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Chefen  
Fordonsresurser har ordet

Totalt sett har Fordonsresurser 
gjort ett bra resultat under 2019. 
Brobyggnation ökade jämfört med 
2018 vilket varit ett mål för att  
bygga upp kompetensen kring  
brobyggnation i samband med  
byggen. Under 2019 byggde 
Fordonsresurser en bro i egen regi 
för första gången, vilket är en  
viktig milstolpe längs resan vi har 
framför oss. Under året har förvalt-
ningen av Trafikverkets vägfordon 
övertagits av Fordonsresurser och 

en ny snöslunga anskaffats för att 
ersätta befintlig snöslunga i Duved. 
Fordonsflottan till övre Norrland 
har rullat på enligt plan, men  
planeras omsättas under en snar 
framtid då fordonen börjar närma 
sig slutet på sin livslängd.

Att kunna bemöta dagens och 
morgondagens behov av fordon  
och beredskapsmateriel inom 
Trafikverket, samt att utveckla vår 
förmåga inom beredskapstjänster 
kommer att vara en prioriterad 

Fordonsresursers vision är att tillhandahålla fordonsresurser och beredskapsresurser, när och där 
det behövs. Varje dag utför Fordonsresursers medarbetare runt om i landet, stora och små insatser 
som bidrar till att försöka leva upp till visionen att försörja Trafikverket med både fordon och 
efterfrågad beredskap.

uppgift för Fordonsresurser. Jag är 
stolt över vad vi har åstadkommit 
under dessa två år och jag vet att 
mina medarbetare jobbar hårt för 
att leva upp till vår vision.

Hanan Åberg
Chef Fordonsresurser
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Det här är Fordonsresurser

Fordonsresursers vision
Fordonsresurser och beredskaps- 
resurser när och där det behövs.

Fordonsresursers  
verksamhetsidé
Vi är Trafikverkets expertcenter  
för fordonstjänster och beredskaps-
tjänster. Vi anskaffar, vidmakt- 
håller och erbjuder välunderhållna 
fordon och material för ordinarie 
verksamhet och för beredskap,  
alltid med kundens behov i fokus.

Fordonsresursers uppdrag
Fordonsresurser är en del av 
Trafikverket och skall bidra  
och leva upp till Trafikverkets  
övergripande vision, styrfilosofi  
och värderingar.

Resultatenhetens uppdrag är:
• Ansvar för Trafikverkets verk-

samhet som järnvägsföretag 
samt för denna verksamhet  
nödvändiga tillstånd och 
säkerhetsstyrning

• Leverera och hyra ut underhållna 
spårfordon

• Leverera och underhålla 
vägfordon

• Leverera beredskapsmateriel 
som  omfattar bandvagnar,  
tillfälliga broar och elverk

• Delta i beredningar och leverera 
remissvar inom samtliga  
fordonsrelaterade frågor i 
Trafikverket för att säkerställa 
hög kvalitet i beslutsunderlag.

Fordonsresurser i siffror 2019:

•     88 uthyrda järnvägsfordon (12 Rc6 lok och  
76 sov-, ligg- och sittvagnar).

•    3 snöslungor uthyrda samt ytterligare en under  
konstruktion, levereras 2021. 

•    6 Röda fordon (1 konferensmotorvagn, 3 Rc-lok samt  
2 vagnar för främst internt bruk inom Trafikverket).

•    3 st depåer med beredskapsmateriel i Byske,  
Råda samt Rasbo.

•   Ett antal satellitförråd och upplag med beredskapsmateriel 
från norr till söder.

•  16 st brobyggnadsprojekt under 2019.

•    23 st medarbetare och därtill avtal med 184 st frivilliga  
som kan rycka in och tjänstgöra vid kriser.

•   Total omsättning 118 MSEK.

Fordonsresurser och  
beredskapsresurser när  

och där det behövs

Affär &  
portfölj

Vi är engagerade, pålitliga och modiga.

Vi är Trafikverkets expertcenter för fordonstjänster och  
beredskapstjänster. Vi anskaffar, vidmakthåller och erbjuder 

välunderhållna fordon och material för ordinarie verksamhet och 
för beredskap, alltid med kundens behov i fokus

Kund Vidmakt
hållande Anskaffning

För att göra detta behöver  
Fordonsresurser fokusera på följande delar:
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Resultatenhetens  
verksamhet under året
Inom Fordonsresurser har året som 
gått präglats av fortsatt etablering 
samt verksamhetsutveckling. 

Förvaltningen av vägfordon inom 
Trafikverket flyttades successivt 
över till Fordonsresurser under  
2018 och anses nu vara samlad  
och färdigimplementerad inom 
Fordonsresurser, i enlighet med  
det beslut som fattades av general- 
direktören om en samlad fordons-
förvaltning. När det gäller bered-
skap så har inte förmågenivåerna 
och beställningarna från kund  
fastställts, vilket förhoppningsvis 
kommer att ske under 2020.

Övertagande av förvaltningen  
av Inköp och logistiks vagnar i 

Sannahed har planerats under året 
men implementeringen kommer att 
ske under 2020. Under året har 
spårfordon varit uthyrda till SJ AB  
i Norrlandstrafiken enligt tidigare 
signerat uthyrningsavtal. 
Upphandling av upprustning av 
spårfordonsflottan avbröts under 
året då det visade sig väldigt kost-
samt att renovera och beslut om att 
omsätta fordonen på sikt har fattats 
istället. De interna fordonen har  
utfört uppdrag åt olika delar av 
Trafikverket och har under året  
utrustats med ETCS1 -ombords- 
utrustning.

Beredskapsresursers verksamhet 
har utvecklas avseende brobyggna-
tioner. Broar har byggts på uppdrag 
av olika delar av Trafikverket men 

1 ETCS  European Train Control System

Tillfällig bro i Kalix

även på uppdrag av kommuner, där 
en helt ny bro, av typ Unibridge 
uppfördes i Sundsvall under året. 
Under året har även en milstolpe 
nåtts, genom att Fordonsresurser 
byggt bro i egen regi i Kalix för  
första gången.
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Tillfällig bro i Kalix

Under året har beredskapen inom 
Beredskapsresurser byggts upp  
genom rekrytering till depåerna ute 
i landet och kompetensutveckling 
inom bromontage vilket medfört  
att verksamheten med tillfälliga  
broförbindelser kan bedrivas inom 
egen regi och därmed successivt 
kompetenssäkra brobyggnationer i 
hela hotskalan. Verksamheten är 
under utveckling och arbetssätt  
behöver fortsatt utvecklas.

Brostyrkan
Trafikverket äger och förvaltar  
resurser som omfattar ett stort antal 
broar för att kunna hantera olika  

Tillfällig bro i Osby

Beredskapsresurser
typer av krissituationer som främst 
berör det statliga väg-  och järnvägs-
nätet. Materielen finns spridd i  
förråd över landet och hanteras av 
Fordonsresursers personal. Under 
året har Fordonsresurser genomfört 
16 st broprojekt varav ca en tredjedel 
externt och resten är internt där 
Trafikverket tillhandahållit bro- 
resurser i projekt. Brostyrkan har  
förmågan att etablera tillfälliga  
förbindelser med olika typer av  
tillfälliga broar, flytande bro  
och reservfärja.
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Depåer och satellitförråd
Beredskapsresurser förfogar över 
tre depåer i Byske (Skellefteå), 
Rasbo (Uppsala) och Råda 
(Lidköping). Utöver detta finns ett 
antal satellitförråd och upplag där 
materiel förvaras. Det dagliga  
underhållet av fastigheterna sköter 
Fordonsresurser själva inom  
resultatenheten.

En större investering initierades 
2018 i form av en ny depå i Rasbo 
utanför Uppsala. Depån färdig- 
ställdes och slutbesiktigades  
december 2019.

Bandvagnsstyrkan
Bandvagnsstyrkan är en insats- 
beredd beredskapsresurs för 
Trafikverket och samhällets  
beredskap som finansieras av 
Trafikverket och Myndigheten  
för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Styrkan organiseras  
och leds av Trafikverket och  
bemannas genom de frivilliga 
försvarsorganisationerna:
• Bilkåren
• Frivilliga Automobilklubben 

(FAK)
• Frivilliga Radioorganisationen 

(FRO)
Bandvagnsstyrkans förmågor har 

över åren utvecklats under de  
förutsättningar som omfattats av 
samhällets beredskap att hantera 
särskilda händelser. I samband med 

Depån i Rasbo.

att totalförsvaret skall återupp- 
byggas kan det innebära behov av 
att utveckla bandvagnsstyrkans  
förmåga ytterligare. Fordons-
resurser har från verksamhets- 
område Planering övertagit  
hanteringen av frivilliga som 
Trafikverket har avtal med till 
Bandvagnsstyrkan. HR-rutiner  
internt Trafikverket kopplat till 
dessa frivilliga håller på att ses  
över samt har en starkare samver-
kan med de frivilliga försvarsorga-
nisationernas kanslier etablerats. 
En medarbetare har rekryterats för  
att del av sin tid kunna styra och  
genomföra underhåll och reparatio-
ner av bandvagnar men även en  
underhållskonsult har upphandlats 
som kan avropas som ett ytterligare 
stöd. Under 2019 har normal verk-
samhet förekommit med materiel-
underhåll, övningar och 
utbildningar. Bandvagnsstyrkan 
har inte varit insatt vid kris under 
2019 och ett tydligt uppdrag till 
Trafikverket gällande 
Bandvagnsstyrkan har ännu inte 
kommit från regeringen, 
Trafikverket fortsätter förvalta re-
surserna med delfinansiering från 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB).

Elverk
Ett antal elverk finns insatsberedda, 
tankade och laddade för eventuella 
avrop vid insats/kris.

Vägfordon
Förvaltningen av vägfordonsfrågor 
inom Trafikverket övertogs av 
Fordonsresurser succesivt i slutet  
på 2018, och pågick under hela  
2019. 1 januari 2020 var samtliga  
av Trafikverket ägda vägfordon 
överförda till förvaltning inom 
Fordonsresurser.

Beredskapsresurser har ett antal 
vägfordon till sitt förfogande vid de 
egna depåerna men maskinparken 
behöver omsättas. För närvarande 
ingår i fordonsflottan lastbilar,  
lastväxlarsläp, maskinsläp, bilsläp,  
hjullastare, traktorgrävare och 
truckar. 
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Spårgående fordon
Spårfordon har utvecklats positivt 
även om avdelningen fortsatt är  
under uppbyggnad. Personal-
omsättning har varit hög under året 
och inneburit att hälften av den  
fasta personalen ersatts under året. 
Leveranserna har fungerat väl trots 
personalomsättningen vilket skall 
tillskrivas en kunnig och  
motiverad personal.

Nattågstrafiken Övre  
Norrland 
Fordonsresurser förvaltar de 12 lok 
och 76 vagnar som används i den av 
verksamhetsområde Planering 
upphandlade olönsamma nattågs-
trafiken på Övre Norrland. Dessa 
fordon hyr Fordonsresurser ut till 
den operatör (SJ) som  

för närvarande har avtal om  
denna trafik fram till mitten av  
december 2020.

Fordonsresurser har på uppdrag 
av verksamhetsområde Planering 
medverkat i att ta fram underlag för 
uthyrning av fordonen under 
kommande avtalsperiod december 
2020 till december 2024.

Fordonsresurser har påbörjat 
planeringen för att slutbesiktiga 
fordonen inför avslut av pågående 
uthyrning och samtidigt inbesiktiga 
inför kommande avtalsperiod.  
De preliminära besiktningarna  
har tyvärr visat att vagnparken 
varit i ett sämre skick än förväntat. 
Därför har diskussioner förts med 
nuvarande operatör i syfte att säkra 
tillgången till fordon i rätt skick 

Ellok 1327 och vagnar på spårområdet.

inför kommande avtalsperiod. 
Detta arbete har tagit stora  
resurser och kommer att göra så 
även under 2020.

Under 2019 pågick arbete med 
anbudsförfrågan samt utvärdering 
för upprustning av 45 st sov - och 
liggvagnar. Arbetet inför upp-
handlingen var omfattande, men 
upphandlingen avbröts då priserna 
låg över beslutade nivåer.

Projekt att anskaffa nya fordon 
till den upphandlade trafiken har 
under året startats på uppdrag av 
verksamhetsområde Planering.

Internt inom Trafikverket har 
samverkan skett med verksamhets-
område Stora projekt avseende 
införande av ETCS-ombord-
utrustning på ellok Rc6.  
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Konferensmotorvagn Y1S 1363 i stationen. Ellok Rc6 1325

2 ERTMS  European Rail Traffic Management System.

Röda fordon
Detta är fordon som används  
inom Spårfordons verksamhet som 
järnvägsföretag. Främst för interna 
transporter och olika typer av  
prov. De består av tre Rc  ellok, en 
konferensmotorvagn, en biovagn 
samt en utställningsvagn.

Under året har ett Rc6 ellok hyrts 
ut till Trafikverkets Stora projekt 
för att medverka i utvecklingen av 
ERTMS2 -systemet. Samverkan 
med Trafikverkets Stora projekt 
innefattar även markprov och  
testkörningar för att klara införandet 
av ERTMS och de investerar därför 
i ETCS-installation i flera av våra 
fordon. Det ger en god framtida 
marknad men har för året gett  
sämre resultat än vanligt då fordonen 
inte varit tillgängliga för trafik.
Under tidigare år har ett trettiotal 
uppdrag per år genomförts med 
gott resultat. Dessa har varit främst 

interna resor, inspektioner av  
anläggning, prov och testkörningar. 
I år har utfallet varit lägre men 
långsiktigt bedöms utvecklingen 
positiv. Förseningar i installationen 
av ETCS-ombordsutrusting på  
fordonen kan påverka resultatet 
även nästkommande år.

Järnvägsföretag
Spårfordon administrerar 
Trafikverkets verksamhet som 
järnvägsföretag samt för denna 
verksamhet nödvändiga tillstånd 
och säkerhetsstyrning. Detta 
behövs inte enbart för ovan nämnd 
verksamhet med de Röda fordonen 
utan även för trafikverksamheterna 
vid Inköp och Logistiks rälsverk-
stad i Sannahed och Trafikverks-
skolans dito i Ängelholm. Därtill 
sker samverkan med Statens 
Maritima och Transporthistoriska 
Museer.

Arbetet innebär att hålla systemet 
aktuellt och uppdaterat samt 
övervaka dess funktion. Det har 
genomförts fyra säkerhets-
styrningsmöten per år med 
samtliga berörda medverkande. 
Systemet revideras årligen vilket 
avropas av Internrevisionen.

Spårfordon representerar även 
Trafikverket som järnvägsföretag i 
ett antal interna och externa fora. 

Under året har påbörjats 
planeringen inför förnyandet av 
tillstånden, vilket sker vart femte år 
eller vid större förändringar.
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Snöslungor
Fordonsresurser har under året 
förvaltat tre slungor, på uppdrag av 
verksamhetsområde Underhåll. 
Ena slungan är modern medan de 
två övriga är av äldre modell.  
Den moderna snöslungan, Zaugg 
(levererad 2016), är under 
garantiperiod och går till stor del 
problemfritt. Den är stationerad i 
Abisko och primär uppgift är  
att röja Malmbanan Abisko-
Riksgränsen. Under föregående 
period skadades den i samband med 
felaktigt handhavande. Detta är 
hanterat och kostnaden fördelas till 
berörd operatör. 

I Kiruna finns en Beilhack 
(byggår 1991) med uppgift att hålla 
Malmbangården snöröjd men också 
utgöra reserv för Malmbangården i 
övrigt. Status på detta fordon är 
dock sådan att osäkerhet finns om 
hur det ska nyttjas framgent. Den 
kommer inte att utrustas med 

ETCS utan istället är en ytterligare 
modern slunga planerad men då 
med ett utökat användningsområde.

I Duved är snöslunga Överåsen 
(byggår 1995) stationerad och  
röjer Mittbanan. Denna har  
haft återkommande skador.  
Upphandling av ny slunga som 
ersättning genomfördes 2018 
därefter blir den en reservmaskin 
för Mittbanan. Den nya slungan 
kommer att vara i provdrift vintern 
2020/2021 och levereras därefter 
under våren 2021.

Utredningsuppdrag
Fordonsresurser har även på 
verksamhetsområde Underhålls 
uppdrag undersökt ytterligare 
arbetsmaskiner för snöröjning.  
I detta har ingått medverkan i den 
så kallade Vinterutredningen.
Underlag har även tillhandahållits 
till verksamhetsområde Underhåll 
gällande en pågående utredning om 

att ge Trafikverket ökat ansvar för 
järnvägsunderhållet.

Även övertagandet av övriga 
spårgående fordon inom Trafikverket 
är under utredning. Detta berör de 
godsvagnar samt den lokomotor som 
Inköp och Logistik använder för 
transporter av räls och slipers.
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Finansiell ställning
2019 års verksamhet har dels  
präglats av stabilitet kopplat till 
verksamhetens levererade ekonomi 
och dels präglats av planering av 
grundläggande förändringar inför 
kommande år. Hela verksamheten 
levererar ett resultat i linje med 
förväntan, och i linje med tidigare 
år, medan enskilda uppdrag levere-
rar ett resultat under det krav verk-
samheten har att leverera över tid. 
Dessa uppdrag är Röda fordon och 
basplatta beredskapsresurser3 som 
båda är under utveckling. De Röda 
fordonen, inom den egna trafiken 
som järnvägsföretag, har under 
året dedikerats för ombyggnation 
och installation av ETCS vilket 
minskat tillgängligheten för trafik-
tjänster och därmed intäkter. 

Den positiva utvecklingen  
volymmässigt inom byggnation av 
tillfälliga broar har gjort att detta 
uppdrag rör sig mot en framtida 
mognad även om tillväxt fortsatt 
behövs för att uppfylla marknadens 
behov. Etableringen av verk- 
samheten inom förvaltning av 
Trafikverkets vägfordon har med-
fört ytterligare tillväxt under året 
även om totala volymen inom detta 
uppdrag fortsatt är begränsad.

Inom arbetsfordon, där 
Fordonsresurser idag förvaltar  
3 snöslungor, arbetar verksamheten 
för en ökning av affärsvolymen  
genom utbytet av snöslungan till 
Mittbanan kommande år och  
ersättningen av snöslungan statio-
nerad i Kiruna. Ökningen i affärs-
volym sker när snöslungor 
invärderats. Innan invärdering  
syns investeringen endast i  
balansräkning och påverkar inte  
levererat resultat.

Då verksamhetens omsättnings-
tillgångar är 54,5 MSEK (varav 
kassa 54 MSEK) och nuvarande 
lönsamhet innan skatt är 38,5 MSEK 
är den finansiella ställningen stark. 
Det allvarligaste hotet mot detta är 
dels att långsiktig finansiering av 
samhällsinvesteringar inte etable-
rats vilket i praktiken innebär att 
Fordonsresurser förbrukat en del 
av samhällets kapital under 2019. 
Dels är behovet av lånefinansiering 
en utmaning kopplat till behovet 
att köpa stora mängder järnvägs-
fordon för att försörja 
Trafikverkets nuvarande och  
kommande nattågsuppdrag med 
nödvändiga kapitalresurser.

Fjolårets omstrukturering av den 
redovisningsmässiga och organisa-
toriska strukturen, med nya kost-
nadsställen som speglar organis- 
ationen, har fullt ut implementerats 
i organisationens arbete. En redo-
visningsmodell utifrån uppdrag  
har föredragits styrelsen och  
implementering har tagit fart. 
Övergripande omkostnader  
fördelas på verksamheten där  
resultaten skapas. Omkostnader  
i relation till total affärsvolym  
ligger på 3,1 % vilket indikerar att 
övergripande administration inte  
är en börda för verksamheten.

Uppdragsstruktur
Rapporteringen av verksamheten 
har under året utvecklats för att 
möjliggöra att verksamhetens delar 
följs upp i en uppdragsstruktur. 
Detta ger möjlighet att styra och 
följa upp de uppdrag verksamheten 
levererar på ett tydligare sätt.  
De båda största uppdrag verksam-
heten haft under året är den 

basplatta av beredskap som levere-
ras till verksamhetsområde 
Planering samhällsskydd och  
beredskap samt förvaltningen av 
nattågsfordon för den upphandlade 
trafiken mellan Stockholm och 
Narvik. Det uppdrag som växt mest 
procentuellt under året är den  
interna brobyggnationen. 

Verksamhetens främsta  
finansiella risker
• Upphandlad nattågstrafik –  

stora osäkerheter kring  
vagnarnas skick och förmåga  
att leverera 4 år ytterligare med 
acceptabel komfort. Besiktningar 
av WL4 visar på investerings- 
behov för att klara åtaganden 
tills ny flotta finns på plats.  
Även risk för ökade rostskador.

• Risk att upphandlad operatör  
av nattågstrafik ej väljer  
bedriva trafik på sträckan 
Göteborg–Stockholm.

3 Basplatta beredskapsresurser omfattar det som behövs för att säkerställa beredskap med resurser, bl.a. förråd, fordon, personal och beredskapsmateriel.

• Beredskapsresurser har om-
sättning på 26,5 MSEK och 
vinst före skatt på 3,2 MSEK

• Övergripande omkostnader 
ligger på 3,7 MSEK

• Spårfordon har omsättning 
på 91 MSEK och vinst före 
skatt på 39,8 MSEK 

Total omsättning är 118 MSEK, 
vinst före skatt på 38,5 MSEK, 
vinst efter skatt är 30,3 MSEK
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3 Basplatta beredskapsresurser omfattar det som behövs för att säkerställa beredskap med resurser, bl.a. förråd, fordon, personal och beredskapsmateriel.

   RESULTATRÄKNING tkr Ack Utfall 201813 Ack Utfall 201913

Nettoomsättning – externa affärer –82 331 –87 550

Nettoomsättning – internt Trafikverket –33 956 –30 260

Anslag 0 0

Bidrag –40 –134

Nettoomsättning –116 327 –117 944

Personalkostnader 14 069 19 918

Varor, material och entreprenader 4 648 2 404

Konsulter 775 0

Rese– och koferenskostnader 1 228 1 989

Lokalkostnader 1 663 2 376

Övriga rörelsekostnader 22 689 19 589

Avskrivningar enligt plan 34 619 33 206

Rörelsekostnader 79 691 79 482

Rörelseresultat –36 636 –38 462

Finansiella intäkter –30 0

Finansiella kostnader 0 2

Resultat efter finansnetto –36 667 –38 460

–  varav externa affärer –37 879 –44 692

Bokslutsdispositioner 0 0

Resultat före skatt –36 667 –38 460

Skatt 8 333 8 231

Årets resultat –28 333 –30 230

13FINANSIELL STÄLLNING 13



BALANSRÄKNING – Tillgångar tkr Utfall UB 20181231 Ack Utfall 201913

Immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar 197 654 316 433

Finansiella anläggningstillgångar 0 0

S:a anläggningstillgångar 197 654 316 433

Varulager m.m. 0 0

Förskott till leverantör 0 0

Kundfordringar –26 –182

Övriga kortfristiga fordringar 0 0

Förutbet kostnader och uppl intäkter 5 109 516

Kassa och bank 41 810 92 607

S:a omsättningstillgångar 46 892 92 941

S:A TILLGÅNGAR 244 546 409 373

 BALANSRÄKNING Skulder och EK Utfall UB 20181231 Ack Utfall 201913

Internt kapital (inkl reservfond) 0 0

Balanserat resultat 0 –28 346

Periodens resultat –28 346 –30 230

S:a eget kapital –28 346 –58 576

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga räntebärande skulder –197 654 –316 433

Andra långfistiga skulder 0 0

S:a långfristiga skulder –197 654 –316 433

Leverantörsskulder –8 897 –26 206

Övriga kortfristiga skulder –8 333 –8 231

Förskott från kunder 0 0

Uppl kostnader och förutbet intäkter –1 316 71

S:a kortfristiga skulder –18 546 –34 365

S:A SKULDER, AVSÄTTN och EK –244 546 –409 373
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Resultatenhetens  
internstyrelse och ledning
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Från vänster översta raden: John-Åke Halldén, avdelningschef FRs, sekreterare; Nils Brandberg, ordförande Saco-S Trafikverket; 
Håkan Vennerström, Generaldirektörens kansli; Bo Netz, ordförande
Från vänster nedre raden: Dennis Scherman, extern ledamot; Hanan Åberg, chef Fordonsresurser; Catarina Bredbo, Ekonomi och styrning

Saknas på bild: Rose-Marie Fredriksson, extern ledamot
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Trafikverket Fordonsresurser, 171 54 Solna. 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
trafikverket.se
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