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Vägverket har cirka 6 500 anställda och en verksamhetsvolym

på knappt 18 miljarder kronor. Vårt ansvar är att på ett effektivt

sätt och i samverkan med andra aktörer utveckla vägtransport-

systemet i den riktning som regering och riksdag beslutat om.

Vårt arbete ska leda till ett säkert och miljöanpassat väg-

transportsystem som präglas av hög tillgänglighet och hög

transportkvalitet.

År 2000 i korthet
• 463 000 fordon har nyregistrerats under året. Det är sju

procent fler än under 1999.

• Cirka 480 000 körkort utfärdades under året.

• Drygt 200 km landsväg har försetts med mitträcke och där-

med blivit mötesfri. 

• Cirka 90 km gång- och cykelväg har byggts.

• Under året har cirka 1 200 miljoner kronor satsats på de statliga

vägarna i syfte att öka trafiksäkerheten.

• 205 miljoner kronor har betalats ut i statsbidrag för att öka

tillgängligheten för funktionshindrade till kollektivtrafiken.


Vägtransportsystemet består av människor som använder

systemet, fordonen, den fysiska infrastrukturen samt regler

och information som stödjer systemet.

Transporter ger möjligheter...
• På landets 137 000 km allmänna vägar åker vi var och en bil

och buss i genomsnitt 32 km per dag.

• Trafiken har ökat under året – personbilstrafiken med 1 pro-

cent och lastbilstrafiken med 4 procent jämfört med förra året.

...men innebär också risker
• 600 människor (preliminära uppgifter) omkom till följd av

olyckor på vägen. Drygt 4 000 skadades svårt enligt polisens

rapporter.

• Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken har ökat med 1,4

procent under året.
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De senaste årens trafikökning har fortsatt
även under 2000 och då främst för gods-
transporterna. Trafiken på de statliga vägarna
har under 2000 ökat med 1,3 procent för per-
sonbilstrafiken och med 3,8 procent för gods-
transporterna. 

Den ökande trafiken och bristande resurs-
tilldelning har varit de viktigaste orsakerna
till svårigheten att kunna upprätthålla en bra
standard på det statliga vägnätet. Vägverket

har under året inte haft möjlighet att ta igen något av det
eftersläpande underhållet utan en fortsatt försämring har
skett. Eftersläpningen uppgår för närvarande till 13 500 miljo-
ner kronor. Dessutom har det inte gått att hålla tidpunkterna
för starter av väginvesteringar inom vare sig de nationella
eller regionala planerna. Följden av detta är fortsatta problem
med framkomligheten i främst storstadsområdena men också
svårigheter för näringslivet i norra Sverige med bl.a.
bristande bärighet på delar av vägnätet. Att få till stånd en bra
standard på hela vägnätet är en viktig förutsättning för att
stimulera en ökad tillväxt och bidra till en ökad regional
utjämning inom landet.

Kraftigt ökade resurser till trafiksäkerhet
Vägverket har under året satsat mer resurser än någonsin tidi-
gare på att förbättra trafiksäkerheten på det statliga vägnätet.
Totalt har 1 234 miljoner kronor lagts ner på fysiska trafik-
säkerhetsåtgärder för att bl.a. kunna bygga om befintliga
vägar till mötesfri väg och kunna förbättra säkerheten vid
vägens sidområden. Vägverket bedriver också ett aktivt sek-
torsarbete i syfte att påverka både trafikanter, bilindustrin,
kommuner, trafikhuvudmän m.fl. intressenter att verka för
en ökad säkerhet på våra vägar. Vägledande för det trafik-
säkerhetsarbete som bedrivs är det av regeringen beslutade
elvapunktsprogrammet för ökad trafiksäkerhet. Kortsiktigt
har åtgärderna tyvärr inte lett till någon minskning av antalet
dödade och svårt skadade på vägnätet, bl.a. på grund av det
ökade trafikarbetet. Långsiktigt kommer denna typ av åtgär-
der att kunna bidra till en reducering av antalet förolyckade
och skadade i trafiken.

Översvämningarna skapade stora problem i trafiken
De kraftiga och ihållande regnen under sommaren i södra
Norrland och under slutet av året i Dalsland och Värmland
innebar betydande skador på vägnätet. Ett hundratal vägavsnitt
fick stängas av helt med stora framkomlighetsproblem som följd.
Hur stora skadorna på vägnätet slutligen blir återstår att se
efter vinterns tjällossning. Positivt är att verket i samverkan med
andra aktörer på ett bra sätt lyckades hantera de svårigheter
och problem som uppstod i samband med översvämningarna. 

Stora investeringsprojekt
Den första juli invigdes Öresundsförbindelsen. I förbindelsen
innefattas världens längsta snedkabelbro för både väg- och
järnvägstrafik. Bron ansluts på svenska sidan av en motorväg
– Yttre ringen i Malmö. Därmed har ett viktigt projekt slut-
förts i syfte att förbättra transportmöjligheterna mellan Sverige
och Danmark.

Andra större investeringsprojekt som öppnats för trafik
under året är E18/20 Örebro–Arboga, E22 Söderåkra–
Hossmo, E6 Håby–Rabbalshede och E6 Sunningeleden med
Uddevallabron. Stora insatser krävs kommande år för att
klara riksdagens inriktning om att norra E6 ska ges en stan-
dard motsvarande 4-fältsväg till 2007.

För närvarande byggs också Södra Länken med 4,5 km
lång tunnel för att knyta samman delar av de stora trafikle-
derna i södra Stockholm och under 2000 påbörjades arbetet
med Götatunneln i Göteborg.

Vägverkets resultatenheter
Vägverket har under 2000 avgivit ett remissyttrande över den
utredning som näringsdepartementet beställt av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers. Vägverket ställer sig positivt till en
bolagisering av Vägverket Produktion men vill att Vägverket
Konsult förblir en resultatenhet inom verket. Något politiskt
ställningstagande till vad som ska ske framöver har inte
gjorts under året. 

Resultatenheterna Vägverket Produktion och Konsult har inte
klarat sina lönsamhetskrav under 2000. Särskilt bekymmer-
samma har problemen varit i det norra produktionsområdet
inom Vägverket Produktion där kraftiga resursanpassningar
vidtagits under 2000 för att förbättra lönsamheten.

Vision och verksamhetsidé
Under året har inom verket pågått ett intensivt arbete med att
formulera en vision och verksamhetsidé utifrån de nya krav
som ställs på Vägverket. I detta arbete har alla medarbetare
inom verket givits möjlighet att lämna synpunkter innan
visionen och verksamhetsidén fastställdes.

Inför en ny infrastrukturproposition
Vägverket har under 2000 förberett ett nytt ställningstagande
avseende inriktningen på den långsiktiga planeringen. I detta
arbete har ingått att belysa och dokumentera effektsamband
för olika åtgärder, identifiera åtgärder för ökad trafiksäkerhet
och minskad miljöbelastning samt skapa bättre underlag för
behoven av insatser främst för ökad bärighet, drift och underhåll.
Ett arbete som kommer att fortsätta under 2001. Vägverket
ser fram emot en ny långsiktig plan som bättre belyser och sva-
rar upp emot de nya krav som ställs på vägtransportsystemet.

Stabil ekonomi
Verksamhetsvolymen för Vägverket 2000 uppgår till knappt
18 miljarder kronor och innebär att Vägverket håller sig inom
tilldelad budget. Vägverket har då fått utnyttja anslagskrediten
för att klara av att möta ökade kostnader för sommarens och
höstens översvämningar. Myndighetsutövningen redovisar
ett överskridande medan administrations- och sektorsan-
slaget underskrids. Resultatet av 2000 års verksamhet inne-
bär att Vägverket har en stabil ekonomi att utgå ifrån inför
kommande år.

Jan Brandborn
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Under året har Vägverket tagit fram en vision och verk-
samhetsidé med utgångspunkt från samhällets nya krav
och förväntningar på verksamheten. Visionen och verk-
samhetsidén har formulerats i samarbete med styrelsen,
verksledningen och medarbetarna i Vägverket innan de
fastställdes.


Vägverket är en central förvaltningsmyndighet med ett
samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransport-
systemet. Vägverket ansvarar också för myndighetsut-
övning inom vägtransportsektorn samt planering,
byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna. 

Sektorsansvaret för vägtransportsystemet innebär att
verket ska företräda staten på central nivå i frågor som
gäller vägtransportsystemets miljöpåverkan, trafiksäker-

het, tillgänglighet, framkomlighet, effektivitet och bidrag
till regional balans samt i frågor som rör väginformatik,
fordon, kollektivtrafik, handikappanpassning, yrkestra-
fik och tillämpad forsknings-, utvecklings- och demon-
strationsverksamhet inom vägtransportsystemet.

Verksamheten genomförs inom följande fyra huvud-
uppgifter:

Sektorsuppgiften
– att samverka och samordna insatser med berörda
aktörer och att på ett offensivt och resultatorienterat sätt
driva på utvecklingen av vägtransportsystemet, bl.a.
genom att träffa överenskommelser, ge stöd, upphandla
tjänster, tillhandahålla grunddata samt initiera forsk-
ning och utveckling. 

Myndighetsutövning
– att ta fram och tillämpa regler för fordon, körkort,
trafikmiljö och yrkestrafik, handlägga statsbidrag samt
hålla register.

Statlig väghållning
– att utveckla och förvalta det statliga vägnätet i rollen
som beställare. 

Produktion 
– att utföra projektering, byggande, drift och underhåll
på beställning av Vägverket eller andra. Dessutom
ingår övrig uppdragsverksamhet, t.ex. att sälja informa-
tion ur bilregistret. Uppdragsverksamheten redovisas i
ett separat avsnitt i enlighet med regleringsbrevet.





I regleringsbrevet för 2000 anges de mål som regeringen
har ställt upp för Vägverket under året. Som grund för
målen ligger det övergripande transportpolitiska målet
– att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare
och näringsliv i hela landet. I avsnittet Utvecklingen i
vägtransportsektorn finns en övergripande analys av
utvecklingen av vägtransportsystemet med utgångs-
punkt från det transportpolitiska målet. Vägverkets
resultat och insatser med utgångspunkt från verksam-
hetsmålen i regleringsbrevet – presenterade i  gråtonade
rutor – redovisas under respektive huvuduppgift. 



Innehållsförteckning

Verksamhetsidé 
Med människans behov i centrum skapar Vägverket
möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade
transporter och möten i samhället. Utgångspunkten är
samspelet mellan människan, vägen och fordonet. I
aktivt samspel förnyar och förvaltar vi vägtransport-
systemet och tar tillvara samhällets samlade kompe-
tens och kreativitet.

Vision för vägtransportsystemet
Alla kan välja säkra resor och transporter i ett hållbart 
och effektivt vägtransportsystem som tillgodoser
växande behov av rörlighet.



Innehållsförteckning
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1 Målet klaras för entreprenadupphandlingar men ej fullt ut för de egna resorna.
2 Målet klaras för samtliga ämnen med undantag av koldioxid.
3 Målet klaras för samtliga ämnen med undantag av sot och partiklar.
4 Satsningar under året torde ha påverkat möjligheten för funktionshindrade och

äldre att utnyttja kollektivtrafiken men de mätningar som finns visar inte att det
faktiska användandet av systemet har ökat.

  




Trafiksäkerhet År 2000 skall antalet personer som dödas till följd av vägtrafikolyckor understiga 400 och antalet 

polisrapporterade svårt skadade skall understiga 3 700.

Regeringens handlingsprogram med elva punkter för ökad trafiksäkerhet skall genomföras. 

Vägverkets del av detta mål är att

• genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på hela det statliga vägnätet där flest 

svåra olyckor sker. 

• genomföra demonstrationsprojekt av strategisk betydelse för trafiksäkerheten på det 

kommunala vägnätet.

• verka för att efterlevnaden av gällande regler skall öka bland alla trafikanter.

• verka för att användningen av cykelhjälm skall öka.

• Vägverkets egna och upphandlade transporter skall vara kvalitetssäkrade avseende 

trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

• verka för att egna och upphandlade transporter för övriga aktörer inom vägtransportsektorn 

skall vara kvalitetssäkrade avseende trafiksäkerhet och miljö.

• stimulera och påskynda införandet av ny teknik som hjälper föraren till trafiksäkra beteenden.

Efterlevnaden av gällande regler skall öka bland förare och företagare inom yrkestrafiken.

Miljö De totala utsläppen för vart och ett av ämnena koldioxid, kväveoxider och flyktiga organiska 

ämnen (VOC) från vägtransportsystemet skall minska 2000 jämfört med 1999.

2000 skall halterna av vart och ett av ämnena koloxid, kvävedioxider och svaveldioxid samt 

sot och partiklar minska jämfört med 1999.

Utsläppen av cancerframkallande ämnen i tätorterna 2000 skall minska jämfört med 1999.

Antal bostadsfastigheter som exponeras för vägtrafikbuller överstigande i första hand 30 dB(A) 

ekvivalentnivå inomhus samt även 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus skall minska.

Samhällsplanering, Andelen gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafikresor sammantaget skall öka.

kollektivtrafik, 

handikappfrågor Andelen funktionshindrade som kan utnyttja vägtransportsystemet skall öka.

Andelen äldre som kan utnyttja vägtransportsystemet skall öka.

Andelen barn som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet skall öka.



Myndighetsutövning Vägverket skall medverka till att regelverk och verkets praktiska tillämpning av regler på ett 

effektivt sätt bidrar till de övergripande transportpolitiska målen.

Den reala prisnivån skall trendmässigt minska och servicenivån skall trendmässigt öka.

Vägverkets produktivitet inom verksamhetsgrenen myndighetsutövning skall öka.

Registerverksamhet Vägverkets registerverksamhet skall tillhandahålla ett kundanpassat och aktuellt bil- 

och körkortsregister samt yrkestrafikregister med hög tillgänglighet till lägsta möjliga kostnad.

Den reala prisnivån per registrerad enhet inom Vägverkets registerverksamhet skall 

trendmässigt minska.
















































Innehållsförteckning

5



  


Statsbidrag Bidragsverksamheten till enskilda vägar skall säkerställa att standard och tillgänglighet på det 

enskilda statsbidragsberättigade vägnätet upprätthålls.

Det reala à-priset för administration av bidragsverksamheten skall trendmässigt minska.



Väginvesteringar Vägverket skall, med hänsyn till anvisade medel, genomföra investeringar och 

förbättringsåtgärder på det statliga vägnätet i enlighet med den nationella väghållningsplanen 

(inklusive den särskilda planen för trafiksäkerhet och regeringens handlingsprogram med elva 

punkter) och länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Vägverket skall i ökad utsträckning använda vägtrafikledning för att utveckla vägtransportsystemet.

Nya transportanläggningar skall lokaliseras så att de fungerar i samklang med sin omgivning och 

utformas med hänsyn till regionala och lokala natur- och kulturvärden.

Drift och underhåll Underhållet av det statliga vägnätet skall ske på ett sådant sätt att nuvarande tillstånd upprätthålls

av vägar samt att en återhämtning med tio procent av det eftersläpande beläggningsunderhållet sker.

Driften av det statliga vägnätet skall genomföras på ett effektivt sätt samtidigt som ställda krav 

på tillgänglighet, trafiksäkerhet och god miljö enligt nationell väghållningsplan tillgodoses.

Regionala skillnader i ytstandard på belagda vägar skall minska för vägar med samma trafikvolym.

Miljöfarliga material skall inte införas i infrastrukturen, användandet av icke förnyelsebara 

material skall minimeras och material skall återanvändas.

Kvalitet och Vägverket skall minska sina kvalitetsbrister inom statlig väghållning med 50 procent.

produktivitet
Vägverkets produktivitet inom verksamhetsgrenen statlig väghållning skall öka.

Försvar Beredskapen är i allt väsentligt godtagbar i förhållande till uppsatta mål.

 Vägverket skall bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med 

branschen i övrigt.

Bedömning av resultat: Grönt: Målet har uppfyllts

Gult: Delar av målet har uppfyllts

Rött: Målet har inte uppfyllts 











Gult

Grönt









Flertalet av målen under myndighetsutövning och statlig
väghållning har uppfyllts helt eller delvis. Ett viktigt
mål inom statlig väghållning har dock inte klarats,
nämligen att upprätthålla nuvarande standard samt åter-
hämta eftersläpande underhåll. Eftersläpningen har i
stället ökat med ca 500 miljoner kronor under året. Inom
myndighetsutövningen har efterfrågan på körkortsprov
varit stor under året vilket lett till långa väntetider.

Inom sektorsuppgiften har flera mål inte klarats. Det
gäller för trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafikens, gång-
och cykeltrafikens utveckling samt tillgänglighet för barn.
Gemensamt för dessa mål är att de avser hela vägtrans-
portsystemet och graden av måluppfyllelse är därför
beroende av flera aktörers insatser, varav Vägverket är en.

Antalet dödade i vägtrafiken ökade under 2000 från
580 till ca 600. Det är det högsta antalet dödade sedan
1993. Målet högst 400 dödade 2000 har således långt
ifrån uppnåtts. 

Inom miljöområdet är det utsläppen av koldioxid
som är ett fortsatt problem. Koldioxidutsläppen beräk-
nas ha ökat med cirka 1,4 procent under året. Vad gäller
buller har de insatser Vägverket och kommunerna gjort
för att minska antalet bullerutsatta motverkats av att
trafikökningen och nyetableringar i bullerutsatta lägen
har lett till att nya medborgare utsätts för buller. 

Vägverket Produktion och Vägverket Konsult har
under 2000 inte klarat målet att bedriva en egenregi-
verksamhet med en lönsamhet jämförbar med bran-







Innehållsförteckning

schen i övrigt. Särskilt bekymmersamma har proble-
men varit i det norra produktionsområdet inom
Vägverket Produktion där kraftiga resursanpassningar
vidtagits under 2000 för att förbättra lönsamheten.


 

* Avser fakturering mot Vägverket externa beställare. Fördelning av
volymer per enhet finns redovisat under Noter, not 9.

Verksamhetsvolymen under 2000 ligger totalt sett på
knappt 18 miljarder kronor vilket är en ökning med ca
900 miljoner kronor jämfört med förra året.  Skillnaden
i beloppen gäller dels större volym i uppdragsverksam-
heten, dels en ökning av statsbidragen inom myndig-
hetsutövningen som till största delen avser bidragen till
enskilda vägar. Denna skillnad är dock ingen faktisk
förändring i verksamhetsvolym utan en följd av
ändrade regler för utbetalning av bidrag. 

Kostnaden för administration, dvs. planering och
uppföljning, ledning, ekonomi- och personaladmi-

nistration m.m., har minskat med åtta procent 2000
jämfört med 1999. Därmed har trenden med ökande
administrationskostnader brutits. Det besparings- och
effektivitetsarbete som inleddes under våren 1999, bl.a.
med syfte att finansiera fysiska trafiksäkerhetsåtgärder,
har under året börjat ge resultat.



Händelser under året
De stora nederbördsmängderna under sommaren och
hösten har inneburit problem för transporterna på våra
vägar. I juli drabbades främst södra Norrlands inland och
i slutet av året framför allt Dalsland och Värmland.
Skador på vägnätet har medfört stora framkomlighets-
problem och ett hundratal vägavsnitt har fått stängas av
helt. Vägverkets kostnader för reparationer, akuta skydds-
åtgärder och höjd beredskap under 2000 uppgick till
250 miljoner kronor. Kostnaderna för skadorna kom-
mer sammantaget att bli betydligt högre och får därmed
inverkan på Vägverkets ekonomi under de närmaste åren.

Bensinpriserna ökade kraftigt under året. Första
halvåret ökade priserna med drygt tio procent. Under
slutet av året började priserna att sjunka. De kraftiga
prisökningarna har troligen bidragit till att ökningstak-
ten av både trafikarbetet och koldioxidutsläppen har
mattats av under hösten. Prisökningarna har, tillsam-
mans med rapporter om sambanden mellan utsläpp av
växthusgaser och ett förändrat klimat, på olika sätt upp-



    
Sektorsuppgiften 620 718 854 726 643

Myndighetsutövning 2 371 2 695 2 057 2 269 3 037

Statlig väghållning 12 133 11 261 14 026 12 619 12 445

Summa verksamhetsgrenar 15 124 14 675 16 937 15 614 16 125
- varav administration 946 1 057 1 081 1 088 1 005

Uppdragsverksamhet* 927 852 1 093 1 250 1 645

Verksamhetsvolym 16 052 15 527 18 030 16 864 17 770

Under sommaren och hösten drabbades vägnätet av omfattande översvämningar.
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märksammats i den allmänna samhällsdebatten. Pris-
ökningarna har också medfört att åtgärder på det statliga
vägnätet har blivit dyrare.

Långsiktig planering
Vägverket har under 2000 successivt gjort förberedelser
inför kommande steg i den långsiktiga planeringen.
Detta arbete har bl.a. omfattat att sammanställa befint-
lig kunskap om olika åtgärder och deras effekter gent-
emot de transportpolitiska målen (Effektsamband 2000).

Förberedelsearbetet fortsätter under 2001 inför rege-
ringens proposition om framtida inriktning av infra-
strukturen. I detta arbete har regeringen aviserat att
hänsyn också ska tas till bl.a. regionalpolitiska aspek-
ter, miljömål, klimatfrågor och godstransportsystemets
behov. Vägverket ser positivt på detta breda synsätt och
ser fram emot framtagandet av en nationell plan för
vägtransportsystemet.

Satsning på trafiksäkerhet 
Under 2000 har mer resurser än någonsin satsats på rik-
tade trafiksäkerhetsåtgärder. Inriktningen har varit att
satsa på, från trafiksäkerhetssynpunkt, kostnadseffekti-
va åtgärder. Därför har Vägverket bl.a. satsat på att
skapa mötesfria vägar. Under 2000 har drygt 200 km
väg försetts med mitträcke. Denna lösning är unik för
Sverige och innebär att kostnaden för att rädda liv
endast är en tiondel av kostnaden vid en traditionell
väginvestering. 

För att på sikt klara trafiksäkerhetsmålen kommer
Vägverket att fortsätta satsningen på säkerhetsåtgärder
på vägnätet. Dessutom kommer samverkan med andra
aktörer att utökas och fördjupas. Exempel på frågor
som kommer att prioriteras är kvalitetssäkring av trans-
porter,  automatisk hastighetsövervakning, ökad cykel-
hjälmsanvändning samt ny teknik såsom bältespåmin-
nare och alkolås. 

Miljöarbetet
Under året har Vägverket tydliggjort vilka insatser som
är effektiva för att minska vägtrafikens utsläpp av kol-
dioxid. Verksamheten de närmaste åren kommer att
inriktas på att
• skapa en marknad för miljöanpassade och säkra trans-

porter
• sprida information och stödja åtgärder som leder till

ett sparsamt körsätt
• stödja regionala och lokala aktörer att genomföra olika

åtgärder som leder till minskade koldioxidutsläpp
• stödja utveckling av ny teknik och nya drivmedel som

kan minska utsläppen av koldioxid.

Standarden på statliga vägar
Under året har Vägverkets insatser sammantaget inte
lett till en förbättrad standard på det statliga vägnätet.

Starter av väginvesteringar har senarelagts både vad
gäller nationell plan och regionala planer.  Den efter-
släpning av beläggningsunderhållet som fanns redan
vid ingången av året har blivit större. De ökade kostna-
derna som översvämningarna medfört kommer även de
närmaste åren att bidra till att det blir svårare att upp-
rätthålla nuvarande standard. 

För att kunna klara de framtida kraven på det statli-
ga vägnätet har diskussionen om nya sätt att klara
finansieringen av åtgärderna intensifierats. Närings-
departementet har t.ex. presenterat en rapport under
rubriken ”Alternativ finansiering genom partnerskap”.
I rapporten föreslås bl.a. att Vägverket ges i uppdrag att
inleda upphandlingsarbetet av partnerskapslösningar
för E4 förbi Uppsala och Norrortsleden i Stockholm.
Regeringen och eventuellt riksdagen beräknas ta ställ-
ning till förslagen under våren 2001. För att ha en bered-
skap för kommande partnerskapsprojekt har Vägverket
börjat utreda och belysa frågor som kan bli aktuella.

Nya krav inom handikappområdet 
I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken
anges att statliga myndigheter ska vara ett föredöme när
det gäller att göra lokaler, verksamhet och information
tillgänglig för alla. Detta påverkar bl.a. statlig upp-
handling. År 2005 ska lokaler vara anpassade och 2010
ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för hela resan.
Enkelt åtgärdade hinder för tillgänglighet på allmänna
platser ska vara åtgärdade senast 2010. Vägverket har
under året börjat genomföra åtgärder i enlighet med
planens intentioner.



Innehållsförteckning

Under hösten 2000 invigdes en ny sträckning av E6 på delen
Råby-Rabbalshede.
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Hur transporterna utvecklas beror på samhället i övrigt,
både nationellt och internationellt. Efterfrågan på trans-
porter påverkas av den samlade produktionen av varor
och tjänster samt utvecklingen av befolkning och sys-
selsättning. Infrastrukturen för vägtransporter inverkar
också på samhällsutvecklingen.

Riksdagen fastställde 1998 ett övergripande mål för
transportpolitiken: att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörj-
ning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I
regleringsbrevet anges att Vägverkets del av detta är att
inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till:
• Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransport-

systemet utformas så att medborgarnas och näringsli-
vets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. 

• En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets
utformning och funktion medger en hög transportkva-
litet för näringslivet.

• En positiv regional utveckling, där vägtransportsyste-
met främjar en positiv regional utveckling genom att
dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar
av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av
långa transportavstånd.

• En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksä-
kerheten ska vara att ingen dödas eller skadas allvar-
ligt till följd av trafikolyckor, inom vägtransportsyste-
met. Vägtransportsystemets utformning och funktion
ska anpassas till de krav som följer av detta.

• En god miljö, där vägtransportsystemets utformning
och funktion anpassas till krav på en god och hälso-
sam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö
skyddas mot skador samt att en god hushållning med
mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas.




Merparten av persontransporterna i Sverige är väg-
transporter. Personbil och buss står för mer än 80 pro-
cent av persontransportarbetet och drygt 60 procent av
antalet personresor. 


Källa: SCB. Persontransportarbetets fördelning på olika färdmedel vid
inrikes resor. Yrkesmässiga resor är exkluderade. I posten ”Övrigt”
ingår bl.a. gång med 3, cykel med 2 och sjöfart med 1 miljarder
personkilometer. Uppgifterna om persontransporter i SCB:s resvane-
undersökning har en noggrannhet på ca ±10 procent.

Lastbil används för drygt hälften av det totala
godstransportarbetet. Gods som fraktas med lastbil har
i genomsnitt ett högre värde per ton än det som fraktas
med båt och järnväg.



Källa: SIKA/SCB. Inrikes godstransportarbete fördelat på huvud-
transportmedel. Godsmängder som transporteras med buss och 
flyg är små.


Antalet fordonskilometer för personbil var 57 miljarder
under 2000. Personbilstrafiken har därmed ökat med
sex procent sedan 1990. Busstrafiken har haft liknande
utveckling. Den uppgick till ca en miljard fordonskilo-
meter under 2000. 



Index 1990=100

Källa: VTI/Vägverket 

Det totala antalet fordonskilometer för lastbil uppgår
till ca elva miljarder varav sex miljarder för lätta lastbi-
lar. Enligt den officiella statistiken har godstransportar-
betet i Sverige med svenska lastbilar stagnerat under de
senaste åren, mätt i antal tonkilometer. Skattningar
gjorda av Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)
visar å andra sidan en kraftig ökning av antalet körda
kilometer med lastbil de senaste tre åren. Skillnaden
beror sannolikt på en ökande andel transporter med



Innehållsförteckning

    
Personbil, buss 89 88 86 94 103

Järnväg, t-bana 7 7 8 8 8

Flyg 3 3 3 3 3

Övrigt 7 7 6 8 8

Totalt 105 105 103 114 121  

   
Lastbil, kortväga (<100 km) 6 7 7 7

Lastbil, långväga 25 26 26 26

Järnväg (inkl malmtransporter) 19 19 19 19

Sjöfart 9 9 8 8

Totalt 59 61 60 60

Trafikarbete: Den väglängd som samtliga fordon 
(av visst slag) kört under året på ett visst vägnät. 
Persontransportarbete: Antal personer multiplicerat 
med transporterad väglängd. 
Godstransportarbete: Antal ton transporterat gods
multiplicerat med transporterad väglängd.
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utländska lastbilar. Den ökande andelen transporter
med utländska lastbilar kan till stor del förklaras av
ändrade regler för åkerier i EU:s medlemsländer.

På det statliga vägnätet har trafiken ökat med tio
procent sedan 1990. Ökningen har varit störst på
Europavägarna där trafiken ökat med 16 procent.
Under 2000 (1999) har trafiken ökat med 1,5 (3,2) pro-
cent. För personbilar var ökningen 1,3 (3,0) procent
och för lastbilar 3,8 (5,0). 

Antalet förflyttningar till fots tenderar att öka medan
antalet resor med cykel har minskat något.
Nedanstående tabell visar en kraftig ökning av trans-
portarbetet för personbilsförare. Denna ökning är dock
inte statistiskt säkerställd. Vägverkets egna mätningar
tyder på att personbilstrafiken ökat endast med ca en
procent under 2000.

 

Källa: SCB. Persontransportarbetets fördelning på olika färdmedel
vid inrikes resor. Yrkesmässiga resor är exkluderade. Uppgifterna om
persontransporter i SCB:s resvaneundersökning har en noggrannhet
på ca ±10 procent. Källa: moped och mc, VTI.

Användare
Sveriges befolkning uppgick vid slutet av 2000 till 8,9
miljoner. Dessa genomförde under året drygt fem mil-
jarder inrikes resor. Personbil användes för 56 procent
av resorna och 78 procent av reslängden. Det vanligaste
målet för våra resor är till och från arbetet eller skolan.
Därefter är fritidsaktiviteter det vanligaste ärendet. Män
reste i genomsnitt 52 km per person och dag, därav 35 km
med personbil, medan kvinnor reste 40 km, varav 24 km
med personbil. 

I Sverige finns 5,5 miljoner körkortshavare. Det bety-
der att drygt 80 procent av den vuxna befolkningen har
körkort. Andelen 18-åringar som har körkort för person-
bil har minskat kraftigt det senaste decenniet. 1989 hade
49 procent av 18-åringarna körkort. Under 1990-talet sjönk
andelen successivt till 26 procent vid slutet av 2000.

  

Källa: SCB.

Fordon
Antalet personbilar och lastbilar i trafik har under 2000
ökat med tre respektive sex procent. Antalet inregistre-

rade personbilar och lastbilar har ökat med sex respek-
tive tolv procent. Antalet personbilar som direktimpor-
terades 2000 uppgick till 62 800 vilket är 57 procent
mer än 1999. Genomsnittsåldern på personbilar är hög;
över hälften är mer än tio år gamla. Nästan alla tunga
lastbilar är dieseldrivna. Andelen av de lätta lastbilarna
som är dieseldrivna har ökat från 16 procent 1990 till
39 procent 2000. Den viktigaste orsaken till denna
ökning är sannolikt att allt fler personer valt att klassa
om sina dieseldrivna personbilar till lätta lastbilar av
skattetekniska skäl. Andelen personbilar som drivs med
diesel är ca fem procent. Bränsleförbrukningen för nya
personbilar 1999 uppgick till 8,2 l/100 km vilket är en
minskning med 0,3 l/100 km från 1998. Uppgiften för
2000 finns ännu inte tillgänglig.

 

Källa: Vägverket, Sveriges försäkringsförbund (moped). Bland mc i
trafik 2000 finns ca 4 000 s.k. EU-mopeder.

Infrastruktur
Det svenska vägnätet omfattar omkring 137 000 km
allmänna vägar. Av tabellen nedan framgår hur väg-
längden, trafikarbetet, den genomsnittliga reshastig-
heten och den totala restiden fördelar sig på olika kate-
gorier. Förutom de allmänna vägarna finns 75 000 km
enskilda vägar med statsbidrag samt ett mycket stort antal
enskilda vägar utan statsbidrag, de flesta s.k. skogsbil-
vägar. Längden gångbanor och gång- och cykelvägar i
kommunerna kan uppskattas till 30 500 km.

  
 

Källa: Vägverket, Svenska kommunförbundet.



Innehållsförteckning

    
Fotgängare           2,1 2,1 2,5 2,6 2,6

Cyklist          2,1 2,4 2,0 2,1 1,9

Mopedist        0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Motorcyklist 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8

Busspassagerare 7,2 6,7 7,3 7,3 6,8

Personbil, förare 53 53 49 56 62

Personbil, passagerare 28 27 29 29 33

Totalt 93 92 91 98 107

  
Invånare i tusental, 31 dec 4 393 4 490 8 883

Körkortshavare i tusental, 31 dec 2 998 2 539 5 537

Total reslängd i miljarder personkilometer 60 47 107

    
Personbil 3 655 3 703 3 792 3 890 3 999

Buss 15 15 15 15 14

Lastbil, lätt 245 249 264 278 297

Lastbil, tung 67 73 75 76 77

Släp 681 686 697 711 729

Motorcykel (per 30 juni) 122 130 137 150 167

Moped 115 112 107 107 –

    
    

  

STATLIGA VÄGAR 98 000 46 81 570
Vägkategori
Europavägar 4 900 15 98 150
Övriga riksvägar 10 200 13 82 160
Primära länsvägar 11 200 7 78 90
Övriga länsvägar 71 800 11 64 170
Hastighetsgräns
110 km/tim 5 500 10 105 90
90 km/tim 26 100 21 88 240
70 km/tim 59 500 12 67 180
50 km/tim 6 800 3 51 60
Vägtyp
Motorvägar 1 500 9 106 80
Motortrafikleder 300 1 – –
4-fältsväg 300 1 – –
Annan väg 95 900 34 – –

KOMMUNALA
GATOR OCH VÄGAR 39 500 21 49 430
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Tillgänglighet definieras som hur lätt medborgare, närings-
liv och offentliga organisationer kan nå utbud och akti-
viteter. Tillgänglighet påverkas av såväl vägtransport-
systemets som samhällets utveckling, t.ex. ändrad loka-
lisering av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice. 

Tillgängligheten uttryckt som uppoffringen vid för-
flyttning för respektive färdsätt kan mätas i termer av
restid och reskostnad. Uppoffringen är i vissa fall så
stor att tillgängligheten är i det närmaste obefintlig.
Tillgänglighet kan då uttryckas i möjlighet att över
huvud taget använda olika färdmedel.

Av målbeskrivningen framgår att området är mycket
brett. Utvecklingen av mått, mätningar och etappmål är
en ständigt pågående process. Det handlar främst om
att beskriva:
• Barns tillgänglighet via gång- och cykelvägar till sam-

hällsfunktioner som är viktiga för dem, t.ex. skolan. 
• Funktionshindrades möjligheter att använda kollektiva

färdmedel.
• Tillgänglighet via kollektiva färdmedel (mätt i kostna-

der och restider) till arbetsplatser och samhällsutbud.
• Medborgarnas och näringslivets tillgänglighet via

vägtransportsystemet till lokala, regionala och natio-
nella destinationer (för näringslivet handlar det om
både tjänsteresor och godstransporter).

• Tillgänglighet i större tätorter med trängselproblem.
• Medborgarnas kunskap om transportsystemet så att

färdsätt som medger bästa tillgänglighet kan väljas.

Mått och mätmetoder saknas för att kunna konstatera
hur tillgängligheten som helhet utvecklats. För närva-
rande används restiden som mått på tillgängligheten.
Restiden på det statliga vägnätet beräknas till ca 600
miljoner fordonstimmar. Nyöppnade vägar under året
(investeringar större än fem miljoner kronor) har bidra-
git till att restiden på det statliga vägnätet blivit drygt
1,5 miljon fordonstimmar mindre än utan dessa nya
vägar. Sänkningar av hastighetsgränser på det statliga

vägnätet, exklusive vintersänkningar, har på motsva-
rande sätt bidragit med 0,2 miljoner fordonstimmar
längre restid än utan dessa sänkningar.   

En samlad bedömning är dock att tillgängligheten
inte har förbättrats. I denna bedömning inkluderas inte
bara restider utan även tillgänglighet via kollektiva
färdmedel, barns och funktionshindrades tillgänglighet
samt trängsel i tätorter.


Under detta delmål hanteras ett antal krav på vägnätet
som är av särskild betydelse för näringslivets transporter.
Transportkvaliteten påverkar transportkostnaderna och
därmed också tillgängligheten. Transportkvalitet bedöms
utifrån vägens egenskaper. För närvarande används
måtten kilometer bärighetsnedsatt väg, ojämnheter och
spår i belagd väg samt andel vägsträcka med högsta
bärighetsklass (BK1) för att mäta transportkvaliteten.

Även för delmålet transportkvalitet pågår utveckling
av etappmål. Etappmålen omfattar vägens yta, vägens
bärighet och vägsystemets tillförlitlighet. Åtta mått och
mätverktyg för mätning av etappmålen är framtagna. 

Den sammanlagda väglängden med bärighetsned-
sättning under tjällossningsperioden ökade under första
halvan av 1990-talet. Därefter har bärighetsnedsättningarna
minskat med undantag av 1998 och 1999. Sammanlagt har
12 400 (15 200) km väg haft nedsatt bärighet under 2000.
Andelen högtrafikerad (mer än 2 000 fordon per dygn)
belagd väg med otillfredsställande kvalitet vad gäller
ojämnhet respektive spår har minskat under 1990-talet.
Andelen vägsträcka med högsta bärighetsklass har ökat
under 1990-talet och uppgår nu till 92 procent. 

Vid en samlad bedömning av resultat från de nu till-
gängliga måtten; kilometer bärighetsnedsatt väg, ojämn-
heter och spår i belagd väg samt andel vägsträcka med
högsta bärighetsklass, kan slutsatsen dras att de statliga
vägarna under det senaste decenniet förbättrats något.
För övriga vägar saknas uppgifter.


Regional utveckling innefattar två dimensioner: (1) regio-
nalekonomisk tillväxt och medborgarnas välfärd i landets
olika delar, (2) en fördelningspolitisk dimension som
uttrycks i målformuleringen att förbättringar i vägtrans-
portsystemet ska bidra till en positiv ekonomisk utveck-
ling i regioner som har svårare att utvecklas än andra. 

Vägverket har tillsvidare tolkat det transportpolitiska
målet om en positiv regional utveckling som att fördel-
ningen av infrastruktursatsningar bör vara sådan att de
delar av landet som tillhör ett stödområde ska få minst
lika stor andel av tillgänglighetsförbättringar som lan-
det i övrigt sett över en längre period. Som stödområde
räknas de norra delarna av landet, Bergslagen och vissa
kommuner i västra och sydöstra Sverige. I dessa områ-
den bor cirka 25 procent av Sveriges befolkning.

Vägverket använder för närvarande måttet restidsför-



Innehållsförteckning

Bussar med lågt insteg tillsammans med gångbanor i nivå är exempel
på åtgärder för att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken.
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ändringar av investeringar i det statliga vägnätet för att
mäta regional utveckling. Utveckling pågår av delmålet.
För närvarande tas nya mått och mätverktyg fram. 

Stödområdenas andel av restidsminskningarna av
investeringar i det statliga vägnätet under 2000 var ca
en procent. Restiden och reskostnaden i stödområdena
är ca 30 procent av landets totala restid och reskostnad.
Restidsminskning av årets investeringar bör därför vara
minst 30 procent i stödområdena för att vara lika stor
som för övriga delar av landet. Den regionala utveck-
lingen bedöms därför ha försämrats. 


År 2000 beräknas 600 (580) personer ha dödats i väg-
trafiken. Det är en ökning med tre procent från föregå-
ende år. Antalet dödade i vägtrafiken har därmed fort-
satt att öka och är det högsta sedan 1993. Antalet polis-
rapporterade svårt skadade under 2000 är i stort sett
oförändrat och beräknas uppgå till ca 4 075 (4 043).
Härmed kan Vägverket konstatera att utvecklingen inte
närmat sig det långsiktiga trafiksäkerhetsmålet om att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt.

 

Index 1990=100  

Under första halvan av 1990-talet skedde en kraftig
minskning av antalet dödade och svårt skadade perso-
ner. Denna positiva utveckling avtog i mitten av 1990-
talet och från 1998 har antalet dödade och svårt ska-
dade personer ökat. Den positiva utvecklingen under
första halvan av årtiondet kan delvis förklaras av färre
unga bilförare och mindre alkohol i trafiken. Ökningen
av dödade och svårt skadade personer från 1998 beror
till stor del på att trafiken ökat.

I den officiella statistiken över vägtrafikolyckor för
antal svårt skadade finns ett betydande bortfall. För att få
en säkrare beskrivning av hur många som skadas svårt
i trafiken kan man använda sig av Socialstyrelsens pati-
entstatistik. År 1997, som är det senast redovisade året,
skadades ca 12 500 så svårt att de blev inlagda på sjukhus.


Utsläpp av luftföroreningarna fortsätter att minska och
etappmålen för kväveoxider, flyktiga organiska ämnen
samt cancerframkallande ämnen kommer sannolikt att
nås. Etappmålet för svaveldioxid är redan uppnått med
god marginal.




Index 1990=100

När det gäller koldioxid innehåller statistiken osäkerhe-
ter. Därför presenteras inte den beräknade utvecklingen
från 1990, men vi gör ändå bedömningen att det är osäkert
om etappmålet för koldioxid kommer att nås. Halterna
av hälsopåverkande luftföroreningar har i de flesta av-
seenden minskat men höga halter i en del tätorter kvar-
står. I dagsläget är det framför allt kvävedioxid, bensen,
partiklar och marknära ozon som kan förekomma i så
höga halter att hälsan påverkas. 

Målet för buller vid nybyggda eller väsentligt
ombyggda vägar uppfylls i de flesta fall. Målet att minska
antalet utsatta för buller i befintliga bostadsmiljöer har
inte uppnåtts och etappmål för 2003 kommer inte att
uppfyllas med nuvarande åtgärdstakt. 

Styrande och konkreta mål saknas inom natur- och
kulturmiljöområdet. Förslag till mål och modell samt
strategi håller på att konkretiseras. Kunskapsuppbygg-
naden fortsätter genom t.ex. inventeringar av alléer och
kulturvägar. 

Interna mål för återvinning och minimering av
användning av ändliga naturresurser har uppnåtts. Den
totala saltanvändningen har vid en behovsrelaterad jäm-
förelse inte minskat sett från föregående år. Problem
avseende saltskadade brunnar, vattendrag och kommu-
nala vattentäkter kvarstår.



Innehållsförteckning
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* Kostnaden för gemensamt trafiksäkerhets- och miljöarbete har
fördelats lika mellan områdena Trafiksäkerhet och Miljö.

** Väg- och trafikdata har tidigare redovisats tillsammans med
registerverksamheten under  Grunddata. Registerverksamheten
redovisas fr.o.m. 2000 under  Myndighetsutövning, tillämpning
av regler. 1996–1999 års värden är omräknade. 

*** Redovisning av områdena Fordon, Yrkestrafik och Körkort finns
i avsnittet Myndighetsutövning. 



Verksamhetsvolym: 193,0 (203,2) miljoner kronor,
varav 12,3 (15) miljoner kronor för gemensamt arbete
med miljö och trafiksäkerhet. Av verksamhetsvolymen
avser 62,51 (65) miljoner kronor bidrag till NTF. 



* Uppfylls för entreprenadupphandlingar men ej fullt ut för egna resor.
** Bilbälte: endast en mätning är gjord efter lagändring.

Rattfylleribrott: data saknas. 

År 2000 beräknas 6002 (580) personer ha dödats i väg-
trafiken. Antalet svårt skadade är i stort sett oförändrat
och beräknas uppgå till 4 0752 (4 043). Det innebär att
målet för 2000 om högst 400 dödade och 3 700 svårt
skadade långt ifrån uppnåtts. 

 

Antalet dödade på det statliga vägnätet har ökat med
nio procent under 2000. På det övriga vägnätet har
antalet dödade minskat med tio procent.

  




1 Rapporteringen av resultatet för NTF:s verksamhet sker i NTF:s 
årsredovisning i enlighet med krav i regleringsbrevet.

2 Definitiva uppgifter om antalet dödade och skadade under
2000 finns ännu ej tillgängliga (feb. 2001). I siffrorna ingår 
ca 40 personer som avlidit p.g.a. sjukdom.

Innehållsförteckning

    
Trafiksäkerhet* 248 291 326 203 193

Miljö* 28 40 72 51 50

Samhällsplanering, 32 42 45 55 43
kollektivtrafik och 
handikappfrågor

Väginformatik 59 59 88 75 70

Väg- och trafikdata** 49 50 82 77 91

Fordon *** 2 10 7 5 3

Yrkestrafik *** 3 3 5 4 2

Körkort *** 5 4 2 7 1

Forskning och utveckling 194 219 226 250 191

Summa 620 718 854 726 643

Uppfyllt

Uppfyllt

Mätdata 
saknas**

• Verka för att egna och upphandlade trans-
porter för övriga aktörer inom vägtran-
sportsektorn skall vara kvalitetssäkrade
avseende trafiksäkerhet och miljö.

• Stimulera och påskynda införandet av ny
teknik som hjälper föraren till trafiksäkra
beteenden.

Efterlevnaden av gällande regler skall öka
bland förare och företagare inom yrkestrafiken.

Resultat:
Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Delvis
uppfyllt*

År 2000 skall antalet personer som dödas
till följd av vägtrafikolyckor understiga 400.

År 2000 skall antalet polisrapporterade
svårt skadade personer understiga 3 700.

Regeringens handlingsprogram med elva
punkter för ökad trafiksäkerhet skall genom-
föras. Vägverkets del av detta mål är att
• Genomföra kostnadseffektiva trafiksäker-

hetsåtgärder på hela det statliga vägnätet
där flest svåra olyckor sker. 

• Genomföra demonstrationsprojekt av strate-
gisk betydelse för trafiksäkerheten på det
kommunala vägnätet.

• Verka för att efterlevnaden av gällande
regler skall öka bland alla trafikanter.

• Verka för att användningen av cykelhjälm
skall öka.

• Vägverkets egna och upphandlade trans-
porter skall vara kvalitetssäkrade avseende
trafiksäkerhet och miljöpåverkan.
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Antalet polisrapporterade svårt skadade visar en
minskning med fyra procent på det statliga vägnätet
och en ökning med nio procent på det övriga vägnätet. 



Ökningen av antalet dödade under 2000 gällde i huvud-
sak bilförare och bilpassagerare. 

Sammanlagt bedöms åtgärder som genomförts under
2000 ha medfört 18 färre dödade och 114 färre polis-
rapporterade svårt skadade i trafiken. Dessa åtgärder
har dock inte varit tillräckliga för att minska det totala
antalet dödade i trafiken. Förutom trafikökningen har
sannolikt även andra faktorer påverkat trafiksäkerheten
negativt. En trafikökning motsvarande årets borde nor-
malt ha medfört att antalet dödade sjunkit, enligt en för-
klaringsmodell framtagen av VTI grundad på statistik
från 1977–1999. Årets utfall på 600 döda kan därför
betraktas som ovanligt ogynnsamt. 




Användare
Allmänhetens värdering av trafiksäkerhet bedöms ha
ökat under året. Enkätresultat visar att intresset för trafik-
säkerhetsfrågor under 2000 (1999) har ökat till 39 (37)
procent. Påståendet att politikers och beslutsfattares
vilja att satsa på trafiksäkerhet har ökat den senaste
tiden instämmer 32 (29) procent i. Slutligen säger 16
(19) procent sig vara villiga att betala mer för bensinen
om pengarna går till trafiksäkerhetsåtgärder

Andelen hastighetsöverträdelser är oförändrad jäm-
fört med 1999. Från 1996 har hastighetsöverträdelser
för lastbilar ökat med sju procentenheter medan det för
personbilar i stort sett varit oförändrat. Hastighets-
gränserna på det statliga vägnätet överskreds i 55 pro-
cent av trafikarbetet. På vägar i tätort överskreds
hastighetsgränserna i 49 procent av trafikarbetet.
Medelhastigheten som redovisas i avsnittet Utveck-
lingen i vägtransportsektorn har inte förändrats på
någon vägkategori under 2000 jämfört med 1999. 

 
 

Någon säkerställd förändring har inte skett av använd-
ningen av cykelhjälm och av bilbälte i personbilar.
Cykelhjälmsanvändningen var 16 procent 2000. Bil-
bältesanvändningen var för förare i personbilar 90 
procent och för passagerare i framsätet 92 procent.
Användningen av bilbälte bland förare av taxi och
tunga lastbilar har ökat betydligt jämfört med situa-
tionen före lagändringen den 1 oktober 1999. Bältes-
användningen var för taxiförare 60 (27) procent, förare
av tunga lastbilar 19 (5) procent och bland förare av
tunga lastbilar med släp 27 (7) procent under 2000
(1999). Den ökade användningen av bilbälte hos förare
av taxi och tunga lastbilar beräknas ha medfört en
minskning av antalet dödade med en person och antalet
svårt skadade med nio personer per år. 

Antalet anmälda rattfylleribrott uppgick 2000 (1999)
enligt Rikspolisstyrelsen till 16 523 (14 361), varav 
3 805 (1 717) drograttfylleribrott. Totalt sett är det en
ökning med 15 procent jämfört med föregående år.
Antalet alkoholrattfylleribrott är i stort sett oförändrat.
Statistik över antalet rattfylleribrott inom den yrkes-
mässiga trafiken finns ännu inte tillgänglig. Vägverket
har för avsikt att ta fram ett system där detta synliggörs.

Fordon
Under 2000 inregistrerades 354 650 personbilar och
169 517 avregistrerades. Nya bilar är normalt krocksäk-
rare än äldre, och förnyelsen av bilparken ger därmed
positiva trafiksäkerhetseffekter. Andelen av trafikarbe-
tet som utförs med personbilar utrustade med krock-
kudde på förarplats fortsätter att öka och uppgick 2000



Innehållsförteckning
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Bälte tunga fordon 1 9

Vinterdäck (vårvintern 2000) 3 22

Investeringsobjekt 5 30

Riktade trafiksäkerhetsåtgärder 8 48

Generella hastighetsändringar – 2

Vinterhastighet 1 3

Totalt 18 114

     
50 km/tim 73 73 71 67 65

70 km/tim 53 54 53 52 54

90 km/tim 51 52 52 51 52

110 km/tim 53 51 56 56 56

Samtliga statliga vägar 54 53 55 54 55



Huvudled 50 km/tim 53 55 54 55 54

Huvudled 70 km/tim 38 40 40 30 29

Samtliga tätortsvägar 50 50 51 49 49
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till 53 (48) procent. Den ökade trafiken med tunga last-
bilar innebär en ökad skaderisk för övriga trafikanter
och får därmed negativ effekt på trafiksäkerheten.
Obligatoriska krav på vinterdäck för personbilar och
lätta lastbilar infördes inför vintern 1999/2000, vilket
årligen beräknas minska antalet dödade med sex personer
och antalet svårt skadade med 50 personer. 

Infrastruktur 
Investeringsobjekten på det statliga vägnätet som öppnats
för trafik under 2000 beräknas medföra att antalet dödade
årligen minskar med fem personer och antalet svårt ska-
dade med 30 personer. Satsningen på riktade trafiksäker-
hetsåtgärder under 2000 uppskattas ge en årlig effekt på
åtta färre dödade och 48 färre svårt skadade personer.

Hastighetsgränserna har under 2000 sänkts från 110
till 90 km/tim på 372 km väg och från 90 till 70 km/tim
på 511 km väg. Detta beräknas medföra en minskning
av antalet polisrapporterade svårt skadade med två per-
soner. Inför vintersäsongen 2000/2001 har hastighets-
gränserna åter tillfälligt sänkts från 110 till 90 km/tim
på 1 620 km väg och från 90 till 70 km/tim på 420 km
väg, vilket motsvarar en procent av trafikarbetet på det
statliga vägnätet. Denna andel är något mindre än under
förra vintern. Hastighetssänkningarna vintertid 2000
beräknas ha medfört en minskning av antalet dödade
med en person och antalet polisrapporterade svårt ska-
dade med tre personer.



Elvapunktsprogram
Under 1999 presenterade regeringen ett program med elva
punkter för ökad trafiksäkerhet. Vägverket har under 2000
inriktat insatserna i sektorsuppgiften på nedanstående punk-
ter i programmet. Punkten ”Satsning på de farligaste
vägarna” redovisas under avsnittet Statlig väghållning.

Säkrare trafik i kommunerna
Vägverkets sektorsarbete för säkrare trafikmiljö i tätort
har i ett första steg varit inriktat på att, i samarbete med
Kommunförbundet, stödja kommunerna att analysera
sitt vägnät från trafiksäkerhetssynpunkt (nätanalys) och
i ett andra steg få fram politiskt förankrade handlings-
planer för att åtgärda de brister som analysen påvisar.
Nätanalyser beräknas vara genomförda i de flesta
kommuner under 2001. Förankrade handlingsprogram
finns idag bara i några enstaka kommuner.

För att stimulera den långsiktiga utvecklingen har
verket medverkat till att goda exempel tagits fram och
spridits. Ett viktigt sådant exempel är ett projekt som
startats i Trollhättan, ”På väg mot nollvisionen”. På en
slinga byggs kommunala gator och statliga vägar om
efter Nollvisionens principer. Projektet ska visa hur
Nollvisionen kan förverkligas och hur en kombination
av kostnadseffektiva lösningar kan öka trafiksäkerheten

radikalt. Totalt har 14 demonstrationsprojekt av olika
karaktär och storleksordning genomförts under 2000
till en kostnad av 14,6 miljoner kronor.

Trafikantens ansvar betonas
Vägverket har under året arbetat med påverkansinsatser av
olika slag riktade till trafikanter och medborgare främst
inom områdena hastigheter, alkohol och bältesanvändning. 

Polisen och Vägverket har gemensamt tagit fram en
strategi för effektivare hastighetsövervakning. Vägverket
och Rikspolisstyrelsen har också startat ett försökspro-
jekt med automatiska hastighetskameror. Försöket
kommer enligt nuvarande planer att omfatta 20 vägav-
snitt i 16 län och pågå till 2002. I försöket ingår omfatt-
tande informations- och kommunikationsinsatser. Delar
av projektet som avser användning av digitala kameror
har försenats i väntan på översyn av rättsläget.

Säker cykeltrafik
Området säker cykeltrafik prioriterades ned 1999 och
2000 i samband med beslut om besparingar för att få
ökade resurser till fysiska trafiksäkerhetsåtgärder. Ingen
nationell satsning har därför gjorts på kampanjer för
ökad cykelhjälmsanvändning. Däremot har Vägverkets
regioner i samarbete med kommuner och frivilligorga-
nisationer genomfört lokala projekt om säker cykling,
bl.a. med syfte att öka cykelhjälmsanvändningen. 

Kvalitetssäkring av transporter avseende trafik-
säkerhet och miljöpåverkan
Kvalitetssäkring av transporter har bedrivits som ett gemen-
samt trafiksäkerhets- och miljöarbete. Detta redovisas
under Miljöavsnittet. Därutöver bedrivs försök med alko-
lås som ett led i att främja användning av ny teknik. Med
stöd från Vägverket har ett taxiföretag, ett bussbolag och en
åkericentral åtagit sig att montera in alkolås i 100 fordon
vardera. Försöket ska pågå i två år. Ett antal mindre försök
med alkolås har redan påbörjats i olika delar av landet. 

Ny teknik utnyttjas bättre
Förutsättningarna för att installera bältespåminnare i
personbilar har undersökts i en förstudie. Inter-
nationellt driver Vägverket ett arbete med att ta fram en
gemensam europeisk kravspecifikation för bältespå-
minnare inom ramen för EEVC:s arbete (European
Enhanced Vehicle-safety Committee). Det finns även
ett förslag inom det europeiska krockprovningspro-
grammet Euro NCAP som innebär att bilar med sådana
system ska premieras. Försöksverksamheten med alko-
lås, bl.a. inom området för kvalitetssäkring av transpor-
ter (se ovan), och hastighetsanpassningssystem har
pågått under året. Totalt har Vägverket under 2000 dri-
vit sex projekt, i syfte att stimulera och påskynda infö-
rande av ny teknik som hjälper föraren till ett trafik-
säkrare beteende, till en kostnad av 31 miljoner kronor.
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Djupstudier
Erfarenheterna från Vägverkets djupstudier ligger till
grund för Trafikansvarsutredningens förslag om djup-
studier av dödsolyckor. Utredningen föreslår att alla
systemutformare aktivt tar del i undersökningarna av
alla dödsolyckor. Materialet har också använts för att
stötta arbetet med bältespåminnare. Detta har resulterat
i att EU-rådet och EU-parlamentet tagit upp frågan om
bältespåminnare på sina agendor. 

En klassificeringsmodell har tagits fram som bygger
på de krav Nollvisionen ställer på ett säkert vägtrans-
portsystem. Klassningen ger möjligheter att beskriva
trafiksäkerhetsproblemet samt på längre sikt att följa
utvecklingen. 

Klassning av dödsolyckor 1998 och 1999 har genom-
förts, se figur. Resultatet visar att det är gruppen
”Misstag som lett till dödande krockvåld kopplat till
vägutformning/hastighetsgräns” som är dominerande.
Trafikanterna har alltså gjort sitt bästa för att följa gäl-
lande regelverk och har skyddat sig på ett adekvat sätt.
Men de har gjort misstag eller felbedömningar som
vägtransportsystemet inte var byggt för att hantera.
Fordonens skyddsegenskaper, vägens utformning och
tillåtna hastigheter måste bättre stämma överens om
dessa fall ska elimineras.

FoU-verksamhet
Inom trafiksäkerhetsområdet pågick 42 forskningsprojekt
under 2000. Sju projekt har avslutats  under året och
avrapporterats i seminarieform till aktörerna i sektorn.

Bland de avslutade projekten kan nämnas Be-
dömning av olika åtgärders trafiksäkerhetspotential
(Tranportøkonomisk Institutt, Oslo, Rune Elvik) som
bl.a. konstaterar att målet 270 döda 2007 inte kan nås
med dagens insatsnivå. Ett annat projekt är en utvärde-
ring av hastighetsprojektet Lugna Dalom som visar att
övervakning som upplevs ske ”var som helst och när

som helst” har stor potential att påverka hastigheten
och därmed skadebilden. Ytterligare exempel på ett
projekt som avslutats är Behavioural effect of the intro-
duction of seat belt interlocks (Monash University,
Victoria, Australien). En metod har utvecklats och pro-
vats för att kunna utvärdera acceptansen av ett infö-
rande av påminnelsesystem för bilbälten.


Verksamhetsvolym: 49,8 (50,6) miljoner kronor, varav
12,3 (15) miljoner kronor för gemensamt arbete med
miljö och trafiksäkerhet.



* Ej uppfyllt vad gäller koldioxid.
** Ej uppfyllt vad gäller sot och partiklar.
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Grava medvetna regelbrott
som lett till dödande krock-
våld (111st).

Otillräckligt person-
ligt skydd mot
dödande krockvåld
(218 st).

Misstag som lett till dödande
krockvåld kopplat till vägutform-
ning/hastighetsgräns (637st).

Resultat:
Delvis 
uppfyllt*

Delvis 
uppfyllt**

Uppfyllt

Ej uppfyllt

De totala utsläppen för vart och ett av
ämnena koldioxid, kväveoxider och flyktiga
organiska ämnen (VOC) från vägtransport-
systemet skall minska 2000 jämfört med 1999.

2000 skall halterna av vart och ett av ämnena
koloxid, kvävedioxider, svaveldioxid samt
sot och partiklar minska jämfört med 1999.

Utsläppen av cancerframkallande ämnen i
tätorterna 2000 skall minska jämfört med
1999.

Antal bostadsfastigheter som exponeras 
för vägtrafikbuller överstigande i första hand 
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus samt
även 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus 
skall minska.
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Användare



Luftkvaliteten i våra svenska tätorter blir allt bättre.
Variationer förekommer eftersom halterna av luftför-
oreningar även beror på faktorer såsom ventilationsför-
hållanden, temperatur och intransport av föroreningar
från andra regioner. Halterna av kvävedioxid har totalt
minskat med ca 40 procent sedan vintern 1986/87
enligt det befolkningsviktade miljöindex som SCB har
utvecklat för luftkvalitet. Motsvarande minskning för
svaveldioxid är ca 85 procent. Sothalterna har minskat
med ca 50 procent under samma period. Minskningen
av halterna av svaveldioxid och kvävedioxid har hållit i
sig fram till de senaste åren, medan utvecklingen för sot
verkar gå i fel riktning. Under vinterhalvåret 1999/2000
klarades miljökvalitetsnormen för svaveldioxid och
gränsvärdet för sot medan gränsvärdet för kvävedioxid
överskreds vid flera vägar.

Miljöindex har inte kunnat bildas för partiklar och
kolmonoxid eftersom mätningar inte är tillräckligt fre-
kvent förekommande. I Stockholm noteras en minskning
på Hornsgatan av kolmonoxid från 1989/90 till 1999/2000
med 60 procent. Riktvärdet för kolmonoxid tangerades
under vintern 1999/2000 vid en mätstation i Stockholm.
Den längsta mätserien av partiklar (PM-10) finns i
Göteborg där mätningar skett sedan början på 1990-
talet. Det går inte att utläsa några tydliga trender utifrån
dessa mätningar, möjligen har halterna minskat något.

Fordon



* EMV = emissionsmodell vägtrafik,
TCT = Trafik cancerframkallande ämnen tätort.

Utsläppen av koldioxid beräknas ha ökat med ca 1,4
procent under 2000. Detta är en lägre ökningstakt än
föregående år. En faktor till att utsläppen inte har fort-
satt att öka i samma takt som tidigare är att trafik-
ökningen är lägre under året. Eventuellt har en avmatt-
ning av konjunkturen under hösten fått ett visst genom-
slag. Trenden mot allt mindre förbrukning av bensin
och en ökad förbrukning av diesel fortsätter.

Utsläppen av kväveoxider har minskat med 25 pro-
cent sedan 1995. Jämfört med förra året är minskning-
en sex procent. Utsläppen av kolväten har minskat med
47 procent sedan 1995. Jämfört med förra året är
minskningen elva procent. Utsläppen av cancerfram-
kallande ämnen i tätort har minskat med 43 procent
sedan 1991 och med 17 procent sedan förra året.
Minskningen av utsläppen av kväveoxider, kolväten
och cancerframkallande ämnen beror på att fordon med
bättre miljöegenskaper utgör en allt större del av trafik-
arbetet samt på att bränslenas miljöegenskaper har för-
bättrats. Under 2000 ersattes den miljömässigt sämre
miljöklass 2-bensinen helt av miljöklass 1-bensin.

Infrastruktur

Buller
Omkring 1,4 miljoner personer i Sverige är idag utsatta
för vägtrafikbuller över riktvärdet för ekvivalentnivå
utomhus vid permanentbostäder, vård- och undervis-
ningslokaler, av dessa är 215 000 utsatta för buller över
65 dB(A). Bullerskyddsåtgärder har medfört en minsk-
ning av antalet personer, speciellt inomhus, utsatta för
mycket höga bullernivåer, samtidigt som nya grupper
av störda tillkommit2. Sammantaget bedömer vi därför
att antalet bullerstörda inte har minskat under året.

Riktvärden avseende vägtrafikbuller uppfylls i de
flesta fall vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad.
Vad gäller etappmålet för 2003 kommer detta med
dagens åtgärdstakt inte att uppfyllas. 



1 Under 2000 har ett arbete påbörjats för att få fram mer tillförlitliga
siffror på utsläppet av koldioxid från vägtrafiken. Kvaliteten på
data om den relativa utvecklingen har förbättrats men osäkerhet
om absolutnivån kvarstår. Därför presenteras ingen uppgift om
hur stort utsläppet av koldioxid var 2000.

2 För Vägverkets åtgärder se kapitel Statlig väghållning.
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Kvalitetssäkring av transporter avseende trafik-
säkerhet och miljöpåverkan
Vägverket har under 2000 fortsatt med att utveckla en
marknad för trafiksäkra och miljöanpassade transporter
genom att stödja aktörer på marknaden att kvalitets-
säkra sina transporter, genom egna insatser eller upp-
handling. 

Kommuner och landsting har även under 2000 fått
stöd i framtagningen av policy och krav i upphandlingar.
Dessutom har samarbetet inletts med näringslivet och
då i första hand med företag och branschorganisationer
inom handel, livsmedel, verkstad, stål- och gruv-, skogs-
samt transportbranschen.

Kvalitetssäkringsarbetet har omfattat 19 landsting,
108 kommuner, 57 företag och 70 andra organisationer.
Under 2000 har 8 landsting, 49 kommuner och 15 andra
organisationer gjort upphandlingar av transporttjänster
med uttalade miljö- och säkerhetskrav i underlaget.
Uppfyllandet av kraven kommer att påverka koldioxid-
utsläpp, hälsovådliga emissioner, hastighet, nykterhet,
bältesanvändning och användning av säkra fordon.

För Vägverkets egna transporter har krav ställts i alla
verkets entreprenadupphandlingar. Vidare pågår arbete
med att säkra implementering av verkets resepolicy.
Beträffande Vägverkets tjänsteresor har koldioxidut-
släppen varit oförändrade år 2000 jämfört med 1999
medan den totala reslängden ökat.

Projekt Sparsam körning
Vägverket bedriver ett projekt kallat Sparsam körning,
SPARK, som syftar till att öka kunskapen och insikten
om körsättets betydelse för miljön. Viktiga bestånds-
delar i projektet är Ecodriving och Heavy Ecodriving
(för förare av tunga fordon) som är praktisk-teoretiska
utbildningar där man lär sig köra sparsamt och miljö-
anpassat. Utbildningarna har tagits fram i samarbete
med Sveriges Trafikskolors Riksförbund och Energi-
myndigheten. När det gäller Heavy Ecodriving har även
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA,
deltagit i samarbetet. 

För närvarande finns ca 300 lärare i Ecodriving och
ett 70-tal i Heavy Ecodriving fördelade över landet.
Totalt har drygt 3 000 personer utbildats i Ecodriving
och ca 400 i Heavy Ecodriving. Dessutom har upp-
skattningsvis ca 1 500 personer fått kortare praktiska
utbildningar. 

Europa-MaTs-projektet
Vägverket har deltagit i arbetet med Europa-MaTs-
projektet som dock haft en begränsad omfattning.
Verksamheten under året har varit inriktad på att förbe-
reda för det svenska ordförandeskapet i EU. Vägverket
har deltagit i ett antal arbetsgrupper under EU-kom-
missionen.

Regionala aktiviteter
Regionerna har under 2000 gjort många regionalt
anpassade insatser inom miljöområdet, som bygger på
samarbete mellan Vägverkets regioner, kommuner och
landsting. Insatser som dialogprojekt, bilpooler och
cykelprojekt pågår.

 


Verksamhetsvolym: 43,4 (55) miljoner kronor. 



* Satsningar under året torde ha påverkat möjligheten för funktions-
hindrade och äldre att utnyttja kollektivtrafiken men de mätningar som
finns visar inte att det faktiska användandet av systemet har ökat.




Miljontal resor

Källa: SCB

Andelen gångtrafik och cykeltrafik av persontransport-
arbetet är vardera ca två procent under 2000 vilket är
oförändrat sedan 1999. Antalet förflyttningar till fots
tenderar att öka medan antalet resor med cykel har min-
skat något. Busstrafikens andel av persontransportarbetet
är, enligt SCB, ca sex procent. Denna siffra är osäker
men antyder en minskning av andelen jämfört med 1999.
Statistiken omfattar lokal och regional busstrafik, lång-
färdsbuss och charterbuss men inte skolskjutsar. 

Dessa resultat innebär att målet att sammantaget öka



Innehållsförteckning

Resultat:
Ej uppfyllt

Delvis 
uppfyllt*

Delvis 
uppfyllt*

Ej uppfyllt

Andelen gångtrafik, cykeltrafik och kollek-
tivtrafikresor sammantaget skall öka. 

Andelen funktionshindrade som kan utnyttja
vägtransportsystemet skall öka.

Andelen äldre som kan utnyttja vägtran-
sportsystemet skall öka.

Andelen barn som på egen hand kan utnyttja
vägtransportsystemet skall öka.
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andelen gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafikresor
inte har uppnåtts.

Av funktionshindrade med rörelsehinder i Sverige
gjorde 57 (58) procent 2000 (1999) minst en resa per
genomsnittlig dag (SCB). Motsvarande siffra för perso-
ner som är äldre än 65 år var 60 (59). Detta tyder på att
det faktiska resandet för dessa grupper är relativt oför-
ändrat under 2000 jämfört med 1999. Däremot bedöms
att möjligheterna för funktionshindrade och äldre att
resa kollektivt har förbättrats  genom de åtgärder som
genomförts under året. Exempel på åtgärder är handi-
kappanpassning av fordon, busshållplatser, terminaler
och övergångsställen, utbyggnad av gång- och cykel-
vägar samt informationsinsatser. 

Bättre underlag att bedöma måluppfyllelsen kommer
att finnas nästa år. SCB har från och med 1999 ställt
frågor om tillgänglighet i den årliga undersökningen av
levnadsförhållandena i Sverige (ULF, åldersgrupp
16–84 år). Resultaten för 1999 visar att 83 procent av
de funktionshindrade har utnyttjat vägtransportsyste-
met genom att åka personbil eller kollektivt (buss eller
spårvagn) minst några enstaka gånger om året. Andelen
funktionshindrade som anger att de har åkt kollektivt
under det senaste året är 36 procent. 

Yngre barns möjligheter att på egen hand utnyttja
vägtransportsystemet är dåligt kända. Vägverket har
gjort en enkätundersökning om barn i åldern 6–10 år.
Den utvisar att 60 procent av barnen går eller cyklar till
skolan. Föräldrarna bedömer att 36 procent av barnen
inte kan ta sig till skolan på egen hand, varav hälften av
trafiksäkerhetsskäl. Jämfört med en liknande under-
sökning från 1981 och 1983 tycks tillgängligheten för
barn till alla målpunkter ha sjunkit. Andelen barn som
på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet be-
döms därför ha minskat. Hälften av alla 16–18-åringar
använder kollektiva färdmedel till skolan eller arbetet
enligt ULF-studien genomförd 1999/2000 vilket är
oförändrat i jämförelse med 1990/91.



Samhällsplanering
Vägverket har arbetat fram en nationell strategi för en
ökad och säker cykeltrafik. Strategin har tagits fram i
nära samarbete med Svenska kommunförbundet,
Naturvårdsverket, Folkhälsoinstitutet, länsstyrelserna
och cyklistorganisationerna. För att nå målet om en
ökad och säker cykeltrafik behövs många olika åtgär-
der. Fem insatsområden har pekats ut som särskilt vik-
tiga: infrastruktur, organisation, kunskapsuppbyggnad,
kommunikation och uppföljning. Vägverket har under
året börjat genomföra åtgärder enligt strategin.

Vägverket ger råd och information till kommunerna
om hanteringen av de transportpolitiska målen vid pla-
nering av markanvändning och övrig kommunal sam-
hällsplanering. I rådgivningen under året har ingått att
besvara kommunala remisser som till största del utgörs

av detaljplaner.
Under året har Vägverket tillsammans med Boverket

och Svenska kommunförbundet genomfört en utbild-
ningsinsats om de nationella transportpolitiska målen i
kommunal fysisk planering. Förutom allmänna principer
behandlades konkreta exempel på arbete med cykeltra-
fiken i Gävle, miljöanpassning av trafiksystemet i Lund,
med mobility management och stadsplanering.

Kollektivtrafik
En redovisning av utvecklingen inom den lokala och
regionala kollektivtrafiken 1995–2000 har lämnats till
näringsdepartementet. 

Utifrån den överenskomna handlingsplanen för lång-
väga buss har Vägverket och Bussbranschens riksför-
bund startat tre samarbetsprojekt. Dessa är ”Informa-
tionssystem Expressbussguiden”, ”System för kvali-
tetsmärkning av expressbusstrafik” och ”Trafiksäkra
och attraktiva terminaler och bytespunkter för långväga
busstrafik”.

En ny handbok för statsbidrag har tagits fram. Insat-
ser av skilda slag för att öka tillgängligheten till kollektiv-
trafiken har gjorts såväl internt inom verket som externt. 

Fem av Vägverkets regioner har tagit fram regionala
kollektivtrafikprogram i samverkan med branschen.
Dessa ligger till grund för deras pågående och fortsatta
arbete i såväl sektorsrollen som väghållarrollen.

Inom kollektivtrafikområdet har 5,4 miljoner kronor
satsats på FoU inom sektorsarbetet. Som exempel kan
nämnas ”SLTF – Samordnade kollektivtrafikkort”,
”Bussprioritering – effekter på framkomlighet och
säkerhet”, ”Fordon för samhällsbetalda resor”, ”Tåg-
plusGuiden – serviceinfo” och ”Kartläggning av kör-
och vilotider inom EU”. Resultaten, som i huvudsak
syftar till att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft,
har på flera sätt redan kommit till användning.
”Skolprojektet”, som bland annat innefattar webbsidor
och skriften Färdlektyr, har drivits i samarbete med
SLTF och Skolverket. 

Handikappfrågor 
Under året har mycket resurser lagts ner på en fortsatt
integrering av handikappfrågorna i all verksamhet. Interna
berednings- och ärendegrupper har bevakat handikapp-
frågor i investeringsobjekt, drift och underhåll, plane-
ring, utbildning, kunskapsspridning externt och internt,
ytterligare förbättring vad gäller anpassning av lokaler,
tillgängligare information etc. Insatser under året finns
redovisade under respektive verksamhetsgren.

I samband med att Rådgivande delegationen över-
gick till Rikstrafiken i augusti inrättade Vägverket ett
handikappråd med företrädare för sju handikapporgani-
sationer och andra intressenter inom vägtrafiksektorn. I
de handikappråd, som finns på Vägverkets regioner, har
det skett kunskapsöverföring och samråd i bidragsgiv-
ningsfrågor, projekt, framtagande av åtgärdsprogram
och utformning av övergångsställen. 



Innehållsförteckning
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Utbildningar i handikappförståelse och utformning
med hänsyn till funktionshindrade riktade till olika
yrkeskategorier har genomförts externt och internt.

Dialoger har skett med trafikhuvudmän i syfte att
göra överenskommelser om bidrag, utbildningar inom
handikappområdet, investeringar och drift och under-
håll på statliga vägnätet. Ett projekt om tillgänglighet
(hela reskedjan) för funktionshindrade har genomförts i
samarbete med Helsingborgs kommun och Skåne-
trafiken. Ett samarbetsprojekt tillsammans med bl.a.
Västra Götalandsregionen, Västtrafik och handikappor-
ganisationerna har bedrivits under året och kommer att
fortsätta under 2001. Syftet är att arbeta fram en
gemensam syn inom länet på hur tillgängligheten till
kollektivtrafiken ska förbättras.

Barn 
Integreringen av barnperspektivet i alla verksamheter
fortsätter såväl i det fysiska planeringsarbetet som i den
operativa verksamheten. Här kan nämnas dialogprojekt
för att identifiera brister i vägtrafikmiljön, kommunala
nätanalyser, utveckling av rutiner för besiktning av rast-
platser med lekplatser, försöksprojekt med alkolås i
skolbussar, hänsyn till barn som kriterium vid hastig-
hetsbegränsningar utanför skolor, stöd till föräldrar för
arbetet med en säkrare skolväg och annat påverkans-
arbete.

En barnpolicy har fastställts och regionala inrikt-
ningsdokument med åtgärdsförslag inom verksamhe-
terna har tagits fram. Större delen av personalen på
huvudkontoret och i regionerna har genomgått fortbild-
ning i FN:s barnkonvention. 



Verksamhetsvolym: 70,4 (75,3) miljoner kronor.

Under året har arbetet med att etablera en samordnad
vägtrafikledning i Stockholm, Göteborg och Malmö

fortsatt. Förhandlingarna om vägtrafikledningens orga-
nisation bygger på den strategi och inriktning som har
föreslagits i NOVIS (Nationellt program för väginfor-
matik i Sverige). I Stockholm har man i samverkan med
Gatu- och fastighetskontoret och Stockholms Lokal-
trafik öppnat webbportalen www.trafiken.nu. 

Vägverkets projekt, Gemensam Trafikdatabas i Sverige
(GTiS), som startats under året ska lägga grunden till
den fortsatta utvecklingen av vägtrafikledning (trafik-
styrning, trafikledning och trafikinformation). Resultatet
ska bli en gemensam teknisk plattform för vägtrafik-
ledning med ett nationellt standardiserat sätt att tillhan-
dahålla trafikinformation och trafikdata. Under initie-
ringsfasen 2000 har projektet kartlagt trafikinforma-
tionscentralernas vägtrafikledningssystem och vägtrafik-
ledningstjänster. Samtidigt har ett förslag till strategi
för tillhandahållande av trafikinformation tagits fram.

Tillämpningar av väginformatik har också demon-
strerats i stor skala. Ett sådant försök är projektet ISA
(Intelligent stöd för anpassning av hastighet). I projek-
tet genomförs fältförsök med system för hastighetsan-
passning i fyra kommuner, Umeå, Borlänge, Lidköping
och Lund. Hittills har utrustning installerats i samman-
lagt 4 500 fordon av planerade 5 500.

Inom det beteendevetenskapliga området har testme-
todik börjat tas fram med bl.a. en svensk checklista för
utvärdering av gränssnittet mellan människa och maskin
(HMI) i fordonsbunden informations- och kommunika-
tionsutrustning. Europeiska kommissionen har tagit
fram rekommendationer för gränssnittet i sådan utrust-
ning för EU:s medlemsländer. Vägverket har fått i upp-
drag att samordna arbetet i Sverige. Vägverket har till-
sammans med bilindustrin formulerat en avsiktsförkla-
ring för HMI enligt kraven från kommissionen. 

Vägverket har genom deltagande i EU-projekt för-
bättrat kunskapen om hur vägavgifter kan införas i tät-
orter och vilken acceptans som finns för vägavgifter
hos medborgare och intresseorganisationer. 



Innehållsförteckning

Barns eget engagemang i trafik- och miljöfrågor är viktigt.

IT i trafiken kan bidra till att göra vägtransporterna säkrare, effekti-
vare och mer miljöanpassade.
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Verksamhetsvolym: 90,5 (77) miljoner kronor.


Vägverket har ett uppdrag från regeringen att etablera
en nationell vägdatabas (NVDB) i samverkan med
huvudleverantörerna av data och representanter inom
sektorn. Kostnaderna för Vägverkets del i projektet har
under 2000 uppgått till 35 miljoner kronor. Den totala
kostnaden för utveckling och etablering av NVDB
beräknas bli ca 65 miljoner kronor. 

Under året har arbetet koncentrerats till utveckling,
leverans och driftsättning av en första del av NVDB-
systemet. Parallellt har en förberedande produktion
genomförts. Etablering av dataleverantörer har fortsatt.
En strategi för tillhandahållande av produkter och tjän-
ster från NVDB har tagits fram. Vid utgången av 2001
kommer NVDB att vara i drift enligt regeringsuppdra-
get. Detta innebär att NVDB då innehåller ett rikstäck-
ande vägnät med ett begränsat antal företeelser, före-
trädesvis på det statliga vägnätet. Efter denna tidpunkt
återstår att ansluta det stora flertalet av dataleverantö-
rerna inom kommunsektorn och skogsnäringen, vilket
beräknas kunna avslutas vid utgången av 2008.


Förutsättningarna för samverkande trafikdatabaser
med dynamiska data om trafiken utreds inom GTiS-
projektet (se avsnitt Väginformatik). Vägverket deltar
också tillsammans med svensk bilindustri i projektet
Optimerad Trafik i Sverige (OPTiS). Syftet med
OPTiS-projektet är att påskynda införandet av vägin-
formatik genom att använda ett billigare och effektivare
sätt att samla in dynamiska trafikdata (via elektronik 
i bilen istället för fasta sensorer) samt skapa en be-
stående lösning som säkerställer tillgången på data för
trafikinformation.



Verksamhetsvolym: 190,9 (250) miljoner kronor. 

Volymens fördelning1 på målområde var: tillgänglighet
m.m. 35, god miljö 16, säker trafik 54, systemförståelse
39 och inre effektivitet 46 miljoner kronor.

Den totala verksamhetsvolymen för FoU-verksam-
heten var lägre 2000 än 1999. Anledningen var att
Vägverket under året genomförde besparingar, bl.a.
inom detta område, för att frigöra medel till den ut-
ökade satsningen på fysiska trafiksäkerhetsåtgärder.

Vägverkets FoU-plan för åren 2000–2002 redovisar
119 större sammanhållna projekt, s.k. ramprojekt. Inom
ramen för dessa föreslår FoU-utförarna konkreta
projekt i ett öppet ansökningsförfarande två gånger per
år. Under 2000 har 295 projektansökningar inkommit.

Av dessa ansökningar har 64 beviljats under året. Under
året har 119 FoU-projekt avslutats. För dessa projekt
pågår arbete med att få resultaten använda i berörda
verksamheter såväl inom Vägverket som hos andra
aktörer inom vägtransportsektorn (se vidare under res-
pektive verksamhetsgren).

I syfte att öka samspelet med andra aktörer inom
sektorn samt att nå ut till intresserade FoU-utförare har
ett antal projekt presenterats på seminarier, VTI-dagarna,
internationella och nationella konferenser m.m. 

I tabellen nedan visas fördelningen av FoU-medel
mellan olika FoU-utförare. 


 

* Siffrorna är inte helt jämförbara mellan åren p.g.a. rutinföränd-
ringar. Kostnader för 1996 och 1997 är inte periodiserade.

** I utfallet för övriga konsulter ingår för 2000 kostnad för ISA-
projektet där ingående kommuner fått medel för genomförande.

*** Detta inkluderar FoU utförd i egen regi och kostnaden för
Vägverkets styrning och uppföljning av externa FoU-utförare.

Under året har ett nytt informationssystem för hante-
ring av FoU-verksamhetens informationsbehov tagits i
bruk. Genom detta kommer informationen om de FoU-
aktiviteter som finansieras av Vägverket bli betydligt
bättre, såväl internt som till externa aktörer.
Information om pågående FoU-verksamhet finns till-
gänglig på Vägverkets hemsida på Internet:
http://www.vv.se/fou_exam/fou/index.htm. 

Vägverkets FoU-process har utvärderats genom att
en enkät gått ut till de FoU-utförare som anlitats.
Resultatet av enkäten visade att majoriteten av FoU-
utförarna ansåg att Vägverkets rutiner fungerade bra.
Resultaten redovisas i rapporten ”Utförarens betygsätt-
ning av Vägverkets FoU-hantering ” (Vägverket, publi-
kation 2001:13).



Innehållsförteckning

     
    

Universitet/högskolor 32 38 50 53 49

VTI/SGI 23 40 38 44 25

Övr. Forskningsinstitut 7 9 15 13 11

Övriga konsulter** 43 75 66 84 86

Vägverket internt*** 89 57 57 56 20

Summa 194 219 226 250 191

1 Ny redovisningsmetod fr.o.m. 2000 gör att volymen per område
inte är jämförbar med tidigare år.
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Med myndighetsutövning avses verksamhet som är för-
ankrad i offentligrättsliga regler och i väsentlig
utsträckning kan påverka en enskilds personliga och
ekonomiska situation. Verksamheten innebär befogen-
heter för myndigheten att för enskilda bestämma för-
måner, rättigheter, skyldigheter, disciplinpåföljder och
liknande. Myndigheten ska underlätta för den enskilde,
bl.a. genom att följa bestämmelserna om serviceskyl-
dighet i förvaltningslagen. 

 

* Uppskattad del av verksamhetens kostnader som hänförs till
avgiftsbelagd verksamhet. Länsstyrelsernas kostnader och del
av Vägverkets administrationskostnader ingår ej. Vägavgifter
klassificeras som skatt.

** Med föreskrifter menas här generellt gällande, bindande
regler, som kungörs i Vägverkets författningssamling. 

*** Schablonmässiga beräkningar för åren 1996–1997.



Föreskriftsarbete och tillämpning av regler

Målet att myndighetsutövningen på ett effektivt sätt ska
bidra till de övergripande tranportpolitiska målen
bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen utgår från de
resultat som uppnåtts i de återrapporteringskrav som
anges i regleringsbrevet. Mått och resultat redovisas i
nedanstående tabell. 

* Ärenden i registerverksamheten ingår ej – redovisas nedan under
målet för denna verksamhet.

Resultaten redovisas utförligare under respektive verksam-
hetsgren. Handläggningstiderna redovisas dock nedan.

 


* För åren 1996 – 1998 ingår endast Huvudkontorets ärenden.
** Till följd av organisationsförändringar är 1996 års redovisning

inte fullt jämförbar med 1997 och 1998 års redovisningar.

Den genomsnittliga handläggningstiden redovisas för
ärenden som inkommit från allmänheten. För 2000
ingår även ärenden som inkommit som e-post till
Vägverket. Den totala genomsnittliga handläggnings-
tiden ligger på samma nivå som 1999. Dock finns
förändringar inom de olika ärendegrupperna. 

Produktivitet



Innehållsförteckning

     




Föreskrifter ** 16 15 18 15 18

Tillämpning 617 632 678 733 721  

av regler:

Fordon 346 360 391 385 371 62

Yrkestrafik 8 9 9 10 9 65

Körkort 207 199 206 245 239 74

Trafikmiljö *** 42 50 59 77 82

Administration av 15 15 14 17 20 
statsbidrag

Statsbidrag 1 738 2 048 1 361 1 521 2 298

Summa 2 371 2 695 2 057 2 269 3 037

Resultat:
Delvis 
uppfyllt

Uppfyllt

Vägverket skall medverka till att regelverk
och verkets praktiska tillämpning av regler på
ett effektivt sätt bidrar till de övergripande
transportpolitiska målen.

Den reala prisnivån skall trendmässigt minska
och servicenivån skall trendmässigt öka.

 
Handläggningstid Oförändrad nivå

Kostnad per ärende* Positiv utveckling för fyra av 

fem ärendetyper

Väntetider för körprov och förhör Negativ utveckling

Arbetsproduktivitet inom Positiv utveckling

förarprovsverksamheten

Andel godkända körprov Negativ utveckling

Andel godkända kunskapsprov Positiv utveckling

Servicenivå för förarprov och Trendmässig positiv utveckling

yrkestrafikprov

Reala à-priser* Minskar trendmässigt


     

dgr antal dgr antal dgr antal dgr antal dgr antal

Fordon 30 1 331 37 1 752 33 1 887 30 1 439 23 3 537

Yrkestrafik

(ej prov) 38 386 131 43 74 75 37 1 336 41 641

Trafik 122 272 169 231 203 199 47 8 810 38 11 006

Körkort
(ej prov) ** 68 1 328 55 2 399 46 2 705 44 3 124 44 5 594

Bilregisterärenden 24 15 904 25 18 130

Samhällsplanering 26 4 089 33 6 051

Byggande 49 513 26 551

Drift 27 2 233 36 2 401

Enskilda vägar 26 1 508 33 1 551

Planering och 
projektering 38 1 275 60 1 006

Resultat:
Uppfyllt

Vägverkets produktivitet inom verksam-
hetsgrenen myndighetsutövning skall öka.
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Produktiviteten redovisas i ett samlat produktivitetsmått1

som togs fram 1999. Av diagrammet framgår produkti-
vitetsutvecklingen för de ca 70 procent av myndighets-
utövningen (exklusive bidragsbelopp) där à-priser finns
beräknade. Måttet svarar på frågan: Hur mycket mer
eller mindre skulle vi ha betalt ett visst år om produk-
tionen skett till 2000 års priser.

 




* Prestationsvolym beräknas som antal x 2000 års pris 

Kurvan för perioden visar att produktiviteten har sjunkit
fram till 1999 för att öka under år 2000. Kostnaden har
ökat och prestationsvolymen har sjunkit fram till 1998 för
att sedan öka något. Satsningarna på att höja servicenivån
i registerverksamheten, förbättra kvaliteten på förarprovs-
verksamheten samt utveckla kör- och kunskapsproven
slutfördes till stora delar under 1999. Därför har utveck-
lingskostnaderna sjunkit under 2000 samtidigt som ge-
nomförda förbättringar börjar slå igenom i verksamheten. 

Register

Kundanpassningen mäts i NKI (nöjdkundindex). Den
kvalitetsmätning som påbörjades 1999 visade på för-
bättringsmöjligheter i servicenivån till olika intressent-
grupper. Ett 30-tal samarbetsgrupper med intressenter
till registerverksamheten har startats under året, bl.a.
med uppgiften att ta fram förbättringsmöjligheter. För att
vara ”nöjd kund” ska intressenten lämna ett omdöme av
värdet 4 eller 5 på en femgradig skala. Det interna

målet är att det sammanvägda värdet ska öka. Resul-
tatet av undersökningen blev 58,3 procent jämfört med
49,7 procent för 1999. 

Aktualiteten mäts när konsekvensbearbetningen av
registret är klar. Det interna målet är att 99,5 procent av
konsekvensbearbetningarna ska vara klara före klockan
06.00 dagen efter det att registrering skett. Målet är upp-
nått då 99,5 procent av bearbetningarna var klara i tid. 

Tillgänglighet mäts i central tillgänglighet till
registren. Det interna målet är att tillgängligheten ska
vara 99,5 procent. Målet är uppnått då tillgängligheten
2000 (1999) var 99,8 (99,9) procent.

 

För fordons- och körkortsregistret har en trendmässig
minskning skett över tiden. À-priset för yrkestrafiktill-
stånd har haft stora variationer över tiden och är inte
helt jämförbart på grund av att nya principer för
beräkning av kostnader har införts.



Verksamhetsvolym:
370,8 (384,8) miljoner kronor för myndighetsutövningen
2,6 (5,2) miljoner kronor för sektorsuppgiften.

Vägverkets föreskrifter anpassas fortlöpande till för-
ändringar i omvärlden och till motsvarande regler inom
EU. Vägverket har medverkat i arbetet med att utveckla
tekniska bestämmelser för typgodkännande av bussar.
Kraven vid utarbetande av bestämmelserna har varit att
bussar ska uppfylla höga krav på säkerhet och att bussar
för kollektivtrafik ska vara tillgängliga för personer
med nedsatt förflyttningsförmåga. Vägverket har i
arbetet samverkat med busstillverkare, bussoperatörer
och handikapprörelsen. 

Ett förberedelsearbete inför det svenska ordförande-
skapet i Europeiska Unionen har bedrivits. Under året
har ett arbete påbörjats med att göra en total revidering
av föreskrifter för besiktning av fordon samt att utveckla
föreskrifter för bilbälten i bussar och tunga lastbilar.
Flera forskningsprojekt har bedrivits i syfte att få



1 Måttet är beräknat enligt den metod som rekommenderas i
Produktivitet och kvalitet i resultatstyrningen av myndigheterna.
Statskontoret 1997:6.

Innehållsförteckning
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Uppfyllt

Vägverkets registerverksamhet skall
tillhandahålla ett kundanpassat och
aktuellt bil- och körkortsregister samt
yrkestrafikregister med hög tillgäng-
lighet till lägsta möjliga kostnad.

Den reala prisnivån per registrerad
enhet inom Vägverkets registerverk-
samhet skall trendmässigt minska.
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Innehållsförteckning

underlag till föreskrifter och anvisningar för utform-
ning av säkrare transporter för personer med funktions-
hinder. 

Under året har Vägverket utrett och lämnat förslag
till regeringen gällande de förändringar som krävs för
att Vägverket tar över ansvaret för typgodkännande-
systemet för fordon i sin helhet. Vidare har Vägverket
på regeringens uppdrag i samarbete med Banverket,
Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Rikstrafiken utrett
förutsättningarna för gemensamma föreskrifter om
handikappanpassad kollektivtrafik.

Vägverket har finansierat ett forskningsprojekt till-
sammans med Kommunikationsforskningsberedningen
(KFB) med syfte att höja säkerheten för personbilar
inom EU. I projektet har man undersökt systemet fordon-
väg-däck-förare i kritiska situationer under svåra väder-
leksförhållanden (regn, is, snö), bl.a. med syftet att ta
fram kriterier för hur man kan varna förare.


Insatser utanför Sverige har främst avsett deltagande i
utvecklingen av en gemensam databas för tekniska
uppgifter om fordon tillsammans med Norge, Finland
och Island. Ett initiativ har också tagits tillsammans
med flera nordeuropeiska stater om att utöka samarbe-
tet mellan ländernas registreringsmyndigheter. Sådant
samarbete finns redan mellan de nordiska länderna. Ett
möte har hållits i Stockholm med deltagare från tolv
länder. Dessutom har Vägverket deltagit i introduktio-
nen av EUCARIS (European Car and Driving Licence
Informations System) och i Interpols och Europols
aktiviteter mot handeln med stulna fordon. 

Nyregistreringen av fordon har varit fortsatt hög under
2000. Ökningen har varit 7,4 procent eller  ca 32 000
fordon. Totalt 463 000 fordon har nyregistrerats under
året varav 62 800 var direktimporterade. Det innebär en
ökning av direktimporten med 56,3 procent från före-
gående år. À-priset har i stort varit oförändrat de
senaste åren.


Vägverket är uppbördsmyndighet för fordons-, försälj-
nings- och saluvagnsskatt för svenska fordon. Skatten
på bussar höjdes 1 januari 2000. Den femåriga skatte-
befrielsen på fordon i miljöklass 1 ersattes med ett
skattelättnadsavdrag på 3 500 kronor. Under året har
riksdagen beslutat att försäljningsskatten ska avvecklas
från 1 januari 2001 samt att dieseldrivna personbilar av
årsmodell 1998 eller tidigare skattemässigt ska jäm-
ställas med övriga dieseldrivna personbilar. Implemen-
teringen av dessa regeländringar medförde att andra
angelägna uppgifter fick förskjutas i tiden.



À-priset har minskat under de senaste två åren främst
till följd av att antalet debiteringar har ökat. Behov av
extraresurser har minskat efter registerkonverteringen.


Vägverket ska tillhandahålla registreringsskyltar för
fordon. Tjänsten köps och nuvarande avtal löper ut 31
december 2001. En skyltupphandling för en ny femårs-
period pågår.



* Exklusive personliga skyltar.

Antalet nya registreringsskyltar följer i stort antalet
nyregistrerade fordon. À-priset har sänkts genom att be-
hovet av extraresurser har minskat samtidigt som en högre
skyltvolym bidrar till att minska de fasta kostnaderna
per enhet.



     
Kostnad, mkr 168,3 161,7 178,2 174,5 189,6

Antal regi- 6 921 232 7 000 956 7 388 900 7 827 086 8 313 594
strerade fordon

À-pris, kr 24 23 24 22 23

Realt à-pris, kr 27 25 25 23 23

    
Kostnad, mkr 66,9 57,4 67,1 62,6 60,3

Antal 8 951 283 6 203 761 6 375 776 6 572 652 6 849 834
debiteringar

À-pris, kr 7 9 11 10 9

Realt à-pris, kr 8 10 11 10 9

    
Kostnad, mkr 54,1 66,6 71,9 75,5 74,2

Antal tillhanda- 806 412 966 592 985 898 1 063 848 1 132 774
hållna skyltar

À-pris, kr 67 69 73 71 66

Realt à-pris, kr 73 74 76 73 66

Vägverket med självservicetjänsterna i bilregistret, var ett av Sveriges
tre goda förvaltningsexempel vid EU:s första kvalitetskonferens för
offentlig sektor under våren 2000.
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Fordons- och förarkontroller på väg utförs av polisens
bilinspektörer och tekniker enligt Vägverkets föreskrif-
ter samt på Vägverkets beställning. Dessutom genom-
för polisen egna kontroller. Vägverket har utbetalat en
fast ersättning på 35 miljoner kronor till Rikspolis-
styrelsen för merkostnader för kontrollerna.



Källa: polisens register Start

Bilinspektörer/tekniker har utfört 63 717 kvalitetskon-
troller av fordon på väg1. Av dessa har 773 körförbud
meddelats och 52 186 förelägganden om att åtgärda
bristfälligheter.




Källa: Vägverket, bilregistret och polisens register Start

Inspektionerna riktas mot fordon där man kan anta att
fordonet är bristfälligt. Kontrollerna grundar sig såle-
des inte på ett slumpmässigt urval. Detta innebär en
viss osäkerhet i jämförbarheten mellan åren. 



Verksamhetsvolym:
9,1 (10,1) miljoner kronor för myndighetsutövning
1,8 (3,9) miljoner kronor för sektorsuppgiften.

Årligen får yrkestrafikförare och blivande tillståndsha-
vare sätta betyg på innehåll och kravnivåer i Vägverkets
prov. Proven ska vara anpassade till yrkeskraven, vilket
enligt verkets målsättning innebär att betyget ska vara
minst 7,5 på en 10-gradig skala.


 

* Relaterade till målen för yrkestrafik.

Liksom förra året är de som avlagt prov för trafiktill-
stånd för taxi något mer positiva, inom de områden som
är jämförbara, än de som avlagt provet för trafiktill-
stånd för buss respektive godstrafik. Myndigheternas
tillsyn och kontroll har enligt yrkestrafikföretagen för-
bättrats jämfört med förra året.

För att underlätta och effektivisera handläggningen
av yrkestrafikärenden och för att få en enhetlig bedöm-
ning av ansökningar över landet har Vägverket tillsam-
mans med länsstyrelserna arbetat fram en ”Vägledning
och allmänna råd” för länsstyrelsernas ekonomiska
prövning för trafiktillstånd. 

Vägverket har i samverkan med branschen tagit fram
ett nationellt yrkestrafikprogram. Syftet med program-
met är bl.a. att tydliggöra Vägverkets och övriga aktörers
roller och ansvarsområden inom yrkestrafikområdet. 

En möjlighet att ansöka om transportdispens via
Internet har utvecklats. Nya föreskrifter och allmänna
råd för breda transporter har utfärdats under året.

Vägverket leder ett projekt åt EU-kommissionen där
man ser över tillämpningen av de gemensamma kör-
och vilotidsreglerna och utarbetar ett förslag på föränd-
ringar. Projektet ska slutredovisas i juli 2001. Kom-
missionen har fått delrapporter från projektet och där-
igenom kunnat arbeta fram ett förslag på förändrad lag-
stiftning där projektets förslag till stora delar återfinns.

Under året har Vägverket haft samordningsansvaret
för ett regeringsuppdrag att utreda och lämna förslag
om hur kontrollen av den tunga trafiken kan utvecklas
och förändras. Syftet är att åstadkomma en laglig trafik
med sunda konkurrensförutsättningar för alla aktörer
oberoende av nationalitet. 



* À-priset för åren 1996–1999 är inte direkt jämförbart med 2000
beroende på förändrad beräkningsmetod.   

Sjunkande siffror för antalet yrkestrafiktillståndshavare
de senaste åren beror på ökat arbete med tillsyn och
införandet av obligatorisk femårskontroll. 



1 Inga kvantifierade mål har angetts i Vägverkets beställning. Enligt
riksdagens beslut ska 120 000 inspektioner införas.

Innehållsförteckning

  



Kör- och vilotidskontroller 60 000 64 527 3 937
(EU-lagstiftning)

Vilotidskontroller 16 000 15 846 1 094 
(vilotidsförordningen)

Företagsbesök (EU-lagstiftning) 600 565

Företagsbesök (vilotidsförordningen) 320 351

Summa 76 920 81 289 5 031

    
Andel inspekterade fordon med brister, % 91,5 85,3 79,0 75,7 86,2

Andel överträdelser mot EU-lagstiftning, % 2,6 3,3 7,3 4,8 6,1

Andel överträdelser mot 5,0 6,0 8,6 9,4 6,9
vilotidsförordningen, %

     
Kravnivåerna i proven är anpassade till 7,5 7,5 7,6 7,4 7,6
yrkeskraven, förare*

Dito, blivande tillståndshavare 7,0 7,3 7,5 7,4 7,6

Myndigheternas tillsyn är tillfredsställande 5,6 5,7 5,6 6,0 6,4

    
Kostnad, mkr 2,7 3,7 3,6 3,8 2,4

Antal yrkes- 33 502 32 845 32 305 31 794 31 290
trafiktillstånd

À-pris, kr* 81 113 111 120 78

Realt à-pris, kr* 90 121 119 123 78



25


Verksamhetsvolym:
238,7 (244,9) miljoner kronor för myndighetsutövning
0,6 (7,0) miljoner kronor för sektorsuppgiften.

Nya föreskrifter om utbildning för moped klass I har
tagits fram. 

Vägverket har i samråd med Försvarsmakten och
Skolverket påbörjat ett föreskriftsarbete som en del av
uppdraget att förordna förarprövare. Utöver Vägverkets
förarprövare ska förarprövande personal vid Försvars-
makten och gymnasieskolor förordnas.

Antalet körprov och kunskapsprov under året var
165 600 respektive 179 800, vilket är en ökning av anta-
let körprov med 10 800 och antalet kunskapsprov med
15 600 jämfört med föregående år. Fortfarande finns
det stora skillnader i andelen godkända prov mellan trafik-
skolutbildade och privatutbildade.




Efterfrågan på körkortsprov (och yrkeskompetensprov)
har ökat markant under året. Samtidigt har antalet
underkända vid prov ökat och genererat många omprov.
Detta har medfört oacceptabelt långa väntetider till prov.
Väntetiderna från bokning av kunskapsprov till genom-
fört körprov har i genomsnitt varit 10 veckor. Varia-
tionerna är stora i landet. Efterfrågan är störst i storstä-
derna. Åtgärder har vidtagits för att utöka och fördela
resurser inom verksamheten för att motsvara behoven.

À-priset för körprov har ökat från 1999 orsakat av
höga övertidskostnader och extrakostnader vid inlåning
av personal från Försvarsmakten. Kunskapsprovets 
à-pris- minskning beror på att de initiala kostnaderna
för det datoriserade kunskapsprovet som belastade
verksamheten 1999 bortfaller. 

Under året har totalt 249 trafikinspektörer, inklusive 



* För 1996–1997 finns endast statistik totalt. Kostnaderna för 1996
är till viss del schablonberäknade. Kostnaderna för 1999 och
2000 är beräknade enligt den modell som används i Vägverkets
avgiftsförslag och är inte jämförbara med 1996–1998.

inlånade inspektörer från försvaret, genomfört förar-
prov för Vägverkets räkning. Arbetsproduktiviteten har
uppgått till 1 149 prov per manår med körprov. Mot-
svarande uppgifter för 1999 var 210 trafikinspektörer
med en arbetsproduktivitet på 970 prov per manår kör-
prov. Det kan konstateras att produktiviteten har ökat
jämfört med 1999. Produktivitetsökningen är resultat
av insatser i form av stort övertidsuttag och bortpriori-
tering av andra arbetsuppgifter, exempelvis tillsyn av
trafikskolor.

Sedan 1998 genomför Vägverket årligen en
marknadsundersökning för att mäta hur professionella
utbildare och körkortstagare upplever innehåll och
kravnivåer i Vägverkets kunskaps- och körprov. Ett
sammanvägt betyg på förarprovsverksamheten baserat
på professionella utbildares bedömning för 2000
(1999) är 7,4 (7,4) i en tiogradig skala. Ett sammanvägt
betyg baserat på körkortstagares bedömning år 2000 är
8,8 (8,6). För år 2000 har en ny fråga ställts om hur man
uppfattar förarprovsverksamheten i sin helhet. Med
ledning av detta har man räknat fram ett medelvärde
som får utgöra ett Nöjd Kund Index, NKI-värde.
Resultatet blev ett NKI för landet på 6,2.

Fr.o.m. 2000-01-01 har alla körprov för behörighet B
genomförts i bil med dubbelkommando, vilket har
medfört att säkerhet och arbetsmiljö vid provtillfället
förbättrats. Vägverket har under 2000 skaffat totalt 59
bilar för utlåning till aspiranter, som inte har tillgång till
bil med dubbelkommando. Beläggningen per bil har
varit 921 prov i genomsnitt. 



Innehållsförteckning
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Kostnad samtliga prov, mkr 98,4 98,1 89,9 120,0 121,3

- varav kunskapsprov, mkr 13,2 50,7 45,0

- varav körprov, mkr 76,7 69,3 76,3

Antal prov 345 610 347 934 327 707 318 998 345 423

- varav kunskapsprov 177 117 164 174 179 811

- varav körprov 150 590 154 824 165 612

À-pris samtliga prov, kr* 285 282 274 376 351

À-pris kunskapsprov, kr 75 309 250

À-pris körprov, kr 509 448 461

Realt à-pris, 389 351
samtliga prov, kr

Realt à-pris, 320 250 
kunskapsprov, kr

Realt à-pris, körprov, kr 463 461
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Körkortstillverkningen i egen regi har medfört att à-priset
minskat. Volymen kommer att tredubblas de närmaste
åren till cirka 1,3–1,4 miljoner tillverkade körkort. De
stordriftsfördelar som högre volymer medför gör att 
à-priset bedöms sjunka de närmaste åren.



* Volymerna för 1999 är inte jämförbara med övriga år på grund
av den registerkonvertering som genomfördes under året. 

** Volymerna för 2000 inkluderar ca 11 000 traktorkort.

Från 1998 fram till 2000 har totalkostnaderna för kör-
kortsregistret successivt kunnat minskas vilket också
återspeglas i ett lägre à-pris.



Verksamhetsvolym: 81,6 (76,7) miljoner kronor.

Genom Vägverkets föreskrifter (1999:176) om parke-
ringstillstånd för rörelsehindrade har parkeringstillstån-
den standardiserats i enlighet med rådets rekommenda-
tion (EG) nr 98/73 om parkeringstillstånd för personer
med funktionshinder. 

Under året har frågan om hastighetsbegränsningar
till 90 och 110 kilometer i timmen utretts. Utredningen
kommer att användas som ett av underlagen i en över-
syn av hastighetssystemet som ska genomföras under
2001. Det har medfört att antalet nya föreskrifter om
hastighetsbegränsning till 90 eller 110 kilometer i
timmen har blivit färre än normalt. 

Under vinterperioden 2000/2001 sänktes hastigheten
från 90 till 70 km/tim på ca 42 mil och från 110 till 90
km/tim på ca 162 mil. Väglängden har minskat något
från föregående vinterperiod vilket bl.a. beror på att
vissa sträckor under året har fått permanent hastighets-
nedsättning och andra höjd vägstandard. För att kunna
utvärdera försöket kommer sänkningarna att upprepas
även under vinterperioden 2001/2002. Utvärderingen
av vinterperioden 1999/2000 har gett en skattad effekt
av ca 4 km/tim lägre hastighet. En enkät riktad till tra-
fikanterna har visat att åtgärden – att av trafiksäker-
hetsskäl sänka hastighetsgränsen vintertid – har starkt
stöd. Nästan två av tre instämde i detta påståendet. 

För att förbättra säkerheten för gående som passerar
en körbana infördes den 1 maj 2000 bestämmelsen om väj-

ningsplikt vid övergångsställen. Den mest verknings-
fulla åtgärden för att förbättra säkerheten sker dock genom
fysiska förändringar i vägmiljön. Vägverket har därför i
samarbete med Kommunförbundet, Rikspolisstyrelsen
och NTF gett stöd till kommunerna att vidta lämpliga
åtgärder. Efterlevnaden av väjningsplikten har följts
upp och visar på att drygt 60 procent av förarna respek-
terar bestämmelsen vilket kan jämföras med ca 20 pro-
cent som följde den tidigare bestämmelsen. När det
gäller framkomligheten kan konstateras att andelen
gående som tvingas vänta vid passage över körbanan
minskat från 50 till 30 procent. Tiden är ännu för kort
för att göra en utvärdering av trafiksäkerhetseffekterna.



* Se även redovisning i avsnittet Statlig väghållning, Natur- och
kulturmiljö.



Den avgiftsbelagda verksamheten – som är en del av
ovan beskrivna verksamheter – ska bedrivas så att full
kostnadstäckning nås över tiden med krav på effektivi-
sering och rationalisering. Avgifterna anpassas successivt
med hänsyn till beräknade volymvariationer över tiden.

Verksamheten redovisar ett resultat på 43 miljoner
kronor främst beroende på ett överskott inom register-
hållning på 42 miljoner kronor. Avvikelsen av resultatet
mellan budgeten i regleringsbrevet och utfallet beror
till största delen på att de av Vägverket föreslagna för-
ändringarna i förordning om taxa för Vägverket inte
beslutats av regeringen.  


 

* Redovisades tillsammans med registerhållning 1999. 

Auktorisation av andra förare I (körkortstillstånd och
körkortstillverkning) ger ett sämre resultat än beräknat.
Detta beroende på att det krävs manuella rutiner i



Innehållsförteckning

    
Antal fastställda arbetsplaner* 108 116 106 77 75

Antal överklagade dito* 37 31 28 13 21

Handlagda transportdispenser 16 000 16 200 16 500 16 800 16 600

   

      
    

Aukt. av fordonstillverk. 0,6 0,6 0,0 0,7 0,9 0,2 0,1

Aukt. av yrkesförare 10,0 10,4 0,4 9,3 10,1 0,8 0,9

Aukt. av andra förare I 105,8 116,4 10,6 106,4 110,9 4,5 7,2

Aukt. av andra förare II 115,4 115,7 0,3 121,7 119,1 -2,6 -9,2

Övrigt 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

Delsumma 232,0 243,3 11,3 238,1 241,1 2,9 -1,0

Registerhållning 162,8 166,0 3,2 183,0 225,1 42,1 45,5

Skyltar 70,2 77,4 7,2 72,6 65,1 -7,5 *

Yrkestrafikmärken 3,5 12,1 8,6 2,4 8,3 5,9 4,4

Summa 468,5 498,8 30,3 496,1 539,5 43,4 48,4

    
Kostnad, mkr 27,7 16,4 19,3 17,1 16,0

Antal körkorts- 5 440 586 5 476 499 5 492 542 5 576 539 5 548 348
havare

À-pris, kr 5 3 4 3 3

Realt à-pris, kr 6 3 4 3 3

    
Kostnad, mkr 59,1 62,0 60,4 74,2 57,4

Antal körkort 473 937 489 293 474 580 549 718 482 403

À-pris, kr 125 127 127 135 119

Realt à-pris, kr 136 136 133 139 119
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ärendehanteringen samt att antalet tillverkade körkort
är lägre än beräknat. Även auktorisation av andra förare
II (förarprov) ger ett sämre resultat än beräknat, dels
orsakat av att den av verket föreslagna höjningen av
kunskapsprovet inte har trätt i kraft. Denna intäktsför-
sämring har delvis kompenserats av att kostnaden per
körprov har hållits på en lägre nivå jämfört med
avgiftsförslaget. 

Avvikelsen av resultatet mellan budget och utfall för
områdena registerhållning och skyltar beror till allra
största delen på att den av verket föreslagna avgiftsför-
ändringen inte har trätt i kraft. 



 

* I beloppet ingår även beviljade medel, 472 miljoner kronor,
avseende verksamhet för 2000 i syfte att erhålla en likvärdig
tidsserie. Anslag och utfall för 1999 var 100 miljoner kronor.

** I beloppet ingår bidrag som lämnats till oförutsedda översväm-
ningsskador genom anslagskredit på ca 5 miljoner kronor.

*** Från och med 1998 fördelas medel till länsjärnvägar via
Banverkets anslag.



Vägverket har under 2000 betalat ut 422 miljoner
kronor i statsbidrag till kommuner och organisationer.
Bidragen fördelar sig enligt följande:

Miljoner kronor
Kollektivtrafikanläggningar
• Vägar, t.ex. bussgator (4 km) 4
• Spår (1 km) 10
• Resecentra (10 st.) 73
• Informationssystem 4
• Busshållpl. och övr. koll. trafikanläggn. (35 st.) 31
• Flygplatsanläggningar (4 st.) 9
• Kajanläggning/fartyg (3 st.) 1
Summa kollektivtrafikanläggningar 132

Åtgärder för bättre miljö och trafiksäkerhet på
kommunala gator och vägar
• Bulleråtgärdade bostäder, vård- och skollokaler 5

(berör ca 1 000 personer)
• Övriga miljöåtgärder (1 st.) 1
• Säkrare korsningar (19 st.) 15
• Gång- och cykelvägar (60 km) 40
• Övriga trafiksäkerhetsåtgärder (63 st.) 24
Summa åtgärder för bättre miljö och trafiksäkerhet 85

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för
funktionshindrade

• Fordon (444 st.) 124
• Terminaler, hållplatser och dylikt (174 st.) 51
• Samordningsinsatser 1
• Informations- och betalsystem (16 st.) 18
• Övriga anläggningar (gång- och cykelvägar, 11

handikappliftar, hissar etc.)
Summa ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken 205

Utbetalade statsbidrag till viss kollektivtrafik m.m. har
för 1998–2000 uppgått till ca 65 procent av de medel
som avsatts i länsplanerna för regional transportinfrastruk-
tur. Motsvarande siffra för statsbidrag till handikappan-
passning av kollektivtrafiken inklusive det utökade stats-
bidraget är ca 110 procent. Anledningen till dessa skill-
nader i  bidragsprocent är att det utökade statsbidraget
för handikappanpassning har finansierats av övriga
statsbidrag inom länsplanerna. Vidare kan konstateras
att bidragsmottagarna på några håll i landet haft svårig-
heter att genomföra åtgärder enligt plan på grund av
bl.a. svårigheter med att klara sin del av finansieringen.

En redovisning av statsbidragets effekter på handi-
kappanpassningen av kollektivtrafiken är svår att göra
beroende bl.a. på att effekterna även påverkas av andra
åtgärder i samhället, t.ex. lagstiftning, organisatoriska
frågor och attityder. För 2000 bedömer dock Vägverket
att statsbidraget inneburit ytterligare förbättrade möj-
ligheter för funktionshindrade, främst rörelsehindrade,
att använda kollektivtrafiken. Detta till följd av de rela-
tivt omfattande satsningarna på handikappanpassnings-
åtgärder av bussar, terminaler, busshållplatser etc. som
gjorts med hjälp av statsbidragen. Ett flertal åtgärder
har även genomförts utifrån ett Hela-resan-koncept.

Vägverket har tillsammans med övriga trafikverk,
KFB och SJ givits i uppdrag att utvärdera handikapp-
politiken inom transportområdet. Inom ramen för detta
uppdrag som ska redovisas till regeringen senast den 31
december 2001, kommer redovisningar att lämnas av
statsbidragets effekter ur såväl system- som resenärs-
perspektiv. 

Säkerheten har förbättrats för oskyddade trafikanter
genom stimulansbidragen till kommunerna, exempelvis
har ca 20 korsningar byggts om samt ca 60 km gång-
och cykelväg färdigställts. Vidare har antalet bullerstörda
personer minskat med ca 1 000.


Vägverket betalar bidrag inom ramen för de över-
enskommelser om utbyggnad av vägar och trafikan-
läggningar som har träffats mellan staten, landstingen
och kommunerna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Utbetalningarna görs i takt med att utbyggnaderna
genomförs. Vägverket följer genomförandet genom
redovisningar från respektive bidragsmottagare. Under
året har avtal träffats mellan Vägverket och bidrags-
mottagare i Göteborgsregionen avseende bidragsutbe-



Innehållsförteckning

    
Kollektivtrafikanläggningar m.m. 190 221 380 443 422

Storstadsöverenskommelser 774 895 342 888 1 239

Drift och byggande av enskilda 354 627 566 100 571**
vägar (572)*

Länsjärnvägar 349 293 *** *** ***

Östersjösamarbetet 5 14 37 18

Övrigt (bl.a. bidrag till Öresunds- 70 8 59 52 48
projektet via EU-medel)

Summa 1 738 2 048 1 361 1 521 2 298
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talningar enligt den nya Göteborgsöverenskommelsen
1998-03-23.

Under 2000 har 1 239 miljoner kronor betalats ut
enligt storstadsöverenskommelser varav 497 miljoner
kronor till Stockholm, 734 miljoner kronor till
Göteborg och 7,5 miljoner kronor till Malmö. Bidrag
bedöms utbetalas till och med 2005. Under året har
slutliga utbetalningar skett till tre bidragsmottagare.


Verksamhetsvolym: 571 miljoner kronor.

Under året har Vägverket utövat tillsyn av 21 546 km
väg. Vägnätet har förändrats under året dels genom att
ett antal nya vägar har erhållit statsbidrag eftersom de
uppfyller villkoren för bidrag, dels genom att ett antal
vägar som inte uppfyller villkoren inte längre får bidrag.

 

* Vägar som inte uppfyller villkoren samt vägar där väghållaren
avsagt sig bidrag.




* I beloppet ingår även beviljade medel, 472 miljoner kronor,
avseende verksamhet för 2000 i syfte att erhålla en likvärdig
tidsserie. Anslag och utfall för 1999 var 100 miljoner kronor.

** I beloppet ingår bidrag som lämnats till oförutsedda över-
svämningsskador genom anslagskredit på ca 5 miljoner kronor.

*** Tillförlitliga mätningar för antal kilometer enskilt vägnät saknas
för 1996

Bidragsverksamheten till enskilda vägar har säkerställt
att standarden och tillgängligheten på det enskilda
statsbidragsberättigade vägnätet har upprätthållits, dock
med ett undantag, att brokapitalet inte kan säkras med
nuvarande anslag. Regionerna har genomfört systema-
tiska inventeringar med hjälp av konsult och konstate-
rat att det sker en allvarlig kapitalförstöring som på sikt
kan få negativa effekter för tillgängligheten m.m. Sam-
manställning totalt för landet kommer att göras under
våren 2001.

Det reala à-priset för administration av bidragsverk-
samheten till enskilda vägar har inte minskat under 2000
bl.a. på grund av översvämningsskadorna som drabbat
det enskilda vägnätet, vilket har inneburit att extra
administrativ personal och experter har fått anlitats. Vi
bedömer att kostnadsökningen inte är trendmässig.

Insatser
Under året har åtgärder vidtagits för att öka trafiksä-
kerheten och ta till vara natur- och kulturvärden. Till
exempel har ombyggnad skett av trafikfarliga utfarter mot
allmänna vägar. Vid projektering av byggobjekt har stor
hänsyn tagits till befintliga kulturmiljöer. Bidrag lämnas
för extrakostnader som uppstår för att beakta kultur-
miljön. Ersättning har lämnats för skador som uppstod
i samband med översvämningarna under sensommaren.

För att höja väghållarkompetensen har ett kurspaket
tagits fram i samarbete med REV (Riksförbundet för
enskild väghållning) och Lantmäteriverket. Ambitionen
är att utbildningarna ska täcka hela landet under en tre-
årsperiod där ca 20 orter besöks per år. Utbildnings-
verksamheten startade under 2000.



Innehållsförteckning

Resultat:
Uppfyllt

Uppfyllt

Bidragsverksamheten till det enskilda
vägnätet skall säkerställa att standard och
tillgänglighet på det enskilda statsbidrags-
berättigade vägnätet upprätthålls.

Det reala à-priset för administration av bidrags-
verksamheten skall trendmässigt minska.

   
Nyintagna vägar 353 471 313 344

Indragna vägar * 220 340 138 258

Netto +133 +131 +175 +86

    
Kostnad, mkr 330 604 566 572* 571**

varav Vägverkets kostnader för 

administration och rådgivning 24 24 25 25 27

Antal km bidrags-

berättigad väg *** ca 74 000 74 198 74 329 74 504 74 590

Antal väghållnings-

organisationer ca 24 000 23 322 23 263 23 368 23 440

À-pris: bidrag per kilometer 

väg och år, kr ca 4 500 8 140 7 611 7 679 7 655

À-pris: bidrag per väghållare 

och år, kr ca 13 800 25 898 24 318 24 482 24 360

À-pris: kostnad för 

administration och rådgivning 

per väghållare och år, kr ca 1 500 1 029 1 075 1 057 1152
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Vägverkets uppgift i rollen som väghållare är att
utveckla och förvalta det statliga vägnätet för att bidra
så mycket som möjligt till att uppfylla de väg-, trafik-
och miljöpolitiska målen.

 
 

Den totala verksamhetsvolymen  minskade med en pro-
cent mellan 1999 och 2000. Underhållsverksamheten,
som är en del av drift och underhåll av vägar, har prio-
riterats och kunnat ökas från 2,9 miljoner kronor 1999
till 3,6 miljoner kronor 2000. 

Årets översvämningar
De stora nederbördsmängderna under sommaren och
hösten medförde stora problem för samhället, inklusive
transporterna på våra vägar och ledde till en anspän-
ning för Vägverkets organisation. I juli drabbades fram-
för allt södra Norrlands inland av översvämningar och
i slutet av året kom mycket stora nederbördsmängder i
Dalsland och Värmland. Många regnrekord har slagits
i olika delar av landet. Vägnätet har drabbats i större
eller mindre grad, från Småland i söder till Västerbotten
i norr. Vattenmängderna medförde att något hundratal
vägavsnitt måste stängas av, varav fem längs det natio-
nella stamvägnätet. Exempelvis har väg 87 vid
Hammarstrand och väg 45 mellan Sunne och Torsby
varit avstängda på grund av omfattande ras i slänter. 

Vägverkets kostnader på grund av översvämningarna
har under 2000 uppgått till 250 miljoner kronor.
Kostnaderna avser höjd beredskap, akuta skyddsåtgär-
der och reparationer. För många vägavsnitt får repara-
tionerna anstå till kommande år. Detta gäller framför

allt de skador som uppstått under hösten, men även
vissa skador från sommarens översvämningar. 

Grundvattennivåerna var i slutet av året mycket över
de normala i nästan hela landet enligt mätningar som
redovisats av Sveriges geologiska undersökning.
Tjälningen, och vintervädret i övrigt, kommer att ha
stor betydelse för vilka skador som uppkommer. Före
kommande tjällossning är det därför svårt att beräkna
kostnaderna för att återställa vägnätet i ursprungligt
skick. De bedöms bli av samma storleksordning som
kostnaderna 2000.

Storstadsfrågor

Riksdagen fattade 1998 beslut om finansiering av Södra
Länken i Stockholm. Utbyggnaden pågår nu för fullt
och beräknas bli avslutad 2004. 1998 träffades också en
överenskommelse om trafiklösningar i Göteborgs-
regionen mellan Göteborgs stad, Göteborgsregionens
kommunalförbund och staten. I denna ingick bl.a.
byggandet av Götatunneln som sträcker sig längs den
södra älvstranden i centrala Göteborg. Utbyggnaden av
tunneln påbörjades 2000 och den beräknas kunna öpp-
nas för trafik 2005. Båda projekten finansieras med
lån. Även när de är öppnade för trafik kommer trafik-
situationen i och kring storstäderna att vara mycket
besvärlig, inte minst med tanke på den fortgående
befolkningsökningen. Stora investeringar inom såväl
vägsystemen som kollektivtrafiksystemen erfordras.
Inom Vägverket har ett planerings- och projekterings-
arbete påbörjats för att möjliggöra en snabb byggstart
om verket tillförs nya resurser för detta.

Den genomsnittliga trafikökningen på det statliga
vägnätet var ca 1,5 procent mellan 1999 och 2000.
Samtidigt indikerar trafikräkningarna på det övergri-
pande vägnätet i Stockholm och Göteborg att trafik-
ökningen där varit det dubbla eller mer. Trafiksitua-
tionen är mycket besvärlig eftersom kapacitetstaket har
nåtts. Minsta incident förorsakar stora störningar 
och köbildningar t.ex. på Essingeleden (E4 genom
Stockholm) och Tingstadtunneln (E6 genom Göteborg).



Innehållsförteckning

    
Väginvesteringar 7 329 6 509 7 417 6 398 5 696

Drift och underhåll av vägar 4 752 4 712 6 557 6 180 6 715

Försvar 52 40 51 41 34

Summa 12 133 11 261 14 025 12 619 12 445

Höstens översvämningar innebar ett flertal avstängda vägar.

Vid en mätning som genomförts av VTI var den genomsnittliga
reshastigheten på vissa delsträckor av Essingeleden under 7 km/tim.
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För att på kort sikt förbättra situationen har avance-
rad väginformatik installerats. Kostnaderna för driften
av väganordningar i storstadsområdena har därmed
ökat. De många tunnlarna och andra konstbyggnader
som nu byggs bidrar till att driftkostnaderna ökar ytter-
ligare. Som ett stöd för trafikanterna vid haverier har
vägassistans etablerats. I Stockholmsområdet finns två
fordon och motsvarande verksamhet planeras i
Göteborg. 





Investeringarna i vägnätet har genomförts i enlighet
med gällande planer och föreskrifterna i reglerings-
brevet. Utbyggnadstakten har upprätthållits genom
lånefinansiering.

För att minimera störningarna för trafiken i storstads-
områdena har satsningar gjorts på väginformatik och
vägtrafikledning i samarbete med bl.a. kommunerna.

Mål och mått för natur- och kulturvärden saknas men
håller på att tas fram. Vägverket bedömer dock att väg-
åtgärderna i flertalet fall har kunnat anpassas till det
omgivande landskapet med undantag av några åtgärder
som bedöms innebära konflikter med natur- och kultur-
intressen. Målet bedöms därför vara delvis uppfyllt.

Nationella stamvägnätet – nationell väghållnings-
plan, investering

Det nationella stamvägnätet omfattar ca 810 mil och
utgörs av de vägstråk som är mest betydelsefulla ur ett
riksperspektiv. Totalt investerades 2 661 miljoner kronor1

i det nationella stamvägnätet under året. Detta har bl.a. lett
till att ytterligare 112 km väg nått målstandarden enligt
den nationella väghållningsplanen för 1998–2007. 

I ovanstående värde har 231 miljoner kronor inklu-
derats för central och regional administration. För att få
jämförbarhet med planen har detta inte inräknats i nedan-
stående tabell.


 

* Innefattar handikappanpassning, kollektivtrafikåtgärder, rast- och
informationsplatser samt fysiska anordningar för trafikövervakning.

** Innefattar väg 45 (132 mkr) och förstärkningsåtgärder övrigt
(17 mkr). Av totalbeloppet är 75 mkr rekonstruktion som redo-
visas som underhållsåtgärd.

Årets verksamhet har inriktats på att dels fullfölja de
investeringar som pågick vid årets ingång, dels bygga
ut väg 45 i skogslänen och dels genomföra investeringar
inriktade på trafiksäkerhet. Flera större investerings-
projekt har öppnats för trafik under 2000: E6 Yttre
Ringvägen i Malmö som ansluter till Öresundsbron, 
E6 Sunningeleden, E6 Håby-Rabbalshede, E18/E20



1 Finansierat via anslag för investeringar i nationell plan 
(1 937 mkr), EU-anslag (35 mkr), anslag för investeringar
i regional plan (27 mkr), utökat trafiksäkerhetsanslag
(218 mkr), driftanslaget (7 mkr), lånefinansiering
(116+315 mkr) och övrigt (6 mkr).

Innehållsförteckning

Sunningeleden på väg E6, som invigdes i maj 2000, förkortar
vägen mellan Göteborg och Oslo med närmare 13 km samtidigt
som trafikbelastningen genom Uddevalla minskar. Totalt är leden
10 km varav Uddevallabron är 1 712 m.

Resultat:
Uppfyllt

Uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Vägverket skall, med hänsyn till anvisade
medel, genomföra investeringar och förbätt-
ringsåtgärder på det statliga vägnätet i
enlighet med den nationella väghållnings-
planen (inklusive den särskilda planen för
trafiksäkerhet och regeringens handlings-
program med elva punkter) och länsplaner
för regional transportinfrastruktur.

Vägverket skall i ökad utsträckning använda
vägtrafikledning för att utveckla vägtrans-
portsystemet.

Nya transportanläggningar skall lokaliseras
så att de fungerar i samklang med sin
omgivning och utformas med hänsyn till
regionala och lokala natur- och kulturvärden.

     
    

   
Volym 2000 mkr 1 156 538 8 25 149** 1 876

Volym 1998–2000 mkr 6 693 1 166 81 116 368 8 424

Andel av total % 79,4 13,8 1,0 1,4 4,4 100,0

Summa plan 1998–2000 6 425 1 658 150 255 285 8 773

Andel av total % 73,2 18,9 1,7 2,9 3,3 100,0

Summa plan 1998–2007 23 700 4 500 500 1 000 800 30 500

Andel av plan % 77,7 14,8 1,6 3,3 2,6 100,0
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Örebro–Arboga och E22 Söderåkra–Hossmo. De två
sista projekten har tidigarelagts genom lån vilket gjort
det  möjligt att i stort sett hålla den utbyggnadstakt som
anges i den långsiktiga planen. Byggstarten har senare-
lagts för objekt som inte har utpräglad trafiksäkerhets-
inriktning eller ligger längs väg 45 i skogslänen. Ut-
byggnaden av dessa andra objekt beräknas i genomsnitt
bli förskjutna två år framåt i tiden jämfört med planen.

Övriga riksvägar och länsvägar – länsplaner för
regional transportinfrastruktur

Investeringar i ”övriga riksvägar och länsvägar” upp-
gick under 2000 till 3 035 miljoner kronor1. Närmare
hälften av dessa har satsats i Södra Länken.

I ovanstående värde har 263 miljoner kronor inklu-
derats för central och regional administration. För att få
jämförbarhet med planerna har dessa kostnader inte
inräknats i nedanstående tabeller.


 

* Varav beläggning grusvägar 44 miljoner kronor, handikappåt-
gärder 6 miljoner kronor, kollektivtrafikåtgärder 6 miljoner kronor
och rastplatser m.m. 1 miljon kronor.

** Varav 242 miljoner kronor är rekonstruktion som redovisas som
underhållsåtgärd.

Anslagsnivån har inte möjliggjort förbättring av vägnätet
i den takt som anges i planen.

Enligt regleringsbrevet för 2000 ansvarar Vägverket
för att lika stor andel av respektive länsplan är genom-
förd vid utgången av 2001. I regleringsbrevet för 2001
har detta mål framflyttats till utgången av 2002. Med
hänsyn till utfallet hittills bedömer Vägverket att målet
är möjligt att nå. 


 

Den höga andelen för Stockholms län sammanhänger
med kommunala förskotteringar av bl.a. väg 73 Nynäs-
hamnsvägen och ombyggnad av Tranebergsbron. I
Skåne har Banverket förskotterat tre vägutbyggnader
som en del av utbyggnaden av tunneln genom
Hallandsåsen. Blekinge har erhållit extra anslag för
bl.a. Möcklesundsbron.

Investeringar i fysiska trafiksäkerhetsåtgärder
Den första punkten i ”regeringens handlingsprogram
med elva punkter för ökad trafiksäkerhet” innefattar en
satsning på kostnadseffektiva fysiska trafiksäkerhetsåt-
gärder. Åtgärderna ska i första hand koncentreras till de
vägavsnitt där flest svåra olyckor sker. Vägverket har
därför upprättat en lista, reviderad i april 2000, som
anger ca 360 mil väg med hög olycksbelastning. Årets
investering enligt detta anslag var 411 miljoner kronor,
utan tillägg för central och regional administration. 93
procent av investeringen har satsats på de utpekade
vägavsnitten.



1 Finansierat via anslag för investeringar i regional plan
(1 310 mkr), utökat trafiksäkerhetsanslag (231 mkr),
driftanslaget (11 mkr), lånefinansiering (1 477 mkr) 
och övrigt (6 mkr).

Innehållsförteckning

     
     
         

   
 


Vol. 2000 mkr 602* 611** 195 54 1 85 203 131 - 1 883

Vol. 1998–00 2 841 1 561 670 304 45 317 497 430 - 6 663

% av kostn. 42,6 23,4 10,1 4,6 0,7 4,8 7,4 6,4 - 100,0

Plan 1998–00 2 254 2 555 759 575 26 490 477 669 - 7 805

Andel % 28,9 32,7 9,7 7,4 0,3 6,3 6,1 8,6 - 100,0

Plan 1998–07 8 222 8 795 2 784 1 804 105 892 1 085 1 991 (3 615) 25 678

Andel av pl. % 32,0 34,3 10,8 7,0 0,4 3,5 4,2 7,8 - 100,0




      
        

    

Stockholm 307 977 903 2 884 108% 34%

Uppsala 62 194 258 857 75% 23%

Södermanland 50 198 256 817 77% 24%

Östergötland 79 235 311 1 048 76% 22%

Jönköping 67 278 325 930 86% 30%

Kronoberg 55 177 188 649 94% 27%

Kalmar 20 136 165 527 82% 26%

Gotland 3 38 43,5 138 87% 28%

Blekinge 16 173 134,5 376 129% 46%

Skåne 183 721 642 1 979 112% 36%

Halland 40 108 156 549 69% 20%

Västra Götaland 239 806 857 3 434 94% 23%

Värmland 62 319 382 977 84% 33%

Örebro 49 136 238 786 57% 17%

Västmanland 78 167 239 741 70% 23%

Dalarna 126 396 545,5 1 776 73% 22%

Gävleborg 59 206 341,5 1 153 60% 18%

Västernorrland 117 340 488,5 1 723 70% 20%

Jämtland 58 292 342,5 997 85% 29%

Västerbotten 109 397 497 1 772 80% 22%

Norrbotten 104 369 492 1 563 75% 24%

Summa 1 883 6 663 7 805 25 676 85% 26%
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Investerings- och efterkalkyler av väginvesteringar

      



* Vägnät: NS = Nationell stamväg, LV = Länsväg.
** Slutlig kostnad och budget i löpande priser, plankostnad 

i prisnivå 1997.
*** De kostnader, exempelvis för beläggningar, som uppkommer

efter öppnandet samt efter årets slut är prognostiserade.
**** ”Nyttor”: NNV = Nettonuvärdeskvot, Restid = Minskning av

restiden, tusental timmar öppningsåret, Dödade = Reduktion
av antal dödade öppningsåret, Skadade = Reduktion av
antal skadade öppningsåret.

Under året har 14 projekt med en kostnad av minst 50
miljoner kronor öppnats för trafik. De representerar en
investeringsvolym av totalt 6,6 miljarder kronor. En
jämförelse mellan slutlig och budgeterad kostnad visar
att den samlade kostnadsökningen har varit ca åtta pro-
cent. Nio av projekten finns utpekade i gällande lång-
siktiga planer. Jämfört med planerna är kostnads-
ökningen för projekten ca elva procent. Mest ökade de
projekt som gällde bärighetsförbättring där det före
byggstart rådde stor osäkerhet om vägkroppens och
markens beskaffenhet. I några fall rör det sig om att
högre standard byggts in i projektet. Exempel på detta
är att E22 Söderåkra–Hossmo försetts med mitträcke
och att E4 Sävar–Djäkneboda utökats med rastplats och
lokalgata, åtgärder som inte fanns med i de ursprung-
liga projekten. För 13 av projekten finns samhälls-

ekonomisk kalkyl. Tio av dessa kalkyler visar positiv
nettonuvärdeskvot. 

Drygt 50 projekt med investeringskostnad mellan 5 och
50 miljoner kronor har färdigställts under 2000. De repre-
senterar en investeringsvolym av ca 660 miljoner kronor.
Flera av dessa projekt har trafiksäkerhetsinriktning och
drygt 20 av dem finns specificerade i gällande planer. 

Jämfört med budget är det genomsnittliga överskridan-
det sex procent. Skillnaden mellan budget och utfall i en-
skilda projekt varierar mellan –46 procent och +180 pro-
cent. I vart fjärde projekt är differensen högst fem procent.

För de projekt som finns med i de långsiktiga pla-
nerna är den genomsnittliga kostnadsökningen jämfört
med plan 20 procent. Kostnadsökningarna kan i många
fall förklaras av att projekten utökats jämfört med vad
som tidigare planerats, t.ex. med trafiksäkerhets- och
miljöåtgärder. 

Färdigställda projekt med byggvolym av minst fem
miljoner kronor beräknas ge en årlig restidsminskning
av 1,6 miljoner timmar motsvarande en besparing av
230 miljoner kronor eller tre promille av den totala
restiden/kostnaden. 1–1,5 procent därav har kommit
stödområdena tillgodo. Detta motsvarar inte dessa om-
rådens andel av resandet. Den främsta orsaken härför är
att flera mycket stora projekt i södra och mellersta
Sverige öppnats under året. 





Uppföljning har gjorts för samtliga projekt som slutre-
dovisades i Vägverkets årsredovisning för 1997. För
fyra av de fem projekten visar den samhällsekonomiska
kalkylen högre lönsamhet än vad som tidigare
beräknats. Främsta orsaken är ökad trafiktillväxt, spe-
ciellt beträffande tung trafik. Eftersom endast tre år för-
flutit sedan vägavsnitten öppnats för trafik är det alltför
tidigt att dra några säkra slutsatser om trafiksäkerhets-
effekten. De angivna olycksreduktionerna är därför i
några fall ”försiktiga”.

Kalkylresultaten vid de kostnads- och nyttokalkyler
som Vägverket gjort är relativt stabila. Väginveste-
ringarna görs för den redan befintliga trafiken vilket gör
att osäkerheterna är måttliga. Under senare år har den
ekonomiska utvecklingen i landet varit god. Det har lett
till en högre trafiktillväxt än vad som antogs när de nu



Innehållsförteckning

Motorväg

E 6 NS Yttre Ringv. Malmö 16 1416 1185 1185 - - - -

E 6 NS Lerbo-Torp 10 1578 1580 1580 2,6 890 5
Sunningeleden

E18/ NS Örebro-Arboga 43 1340 1240 1140 0,2 396 19
E20

Fyrfältsväg
E 6 NS Håby-Rabbalshede 20 993 900 900 0,03 275 11

Bred väg (ca 13-meter)
E 22 NS Söderåkra-Hossmo 28 524 514 - 0,2 162 1,4 3,5

E 4 NS Sävar-Djäkneboda 3 82 79 69 0,9 9 0,7 2,7

161 LV Rotvik-Torsberg 5 94 78 78 0,6 76 2,0

AC- NS Obbolavägen 13 133 135 112 0,8 36 0,7 2,6
527

Normal väg (ca 9 meter)
250 LV Köping-Kolsva, del 1 4 66 65 - 0,6 9 1,2

105 LV Förbi Förslöv 10 80 69 - 0,5 14 2,5

G- LV Sandsbro- 8,5 52 52 53 0,5 19 0,4 0,7
897 Stockekvarn

294 LV Falun-Rostberg 7 94 86 82 -0,8 16 0,1 0,3

Bärighetsförbättring
45 NS Sorsele-Buresjön 11 56 33 - -0,8 2,5 0

45 NS Dorotea-Meselfors 28 92 65 - -0,7 8 0,1 0,1



























































































 




     
       

     

E 4 Mölletofta-Ljungaskog 181 0,16 0,75 43 66 3,4 5,1

E 4 Traryd-Ljungby 424 -0,12 -0,02 11 6 5,8 6,1

E 4 Vid Tånnö 287 0,10 0,19 22 16 4,2 4,1

E 4 Höga kusten-projekt 2 110 0,0 0,25 260 281 7,3 12,5

40 Ryamotet-Länsgränsen 153 0,84 0,8 83 92 5,5 5,1
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färdigställda projekten byggstartades. En viktig post i
kalkylerna är trafiksäkerhetsvinsterna. De värden som
används bygger på statistik från vägavsnitt med likartad
standard som den som planeras. Det finns samtidigt
flera parametrar som inte låter sig värderas i monetära
termer. Dit hör bl.a. vissa miljöeffekter. Dessa värderas
mot övriga effekter vid samråd med allmänhet, miljö-
organisationer och olika myndigheter som hålls enligt
miljö- och väglagstiftning vid planering och projektering. 


 

* Ingår i posterna ovan.
** Ingår i posten nedan.

Motorväg, fyrfältsväg, bred väg m.m.
   


Kostnaden per km ny väg (à-priset) varierar beroende
på hur terrängen ser ut, om en befintlig väg har kunnat
användas samt om objektet byggs i tätortsmiljö. Även
antalet broar, teknisk standard och de geotekniska för-
hållandena påverkar à-priserna i hög grad.

Generellt sett är enhetspriserna i paritet med tidigare
års. Undantagen är två motorvägsprojekt, Yttre ring-
vägen i Malmö och Sunningeleden i Bohuslän. Dessa
innehåller komplicerade och kostsamma konstbyggna-
der, bl.a. Uddevallabron.

Beläggning grusvägar
Andelen grusvägar av det statliga vägnätet har minskat
kontinuerligt under det gångna decenniet och längden
grusväg har minskat med 30 procent sedan 1985.
Vägverket strävar efter att belägga grusvägar där trafiken
överstiger 250 fordon per dygn eller med 125 fordon
(axelpar) per dygn om vägen har randbebyggelse. Närmare
58 procent av grusvägarna finns inom regionerna Mitt
och Norr1. Längden grusväg med trafik över 250 for-
don/dygn har minskat framför allt inom region Norr
och region Väst. Av dessa vägar finns nu över hälften
(54 procent) i Västernorrlands och Jämtlands län. Av
grusvägarna med trafik mellan 125 och 250 fordon/dygn
finns en tredjedel inom region Mälardalen. Av årets belägg-
ningar av grusvägar (52 miljoner kronor) har 62 procent
gjorts i skogslänen2 varav 37 procentenheter i Norr-
bottens och 19 i Västernorrlands län. I övriga delar av
landet har grusvägsbeläggningar främst gjorts i Jön-
köpings län (22 procent) och Kronobergs län (15 procent).



1 Vägverkets regionindelning framgår av karta 
på omslagets insida.

2 Skogslän är Norrland, Dalarna och Värmland.

Innehållsförteckning

     

Motorväg 2 833 2 476 2 789 2 796 2 487

Bred två/trefälts-, flerfältsväg, 
kompl. körfält 1 599 1 413 1 360 1 468 1 294

Normal tvåfältsväg (9 meter) 750 790 738 552 549

Smal tvåfältsväg 1 275 959 343 101 66

Bärighetsförb. väg/bro, 
tjälsäkring * * 524 351 270

Beläggning, grusväg * * 64 56 52

Miljö- o ts-prioriterad väg/gata 33 22 69 37 50

Gång- och cykelväg, 
kollektivtrafikled 146 99 140 120 137

Plankorsningar 112 115 171 159 200

Planskilda korsningar 159 166 430 258 66

Rastplatser m.m. 81 85 69 26 18

Busshållplatser 18 22 34 15 19

Bullerskydd 115 108 118 51 39

Vattenskydd 43 51 65 30 17

Avkörningsskydd ** ** 274 265 304

Övriga skyddsanordningar 75 64 64 10 47

Trafikledningsanordningar 86 120 121 97 62

Övrigt 4 19 44 6 19

Totalt väginvesteringar 7 329 6 509 7 417 6 398 5 696

Genom utbyggnaden av E18/E20 Örebro–Arboga har tillgänglig-
heten ökat med minskade restider för såväl nationell som regional
trafik, transportkvaliteten höjts för näringslivet, trafiksäkerheten för
trafikanterna ökat och miljön förbättrats för dem som bor längs den
gamla vägen. Sammantaget ger detta förutsättningar för en stärkt
regional utveckling. 

Total kostn. 1995 3 511 1 046 982 --- ---

mkr  1996 3 550 77 574 --- ---

(öppnat 1997 1 272 2 470 429 --- ---

för trafik) 1998 960 1 490 889 347 73

1999 963 1 236 568 139 72

2000 5 050 2 127 444 26 31

Väglängd, 1995 135 49 129 --- ---

km 1996 125 7 55 --- ---

1997 45 40 45 --- ---

1998 18 35 66 56 23

1999 34 51 52 17 30

2000 69 69 38 6 10

À-pris, 1995 26 21 8 --- ---

mkr/km 1996 28 11 10 --- ---

1997 28 62 10 --- ---

1998 53 43 13 6 3

1999 28 24 11 8 2

2000 73 31 12 4 3
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Bärighet
Normalt tillåts i Sverige fordon med maximalt axel-
tryck på 11,5 ton, boggitryck på 20 ton och bruttovikt
på 60 ton (vägar av bärighetsklass 1, BK1). Om be-
gränsningar införs uppstår framkomlighetsproblem för
den tunga trafiken. Begränsningarna kan delas upp i två
delar: dels permanenta brister (bärighetsklass BK21

eller BK32), som i allmänhet beror på svaga brokon-
struktioner, dels tillfälliga begränsningar i samband med
tjällossningen. Vilka vägar som drabbas av de tillfälliga
begränsningarna och längden på restriktionsperioderna
styrs av väderförhållandena.

Under 2000 har 420 (371) miljoner kronor investe-
rats för att höja bärigheten på det statliga vägnätet.
Därav har 268 (175) miljoner kronor investerats i bärig-
hetshöjning av broar och 60 (83) miljoner kronor i tjäl-
säkring3.  Inom investeringsanslagen har 54 (58) pro-
cent av bärighets- och rekonstruktionsåtgärderna 2000
genomförts i skogslänen.

Vid årsskiftet 00/01 (99/00) hade 89 (88) procent av
vägnätet i skogslänen högsta bärighetsklass, BK1. Mot-
svarande värde för övriga län var 94 (94) procent. Alla
riksvägar är upplåtna för trafik med bärighetsklass 1.
De 8 km inom region Mitt som tidigare var begränsade
till BK2 har åtgärdats. 28 (29) km av de primära läns-
vägarna, vägar med vägnummer mellan 100 och 499,
har ej full bärighet. Huvuddelen av dessa vägar (20 km)
ligger inom Stockholms län. Vägavsnitten som inte
uppfyller kraven för BK1 har i allmänhet små trafik-
mängder. Drygt 1 700 km väg med BK2 eller BK3 hade
större trafik än 250 fordon/dygn.

För den södra halvan av landet var tjällossningen
våren 2000 lindrigare än normalt och i Skåne, Blekinge
samt Gotlands län behövdes inga restriktioner för tung
trafik under tjällossningsperioden. I de fyra nordligaste
länen var situationen jämförbar med tidigare år. En
komplikation under 2000 var att påsken, då fjällturis-
men är som intensivast, inföll sent och sammanföll med
tjällossningen i bl.a. Jämtland. Det fick till följd att
vissa fjällturister inte kunde ta sig fram till sina mål.
Avstängningarna i landet var totalt 596 000 dygnskilo-
meter4, vilket ligger under Vägverkets mål för 2003 (högst
676 000 dygnskilometer väg avstängd på grund av tjäl-
lossning) med tolv procent. Samtidigt var restriktionsti-
den relativt lång för de vägar som hade nedsättningar.



Vägtrafikledning
Ny informationsteknik möjliggör för väghållaren att, i
realtid, överföra information till trafikanterna. Behovet
är störst i och omkring våra storstäder. Utvecklingen
går snabbt och vid utgången av 2000 fanns det drygt
300 km statlig väg med trafikdetektering för vägtra-
fikledningsändamål varav 60 km tillkommit under året.

I Stockholmsområdet byggs en vägtrafiklednings-
central upp i samarbete med Stockholms stad. Ett
liknande system finns t.ex. i Malmö för Yttre och Inre
Ringvägen och ett samarbete har etablerats med
Vejdirektoratet i Danmark och Öresundskonsortiet med
syfte att förbättra den regionala trafikinformationen i
Öresundsregionen. I Göteborg har trafikstyrnings-
system i Gnistängstunneln färdigställts. Systemet upp-
täcker och varnar för kö och ger därmed trafikinforma-
tionscentralen möjlighet att reglera trafiken i tunneln.




Trafiksäkerhet
Enligt preliminära uppgifter omkom 440 (403) perso-
ner och ca 2 400 (2 510) personer skadades svårt i
olyckor längs de statliga vägarna under 2000. Det inne-
bär en ökning med nio procent respektive en minskning
med fyra procent jämfört med året innan. 

Trafiksäkerhetsaspekter beaktas alltid i samband
med åtgärder på det statliga vägnätet. De ingår därmed
alltid som en del i beslutsunderlaget. Av investering-
arna 2000 gjordes 22 procent, 1 234 miljoner kronor,
primärt av trafiksäkerhetsskäl. Dessa investeringar
beräknas ge en årlig minskning av antalet dödade med
ca åtta personer. Övriga väginvesteringar beräknas årli-
gen ge ca fem färre dödade personer.



1 BK2 = maximalt axeltryck på 10 ton, boggitryck på 16 ton och 
bruttovikt på 51,4 ton.

2 BK3 = maximalt axeltryck på 8 ton, boggitryck på 12 ton eller lägre.
3 Därtill kommer 342 mkr för rekonstruktion, som klassas som under-

hållsåtgärd, och som finansierats via investeringsanslagen.
4 Antal km multiplicerat med antal dygn med begränsningar för tung trafik.

Innehållsförteckning

    
Grusvägar > 250 axelpar/dygn 475 474 492 471 443

Grusvägar 125–250 axelpar/dygn 273 331 318 313 300

med randbebyggelse

Grusvägar övrigt 21 584 21 371 21 165 20 652 20 485

Totalt 22 332 22 176 21 975 21 436 21 226

Andel av det statliga vägnätet, % 22,8 22,6 22,5 21,9 21,6

     

BK1, andel av det statliga 
vägnätet, % 89,6 90,4 91,1 91,6 91,9

BK1, km 87 832 88 677 89 390 89 827 90 227

BK2, km 8 417 7 723 7 139 6 789 6 578

BK3, km 1 803 1 707 1 555 1 406 1 355

BK1-andel i skogslänen, % 87 87 88 88 89

Nedsatt bärighet p.g.a. 
tjällossning, km 13 219 12 648 14 401 15 237 12 409

Medelavstängningstid, dygn 41 49 45 50 48

Tusental dygns-km avstängning
på grund av tjällossning 532 618 656 766 596
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De största trafiksäkerhetssatsningarna under året har
gjorts på sidoområdesåtgärder och separering av körrikt-
ningar, så kallad ”mötesfri landsväg”. Ca 90 km gång-
och cykelväg, ca 20 gång- och cykelportar och ca 30 plan-
skilda korsningar för biltrafik har byggts under året.

Mötesfri landsväg
Vägverket initierade 1997 ett utvecklingsprojekt där
körbanan delas upp i tre körfält, två i den ena riktning-
en och ett i den andra. Den tvåfältiga delen är 1–2,5 km
lång och växlar mellan körriktningarna. Samtidigt sätts
mitträcke upp för att förhindra att fordonen kommer
över i motriktad körbana. Vägtypen går under benäm-
ningen ”mötesfri landsväg”. Projektet omfattar sex
vägavsnitt med en total väglängd av ca 150 km. Den
första ombyggnaden gjordes 1998 på väg E4 norr om
Gävle som försågs med mitträcke av vajertyp.
Mitträcket förlängdes under 2000 till totalt 33 km. På
denna väg, som tidigare hade i genomsnitt mer än två
dödade per år, har det efter ombyggnaden inte inträffat
någon olycka med dödlig utgång och antalet svårt ska-
dade har i det närmaste halverats samtidigt som fram-
komligheten (medelhastigheten) ökat.

Den första utvärderingen från utvecklingsprojekten
pekar mot att antalet svåra olyckor kan reduceras betyd-
ligt genom dessa åtgärder. Hur stor reduktion man kan
förvänta sig är det ännu för tidigt att dra några säkra
slutsatser om. Med de hittillsvarande resultaten som
grund har Vägverket beslutat att utöka antalet sträckor
som byggs om till ”mötesfri landsväg”. De omfattade
vid slutet av 2000 drygt 200 km och utbyggnadstakten
beräknas vara 200 km/år under de kommande tre åren.

Miljö
För att minska negativ miljöpåverkan längs det befint-
liga vägnätet har investeringar för 63 (94) miljoner kronor
gjorts under 2000, varav
• 39 (51) miljoner kronor till bullerskydd,
• 16 (31) miljoner kronor till vattenskydd. 

Vägbuller
I samband med ny- och ombyggnad av vägar vidtas
regelmässigt åtgärder som begränsar störningarna av
trafikbullret. I befintlig miljö är riksdagens mål att längs
de statliga vägarna ska åtgärder ha vidtagits senast
2003 vid utomhusbuller på 65 dB(A) i bostadsmiljöer.

För 3 200 personer, som varit utsatta för en bullernivå
över 65 dB(A) utomhus längs de statliga vägarna, har
under året åtgärder vidtagits så att godkänd bullernivå upp-
nåtts inomhus. Vid utgången av året beräknas ca 22 000
personer vara utsatta för trafikbuller över 65 dB(A)
utomhus längs de statliga vägarna. Med de åtgärder
som är planerade enligt länsplanerna för regional trans-
portinfrastruktur kommer målet inte att nås till 2003. 




Natur- och kulturmiljö
Vägar har anpassats till det omgivande landskapet
genom undanröjande av vandringshinder för vattenle-
vande djur, viltpassager, skötselplaner av floran i väg-
kanter m.m. Fyra vägprojekt med fastställd arbetsplan,
som öppnats för trafik under året, har medfört negativa
konsekvenser för natur- och kulturmiljövärden. Det
finns ingen uppföljning av antalet kilometer ny väg
inom riksintresse.

Fyra vägutredningar har lämnats till regeringen för
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken. Ännu
har ingen prövning avslutats eftersom det bl.a. har for-
drats kompletteringar och förtydliganden av det inläm-
nade materialet. 

Under året har 75 arbetsplaner fastställts. Vid
utbyggnad kommer dessa projekt att innebära att ca 740
ha mark tas i anspråk för nytt eller utökat vägområde.
Arbetsplaner för 28 projekt berör helt eller delvis områ-



1 Beräkningen av antalet bullerutsatta är behäftad med stor osäker-
het. Värdet 1999 i fjolårets årsredovisning har visat sig vara en
överskattning med ca 5 000 personer. 

Anslag mkr Totalt Andel

Nationell Regionala Utökad ts- mkr %

plan planer satsning

Sidoområdesåtgärder 136 13 182 331 27

Korsningsåtgärder 73 74 77 224 18

Åtg. för oskyddade 35 111 38 184 15

Separering 

körriktningar 211 9 144 363 29

Övrigt 124 5 2 131 11

Summa 579 212 443 1 234 100

E22 Söderåkra–Hossmo har byggts med mittbarriär.
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den av riksintresse och innebär i några fall konflikter
med natur-, kultur- eller rekreationsintressen. Dessa planer
motsvarar en markyta av ca 200 ha inklusive nuvarande
vägområde. För åtta av de 21 arbetsplanerna som över-
klagats till regeringen berörs riksintressen. Endast i två
fall (Norrortsleden, delen Täby kyrkby–Rosenkälla och
Norra Länken, båda i Stockholms län) har konflikt med
riksintresset varit grunden för överklagandet.

Arkitektur och gestaltning
Vägverket har under året berett en policy som började
utvecklas för vägarkitektur under 1999. Ett fortbild-
ningsprogram har arbetats fram som vänder sig till pro-
jektledare inom verket samt till konsulter och entrepre-
nörer och en första kurs är planerad till våren 2001. 

Handboken ”Gestaltningsprogram för alla vägpro-
jekt” har tagits fram och ett inledande seminarium har
hållits om samspelet mellan trafiksäkerhet, miljö och
vägarkitektur. Vägverket har också förberett insatser
under arkitekturåret 2001.

Handikapp- och kollektivtrafikfrågor
Åtgärder har genomförts längs det statliga vägnätet för
att förbättra bl.a. de funktionshindrades och kollektiv-
trafikresenärernas situation i trafiken och därigenom
stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Andra riktade
åtgärder, t.ex. nya gång- och cykelvägar, är positiva
även för funktionshindrade och kollektivtrafikresenärer.

 

Arbetssätt ”Landsbygdsvägen”
Under 2000 rustades 30 km väg upp inom ramen för
arbetssätt ”Landsbygdsvägen”, som är inriktat mot det
lågtrafikerade vägnätet i glesbygd. Den totala kostna-
den var 15 miljoner kronor varav fyra miljoner kronor
finansierades av EU och 1,5 miljon kronor av boende
och näringsidkare längs de aktuella landsbygds-
vägarna. Under åren 1998–2000 har totalt 90 km väg
rustats till en kostnad av ca 40 miljoner kronor varav ca
14 miljoner kronor finansierats av andra. Förutsätt-
ningarna för denna typ av verksamhet är störst i de län
där det finns ett ekonomiskt utrymme för detta i den
fastställda länsplanen för regional transportinfrastruk-
tur och där det finns förhållandevis många intressenter.





Målet om en återhämtning av det eftersläpande belägg-
ningsunderhållet har inte nåtts. I stället har eftersläp-
ningen ökat med 485 miljoner kronor, vilket motsvarar
4,4 procent. Eftersläpningen uppgår för närvarande till
ca 11 000 miljoner kronor fördelat på 6 000 miljoner
kronor på skador i vägytan och ca 5 000 miljoner kro-
nor i vägkroppen. Därutöver finns ett eftersläpande
underhåll för grusvägar, konstbyggnader och vägutrust-
ning på 1 000, 500 respektive 1 000 miljoner kronor.
Det totala eftersläpande underhållet är därmed 13 500
miljoner kronor. Det höga råoljepriset har medfört
ökade à-priser på vägprodukter. Detta tillsammans med
översvämningarna har lett till mindre produktionsvolym
jämfört med normala förhållanden.

Målet om att driften av det statliga vägnätet ska
genomföras på ett effektivt sätt bedöms ha nåtts. Små
avvikelser finns mot standardkraven i den nationella
väghållningsplanen. En metod för att mäta om målet
uppfylls kommer att införas under 2001.

De regionala skillnaderna när det gäller ytstandard
och längd belagd väg har minskat under 2000.
Regionerna Norr och Mitt har fått ett förbättrat tillstånd



Vackra vägars pris gick 2000 till Region Väst för utformningen av
Åbromotet på väg E6 utanför Göteborg. Juryns motivering var att 
”I Åbromotet har kraven på skönhet ställts mot en ovanligt hård
exploatering och vunnit, om inte en hel, så ändå väsentliga delar
av en seger.”

Handikappåtgärder 6 (12)

Busshållplatser 13 (15)

Kollektivtrafikåtgärder övrigt 2 (15)

Resultat:
Ej uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Underhållet av det statliga vägnätet skall
ske på ett sådant sätt att nuvarande tillstånd
upprätthålls samt att en återhämtning med
tio procent av det eftersläpande belägg-
ningsunderhållet sker.

Driften av det statliga vägnätet skall
genomföras på ett effektivt sätt samtidigt
som ställda krav på tillgänglighet, trafik-
säkerhet och god miljö enligt nationell
väghållningsplan tillgodoses.

Regionala skillnader i ytstandard på be-
lagda vägar skall minska för vägar med
samma trafikvolym.
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jämfört med övriga delar av landet.  
Vägnätets ytstandard följs upp genom mätning av

ojämnhet i längsled och tvärled. De trafikanteffekter
som påverkas mest negativt av ojämnheter är fordons-
kostnader, restid och komfort. Skador i tvärled – spår-
slitage – förekommer i huvudsak på högtrafikerade
vägar. Förekomsten av spår har minskat sedan 1990. De
har på senare år stabiliserats på en nivå där sju procent
av det högtrafikerade vägnätet har ett spårdjup över 
15 mm. Regionerna Skåne och Mitt har något bättre
ytstandard än genomsnittet, medan Sydöst och Väst har
något sämre ytstandard.

Ojämnhet i längsled beskrivs med ett IRI-värde
(index som beskriver ojämnhet längs vägen). Ett IRI-
värde under fyra påverkar inte reshastigheten hos de
flesta förarna. Ojämnheten i längsled på högtrafikerade
vägar har uppvisat bra värden under tioårsperioden. De
regionala skillnaderna har utjämnats de senaste åren.  



Ojämnheten på det låg- och medeltrafikerade vägnätet
är alltjämt hög. Regionerna Skåne och Stockholm har
bättre tillstånd än övriga landet. Skillnaderna mellan de
övriga regionerna har successivt minskat.



Trafikanternas synpunkter på vägunderhållet mäts med
hjälp av årliga enkäter. Andelen trafikanter som är
nöjda med vägunderhållet har successivt minskat under
de senaste fem åren. Trafikanterna i de södra delarna av
landet är mer nöjda än trafikanterna i de norra delarna
och privatbilisterna är mer nöjda än yrkestrafikanterna.





Drift- och underhållsverksamheten 2000 var mer
omfattande än tidigare år framför allt till följd av över-
svämningarna som drabbade stora delar av Sverige
under sommaren och hösten samt att Vägverket har
använt ca 400 miljoner kronor – av investeringsanslagen
– till rekonstruktionsåtgärder.

 

* Ingår i ovanstående.



1 Produkt- och tjänstindelningen har ändrats från och 
med 1998, vilket försvårar jämförelser på detaljnivå 
mot föregående år.
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Underhåll belagd väg 1 301 1 371 2 203 1 813 2 342

Underhåll grusväg 345 304 259 254 264

Underhåll bro, tunnel och
färjeled 341 358 560 540 598

Vägutrustning * * 390 298 364

Underhåll sidoområde och
sidoanläggningar * * 38 21 34

Underhållstjänster 1 987 2 033 3 450 2 926 3 602

Vinterväghållning 1 670 1 497 1 565 1 723 1 500

Drift av belagd väg * * 432 418 443

Drift av grusväg * * 208 209 211

Drift av sidoområde och 
sidoanläggningar 197 219 215 231 241

Drift av vägutrustning 535 568 287 279 300

Drift av bro och tunnel 30 38 50 52 59

Drift av färjeled 333 357 350 342 359

Drifttjänster 2 765 2 679 3 107 3 254 3 114

Summa drift och underhåll 4 752 4 712 6 557 6 180 6 715
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Underhåll av belagd väg


Hela vägnätet är varje år föremål för olika typer av
underhållsåtgärder. Större åtgärder behöver under de
närmaste åren utföras på ca 11 000 kilometer väg per
år, varav ca 1 000 kilometer avser nationell stamväg.
Den åtgärdade väglängden och motsvarande kostnad
beror på i vilken utsträckning man kan utföra ”optimala”
långsiktiga åtgärder alternativt tvingas utföra kortsiktiga
tillfälliga åtgärder.  

Underhållsbehovet uppgår till ca 4 150 miljoner kronor
per år. Av detta beräknas uppskattningsvis 2 750 miljoner
kronor per år behövas för att upprätthålla befintligt till-
stånd och knappt 1 400 miljoner kronor per år för åter-
hämtning av eftersläpning på åtta år. Återhämtningen av det
eftersläpande underhållet är en flerårig process som kräver
en långsiktig stabil verksamhetsvolym och planering.

Under 2000 har underhållet av belagda vägar till-
sammans med förstärkningsåtgärder enligt de regionala
planerna – efter avräkning för översvämningsskador –
uppgått till 2 265 miljoner kronor. Enligt Vägverkets
uppskattning behövs ca 2 750 miljoner kronor för att
hålla oförändrat tillstånd under ett normalt år. Detta
innebär att eftersläpningen har ökat med 485 miljoner
kronor. Detta har skett trots att medel för underhåll av
belagda vägar kunnat ökas tack vare relativt låga kost-
nader för vinterväghållningen som i sin tur är en följd
av gynnsamt vinterväder. Beläggningsunderhållet har
dessutom prioriterats på bekostnad av underhållet av
konstbyggnader och vägutrustning.

Trafikantenkäterna visar att privatbilisternas tillfreds-
ställelse med regionala och övriga statliga vägar sjunkit
ytterligare. 






* Inklusive avvattning, exklusive rekonstruktion.
** Kostnadsuppföljningen har lagts om 1998. För att möjlig-

göra en jämförelse bakåt i tiden har de redovisade kostna-
derna i tabellen för 1996–1997 räknats om. 

*** Med Utfört under året avses för grusvägar hela väglängden,
för belagda vägar enbart åtgärdade ytor. 

**** Kostnader för översvämningar borträknade.

À-priser för grusvägar återspeglar främst skillnader i
verksamhetsvolym. À-prisförändringen från 1999 till
2000 beror främst på det stigande råoljepriset.

Grusvägar
Grusvägnätet har i allmänhet lite trafik. Standarden på
grusvägarnas över- och underbyggnad är ofta dålig. Det
är därför förenat med stora svårigheter att upprätthålla
god standard till rimliga kostnader. Detta återspeglar sig
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Region Norr 11 217 76 485 8 337 625 8,2

Region Mitt 14 108 98 642 15 630 840 8,5

Region Stockholm 4 130 29 826 14 159 250 8,4

Region Väst 15 892 110 381 30 012 700 6,3

Region Mälardalen 8 821 64 905 17 010 475 7,3

Region Sydöst 15 607 106 283 20 798 555 5,2

Region Skåne 6 918 47 797 13 245 220 4,6

Riket 76 692 534 320 119 191 3 665 6,9

Vägras på väg 45 vid Tossebergsklätten november 2000.

Kostnad, mkr 1996 1 070 345

1997 1 209 304

1998 1 650** 467

1999 1 495** 462

2000 1 853**** 475

Utfört under året*** 1996 22 22 332

milj m2 (beläggn.) 1997 22 22 176

resp. km (grusväg) 1998 35 21 975

1999 27 21 436

2000 30 21 226

À-pris kr/m2 1996 49 15

(beläggn.) resp. 1997 55 14

kr/m 1998 47 21

1999 55 22

2000 62 22
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också i trafikantenkäterna där endast 12–16 procent av pri-
vatbilisterna är nöjda med grusvägsunderhållet. Den stora
skillnaden jämfört med de andra trafikantenkäterna är att
yrkestrafikanterna är något mer positiva än privatbilisterna. 

Översvämningarna har också drabbat grusvägnätet
och med den förhållandevis låga standarden på över-
och underbyggnad kan vi till våren förvänta oss stora
skador på detta vägnät. Hur stora kommer att visa sig
under tjällossningen 2001.

Brounderhåll
Verkets interna mål till 2007 är att tillståndet för det
statliga brobeståndet som helhet minst ska bibehållas
samtidigt som skillnader mellan regionernas brotill-
stånd utjämnas. Tendensen är att tillståndet förbättras i
flertalet regioner och att en utjämning har skett på det
nationella vägnätet. För brobeståndet som helhet är till-
ståndet idag bättre än målet för 2007.

Vinterväghållning
Vinterväghållningen syftar till att hålla vägbanan fram-
komlig och trafiksäker. Huvuddelen av resurserna används
till snöröjning och halkbekämpning. På trefjärdedelar av
vägnätet tillåts snövägbanor som har en yta av packad
snö eller is. 

Trafikantenkäter visar att både privatbilisternas och
yrkestrafikanternas tillfredsställelse med vinterväghåll-
ningen har försämrats.




Anmärkning: För 1999 saknas mätningar.

Vintern 1999/2000 var i väghållningshänseende gynn-
sammare än föregående vinter, framför allt i södra
Sverige.

Av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl används
vägsalt i vinterväghållningen när temperaturen är vid
och strax under 0°C. Under vintern 1999/2000 förbru-
kades 279 000 ton salt. Detta motsvarar en minskning
med 17 procent – eller 57 000 ton salt – mot föregående
vinter. Den minskade saltförbrukningen beror på att
antalet snö- och halktillfällen minskade i motsvarande
grad. Om man däremot studerar saltförbrukningen med
hänsyn tagen till väderlek och saltvägnätets längd blir
det i stort sett lika med föregående säsonger, vilket
”saltindex” i nedanstående diagram visar.



Ett problem är att saltpåverkan på grundvattentäkter och
enskilda brunnar har ökat, speciellt i landets mellersta
delar (se avsnittet Kretsloppsanpassning i väghållningen).



Grusvägarna drabbades mycket hårt av det omfattande regnandet.
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Färjetransporter
Vid utgången av 2000 fanns det 38 allmänna färjeleder
längs det statliga vägnätet. Lederna betraktas som en
del av vägnätet och ska därför vara i drift större delen
av dygnet. Under 2000 har en färjeled tillkommit,
Nordöleden (Region Väst).

Under 2000 har 553 turer, av över en halv miljon,
ställts in. I 503 fall var det tekniska problem, övriga 50
berodde framför allt på väderförhållanden. Till följd av
översvämningarna låg trafiken nere på Högsätersleden
i Värmland från den 9 november till den 28 december.
De ökade kostnaderna för färjetransporter beror på
kraftigt ökande drivmedelskostnader under 2000.




Funktionshindrade och kollektivtrafikfrågor
Vägverket tar hänsyn till kollektivtrafikfrågor och
funktionshindrades behov i den ordinarie drift- och under-
hållsverksamheten. Som en vidareutveckling av detta
har Vägverket under året – i Trollhättan – slutfört pro-
jektet Drift och underhåll på vägen för alla (DRIVA).
Målet med projektet var att bättre ta hänsyn till behoven
hos funktionshindrade, barn och kollektivtrafik i den
dagliga driftverksamheten. DRIVA bedöms resultera i en
attitydförändring i ovannämnda frågor. De mer påtagli-
ga resultaten av projektet är exempelvis rastplatsmöbler
för funktionshindrade och ändrade plogrutter.




Vägverkets mål är att spridning av föroreningar och
naturfrämmande substanser till kretsloppet ska mini-
meras i den statliga väghållningen.

Vattentäkter
Sedan 1995 har 80 konfliktpunkter mellan statlig väg
och större vattentäkter åtgärdats varav en under 2000.
Dessa åtgärder har inte prioriterats i länsstyrelsernas
regionala planer. Vägverkets mål, att till 2000 åtgärda
150 konfliktpunkter, har inte nåtts. Under 2000 påvi-

sades att ytterligare ca 40 (20) vattentäkter påverkats
negativt av väghållningen. Det rör sig främst om enskilda
brunnar nära vägen som påverkats av vägsalt. 

Utbyggnaden av anläggningar för rening av vägdag-
vatten har fortsatt. Under året har ca 70 (30) dammar
tagits i drift.

Ballast  (sten- och grusmaterial)  
År 2000 förbrukade Vägverket 9,8 (14,6) miljoner ton
ballast varav 6,0 miljoner ton krossat berg, 3,1 miljoner
ton naturgrus, 0,6 miljoner ton morän och 0,1 miljoner
ton restprodukter som hytt- och slaggsten. Jämfört med
1999 minskade naturgrusuttaget med 28 procent.

Återvinning av beläggningsmassor
Under 2000 har 630 tusen ton beläggningsmassor åter-
vunnits. Därav har 87 procent återvunnits till ny be-
läggning och 13 procent har använts till andra ändamål.
En del av detta finns i mellanlager för återanvändning
kommande år. Inga tjänliga massor har deponerats.
Under de senaste fyra åren har återvinningen i medeltal
varit 90,5 procent. Det interna målet, 90 procent 2000,
kan därför anses nått.

Övrigt
Ingen lösningsbaserad färg för vägmarkering har
använts under 2000. Vägverket har inte deponerat något
konstruktionsstål under 2000. Viss deponering av
betong och armeringsstål har skett. Utrivningen av
äldre anläggningar är marginell varför mängderna är
mycket begränsade. Någon samlad uppföljning har där-
för inte gjorts. 

Metoder för mätning av kemikalier på Kemikalie-
inspektionens observationslista
Verket har i en miljöutredning identifierat kemikaliean-
vändningen som en signifikant miljöaspekt och påbör-
jat ett större arbete som syftar till att säkra att farliga
kemikalier inte används eller byggs in i infrastrukturen.
I detta större arbete har verket inkluderat uppdraget att
”utveckla metoder för att mäta användning av material och
kemikalier på Kemikalieinspektionens observationslista”.

Arbetet med att bygga upp ett kvalitetssystem för att
säkra och följa upp användningen av kemikalier är rela-
tivt komplicerat, då det förutsätter ett samspel mellan
Vägverket och de entreprenörer som Vägverket anlitar.
Vi beräknar att det kommer att ta två år att färdigställa
och införa ett sådant system. 

Vägverket diskuterar också möjligheterna att sam-
ordna detta arbete inom hela anläggningsbranschen,
vilket emellertid kan kräva längre tid för implemente-
ring. Fördelarna med ett branschgemensamt system är
att entreprenörerna, både stora och små, får tillgång till
samma kunskap och att olika beställare kan samordna
sina krav och bedömningar.



Innehållsförteckning

     
Kostnad, mkr 334 357 350 342 359

Antal turer, t.o.r. 538 095 536 948 533 817 506 699 507 497

Inställda turer 600 121 455 333 553

Överskeppade tusen fordon 9 979 9 705 9 667 9 534 9 758

À-pris kronor per t.o.r. 621 665 656 675 707

À-pris kronor per
skeppat fordon 33 37 36 36 37

Realt à-pris per t.o.r. 684 720 692 698 707

Realt à-pris per skeppat fordon 37 40 38 37 37

Resultat:

Delvis 
uppfyllt

Miljöfarliga material skall inte införas i infra-
strukturen, användandet av icke förnyelse-
bara material skall minimeras och material
skall återanvändas.
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Produktiviteten, på de delar och på det sätt den mäts,
har sänkts. Det finns inget mått på kvalitetsbristkostna-
den varför måluppfyllelsen ej kan anges. Mått kommer
att utvecklas.


Kvalitetsarbetet inom statlig väghållning är inriktat på
att genom en helhetssyn på beställare och leverantör
skapa verktyg för att minimera kvalitetsbristkostnader. 

Genom en systematisk genomgång av verksamhe-
tens processer är delarna inom den statliga väghåll-
ningen identifierade och ansvar och befogenheter är
möjliga att beskriva oberoende av hur organisationen
ser ut. Beskrivningen av processerna ger också under-
lag för förvaltning och utveckling av de stödsystem
som används inom väghållning. 

Den struktur för förfrågningsunderlagen (FU2000)
som utvecklats och används inom upphandling av väg-
hållning har gjort att förfrågningsunderlagen blivit tyd-
ligare och att riskerna för att felaktiga uppgifter redovi-
sas minimerats. Samtidigt har upphandlingskraven för
bland annat kvalitet, miljö och trafiksäkerhet skärpts.
Mallar för administrativa föreskrifter har renodlats och
både arbetet med anbudslämning och löpande arbete
inom uppdragen har förenklats. 

Vägverket genomför revisioner av våra leverantörer
och ställer krav på att leverantörerna genomför interna
kvalitetsrevisioner. Verkets revisioner används för att
säkerställa att vi får den produkt som beställts.
Revisioner genomförs dels som processrevision, där
leverantörens kvalitetssystem granskas med avseende
på resultaten av leverantörens processer, dels som pro-
duktrevision, där en systematisk stickprovskontroll
genomförs utifrån de produktkrav som ställts. Resul-
taten av revisionerna sammanställs och används för för-
bättringsarbete inom Vägverket och hos leverantören.
De används också för värdering av leverantörer inför
kommande upphandlingar.

Antalet allvarliga avvikelser har minskat med fyra
procentenheter sedan 1999, dock är det totala antalet
avvikelser oförändrat.

 



Vägverket har utvecklat ett samlat produktivitetsmått
för drift- och underhållsverksamheten inom den statliga
väghållningen. Av diagrammet framgår produktivitets-
utvecklingen1 för de ca 40 procent av drift- och under-
hållsverksamheten där à-priser finns beräknade. Måttet
ger svar på frågan: Hur mycket mer eller mindre skulle
vi ha betalt ett visst år om produktionen skett till 2000
års priser.

 




Kurvan för perioden visar att produktiviteten har ökat
under 1995 och 1996 för att sedan minska. Den sämre
produktiviteten för 2000 beror till stor del på de ökade
bränslepriserna.






All produktion av statlig väghållning upphandlas i kon-
kurrens. Kostnaderna för beställning och upphandling
liksom dess andel i förhållande till upphandlad volym
har ökat kontinuerligt, i takt med att en allt större del av
produktionen utsatts för konkurrens. Fluktuationerna
mellan enskilda år i diagrammet återspeglar i huvudsak
variationerna i medel till väghållningen. Ökningen
2000 förklaras av de nya krav som ställs i den nya miljö-
balken och att upphandlingarna inom investeringsverk-



1 Målet är beräknat enligt den metod som rekommende-
ras i Produktivitet och kvalitet i resultatstyrningen av
myndigheterna. Statskontoret 1997:6. 

Innehållsförteckning

Resultat:
Mått saknas

Ej uppfyllt

Vägverket skall minska sina kvalitets-
bristkostnader inom statlig väghållning
med 50 procent.

Vägverkets produktivitet inom verksam-
hetsgrenen statlig väghållning skall öka.

Ej avvikelse Mindre avvikelse Allvarlig avvikelse

Revisioner hos 
leverantörer 63 (63) 30 (26) 7 (11)
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samheten till stor del bestått av många mindre objekt,
främst trafiksäkerhetsobjekt. Mindre objekt är förhåll-
landevis dyrare att upphandla och följa upp än större
objekt. En annan bidragande orsak är den stora personal-
omsättningen vid vissa enheter.



Verksamhetsvolym: 34 (41) miljoner kronor.



Det finns vissa brister i det tekniska ledningsstödet,
telesäkerheten samt kompetensen att bygga med
Vägverkets reservbromateriel. Trots det bedöms kraven
vara uppfyllda på verkets förmåga att möta svåra
påfrestningar i fred samt vid ett angrepp med istånd-
satta styrkor i ett förändrat omvärldsläge.

Under sommarens och höstens översvämningar i
södra Norrland, Väst- och Mellansverige deltog Väg-
verkets lokala, regionala och centrala krisledning. Vissa
brister i informationssystemet upptäcktes. Bristerna har
åtgärdats.



Utbildning
140 personer i krislednings- och krigsorganisationen
har genomgått utbildning i krisledning vid svåra
påfrestningar. Reservbrogrupper har utbildats i bygg-
ledning och byggande av reservbro Compact 200.
Driftvärnet har genomfört en utbildningsdag i samband
med avrustningen av Vägverkets gamla driftvärnsorga-
nisation. Totalt innebär detta 1 200 utbildningsdagar. 

Drift och underhåll
Drift och löpande underhåll samt flyttning av sex förråds-
platser har genomförts.

Investering
En Compact 200-bro och en Quick Bridge har anskaf-
fats. Vägverkets radio 90 har förstärkts med 30 bassta-
tioner med batteribackup.

Övriga beredskapsåtgärder
Tillgång till personal i krisledningsgrupper och reserv-
brogrupper har säkerställts. Planer för krishantering har
testats. Studier tillsammans med Försvarsmakten har
genomförts. Åtta sårbarhetsanalyser av datasystem
enligt ÖCB-modellen har genomförts. Vägverket har
deltagit i tre möten med Planning board for European
inland surface transports (PBEIST). 






1 Enligt regleringsbrevet till ÖCB för funktionen transporter
inom utgiftsområde 6 Totalförsvar.

2 Vägverkets driftvärn omorganiseras till en driftvärns-
kompetensorganisation.

Innehållsförteckning

Resultat:

Uppfyllt

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Målen syftar till att minska sårbarhet,
öka uthålligheten samt förbereda en
ledningsorganisation.

Ledningsförmåga
Ansvar, skyldigheter och befogenhe-
ter skall vara tydliggjorda.  
Ledningskedjan skall vara säkerställd,
utbildad och övad för samordning
och ledning av väghållningen.

Infrastruktur
Tekniskt ledningsstöd skall vara
säkerställt.
Erforderlig telesäkerhet och en godtag-
bar elförsörjning skall vara säkerställda.
En ökad IT-säkerhet skall eftersträvas.
Reservbroar skall vara tillgängliga för
att ersätta utslagna förbindelser vid
svåra påfrestningar och höjd beredskap.

Resurser
De resurser och den kompetens som
byggts upp inom försvarsverksamhe-
ten skall kunna utnyttjas vid svåra
påfrestningar och vid internationella
insatser.
Nyckelpersonal i kris/krigslednings-
organisationen samt reservbrogrupper
skall vara säkerställd.
Reservbrogrupp skall med handled-
ning kunna bygga med Vägverkets
reservbromateriel.

Skydd
NBC-skydd skall vara anskaffat och
förmågan att utbilda skall finnas.
Förmågan att kunna utbilda i
bevakning och skydd av vitala
anläggningar skall vara säkerställd.

     
Investering i beredskaps-
materiel, mkr 28 22 35 27 20

Andel driftvärnsmän som genom-
fört driftvärnsutbildning, % 58 65 66 50 1002

lanspråktaget bemyndigande/
bemyndigande ram, mkr 5/5

Reservfärjeläge Gullmarn våren 2000. Byggt med Vägverkets
Ponton 100-materiel.
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Vägverkets produktionsuppgift omfattar projektering,
byggande, drift och underhåll av det statliga vägnätet samt
drift av de statliga färjelederna. Dessutom ingår övrig upp-
dragsverksamhet, t.ex. att sälja information ur bilregist-
ret, vilket redovisas i avsnittet Uppdragsverksamheten.


Verksamheten bedrivs i fyra resultatenheter: Vägverket
Produktion, Vägverket Konsult, Vägverket Färje-
rederiet och Vägsektorns Utbildningscentrum (VUC).
Årsboksluten för de tre förstnämnda granskas av
externa revisorer.

Utgångspunkten är att verksamheten bedrivs på före-
tagsekonomisk grund, skild från Vägverkets övriga
delar och utan subventioner från dessa. Intern vinstskatt
uppgår till 28 procent. Uppdrag genomförs även åt
andra än Vägverket, under förutsättning att det är för-
enligt med verkets instruktion. Risktagandet för staten
ska minimeras. Verksamhet som bedrivs på uppdrag av
Vägverket är i det närmaste helt konkurrensutsatt, med
undantag för den verksamhet som bedrivs av Vägverket
Färjerederiet och viss begränsad verksamhet på
Vägverket Konsult.

Under 2000 har Vägverket avgett ett remissyttrande
om Öhrlings PricewaterhouseCoopers utredning om
bolagisering av Vägverket Produktion och Vägverket
Konsult. Utredningen var beställd av näringsdepartementet.
Vägverket rekommenderade i sitt remissvar att
Vägverket Produktion bolagiseras 1 januari 2002 med
näringsdepartementet som ägare och att Vägverket
Konsult ska finnas kvar som resultatenhet inom
Vägverket. Något politiskt ställningstagande har inte
skett under 2000.

Regeringen beslutar om hur resultatet av de uppdrag
som utförs åt utomstående ska disponeras där den acku-
mulerade vinsten överstiger tio procent av årets omsätt-
ning. Vägverkets styrelse lämnar ett förslag som under-
lag för beslutet. Styrelsens förslag till disposition av
årets resultat för denna verksamhet finns på sidan 72.


Lönsamheten har jämförts med andra företag inom entre-
prenad- respektive konsultbranschen. Regeringens mål kan
inte anses uppfyllt för Vägverket Produktion och Väg-
verket Konsult. Det ska påpekas att en jämförelse för-
svåras genom att andra företag delvis har en annan verk-
samhetsstruktur och även verkar på andra marknader. För
övriga resultatenheter kan ingen relevant jämförelse göras.

Nedan följer redogörelser för respektive resultatenhet.
För en mera detaljerad redovisning av årets verksam-
het, resultat och ställning hänvisas till respektive enhets
årsrapport för 2000. Varje resultatenhet presenteras
med tabeller på gällande nyckeltal samt resultat- och
balansräkning i sammandrag. För samtliga enheters
nyckeltal gäller följande definitioner.


Vägverket Produktion bedriver byggnads-, drift- och
underhållsverksamhet inom väg- och anläggningsområdet.

Avkastningskravet uppgick under året till tio procents
räntabilitet på eget kapital. Från 2001 ersätts kravet
med ett krav på rörelsemarginal, vilket är ett mer rele-
vant resultatkrav för verksamheten. Kravet på rörelse-
marginalen är att den långsiktigt och uthålligt ska
uppgå till två procent.


Trenden de senaste åren har varit sjunkande investe-
ringar i offentliga anläggningar och stigande privata
investeringar. Denna trend fortsatte under 2000. Antalet
nystartade investerings- och underhållsprojekt på väg-
sidan var lågt och det är osäkert när eftersläpande väg-
underhåll kan börja återtas. Vägverkets utbud av trafik-
säkerhetsuppdrag var fortsatt högt under året. Dessa
uppdrag gällde främst uppsättning av vägräcken och
rensning av vägarnas sidoområden. Vid Vägverkets
upphandling av 29 geografiska skötselområden (grund-
paket drift) på det statliga vägnätet erhöll Vägverket
Produktion 13 områden.

År 2000 ökade omsättningen avseende kunder utan-
för Vägverket med 324 miljoner kronor till 1 423 
(1 099) miljoner kronor, vilket motsvarar ca 28 procent
av årets nettoomsättning. Växande affärsområden
under året var bl.a. nedläggning av bredband och miljö-
relaterade uppdrag som marksanering. 

En fortsatt svag marknad i Norrland har gjort en
kraftig strukturomvandling nödvändig regionalt.
Personalstyrkan minskas med 150 personer och strate-



Innehållsförteckning

Resultat:

Ej uppfyllt

Vägverket skall bedriva en egenregiverksam-
het med en lönsamhet som är jämförbar med
branschen i övrigt.

 
Konkurrensutsättningsgrad: Andel av nettoomsättningen under året 

som avser uppdrag erhållna i konkurrens.

Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat efter skatt i förhållande

till genomsnittligt eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto plus ränte-

kostnader i förhållande till genom-

snittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med icke 

räntebärande skulder.

Nettomarginal: Resultat efter finansnetto i förhållande

till årets nettoomsättning.

Soliditet: Eget kapital i förhållande till 

balansomslutningen på balansdagen.
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gierna för framtiden sågs över. Åtgärderna bedöms ge
positiv effekt redan 2001, för att 2003 innebära att
Vägverkets resultatkrav kan nås.


Årets resultat uppgick till –4 (30) miljoner kronor.
Inom resultatområdet uppdrag åt utomstående redovi-
sas ett resultat efter finansnetto på –32 miljoner kronor.
Kostnader för uppsagd personal under 2000 har i sin
helhet belastat resultatet med 27 miljoner kronor. 

Det negativa resultatet är främst hänförbart till det
norra produktionsområdet, där en för optimistisk
bedömning av marknaden gjorts. Produktionsområdet
har därför tvingats till stora resursanpassningar.

Räntabiliteten på eget kapital och nettomarginalen är
negativ (3,3 procent respektive 0,8 procent).

Finansnetto uppgår till 28 (25) miljoner kronor och
utgörs av ränta på likvida medel. Genomsnittlig ränta
under 2000 uppgick till 3,5 procent.

Soliditeten uppgick vid årets utgång till 32 (35) procent.


* Från och med 1997 redovisas resultatet för Vägverket Produktion
med tillämpning av successiv vinstavräkning av pågående arbeten
enligt Byggentreprenörernas branschrekommendation. Redovisnings-
metoden innebär att resultatet avräknas i takt med upparbetnings-
graden. Periodens upparbetade intäkter utgörs av periodens upp-
arbetade kostnader med tillägg för periodens upparbetade resultat
samt med justering för förändring av bedömda riskreservationer.
Angivna värden för 1996 har räknats om enligt de nya principerna.




* Därav uppgår  resultat efter finansnetto för ej konkurrensutsatta
uppdrag åt Vägverket till 22 mkr för 1999, 30 mkr för 1998,
40 mkr för 1997 och 117 mkr för 1996. Nettoomsättningen
uppgår till 244 mkr för 1999, 351 mkr för 1998, 674 mkr för
1997 och 1 093 mkr för 1996.

 


Under 1999 beslutade ledningen för Vägverket
Produktion att verksamhetens alla organisatoriska delar
ska vara kvalitets- och miljöcertifierade enligt SS-EN
ISO 9001 respektive 14001 senast vid utgången av
2001. Certifieringsarbetet fortlöpte under 2000 enligt
fastställda planer. För miljöcertifieringen har ett inten-
sivt miljöutredningsarbete genomförts och ett miljöled-
ningsprogram har upprättats som underlag för utveck-
ling av miljöledningssystemet.


Vägverket Produktions ambition är att behålla höga
marknadsandelar av uppdragen från Vägverket. De pri-
vata anläggningsinvesteringarna bedöms fortsätta öka.
Målet att bredda marknaden utanför Vägverket ligger
därför fast. En kontinuerlig och väl avvägd expansion inom
nya affärsområden med samtidig kompetensuppbygg-
nad, kommer att prägla utvecklingen de närmaste åren. 

Förbättring av Vägverket Produktions totala lönsam-
het samt marknadsorientering inom nya affärsområden
utgör fokus de närmaste åren. En omfattande satsning
på ledarutveckling och på utveckling av kompetens
inom marknad och försäljning under 2001 kommer att
utgöra en stark plattform för denna utveckling. 


Vägverket Konsult projekterar infrastrukturanlägg-
ningar och utför andra tekniska tjänster inom väg- och
trafikområdet. Avkastningskravet uppgår till 15 pro-
cents räntabilitet på eget kapital efter intern vinstskatt. 



Innehållsförteckning

    
Nettoomsättning 5 132 4 429 5 240 5 402 5 009

Kostnader för produktion –4 894 –4 122 –4 958 –5 104 –4 751

Bruttoresultat 238 306 282 298 258

Försäljnings- och administrations- –299 –259 –258 –281 –290

kostnader

Rörelseresultat –62 47 24 17 –32

Finansiella poster 58 34 34 25 28

Resultat efter finansiella poster* –3 81 58 42 –4

Skatt 0 –23 –16 –12 0

Årets resultat* –3 58 42 30 –4


    

Nettoomsättning, mkr 5 132 4 429 5 240 5 402 5 009

Resultat efter finansiella poster, mkr –3 81 58 42 –4

Andel extern försäljning av total, % 16 17 19 20 28

Konkurrensutsättningsgrad, % 

Nyproduktion 100 100 100 100 100

Drift och underhåll 66 77 90 93 100

Nettomarginal, % Neg 1,8 1,1 0,8 Neg

Räntabilitet på eget kapital, % Neg 6,1 4,4 3,3 Neg

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Neg 8,5 6,3 4,6 Neg

Soliditet, % 35 37 32 35 32

Antal anställda vid utgången av året 3 450 3 164 3 058 2 920 2 910 


    

Tillgångar

Anläggningstillgångar 611 627 648 660 663

Varulager m.m. 123 95 88 101 100

Kortfristiga fordringar 1 071 965 1 337 1 127 1 281

Kassa och bank 893 841 853 777 742

Summa tillgångar 2 698 2 528 2 926 2 665 2 786

Eget kapital och skulder

Internt tillfört kapital 550 550 550 550 550

Bundna reserver 408 336 339 340 340

Balanserad vinst/förlust 0 0 0 0 0

Årets resultat –3 58 42 30 –4

Summa eget kapital 955 944 931 920 886

Avsättningar 197 176 157 157 156

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Förskott från kunder 84 80 87 55 42

Fakturerad, ej upparbetad intäkt 409 433 633 453 590

Övriga kortfristiga skulder 1 053 895 1 118 1 080 1 112

Summa eget kapital, avsättningar 2 698 2 528 2 926 2 665 2 786
och skulder
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Marknaden för tekniska konsulttjänster inom infra-
strukturområdet har i stort varit oförändrad under 2000.
Efterfrågan har varit god inom flertalet av tjänsteområ-
dena. Konkurrensen har dock varit fortsatt hård med
pressade arvoden som följd.

Av Vägverket Konsults omsättning 2000 på 329
(335) miljoner kronor utgör den Vägverksinterna ande-
len 83 (84) procent och den externa andelen 17 (16)
procent. Den externa andelen har till största delen inne-
fattat uppdrag åt andra statliga verk, men andelen upp-
drag åt kommuner ökar.

Vägverket Konsult och Vägverket Trafikdata slogs
samman den 1 januari 2000. Under våren omorganise-
rades enheten till att bestå av åtta affärsområden. Under
året har den satsning som påbörjades 1998 med att
införa nya IT-hjälpmedel för väg- och broprojektering
fortsatt. Vägverket Konsult har aktivt deltagit i utveck-
ling och tester och har under året leveransgodkänt ett
nytt projekteringshjälpmedel. 


Årets resultat efter intern vinstskatt uppgick till 0,3
(12,1) miljoner kronor. Resultatet uppgick för resultat-
området konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket till 
–0,6 (2,9) miljoner kronor, för resultatområdet icke
konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket till 1,4 (3,3)
och för resultatområdet uppdrag åt utomstående till 
–0,5 (5,8) miljoner kronor. Nettomarginalen uppgår till 
0 (4) procent och räntabiliteten på eget kapital till 1
(25) procent. Det egna kapitalet har minskat och soli-
diteten uppgår nu till 43 (47) procent.

Nedgången i resultatet är i huvudsak en temporär
effekt av de satsningar som gjordes inom Vägverket
Konsult under 2000 – bl.a. införandet av projekterings-
verktyget Novapoint och anpassning av projekterings-
metodiken till detta verktyg. Personalomsättningen
under året har varit onormalt hög, vilket också bidragit
till resultatnedgången. 



* Den 1 januari 2000 genomfördes ett samgående mellan Vägverket
Konsult och Vägverket Trafikdata. Angivna nyckeltal för 1997–1999
har omräknats så att de även omfattar Vägverket Trafikdata. Under
1996 utfördes Vägverket Trafikdatas verksamhet i annan verk-
samhetsform.




* Därav uppgår resultat efter finansnetto för ej konkurrensutsatta
uppdrag åt Vägverket till 1,1 mkr för 2000, 6 mkr för 1999, 
8 mkr för 1998, 7 mkr för 1997 och 0 mkr för 1996.
Nettoomsättningen uppgår till 42 mkr för 2000, 51 mkr för
1999, 61 mkr för 1998, 53 mkr för 1997 och 0 mkr för
1996. Redovisningen i noten avser resultat inom affärsområde
Trafikdata.

** På grund av förlustavdrag har årets resultat inte belastats med
intern vinstskatt.

 


Vägverket Konsult har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001
där affärsområdena har delsystem som är certifierade
eller certifieringsbara. Under 2000 har ett arbete pågått
med att integrera kvalitetssystemen i ett för Vägverket
Konsult gemensamt processorienterat ledningssystem.

Vägverket Konsult har ett miljöledningssystem enligt
ISO 14001. 

Införandet av en ny miljöbalk har medfört ett stort
antal uppdrag. Andra uppdrag har gällt gestaltningspro-
gram för vägprojekt. Konsult har också utfört ett arbe-
te med miljösäkring, som gällde såväl bygghandlingar



Innehållsförteckning


    

Nettoomsättning, mkr 282 304 329 335 329

Resultat efter finansiella poster, mkr –27 7 13 12 0

Andel extern försäljning av total, % 12 10 10 16 17

Konkurrensutsättningsgrad, %  100 83 80 85 87

Nettomarginal, % Neg 3 4 4 0

Räntabilitet på eget kapital, % Neg 36 30 24 1

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Neg 36 30 24 1

Soliditet, % 16 37 39 47 43

Antal anställda vid utgången av året 416 459 453 449 476

    
Nettoomsättning 282 304 329 335 329

Kostnader för produktion –294 –276 –290 –303 –308

Bruttoresultat –12 28 39 32 21

Försäljnings- och administrations-

kostnader –16 –20 –27 –21 –22

Rörelseresultat –28 8 12 11 –1

Finansiella poster 1 1 1 1 1

Resultat efter finansiella poster* –27 9 13 12 0

Skatt 0 0 0 0 0

Årets resultat** –27 9 13 12 0


    

Tillgångar

Anläggningstillgångar 10 20 25 22 22

Varulager m.m. 0 0 0 0 0

Kortfristiga fordringar 49 65 84 73 80

Kassa och bank 16 17 19 25 7

Summa tillgångar 75 102 128 120 109

Eget kapital och skulder

Internt tillfört kapital 39 29 29 29 29

Bundna reserver 0 0 0 0 0

Balanserad vinst/förlust 0 0 6 15 18

Årets resultat –27 9 13 12 0

Summa eget kapital 12 38 48 56 47

Avsättningar 0 0 0 0 0

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Förskott från kunder 0 0 0 0 0

Fakturerad, ej upparbetad intäkt 0 1 6 4 2

Övriga kortfristiga skulder 63 63 74 60 60

Summa eget kapital, avsättningar 75 102 128 120 109
och skulder
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som byggskedet. Flera utvecklingsprojekt har dessutom
genomförts för Vägverkets huvudkontor. 


Enligt de planeringsramar som gäller för Vägverkets
regioner är marknaden för vägprojektering på väg
uppåt. Den långsiktiga trenden för Vägverket Konsults
verksamhetsinriktning innebär dock en förskjutning
från arbetsplaner och bygghandlingsprojekteringar 
till ett mera diversifierat tjänsteutbud. Detta ligger i
linje med Vägverket Konsults inriktningsprogram
1998–2002 och ska göra enheten mera anpassad till
Vägverkets breda behov av expertstöd. Exempel på
sådana områden är trafikprognoser, trafikteknik, väg-
informatik, vägytemätningar, geoteknik, vatten- och
miljöfrågor. 

Vägverket Konsult satsar Vägverket på utbyggnaden
av infrastruktur för IT och mobiltelefoni som är ett
mycket intressant verksamhetsområde inom den när-
maste framtiden.

De närmaste åren satsar Vägverket Konsult på ledar-
utveckling och på medarbetarnas kompetensutveckling
bl.a. mot bakgrund av 2000 års höga personalomsättning. 

Under 2001 kommer det nya projekteringshjälpmedlet
Novapoint att vara fullt infört. Att anpassa projekte-
ringsmetodiken till detta verktyg utgör enhetens största
och viktigaste utvecklingsprojekt för närvarande.


Vägverket Färjerederiets verksamhet omfattar drift,
underhåll och investering av de statliga färjelederna.
Som stöd för verksamheten finns två varv, en teknikav-
delning, tre avdelningskontor och rederikontoret i
Borlänge. Avkastningskravet uppgår till 15 procent på
eget kapital efter intern vinstskatt på 28 procent.


Under 2000 har 63 (59) fartyg trafikerat 39 (39) leder,
varav 38 statliga och 1 kommunal på entreprenad.  10,2
(9,9) miljoner fordon och 1,2 (1,3) miljoner passagerare
utan fordon har transporterats på totalt 520 468 
(518 379) färjeturer (tur och retur). Antalet oplanerat
inställda turer p.g.a. tekniskt fel var 505 (335). I verk-
samheten har också nio isvägar ingått. Nordöleden över-
gick från enskild till statlig färjeled 1 september 2000,
och har därefter ingått i Färjerederiets verksamhet. En ny-
byggd färja till Malöleden togs i drift i november 2000.


Resultatet efter intern vinstskatt uppgick till 8,6 (10,6)
miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick för upp-
drag åt utomstående till 0,7 (0,8) miljoner kronor och
för resultatområdet ej konkurrensutsatta uppdrag åt
Vägverket till 11,3 (13,9) miljoner kronor. Ränta-
biliteten på eget kapital uppgick till 10 (12) procent att
jämföra med resultatkravet på 15 procent.






* Därav uppgår resultat efter finansnetto för ej konkurrensutsatta upp-
drag åt Vägverket till 11 mkr för 2000, 14 mkr för 1999, 24 mkr
för 1998, 12 mkr för 1997 och 39 mkr för 1996. Nettoom-
sättningen uppgår till 305 mkr för 2000, 289 mkr för 1999,
310 mkr för 1998, 311 mkr för 1997 och 296 mkr för 1996.



Innehållsförteckning


    

Nettoomsättning, mkr 311 323 324 305 324

Resultat efter finansiella poster, mkr 40 13 23 15 12

Andel extern försäljning av total, % 5 4 4 5 6

Konkurrensutsättningsgrad, %  0 0 0 0 0

Nettomarginal, % 13 4 7 5 4

Räntabilitet på eget kapital, % 52 13 21 12 10

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 25 9 15 8 7

Soliditet, % 26 27 34 27 24

Antal anställda vid utgången av året 383 391 394 404 432

    
Nettoomsättning 311 323 324 305 324

Kostnader för produktion –253 –288 –275 –268 –288

Bruttoresultat 58 35 49 37 36

Försäljnings- och administrations- –19 –16 –20 –16 –16
kostnader

Övriga intäkter och kostnader 13 0 0 0 0
i rörelsen

Rörelseresultat 52 19 30 21 20

Finansiella poster –12 –6 –7 –6 –8

Resultat efter finansiella poster* 40 13 23 15 12

Skatt –12 –4 –6 –4 –3

Årets resultat 28 9 17 11 9
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Under året har Vägverket Färjerederiet genomfört en
miljöutredning. Den nya färjan vid Malöleden har
batteridriven framdrivning, vilket innebär renare och
tystare drift. Samtliga färjor, med undantag av färjorna
vid Nordöleden (som Färjerederiet övertog 1 september
2000), drivs med diesel av miljöklass 1.


Under året har ett brobygge vid Hasselöleden startat
och färjeleden kommer att upphöra när bron tas i bruk
1 juni 2002. Brobygget i Männikkö har startat och färje-
trafiken vid Männikköleden upphör efter denna säsong.

Sammantaget innebär ovanstående att verksamhe-
tens volym kommer att minska till 36 statliga färjeleder
och en kommunal.

Vägsektorns Utbildningscentrum, VUC, utvecklar kur-
ser och bedriver utbildningsverksamhet och kompetens-
utveckling inom väg- och trafiksektorn. Kunderna finns
huvudsakligen inom Vägverket, men också inom andra
företag och organisationer med anknytning till vägar, gator
och trafik. Avkastningskravet uppgår till 15 procent på
eget kapital efter intern vinstskatt på 28 procent. 

Årets resultat efter intern vinstskatt uppgick till 0,1
(1,4) miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick för
resultatområdet uppdrag åt utomstående till 0,1 (0,6)
miljoner kronor och för resultatområdet konkurrensut-
satta uppdrag åt Vägverket till 0,05 (1,3) miljoner kronor.
Avkastningen på eget kapital uppgick till 2 (35) procent.

Det försämrade resultatet under 2000 beror på att
man under året har haft höga utvecklings- och mark-
nadsföringskostnader för nya utbildningar och kurser.
Dessutom har försäljningen av kursdokumentation varit
mindre än planerat.

Under året har resurser avsatts till utveckling och
marknadsföring av utbildning inom bl.a. miljörätt, upp-
handling, vägprojektering, Anläggnings-AMA, arbete
på väg, vägmarkering och offentlig ekonomi. 

VUC:s kunder ställer allt högre krav på att utbild-
ning genomförs så nära kopplad till verksamheten som
möjligt och där deltagarna finns. Därför genomförs de
flesta av kurserna där deltagarna finns. I år har en ut-
bildning i offentlig ekonomi startats där man använder
sig av videokonferensteknik. 



* Under 1996 utfördes verksamheten i annan verksamhetsform och
under andra förutsättningar än vad som gäller från 1997.
Uppgift om samtliga jämförelsevärden kan därför ej anges.



Innehållsförteckning


    

Tillgångar

Anläggningstillgångar 227 228 228 279 316

Varulager m.m. 3 3 2 3 3

Kortfristiga fordringar 37 34 31 48 32

Kassa och bank 0 0 0 0 0

Summa tillgångar 266 265 261 330 351

Eget kapital och skulder

Internt tillfört kapital 40 40 40 40 40

Bundna reserver 0 0 0 0 0

Balanserad vinst/förlust 0 22 31 40 37

Årets resultat 28 9 17 11 9

Summa eget kapital 68 71 88 91 86

Avsättningar 0 0 0 0 0

Långfristiga skulder 100 80 80 115 115

Förskott från kunder 0 0 0 0 0

Fakturerad, ej upparbetad intäkt 0 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 98 114 93 124 150

Summa eget kapital, avsättningar 266 265 261 330 351
och skulder


    

Nettoomsättning, mkr 28,7 17,9 17,8 20,6 20,2

Resultat efter finansiella poster, mkr 0,6 1,8 1,9 0,1

Eget kapital, mkr 1,9 3,2 4,6 4,7

Balansomslutning, mkr 5,6 7,4 8,7 7,8

Andel extern försäljning av total, % 36 24 34 27

Nettomarginal, % 4 10 7 1

Räntabilitet på eget kapital, % 26 49 35 2

Soliditet, % 35 44 53 60

Antal anställda vid utgången av året 12 12 11 12 11

Färjerederiets färja Gullmaj trafikerar Gullmarsleden.
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Förutom produktionsuppgiften ingår i uppdragsverk-
samheten att administrera stödsystem för andra aktörer
inom sektorn, exempelvis bil- och försäkringsbranschen,
samt att sälja fordonsanknutna adresser och personliga
skyltar. Från och med 2000 tillhandahåller Vägverket
fordon vid förarprov. Verksamhetens kostnader har
uppgått till 5,7 miljoner kronor och intäkterna har varit
7,2 miljoner kronor. Som huvudregel gäller att upp-
dragsverksamheten ska ge full kostnadstäckning. Vid
försäljning av information från bilregistret ska priset
bestämmas på kommersiella grunder. 






Vägverket administrerar hanteringen av parkeringsav-
gifter enligt lag om felparkeringsavgift (SFS 1976:206)
åt 149 kommuner. För varje inbetald avgift avräknas 50
kronor. Av detta belopp får Vägverket 14 kronor för att
täcka kostnaden för administrationen. Resterande belopp
redovisas på inkomsttitel i statsbudgeten.



* Värden för 1996 har räknats om enligt en ny princip för fördelning
av indirekta kostnader.

Resultatområdet täcker inte sina kostnader. Antalet re-
dovisade avgifter minskar för tredje året i följd. Minsk-
ningen hänförs i huvudsak till Stockholm som ändrat
parkeringsreglerna så att färre anmärkningar utfärdas.
Det medför att kostnadstäckning inte längre föreligger.
Underskottet motsvarar för närvarande ca en krona per
redovisad avgift. Kostnadsökningen 1999 hänförs i
huvudsak till nödvändig utbyggnad av datorsystemen. 



Verksamheten inom resultatområdet Informationsuttag
innebär försäljning av uppgifter ur bilregistret till
externa kunder genom antingen engångsuttag eller
abonnemang, i vissa fall genom terminalanslutning till
bilregistret.



* Värden för 1996 har räknats om enligt en ny princip för fördel-
ning av indirekta kostnader.

Resultatet 2000 är i stort sett oförändrat mot föregå-
ende år. Den direkta försäljningen av information, före-
trädesvis adressdata och viss statistik, har minskat. En ny
sökmotor som ska höja kvaliteten på uttagen och därmed
efterfrågan installeras under 2001. Intäkterna av trans-
aktioner via anslutna terminaler uppväger detta bortfall.



Vägverket säljer personliga skylträttigheter för motor-
fordon enligt förordningen (1988:965) om personliga
skyltar. Intäkterna från verksamheten exklusive kostna-
der för Vägverkets administration går till Skyltfonden.
Priset per rättighet under en 10-årsperiod är 6 000 kro-
nor, varav 5 400 kronor tillförs fonden. Regeringen har
beslutat att fondens behållning främst ska disponeras
för trafiksäkerhetsändamål. Från och med 1999 kan
skylträttigheter köpas även för en 5-årsperiod till ett
pris av 3 500 kronor. Ökningen 2000 hänförs dels till att
information lagts ut via Internet, dels att möjligheten
till förlängning av rättigheterna utnyttjats.




* På grund av byte av kostnadsfördelningsprincip har kostnadsutfallet
för 1996 räknats om. Från och med 1997 belastas rutinen med
indirekta kostnader. Från introduktionen i oktober 1988 har drygt
17 000 skylträttigheter inklusive förlängningar sålts. Resultatet 
ska ses över en längre period, eftersom efterfrågan och därmed
intäkten varierar kraftigt. 



Innehållsförteckning

    
Vägverket Produktion –7 200 4 400 –15600 700 –32300 

Vägverket Konsult (inkl. Trafikdata) –2 498 1 400 1 800 5 806 –500

Vägverket Färjerederiet 1 239 500 –1 000 800 700

Vägverket VUC – 200 420 632 105

Trafikregistret 34 931 30 665 27 668 6 578 8 050

Övriga uppdrag 652 735 257 5 518 1 312

(inkl. Huvudkontoret)

Summa 27 124 37 900 13 545 20 034 –22 633

    
Antal 1 035 053 1 085 026 983 372 841 350 783 508

Intäkter, tkr 14 546 15 589 13 748 11 730 11 122

À-pris, kr 14 14 14 14 14

Kostnader, tkr* 10 750 10 650 12 292 15 495 11 789

À-pris, kr 10 10 12 18 15

Resultat, tkr 3 796 4 939 1 456 –3 765 –667

    
Intäkter, tkr 38 417 39 420 41 175 42 198 49 107

Kostnader, tkr * 8 005 12 155 14 032 28 264 37 004

Resultat, tkr 30 412 27 265 27 143 13 934 12 103

    
Antal 731 728 742 829 3 572

Intäkter, tkr 438 423 445  497 2 143

Intäkt per skyltpar, kr 600 600 600 600 600

Kostnader, tkr * 791 1 298 1 195 1 525 2 535

Kostnad per skyltpar, kr 1 082 1 839 1 610 1 839 710

Resultat, tkr -353 -875 -750 -1 028 -392
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Sökande av medel ur Skyltfonden är allt från privatper-
soner, organisationer och företag till professionella for-
skare. De sökande presenterar en projektidé som de vill
genomföra i syfte att förbättra trafiksäkerheten. Under
2000 behandlades 86 ansökningar, varav 19 fick medel
ur fonden. Vid årets slut fanns det 71 pågående projekt.
24 projekt har slutrapporterats 2000. Exempel på pro-
jekt som under året tilldelats medel ur fonden: 
• Effekt av Nollvisionsslingan i Trollhättan.
• Marknadsöversikt cykelbelysningar.
• Säkrare dagistransporter.
• Kollisionsskydd för fordon.





Innehållsförteckning

    

Redovisning av överskott till 

Skyltfonden (inkl. ränta), tkr 5 300 4 243 4 786 5 078 16 344

Utbetalning från fonden, tkr 7 700 5 729 6 990 5 650 4 610

Behållning i fonden 31/12, tkr 27 487 26 001 23 797 23 225 34 578

Inkomna bidragsansökningar 80 113 81 112 86

Beviljade bidragsansökningar 31 33 26 37 19

Krocktester med olika typer av räcken. Genomförda av Folksam och NTF med stöd av medel ur Skyltfonden
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Vägverket organiseras i ett huvudkontor, sju regioner
och fyra resultatenheter. Huvudkontoret har bl.a. till
uppgift att samordna och säkerställa ett resultatoriente-
rat arbete inom sektorn, ansvara för utvecklingen inom
verkets uppgifts- och kompetensområden samt ge
expertstöd, externt och internt. Regionerna svarar för
verkets regionala förvaltning. Det innebär att de ska ta
sin del av sektorsansvaret för vägtransportsystemet
inom sitt geografiska område. I uppgiften ingår också
att ansvara för väghållningen på det statliga vägnätet.
Resultatenheterna verkar på företagsekonomisk grund.
Kunder är i huvudsak övriga enheter i Vägverket, andra
myndigheter, kommuner och enskilda väghållare.

Internrevisionen är styrelsens oberoende funktion
för granskning och utvärdering av verksamheten. 
Vägverket förvaltar statens aktier i SweRoad och 50
procent av aktierna i SVEDAB (Svensk-Danska
Broförbindelsen AB).


I redovisningen för respektive uppgift beskrivs målupp-
fyllelse samt hur kostnad och kvalitet har utvecklats för
Vägverkets produkter och tjänster som direkt kommer
vägtransportsystemet till nytta. I detta avsnitt beskrivs
hur Vägverkets interna arbetssätt har utvecklats, dvs.
förmågan att på ett effektivt sätt omvandla tillgängliga
resurser till rätt produkt eller tjänst. Det är nödvändigt
att verkets former för styrning, arbetsmetoder, hjälpme-
del, kultur och personalens kunskap och attityder till-
sammans leder till att verksamheten kan genomföras
effektivt.


Vägverkets administration består av planering och upp-
följning, ledning, ekonomi-, personal- och kontorsad-
ministration, internt expertstöd samt organisationsut-
veckling.

Den ökning av administrationskostnaderna som
Vägverket har haft på huvudkontoret de senaste åren
beror till en del på verkets utökade ansvar och uppgift.
Vägverkets besparingsarbete inom administrationsan-
slaget startade våren 1999 och har fortsatt under 2000.
Kostnaden för administrationen har minskat med 83
miljoner kronor mellan 1999 och 2000, vilket är en
minskning med åtta procent. Detta innebar för 2000
bl.a. att samarbetsprojekt startades mellan ett antal av
Vägverkets regioner med syfte att hitta besparingsmöj-
ligheter inom administrationen. Vidare har besparingar
genomförts i och med att nya avtal för telefoni och
lokaler har tecknats.

Administrationskostnaden fördelar sig, utifrån antal
tillsvidareanställda, på sektorsuppgiften med 195 (235)
miljoner kronor, myndighetsutövningen med 462 (499)
miljoner kronor och på statlig väghållning med 348
(355) miljoner kronor.
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Besparingarna inom administrationen 2000 har med-
fört att administrationskostnaden per tillsvidareanställd
har sjunkit från 410 tusen kronor (1999) till 380 tusen
kronor (2000), vilket innebär att Vägverket är tillbaka
på 1996 års nivå. Detta har skett samtidigt som antalet
anställda (exkl. resultatenheterna) har minskat från 
2 652 personer till 2 644 personer.







Informationsteknik, IT
För att öka tillgängligheten till Vägverket har utveck-
ling av Internetbaserade tjänster påbörjats under 2000.
Arbetet inom IT-området för att förbättra den inre
effektiviteten har inriktats mot ett bättre utnyttjande av
intranät och elektronisk handel. En fortsatt effektivise-
ring av IT-drift, kommunikationsnätverk och telefoni-
system har genomförts


Kvalitetsarbetet i Vägverket har hittills inriktats på att
integrera standarderna SS-EN ISO 9000 och 14000
samt föreskrifter om arbetsmiljö i verksamheten.
Integreringen har kommit olika långt inom Vägverket.
Under 2000 har kvalitetsarbetet vidareutvecklats. Det
innebär att Vägverkets kvalitetsarbete nu utgår från
totalkvalitet enligt de grundläggande värderingarna som
finns i Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK). Genom
detta angreppssätt har kvalitetsarbetet fått en starkare
koppling till verksamhetsutvecklingen inom Vägverket.

Utmärkelsen Kvalitet i Vägverket
För att nå en bättre harmonisering till verksamhetspla-
nering och verksamhetsuppföljning har arbetet med
Utmärkelsen Kvalitet i Vägverket, under 2000, koncen-
trerats till förbättringsarbeten. Detta innebär att det
goda föredömet för 2000 kommer att utvärderas under
första halvåret 2001.

Kvalitetsrevisioner
Interna kvalitetsrevisioner utgår från krav i SS-EN
9001 för att kartlägga hur Vägverket tillgodoser dessa.
Det finns dock inget krav på att alla kraven i SS-EN
9001 ska vara uppfyllda förrän 2004. Kvalitetsrevisio-
nerna har under 2000 fokuserats på kvalitetssäkringen
och styrningen i ett antal drift-, underhålls- och investe-
ringsobjekt både internt och externt.

De interna kvalitetsrevisionerna har för enheterna på
huvudkontoret omfattat systemrevisioner och för regio-
nerna på tillämpning av deras kvalitetssystem på objekt-
nivå. Resultatet visar att det, fortfarande, finns en stor
förbättringspotential. Antalet allvarliga avvikelser har
minskat med fem procent, medan det totala antalet 
avvikelser är oförändrat sedan 1999. Då målet är 0 av-
vikelser återstår en förbättringsmöjlighet på 61 procent.


 

(Siffror inom parentes gäller 1999 års revisioner.)

Miljöledningssystem
Arbetet med utveckling av Vägverkets miljölednings-
system redovisas i särskild ordning enligt regeringsbe-
slut 6 från 2000-02-03 ”Riktlinjer för myndigheters
redovisning av miljöledningsarbete samt uppdrag till
myndigheter att redovisa i enlighet med riktlinjerna”.
Vidare utgår Vägverkets miljöarbete från verkets miljö-
policy och miljöprogram. Arbetet med att införa miljö-
ledning enligt principerna i SS-EN 14001 och EMAS
fortgår i hela Vägverket.


Vägverket arbetar för att främja svenska intressen inom
verkets ansvarsområde genom att tillvarata, samordna
och utveckla internationella förbindelser. Dessutom
lämnar Vägverket erforderligt stöd till regeringen.
Förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU,
första halvåret 2001, intensifierades under 2000.
Vägverket har fått i uppdrag av regeringen att arrange-
ra ett högnivåmöte i Trollhättan i juni 2001. Mötet
kommer att handla om ny teknik för en säker och mil-
jöanpassad vägtrafik.

Under året inleddes även generaldirektörens tvååriga
ordförandeskap för WERD, ett samarbetsprogram för
de västeuropeiska vägmyndigheterna. Med detta ord-
förandeskap följer ansvaret för WERD:s sekretariat.
För övrigt deltar Vägverket i ett aktivt växande bilate-
ralt samarbete och medverkar även i en rad internatio-
nella organisationer bland vilka särskilt kan nämnas
World Road Association (PIARC). Vägverket bekostar
även, tillsammans med Banverket, en s.k. nationell
expert i EU-kommissionen.

Med fokus på 2000 års verksamhet kan även nämnas
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att de under 1997 inledda stödprojekten i de baltiska
staterna har avslutats och utvärderats under året. Pro-
jekten har omfattat bl.a. informationssystem för trafik-
säkerhet samt kollektivtrafik. Vägverket har även under
det gångna året deltagit i ett Twinning-anbud i Polen,
denna gång tillsammans med sjöfartsverken i Sverige
och Danmark. Vidare avslutades Vägverkets fyraåriga
ansvar för Nordiska vägtekniska förbundet med en kon-
gress i juni, varvid Danmark övertog ansvaret.




Resurser
Den totala resursinsatsen fördelad på tillsvidareanställda
och korttidsanställda uttryckt i årsarbetskrafter framgår
av nedanstående tabell.

* Ny beräkningsmetod används från 1999. Det nya Löne- och 
PA-systemet ger möjligheter till exaktare beräkning av antalet
arbetade timmar som räknas om till årsarbetskrafter.

Till detta kommer för huvudkontoret och regionerna
köpta resurser (konsulter) på nästan 500 miljoner
kronor motsvarande ytterligare ca 500 årsarbetskrafter
eller motsvarande 20 procent av huvudkontoret och
regionernas ”egna” resurser.

Verksledningen har under andra halvan av 90-talet
ägnat särskild uppmärksamhet åt den allt för stora
omfattningen av extra resurser, som korttidsanställda
(ej vikarier) och resurskonsulter. Detta och de bespa-
ringskrav som funnits under 2000 har medfört att anta-
let korttidsanställda har minskat i organisationen.

Tillsvidareanställd personal
Vägverket har idag ca 6 500 anställda – fördelat på 
3 800 i resultatenheterna och 2 700 i övriga Vägverket.
Personalen har sina arbetsplatser på ca 350 arbetsställen
i hela landet och verkar inom hundratalet yrken.


 

Antalet tillsvidareanställda har sedan några år tillbaka
stabiliserats på en nivå kring 6 500 personer.

Personalsammansättning



Ur åldersfördelningen kan man läsa att en stor del av de
anställda är i åldern 50 år och uppåt. Detta innebär att
pensionsavgångarna kommer att öka inom de närmaste
åren. Andelen kvinnor i Vägverket har ökat successivt.
Huvudkontoret och regionerna har en jämn könsfördelning
i åldersgrupperna 45 år och yngre. Andelen högskole-
utbildade är stabil över tiden och ligger på 7 procent 
för resultatenheterna och 25 procent för huvudkontoret
och regionerna.

Vägverket har deltagit i Utvecklingsrådets mång-
faldsprojekt som avslutats under året. Första etappen i
Vägverkets eget mångfaldsarbete har bland annat resul-
terat i en central mångfaldsplan och flera regionala
mångfaldsplaner. Ett tiotal seminarier med temat mång-
fald har genomförts med ledningsgrupper runt om i
organisationen. Nästa steg är att integrera jämställd-
hetsarbetet med mångfalden och koppla styrningen och
uppföljningen till arbetet med ständiga förbättringar i
enlighet med USK inom ramen för Vägverkets styrmo-
dell. Enligt resultatet från 1998 års medarbetarenkät är
95,7 procent svenska, 2,7 procent är nordiska exklusive
svenskar, 1,1 procent är europeiska exklusive nordiska
och 0,5 procent är utomeuropeiska.

Viktiga händelser och åtgärder
På grund av besparingar var det under 1999 kraftiga
restriktioner vad gäller externa rekryteringar till
Vägverket. Detta och det faktum att det har varit många
externa avgångar har gjort att det funnits stora vakanser
under året. Trots att anställningsrestriktionerna släpptes
under 2000 återstår fortfarande vakanser vid årets slut.
Det har varit problem med att rekrytera högskole-
utbildade väg- och vattenbyggare vilket också visade
sig i den traineerekrytering som genomfördes våren
2000. Med tanke på de stora framtida pensionsavgång-
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arna kommer det att krävas särskilda insatser från såväl
Vägverkets som branschens sida för att försöka öka
intresset för väg- och vattenbyggaryrket.

Det traineeprogram som startade under året kommer
att följas av fler. Programmet har inrättats för att öka
Vägverkets attraktivitet bland de unga akademikerna.
Med en fast placering i organisationen får de nyanställ-
da under en 18-månadersperiod en bred och fördjupad
introduktion i Vägverkets verksamhet och uppgifter.
Denna introduktion skapar en bra bas för fortsatt
utveckling mot mer kvalificerade uppgifter och större
ansvar. I årets program fanns plats för trettio deltagare.

Arbetet med chefs- och ledarförsörjning har under
året startat ett nytt program för erfarna ledare.

Programmet, som sträcker sig över två år, genomförs i
samarbete med MiL Institute (Management i Lund) och
baseras på självstyrt lärande. I programmet deltar 21
mellanchefer. 

VIA (Vägverkets inre arbetsförmedling) har under
året arbetat med 235 anställda. Av dessa har 184 sagts
upp p.g.a. arbetsbrist och hamnat inom ramen för trygg-
hetsavtalet där Trygghetsstiftelsen tar vid och arbetar
med individuella lösningar för var och en. Tre har anvi-
sats andra jobb i Vägverket. 16 har gått med frivillig
pensionsersättning enligt trygghetsavtalet och ytterli-
gare 32 har sagts upp i kombination med andra indi-
viduella lösningar. Nästan alla som sagts upp har sin
organisatoriska tillhörighet inom Produktion Nord.
Orsaken till uppsägningarna är alltför låg orderingång
och att lönsamheten inte är tillfredsställande.

Nyckeltal

Trenden att sjukfrånvaron och då speciellt långtidssjuk-
skrivningarna ökar, har nu brutits. Den diskussion 
som blev följden av den kraftiga ökningen 1999, med
särskild uppmärksamhet på långtidssjukfrånvaro med
diagnosen utbrändhet eller näraliggande diagnoser, har
skärpt uppmärksamheten på detta och dess orsaker.
Personalomsättningen har ökat markant beroende på
det generationsskifte som börjat och som fortsätter de
kommande tio åren. Andelen kvinnliga chefer har ökat
trots att andelen kvinnor endast ökar långsamt.



Innehållsförteckning

 


         
Sjukfrånvaro, 
dag/anst. 5,7 6,5 7,5 9,9 8,5 10 9,7 9,3 11,2 9,5

Övertid, tim/anst. 53 45 42 38 33 85 71 86 67 61
Personalomsättning, % 2,2 6,4 3,4 2,4 4,9 1 3,6 3,7 3,6 5,7

Andel kvinnor, % 36 37 38 38 38 11 10 11 11 11
Andel kvinnliga 
chefer, % 14 12 13 12 18 2 2 2 2 4

Under året har ett antal unga akademiker påbörjat en introduktion 
i Vägverket i ett 18-månaders traineeprogram.
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Vägverkets intäkter består i huvudsak av dels anslag,
dels intäkter i uppdragsverksamheten. Verksamhet som
finansieras genom lån kan bedrivas ett år medan intäk-
terna flyter in först senare, normalt i form av anslag.
Den andel av verksamheten som lånefinansieras upp-
gick under  2000 till ca åtta (nio) procent.

Det totala anslagsutnyttjandet under året uppgick till
15 797 (14 927) miljoner kronor varav 1 800 miljoner
kronor har använts för amortering av lån knutna till
genomförandet av storstadsöverenskommelserna för
Stockholm och Göteborg. 

Den anslagsfinansierade verksamheten underskrider
tilldelade anslag med 7 miljoner kronor. För anslaget
Väghållning och statsbidrag har en kredit på totalt 232
miljoner kronor nyttjats. Kreditutnyttjandet avser till
största delen medel till drift och underhåll. Den främsta
anledningen till överskridandet är tillkommande kost-
nader för återställning av vägar som skadats p.g.a. som-
marens och höstens översvämningar. För anslagen
A1.Administration och A5.Från  EU-budgeten finansi-
erade stöd till Transeuropeiska nätverk uppgår under-
skridandena till 236 miljoner kronor.




Vägverkets anslag är fr.o.m. 1997 räntebelagda, vilket
innebär att räntenettot är en konsekvens av hur väl ver-
kets kassahållning fungerar. Betalningar verkställs till
och från ett räntebärande konto hos Riksgäldskontoret. 

Årets resultat på verkets räntekonto uppgår till 67
miljoner kronor. Av 2000 års räntenetto har åtta miljo-
ner kronor redovisats som en del av årets resultat för
uppdragsverksamheten och en miljon kronor tillförts
Skyltfonden.

Sammanlagt uppgår Vägverkets balanserade ränte-
vinster per 2000-12-31 till 88 miljoner kronor.
Räntenettot disponeras av Vägverket.


Intäkter av avgifter och andra ersättningar som inte dis-
poneras av myndigheten har ökat med 908 miljoner
kronor jämfört med föregående år och uppgår totalt till
2 220 miljoner kronor. Detta beror främst på att Väg-
verket enligt regeringsbeslut den 19 december 1999
avvecklat indexavskrivningar om 944 miljoner per den
16 januari 2000. Lägre vägavgifter under 2000 samt
vissa ändrade regler har även orsakat förändringen.


Periodens kapitalförändring uppgår till –2 612 (–1 624)
miljoner kronor. Av detta har –2 269 miljoner kronor
uppkommit genom avskrivningar på anslagsfinansie-
rade väganläggningar. 

Kapitalkostnader samt avskrivningar för de delar av
de lånefinansierade trafiklösningarna i Stockholm och
Göteborg som öppnats för trafik belastar resultatet med
67 miljoner kronor. Det ackumulerade underskottet
uppgick vid utgången av 2000 till 527 miljoner kronor.

Verkets uppdragsverksamhet som huvudsakligen
bedrivs i verkets resultatenheter och vid Trafikregistret
lämnade ett underskott på totalt –23 (20) miljoner kro-
nor. Det ackumulerade resultatet av uppdragsverksam-
heten uppgår till –30 (–7) miljoner kronor. Styrelsens
förslag till täckning av resultatet framgår på sidan 72.

 


Under 2000 har investeringar i väganläggningar gjorts
till ett värde av 4 988 miljoner kronor. Avskrivningar på
väganläggningar har skett med 2 309 miljoner kronor.
Bokfört värde uppgår 2000-12-31 till 77 089 (74 409)
miljoner kronor. Årets investeringar i andra anlägg-
ningstillgångar uppgår till 284 miljoner kronor och
består till största delen av maskiner och inventarier. Det
bokförda värdet har ökat med 63 miljoner kronor.
Realisationsvinsten till följd av försäljningar uppgår till
elva miljoner kronor. Under året har Vägverket avyttrat
aktier i Wallininstitutet Utbildnings AB till ett bokfört
värde av 44 000 kronor.


Omsättningstillgångarna har under 2000 ökat med 879
miljoner kronor och uppgår till 4 940 miljoner kronor.


Vägverket lånefinansierar dels anskaffningen av egna
omsättnings- och anläggningstillgångar, dels genom sär-
skilda regeringsbeslut vissa investeringar i infrastrukturen.

Vägverket har under 2000 avvecklat posten statska-
pital genom att öka upplåningen hos Riksgäldskontoret.
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Innehållsförteckning

Posten motsvarar de avskrivningar på anläggningstill-
gångarnas återanskaffningsvärde som gjorts utöver plan
t.o.m. 1989. Beloppet uppgick till 944 miljoner kronor.
Avvecklingen av dessa indexavskrivningar är en konse-
kvens av att Vägverkets anslag numera är räntebelagda
och att samtliga anläggningstillgångar lånefinansieras.

Under 1997 medgav regeringen Vägverket rätt att
med lån i Riksgäldskontoret tidigarelägga utbyggnaden
av fyra vägobjekt som fanns upptagna i den nationella
väghållningsplanen. Lånen ska återbetalas med
anslagsmedel. Därutöver har utbyggnaden av väg E6,
delen Stenungsund–Ljungskile, finansierats med riks-
gäldslån som kommer att amorteras med anslagsmedel
under ytterligare 31 år. Under året har netto 225 miljo-
ner kronor lånats för dessa ändamål. Den sammanlagda
upplåningen hos Riksgäldskontoret för investeringarna
uppgår till 2 437 miljoner kronor. Vägverket har under
året amorterat 259 miljoner kronor på dessa lån.

Regeringen har för 2001 anvisat medel för räntor och
återbetalning av lån för vägar med 805 miljoner kronor.
Medlen kommer i huvudsak att användas för återbetal-
ning av lån och räntekostnader kopplade till utbyggnad av
tidigarelagda vägobjekt. En mindre del av anslaget kom-
mer att användas för att betala räntekostnader för låne-
finansierade objekt som öppnats för trafik i Stockholm.

Även utbyggnaden av särskilda trafiklösningar i
Stockholm och Göteborg finansieras med lån i avvak-
tan på slutlig finansiering. Lånen tas för Vägverkets
räkning upp av Stockholmsleder AB och Göteborgs
Trafikleder AB. Upplåningen begränsas genom de
garantiramar som regeringen beslutar om.

Den sammanlagda upplåningen för trafiklösningarna
i Stockholm och Göteborg minskade under året med 94
miljoner kronor netto. Under 2000 har Vägverket amor-
terat lån från Stockholmsleder AB med 1 500 miljoner
kronor och från Göteborgs Trafikleder AB med 290
miljoner kronor samt 10 miljoner kronor för att minska
Göteborgsprojektets skuld på räntekontot vilka finansi-
erats med anslag. Totalt tilldelade anslagsmedel för
ränta och amorteringar uppgår till 1 600 miljoner kro-
nor. Av anslagsmedlen har 200 miljoner kronor använts
för ersättning till Göteborgsregionen för gjorda utlägg.
Genom anslag för 2001 har lån från Stockholmsleder
AB i januari 2001 amorterats med 148 miljoner kronor.
Summan av upplåningen i Riksgäldskontoret och lånen
för trafiklösningarna i Stockholm och Göteborg ökade
under året med 826 miljoner kronor eller 13 procent.



* Lånen avser finansiering av omsättnings- och anläggningstill-
gångar för förvaltningsändamål, vissa broinvesteringar som
ersätter färjor samt utbyggnaden av vissa vägar.

** E18/20 Örebro–Arboga, E4 Stora Åby–Väderstad, E22
Söderåkra–Hossmo, E4 trafikplats Hallunda.


Leverantörsskulderna har ökat med 267 miljoner kro-
nor eller 13 procent. Som en del av finansieringen av
utbyggnaden av Södra Länken har Stockholms stad
enligt avtal bidragit med 827 miljoner kronor per 
1999-01-02. Beloppet bokfördes som en skuld till
Stockholms stad och avräknas successivt t.o.m. 2004
vilket utgör tidpunkten för färdigställandet av Södra
Länken. Under 2000 har 393 miljoner kronor bokförts
som intäkt, vilket motsvarar Stockholms stads andel av
upparbetade kostnader vid utgången av 2000. Återstå-
ende skuld att avräkna uppgår till 27 miljoner kronor.


Finansieringen av Öresundsbron har skett med lån som
garanteras av både den svenska och danska staten.
Finansieringen av de svenska anslutningarna har skett
genom lån i Riksgäldskontoret. Lånen för anslutning-
arna uppgick vid utgången av 2000 till 3 020 (2 770)
miljoner kronor. 

På regeringens uppdrag ställde Banverket och
Vägverket gemensamt ut en borgen till SVEDAB för de
lån som upptogs i Riksgäldskontoret och en kapital-
täckningsgaranti till skydd för SVEDAB:s egna kapital.
Borgen och garantin har övertagits av
Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret har samtidigt fått
rätt att disponera medel från de båda verkens ban-
respektive väghållningsanslag för att täcka förluster vid
infriande av kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB
eller för eventuella förluster i samband med
Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB. 

SVEDAB:s behov av kapitaltillskott har för 2000
beräknats till cirka 260 miljoner kronor. I Vägverkets
regleringsbrev för 2001 ges Vägverket rätt att ta upp lån
i Riksgäldskontoret för att finansiera kapitaltillskott till
SVEDAB samt ränta på detta lån under 2001 uppgå-
ende till högst 155 miljoner kronor. Tillskottet kommer
att regleras av Vägverket under 2001. 





    

Lån hos Riksgäldskontoret* 1 241 1 479 2 214 3 006 3 926

– varav väg E 6 1 014 987 958 928 899

– varav 4 vägprojekt** 162 771 1 543 1 538 

Lån hos Stockholmsleder AB 2 637 3 322 4 181 3 079 2 856

Lån hos Göteborgs Trafikleder AB 221 260 551 261 390

Summa 4 099 5 061 6 946 6 346 7 172



    
Lån hos Riksgäldskontoret* 5,80 4,71 4,25 3,94 4,47

– varav väg E 6

– varav 4 vägprojekt**
Lån hos Stockholmsleder AB 5,20 4,99 4,13 4,52 4,80

Lån hos Göteborgs Trafikleder AB 4,46 4,86 3,73 3,87 4,07



    
Lån hos Riksgäldskontoret* 151 311 303 414 487

– varav väg E 6

– varav 4 vägprojekt**
Lån hos Stockholmsleder AB 556 494 686 793 858

Lån hos Göteborgs Trafikleder AB 56 42 14 27 52
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Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) ägs
av staten och förvaltas till 100 procent av Vägverket.
SweRoad har till uppgift att exportera och driva inter-
nationell uppdragsverksamhet på affärsmässig grund
och erbjuder konsulttjänster inom Vägverkets verksam-
hetsområden. Exempel på tjänster är institutionellt stöd
till ministerier och myndigheter, administration, miljö,
trafiksäkerhet, transportförsörjning, underhåll och
utbildning.

Verksamheten har under året bedrivits i ett femtontal
länder i Södra Afrika, Mellanöstern, Syd- och Sydost-
asien, Centralamerika samt Östeuropa. Bolaget har ett
dotterbolag i Litauen. Omsättningen i bolaget under
2000 uppgick till 63,8 (81,7) miljoner kronor och resul-
tatet före skatt uppgick till 9,2 (14) miljoner kronor
varav SPP-medel 7,8 miljoner kronor. Efter skatt upp-
gick resultatet till 6,8 (10) miljoner kronor.



Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) ägs av
staten och förvaltas till 50 procent av Vägverket och till
50 procent av Banverket. Bolagets uppgift är att förvalta
de svenska intressena i det hälftenägda Öresunds-
konsortiet. När anläggningarna nu är färdigställda kon-
centreras bolagets verksamhet till ekonomisk koncern-
och bolagsförvaltning samt till drift och underhållsför-
valtning av de svenska väg- och järnvägsanslutning-
arna. Enligt huvudavtalet förutsätts bolaget dessutom
bidra till finansieringen av Citytunneln i Malmö.  

Den fasta förbindelsen över Öresund består av nya
motorvägs- och järnvägsanläggningar i både Sverige och
Danmark, tunneln, 4 km, mellan Köpenhamn och den
konstgjorda ön Pepparholmen samt bron, totalt 8,7 km,
mellan Pepparholmen och Malmö. När bron invigdes
uppgick anläggningskostnaderna för de svenska land-
förbindelserna, som SVEDAB ansvarat för, till 2 964
miljoner kronor, medan land-till-landförbindelsens
anläggningskostnader, som Øresundsbrokonsortiet
ansvarat för, uppgick till 22 212 miljoner kronor. 

Finansieringen av projektet inklusive landförbin-
delserna har skett genom lån. Återbetalning av lånen
sker med hjälp av intäkter från väg- och järnvägstra-
fiken. Lånen beräknas vara amorterade efter 30 år.

Under brons första halvår körde i genomsnitt 9 250
bilar per dag över bron eller totalt 1,7 miljoner fordon.
I jämförelse med prognosen var antalet tillfredsställ-
lande. Bakom trafiksiffrorna döljer sig dock lägre
intäkter från vägtrafiken än väntat. Genom en justering
av priser och produkter väntas trafiken öka till 10 400
per dag i genomsnitt eller totalt 3,8 miljoner fordon
under 2001.

Tågtrafiken på Öresundsbron har gått högt över för-
väntan. Under det första halvåret reste ca 2,4 miljoner
passagerare över sundet. Det betyder att man snart har
nått upp till prognosen för det första hela året på tre
miljoner passagerare.



Innehållsförteckning

Den 1 juli 2000 skedde den högtidliga invigningen av Öresunds-
bron i närvaro av bl.a. kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia,
drottning Margrethe II och prins Henrik. 
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(tkr) 1996 1997 1998 1999 2000

Låneram (omsättnings- och anlägg-

ningstillgångar) i Riksgäldskontoret:

Beviljad låneram1 2 000 000 2 969 000 2 969 000 2 969 000 3 769 000

Utnyttjad låneram per 31 december1 276 920 492 630 1 256 840 2 077 635 3 026 085
Övriga lån i Riksgäldskontoret

Väg- och broobjekt1) 1 014 320 986 524 957 509 928 493 899 478

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret:

Beviljad kontokredit

Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna2 130 000 130 000 ------ ------ ------

Stockholmsöverenskommelsen2 100 000 100 000 100 000

Göteborgsöverenskommelsen2 30 000 30 000 30 000

Vägverket i övrigt3 248 259 3 1 200 0003 1 200 000 1 206 198 1 156 466

Under året maximalt utnyttjad kredit

Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna 102 490 123 278 ------ ------ ------

Stockholmsöverenskommelsen 100 055 97 636 99 707

Göteborgsöverenskommelsen 30 463 26 762 25 034 

Vägverket i övrigt ------ ------ 841 477 1 707 997 ------

Räntekonto hos Riksgäldskontoret:

Ränteintäkter:

Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna ------ ------ 29 ------ ------

Stockholmsöverenskommelsen 147 294

Göteborgsöverenskommelsen 40 274

Vägverket i övrigt 22 876 10 750 164 573 76 019 67 208

Räntekostnader:

Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna 2 134 1 652 1 831 ------ ------

Stockholmsöverenskommelsen 476 751

Göteborgsöverenskommelsen 212 224

Vägverket i övrigt ------ ------ 4 250 ------ ------

Avgiftsintäkter (miljoner kronor)4 1 486,4 1 539,8 2 236,9 2 466,0 2 821,3

Anslag

Beviljad anslagskredit 1 033 036 899 177 1 248 219 1 302 412 1 358 037

Utnyttjad anslagskredit ------ ------ 258 042 271 406 460 055

Utgående reservationer 364 106 88 597 ------ ------ ------

Anslagssparande 1 520 933 1 066 848 160 480 –2 538 7 293

Belopp intecknade av framtida åtaganden5 11 340 000 5 586 643 7 015 526 5 976 397 8 648 949

Anställda

Antal årsarbetskrafter 7 480 7 298 7 373 6 674 6 730

Medelantal anställda 7 629 7 436 7 504 7 291 6 455

Driftskostnad per anställd 1 814 1 760 2  144 2 105 2 350

Årets kapitalförändring – 2 032 226 – 2 566 895 – 2 058 142 – 1 623 570 – 2 611 810

Balanserad kapitalförändring 6 – 3 093 992 – 5 100 492 – 625 765 – 2 683 907 – 2 803 115

1 Fr.o.m. 1996 innefattas lån för broar som ersätter färjor i låneramen och från 1997 lån för tidigarelagda vägobjekt.
2 Under 1998 inrättades för respektive verksamhet varsitt särskilt räntekonto hos Riksgäldskontoret.
3 Exklusive reglering av ingångsvärde.
4 Avser intäkter från uppdragsverksamhet samt avgifter som redovisas på inkomsttitel.
5 Avser samtliga väginvesterings-, drift- och underhållsobjekt > 1 000 tkr som upphandlats före 1 januari 2001 samt  

samtliga transfereringar inom storstadsöverenskommelserna för vilka avtal om utbetalning ingåtts före 1 januari 2001.
6 Balanserad kapitalförändring är justerad 1997 p.g.a. förändrad redovisningsprincip för pågående arbeten.

Innehållsförteckning
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Vägverkets årsredovisning är upprättad enligt de prin-
ciper och förordningar som gäller för statliga myndig-
heter. Årsredovisningen följer bestämmelserna i förord-
ning (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
Resultat- och balansräkning är, förutom materiella
anläggningstillgångar, utformad och anpassad till upp-
ställningsformen i enlighet med bestämmelserna i
Bokföringsförordningen (1979:1212).

I resultaträkningen redovisas verksamhetens kostnader
indelat i resursslag såsom personal, lokaler m.m. samt
intäkter per finansieringsform. I resultatredovisningen
redovisas verksamhetens kostnader och intäkter indelat
i verksamheter och produkter och tjänster. Resultatredo-
visningen omfattar dock inte uppbördsverksamheten
eller den finansiella rörelsen. Dessa redovisningar görs
enligt ovan nämnda normer.

I resultatredovisningen redovisas även intäkter, kost-
nader och resultat i form av prestationer, tillståndsför-
ändringar och effekter. Där marknadsprissättning saknas
görs i vissa fall samhällsekonomiska kalkyler där pris-
sättning görs med utgångspunkt exempelvis från under-
sökningar om medborgarnas betalningsvilja. För denna
typ av redovisningar saknas idag nationella normer. Då
uppgifterna i dessa fall i högre grad grundats på be-
dömningar är osäkerheten i denna redovisning större.
Om inget annat anges sker redovisning i löpande pris.

Intäkter, kostnader och avräkning mot anslag
I redovisningen tillämpar Vägverket kostnadsredovisning.
Detta innebär att i den anslagsredovisning som
Vägverket gör avräknas kostnader och eventuella intäkter
mot anslagen.

Räntebeläggning av Vägverkets betalningsflöden 
Från och med januari 1997 är Vägverkets alla anslag
(utom transfereringar och offentligrättsliga avgifter)
räntebelagda.

Väganläggningar
Från och med räkenskapsåret 1994 redovisar Vägverket
samtliga investeringar i väganläggning som tillgång i
balansräkningen. Vid aktivering av väganläggningar
tillförs Vägverkets myndighetskapital en kapitalpost,
rubricerad Statskapital, motsvarande de medel som
tagits i anspråk för investeringar i väganläggningar. De
anslagsmedel som tillförs myndighetskapitalet reduce-
rar intäkter av anslag i resultaträkningen (Not 1). De
årliga avskrivningar som görs på väganläggningar
belastar årets resultat. Nästföljande år nedsätts kapital-
posten Statskapital med resultat från tidigare års
avskrivningar. För projekt inom Stockholms- respektive
Göteborgsöverenskommelsen samt de fyra objekten,
E18/20 Örebro–Arboga, E4 Stora Åby–Väderstad, E22

Söderåkra–Hossmo och E4 trafikplats Hallunda, som
Vägverket lånefinansierar, aktiveras investeringskost-
nader och ränta löpande under byggtid. För de delar av
vägprojekten som öppnats för trafik inom Stockholms-
respektive Göteborgsöverenskommelsen belastar upp-
komna drift- och kapitalkostnader resultatet. Uppkomna
underskott finansieras via lån i avvaktan på slutlig
finansieringslösning.

Fördelning av indirekta kostnader 
i resultatredovisningen
I resultatredovisningen sker fördelning av indirekta
kostnader i förhållande till respektive verksamhets del
av den totala verksamhetsvolymen 2000. För transfere-
ringar sker dock inget påslag för indirekta kostnader.
För uppdragsverksamheten sker påslaget för indirekta
kostnader enligt de fördelningsprinciper som ligger till
grund för gällande avgifter. Kostnader som klassas som
indirekta är kostnader för ledning, ekonomi- och perso-
naladministration, kontorsservice, planering och upp-
följning, utveckling av administrativ verksamhet samt
kompetensutveckling.


Fordringar
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de
beräknas inflyta. Reservering för osäkra fordringar har
gjorts efter individuell prövning.

Varulager och förråd
Varulager och förråd värderas i enlighet med lägsta vär-
dets princip till det lägsta av anskaffningsvärde enligt
principen ”först in först ut” och verkligt värde. Först
in/först ut-principen innebär att de tillgångar som finns
i lager vid räkenskapsårets slut anses vara de sist
anskaffade. I värdet av egentillverkade varor ingår
såväl direkta som skälig andel av indirekta kostnader.

Successiv vinstavräkning
Från och med verksamhetsåret 1997 tillämpar Vägverket
successiv vinstavräkning. Avräkningen sker enligt Bygg-
entreprenörernas branschrekommendation.

Aktier och andelar
Aktier och andelar i dotterföretag har värderats enligt
kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär
att dotterföretagsandelens värde i balansräkningen
ändras med förändringar i dotterföretagets egna kapital.
Med dotterföretags ”egna kapital” förstås summan av
det redovisade egna kapitalet och andelen eget kapital
av obeskattade reserver. Kapitalandelsmetoden har
även tillämpats på andelar i intresseföretag. Övriga
aktier och andelar är värderade till anskaffningsvärden. 



Innehållsförteckning
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Materiella anläggningstillgångar
Definitionen på materiella anläggningstillgångar är till-
gångar vars anskaffningsvärde överstiger 10 tkr och
som har en bedömd livslängd på tre år eller längre och
som stadigvarande brukas i rörelsen. 

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar
enligt plan.

Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar
På anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i
värde görs avskrivningar enligt plan. Avskrivningar
enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas anskaff-
fningsvärde med avskrivningstider som fastställs efter
bedömning av tillgångarnas ekonomiska och tekniska
livslängd. För grustag görs avskrivning i takt med för-
brukning. Avskrivningstiden fördelar sig mellan till-
gångsslagen enligt följande:

Maskiner/inventarier 3–9 år
Färjor 20–30 år
Byggnader 20–40 år
Markanläggningar 20 år

Väganläggningar
Investeringar i väganläggningar aktiveras årligen i
Vägverkets balansräkning. Väganläggningarna är upp-
tagna till anskaffningsvärdet med påslag för produk-
tionsstöd. I redovisningen sker en uppdelning på väg-
anläggningar i dels pågående nyanläggning, dels de
som är öppnade för trafik.

Avskrivning av väganläggning
För väganläggningar tillämpas schablonmässigt 40 års
linjär avskrivningstid. Avskrivningarna belastar årets
resultat men anslagsavräknas ej. På pågående nyan-
läggning görs inga avskrivningar. Statskapitalet ned-
sätts med resultatet för avskrivet belopp nästföljande år.

Finansiellt leasade tillgångar
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 13§ Bok-
föringsförordningen (1979:1212) har anläggningstill-
gångar som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal
redovisats som anläggningstillgång och förpliktelsen
att i framtiden betala leasingavgifter som skuld. De
finansiellt leasade anläggningstillgångarna uppgår i
Vägverkets balansräkning till ett anskaffningsvärde 
om 66 191 tkr.

Innehållsförteckning
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(tkr) Not 2000 1999

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag Not 1 8 596 792 8 829 601

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 087 855 1 664 375

Intäkter av bidrag 487 045 458 936

Finansiella intäkter Not 2 54 997 83 047
Summa verksamhetens intäkter 11 226 689 11 035 959

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal Not 3,4 2 840 791 2 695 348

Kostnader för lokaler Not 5 212 988 240 462

Övriga driftskostnader Not 6 7 764 968 7 077 334

Finansiella kostnader Not 7 161 908 150 767

Avskrivningar anläggningstillgångar 320 077 320 224

Avskrivningar väganläggningar 2 308 831 2 185 420
Summa verksamhetens kostnader 13 609 563 12 669 555

Verksamhetsutfall – 2 382 874 – 1 633 596

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 6 817 10 026

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter 

som inte disponeras av myndigheten 2 219 776 1 311 562

Intäkter av uppbörd 7 097 519 6 632 091

Medel som tillförts statsbudgeten från

uppbördsverksamhet – 9 317 295 – 7 943 653
Saldo 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten

för finansiering av bidrag 2 171 749 1 594 567

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 14 846 4 360

Finansiella intäkter 1 117 695

Avsättning till/upplösning av fonder m.m.

för transfereringsändamål Not 22 – 11 353 573

Lämnade bidrag Not 8 – 2 412 112 – 1 600 195

Saldo Not 8 – 235 753 0

Årets kapitalförändring Not 9 – 2 611 810 – 1 623 570

Innehållsförteckning
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(tkr) Not 2000-12-31 1999-12-31

TILLGÅNGAR

Väganläggningar

Väganläggningar, öppnade för trafik Not 10 67 356 027 63 184 919

Väganläggningar, pågående 

nyanläggningar Not 11 9 732 714 11 224 588
Summa väganläggningar 77 088 741 74 409 507

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och annan fast egendom Not 12 262 642 246 649

Maskiner och inventarier, installationer m.m. Not 13 952 461 986 190

Pågående nyanläggningar Not 14 38 937 16 635

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 278 026 226 223
Summa materiella anläggningstillgångar 1 532 066 1 475 697

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag och intresseföretag Not 15 46 634 39 817

Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 16 – 44
Summa finansiella anläggningstillgångar 46 634 39 861

Varulager m.m.

Varulager och förråd 104 297 104 984

Fordringar

Kundfordringar 498 305 324 980

Fordringar hos andra myndigheter Not 17 954 106 816 451

Övriga fordringar 48 187 30 966
Summa fordringar 1 500 598 1 172 397

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader Not 18 121 034 83 594

Övriga upplupna intäkter 3 408 528
Summa periodavgränsningsposter 124 442 84 122

Avräkning med statsverket Not 19 1 022 811 829 145

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 20 2 187 714 1 870 543

SUMMA TILLGÅNGAR 83 607 303 79 986 256

Innehållsförteckning
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(tkr) Not 2000-12-31 1999-12-31

KAPITAL OCH SKULDER 

Myndighetskapital Not 21

Statskapital 72 243 898 944 283

Uppskrivningskapital 800 000 70 340 609

Resultatandelar i dotterföretag 

och intresseföretag 2 414 2 414

Balanserad kapitalförändring – 84 515 – 1 179 545

Kapitalförändring enligt resultaträkningen Not 9 – 2 611 810 – 1 623 570
Summa myndighetskapital 70 349 987 68 484 191

Fonder 

Fonder Not 22 1 105 199 917 128

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret Not 23 3 925 563 3 006 128

Övriga lån Not 23 3 246 116 3 339 879

Skulder till andra myndigheter 397 322 113 223

Leverantörsskulder 2 287 543 2 020 123

Övriga skulder Not 24 919 751 1 055 654

Förskott från uppdragsgivare och kunder 35 690 11 159
Summa skulder 10 811 985 9 546 166

Periodavgränsningsposter Not 25

Upplupna kostnader 1 332 545 1 032 987

Övriga förutbetalda intäkter 7 587 5 784
Summa periodavgränsningsposter 1 340 132 1 038 771

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 83 607 303 79 986 256

Ställda panter

Företagsinteckningar avseende SweRoad 7 600 7 600

ANSVARSFÖRBINDELSER Not 26

Garantiutfästelser

Innehållsförteckning
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Ingående Årets till- För- Indrag- Totalt Netto- Utgående

överförings- delning enligt delade ning disponibelt kostnader överförings-

belopp reglerings- anslags- belopp belopp

(tkr) Not brev belopp

Specifikation av anslag

Anslag räkenskapsåret 2000

Utgiftsområde 22 – Kommunikationer

A Infrastruktur – 14 986 15 870 155 – 60 000 – 24 493 15 770 676 15 766 378 4 298

A1 Vägverket: Administration

(ramanslag) Not 27 19 905 1 252 236 – 24 493 1 247 648 1 066 937 180 711

1 Vägverkets administration (ram) 19 905 1 252 236 –24 493 1 247 648 1 066 937 180 711

A2 Väghållning och statsbidrag

(ramanslag) Not 28 – 144 588 12 912 919 12 768 331 13 000 055 – 231 724

1 Sektorsuppgifter (ram) 48 330 475 000 523 330 492 096 31 234

2 Statlig väghållning (ram) varav –164 452 10 032 919 9 868 467 10 061 045 –192 578

2.1 Investeringar i nationell plan –6 215 2 281 000 2 274 785 2 210 075 64 710

2.2 Investeringar i regional plan –36 398 1 323 000 1 286 602 1 294 795 –8 193

2.3 Investeringar i Södra Länken 0 400 000 400 000 400 000 0

2.4 Investeringar i fysiska trafiksäker-

hetsåtgärder på det statliga vägnätet 0 400 000 400 000 412 277 –12 277

2.5 Drift och underhåll – 121 839 5 628 919 5 507 080 5 743 898 –236 818

3 Myndighetsutövning (ram) –8 283 607 000 598 717 653 151 –54 434

4 Bidrag (ram) varav –20 183 1 798 000 1 777 817 1 793 763 –15 946

4.1 Drift och byggande av enskilda vägar 20 566 000 566 020 571 371 –5 351

4.2 Storstadsöverenskommelser 0 660 000 660 000 802 982 –142 982

4.3 Bidrag i regionala planer inkl. 

handikappåtgärder – 20 203 572 000 551 797 419 410 132 387

A5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Not 29
transeuropeiska nätverk (ramanslag) 109 697 105 000 – 60 000 154 697 99 386 55 311

2 Vägverket (ram) 109 697 105 000 – 60 000 154 697 99 386 55 311

A6 Nationellt investeringsprogram för infra- Not 30
strukturutveckling (obetecknat anslag) 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 0

1 Stockholmsregionen (o) 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0

2 Göteborgsregionen (o) 0 500 000 500 000 500 000 0
Utgiftsområde 6 – Totalförsvar

B Vissa funktioner inom det civila

försvaret 12 448 21 600 34 048 31 053 2 995

B9 Funktionen transporter (ramanslag) Not 31 12 448 21 600 34 048 31 053 2 995

3 Vägverket: Försvarsuppgifter (ram) 12 448 21 600 34 048 31 053 2 995

Totalt anslag 2000 – 2 538 15 891 755 – 60 000 – 24 493 15 804 724 15 797 431 7 293

Innehållsförteckning
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Redovisning mot inkomsttitlar

Beräknade Utfall

inkomster Inkomster

2000

1423 Försäljningsskatt på motorfordon 258 248

1461 Fordonsskatt 0 6 839 271

1461 01 Fordonsskatt 6 832 262

1461 02 Saluvagnsskatt 7 009

2511 Ansökningsavgifter 13 000 12 374

2533 Vägavgifter 526 927

2534 Vissa avgifter för registrering av

körkort och motorfordon 498 800 543 620

2534 01 Dispens enligt bilavgaslagen 0 8

2534 02 Auktorisation av fordonstillverkare m.m. 600 1 042

2534 03 Auktorisation av yrkesförare m.m. 10 400 10 381

2534 04 Auktorisation av andra förare 232 100 233 598

Beräknade Utfall

inkomster Inkomster

2000

2534 05 Övrigt 200 139

2534 06 Registerhållningsavgifter 255 500 223 867

2534 07 Skyltar m.m. 0 74 585

2624 Inkomster av uppbörd av

felparkeringsavgifter 44 242

2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 48 944

2811 Övriga inkomster av 

statens verksamhet Not 32 944 283

6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 99 386

Totalt inkomsttitlar 2000 511 800 9 317 295
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(tkr) 2000 1999

DRIFT

Kostnader exklusive avskrivningar m.m. –10 980 655 –10 163 911

Finansiering genom avgifter och bidrag:

Intäkter av avgifter och ersättningar 2 087 855 1 664 376

Intäkter av bidrag 94 045 51 936

Övriga intäkter 54 997 2 236 897 83 047 1 799 359

Finansiering från statsbudgeten:

Medel som erhållits från statsbudgeten för drift 8 596 792 8 829 601

Underskott/överskott  av medel från driften –146 966 465 049

Minskning av lager 687 –13 395

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar – 257 964 2 732 903

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 330 366 73 089 – 411 783 2 307 725

KASSAFLÖDE TILL/FRÅN DRIFT – 73 877 2 772 774

INVESTERING I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Investering i finansiella tillgångar – 6 817 – 10 026

Investering i materiella tillgångar – 336 622 – 362 109
Summa investeringsutgifter – 343 439 – 372 135

Finansiering av investeringar:

Lån från Riksgäldskontoret 943 000 556 239

– amorteringar – 944 283 – 515 239

Andra långfristiga lån 188 071 182 651

– amorteringar – 2 786 – 3 421

Resultatandelar 6 817 190 819 10 026 230 256

Pågående nyanläggningar – 22 302 – 10 821

Försäljning av anläggningstillgångar 12 204 24 674

Medel som tillförts för finansiering av 

investeringsverksamhet 180 721 244 109

Underskott av medel i investeringsverksamheten – 162 718 – 128 026

Ökning/minskning av kortfristiga skulder – 1 520

KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGSVERKSAMHET – 162 718 – 129 546

Innehållsförteckning
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FINANSIERINGSANALYS forts. 2000 1999

INVESTERING I VÄGANLÄGGNINGAR

Investering i väganläggningar

inklusive pågående nyanläggning – 4 624 747 – 5 187 398

Summa investeringsutgifter – 4 624 747 – 5 187 398

Finansiering av investeringar:

Lån från Riksgäldskontoret 245 500 750 779

– amorteringar – 269 065 0

Andra långfristiga lån 1 982 512 1 062 628

– amorteringar – 1 790 000 – 2 333 000

Bidrag från Stockholms stad 393 000 561 947 407 000 – 112 593

Anslagsmedel som tillförts statskapital 5 028 889 4 502 397

Medel som tillförts för finansiering 

av investeringsverksamhet 5 590 836 4 389 804

Överskott av medel i investeringsverksamheten 966 089 – 797 594

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 31 029 298 724

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL INVESTERING

I VÄGANLÄGGNINGAR 997 118 – 498 870

UPPBÖRDSVERKSAMHET

Avgiftsinkomster som inte disponeras

av myndighet 2 219 776 1 311 562

Erhållen uppbörd 7 097 519 9 317 295 6 632 091 7 943 653

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 0 905

Kassaflöde från uppbördsverksamhet 9 317 295 7 944 558

Medel som tillförts statsbudgeten 

från uppbördsverksamhet – 9 317 295 – 7 943 653

KASSAFLÖDE TILL/FRÅN UPPBÖRDSVERKSAMHET 0 905

TRANSFERERINGAR

Utbetalade bidrag – 2 412 112 – 1 600 195

Ökning/minskning av kortfristiga skulder – 13 933 – 493 696

Kassaflöde från transfereringar – 2 426 045 – 2 093 891

Övriga erhållna medel m.m. 4 610 5 628

Medel som erhållits från SB för finansiering 

av bidragsutbetalningar 2 171 749 1 594 567

KASSAFLÖDE TILL/FRÅN TRANSFERERINGAR – 249 686 – 493 696

Förändring av likvida medel 510 837 1 651 567

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 2 699 688 1 048 121

Ökning(+)/minskning(–) av tillgodohavande

hos Riksgäldskontoret (räntekonto) 317 171 1 960 762

Ökning(+)/minskning(–) av fordran 

på Statsverket 193 666 – 309 195

Summa förändring av likvida medel 510 837 1 651 567

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 3 210 525 2 699 688
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NOTER (tkr)
Not 1 Intäkter av anslag 2000 1999

Intäkter av anslag för
driftsverksamhet 13 625 681 13 331 997
Anslagsmedel som tillförts
myndighetskapital för aktivering
av väganläggningar – 5 028 889 – 4 502 396
Redovisade intäkter av anslag
enligt resultaträkning 8 596 792 8 829 601

Not 2 Finansiella intäkter 2000 1999

Ränteintäkter 524 422
Ränteintäkter från RGK  53 653  80 843
Summa 54 177 81 265
Övriga finansiella intäkter  820 1 782
Summa finansiella intäkter 54 997 83 047

Not 3 Kostnader för personal 2000 1999

Personalkostnader 3 155 791 3 058 348
Aktiverad personalkostnad avseende
väganläggningar – 315 000 – 363 000
Summa 2 840 791 2 695 348

Not 4 Övriga upplysningar 2000 1999

Forskning och utveckling 190 883 249 865
Representation 5 172 5 585
Utrikes tjänsteresor 9 581 9 977
Polisens merkostnader för kvalitetskontroll
av trafiken m.m. som betalas av Vägverket 37 215 62 293
Summa 242 851 327 720

Löner och skattepliktiga förmåner 2000 1999

Monica Sundström (ordförande) 70 70
Anitha Bondestam 36 35
Lennart Hagelin 35 35
Nina Jarlbäck 38 37
Mats Lindberg 35 35
Anders Olsson 36 35
Håkan Samuelsson 35 20
Agneta Ståhl 35 35
Jan Brandborn (generaldirektör) 1 246 1 269
Summa styrelse och generaldirektör 1 566 1 571

Till övriga anställda 2 000 318 1 989 375

Totalt löner och skattepliktiga förmåner 2 001 884 1 990 946

Generaldirektörens förordnande är sex år och gäller till den 14 juli 2001.
Generaldirektören är styrelserepresentant i SVEDAB, Öresundskonsortiet
AB samt i TFK och ledamot av Kammarkollegiets Riskhanteringsdelegation.
Generaldirektören har rätt till en chefspension efter 12 år i tjänsten vid
avgång före 65 års ålder enligt förordning (SFS 1995:1038) om statliga
chefspensioner.

STYRELSELEDAMÖTERNAS ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
Monica Sundström (ordförande)

Ordförande i Delegationen för ekologisk upphandling (EKU-delegationen)
och rådet för Öppna Sverige. Styrelseledamot i ÖCB, Svenska Institutet i
Alexandria och STF.

Jan Brandborn (generaldirektör)

Förbundsordförande i Nordiska Vägtekniska Förbundet (t.o.m. juni 2000)
och WERD, Western European Road Directors. Styrelseledamot i SVEDAB,
Öresundskonsortiet, Kammarkollegiets Riskhanteringsdelegation, TFK -
Föreningen för transportforskning och PIARC Executiv Committee, World
Road Association.

Lennart Hagelin (vice ordförande)

Styrelseordförande i Skyllbergs Bruks AB och Tekniska Museet i Stockholm.
Vice ordförande Uppsala Universitet. Styrelseledamot i Skandia-Banken.

Anitha Bondestam

President för Kammarrätten i Göteborg. Styrelseledamot i Teracom AB.

Nina Jarlbäck

Kommunalråd i Eskilstuna kommun. Ledamot i Länsstyrelsens styrelse i
Södermanlands län. Ordförande i Eskilstuna Energi & Miljö AB. Styrelse-
ledamot i Eskilstuna kommunföretag AB, Fort V, Folksam, Kooperativa 
Förbundet, Energimyndigheten och Mellankraft AB.

Agneta Ståhl

Professor, Institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet. Ledamot 
i Forskarutbildningsnämnden, Lunds Tekniska Högskola. Medlem i ett flertal
kommittéer inom Transport Research Board, National Research Council, USA.

Mats Lindberg

Riksdagsledamot. Ordförande i Norrlandsfonden. Ordf e.m. i
Ekström Management AB. Styrelseledamot i Småföretagsinvest AB.

Anders Olsson

Inköps/logistikdirektör, SSAB Tunnplåt. Ordförande i Swedish Shippers´
Council. Vice ordförande i Stiftelsen Teknikdalen, Borlänge. Styrelse-
ledamot i Oxelösunds Hamn AB, TFK - Föreningen för transportforsk-
ning, SSAB, SINO Staal A/S, Danmark.

Håkan Samuelsson

VD MAN Nutzfahrzeuge AG. Styrelseledamot i STEYR Truck, ÖAF,
STAR Trucks och ERF Holding.

Not 5 Kostnader för lokaler 2000 1999

Lokalkostnader 225 988 255 462
Aktiverad lokalkostnad
avseende väganläggningar – 13 000 – 15 000
Redovisade kostnader för lokaler 212 988 240 462

Not 6 Övriga driftskostnader 2000 1999

Övriga driftskostnader 11 754 370 12 035 370
Aktiverade driftskostnader
avseende väganläggningar – 3 989 402 – 4 958 037
Redovisade driftskostnader 7 764 968 7 077 334

Posten Övriga driftskostnader består av Vägverkets kostnader för verk-
samheten som inte är aktiverad i väganläggningar och ej heller hän-
förs till personal- och lokalkostnader.
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Not 7 Finansiella kostnader 2000 1999
Finansiella kostnader

Räntekostnader 117 813 128 939
Räntekostnader till Riksgäldskontoret 158 673 105 790
Summa 276 486 234 729

Aktiverade räntekostnader

– väganläggningar, lån dotterföretag – 86 437 – 54 200
– övrigt lån dotterföretag – 7 183 – 4 679
– väganläggningar, lån Riksgäldskontoret – 29 811 – 36 327
– övrigt lån Riksgäldskontoret            –            –
Summa aktiverade räntekostnader – 123 431 – 95 206

Övriga finansiella kostnader

– utomstatliga 8 852 11 243
– inomstatliga – –
Aktiverade övriga kostnader            –            –
Summa 8 852 11 243

Summa finansiella kostnader 161 907 150 766

Not 8 Lämnade bidrag 2000 1999

Statliga myndigheter/
internationella organisationer 43 582 23 333
Statliga bolag och affärsverk 48 630 52 037
Kommuner 853 770 452 591
Privata och kommunala företag/
organisationer 606 431 693 850
Organisationer/ideella föreningar 728 113 229 510
Övriga 131 586 148 874
Summa 2 412 112 1 600 195

Kommentar: Saldot 235 753 tkr på transfereringsavsnittet avser låne-
finansierade bidrag utbetalda till Göteborgs kommun.

Not 9 Årets kapitalförändring

Årets kapitalförändring har uppkommit på följande sätt:
2000 1999

Resultat uppdragsverksamhet – 22 633 20 034
Utnyttjande av ack. uppdragsmedel
för verksamhet – – 67 784
Resultat räntekonto 43 837 67 744
Utnyttjande av ack. räntemedel
för verksamhet – 67 439 – 130 768
Resultat resultatandelar dotterföretag 6 817 10 026
Stockholms- resp. Göteborgsöverens-
kommelserna:
– Årets underskott – 67 306 – 107 657
– Upplösning av balanserat underskott

finansierat från anslag – 732 814
Resultat lånefinansierade bidrag – 235 753 –
Avskrivning anslagsfinansierade
väganläggningar – 2 269 333 – 2 147 979
Årets kapitalförändring – 2 611 810 – 1 623 570

Årets resultat uppdragsverksamhet fördelas enligt följande:
Intäkter Kostnader Resultat

Produktion 1 422 900 – 1 455 200 – 32 300
Konsult 56 800 – 57 300 – 500
Färjerederiet 19 000 – 18 300 700
VUC 5 520 – 5 415 105
Trafikregistret 62 920 – 54 870 8 050
Huvudkontoret 14 755 – 13 447 1 308
Övriga      63 279      –63 275           4
Summa 1 645 174 – 1 667 807 – 22 633

Not 10 Väganläggningar, öppnade för trafik
2000-12-31 1999-12-31

Ingående anskaffningsvärde 92 629 025 88 537 733
Tillkommer öppnat för trafik under året 6 479 939 4 091 292
Ackumulerat anskaffningsvärde 99 108 964 92 629 025
Ackumulerade avskrivningar – 31 752 937 – 29 444 106
Bokfört värde 67 356 027 63 184 919

Årets avskrivningar uppgår till 2 308 831 tkr (2 185 418 tkr).

Not 11 Väganläggningar, 2000-12-31 1999-12-31
pågående nyanläggning

Ingående anskaffningsvärde 11 224 588 9 785 064
Tillkommer årets anskaffning 5 007 072 5 530 816
Avgår öppnat för trafik under året – 6 498 945 – 4 091 292
Bokfört värde 9 732 715 11 224 588

Not 12 Byggnader, mark och 2000-12-31 1999-12-31
annan fast egendom
Byggnader

Anskaffningsvärde 838 596 835 165
Ackumulerade avskrivningar – 644 592 – 647 547
Bokfört värde 194 004 187 618

I det bokförda värdet ingår investeringar i byggnader som ej ägs av
Vägverket med 5 578 tkr. I anskaffningsvärdet har finansiellt leasade
byggnader tagits upp som anläggningstillgång  med 66 191 tkr.

Mark och markanläggningar 2000-12-31 1999-12-31

Anskaffningsvärde, mark 34 682 30 252
Anskaffningsvärde, markanläggningar 113 890 105 077
Ackumulerade avskrivningar,
markanläggningar – 81 402 – 79 299
Bokfört värde 67 170 56 030

Grustag 2000-12-31 1999-12-31

Markvärde 30 30
Kvantitetsvärde 1 438 2 971
Bokfört värde 1 468 3 001

Summa byggnader, mark och
annan fast egendom 262 642 246 649

Not 13 Maskiner och inventarier 2000-12-31 1999-12-31
Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 3 349 926 3 257 528
Ackumulerade avskrivningar – 2 621 924 – 2 485 943
Bokfört värde 728 002 771 585

Färjor

Anskaffningsvärde 570 619 537 457
Ackumulerade avskrivningar – 346 160 – 322 852
Bokfört värde 224 459 214 605

Summa maskiner och inventarier 952 461 986 190
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Not 14 Pågående nyanläggningar 2000-12-31 1999-12-31
Maskiner och inventarier

– Anskaffningsvärde 3 480 3 901
Färjor

– Anskaffningsvärde 10 185 573
Byggnader

– Anskaffningsvärde 6 562 6 622
Mark och markanläggningar

– Anskaffningsvärde markanläggningar   18 709    5 539
Summa pågående nyanläggningar 38 936 16 635

Not 15 Andelar i dotterföretag och intresseföretag
Antal Procentuell Nominellt Bokfört

andel av värde tkr värde tkr
aktiekapital

Swedish National Road
Consulting AB (SweRoad) 2 000 100 2 000 39 220
Svensk-Danska Broför-
bindelsen SVEDAB 4 000 50 4 000 7 414
Summa 46 634

Det bokförda värdet avseende SweRoad består av köpeskilling 16 000 tkr,
bolagets resultatandel t.o.m. 1999, 16 403 tkr, samt årets resultat-
andel 6 817 tkr.

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Aktierna i Wallininstitutet Utbildning AB har avyttrats under år 2000.

Not 17 Fordringar hos andra myndigheter
2000-12-31 1999-12-31

Fordringar hos andra myndigheter 954 106 816 451

I beloppet ingår  upplupen ränta på 22 761 tkr som avser
räntereglering  för fjärde kvartalet på Vägverkets räntekonto hos
Riksgäldskontoret.

Not 18 Periodavgränsningsposter 2000-12-31 1999-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 39 517 34 258
Förutbetald fordonsskatt 2 225 2 255
Övriga förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter 82 700 47 609
Summa 124 442 84 122

Not 19 Avräkning med statsverket 2000-12-31 1999-12-31

Ingående balans 829 145 1 138 340
Årets förändring enligt nedan 193 665 – 309 195
Utgående balans 1 022 810 829 145

Specifikation av förändring 2000

Korrigering IB – – 51 425
Anslagsavräknat enligt 
anslagsavräkning 15 797 430 14 926 564
Avräkning inbetalning STV-chr 10 457 534 9 896 669
Avräkning utbetalning STV-chr – 2 635 431 – 3 344 598
Avräkning utbetalning Riksbanken – 1 790 000 – 1 575 000
Medel som tillförs räntekonto – 12 318 573 – 12 217 752
Inkomsttitlar – 9 317 295 – 7 943 653
Årets förändring 193 665 – 309 195

Not 20 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2000-12-31 1999-12-31

Räntekonto 2 187 714 1 870 543

Saldot på räntekontot består till 100% av anslagsmedel. 

Not 21 Myndighetskapital
Statskapital Resultat- Uppskriv- Balanserad Totalt 

andel i nings- kapital- kapital

dotter- och kapital förändring

intresse-

företag

Ingående eget

kapital 2000-01-01

enligt fastställd

balansräkning för

föregående år 944 283 2 414 70 340 609 –2 803 115 68 484 191

Omklassning

vägkapital till

statskapital 69 933 609 –69 933 609 0

Ingående balans eget 

kapital 2000-01-01

efter omklassning av 

vägkapital 70 877 892 2 414 407 000 –2 803 115 68 484 191

Inleverans till stats-

verket av index-

avskrivningar –944 283 –944 283

Tillförda anslagsmedel

avseende anslags-

avräknade 

investeringar

i väganläggningar 5 028 889 5 028 889

Uppskrivning av 

bidragsfinansierad

väganläggning 393 000 393 000

Nedsättning av väg-

kapital med

balanserade 

avskrivningar –2 718 601 2 718 601 0

Årets kapitalförändring –2 611 810 –2 611 810

Utgående eget kapital

2000-12-31 72 243 897 2 414 800 000 –2 696 324 70 349 987

Ackumulerade indexavskrivningar på: 2000-12-31 1999-12-31

Maskiner och inventarier – 693 689
Byggnader och övrig fast egendom           – 250 594
Summa – 944 283

Enligt regeringsbeslut 1999-12-19 har indexavskrivningarna, per
2000-01-26, avvecklats genom kreditering på inkomsttitel  2811
”Övriga inkomster av statens verksamhet”.

Not 22 Fonder 2000-12-31 1999-12-31
Skyltfonden

Ingående balans 23 225 23 798
Inbetalningar under året 15 226 4 360
Årets ränta 1 117 695
Transfereringar – 4 610 – 5 628
Administrationskostnad    – 380          –
Upplösning av fond 11 353 – 573
Utgående balans 34 578 23 225
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Not 22 forts.

Bilskrotningsfonden

Ingående balans 893 903 711 252
Inbetalningar under året 253 103 264 181
Transfereringar   – 76 386 – 81 530
Utgående balans 1 070 620 893 903
Totalt fonder 1 105 198 917 128

Balanserade medel avseende personliga skyltar, 34 578 tkr, disponeras
för främst trafiksäkerhetsändamål. Bilskrotningsfonden, 1 070 620 tkr, består
av saldot mellan ackumulerade avgiftsinbetalningar vid nybilsförsäljning
och premieutbetalningar vid skrotning av fordon. Fonden administreras för
Naturvårdsverkets räkning.

Not 23 Lån 2000-12-31 1999-12-31
Lån i Riksgäldskontoret

Ingående balans lån Riksgäldskontoret 3 006 128 2 214 348
Under året nyupptagna lån 1 188 500 827 400
Årets amorteringar  – 269 065   – 35 620
Summa 3 925 563 3 006 128

Beviljad låneram: 3 769 000 2 969 000 

Lån upptagna för utbyggnad av E6 Stenungsund–Ljungskile (899 478 tkr)
ingår ej i låneramen.

Lån upptagna för finansiering av:

Varulager och förråd 115 000 115 000
Väganläggningar 2 888 628 2 643 128
Övriga anläggningstillgångar 1 191 000 248 000
Årets amorteringar   –269 065              –
Summa 3 246 116 3 339 897

Övriga lån 2000-12-31 1999-12-31

Skulder till Stockholmsleder AB
och Göteborgs Trafikleder AB 3 339 879 4 732 189
Under året nyupptagna lån 1 696 237 940 690
Årets amortering – 1 790 000 – 2 333 000
Summa 3 246 116 3 339 879

Not 24 Övriga skulder 2000-12-31 1999-12-31

Personalens källskatt 62 483 63 282
Beviljade ej utbetalda bidrag 130 14 063
Innehållna garantibelopp 171 794 251 717
Felparkeringsavgifter 20 206 19 321
Förskottering av investeringsobjekt 458 792 172 517
Övriga långfristiga skulder 50 911 53 697
Övriga kortfristiga skulder       155 435      481 058
Summa 919 751 1 055 655

Förskottering från kommuner m.fl. 458 792 tkr, avser  tidigareläggning
av vägobjekt. Kommun eller annan trafikhuvudman står för finansieringen
fram till det år objekten finns med i fastställd plan.

Lån hos SPP, 50 911 tkr, avser nuvärdet av framtida förpliktelser att
betala leasingavgifter för finansiellt leasade anläggningstillgångar (se även
not 12, Byggnader). Det leasingavtal som tecknats med SPP löper  mellan
åren 1992 och 2012 och har en återstående avtalstid om 12 år. Enligt
leasingavtalet utgår leasingavgift i form av successivt ökande årshyror.
För 2000 är årshyran 6 283 tkr för att år 2012 ha ökat till 14 068 tkr.

Not 25 Periodavgränsningsposter 2000-12-31 1999-12-31
Specifikation upplupna kostnader:

Upplupna kostnader för
anställda (semesterlöneskuld) 304 662 308 870
Upplupna kostnader för anställda (övrigt) 136 384 165 016
Upplupna kostnader för myndigheter 403 300
Upplupna kostnader för marklösen 260 916 257 505
Övriga upplupna kostnader för
levererade varor och tjänster 538 825 240 191
Upplupna räntekostnader 55 356 27 820
Återställande av grustag       35 999       33 285
Summa upplupna kostnader 1 332 545 1 032 987

Övriga förutbetalda intäkter 7 587 5 784

Totalt summa periodavgränsningsposter 1 340 132 1 038 771

Not 26 Garantiutfästelser 

Tidigare utställd borgen och garanti avseende Svensk-Danska Bro-
förbindelsen AB (SVEDAB) har övertagits av Riksgäldskontoret. Riksgälds-
kontoret har samtidigt fått rätt att disponera medel från anslagsposter på
Anslaget 36:2 Vägverket: Väghållning och statsbidrag och 36:4 Banverket:
Banhållning och sektorsuppgifter, att användas för att dels täcka förluster vid
infriande av kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB, dels eventuella förluster 
i samband med Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB. 

Not 27 Anslaget A1 Vägverket Administration

Anslagskrediten för anslagsposten A1.1 Vägverkets Administration, som
enligt regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende Vägverket, m.m.
regeringsbeslut I 29 1999-12-09 uppgår till 61 387 tkr, har ej
utnyttjats.

Vägverket har fört bort 24 493 tkr som indragning av anslagsbe-
lopp i enlighet med regeringsbeslut I 29 1999-12-09.

Not 28 Anslaget A2 Väghållning och statsbidrag

Utnyttjandet av anslagskrediterna för anslaget A2 Väghållning och
statsbidrag redovisas nedan med uppgift om anslagskreditens storlek
enligt ändring av regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende
Vägverket, m.m. regeringsbeslut I 46 2000-12-14.

Utnyttjat
Disponibelt under 2000 Ej utnyttjat

Anslagsposten 1 71 300 0 71 300
Delposten 2.1 208 100 0 208 100
Delposten 2.2 118 500 – 8 193 110 307
Delposten 2.4 100 000 – 12 277 87 723
Delposten 2.5 513 100 – 236 818 276 282
Anslagsposten 3 60 000 – 54 434 5 566
Delposten 4.1 20 000 – 5 351 14 649
Delposten 4.2    200 400    – 142 982    57 418
Totalt 1 291 400 – 460 055 831 345
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Enligt regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende Vägverket
regeringsbeslut I 29 1999-12-09 får Vägverket använda medel
från delposten 2.1 Investeringar i nationell plan för att täcka kost-
nader för räntor och amortering av upptagna lån för väg E6 delen
Stenungsund–Ljungskile, väg E18/20 delen Örebro–Arboga, väg
E4 delen Stora Åby–Väderstad, väg E22 delen Söderåkra–Hossmo
samt väg E4 trafikplats Hallunda. För amortering av lån har 
29 015 tkr utnyttjats för väg E6 delen Stenungsund–Ljungskile, för
väg E18/20 delen Örebro–Arboga 125 000 tkr, för väg E4 delen
Stora Åby–Väderstad 50 000 tkr, för väg E22 delen Söderåkra–
Hossmo 5 000 tkr och för väg E4 trafikplats Hallunda 49 500 tkr.
Från delposten 2.3 Investeringar i Södra Länken har 400 000 tkr
utnyttjats för amortering av lån avseende Södra Länken.
Från delposten 2.5 Drift och underhåll  har  för amortering av lån av-
seende broar 6 145 tkr utnyttjats för bro vid Rödö/Vätö, 1 650 tkr
för bro vid Trästa, 1 315 tkr för bro vid Vallsundet och 2 295 tkr
för bro vid Svartnora.
Vägverket disponerar det totala ingående anslagssparandet från
1999 på anslagsposten 1 Sektorsuppgifter för anslaget A2 Väg-
hållning och statsbidrag enligt regeringsbeslut I 20 2000-05-11.

Not 29 Anslaget A5 Från EG-budgeten finansierade stöd till
transeuropeiska nätverk

Disponibla medel per 2000-12-31 utgörs av, tkr
resterande disponibla medel från 1999 1 512
bokfört på inkomsttiteln 6511 2000 99 386
årets utfall anslaget A5 2000 – 99 386
Totalt disponibelt 2000-12-31 1 512

2000 års bidrag från EU för byggande av Öresundsbron –48 171 tkr 
– som har betalats direkt till SVEDAB 2000 har bokförts av Vägverket, dels
som en belastning av anslaget, dels som en kreditering av inkomsttiteln 6511.
Anslagskrediten för anslaget A5 Från EG-budgeten finansierade stöd till
transeuropeiska nätverk på högst 5% av anslagspostens storlek –5 250 tkr
– har ej utnyttjats.
Vägverket har minskat det totalt disponibla anslagsbeloppet med 60 000 tkr
som fördelning till annan myndighet i enlighet med beslut om Disposition
av anslagssparande regeringsbeslut I 20 2000-05-11.

Not 30 Anslaget A6 Nationellt investeringsprogram för
infrastrukturutveckling

Från anslagsposten 1 Stockholmsregionen har 1 100 000 tkr utnytt-
jats för amortering av lån för Stockholmsprojekten.
Från anslagsposten 2 Göteborgsregionen har 300 000 tkr utnyttjats
för amortering av lån för Göteborgsprojekten, 166 549 tkr utbetalats
som bidrag till kommuner och 33 451 tkr utbetalats som bidrag 
till privata företag enligt Överenskommelse  om finansiering och
genomförande av trafiklösningar i Göteborgsregionen 1998-03-23.

Not 31 Anslaget B9.3 Vissa funktioner inom det civila försvaret:
Funktionen transporter

Vägverket disponerar det totala ingående anslagssparandet från
1999 enligt regeringsbeslut 1 2000-04-13 Fö2000/479/ES och
regeringsbeslut 15 2000-09-07 Fö3000/563/ES.

Not 32 Inkomsttitel 2811 övriga inkomster av statens verksamhet

Enligt regeringsbeslut 1999-12-19 har indexavskrivningarna 
944 283 tkr, per 2000-01-26, avvecklats genom kreditering på
inkomsttitel  2811 "Övriga inkomster av statens verksamhet".
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Borlänge den 20 februari 2001

Monica Sundström Jan Brandborn Anitha Bondestam
Ordförande Generaldirektör

Lennart Hagelin Håkan Samuelsson Nina Jarlbäck

Mats Lindberg Anders Olsson Agneta Ståhl

Av årets kapitalförändring om –2 611 810 tusen kronor
avser –22 633 tusen kronor årets resultat av uppdrags-
verksamheten. Det ackumulerade resultatet av uppdrags-
verksamheten uppgår sammanlagt till –29 539 tusen
kronor. Vägverkets styrelse och generaldirektör föreslår att
• det ackumulerade resultatet av uppdragsverksamheten i

resultatenheterna om –49 037 tusen kronor balanseras i
ny räkning för att täckas av framtida överskott inom
ramen för resultatenheternas verksamhet.
• det ackumulerade resultatet av den övriga uppdragsverk-
samheten om 19 498 tusen kronor balanseras i ny räkning
för att disponeras för drift- och underhållsverksamhet.

 
 

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Vägverkets
årsredovisning, beslutad 2001-02-20, underliggande
redovisning och ledningens förvaltning för räkenskaps-
året 2000.

Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten
bedrivs effektivt och författningsenligt. I ansvaret ingår
att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av
verksamheten i årsredovisningen.

Det är RRV:s ansvar att enligt god revisionssed gran-
ska myndighetens årsredovisning och underliggande
redovisning i syfte att bedöma om redovisningen är till-
förlitlig och räkenskaperna rättvisande samt granska
om ledningens förvaltning står i överensstämmelse med
tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbeslut.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta
innebär att revisionen har planerats och genomförts i

syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida
årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har
sålunda avsett ett urval av väsentliga transaktioner och
förvaltningsbeslut.

Genomförd revision har gett en rimlig grund för
nedanstående uttalande.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med för-
ordningen om årsredovisning och budgetunderlag,
regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. RRV be-
dömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.

Revisionsdirektör Bertil Forsslundh har beslutat i
detta ärende. Auktoriserade revisorn Leif Lundfors har
varit särskilt förordnad föredragande. Avdelnings-
direktör Anders Berg har medverkat vid den slutliga
handläggningen. Revisionschef Filip Cassel har deltagit
i den slutliga handläggningen.

Bertil Forsslundh Leif Lundfors
Revisionsdirektör, Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Närings- och handelsdepartementet 12 mars 2001
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Vägverket har under 2000 direkt och indirekt innehaft bolag med verk-

samhet som faller inom Vägverkets uppgifter. För att ge en samlad bild av

verksamhetens omfattning lämnas här en sammanställning omfattande

resultat- och balansräkning för myndigheten och bolag.

Sammanställningen är upprättad efter redovisningsrådets rekommendation

om koncernredovisning och omfattar Vägverket samt de bolag där

Vägverket direkt eller indirekt äger mer  än hälften av aktiernas röstvärde.

I sammanställningen har följande bolag konsoliderats:

BOLAG Andel Andel

av aktiekapital av aktiekapital

2000-12-31 1999-12-31

Swedish National Road Consulting AB 100% 100% 

SVEDAB enligt kapitalandelsmetod 50% 50%





(tkr) 2000 1999

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 8 596 792 8 829 601
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 151 414 1 735 769
Intäkter av bidrag 487 045 458 936
Finansiella intäkter 55 893 83 766
Summa verksamhetens intäkter 11 291 144 11 108 072

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 2 880 960 2 728 077
Kostnader för lokaler 213 975 241 522
Övriga driftskostnader 7 778 511 7 101 172
Finansiella kostnader 161 965 150 848
Avskrivningar anläggningstillgångar 320 580 320 616
Avskrivningar väganläggningar 2 308 831 2 185 420
Summa verksamhetens kostnader 13 664 822 12 727 655

Verksamhetsutfall – 2 373 678 – 1 619 583

Resultat från andelar i dotterföretag och 

intresseföretag 0 0

Uppbördsverksamhet 

Intäkter av avgifter m.m. samt intäkter 
som inte disponeras av myndigheten 2 219 776 1 311 562
Intäkter av uppbörd 7 097 519 6 632 091
Medel som tillförts statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet – 9 317 295 – 7 943 653
Saldo 0 0

Transfereringar 

Medel som erhållits från statsbudgeten 
för finansiering av bidrag 2 171 749 1 594 567
Övriga erhållna medel för finansiering 
av bidrag 14 846 4 360
Finansiella intäkter 1 117 695
Avsättning till /upplösning av fonder m.m.
för transfereringsändamål – 11 353 573
Lämnade bidrag – 2 412 112 – 1 600 195
Saldo – 235 753 0

Årets skattekostnad – 2 379 – 3 987

Årets kapitalförändring – 2 611 810 – 1 623 570

73

Innehållsförteckning





(tkr) 2000-12-31 1999-12-31

TILLGÅNGAR

Väganläggningar

Väganläggningar, öppnade för trafik 67 356 027 63 184 919

Väganläggningar, pågående nyanläggningar 9 732 714 11 224 588
Summa väganläggningar 77 088 741 74 409 507

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och annan fast egendom 262 642 246 649

Maskiner och inventarier, installationer m.m. 953 483 987 452

Pågående nyanläggningar 38 937 16 635

Förskott avseende materiella

anläggningstillgångar 278 026 226 223
Summa materiella anläggningstillgångar 1 533 088 1 476 959

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterföretag och intresseföretag 7 415 7 415

Andra långsiktiga värdepappersinnehav – 44

Andra långsiktiga fordringar 2000
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 421 7 459

Varulager m.m.

Varulager och förråd 104 297 104 984

Fordringar

Kundfordringar 510 959 341 797

Fordringar hos andra myndigheter 954 106 816 451

Övriga fordringar 70 579 33 661
Summa fordringar 1 535 644 1 191 909

Periodavgränsningsposter 128 509 88 993

Avräkning med statsverket 1 022 811 829 145

Kassa och bank

Behållning räntekonto i  Riksgäldskontoret 2 187 714 1 870 543

Likvida medel 11 166 20 851
Summa kassa och bank 2 198 880 1 891 394

SUMMA TILLGÅNGAR 83 621 391 80 000 350
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(tkr) 2000-12-31 1999-12-31

KAPITAL OCH SKULDER  

Myndighetskapital

Statskapital 72 635 003 944 283

Finansiering från statsverkets checkräkning 0

Uppskrivningskapital 800 000 70 340 609

Resultatandelar i dotter- och intresseföretag 2 414 2 414

Balanserad kapitalförändring – 475 522 – 1 179 540

Kapitalförändring enligt resultaträkningen – 2 611 810 – 1 623 570
Summa myndighetskapital 70 350 085 68 484 196

Fonder

Fonder 1 105 199 917 128

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 3 925 563 3 006 128

Övriga lån 3 246 116 3 339 879

Skulder till andra myndigheter 397 323 113 223

Leverantörsskulder 2 289 247 2 017 260

Skatteskuld 1 778 4 072

Övriga skulder 925 483 1 063 098

Förskott från uppdragsgivare och kunder 37 101 11 786
Summa skulder m.m. 10 822 611 9 555 446

Periodavgränsningsposter 1 343 496 1 043 580

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 83 621 391 80 000 350

STÄLLDA PANTER

Företagsinteckningar avseende SweRoad 7 600 7 600

ANSVARSFÖRBINDELSER

Garantiutfästelser
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Monica Sundström Jan Brandborn Lennart Hagelin Mats Lindberg
Ordförande Generaldirektör Vice ordförande

Håkan Samuelsson Anitha Bondestam Agneta Ståhl Tommy Aldvin
Personalrepresentant

ST-Vägverk

Nina Jarlbäck Ingvar Ritzén Anders Olsson Clas-Göran Rydén
Personalrepresentant Personalrepresentant
SEKO Väg och Ban SACO

Styrelseledamöternas övriga styrelseuppdrag se Not 4, sid 67.
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Huvudkontoret

Vägverket
Generaldirektör Jan Brandborn
781 87  Borlänge
Telefon 0243-750 00
Telefax 0243-758 25
Texttelefon: 0243-750 90
e-post: vagverket@vv.se

Regioner

Vägverket 
Region Norr
Vägdirektör Janeric Reyier
Box 809
971 25  Luleå
Telefon 0920-24 37 00
Telefax 0920-24 38 30
e-post: vagverket.lul@vv.se

Vägverket
Region Mitt
Vägdirektör Christer Agerback
Box 186
871 24  Härnösand
Telefon 0611-440 00
Telefax 0611-441 11
e-post: vagverket.har@vv.se

Vägverket
Region Mälardalen
Vägdirektör Roland Forsberg
Box 1140
631 80  Eskilstuna
Telefon 016-15 70 00
Telefax 016-15 70 05
e-post: vagverket.esk@vv.se

Vägverket
Region Stockholm
Vägdirektör Hans Rode
Box 4202
171 04  Solna
Telefon 08-757 66 00
Telefax 08-98 30 30
e-post: vagverket.sto@vv.se

Vägverket 
Region Väst
Vägdirektör Bengt Wolffram
405 33  Göteborg
Telefon 031-63 50 00
Telefax 031-63 52 70
e-post: vagverket.got@vv.se

Vägverket 
Region Sydöst
Vägdirektör Mats Forsgren
551 91  Jönköping
Telefon 036-19 20 00
Telefax 036-16 16 18
e-post: vagverket.jon@vv.se

Vägverket 
Region Skåne
Vägdirektör Richard Montgomery
Box 543
291 25  Kristianstad
Telefon 044-19 50 00
Telefax 044-19 51 95
e-post: vagverket.kri@vv.se

Resultatenheter

Vägverket Produktion
Chef Tom Ramstedt 
781 87 Borlänge 
Telefon 0243-942 00
Telefax 0243-942 10
e-post: vagverket.prod@vv.se

Produktionsområden
Vägverket Produktion Nord
Produktionsdirektör Rolf Almqvist
Box 1008
901 20  Umeå
Telefon 090-17 26 00 
Telefax 090-17 26 10
e-post: vagverket.prod-n@vv.se

Vägverket Produktion Mitt
Produktionsdirektör Karl-Otto Sicking
Box 595
721 10  Västerås
Telefon 021-16 40 00
Telefax 021-16 40 90
e-post: vagverket.prod-m@vv.se

Vägverket Produktion Syd
Produktionsdirektör Ulf Book
Box 6
351 03  Växjö
Telefon 0470-75 55 00
Telefax 0470-75 55 55
e-post: vagverket.prod-s@vv.se

Vägverket Konsult
Chef Björn Karlsson
781 87 Borlänge
Telefon 0243-943 00
Telefax 0243-943 40
e-post: vagverket.kons@vv.se

Vägverket Färjerederiet
Tf chef Anne-Lie Ericsson
781 87 Borlänge
Telefon 0243-750 00
Telefax 0243-757 90
e-post: vagverket.farj@vv.se

VUC Vägsektorns UtbildningsCentrum
Chef Ann-Therese Albertsson
781 87 Borlänge BORLÄNGE
Telefon 0243-750 00
Telefax 0243-758 76

Interna råd
Produktionsrådet i Vägverket Produktion
Konsultrådet i Vägverket Konsult
Rederirådet i Vägverket Färjerederiet
Utbildningsrådet i VUC Vägsektorns
UtbildningsCentrum

Bolag

SweRoad 
Swedish National Road Consulting AB
Verkställande direktör Roberto Bauducco
Box 4021
171 04  Solna
Telefon 08-799 79 80
Telefax 08-29 46 89
e-post: sweroad@sweroad.se

Rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor
Ordförande
Chefen för Enheten för sektors- och myndighets-
uppgifter, Vägverket

Företrädare för
Rikspolisstyrelsen
Riksskatteverket
Länsstyrelserna
Svenska bussbranschens riksförbund
Svenska taxiförbundet
Svenska transportarbetarförbundet
Svenska åkeriförbundet
Transportgruppen/Biltrafikens arbetsgivareförbund
Svenska kommunförbundet 
Industriförbundet
Konsumentverket
Konkurrensverket
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