet med Trafikverkets kompetensförsörjningsarbete är att säkerställa att vi har rätt kompetens på rätt
plats, i rätt tid och till rätt kostnad. Våra medarbetare ska bidra till attraktiva livsmiljöer och god livskvalitet
samt ge medborgare och näringsliv goda möjligheter att genomföra sina resor och transporter.

Kompetensförsörjning
Under 2017 har Trafikverket utvecklat
prognosarbetet för framtida resurs- och
kompetensbehov. Trafikverket har även
tagit initiativ till utvecklad samverkan
med branschen i frågor om kompetensförsörjning. Vi bedömer att våra
åtgärder är ett steg i rätt riktning för att
nå syftet med Trafikverkets kompetensförsörjningsarbete på både kort och lång
sikt. Det senaste årets åtgärder har krävt
både dialog och samverkan, vilket i sin
tur har ökat medvetenheten, engagemanget och kunskapen för kompetensförsörjning, både på Trafikverket och
inom hela branschen.

ATTRAHERA
Trafikverket arbetar för att öka intresset
för och kunskapen om tekniska yrken,
i syfte att säkerställa tillgången till rätt
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kompetens. Vi vänder oss till studerande
och yrkesverksamma med bland annat
informationssatsningar, möten med våra
medarbetare, tävlingar och arbetsmarknadsmässor. För grundskole- och gymnasieelever är det svårt att se om våra
aktiviteter har lett till att de har valt
en teknisk vidareutbildning. För unga
yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer bedömer vi att intresset för oss
som arbetsgivare ökar, se tabell 56.
Trafikverkets rankning i undersökningsföretaget Universums mätning Karriärbarometern 2017 bland
yrkesverksamma civilingenjörer och
högskoleingenjörer är högre än tidigare.
Bland studerande behöll vi exakt samma
placering i Företagsbarometern 2017
som föregående år. I undersökningen
Sveriges Bästa Arbetsgivare 2017, som är
våra egna medarbetares svar i Karriärbarometern 2017, placerar vi oss sedan
tre år tillbaka på topp 50. Sammanta-

get tyder det på att vi har nått önskade
målgrupper och att våra budskap har
uppfattats som attraktiva, speciellt bland
de yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörerna under 40 år.
Vårt mål är att stärka relationen
med studerande och andra personer på
väg in i arbetslivet, genom personliga
kontakter. De långsiktiga relationerna
bidrar till att öka kännedomen om oss
som arbetsgivare, och vår förhoppning
är att de i framtiden söker våra lediga
tjänster. Under 2017 tog vi emot 374 (337)
sommarjobbare, studentmedarbetare,
praktikanter och examensarbetare.
Under året utökade vi vår närvaro i
det digitala yrkesnätverket Linkedin,
och vi ökade även aktiviteten i andra sociala medier. Syftet är att vi tillsammans
ska inspirera till aktivitet hos potentiella
medarbetare i våra nätverk genom att
sprida nyhetsuppdateringar och lediga
tjänster vidare. Detta tillsammans med

Resultatredovisning
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riktade rekryteringskampanjer och
personliga e-postutskick har resulterat
i att vi har nått kandidater till svårrekryterade befattningar och att flera av
kampanjerna och e-postutskicken har
lett till anställning. Likaså har antalet
följare på Linkedin ökat med över 6 000
till drygt 23 000 under året, vilket tyder
på att vi uppfattas som intressanta och
attraktiva.

REKRYTERA
En del i att säkerställa rätt kompetens
för att nå verksamhetens mål är en
strukturerad och noggrann rekryteringsprocess. Under året ökade antalet
rekryteringar, se tabell 58. För att möta
upp detta har vi förändrat vårt arbetssätt. Vi arbetar bland annat mer med
volymrekryteringar för samma typ av
tjänst, vilket möjliggör effektivare rekryteringsprocesser.
Trafikverkets samarbete med Trygghetsrådet och Ericsson har resulterat
i att Trafikverket anställt före detta
medarbetare från Ericsson. Denna
rekryteringssatsning är ett led i att
hitta nya målgrupper att rekrytera från.
Trafikverkets stora rekryteringsbehov

de närmaste åren har sin grund i ökad
verksamhetsvolym, ett pågående teknikskifte och stora pensionsavgångar.

program för chefsutveckling, som vi nominerar kandidater till. Nomineringen
genomförs inom ramen för den systematiska chefsbedömningen. Detta arbete
görs för att utveckla våra chefer och vår
organisation. Det är även ett sätt att visa
att vi jobbar med karriärutveckling inom
myndigheten, vilket ska bidra till att vi
är attraktiva som arbetsgivare.

UTVECKLA OCH BEHÅLLA
Ledarskap
Trafikverket har fastställt en ledarskapsfilosofi som ligger i linje med styrfilosofin och värderingarna. Ledarskapsfilosofin beskriver det beteende som vi vill
se hos våra ledare och visar ett tydligare
ställningstagande till hur Trafikverket
ser på ledare.
Den årliga, systematiska bedömningen av chefer är uppdaterad och bygger
på ledarskapsfilosofin. Det finns fem

Mångfald och inkludering
Mångfald innebär olikheter som gör oss
till unika individer som sammantaget
skapar ett större ”vi” och ett framgångsrikt Trafikverk. För att fungera som en
kompetent samhällsutvecklare som strä-

Tabell 56
Rankning av Trafikverket
2017

2016

2015

2014

Civilingenjör

14

19

21

29

Högskoleingenjör

20

23

22

15

Karriärbarometern (unga yrkesverksamma)*

Företagsbarometern (studenter)
Civilingenjör

44

44

38

28

Högskoleingenjör

31

31

25

22

Sveriges Bästa Arbetsgivare
(yrkesverksamma)

42

38

46

63

* unga yrkesverksamma är personer under 40 år med akademisk bakgrund och 1–8 års arbetslivserfarenhet
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var mot ett jämställt transportsystem
arbetar vi för en öppen, inkluderande
kultur där vi värdesätter varandras olikheter, och samspelet skapar jämlikhet,
gemenskap och innovation.
Målområde kompetensförsörjning
– att arbeta målinriktat med personalsammansättning: Regeringen har gett
Sveriges myndigheter i uppdrag att
erbjuda praktikplatser till nyanlända
arbetssökande samt personer med
funktionsnedsättning. Uppdraget löper
under perioden 1 april 2016–31 december
2018 och Trafikverket har beslutat att
erbjuda 600 praktikanter plats under
den perioden.
Från och med uppdragets start har
322 (114 kvinnor och 208 män) nyanlända arbetssökande samt personer
med funktionsnedsättning praktiserat
hos oss runtom i landet. Arbetet med
praktik i staten är ett led i vårt mångfaldsarbete. Detta är ett sätt för oss att
bredda rekryteringsbasen, visa på vår
attraktivitet som arbetsgivare och skapa
större möjligheter att få tillgång till rätt
kompetens.
För att bygga kompetens och trygghet i handledarrollen och möjliggöra en
värdefull praktikperiod går handledarna
en utbildning som främjar mångfald och
inkludering.
Målområde skapa inkluderande
Trafikverkskultur – inkluderande synsätt:
Under 2017 startades en webbaserad
utbildning med syfte att öka medvetenhet om och förståelse för mångfald,
inkludering och diskriminering. För att
ge chefer kunskap och verktyg för att
skapa en mer inkluderande kultur har en
kurs startats som handlar om diskrimineringslagen, mångfald och inkludering.

76

Trafikverkets årsredovisning 2017

Därigenom strävar vi mot en attraktiv
arbetsplats som är fri från diskriminering.
Arbetsmiljö och hälsa
Trafikverket identifierar och åtgärdar
risker i medarbetarnas arbetsmiljö, och
varje år följs det systematiska arbetsmiljöarbetet upp via skyddskommittéerna,
där de skattar sitt arbete. Ett genomsnitt
av uppföljningen hamnade på 4,1 på en
5-gradig skala.
Under året har Trafikverket drivit ett
antal arbetsmiljöprojekt tillsammans
med Högskolan i Gävle. Ett handlar om
att skaffa ökad kunskap om hur våra
aktivitetsbaserade kontorslösningar
(AB-kontor) påverkar våra medarbetare.
I projektets slutrapport visas att den
upplevda generella hälsan inte förändrades av kontorsbytet. Andelen positiva
till AB-kontor ökade vid tolvmånadersmätningen jämfört med andelen positiva
före bytet. Medarbetare från cellkontor
upplevde större försämringar i sin arbetsmiljö jämfört med de som kom från
kontorslandskap.
Dagens teknik ger oss möjlighet att
arbeta gränslöst när det gäller plats och
tid. Ett forskningsprojekt har undersökt för- och nackdelar och tagit fram
hälsofrämjande lösningar som förstärker
det positiva och minskar det negativa i
en ökande digitalisering. Man har också
tittat på hur vi kan hitta återhämtning
för medarbetare som arbetar flexibelt
eller schemalagt. Rapporter har tagits
fram där resultat från en enkätundersökning sammanställts och analyserats.
Dessa ligger till grund för det fortsatta
forskningsarbetet i organisationen.
Ytterligare ett forskningsprojekt har

drivits tillsammans med Stressforskningsinstitutet om dynamisk belysning
kopplat till skiftarbete. Syftet är att öka
livskvaliteten och stärka säkerheten
samt förebygga den ohälsa som våra
skiftarbetande medarbetare kan råka ut
för under arbetslivet. Hittills i projektet
kan vi se vad som är viktigt att ta höjd
för i specifikationerna för belysningen i
de operativa lokalerna på våra trafikcentraler, exempelvis att allmänbelysningen
ska vara centralstyrd och kunna styras
enligt ett ljusschema.
Efter en trend med ökande sjukfrånvaro mellan 2013 och 2015 har sjukfrånvaron planat ut de senaste åren, se Tabell
57. Trenden för långtidssjukfrånvaron
för kvinnor har brutits och vi kan se en
minskning under 2017. Utvecklingen av
sjukfrånvaron följer trenderna i samhället i övrigt och ligger under nivån för
statliga myndigheter 2016.
Förutom analyser inom varje organisatorisk del kommer Trafikverket även
att analysera långtidssjukfrånvaron
och kvinnors högre sjukfrånvaro ur ett
Trafikverksperspektiv.

PERSONALSTRUKTUR
Trafikverkets personalstatistik framgår
av tabell 58. Det genomsnittliga antalet
tillsvidareanställda har fortsatt att
öka och andelen kvinnor har ökat till
39 procent. Andelen personal- och
konsultkostnader i förhållande till
Trafikverkets justerade verksamhetsvolym har inte ändrats under året,
14 (14) procent. Antalet chefer fördelat
på män och kvinnor redovisas i tabell 59.
Målet är att inget kön ska ha en andel på
mindre än 40 procent, vilket uppfylldes
2017.
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Tabell 57
Sjukfrånvaro, procent
2017

2016

2015

2014

2013

3,6

3,6

3,5

3

2,6

52,8

51,9

52,1

48,3

43,2

Kvinnor

4,8

5,3

5,2

4,2

4

Män

2,8

2,6

2,5

2,2

1,9

29 år eller yngre

3,2

3,3

2,6

2,1

2,3

30–49 år

3,6

3,8

3,7

3,1

2,7

50 år och äldre

3,7

3,6

3,4

2,9

2,6

Totalt
– varav långtidssjukskrivna (60 dagar
eller mer)

Tabell 58
Personalstatistik
2017

2016

2015

2014

2013

Antal tillsvidareanställda

7 050

6 652

6 432

6 342

6 313

– varav kvinnor

39 %

– varav män

61 %

Antal tidsbegränsat anställda

1 067

839

752

740

691

Totalt antal anställda (vid årets slut)

8 117

7 491

7 184

7 082

7 004

Årsarbetskrafter, egen personal (vid
årets slut)

7 135

6 607

6 377

6 257

6 283

– varav kvinnor

38 %

1 414

1 457

1 215

1 124

573

501

421

461

– varav män

62 %

Årsarbetskrafter, konsulter* (vid
årets slut)

1 553

– varav kvinnor

50 %

– varav män

50 %

Antal nyanställningar

803

– varav kvinnor

46 %

– varav män

54 %

Antal avgångar, tillsvidareanställda

424

353

412

389

387

– varav pensionsavgångar

141

51

177

148

172

Personalomsättning

6,2 %

5,4%

6,5%

6,2%

6,1%

Antal tillsvidareanställda (genomsnitt)

6 891

6 566

6 392

6 324

6 302

– varav kvinnor

39 %

38%

37%

37%

36%

– varav män

61 %

62%

63%

63%

64%

Antal tidsbegränsat anställda
(genomsnitt)

1 012

840

752

703

671

Totalt antal anställda (genomsnitt)

7 903

7 406

7 144

7 027

6 973

Andel personal- och konsultkostnader av justerad verksamhetsvolym**

14 %

14 %

15 %

14 %

14 %

* Konsulter anlitas för att klara variationer i uppdrag och för att täcka luckor vid personalförändringar.
** Verksamhetsvolym exklusive bidrag, extern uppdragsverksamhet etc.

Tabell 59
Chefer
2017

2016

2015

2014

2013

Ledamöter i Trafikverkets ledningsgrupp
(tidigare direktion)

14

14

13

13

13

– varav kvinnor, procent

43

43

62

46

38

– varav män, procent
Antal chefer

57

57

38

54

62

570

549

526

496

499

– varav kvinnor, procent

44

43

40

38

37

– varav män, procent

56

57

60

62

63
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Intern styrning och kontroll

Trafikverkets interna styrning och kontroll syftar till att verksamheten genomförs enligt instruktion, regleringsbrev och verksamhetskrav. Kraven innebär att verksamheten ska utföras effektivt samt enligt gällande
rätt och andra förpliktelser. Vi ska ha en tillförlitlig och rättvisande redovisning och god hushållning med
statens medel. Riskhantering och revisioner är verktyg i arbetet med den interna styrningen och kontrollen.

Intern styrning och
kontroll
God intern styrning och kontroll uppnår
vi genom att ansvar och befogenheter
är definierade, att det finns rutiner och
regler för verksamheten och att riskbaserad verksamhetsstyrning tillämpas.
Riskhanteringen är en naturlig del i
arbetet med strategikarta, processer och
verksamhetens leveranser. Stegen i riskhanteringsprocessen är: etablera sammanhang, bedöma, planera, genomföra
åtgärder, övervaka och utvärdera samt
informera och kommunicera. Att dessa
moment genomförs och dokumenteras
med god kvalitet är en förutsättning
för Trafikverkets 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) och planering av åtgärder vid
avbrott är integrerade i riskhanteringsprocessen. Internkontroll av efterlevnad
(compliance) är inbyggd i ramverket för
riskhantering genom arbetssättet för att
säkerställa relevant förmåga och genom
de båda verksövergripande analyserna
utvärdering av ledningssystemets effekti-

vitet och ändamålsenlighet och risk-och
sårbarhetsanalys.
Till grund för Trafikverkets riskhantering 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. Föreskriften
tydliggör även de tre ansvarslinjerna
för intern styrning och kontroll enligt
vedertagen internationell praxis: riskägarskapet (verksamhetschef ), riskfunktionerna (Trafikverkets risk manager
och enheternas riskstrateger) samt
granskningsfunktionerna (revision).
Verksamhetsanpassning sker genom att
de processansvariga upprättar en riktlinje för tillämpningen av riskhantering
i respektive process, utifrån det gemensamma ramverket.

ARBETSSÄTT VID RISKHANTERING
Riskhanteringen utgår från förutsättningarna i styr- och arbetsformerna i
hela organisationen. Risker och inträf-

fade händelser bedöms och åtgärder
beslutas. Verksamhetsansvarig värderar,
med stöd av direktivets kriterier för
värdering, om risken eller den inträffade
händelsen ska lyftas till överliggande
organisatoriska nivå. De största riskerna
dokumenteras i respektive enhets verksamhetsanalys. Från enheternas analyser hämtas underlag till en övergripande
verksamhetsanalys av Trafikverkets
största hot och möjligheter, som hålls
aktuell under året.
Både interna och externa revisioner
är en del av den interna styrningen och
kontrollen. Återkommande interna
revisioner genomförs exempelvis inom
områdena trafiksäkerhet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.
Den interna styrningen och kontrollen följs upp och utvärderas genom
myndighetsledningens bedömning av
riskhanteringsprocessens ändamålsenlighet. Underlaget för bedömningen baseras på uppföljning från Trafikverkets
risk manager och från Internrevisionens
och Riksrevisionens granskningar.

Hantera verksamhetens
hot och möjligheter

Trafikverkets risk- och sårbarhetsanalys
(RSA) har utvecklats med utökat innehåll
samt förbättrad process för framtagande
och beslut. Olika analyser sammankopplas i större utsträckning med RSA som
det övergripande dokumentet med årlig
sammanställning i oktober. Analyserna
avser t.ex. hotbild, informationssäkerhet,
säkerhetsskydd och kontinuitetsplanering (förebyggande planering av åtgärder
vid ett avbrott i kritisk verksamhet).
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Säkerställa
relevant förmåga
Hantera inträffade
händelser

Säkerställa kontinuitet
i kritisk verksamhet
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HANTERADE RISKER
Vi har under året hanterat flera höga
risker, eller minskat risknivån för dem.
Här följer några exempel:
•

Trafikverket har tagit fram en
genomförandeplan för åtgärder
avsedda att vidmakthålla och
utveckla transportsystemet.
Risken för bristande samplanering av underhålls- och reinvesteringsåtgärder bedöms därmed
ha minskat.

•

Trafikverkets arbete med värderingar bedöms ha gett resultat
genom att öka medvetenheten
om trafiksäkerhet som en kritisk
del i verksamhetens leveranser.

•

Allvarliga funktionsbrister i Trafikverkets dokumentcenter har
åtgärdats. Bristerna bestod i att
styrande dokument vid extern
visning på www.trafikverket.se
innehöll felaktig information vilket innebar en risk för operativ
verksamhet.

•

Skalskyddet för teknikbyggnader
järnväg har höjts genom ökad
tillsyn och underhåll.

•

Identifierade risker som avser
brister i leveranser från leverantör av tågledningssystem har
hanterats.

•

Uppföljning av sociala krav i kontrakt har under året förbättrats.
Inom underhållsverksamheten
finns det dock brister i dialogen
om etik och moral mellan Trafikverket och leverantörerna.

RISKER ATT FORTSÄTTA HANTERA
UNDER 2018
Det finns högt prioriterade risker där
de pågående åtgärderna ännu inte fått
tillräcklig effekt. Risknivån är fortfarande för hög inom flera områden, till
exempel:
•

Förutsättningarna för arbetet med att skydda it-miljön
mot antagonistiska attacker
har ändrats. Hotbilden mot
Trafikverket har ändrats
och förstärkts efter ett antal
händelser i omvärlden, både
internationellt och nationellt.
Trafikverket har höjt ambitionerna i det systematiska arbetet
inom säkerhetsskyddsområdet.

•

Kontinuitetshanteringen inom
kritisk väg- och järnvägsverksamhet har utvecklats väl under
2017, med ökad medvetenhet
och ett flertal konkreta planer.
Fortsatt målmedvetet arbete är
nödvändigt för att höja förmågan.

•

Styrningen av de stora utvecklingsprojekten för digitalisering
av tåglägestjänsten (DAT) har
stärkts genom att ett program
har skapats. Programmet har
höga risker att hantera, till
exempel ansvar för krav samt
överlämning och mottagande.

•

Vi har under 2017 inte nått
målet att leverera väg- och järnvägsplaner till planprövning i
enlighet med aviserad tidplan.
Nya åtgärder planeras.

•

Arbetet med att säkra tillgång till
kritiska reservdelar i anläggningen (bristartiklar) har ännu
inte nått tillräcklig nivå.

Det finns stora möjligheter i det pågående arbetet med att justera styrningsprinciper och huvudprocesser. Arbetet
ska förbättra förutsättningarna för att
nå mål och uppfylla krav. I slutet på året
upprättades en handlingsplan för att förbättra tillämpningen av riskramverket.
Handlingsplanen tar hand om brister
som bland annat belystes i en intern
revision. All verksamhet i Trafikverket
berörs och innefattar ökad verksgemensam styrning och stöd samt justering av
ramverket som en följd av ändrad styrning i Trafikverket och erfarenheter från
tillämpningen av riskramverket. Den
interna revisonen tar även upp behovet
av att stärka fokus på säkerhetsfrågor.
Trafikverket har en mycket komplex
verksamhet med stora risker som bland
annat berör trafiksäkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet och miljö som
fortsatt behöver hanteras. Detta gäller
i synnerhet inom informationssäkerhetsområdet och delar av järnvägsverksamheten. Riskreducerande åtgärder är
beslutade.
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Finansiell redovisning
Resultaträkning

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

Not
Not 1
Not 2
Not 3

Not 4
Not 5
Not 3
Not 6

Verksamhetsutfall
Resultat från andelar i hel- och delägda företag
Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits av myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål
Lämnade bidrag
Saldo
Årets kapitalförändring

Not 17

Not 7

Not 1
Not 8
Not 9
Not 8

Not 10

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

20 275 541
6 223 284
1 253 508
92 488
27 844 822

19 479 208
7 203 591
2 493 923
131 143
29 307 864

-5 922 481
-342 300
-18 014 540
-592 820
-10 355 470
-35 227 612

-5 468 357
-335 170
-19 006 727
-632 747
-9 856 534
-35 299 536

-7 382 790

-5 991 672

-693

581

234 497
-234 497
0

400 370
-400 370
0

7 647 497
850
59 585
-7 982
-7 699 950
0

7 912 966
2 893
22 704
-7 524
-7 931 038
0

-7 383 483

-5 991 091

Kommentarer till resultaträkningen
Minskningen av posterna intäkter av avgifter och
andra ersättningar och intäkter av bidrag beror på att
det 2016 gjordes en stor periodisering av framtida
ersättningar från medfinansiärer i projektet Citybanan
i Stockholm. Även posten övriga driftkostnader
ökade tillfälligt under 2016 på grund av kostnader för
åtgärder i projektet Citybanan som finansierades av
externa parter. I och med att huvuddelen av detta nu är
reglerat finns inte motsvarande poster 2017.
Kostnader för personal har ökat med 454 miljoner
kronor jämfört med 2016. Förutom sedvanliga löneökningar beror kostnadsökningen på ett ökat resursbehov
för att möta en ökad verksamhetsvolym de kommande
åren samt riktade satsningar främst avseende underhåll och operativ trafikledning. Andelen egen personal
har dessutom ökat genom konsultväxling vilket också
lett till ökade personalkostnader.
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Finansiell redovisning
Balansräkning

Balansräkning
tkr

Not

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för dataprogram
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

Not 11

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Infrastrukturanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, transportmedel m.m.
Pågående nyanläggningar
Beredskapstillgångar
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager och förråd
Pågående arbeten
Förskott till leverantörer
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar

2017-12-31

2016-12-31

565 162
1 211
566 373

288 050
1 901
289 951

Not 12
Not 13
Not 14
Not 15
Not 16

309 042 206
51 206
1 191 884
61 225 586
89 402
978 441
372 578 725

286 105 229
74 753
1 125 070
71 091 845
58 674
846 174
359 301 746

Not 17
Not 18

16 678
183 074
199 751

17 371
664 396
681 767

Not 19

846 827
0
1 526
848 353

832 024
0
4 943
836 967

1 031 720
1 631 621
37 038
2 700 379

946 475
1 529 755
102 238
2 578 468

316 375
393 281
210 499
920 155

305 183
900 639
754 136
1 959 957

Not 20

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

Not 21

Avräkning med statsverket

Not 22

-1 657 769

-3 248 410

Not 23

9 354 278
181 494
9 535 773

8 851 964
69 176
8 921 140

385 691 740

371 321 585

335 801 305
-2 541 031
836 463
-7 383 483
326 713 254

319 732 925
-2 500 323
607 579
-5 991 091
311 849 091

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

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital
Resultatandelar i hel- och delägda företag
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkning
Summa myndighetskapital

Not 24

Fonder

Not 25

40 164

32 182

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Not 26
Not 27

30 967
1 148 991
1 179 958

36 829
1 130 186
1 167 015

Not 28
Not 29
Not 30
Not 28

2 780 692
552 101
2 720 146
39 506 385
1 331 293
7 565 368
532 599
0
54 988 584

2 509 692
1 046 564
2 716 196
40 706 349
1 270 274
6 787 548
701 632
1 538
55 739 792

2 437 501
223 746
108 533
2 769 781

2 243 482
180 553
109 469
2 533 505

385 691 740

371 321 585

26 698 200

26 646 200

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Övriga lån
Andra långfristiga skulder
Övriga krediter i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Förskott från uppdragsgivare och kunder
Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
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Not 31

Not 32

Not 33

Kommentarer till balansräkningen
Tillgångar
Värdet av de immateriella anläggningstillgångarna ökar
kraftigt och härrör i allt väsentligt till de två pågående
verksamhetsutvecklingsprojekten ANDA (Anläggningsdata) och MPK (Marknadsanpassad planering av
kapacitet).
Väganläggningar har under året invärderats som
färdigställda till ett värde av 8 103 miljoner kronor.
Motsvarande värde för järnvägsanläggningar uppgår
till 24 868 miljoner kronor. I det ingår Citybanan i
Stockholm till ett värde av 20 523 miljoner kronor.
Årets avskrivningar och nedskrivningar uppgår till
10 355 miljoner kronor varav 5 364 miljoner kronor
utgörs av avskrivningar på väganläggningar och 4 701
miljoner kronor utgörs av avskrivningar på järnvägsanläggningar.
Värdet av pågående investeringar uppgick vid årets
slut till 61 226 miljoner kronor varav väganläggningar
svarade för 27 376 miljoner och järnvägsanläggningar
för 33 739 miljoner. I detta ingår ett flertal mycket
stora projekt, bland annat Förbifart Stockholm, Mälarbanan sträckan Tomteboda-Kallhäll och Västsvenska
paketet (väg- och järnvägsinvesteringar i Göteborgsregionen).
Minskningen av andra långfristiga fordringar gäller
den deposition Trafikverket har hos Nasdaq som säkerhet för den fysiska elhandeln.
Minskningen av upplupna bidragsintäkter och upplupna intäkter av avgifter och andra ersättningar härrör
i allt väsentligt till projektet Citybanan i Stockholm
där en periodisering gjordes 2016 avseende framtida
ersättningar från medfinansiärer. Huvuddelen av detta
är nu reglerat.
Skulder, avsättningar och åtaganden
Återbetalning av förskotteringar (räntefria lån) från
kommuner och andra intressenter har minskat posten
övriga lån med 494 miljoner kronor under året och
uppgår vid årets slut till 552 miljoner kronor. Den
sammanlagda skulden för de förskotteringar av investeringar som Trafikverket och regeringen har godkänt
får inte överstiga 6 076 miljoner kronor.

Finansiell redovisning
Anslagsredovisning

Anslagsredovisning inklusive
redovisning mot bemyndiganden
Anslag perioden 2017-01-01 – 2017-12-31

tkr

Disponibla medel
Ingående Årets tilldel- OmdispoIndragöverförings- ning enligt
nerade
ning
belopp
regleringsanslagsbrev
belopp
Not 2017-01-01
Not 34
Not 35
Not 34
38

Totalt
disponibelt
belopp

Nettokostnader

Utfall
Utgående
överföringsbelopp
2017-12-31
Not 36

SPECIFIKATION AV ANSLAG
UTGIFTSOMRÅDE 22 – KOMMUNIKATIONER
1:1

S:a 1:1
1:2

S:a 1:2
1:3
S:a 1:3
1:6

S:a 1:6
1:7
S:a 1:7
1:10

S:a 1:10
1:11

S:a 1:11
1:14

S:a 1:14

Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag)
6 Investeringar i regional plan (ram)
7 Räntor och återbetalning av lån (ram)
7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)
7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram)
S:a 7 Räntor och återbetalning av lån (ram)
10 Större investeringar i nationell plan (ram)
10.1 Väginvesteringar (ram)
10.2 Järnvägsinvesteringar (ram)
10.3 Sjöfartsinvesteringar (ram)
10.4 Luftfartsinvesteringar (ram)
S:a 10 Större investeringar i nationell plan (ram)
11 Övriga investeringar (ram)
11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram)
11.2 Stadsmiljöavtal (ram)
S:a 11 Övriga investeringar (ram)
12 Övrig verksamhet (ram)
12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning (ram)
12.2 Forskning och innovation (ram)
12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)
S:a 12 Övrig verksamhet (ram)
Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag)
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (ramanslag)
1 Vidmakthållande väg (ram)
1.1 Drift och underhåll av vägar (ram)
1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)
1.3 Bidrag för drift av enskild väg (ram)
S:a 1 Vidmakthållande väg (ram)
2 Vidmakthållande järnväg (ram)
2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)
S:a 2 Vidmakthållande järnväg (ram)
4 Forskning och innovation
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
(ramanslag)
Trafikverket: Administration (ramanslag)
2 Trafikverkets administration (ram)
Trafikverket: Administration (ramanslag)
Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag)
1 Icke statliga flygplatser - del till Trafikverket (ram)
2 Flygtrafiktjänster (ram)
3 Beredskapsflygplatser (ram)
Driftbidrag till icke statliga flygplatser
Trafikavtal (ramanslag)
1 Trafikavtal (ram)
Trafikavtal (ramanslag)
Från EU-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk (ramanslag)
5 EU-stöd, TEN (ram)
Från EU-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk (ramanslag)
Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)
3 Trängselskatt Stockholm – del till TRV (ram)
6 Trängselskatt Stockholm – del till TRV (ram)
Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)
Trängselskatt i Göteborg (ramanslag)
1 Trängselskatt i Göteborg – del till TRV (ram)
2 Trängselskatt Göteborg – del till TRV (ram)
Trängselskatt i Göteborg (ramanslag)

632 296

3 181 042

3 813 338

2 910 417

902 920

405 684
1 942 519
2 348 203

412 718
2 422 753
2 835 471

818 402
4 365 272
5 183 674

284 599
1 626 740
1 911 338

533 803
2 738 533
3 272 336

125 849
-4 788
164 131
100 968
386 161

4 217 149
8 319 529
405 000
50 524
12 992 202

4 303 461
8 314 741
569 132
151 492
13 338 826

4 091 195
8 812 675
351 867
13 255 737

212 267
-497 934
217 265
151 492
83 089

595 950
633 150
1 229 100

2 426 530
750 000
3 176 530

3 022 480
1 383 150
4 405 630

2 925 982
91 912
3 017 894

96 497
1 291 239
1 387 736

20 385
-1 298
-35 537
-16 450
4 579 310

1 140 820
343 468
452 000
1 936 288
24 121 533

1 161 205
342 170
456 000
1 959 375
28 700 844

1 013 575
356 004
462 138
1 831 716
22 927 103

147 630
-13 833
-6 138
127 659
5 773 740

-100 264
-107 103
68 676
-138 691

10 355 184
1 186 146
1 134 750
12 676 080

10 254 920
1 079 043
1 203 426
12 537 389

10 285 844
1 208 823
1 138 929
12 633 596

-30 925
-129 780
64 498
-96 207

773 943
773 943
16 293

8 702 731
8 702 731
177 330

-10 986

9 476 674
9 476 674
182 637

8 311 761
8 311 761
169 933

1 164 913
1 164 913
12 704

651 545

21 556 141

-10 986

22 196 700

21 115 291

1 081 409

53 049
53 049

1 305 021
1 305 021

-14 138
-14 138

1 343 932
1 343 932

1 308 623
1 308 623

35 309
35 309

2 525
4
2 529

63 013
10 000
9 500
82 513

-2 525
-4
-2 529

63 013
10 000
9 500
82 513

63 013
8 198
9 109
80 320

1 802
391
2 193

79 305
79 305

920 000
920 000

-79 305
-79 305

920 000
920 000

856 921
856 921

63 079
63 079

494 618

150 000

644 618

215 223

429 395

494 618

150 000

644 618

215 223

429 395

10 807
1 790 484
1 801 291

40 000
1 273 551
1 313 551

-12 807
27 208
14 400

38 000
3 091 242
3 129 242

32 072
1 260 461
1 292 534

5 928
1 830 781
1 836 709

14 055

26 500
836 574

-14 055
43 528

26 500
880 102

12 150
880 102

14 350

14 055

863 074

29 473

906 602

892 252

14 350

-39 537

-39 537

39 537
39 537
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Finansiell redovisning
Anslagsredovisning

Anslagsredovisning forts.

Anslag perioden 2017-01-01 – 2017-12-31

1:15

Disponibla medel
Ingående Årets tilldelOmdispoöverförings- ning enligt
nerade
belopp regleringsanslagsNot 2017-01-01
brev
belopp
38
Not 34
Not 35
Not 34

1 Sjöfartsstöd (ram)

TOTALT UTGIFTSOMRÅDE 22 – KOMMUNIKATIONER

Utfall
NettoUtgående
kostnader
överföringsbelopp
2017-12-31
Not 36

117 741

1 632 000

-117 741

1 632 000

1 482 418

149 582

117 741

1 632 000

-117 741

1 632 000

1 482 418

149 582

7 793 443

51 943 833

-224 698

59 556 451

50 170 684
Beräknade
inkomster
enligt regleringsbrev
2017

9 385 766
Utfall
inkomster
2017-12-31

18 000

19 274

18 000

215 223
234 497

Inkomsttitlar

43 873

Ansökningsavgifter till transportdispenser
Bidrag till Transeuropeiska nätverk

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 731 miljoner kronor.
Anslag 1:1 ap.7.2 Räntor och återbetalningar av lån för järnvägar
Trafikverket har betalat 6 miljoner kronor i ränta avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train. Riksgälden har inte debiterat Trafikverket någon administrativ avgift
för kapitaltäckningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure AB eller villkorslånet till
A-Train.
Anslag 1:1 ap.10.1 Väginvesteringar
Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar har utbetalats med 518 miljoner
kronor.
Anslag 1:1 ap.10.2 Järnvägsinvesteringar
Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och spårfordon har utbetalats med
860 miljoner kronor.
Utbetalning av bidrag till fordonsinnehavare för GSMR utrustning har gjorts med
150 tusen 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 168 miljoner kronor.
Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende villkorat aktieägartillskott till Svedab.
Åtgärder i Nationalstadsparken har genomförts för 1,8 miljoner kronor.
200 tusen kronor har utbetalats till Kommerskollegium för uppgiften att vara förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem.
Det har under året inte varit aktuellt att infria kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.
Trafikverket har inte utfört investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät.
Infrastrukturåtgärder för främjande av kollektivtrafik i landsbygd har genomförs för
131 miljoner kronor. Enligt redovisning av regeringsuppdrag är fler åtgärder 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 73 miljoner kronor.
Ersättning till transportörer för kostnader som har uppstått för identitetskontroller
med stöd av förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med
vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat under perioden 1 januari till 3 november 2016 har
utbetalats med 96 miljoner kronor samt att 4 miljoner har reserverats för överklaganden. För perioden 4 november 2016 till 4 augusti 2017 har ersättning betalts med 33
miljoner kronor samt att 1 miljoner har reserverats för överklaganden.
Statlig medfinansiering av objektet byggande av bussterminal i Uppsala Resecentrum har utbetalats med 58 miljoner koronor.
Anslag 1:1 ap.11.2 Stadsmiljöavtal
Medel för den myndighetsutövning som följer av förordningen (2015:579) om stöd
för att främja hållbara stadsmiljöer samt medel för att för att utvärdera stödet har
disponerats med totalt 1 miljon kronor.

84

Totalt
disponibelt
belopp

Sjöfartsstöd (ramanslag)

S:a 1:15 Sjöfartsstöd (ramanslag)

2511
038
6511
001
Totalt

Indragning
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Anslag 1:1 ap.12.1 Planering stöd och myndighetsutövning
Ingen utbetalning av medel till Luftfartsverket avseende uppdatering av Försvarsmaktens flyghinderdatabas har gjorts på grund av att arbetet ej slutförts och rekvisition ej
inkommit från Luftfartsverket.
14,5 miljoner kronor har betalats som bidrag för främjande av ökad och säker
cykling till ideella organisationer samt enligt särskilda regeringsbeslut.
Anslag 1:1 ap.12.2 Forskning och innovation
60 miljoner kronor har använts till forskning och innovation inom sjöfarten och 55
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 141 miljoner kronor och till Öresundsbrokonsortiet har ersättning utbetalats med 321 miljoner kronor för nyttjandet av Öresundsförbindelsen. Skillnaden mellan angivet belopp i regleringsbrevet och utbetalt
belopp beror på valutakursförändring.
Anslag 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangsavgift
på 12 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikationssystemet
Rakel.
41 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 30 tusen kronor för stakning av vinterled till Holmön.
Åtgärder för förbättrat vägunderhåll i landsbygd har genomförts för 90,5 miljoner
kronor.
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 145 miljoner kronor har betalats av Trafikverket.
800 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 128 miljoner kronor.
2 miljoner kronor har betalats till Sv Tågoperatörer Service AB för utveckling av
lastsäkringsmetoder för bruk vid järnvägstrafik med fordonstyper som är vanligt
förekommande i Sverige.
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 402 miljoner kronor använts till medfinansiering av kostnader
för tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen.
Låneram och krediter
Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2017 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 2017 anger.
Utnyttjandet av disponibla anslagskrediter redovisas i not 36.

Finansiell redovisning
Redovisning mot bemyndiganden

Redovisning mot bemyndiganden1
tkr
Anslag/Anslagsbenämning
Anslag 1:1 Utveckling
Anslag 1:2 Vidmakthållande
Anslag 1:7 Trafikavtal
Anslag 1:11 Trängselskatt Stockholm
Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg

Tilldelad
bemyndiganderam
168 440 000
96 180 000

Ingående
 taganden
å
125 937 146
79 670 946

Utestående
åtaganden
129 392 139
80 205 639

27 160 000
6 000 000
32 000 000
7 100 000

21 047 300
5 865 700
17 865 500
1 487 700

21 355 000
5 483 300
18 496 900
3 851 300

Utestående åtagandenas fördelning per år
År 2018
År 2019
År 2020
Därefter
24 117 092
17 838 200
15 203 372
72 233 476
9 988 532
7 431 930
6 643 962
56 141 216
5 152 400
911 100
7 398 760
666 300

4 136 845
923 000
4 624 225
722 200

4 035 575
884 100
2 774 535
865 200

8 030 180
2 765 100
3 699 380
1 597 600

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 gällande långsiktig ränta på bokslutsdagen 17-12-31 som är fastställd av den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA. Fastställd långsiktig
kalkylränta som används är 4,2 procent. En förändring av kalkylräntan med 0,5 procent enheter motsvarar 2 000 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.
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Finansieringsanalys

Finansieringsanalys
tkr

Not

2017–01–01
2017–12–31

2016–01–01
2016–12–31

Not 39

-24 870 233

-25 440 444

20 275 541
6 211 267
209 420
92 488
26 788 716
-14 802
414 588
420 649
2 738 917

19 479 208
7 187 702
249 534
131 143
27 047 587
-178 817
-467 107
-200 421
760 798

482 015
-23 632 554
-281 084
-23 431 623

385 543
-21 927 543
-187 280
-21 729 280

4 329 000
-5 257 964
-9 372
-497 585
22 247 647
14 877
1 044 088
21 870 690
1 019 308
-541 625

3 656 731
-4 197 695
39 928
-607 195
19 307 089
32 262
2 244 389
20 475 508
-814 330
-2 068 102

234 497
234 497
-234 497
0

400 370
400 370
-400 370
0

-7 699 950
-7 699 950

-7 931 038
-7 931 038

7 647 497
850
59 585
7 707932
7 982
2 205 274

7 912 966
2 893
22 704
7938562
7 524
-1 299 780

5 672 730
-65
502 314
112 383
1 590 642
2 205 274
7 878 004

6 972 510
-11
325 327
-6 164
-1 618 932
-1 299 780
5 672 730

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

Not 40
Not 41

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

Not 41

UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras
Inbetalningar i uppbördsverksamhet
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet

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

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början
Ökning (+)/minskning (–) av kassa och bank
Ökning (+)/minskning (–) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Ökning (+)/minskning (–) av banktillgodohavanden
Ökning (+)/minskning (–) av avräkning med statsverket
Summa förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Sammanställning över väsentliga uppgifter

Sammanställning över väsentliga uppgifter
tkr
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram

2017

2016

2015

2014

2013

46 000 000
42 287 077

47 200 000
43 216 041

46 266 300
43 757 005

47 600 000
44 594 970

48 178 000
43 740 934

2 398 000
0

2 302 000
0

3 799 000
0

3 773 000
0

3 731 000
0

50 721
14 473

46 668
17 387

22 812
4 519

10 517
36 901

23 917
76 599

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

19 274
6 223 284
4 968 300

17 624
7 203 591
4 746 146

18 359
6 526 538
4 801 000

19 709
6 273 430
5 046 200

23 543
6 885 324
5 362 800

Anslagskredit
Beviljade anslagskrediter
Utnyttjad anslagskredit

1 901 711
678 610

1 480 199
248 990

3 339 501
1 160 864

3 857 179
1 646 159

3 868 667
338 480

Anslagssparande
Summa anslagssparande

10 064 377

8 042 431

5 327 773

3 899 695

3 022 022

129 392 139
168 440 000

125 937 146
155 800 000

122 246 204
136 448 000

127 656 296
145 750 000

107 203 475
132 328 000

6 979
7 903
3 479

6 555
7 406
3 785

6 336
7 144
4 048

6 262
7 027
4 008

6 211
6 973
4 115

-7 383 483

-5 991 091

-6 982 689

- 6 644 388

-4 973 993

836 463

607 579

902 239

1 091 280

966 559

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit
Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året
Räntekonto
Räntekostnader
Ränteintäkter

Tilldelade bemyndiganden
Belopp intecknade av framtida åtaganden
Summa tilldelade bemyndiganden
Anställda
Årsarbetskrafter
Medeltal anställda (inklusive projektanställda)
Driftskostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
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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 2017.
I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande verksamheten. 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 kostnadsmässigt 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. Lånefinansierade 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 spåranläggningar enligt järnvägsförordningen (2004:526). Avgifterna disponeras av
Trafikverket för finansiering av vidmakthållande på järnväg.
Externa uppdrag utförs mot ersättning enligt villkor i regleringsbrev. Trafikverket disponerar de intäkter som uppkommit i de externa uppdragen. Resultatet av
de externa uppdragen redovisas i resultaträkningen (ingår i årets kapitalförändring) och balanseras till kommande år.
Periodisering görs av inkomster och bidrag. Bidrag från EU avseende stöd till
Transeuropeiska transportnätverk samt expeditions- och ansökningsavgifter
inlevereras mot inkomsttitel till statsverket.
Bemyndiganden
Trafikverket har bemyndiganderamar enligt 17 § anslagsförordningen
(2011:223). Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån. Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga
investeringar i infrastrukturella anläggningstillgångar ingår i redovisningen mot
bemyndiganderamen.
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Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde med avskrivningstider som fastställts efter bedömning av tillgångarnas ekonomiska och tekniska livslängd inom följande intervall:
• immateriella anläggningstillgångar: 3–5 år
• järnvägsanläggningar: 25–110 år
• väganläggningar: 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 järnvägsanläggningar. 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 järnvägsanläggning. Komponentavskrivning för järnvägsanläggningar tillämpades före 2008
endast för eldrift- och teleanläggningar (som finansierats med lån).
Från och med år 2016 tillämpas komponentavskrivning för samtliga väganläggningar. Fram till och med år 2015 tillämpades en schablonmässig linjär
avskrivningstid på 40 år.
Kostnader för vägrätter, servitut och tomträtter aktiveras som en del av produktionskostnaden för uppförandet av den infrastrukturella anläggningstillgången.
Dessa skrivs sedan av i samma takt som den tillgång de är anskaffade för.
Samtliga avskrivningar redovisas i resultaträkningen. Avskrivning på väg- och
järnvägsanläggningar där anslagsavräkning skett redan vid investeringens 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 anskaffningsvärde och verkligt värde. Inkuransberäkning har gjorts efter individuell
prövning.
Fordringar
Fordringar tas upp till de belopp som de beräknas inflyta med. Reservering för
osäkra fordringar görs schablonmässigt senast efter 90 dagar eller efter individuell bedömning.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar aktiveras enligt gällande bestämmelser för
statliga myndigheter.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas i bokslutet till aktuell växelkurs
på balansdagen.

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. Anskaffningskostnad 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 faktiskt
anskaffningsvärde.
Produktionskostnad i pågående investeringsprojekt aktiveras som pågående
nyanläggningar. Ränta aktiveras inte under byggnadstid eftersom anslagsavräkning 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.

Avsättningar
Avsättningar görs enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag
(2000:605).
Avsättning för miljöåtgärder görs då det finns ett föreläggande från tillsynsmyndighet 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 identifierats 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.

Byggnader, maskiner och inventarier
Anskaffade byggnader, maskiner och inventarier för användning i den egna verksamheten redovisas som anläggningstillgång till historisk anskaffningskostnad.
Planenliga avskrivningar belastar resultat och avräknas mot anslag.

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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Värdering av 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.
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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 2017 tillämpat 11 januari 2018 som brytdag för externa motparter. Detta beror på att Trafikverket är en beställande myndighet med mycket
stort inflöde av fakturor, främst från utomstatliga leverantörer.

Undantag från EA-regler
I regleringsbrevet för år 2017 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 regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med
lån.
• Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är
av tillfällig natur eller mindre omfattning.

Not 1–42
Not 1 Intäkter av anslag

Not 4 Antal anställda och lönekostnader
2017-01-01
2017-12-31
50 170 684

tkr
Ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning
Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital för
investering i järnvägs- och väganläggning
-22 247 647
Redovisade intäkter av anslag enligt resultaträkningen 27 923 038
Varav
Verksamheten, intäkter av anslag
20 275 541
Transfereringar, medel som erhållits från statens budget
7 647 497

2016-01-01
2016-12-31
46 699 262
-19 307 089
27 392 173
19 479 208
7 912 966

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2017-01-01
2017-12-31
485 927
1 783 253

2016-01-01
2016-12-31
463 818
1 681 991

404
2 269 584

424
2 146 233

Färjeleder
Uthyrning av reservbroar
Utbildning
Teletjänster och IT
Materialservice
Elförsäljning
Fastighetsförvaltning
Förvaltning av järnvägsfordon
Uthyrning av förarprovsbilar
Intäkter i investerings- och reinvesteringsprojekt
Övrigt
Summa övriga ersättningar

99 270
2 338
53 221
80 079
1 012 177
987 593
79 565
79 053
51 250
559 762
949 393
3 953 701

96 657
4 289
47 207
80 656
1 128 935
1 058 911
79 766
86 679
48 668
1 602 031
823 559
5 057 358

Summa intäkter och övriga ersättningar

6 223 284

7 203 591

tkr
Förare
Banavgifter minimipaket och grundläggande
bantillträdestjänster
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd
Summa intäkter av offentligrättslig verksamhet

I summa övriga ersättningar ovan ingår följande ersättningar
som regleras i avgiftsförordningen (1992:191) 4 §:
Tidskrifter och andra publikationer
Konferenser och kurser
Lokaler
Tjänsteexport

673
52 731
60 010
7 587

229
45 560
65 052
6 740

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader		
tkr
Finansiella intäkter
Räntekonto hos Riksgäldskontoret
Ränta lån i Riksgäldskontoret
Valutakursvinster på fordringar och skulder
Övriga finansiella intäkter
Summa Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Ränta lån i Riksgäldskontoret
Räntekonto hos Riksgäldskontoret
Valutakursförluster på fordringar och skulder
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31
14 473
48 769
26 791
2 455
92 488
-470 075
-50 721
-13 698
-58 326
-592 820

17 387
36 191
66 710
10 855
131 143
-523 014
-46 668
-11 428
-51 637
-632 747

2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31
7 050
6 652
4 290
4 094
2 760
2 558
3 782 776
3 497 443
1 608
995

tkr
Antal tillsvidareanställda vid årets slut
därav män
därav kvinnor
Lönekostnader
därav arvoden och andra ersättningar
Ersättningar (lön och skattepliktiga förmåner) har
utbetalats till följande personer utsedda av regeringen:
Lena Erixon, generaldirektör*
Bo Netz, överdirektör och ställföreträdande generaldirektör
fr o m 2016-06-01
Mats Sjöstrand, styrelseordförande
Kristina Birath, styrelseledamot
Ilmar Reepalu, styrelseledamot
Magnus Persson, styrelseledamot
Hans Lind, styrelseledamot fr o m 2016-07-01
Staffan Widlert, styrelseledamot fr o m 2016-07-01
Anne-Marie Eklund Löwinder, styrelseledamot fr o m
2017-07-01
Anneli Wikner, styrelseledamot fr o m 2017-07-01
Charlotte Wäreborn Schultz, styrelseledamot t o m
2017-06-30
Karin Peedu, styrelseledamot t o m 2017-06-30
Maria Rankka, styrelseledamot t o m 2017-06-30
Runar Brännlund, styrelseledamot t o m 2016-06-30

1 887
1 506

1 855
831

100
50
50
50
50
50
25

101
50
50
50
25
25

25
25

50

25
25

50
50
25

*Utöver 1 887 tkr kommer 198 tkr brutto i retroaktiv lön att utbetalas 2018.

Not 5 Övriga driftskostnader
tkr
Summa kostnader för löpande verksamhet
och investeringar
Aktivering av kostnader för investering
Kostnader för löpande verksamhet

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

41 788 039 40 866 237
-23 773 499 -21 859 510
18 014 540 19 006 727

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar		
tkr
Avskrivningar
Väg- och järnvägsanläggningar
Beredskapsanläggningar
Byggnader och markanläggningar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, transportmedel m.m.
Immateriella anläggningstillgångar
Summa avskrivningar
Nedskrivningar
Väg- och järnvägsanläggningar
Pågående investeringar
Summa nedskrivningar
Summa avskrivningar och nedskrivningar

2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31
10 064 627
1 283
57 929
20 134
134 461
4 662
10 283 096

9 506 102
1 227
58 536
22 217
122 889
12 032
9 723 003

29 108
43 266
72 374

0
133 531
133 531

10 355 470

9 856 534
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Not 7 Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter
som inte disponeras av myndigheten
tkr
Ansökningsavgifter för transportdispenser,
offentligrättsliga
EU -bidrag till Transeuropeiska nätverk, TEN
Medel som tillförts statens budget från
uppbördsverksamhet
Summa

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

19 274
215 223

17 625
382 745

-234 497
0

-400 370
0

Not 8 Transfereringar
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
tkr
Medel från näringslivet
Medel från EU
Medel från övriga
Summa erhållna medel

2017-01-01
2017-12-31
4 846
28 713
26 026
59 585

2016-01-01
2016-12-31
2 115
1 616
18 973
22 704

Medel från näringslivet avser delfinansiering av utbetalda bidrag till några olika
forskningsprojekt.		
Medel från EU avser till största delen bidragsintäkter i projekt där Trafikverket
har en kordinatorroll. Det innebär att Trafikverket förmedlar medel vidare till olika
partners i projekten genom att betala ut bidrag.		
Medel från övriga avser medel för finansiering av utbetalda skyltfondsbidrag,
delfinansiering av utbetalda bidrag till norrlandstrafiken med nattåg samt delfinansiering från andra nordiska länder avseende utbetalda bidrag till forskningsprojekt om halkfria vägar.

Lämnade bidrag
tkr
Statliga myndigheter/internationella organisationer
Statliga bolag/affärsverk
Kommuner och landsting
Privata och kommunala företag/organisationer
Organisationer/ideella föreningar
Enskilda vägar
Övriga
Summa lämnade bidrag

2017-01-01
2017-12-31
1 846 609
691 467
2 609 894
1 292 184
87 532
1 169 651
2 613
7 699 950

2016-01-01
2016-12-31
1 815 069
418 295
3 395 830
1 120 757
34 116
1 142 061
4 910
7 931 038

Bidrag till statliga myndigheter avser främst sjöfartsstöd och forskning. Bidraget
till statliga bolag avser främst bidrag till forskning, bidrag till tågtrafik samt bidrag
avsett att finansiera kostnader för ID-kontroller vid Sveriges gränser. 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. Bidrag till privata och kommunala företag avser
främst drift av flygplatser, färjeleder samt Inlandsbanan.

Not 10 Årets kapitalförändring
tkr
Resultat externa uppdrag 1
Resultat offentligrättslig verksamhet
Resultat vägavgifter Svinesund, Motala, Sundsvall
Summa avgiftsfinansierad verksamhet
Bidrag för investeringar, järnvägs- och väganläggningar
Summa bidragsfinansierade investeringar
Anslagstilldelning för amortering avseende
lånefinansierade järnvägsanläggningar
Anslagstilldelning för amortering, lånefinansierade broar väg
Anslagstilldelning för amortering Botniabanan
Anslagstilldelning för amortering avseende
lånefinansierade väganläggningar
Anslagstilldelning för amortering, Tullstation Svinesund
Summa anslagsfinansierade amorteringar

tkr
Inbetalningar under året
Årets ränteintäkter
Transfereringar
Avsättning till/upplösning av fonder
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2017-01-01
2017-12-31
-14 228
172
6 074
-7 982

2016-01-01
2016-12-31
-13 414
118
5 772
-7 524

2016-01-01
2016-12-31
85 127
67 816
72 411
225 354

1 044 088
1 044 088

2 244 389
2 244 389

805 376
7 495
428 669

453 506
7 495
428 669

240 000
1 800
1 483 341

240 000
1 800
1 131 470

Av- och nedskrivningar av anslags- och
externfinansierade järnvägs- och väganläggningar 2
Summa av- och nedskrivningar på järnvägs- och
väganläggningar

-10 069 579

-9 551 595

-10 069 579

-9 551 595

Resultat från andelar i hel- och delägda företag
Ränta betalningsutfästelse hel- och delägda företag
Summa övrigt

-693
-38 383
-39 076

581
-41 289
-40 708

-7 383 483

-5 991 091

Summa totalt

Den externa uppdragsverksamheten bedrivs inom IT, Trafikverksskolan,
Materialservice, Färjerederiet, Fordonsresurser och Förarprov.
2)
Avskrivning för broarna Svinesund, Motala och Sundsvall, 71 810 tusen kronor
(71 776 tkr), redovisas inom posten ”Resultat vägavgifter Svinesund, Motala,
Sundsvall”.
1)

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
tkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets färdigställande från pågående investering
Försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde

2017-12-31
233 773
515
9 901
-12 434
231 755

2016-12-31
298 286
0
0
-64 512
233 773

-228 834
-4 662
12 434
-221 063

-281 314
-12 032
64 512
-228 834

0
0

0
0

10 692

4 939

Pågående immateriella anläggningstillgångar
Ingående pågående anläggning
Årets anskaffning
Omklassificering till färdig anläggning
Nedskrivning av pågående investering
Utgående anskaffningsvärde

285 012
280 569
-9 901
0
555 681

124 463
187 280
0
-26 731
285 012

Summa

566 373

289 951

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Planenligt restvärde

Not 9 Avsättning till/upplösning av
fonder m.m. för transfereringsändamål

2017-01-01
2017-12-31
82 532
51 997
63 216
197 744

Finansiell redovisning
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Not 12 Infraanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom
Väg
Järnväg
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
228 758 990 221 006 453 208 486 126 201 070 986
0
0
0
0

tkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets färdigställande från
pågående investering
8 102 858
7 752 537 24 868 427
7 415 140
Försäljning/utrangering
-311 363
0
Utgående anskaffningsvärde 236 861 849 228 758 990 233 043 191 208 486 126
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning

-89 824 873 -84 810 427 -63 103 884 -58 612 229
-5 363 585 -5 014 446 -4 701 041 -4 491 656
0
0
282 254
0
-95 188 458 -89 824 873 -67 522 672 -63 103 884

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Planenligt restvärde
Årets nedskrivningar i
samband med utrangering/
försäljning

Byggnader och
markanläggningar
2017-12-31 2016-12-31
1 681 470
1 663 029
3 261
614
40 310
-4 140
1 720 900

17 827
0
1 681 470

-850 477
-57 929
3 369
-905 037

-791 941
-58 536
0
-850 477

Mark
Summa
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
957 877
985 006 439 884 463 424 725 474
78 225
-14 576
81 486
-13 963
0
-3 668
1 032 434

0
33 011 595
-12 552
-319 171
957 877 472 658 373

0 -153 779 234 -144 214 596
0 -10 122 556
-9 564 638
0
285 623
0
0 -163 616 167 -153 779 234

0

0
-29 108
29 108

0
0
0

0

0

957 877 309 042 206

286 105 229

-29 108
29 108

141 673 391 138 934 118 165 520 519 145 382 242
0

0

0

-29 108

815 862

830 993

1 032 434

0

0

0

15 185 505
-12 552
439 884 463

0

0

-29 108

Nedskrivning av järnvägsanläggning avser nedskrivning av eldriftanläggning som finansiell leasingtillgång i samband med inlösen av leasingskuld och inköp av eldriftanläggningar.
Det negativa värdet för årets anskaffning (2016) av mark beror på marköp som ännu inte invärderats och bokförts som årets anskaffning samt rättningar som gjorts under året
avseende tidigare års anskaffningar som omfattade utgifter även för byggnader och andra intrångsersättningar.
Taxeringsvärdet för Trafikverkets fastigheter uppgår till 353 miljoner kronor (År 2016)

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Not 14 Maskiner, inventarier, transportmedel m.m.

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

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

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Planenligt restvärde
Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående pågående anläggning
Årets anskaffning
Omklassificering till färdig anläggning
Utgående anskaffningsvärde

2017-12-31
183 348
-3 733
559
-10 764
169 410

2016-12-31
171 911
173
11 416
-151
183 348

-109 023
-20 134
10 730
-118 426

-86 953
-22 217
147
-109 023

0
0

0
0

50 984

74 326

427
353
-559
222

23 240
-11 397
-11 416
427

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Planenligt restvärde

2017-12-31
3 718 323
4 027
197 547
-73 078
3 846 819

2016-12-31
3 453 559
10 402
303 621
-49 258
3 718 323

-2 589 818
-134 461
72 779
-2 651 500

-2 512 949
-122 889
46 020
-2 589 818

-3 435
-3 435

-3 435
-3 435

1 191 884

1 125 070

Summa
51 206
74 753
Det negativa värdet, -3 733 tusen kronor, för årets anskaffning beror på rättning
av tidigare års anskaffning, byte av anläggningsgrupp till byggnader och installationer, 3 169 resp 564 tusen kronor.		
Det negativa värdet, - 11 397 tusen kronor (2016), för årets anskaffning beror på
rättning av balansering från 2015 som innbär att 12,7 miljoner kronor har flyttats
till Maskiner och inventarier.

Not 15 Pågående nyanläggningar

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

Väganläggningar
2017-12-31 2016-12-31
24 397 243
22 295 937
11 114 053
9 890 370
-8 102 858
-7 752 537
-32 744
-36 527
27 375 693
24 397 243

Järnvägsanläggningar
2017-12-31 2016-12-31
46 599 797
42 458 791
12 017 593
11 623 137
-24 868 427
-7 415 140
-10 089
-66 991
33 738 875
46 599 797

Maskiner, inventarier,
transportmedel, byggnader
och markanläggningar
2017-12-31 2016-12-31
94 805
220 797
254 502
198 739
-237 856
-321 449
-433
-3 282
111 018
94 805

Summa
2017-12-31 2016-12-31
71 091 845
64 975 525
23 386 149
21 712 246
-33 209 142 -15 489 126
-43 266
-106 800
61 225 586
71 091 845
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Not 16 Beredskapstillgångar
tkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets färdigställande från pågående investering
Utgående anskaffningsvärde

2017-12-31
60 425
0
22 424
82 850

2016-12-31
60 275
150
0
60 425

-1 751
-1 283
-3 034

-524
-1 227
-1 751

0
0

0
0

79 816

58 674

0
32 011
-22 424
9 586

0
0
0
0

89 402

58 674

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Ackumulerad avskrivning
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Planenligt restvärde
Pågående nyanläggningar
Ingående pågående anläggning
Årets anskaffning
Omklassificering till färdig anläggning
Utgående anskaffningsvärde
Summa
Beredskapstillgångarna består av reservbroar.

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 2017 uppgår till 0 kronor.
2017-01-01
2017-12-31
Andel av resultat/Aktieägartillskott
-693
0
-693

tkr
Andelar och aktieägartillskott i helägda företag
SweRoad
SVEDAB
Summa

2016-01-01
2016-12-31
Andel av resultat/ Aktieägartillskott
581
0
581

Andelarna har värderats utifrån förväntat resultat för år 2017. Under 2017 har ingen utdelning erhållits. 						
Aktieköpen i Sweroad har finansierats med anslag till väghållningen.
Antal
andelar
2 000

Specifikation av innehav av andelar i helägda företag
Swedish National Road Consulting Aktiebolag, 556224-1652, Solna

Anskaffnings- Nominellt
värde, tkr
värde, kr
16 000
100

2017-01-31
2017-12-31
Bokfört värde, tkr
16 678

Not 18 Andra långfristiga fordringar

Not 21 Periodavgränsningsposter

Enligt regelverket hos NASDAQ OMX måste Trafikverket ställa säkerhet för
finansiella elderivatkontrakt och bidra till defaultfonden.

tkr
Förutbetalda kostnader avseende
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringspremier
Ersättning trafikavtal
Bidrag till Öresundsbrokonsortiet
Bidrag till Inlandsbanan
Investeringar väg
Investeringar järnväg
Underhåll väg
Underhåll järnväg
IT kostnader, licenser mm.
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

tkr
Finansiella tillgångar NASDAQ

2017-12-31 2016-12-31
183 074
664 396

Not 19 Varulager och förråd
tkr
Lager hos Materialservice
Övrigt lager
Summa

2017-12-31 2016-12-31
843 050
794 847
3 777
37 177
846 827
832 024

Varulager och förråd består i huvudsak av lagret hos Materialservice
som innehar material för underhåll och reparation av järnvägsanläggningar.

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar
tkr
Broavgifter Svinesund
Fordran på leverantörer
Övriga fordringar
Summa
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Andelar
i%
100

Trafikverkets årsredovisning 2017

2017-12-31
0
31 690
5 348
37 038

2016-12-31
47 597
50 624
4 017
102 238

2016-01-31
2016-12-31
Bokfört värde, tkr
17 371

2017-12-31

2016-12-31

53 878
5 974
0
27 800
0
2 309
27 427
9 155
16 328
146 787
26 717
316 375

54 776
0
24 705
26 642
32 250
2 546
16 882
7 592
6 087
111 051
22 652
305 183

Upplupna bidragsintäkter avseende
Investeringar väg
Investeringar järnväg
Övriga upplupna bidragsintäkter
Summa

248 530
139 591
5 161
393 281

162 565
733 996
4 078
900 639

Övriga upplupna intäkter avseende
Elförsäljning
Banavgifter
Skadereglering enligt trafikeringsavtal
Intäkter Citybanan
Upplupna ränteintäkter
Upplupna intäkter i investeringsprojekt
Övriga upplupna intäkter
Summa

76 401
6 000
10 000
30 000
14 751
50 223
23 125
210 499

104 487
7 800
10 000
554 600
20 623
42 557
14 070
754 136

Summa periodavgränsningsposter

920 155

1 959 957
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Not 22 Avräkning med statsverket
tkr
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel (–)
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande
flöde (+)
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel (+)
Fordringar/Skulder avseende Uppbörd
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde (–)
Fordringar/Skulder avseende anslag i icke
räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (–)
Återbetalning av anslagsmedel (+)
Fordringar/Skulder avseende anslag i 
räntebärande flöde

2017-12-31

2016-12-31

-352
-234 497

-351
-400 370

234 531
0
-317

400 369
0
-352

874
3 773 810

205
3 815 025

-3 772 130

-3 814 356

2 554

874

2017-12-31
-2 436

2016-12-31
21 568

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+)
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (–)
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+/–)
Saldo

283 800
-3 835 157
3 537 599
-13 758

418 607
-3 856 597
3 413 987
-24 003

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

-16 193

-2 436

-1 657 769

-3 248 410

Summa avräkning med statsverket

I summan av fordringar/skulder på statens centralkonto ingår 16 213 tusen kronor
som kommer att flödesrättas mot räntebärande flöde nästkommande månad.

Not 23 Behållning räntekonto hos Riksgäldskontoret
tkr
Behållning räntekonto

-3 246 497 -1 650 899
46 396 874 42 884 237
-44 794 190 -44 479 834
0
0
-1 643 812

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans

2017-12-31
9 354 278

2016-12-31
8 851 964

Beviljad räntekontokredit på räntekontot i Riksgäldskontoret är
2 398 000 tusen kronor.

-3 246 497

Not 24 Myndighetskapital
tkr
Förändring av myndighetskapitalet

Balanserad
kapitalförändring,
avgiftsbelagd
verksamhet

Balanserad
kapitalförändring,
övrigt

Kapitalförändring
enligt
resultaträkningen

Summa

Statskapital

Resultatandelar i
hel- och delägda
företag

Utgående balans 2016

319 732 925

-2 500 323

547 121

60 458

-5 991 091

311 849 090

Ingående balans 2017

319 732 925

-2 500 323

547 121

60 458

-5 991 091

311 849 090

-6 175 737

-40 708

225 354

0

5 991 091

-3 530

0

3 530

0

22 247 647

0

0

0

Föregående års kapitalförändring
Svinesundsförbindelse, Motalabro,
Sundsvallbro, amorteringar och avskrivningar
Tillförda anslagsmedel för investering
Årets kapitalförändring

0
0
22 247 647

-7 383 483

-7 383 483

Summa årets förändring

16 068 380

-40 708

228 884

0

-1 392 392

14 864 164

Utgående balans 2017

335 801 305

-2 541 031

776 005

60 458

-7 383 483

326 713 254

Not 25 Fonder
tkr
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

Not 28 Lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret
2017-12-31
32 182
7 982
40 164

2016-12-31
24 658
7 524
32 182

Årets förändring specificeras i not 9

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 åtagandet vid årets slut har beräknats till 31 miljoner kronor enligt nedan.
tkr
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

2017-12-31
36 829
12 309
-18 171
30 967

2016-12-31
46 507
12 682
-22 360
36 829

Not 27 Övriga avsättningar
tkr
Avsättning för miljöåtgärder
Avsättning för skadestånd
Avsättning för avvecklingskostnader, fastigheter m.m.
Avsättning för åtgärdande av brister i slutbesiktning
av järnvägsanläggningar
Avsättning för personalanpassningar m.m.
Övriga avsättningar enl kollektivavtal
Summa övriga avsättningar
Varav bedöms regleras under 2018

2017-12-31
781 107
296 584
17 389

2016-12-31
427 950
633 553
17 389

5 079
11 003
37 828
1 148 991

9 808
12 341
29 145
1 130 186

8 193

16 957

tkr
Lån vid årets början
Under året upptagna lån
Årets amorteringar
Lån vid årets slut
Lån upptagna för finansiering av
– Väganläggningar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
– Järnvägsanläggningar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
– Övriga anläggningstillgångar (enl 7 kap 1 § budgetlagen)
Beviljad låneram
– Anläggningstillgångar (enl 7 kap 1 § budgetlagen)
– Övriga krediter (enl 7 kap 6 § budgetlagen)

2017-12-31
43 216 041
4 329 000
-5 257 964
42 287 077

2016-12-31
43 757 005
3 656 731
-4 197 695
43 216 041

6 240 821
33 265 564

6 603 116
34 103 234

2 780 692
42 287 077

2 509 692
43 216 041

3 200 000
42 800 000

3 200 000
44 000 000

Not 29 Övriga lån
tkr
Förskotteringar väginvesteringar
Förskotteringar järnvägsinvesteringar
Summa övriga lån

2017-12-31 2016-12-31
32
71 069
552 069
975 494
552 101
1 046 564
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Not 30 Andra långfristiga skulder
tkr
Skulder finansiell leasing, långfristiga
Innehållna garantibelopp, långfristiga
Betalningsutfästelse SVEDAB
Skuld aktieanskaffning Tunnelpersonalen i Malmö AB
Summa

Not 33 Ansvarsförbindelser
2017-12-31
0
122 863
2 597 282
0
2 720 146

2016-12-31
30 911
126 361
2 558 899
25
2 716 196

Tidigare redovisade skulder för finansiell leasing avsåg hyra av matarledningar.
Dessa ledningar har under 2017 förvärvats av Trafikverket varför någon leasingskuld inte återstår.

Not 31 Övriga kortfristiga skulder
tkr
Skulder finansiell leasing, kortfristiga
Innehållna garantibelopp, kortfristiga
Innehållen källskatt
Övrigt
Summa

2017-12-31 2016-12-31
0
12 494
404 568
531 302
102 953
92 127
25 078
65 709
532 599
701 632

Tidigare redovisade skulder för finansiell leasing avsåg hyra av matarledningar.
Dessa ledningar har under 2017 förvärvats av Trafikverket varför någon leasingskuld inte återstår.

Not 32 Periodavgränsningsposter
tkr
Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner exkl. sociala avgifter
Övriga upplupna personalrelaterade kostnader
Upplupna utgiftsräntor
Upplupna kostnader för marklösen
Investeringar väg
Investeringar järnväg
Underhåll väg
Underhåll järnväg
Övriga upplupna kostnader
Summa

2017-12-31

2016-12-31

279 410
218 378
130 600
727 536
291 997
398 804
73 303
237 533
79 941
2 437 501

260 519
210 527
154 199
544 363
356 878
316 557
62 406
195 285
142 748
2 243 482

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga
Oförbrukade bidrag, utomstatliga
Summa

1 629
222 117
223 746

-19
180 573
180 553

Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyresinkomster
Förutbetalda intäkter, investering färja
Övriga förutbetalda intäkter
Summa

32 358
62 097
14 079
108 533

33 679
65 679
10 111
109 469

2 769 781

2 533 505

Summa periodavgränsningsposter

Posten oförbrukade bidrag, inomstatliga, förväntas i sin helhet tas i anspråk
inom tidsintervallet tre månader till ett år.

Övriga ansvarsförbindelser
Trafikverket ska enligt 7 § svara för avhjälpande av miljöskada enligt 10 kap miljöbalken i de fall staten har ett ansvar för avhjälpande till följd av den flygplatsverksamhet
som bedrivits av Luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits av Vägverket,
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 ramavtal 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 Trafikverket 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 Trafikverket i nuläget saknar tillräckligt
underlag för en sådan bedömning.
Delposten 7.2 inom anslaget 1.1 får disponeras för kostnader för eventuella kreditförluster 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 50,2
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 aktiekapitalet. 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 3 029 miljoner kronor. Värderingen är gjord utifrån bolagets totala
låneskulder. I beräkningen har då beaktats att Trafikverket vid utgången av 2017
ställt ut betalningsutfästelser till Svedab till ett värde av 2 597 miljoner kronor, vilket
redovisats 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 Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets 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 1 268 miljoner kronor. Värderingen
är gjord utifrån bolagets långfristiga skulder.
Trafikverket har för statens räkning förbundit sig att, efter beslut i bolagets
styrelse, 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 351 miljoner kronor, avräkning ske från delposten
11.1 inom anslaget 1.1.

Not 34 Ingående överföringsbelopp
samt omdisponerade anslagsbelopp
Enligt regeringsbeslut 2016-12-22 och 2016-12-20:
- 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 2016-12-20:
- omdisponeras 28 858 tusen kronor från anslag 1:11 ap 2, ap 1, ap 4, ap 5 och
ap 3 till ap 1:11 ap 6.
- omdisponeras 43 528 tusen kronor från anslag 1:14 ap 3, ap 1, ap 4, ap 5 och
ap 6 till ap 1:14 ap 2.
Enligt regeringsbeslut 2017-06-29:
- omdisponeras 20 000 tusen kronor från anslag 1:1 10 ap 1 till 1:7 ap 1.
Enligt regeringsbeslut 2017-10-05:
- omdisponeras 39 537 tusen kronor från anslag 1:10 ap 1 till 1:1 12 ap 3.
Enligt regeringsbeslut 2017-12-07:
- omdisponeras 2 000 tusen kronor från anslag 1:11 ap 3 till 1:11 ap 5.
- omdisponeras 1 650 tusen kronor från anslag 1:11 ap 6 till 1:11 ap 2.
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Not 35 Förändring i årets tilldelning

Not 37 Bidrag från Fonden för ett sammanlänkat
Europa (CEF)

tkr
Enligt regeringsbeslut 2017-06-29:
- har ytterligare tilldelning gjorts med 36 000 tusen kronor till
anslag 1:11 ap 1.

Följande bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har utbetalats till
Trafikverket för finansiering av projekt inom de Transeuropeiska transportnätverken (TEN-T).

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
Anslag
1:1 ap.6
1:1 ap.7.1
1:1 ap.7.2
1:1 ap.10.1
1:1 ap.10.2
1:1 ap.10.3
1:1 ap.10.4
1:1 ap.11.1
1:1 ap.11.2
1:1 ap.12.1
1.1 ap.12.2
1:1 ap.12.3
Summa 1:1
1:2 ap.1.1
1:2 ap.1.2
1:2 ap.1.3
1:2 ap.2.1
Summa 1:2 ap.1.1 – ap.2.1
1:2 ap.4
1:3 ap.2
1:6 ap.1
1:6 ap.2
1:6 ap.3
1:7 ap.1
1:10 ap.5
1:11 ap.3
1:11 ap.6
1:14 ap.1
1:14 ap.2
1:15 ap.1
Summa

Disponibel
anslagskredit
159 052
12 382
72 682
211 857
415 976
20 250
2 526
119 527
22 500
34 225
10 304
13 560
1 094 841
310 656
35 584
34 042
261 082
641 364
5 320
39 151
0
1 000
285
27 000
4 500
4 000
0
2 650
0
81 600
1 901 711

Utgående överföringsbelopp enligt anslagsredovisning

Utnyttjad
anslagskredit

-497 934

-13 833
-6 138
-517 905
-30 925
-129 780

Överförings
belopp
902 920
533 803
2 738 533
212 267
0
217 264
151 492
96 497
1 291 239
147 630
0
0
0

-160 705

0
0
64 498
1 164 913
0

-678 610

12 704
35 309
0
1 802
391
63 079
429 395
5 928
1 830 781
14 350
0
149 582
10 064 377

2017-01-01 2016-01-01
tkr
2017-12-31 2016-12-31
Botniska korridoren, byggande
0
2 401
E4 Ljungby-Toftanäs, projektering av ny väg (slutbetalning)
4 763
0
EasyWay, Fas 2 (ITS)
0
3 303
EIP- (European ITS Platform +)
140
0
ERTMS, bidrag till fordonsägare för fordonsutrustning
35 857
2 272
European ITS Platform (EIP)
945
0
Flackarp-Arlöv, planering av utbyggnad till fyrspår
18 345
0
Förbifart Stockholm, studier avseende tunnelsäkerhet
0
329
Godsstråket genom Bergslagen, utbyggnad till dubbelspår Stenkumla-Degerön
14 203
0
Götalandsbanan, planering av järnvägsanslutning till
Landvetters flygplats
12 284
0
Hallandsåsen, färdigställande av järnvägstunnel
0
317 707
Hamnbanan i Göteborgs inkl. ny järnvägsbro över Göta
älv
58 086
0
Hubes and Spokes Project, Göteborg
0
13 140
Malmbanan, järnvägsplan för utbyggnad till dubbelspår
4 883
0
Mid Nordic Corridor, planering för ny banvall i Storlien
0
0
Next ITS phase 3
9 960
0
Nordic Way 2 (ITS)
5 028
0
Norra länken, byggande av vägtunnel
0
14 630
Norrbotniabanan Umeå-Skellefteå, studier
15 000
3 500
North European Cross Border ITS (Next ITS)
26 259
2
RailNetEurope, Godskorridor 3
4 610
0
Rosersberg kombiterminal, byggande av bangård
0
13 648
SWIFTLY Green (korridorstudier)
0
648
Trelleborg-Swinouscie, muddring av farled vid Trelleborgs
hamn
3 549
0
Uppgradering av ERTMS marksystem
8 054
0
Västlänken, projektering av järnvägstunnel
0
11 165
Summa utbetalda bidrag
221 966
382 745
Återbetalning av tidigare års erhållna bidrag
6 743
0
Summa redovisat mot inkomsttitel
215 223
382 745

9 385 766

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 Vidmakthållande av väg och Vidmakthållande av järnväg under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/
delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för
aktuella delposter under anslaget överskrids.
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Not 38 Kommentarer till anslagsutfall

Anslagspost
1:1 6 Investeringar i regional plan
Lägre kostnad med anledning av senareläggning av utbetalning av statlig medfinansiering.

270 625

9%

1:1 7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar
Lägre kostnad än beräknat på grund av lågt ränteläge.

128 119

31%

1:1 7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar
Lägre kostnad än beräknat på grund av lågt ränteläge.

796 013

33%

1:1 10.2 Järnvägsinvesteringar
Avvikelsen uppstår i och med hantering av en pågående
tvist.

-493 146

-6%

1:1 10.3 Sjöfartsinvesteringar
Lägre kostnad på grund av senareläggning av åtgärder
avseende Södertälje sluss.

53 133

13%

1:1 10.4 Luftfartsinvesteringar
Lägre kostnad på grund av senareläggning av bidragsutbetalning till Sälens flygplats med anledning av förskjutningar i byggandet av flygplatsen.

50 524

1:1 11.1 Trimning och effektivisering samt
miljöinvesteringar
Avvikelsen är en effekt av att anslagssparande från tidigare år förbrukas.

100%

-21%

1:1 11.2 Stadsmiljöavtal
Lägre kostnad på grund av senareläggning av bidragsutbetalningar.

658 088

88%

1:1 12.1 Planering, stöd och mydighetsutövning
Lägre kostnad på grund av svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens kopplat till verksamhetens
ökande volym.

127 245

11%

1:2 2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
Lägre kostnad med anledning av anslagsmedel som är
reserverade i Trafikverkets regleringsbrev (388 mnkr).

390 970

4%

1:6 2 Flygtrafiktjänster
Lägre ersättning till Luftfartsverket för flygplan som inte
behöver betala landningsavgifter.

1 802

18%

1:10 5 EU-stöd, TEN
Avvikelsen avser mottagande av bidrag från EU.
Trafikverket har erhållit mer bidrag än vad som tidigare
förväntats. Det största bidraget avser Göteborgs hamn.

-65 223

-43%

1:11 3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
Avvikelsen uppstår i och med omdisponering av ingående anslagssparande från föregående år.

-4 879

-18%

149 582

9%

1

Årets tilldelning definieras som årets tilldelning enligt regleringsbrev inklusive
omdisponerade anslagsbelopp.
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tkr
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen
Justering för ej likviditetspåverkande poster
– avskrivningar och nedskrivningar
anläggningstillgångar
– realisationsförlust vid avyttring av
anläggningstillgångar
Summa likviditetspåverkande kostnader

2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31
-35 227 612 -35 299 536

10 355 470

9 856 534

1 909
2 557
-24 870 233 -25 440 444

Not 40 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
tkr
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt
resultaträkningen
Justering för ej likviditetspåverkande poster
– realisationsvinst vid avyttring av
anläggningstillgångar
Summa likviditetspåverkande intäkter

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

6 223 284

7 203 591

-12 018
6 211 267

-15 888
7 187 702

Not 41 Erhållna bidrag för drift och investeringar
-499 452

1:15 1 Sjöfartsstöd
Lägre kostnad med anledning av färre stödberättigade
fartyg.
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Not 39 Drift, kostnader

Avvikelse årets Avvikelse
tilldelning%
årets netto
1
kostnader

tkr
Drift
Investeringar
Summa erhållna bidrag för drift och investeringar

2017-01-01
2017-12-31
209 420
1 044 088
1 253 508

2016-01-01
2016-12-31
249 534
2 244 389
2 493 923

Finansiell redovisning
Noter

Not 42 Samband mellan resultatredovisning och finansiell redovisning
Verksamhets
volym
enligt

Resultaträkning
Verksamhet

tabell 1 Kostnader

mnkr
Planera åtgärder

911

Planera trafik

881

Intäkter

Intäkter
av bidrag

11

5

813

813

500

0

18 836

14 193

2 384

43

3 196

3 196

89

1

23 236

1 432

653

119

Utbetalning av av driftbidrag och
övrigt stöd

4 236

310

0

Uppdragsverksamhet

2 321

2 321

2 402

1

577

71

0

15

Underhåll
Trafikledning och övrig drift
Investeringar

Forskning och innovation

Balansräkning

Styrning och stöd

1 307

1 302

7

25

Total verksamhet

55 434

24 518

6 047

209

10 078

8

Transferering
Intäkter
av bidrag
till investeringar

2

1 042

1 044

Investeringar

Intäkter
av anslag

Lämnade
bidrag

Medel
från
övriga

Anslag

865

29

1

29

0

20

364

1

11 766

20

3 107

0

659

3 206

5

3 201

310

3 926

6

3 920

56

506

35

470

46

7 648

1 270

6

18 397

7 694

Aktiverat

Anslag

Lån

4 624

4 507

115

18 598

17 701

-145

1

0

6
22 207

Övrigt som påverkar resultaträkningen
Avskrivning väg- och järnvägsanläggningar

1 483

Anslagstilldelning för amortering avseende
lånefinansierade väg- och järnvägsanläggningar
Finansiella kostnader och intäkter

469

74

Vägavgifter Svinesundsförbindelsen,
Motala och Sundsvall

124

187

Skyltfonden
Resultat fr aktier och andelar samt räntekostnader för intresseföretag SVEDAB och
Sweroad

0

0

40

6

6

40

0

39

Summa övrigt

10 710

269

Totalt

35 228

6 316

Årets kapitalförändring

395

209

1 044

1 879

6

6

0

40

20 276

7 700

52

7 647

22 248

–7 383

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 2018
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				Lena Erixon 				Kristina Birath
Ordförande				Generaldirektör

Anne-Marie Eklund Löwinder 		

Hans Lind 				

Magnus Persson

Ilmar Reepalu				Staffan Widlert				Annelie Wikner
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Revisionsberättelse
för Trafikverket 2017
Rapport om årsredovisningen
UTTALANDEN

Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en
revision av årsredovisningen för Trafikverket för 2017, daterad 2018-02-20.
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 2017.
• lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och stödjer en rättvisande 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 rättvisande bild enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt i enlighet
med instruktion, 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 myndighetens 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 revisionsberättelse 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 väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 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
beror på oegentligheter eller fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker, 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
högre 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att ledningen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 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 slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, ska vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn och den bedömning som
lämnats 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
inhämta 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 inriktning och betydande resultat från revisionen, inklusive eventuella betydande brister i den interna styrningen 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
avseenden, 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
inkomster sker i enlighet med tillämpliga föreskrifter samt enligt de finansiella villkor som anges i
regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att granska myndighetens årsredovisning i enlighet med ISSAI och RRI. Enligt våra revisionsstandarder 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
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och särskilda beslut som direkt påverkar redovisningen, innefattar detta de föreskrifter som är
direkt hänförliga 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.

Ledningens bedömning av intern styrning och kontroll
UTTALANDE

Det har vid vår revision av årsredovisningen inte framkommit något som skulle tyda på att ledningen 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 regeringsbeslut 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 revisionen 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 årsredovisningen 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
intern 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, Kapitalförsörjningsförordning (2011:210), Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, Förordning (1996:1191)
om överlåtelse av statens lösa egendom.
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Ilmar Reepalu
Före detta kommunalråd,
ordförande i KPA Liv,
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ledamot i EU:s regionkommitté.

Staffan Widlert
Före detta generaldirektör.
Anneli Wikner
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1 juli 2017) Stadsbyggnadsdirektör samt förvaltningsdirektör för Lantmäterikontoret,
Sundsvalls kommun.
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SAMOT, Karlstads universitet.
Madelein Keskitalo
Styrelsens sekreterare,
Generaldirektörens kansli.
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