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Trafikverksskolan 
i korthet

Trafikverksskolan i korthet
Trafikverksskolan är en resultatenhet tillhörande Trafikverket. Som resultatenhet bedriver vi vår  
verksamhet i en bolagsliknande form ledd av en styrelse som utsetts av Trafikverkets Generaldirektör,  
Lena Erixon. Vi lyder således under Trafikverkets vision och strategiska mål men är självständiga  
att verka fritt inom ramen för uppdraget – att genom en hållbar ekonomi leverera efterfrågade och 
aktuella utbildningar inom infrastruktur till Trafikverket samt privata väg- och järnvägsaktörer på  
den skandinaviska marknaden.  

Vision
Trafikverkets vision: Alla kommer 
fram smidigt, grönt och tryggt.

Trafikverkets vision bygger på de 
transportpolitiska målen och hur 
transportsystemet kan bidra till 
långsiktig hållbarhet i alla delar, 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 
En god tillgänglighet är nödvändig 
för att ett samhälle ska fungera, 
därför har vi ett ansvar att utveckla 
tillgängligheten på ett hållbart sätt.

Värderingar
Vi på Trafikverket är engagerade, 
pålitliga och modiga.

Värdegrund 
Vår värdegrund utgår från Tra-
fikverkets värderingar.  

Ledning och organisation
Trafikverksskolans styrelse utses 
av Trafikverkets generaldirektör. 
Under 2018 bestod vår styrelse av  
5 ledamöter varav en arbetstagarre-
presentant. Ordförande är överdi-
rektör Bo Netz. Styrelsens uppgift 
är att stötta vår resultatenhetschef  
Tony Helm och våra övriga fem 
avdelningschefer i styrningen av 
Trafikverksskolan. 

Medarbetare
Antalet medarbetare uppgick vid 
årsskiftet till 77 personer varav 46 
män och 31 kvinnor. 

Uppdrag 
Vi levererar utbildningstjänster till 
Trafikverket samt väg- och järn-
vägsutbildningar och därtill relate-
rade varor och tjänster till Trafik-
verket och övriga privata aktörer på 
den skandinaviska marknaden.

Mål 
Våra verksamhetsmål

• Budget/prognos över intäkter 
samt kostnader har en negativ 
felmarginal på max 10% årligen

• Vi uppnår ett lönsamhetsmål på 
3,5%

• Vi är en naturlig samarbetspart-
ner till Trafikverket 

• Vår NKI (nöjd kund index) 
uppgår till 77

• Vår organisation kännetecknas 
av hög effektivitet

• Vi tillhandahåller moderna 
utbildningar 

46
31
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2018 i korthet

2018 i korthet
UTBILDNINGAR
2017 års resultat redovisas inom parentes

• 506 (446) digitala och lärar-
ledda kurser

• 9 796 (8663) kursdeltagare på 
lärarledda utbildningar 

• 49 677 (35 836) kursdeltagare 
på digitala kurser

• 948 (962) kurstillfällen på 
lärarledda utbildningar

 har levererats till Trafikverket  
 och 334 (299) företagskunder

4 studiemedelsfinansierade 
utbildningar
har levererats i samarbete med Lunds 
Tekniska Högskola, Myndigheten för 
yrkeshögskolan och Ängelholms 
Gymnasieskola.

Nya ansikten på Trafikverksskolan
Under 2018 har ett stort fokus legat på rekrytering. Totalt har 21 medarbetare  
ny eller ersättningsrekryterats till såväl administrativa- som lärartjänster.  
Anställningsantalet har inneburit en ökning av det totala medarbetarantalet  
med 19% under 2018. Idag arbetar 77 personer på Trafikverksskolan. 

NY CHEF 

Den 1 oktober 2018 tillträdde Tony 

Helm som ny resultatenhetschef. 

Tony Helm kommer närmast från 

Yrkeshögskolan Syd där han varit 

rektor i åtta år. 

= 77
ANSTÄLLDA 

2018

+19%

OMSÄTTNING  
OCH RESULTAT
Omsättningen uppgick 
2018 till 132 mkr (118) 
och rörelseresultat  
var 1,9 mkr (9,6).

ANLÄGGNINGAR OCH INVESTERINGAR
En underhållsplan som bland annat beskriver kommande investe-
ring- och underhållsbehov av vårt fastighetsbestånd har fastslagits. 
De största investeringarna under året omfattar modernisering av 
våra lokaler samt uppstart av projektarbetet för ett nytt kursadmi-
nistrativt system. Mindre investeringar såsom fönsterbyte samt 
installation av en ny GELD–simulator har påbörjats.

NÖJD KUND INDEX 
(NKI) UNDER ÅRET 
UPPGICK TILL 76 (76).
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Organisationen

Organisationen
En del av Trafikverket
Trafikverksskolan är Trafikverkets 
utbildningsenhet. En stor del i 
vårt uppdrag är att tillhandahålla 
Trafikverkets interna kurser och 
utbildningar. Via en framarbetad  
portföljmodell tillgodoser vi  
Trafikverkets breda och mångfaset-
terade kompetensbehov. Vi arbetar 
för att skapa en kvalitativ och lång-
siktig kompetensförsörjning som 
gör myndigheten till en ansvarsfull 
samhällsutvecklare och en attraktiv 
arbetsgivare.

Trafikverksskolan som  
resultatenhet 
Vår verksamhet är en resultatenhet 
till Trafikverket vilket innebär att vi 
utvärderas på bland annat vårt eko-
nomiska resultat och är till skillnad 
från Trafikverket således intäktsfi-

nansierad. Genom ett ekonomiskt 
hållbart och långsiktigt resultat 
samt en sund ekonomisk medveten-
het skapar vi ett gott verksamhets-
resultat.

Styrelse
Trafikverksskolan styrs av en 
internstyrelseordförande med fullt 
ansvar för verksamheten. Till sin 
hjälp har ordföranden en rådgivan-
de internstyrelse. Internstyrelsens 
uppdrag är att verka för planering, 
uppföljning och utveckling av vår 
verksamhet och säkerställa att vårt 
arbete är till största möjliga nytta 
för Trafikverket och branschen. 
Internstyrelsen utses av Trafikver-
kets Generaldirektör. Vid styrelse-
mötena redogör Trafikverksskolans 
resultatenhetschef för aktuella 
ärenden som styrelsen sedan beslu-
tar om. Vår styrelse bestod 2018 av 

Bo Netz, ordförande; Niclas Lam-
berg, ledamot (Trafikverket); Bente 
Tangen, ledamot (Jernbanederek-
toratet); Katrine Jensen, ledamot 
(MØLBAK Landinspektører); 
Jimmy Rosengren, ledamot (Acade-
media), Per-Arne Utbult, ledamot 
och arbetstagarrepresentant samt 
Ingvar Carlsson, avgående facklig 
representant.   

Med örat mot vägen och 
rälsen
I vår vardagliga verksamhet arbetar 
vi nära och i ständig dialog med 
våra huvudintressenter; kunder, 
kursdeltagare, medarbetare, samar-
betspartner och presumtiva intres-
senter. Denna tvåvägskommunika-
tion är oumbärlig för oss för att 
kunna leverera utifrån ett hållbart 
och kvalitativt helhetsperspektiv 
och utvecklas i takt med samtiden. 
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Ordförande  
har ordet

Vägen mot moderna  
utbildningar i tiden

En allt viktigare utbildnings-
aktör för Trafikverket 
Trafikverksskolan har under 2018 
blivit en ännu tydligare del av 
Trafikverket. Vi ser att portföljbe-
ställningarna via den framarbetade 
modellen börjar få fäste och att allt 
fler bokningar och beställningar 
görs via dessa kompetensportföl-
jer. Tack vare modellen får vi nu en 
bättre översikt av vårt utbildnings-
behov inom Trafikverket, något som 
i sin tur leder till kostnadseffektiva 
arbetssätt och bra utbildningar.

Trafikverksskolans uppdrag, som 
hovleverantör av utbildningar 
till Trafikverket, kommer utö-
kas framöver. Den boknings- och 
beställningsökning av utbildning 
vi ser, tyder på ett stort och viktigt 
kompetensförsörjningsbehov. Där 
kommer Trafikverksskolan ha en 
än mer avgörande betydelse för 
både myndigheten och branschen i 
framtiden. 

En allt viktigare utbildnings-
aktör för branschen
Utmaningarna under året har legat i 
kombinationen av det ökade kompe-
tensförsörjningsbehovet inom bran-
schen, i synnerhet inom järnväg, 
och det låga ansökningsantalet till 
just de järnvägstekniska utbildning-
arna. Om Trafikverket får ett mer 

samlat ansvar för kompetensförsörj-
ningsfrågor i branschen, kommer 
detta också påverka Trafikverks-
skolan som i sin tur får en betydligt 
större roll som utbildare inom hela 
infrastruktursektorn. Även certi-
fieringar kommer bli en viktig del 
av Trafikverksskolans uppdrag om 
Trafikverket får ett ökat ansvar för 
järnvägsbranschens kompetensför-
sörjning.

I takt med att digitaliseringen blir 
allt viktigare så ställs också högre 
krav på utformning och innehåll i 
utbildningarna, vilket både skapar 
utmaningar och stora möjlighe-
ter. Trafikverksskolan måste ligga 
i framkant vad gäller framtagning 
av digitala kvalitetsutbildningar 
och ett modernt genomförande. Ett 
arbete man delvis redan påbörjat 
genom nya system och alternativa 
inlärningsmetoder som blended 
learning*. På så vis blir skolan själv 
både mer kostnadseffektiv och kan 
samtidigt erbjuda konkurrenskraf-
tiga priser på utbildningar till såväl 
Trafikverket som branschen i stort. 

Om Trafikverket får ett 
mer samlat ansvar för 
kompetensförsörjnings-
frågor i branschen, kom-
mer detta också påverka 
Trafikverksskolan som 
i sin tur får en betydligt 
större roll som utbildare 
inom hela infrastruktur-
sektorn.”
BO NETZ, STYRELSEORDFÖRANDE 

ORDFÖRANDE HAR ORDET

*Blended learning innebär att traditionella klassrumsmetoder kombineras med digitala verktyg. Blended learning innehåller alltid fysiska möten, 
digitala pedagogiska verktyg och e-tjänster med fokus på att stärka de studerandes lärande.
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Resultatenhetschefen 
har ordet

Trafikverksskolan  
som ”sektorsdragare”

Utifrån och in
Ny på Trafikverksskolan är ett av de 
begrepp som beskriver 2018 allra 
bäst. Med många nya medarbetare 
på alla nivåer på skolan, i såväl 
styrelsen och ledningsgruppen 
som personal på olika avdelningar, 
skapas både nya förutsättningar 
men också utmaningar. Inte sällan 
krävs ett helt verksamhetsår för att 
bli fullt produktiv. Samtidigt ökar 
kraven på befintliga medarbetare 
då nya medarbetare ska hjälpas på 
plats och nya arbetssätt och grupper 
ska formas. 

När vi hittat in i våra nya roller och 
arbetskonstellationer är det hög tid 
att lyfta blicken från oss själva ut 
mot kunden. Det är lite som att lära 
sig köra bil. Först har man fullt fo-
kus på instrumentpanelen och väx-
elspaken men efterhand går detta 
per automatik och fokus kan förflyt-
tas till vad som händer utanför. Vårt 
uppdrag är ju trots allt att forma 
morgondagens medarbetare, såväl 
inom väg och järnväg som inom 
Trafikverket. Vår grund är att lära 
och utveckla människor mer och 
bli en naturlig ”sektorsdragare” av 
utbildning inom infrastruktur. För 
att uppnå detta de kommande åren 
behöver Trafikverksskolan fortsätta 
öka sin rekryteringstakt än mer.  

Tillsammans blir vi bättre
I två år har Trafikverksskolan varit 
hovleverantör av utbildningar till 
Trafikverket. Att vi på Trafikverks-
skolan ska leverera Trafikverkets 

När detta är gjort är det 
dags för oss alla att lyfta 
blicken från oss själva 
och mot kunden. Det  
är lite som att lära sig 
köra bil. Först har man 
fullt fokus på instrument- 
panelen och växel- 
spaken men efter en 
stund går detta per  
automatik och fokus kan 
förflyttas till vad som 
händer utanför.”
TONY HELM, RESULTATENHETS CHEF

totala internutbildningar är dock 
inte implementerat till fullo än, 
varken på skolan eller i myndighe-
ten. Under 2019 vill jag därför att 
vi arbetar betydligt mer i symbios 
med Trafikverket och branschen. 
Vi behöver lyssna in utbildnings-
behovet, anpassa innehållet, vässa 
genomförandet och hitta den bästa 
geografiska placeringen av våra kur-
ser. Allt genom förenade krafter mot 
ett gemensamt mål. Tillsammans 
skapar vi morgondagens utbildning-
ar med rätt kunskap, färdighet och 
kompetens.

Som representant för Trafikverks-
skolan vill jag under 2019 träffa så 
många nyckelpersoner som möjligt 
inom Trafikverket och dess leveran-
törer, för att beskriva och visuali-
sera vår verksamhet. Vi behöver 
arbeta vidare med att förtydliga 
hela vår utvecklingsprocess av nya 
kurser, från behov till färdigt ma-
terial, genom ledtider och prissätt-
ning. Jag vill också lyssna in behov 
för en ökad förståelse oss emellan 
och föra utvecklingen vidare mot 
gemensamma mål. Vår roll som re-
sultatenhet i Trafikverket är heller 
inte tydlig nog. Vi måste fortsätta 
understryka att det i vår värld inte 
finns någon input av pengar i form 
av anslag för att utveckla verksam-
heten. Som resultatenhet måste vi 
visa på svarta siffror och använda 
intäktsresultatet för att utvecklas 
med branschen in i framtiden. För 
endast tillsammans kan vi skapa 
morgondagens kompetenta medar-
betare inom infrastrukturen.

RESULTATENHETSCHEFEN HAR ORDET
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Trafikverksskolans 
avdelningar

Trafikverksskolans avdelningar 
Trafikverksskolans resultatenhetschef, Tony Helm, är ytterst ansvarig för vår verksamhet i sin helhet.  
Till sin hjälp har han avdelningschefer som var och en ansvarar för Trafikverksskolans fem övriga 
avdelningar. Tillsammans bildar cheferna Trafikverksskolans ledningsgrupp.

Medarbetaren  
– vår viktigaste tillgång
Chefsstaben är re-
sultatenhetschefens 
avdelning där HR 
och kommunikation 
ingår. En av avdel-
ningens större ut-
maningar under året 
har varit att skapa en regelbunden 
och tydlig internkommunikation 
där information och HR-frågor för 
verksamhetens ständigt ökade med-
arbetarantal legat i fokus. Förutom 
att vår nya Resultatenhetschef, Tony 
Helm, påbörjade sin tjänst tillsat-
tes under året också en ny renodlad 
kommunikationsroll. 

– Medarbetarna är den viktigaste 
tillgången Trafikverksskolan har. 
Utan kompetenta och engagerade 
medarbetare utvecklas inte verk-
samheten. Att medarbetarna inklu-
deras, får rätt förutsättningar och 
känner engagemang, är en grund-
förutsättning för verksamhetens 
fortsatta varande. Ett mer inklude-
rande och tillåtande medarbetar-
skap har under året påbörjats och 
kommer att fördjupas än mer under 
2019, säger Tony Helm, resultaten-
hetschef. 

Rätt kompetens i unik  
järnvägsmiljö
Läraravdelningen är 
den avdelning som 
haft störst personal-
omsättning under 
året. Pensionsav-
gångar tillsammans 
med ett ökat behov 
av kurstillfällen och därigenom 
lärare, är de största anledningarna 

till personalomsättningen. Under 
2019 kommer rekryteringsbehovet 
av lärarkompetens att bestå. En av 
avdelningens största utmaningar är 
just att hitta rätt kompetens för att 
kunna utbilda i den takt som väg- 
och framför allt järnvägsbranschen 
kräver. 

– Förutom flera nya och kompetenta 
lärare har vi under året också byggt 
ut vår unika järnvägsanläggning i 
Ängelholm. Till 2019 kommer såväl 
nya simulatorer som modernare  
och mer tekniskt avancerade utbild-
ningsstationer inom el och signal, 
börja användas i utbildningarna. 
Dessutom har vi påbörjat arbetet 
med att ta oss an nya besiktningsut-
bildningar, säger Bo Inge Gustavsson, 
avdelningschef på läraravdelningen. 

En verksamhet full av  
möjligheter
Verksamhetsstyrning 
består av fem olika 
områden: ekonomi; 
IT; dataskydds- och 
YH-samordning; 
fastighetsförvaltning 
samt ledningssystem 
där arbetsmiljö och säkerhetsstyr-
ning ingår. Under 2018 har fyra 
nya medarbetare rekryterats till 
avdelningen, däribland Jessica 
Göransson som ny avdelningschef. 
Avdelningens främsta utmaning har 
legat i att utforma ett stabilt arbets-
sätt med hjälp av både vana och 
nya ögon. Under året genomfördes 
även en mycket lyckad IT-migrering 
till Trafikverkets IT-miljö för att 
åstadkomma en smidigare arbets-
process. Dessutom verkställdes en 
ny underhållsplan för investering- 

respektive underhållsbehov i vårt 
fastighetsbestånd.

– Det finns enorma möjligheter att 
utveckla avdelningen och Trafik-
verksskolan. Genom en fortsatt håll-
bar och sund ekonomisk situation 
kan vi investera för att modernisera 
verksamheten i allt ifrån kontorsin-
redning till omfattande fastighets-
renovering. Allt grundar sig i en 
ekonomisk medvetenhet där vi gör 
smarta val för att utveckla verksam-
heten vidare i rätt riktning, säger 
Jessica Göransson, avdelningschef 
för verksamhetsstyrning.

Med kunden i fokus
Under året tillträdde 
Jenny Bjälkefors som 
ny marknadschef 
på marknadsav-
delningen. Hennes 
uppgift, tillsammans 
med övriga mark-
nadsansvariga på avdelningen, är att 
analysera vad marknaden behöver 
och förbereda verksamheten inför 
kommande behov av specifika 
utbildningar. Därefter bearbetas 
marknaden med vårt utbud. Under 
året har avdelningen arbetat mycket 
med att definiera nya kundsegment 
inom branschen och samtidigt hitta 
nya vägar för att bättre kommuni-
cera med presumtiva och befintliga 
kunder.

– På vår avdelning jobbar vi med att 
maximera försäljningen av våra ut-
bildningar. Detta gör vi dels genom 
att bearbeta marknaden på ett riktat 
och anpassat sätt, dels genom att 
se till att vårt utbud motsvarar det 
som marknaden efterfrågar. Mark-
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Trafikverksskolans 
avdelningar

naden behöver oss och vill arbeta 
med oss. Detta måste förvaltas på 
bästa sätt genom att vi lever upp 
till kundernas förväntningar, säger 
Jenny Bjälkefors, avdelningschef på 
marknadsavdelningen. 

Ett internt förändringsarbete 
för våra kunders skull
Avdelningen utbild-
ningsstöd omfattar 
fyra olika verk-
samhetsområden: 
kursplanering i 
både Ängelholm och 
Borlänge, tryckeri 
och vaktmästeri samt kundservice 
på plats i Ängelholm. Under året 
tillsattes Cecilia Nelander Olsson 
som ny chef för avdelningen. Denna 
händelse beskrivs av avdelningens 
medarbetare som en av årets vikti-
gaste och har lett till bättre samar-
bete och samordning som i sin tur 
förbättrat servicen för kunden. Ett 
projekt för att få på plats ett nytt 
kursadministrativt system (LMS) 
har också initierats under hösten. 
Systemet kommer på sikt att med-

föra en betydligt enklare hantering 
av bokning och planering av kurs-
tillfällen. Det nya systemet beräknas 
vara på plats under 2019.

– Det interna förändringsarbete 
som vi påbörjat blir en resa som 
ska genomsyras av glädje, stolthet 
och energi med kunden i fokus. 
Förutom modernare arbetsverktyg 
kommer det nya arbetssättet, med 
en ettårig planeringshorisont, bidra 
till en förbättrad kundupplevelse 
där våra kunder kan planera in sina 
kurser med god framförhållning. 
Detta leder i sin tur till att arbetet, 
för såväl planering och tryckeri som 
för kund- och fastighetsservice, blir 
mer långsiktigt strategiskt, säger 
Cecilia Nelander Olsson, avdelnings- 
chef för utildningsstöd. 

Hålla jämna steg med  
Trafikverket
Utvecklingsavdel-
ningen har vuxit un-
der året och delats in 
i tre avdelningsområ-
den: en med admi-

nistrativ inriktning; en med teknisk 
inriktning och en produktionsenhet 
med fokus på blended-learning. Allt 
i syfte att förtydliga och effektivi-
sera utvecklingsprocessen av såväl 
nya kurser som förvaltningen av 
befintliga.

– De arbetscykler som portföljmo-
dellen medför har nu börjat sätta 
sig, såväl på avdelningen som hos 
Trafikverket. Det är fortsatt en 
utmaning att tydliggöra utveck-
lingsprocessen och arbeta in sig i 
portföljmodellen än mer. I takt med 
att vi arbetar allt närmare Trafik-
verket kan vi också planera mer 
långsiktigt och möta önskemålen 
direkt när behovet uppstår. Genom 
blended-learning metoden kom-
mer vi leverera en mer varierande 
lärmiljö än tidigare. Detta innebär 
att våra kursdeltagare kommer att 
kunna ta till sig kunskap där och när 
de själva finner det mest lämpligt, 
säger Malin Andersson, avdelnings-
chef på utvecklingsavdelningen. 

Styrelse

• Marknadsföring/sälj
• Kundkontakt

•

 

HR
•

 

Kommunikation

 
 
 
 

Verksamhets
styrning

• Ekonomi
• IT
• Fastighet
• Ledningssystem

• Utveckling av kurser
• Upphandling av kurser

• Kundservice
• Planering
• Vaktmästeri

•  Lärare
•  Anläggning

               

-

Lärare  UtbildningsstödUtvecklingMarknad

RE-chef
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Verksamheten

Verksamheten
Under 2018 höll Trafikverks-
skolan lärarledda utbildningar  
på 33 orter runt om i Sverige.

Trafikverksskolan då och nu

9 796 kursdeltagare på lärarledda utbildningar
49 677 kursdeltagare på digitala kurser

334 kunder, 
däribland  
Trafikverket

506 
KURSER I 

KURSUTBUDET

948 
KURSTILLFÄLLEN 
(LÄRARLEDDA) 

Vi utbildar:
• Trafikverkets anställda
• Privata branschaktörer
• Gymnasie- yrkeshög- 

skole- och högskole- 
studerande

STUDIEMEDELS-
FINANSIERADE 
UTBILDNINGS-
NIVÅER

TIDSLINJE

1955
SJ skolan

1988
Banskolan

2016
Trafikverksskolan

Utbildningscenter 
och Järnvägsskolan 
går ihop och bildar 
Trafikverksskolan

2006
Järnvägsskolan
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Verksamheten

Utbildningar för 
Trafikverksanställda
Varje år levererar vi över 200 utbildningar till Trafikverksanställda, både digitalt och fysiskt på plats  
i Ängelholm, Vaxholm, Solna och Borlänge. 

Några exempel på de utbildningar vi 
erbjuder Trafikverksanställda är:

• Maritima
• Arbetsmiljö och hälsa
• Planering och samhällsutveckling
• Trafikledning
• Säkerhet och krishantering 

Portföljmodellen
Portföljmodellen är framtagen av 
Trafikverkets centrala HR-funktion 
med syfte att överskådligt samman-
ställa Trafikverkets totala utbild-
ningsbehov per ämnesområde.  
Idag finns elva olika portföljer. Vilka 
utbildningar som ska finnas med i 
respektive portfölj beslutas av port-

Som relativt nyanställd har jag gått ett flertal 
utbildningar under det senaste året. Jag  
har alltid blivit trevligt bemött, redan vid 
bokningstillfället men också haft trevliga,  
tillmötesgående och pålästa kursledare på 
utbildningar med god kvalitet. Allt detta  
värdesätter jag högt eftersom det många 
gånger är svårt att som ny hitta de utbild-
ningar man eftersöker och är i behov av.”
CHARLOTTE WIBERG-GUDMUNDSSON,  
PROJEKTLEDARE INVESTERING TRAFIKVERKET

följens egen styrelse. Styrelsen leds 
av en ordförande som till sin hjälp 
bland annat har en portföljförval-
tare. Under utvalda portföljmöten 
sitter även en representant från  
Trafikverksskolan med. 

Varje höst genomförs en stor ut-
bildningsinventering för att fånga 
upp nya behov. Dessa lämnas sedan 
in till portföljstyrelsen som tar 
beslut om vilka nya kurser som ska 
utvecklas, vilka befintliga kurser 
som ska förändras eller helt avveck-
las. Därefter tar vi på Trafikverks-
skolan emot portföljbeställningarna 
och påbörjar utveckling, eventuell 
upphandling och planerar därefter 
in genomförandet.  

Digitalisering genom  
nytt kursadministrativt 
utbildningssystem
Under 2018 påbörjade vi ett pro-
jektarbete för att få på plats ett nytt 
kursadministrativt system (LMS). 
Systemet ska underlätta arbetet för 
kundservice, planering och våra 
lärare och samtidigt förbättra och 
tillgängliggöra en digital kursupple-
velse för våra kursdeltagare.

Det nya systemet ska också hjälpa 
Trafikverksanställda och deras 
chefer att få en bättre överblick över 
planerade och genomförda utbild-
ningar och följa beställningsgrader 
och intresse för utbildningarna.
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Verksamheten

Utbildningar för privata  
väg- och järnvägsaktörer

Vi på Trafikverksskolan erbjuder närmare 250 specifika väg- och järnvägsutbildningar till privata 
aktörer inom infrastruktursektorn. Utbildningar inom järnväg hålls mestadels på den 32 hektar stora 
och helt unika järnvägsanläggningen i Ängelholm men även på andra orter. Våra vägutbildningar 
genomförs främst av inhyrda konsulter.

Nästa gång jag besöker 
Trafikverksskolan blir  
det för en linjeblock- 
utbildning. Jag har redan 
anmält intresse för att 
gå kursen.”
MAGNUS LARSSON,  
ATC-KURSDELTAGARE  
FRÅN INFRANORD

Några exempel på våra tekniska 
utbildningar är: 

• Kapning, slipning och termit-
svetsning

• Utredning av olyckor och tillbud
• Detektorer och informations-

system
• VGU – Väg och gatubelysning
• Broinspektion – Metodik
• ERTMS

63 år som ledande leverantör 
av infrastrukturutbildningar
Kärt barn har många namn och 
genom åren har Trafikverksskolan 

haft många. Kärnverksamheten har 
dock alltid utgått från järnvägstek-
nik av olika slag. På anläggningen 
i Ängelholm kan man besöka de 
gamla lokstallen från 1898 där 
Järnvägens Museum ligger idag och 
fortfarande utbilda sig i ställverk 59 
som fortfarande används på en del 
platser längs den svenska järnvägen. 
Men man kan även gå kurser i den 
absolut senaste tekniken inom el, 
tele och signal och handgripligen 
dra upp kontaktledningar både i 
marknivå och på hög höjd från lift. 
Med avstamp i historien banar vi 
vägen in i väg- och järnvägens hög-
teknologiska framtid.



13

  13   

Verksamheten

Utbildningar för gymnasium,  
yrkeshögskola och universitet 
Infrastruktursektorn är en växande bransch som redan idag är i stort behov av mer arbetskraft.  
Därför arrangerar Trafikverksskolan även längre studiemedelsfinansierade utbildningar i samarbete 
med Lunds Tekniska Högskola, Myndigheten för yrkeshögskolan och Ängelholms Gymnasieskola. 
Viktiga samarbeten som alla bidrar till samhällsutvecklingen inom infrastruktur.

Järnvägsingenjör på LTH
Lunds Tekniska Högskola erbju-
der i samarbete med oss en treårig 
ingenjörsutbildning med inriktning 
mot järnväg. Utbildningens andra år 
är till största delen förlagd hos oss 
på Trafikverksskolan i Ängelholm. 
Här får de studerande både praktisk 
och teoretisk fördjupning inom de 
järnvägstekniska områdena ban, 
signal, el och tele innan de väljer 
inriktning inför sista årets praktik 
och examensjobb.

– På Trafikverksskolan räknade vi 
på allt från tågets korglutning till 
hur strömmen förflyttar sig från 
kontaktledning via tåg och räls. För 
mig som älskar att räkna passade 
detta perfekt, säger Felicia Ascard, 
examinerad järnvägsingenjör. 

Yrkeshögskola för järnvägs-
tekniker och lokförare
Under ett års heltidsstudier utbildar 
vi järnvägstekniker och lokförare. 
Utbildningen drivs av Trafikverks-
skolan och finansieras devis av 
Myndigheten för yrkeshögskolan. I 
vår unika järnvägsmiljö får de stu-
derande färdigheter som ger mycket 
goda förutsättningar för relevant 
jobb direkt efter examen. Dessutom 
ger utbildningsdelen Lärande i ar-
bete (LIA) utmärkta möjligheter för 
de studerande att få vidare kunska-
per, färdigheter och bygga nätverk 
med framtida arbetsgivare.  
– Jag började läsa om utbildningen 
och kände att yrket skulle passa mig 

Att jobba inom järnväg 
ligger helt rätt i tiden.  
Som gymnasieingenjör 
behöver jag inte plug-
ga vidare utan kan söka 
jobb direkt och sedan 
utvecklas i yrkesrollen. 
Jobbet blir heller  
aldrig tråkigt eftersom 
utvecklingsmöjligheterna 
inom järnvägen är  
mycket goda.”
ANNIE LUNDKVIST, GYMNASIE-
INGENJÖRSSTUDERANDE

perfekt. Chansen att bidra till sam-
hällsutvecklingen, möjlighet att 
göra karriär inom yrkesområdet 
och såklart en riktigt bra lön, säger 
Jasmin Svenonius, Yh-studerande 
inom signalteknik.

Gymnasieingenjör med  
inriktning järnväg
Tillsammans med Ängelholms 
gymnasieskola har vi förmånen att 
erbjuda en helt unik utbildning ge-
nom ett fjärde tekniskt gymnasieår 
med järnvägsinriktning. Utbild-
ningen som tar emot elever från 
hela landet leder till en examen 
som gymnasieingenjör. Efter exa-
men kan studenterna söka vidare 
till högskoleingenjör eller arbeta 
som signal- eller spårprojektör 
hos Trafikverket eller hos någon 
av järnvägsbranschens konsult-
företag. 
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Hållbarhetsrapport 
Smidigt, grönt och tryggt
Trafikverksskolans uppdrag är att 
genom en hållbar ekonomi leverera 
efterfrågade och aktuella utbild-
ningar till Trafikverket samt privata 
väg- och järnvägsaktörer, på den 
skandinaviska marknaden. Detta 
ska göras utifrån Trafikverkets 
vision där alla kommer fram smidigt, 
grönt och tryggt och tillsammans 
med engagerade, pålitliga och 
modiga medarbetare. Utifrån denna 
utgångspunkt ska vi som resul-
tatenhet i Trafikverket vara med 
och bidra till de transportpolitiska 
målen och en långsiktig hållbarhet 
i alla delar, socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt. En god tillgänglighet 
är nödvändig för att ett samhälle 
ska fungera, därför har vi ett ansvar 
att utveckla tillgängligheten på ett 
hållbart sätt.

Socialt hållbarhetsarbete

Trafikverksskolan som arbetsgi-
vare och utbildare
Den stora ökningen av antalet med-
arbetare under 2018 har gjort av-
tryck i vår verksamhet på många sätt. 
Exempelvis har en introduktions-
kurs för våra nyanställda tagits fram 
för att nya medarbetare ska känna 
sig så välkomna som möjligt och på 
ett smidigt och effektivt sätt snabbt 
hitta in i arbetslag och uppgifter. 

Säkerheten i fokus 
Säkerheten kommer alltid i första 
rummet när det gäller vårt utbild-
ningsgenomförande, både för lärare 
och kursdeltagare. På vår anlägg-
ning finns utbildningsredskap som 
är ämnade för skarpt läge ute i spå-
ret. Därför går våra lärare noggrant 
igenom brand- och säkerhetsskydd 
med samtliga kursdeltagare under 
varje kurstillfälles första dag. Till 

sin hjälp har de ett antal säkerhets-
styrningsdokument. 

Vårt bidrag till samhällsutvecklingen
Efter ett regeringsbeslut gavs 
svenska myndigheter, däribland 
Trafikverket, i uppdrag att ta emot 
nyanlända och personer med funk-
tionsnedsättning för att erbjuda dem 
praktikplatser. Projektet som löpte 
mellan år 2016 och 2018 under led-
ning av Arbetsförmedlingen har för 
Trafikverksskolan genererat sex en-
gagerade praktikanter. Förutom möj-
lighet till praktikplats har vi tillsam-
mans med bland andra Trafikverket 
och Arbetsförmedlingen genomfört 
en ettårig utbildning för nyanlända 
ingenjörer för nyanlända ingenjörer 
genom JUNA-projektet. Syftet är 
att hjälpa nyanlända med en ingen-
jörsutbildning från sitt hemland, ut 
i arbetslivet och samtidigt bidra till 
den kompetensbrist som råder inom 
järnvägen. I juni 2018 examinerades 
49 järnvägsingenjörer. 

Sjukfrånvaro och hälsofrämjande 
aktiviteter 
De senaste åren har vi noterat en 
trend i ett ökat antal långtidssjuk-
skrivningar av flera olika orsaker. 
Rekrytering av 21 nya medarbetare 
2018 har varit en viktig aspekt för 
att bryta denna trend och bidragit 
med att sjukfrånvaron nu avstan-
nat på 5,3%. Även en rad hälso- och 
friskvårdsaktiviteter har under året 
genomförts på initiativ av en nystar-
tad hälsogrupp.  

Ekologiskt hållbarhetsarbete
Liksom alla Sveriges myndigheter 
lyder vi under svensk lag där bland 
annat miljöbalken, EU:s kemikalie-
lagstiftning och avfallsförordningen 
ingår. Vi följer också Trafikverkets 

miljöpolicy och ska vara certifie-
ringsbara genom att bedriva vår 
verksamhet efter erkända svenska 
miljöledningssystem. Dessutom 
arbetar vi aktivt med att säker-
ställa att våra medarbetare har en 
aktuell och för branschen relevant 
miljöutbildning genom en årlig 
genomgång av Trafikverksskolans 
eget miljöledningssystem. Vi ställer 
också krav på våra samarbetspart-
ners och leverantörer att respektera 
våra riktlinjer vid upphandling och 
undertecknade av avtal.

Ekonomiskt hållbarhetsarbete
Som resultatenhet inom Trafikver-
ket ansvarar vi själva för att skapa 
en sund ekonomisk grund. Därför är 
det viktigt att alla våra medarbetare 
har en god ekonomisk medveten-
het och att vi utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv gör smarta, långsiktiga 
och hållbara val. Även investeringar 
kan vara ett smart val så länge det 
görs med ett långsiktigt perspektiv 
och alltid med syfte att främja vår 
kärnverksamhet – att leverera kva-
litetsutbildningar till våra många 
kunder. 

Framtidens hållbarhetsarbete
I takt med att krav och förut-
sättningar förändras så måste vi 
utvecklas för att bibehålla ett grönt 
hållbarhetsperspektiv och gröna 
arbetssätt. Därför kommer vi arbeta 
aktivt med att regelbundet kart-
lägga vårt strategiska miljöarbete 
för att definiera tydliga mätbara 
mål. Miljö- och hållbarhetsarbetet 
ska genomsyra hela vår verksamhet 
från utbildning till administration 
och förvaltning med utgångspunk-
ten i vår vision där alla kommer 
fram smidigt, grönt och tryggt. 

14   
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Trafikverksskolans miljöpåverkan i siffror

 2018 2017 2016

Fjärrvärme av 95% återvunnen energi (MWh) 2 207 2 343 1 882

Elförbrukning av 63% förnybara energikällor (kWh) 1 441 914 1 530 000 1 550 000

Vattenförbrukning (m3) 2 952 4 200 5 757 

Pappersförbrukning (ton) 4,3 4,4 3,6

Flygresor (antal) 309 207 Ej jämförbar

Tågresor (antal) 316 241 Ej jämförbar

Bilresor med hyrbil (antal) 22 28 22

Utbildningar på annan ort  
(% av totalt antal genomförda kurser) 34 33 31
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Ekonomisk  
redovisning

Ekonomisk redovisning
Resultat i sammandrag
Siffrorna redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges

Resultaträkning
Siffrorna redovisas i i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. 
 Not 2018 2017 

Nettoomsättning – externa affärer  53 236 53 221
Nettoomsättning – internt Trafikverket  78 266 64 957
Bidrag  431 0
Nettoomsättning 2 131 933 118 178
Personalkostnader 3 -54 019 -44 225
Fastighets- och lokalkostnader  -7 235 -7 772
Övriga rörelsekostnader  -66 308 -54 122
Avskrivningar enligt plan 4 -2 465 -2 405
Rörelsekostnader   -130 027 -108 524
Rörelseresultat   1 906 9 654
Finansiella intäkter  17 18
Finansiella kostnader  0 0
Resultat efter finansiella poster   1 923 9 672
Bokslutsdispositioner  -481 -2 418
Resultat före skatt   1 442 7 254
Skatt  -317 -1 596
Årets resultat  1 125 5 658

2018 2017 2016

Omsättning 131 933 118 178 92 320

Rörelseresultat 1 906 9 654 9

Årets resultat 1 125 5 658 29

16   
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Ekonomisk  
redovisning

Balansräkning
Siffrorna redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. 

Tillgångar  
 Not 2018 2017 

Anläggningstillgångar
Byggnader och mark  14 004 15 863 
Pågående anläggningar  182 0
Maskiner och inventarier  3 733 4 288
Summa anläggningstillgångar 5 17 919 20 151

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 6 18 256 13 832
Övriga kortfristiga fordringar  1 546 2 098
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 626 309
Summa omsättningstillgångar   20 428 16 239

Kassa, postgiro och bank  9 832 12 516 
SUMMA TILLGÅNGAR   48 179 48 906
   
Eget kapital och skulder      
Internt kapital (inkl reservfond)  2 198 2 198
Balanserat resultat  16 409 10 749
Periodens resultat  1 125 5 658
Summa eget kapital   19 732 18 605

Obeskattade reserver 8 2 899 2 418
Avsättningar  0 207

Långfristiga skulder  0 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 9 17 247 17 958
Övriga kortfristiga skulder  979 2 456
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 7 322 7 262
Summa kortfristiga skulder   25 548 27 676 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   48 179 48 906

Förslag till vinstdisposition, tkr

Följande vinstmedel står till förfogande:  
Balanserade vinstmedel  16 409
Årets vinst  1 125
  17 534
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning  17 534
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redovisning

 2018 2017 2016

Rörelsemarginal (%) 1,4 8,2 0,0

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 6,0 5,8 6,2

Soliditet (%) 45,6 41,9 37,2

Avkastning på eget kapital (%) 5,1 27,6 0,2

Personalkostnader/nettoomsättning (%) 41,0 37,0 46,0

Avskrivningar/nettoomsättning (%) 2,0 2,0 3,0

Definitioner nyckeltal          

Nyckeltal

    
Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen.

Kapitalomsättningshastighet Nettoomsättning i förhållande till sysselsatt kapital. 

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Avkastning på eget kapital Periodens resultat i förhållande till  genomsnittligt eget kapital.

Personalkostnader / nettoomsättning Personalkostnader i förhållande till nettoomsättning

Avskrivningar / nettoomsättning Avskrivningar i förhållande till nettoomsättning

18   
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Ekonomisk  
redovisning

 
Beloppen redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges
  
    
NOT 1.  REDOVISNINGSPRINCIPER 

Trafikverksskolans årsrapport är upprättad enligt de principer och förordningar som är aktuella för statliga myndigheter.
     
Intäkter     
Försäljning av kurser och tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto 
efter moms och rabatter.
     
Prissättning     
Prissättningen är enhetlig mellan interna- och externa kunder. Priset för en kurs bestäms utifrån kostnad för kostnad för genomför-
ande med tillägg för önskat påslag. 
     
Värderingsprinciper     
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om ej annat anges.
     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar vars anskaffningsvärde överstiger 50 tkr samt vars ekonomiska livslängd är 3 år eller längre,  
definieras som materiell anläggningstillgång.
De är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas 
nyttjandeperiod.
     
Fordringar     
Fordringar har tagits upp, till de belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering för osäkra fordringar har gjorts efter individuell 
bedömning.
     
Pensionsförpliktelser     
Avsättningar har gjorts enligt Trafikverkets och Statens Pensionsverks direktiv för personal som tagit ut förtida hel- respektive del-
pension.

NOT 2.   NETTOOMSÄTTNING   2018           2017

Utbildning och konsult  121 760 108 008 
Övriga intäkter   10 173 10 170 
Summa   131 933 118 178

NOT 3.  PERSONAL 2018 2017

Antal tillsvidareanställda per 31/12 77 65
Varav kvinnor 31 20
Varav män 46 45
 

NOT 4.  AVSKRIVNINGAR FÖRDELAD FUNKTION 2018 2017

Byggnader  -1 861 -1 787
Tekniska anläggningar -175 -211
Inventarier och verktyg -429 -406
Anläggningar    
Summa -2 465 -2 405
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NOT 5. Anläggningstillgångar 2018 2017

Byggnader och mark    
Ingående anskaffningsvärde 78 727 79 301
Omklassificering från pågående anläggningar 1 5
Utrangering/Nedskrivning  -580
Försäljning    
Utgående anskaffningsvärde 78 726 78 726
    
Ingående avskrivningar -62 863 -61 552
Årets avskrivningar -1 861 -1 787
Utrangering/Nedskrivning    
Försäljning  476
Utgående avskrivningar -64 723 -62 863
    
Utgående redovisat värde byggnader och mark 14 004 15 863
    
Tekniska anläggningar    
Ingående anskaffningsvärde 14 953 18 544
Årets anskaffning  426
Utrangering/Nedskrivning  -1 848
Försäljning  -2 168
Utgående anskaffningsvärde 14 953 14 953
     
Ingående avskrivningar -10 561 -14 480
Differens IB -3 435 -3 322
Årets avskrivningar -175 -211
Utrangering/Nedskrivning  1 848
Försäljning  2 168
Utgående avskrivningar -14 171 -13 997
     
Utgående redovisat värde tekniska anläggningar 783 957
    
Inventarier och verktyg    
Ingående anskaffningsvärde 15 637 20 573
Årets inköp 49 387
Utrangering/Nedskrivning  -5 324
Försäljning    
Utgående anskaffningsvärde 15 685 15 637
    
Ingående avskrivningar -12 306 -17 223
Årets avskrivningar -429 -406
Utrangering/Nedskrivning  5 324
Försäljning    
Utgående avskrivningar -12 735 -12 306
    
Utgående redovisat värde inventarier och verktyg 2 950 3 331
    
Pågående anläggning 182 0
    
Utgående redovisade anläggningstillgångar  17 919 20 151
     

Ekonomisk  
redovisning
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Ekonomisk  
redovisning

NOT 6. Kundfordringar 2018 2017

Kundfordringar, externa 8 464 7 795
Kundfordringar, interna 10 177 6 310
Reserv för osäkra kundfordringar -385 -273
Summa 18 256 13 832
    
 
NOT 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018 2017

Upplupna intäkter 69 0
Förutbetald service avgifter 152 146
Förutbetalda kostnader 405 163
Summa 626 309
    
 
NOT 8. Obeskattade reserver 2018 2017

Periodiseringsfond 2 899 2 418
    
 
NOT 9. Leverantörsskulder 2018 2017

Leverantörsskulder, externa 9 441 9 916
Leverantörsskulder, interna 7 806 8 042
Summa 17 247 17 958
    
 
NOT 10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018 2017

Upplupna löner och semesterlöner 2 451 1 684
Upplupna sociala avgifter 1 157 895
Övriga upplupna kostnader 1 126 2 513
Förutbetalda intäkter 2 588 2 170
Summa 7 322 7 262

    

  

    

Årsrapportens undertecknande
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