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Generaldirektören har ordet

Generaldirektören har ordet

En av Trafikverkets viktigaste uppgifter 
är att planera, prioritera och genom-
föra de åtgärder som bäst bidrar till att 
utveckla transportsystemet. Under de 
år som Trafikverket funnits har mycket 
hänt. Vi har nu en gemensam nationell 
åtgärdsplan för samtliga trafikslag. 
Trafikverkets beställarroll och arbetet 
med våra leverantörer har fortsatt att 
utvecklas. Styrningen av Trafikverkets 
investeringsprojekt har blivit betydligt 
bättre och jag kan glädjas åt att viktiga 
infrastrukturprojekt till och med har 
kunnat färdigställas före utsatt tid – och 

allt oftare enligt eller till och med under 
budget. Jag kan konstatera att Trafikver-
ket fungerar mycket bra inom många 
områden.

Men samtidigt vill jag vara tydlig med 
att jag är medveten om att vi har utma-
ningar i transportsystemet. Inte minst 
gäller det järnvägen som alltför ofta inte 
möter de förväntningar som resenärer 
och transportörer har. Vi är klara över 
var problemen finns och vi har en stor 
och svår uppgift i att med ett långsiktigt 
och systematiskt arbete komma till rätta 
med problemen. Här krävs att vi har ett 

nära samarbete med hela järnvägs- och 
transportbranschen, och vi behöver 
också bygga ett förtroende för att våra 
åtgärder leder till ett hållbart och robust 
transportsystem. Det är tydligt för mig 
att vi har tagit steg i rätt riktning, men 
att vi än mer behöver samverka i bran-
schen för att möta våra utmaningar.

Ökade krav på infrastrukturen
Trafikverket har på regeringens uppdrag 
tagit fram ett förslag om infrastruktur-
planeringens inriktning under perioden 
2018–2029. Vårt förslag är ett underlag 
till regeringen i arbetet med den kom-
mande infrastrukturpropositionen, som 
i sin tur ska ge ramarna för Trafikver-
kets arbete med nästa nationella plan för 
transportinfrastrukturen.

I vårt förslag konstaterar vi att 
dagens transportsystem är mycket 
omfattande och kräver stora resurser för 
att fungera. Den framtida utvecklingen 
med bland annat ökade krav på klimat-
anpassning, ökande trafik, urbanisering 
och internationaliseringen i samhället 
förändrar förutsättningarna och gör att 
kraven på transportsystemet ökar.

Trafikverket bedömer att det krävs 
ökade anslag till underhåll av vägar och 
järnvägar, även om regeringen väljer 
att bara vidmakthålla transportsyste-
mets funktionalitet på dagens nivå. Vi 
bedömer att behoven för både väg- och 
järnvägssystemet är väsentligt högre än 
ramarna i nu gällande plan. Detta beror 
delvis på den förväntade ökningen av 
resor och transporter och delvis på nya 
anläggningar som tillkommer under pe-
rioden, men det största behovet består av 
det eftersläpande underhållet i befintlig 
infrastruktur.

Om vi under den nya planperioden 
skulle få möjlighet att eliminera det 
eftersläpande underhållsbehovet, ger det 
en förbättrad funktionalitet i transport-
systemet, liksom en lägre livscykelkost-
nad. Detta skulle kräva stora resurser, 
men ge positiva effekter både i form 
av minskade störningar och långsik-
tigt lägre underhållskostnader. Det är 
järnvägen som står för huvuddelen av de 
högre anspråken.

Därför anser jag att det finns goda 

Jag har varit generaldirektör för Trafikverket under fyra månader under 
2015. Under min första tid har jag ägnat mycket tid åt att sätta mig in i 
Trafikverkets alla frågor samt att träffa medarbetarna och många av de 
parter som Trafikverket samarbetar och samverkar med. 
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Generaldirektören har ordet

motiv till att öka insatserna för under-
hållet. Om regeringen inte kan bevilja 
anslag för att komma i kapp med det 
eftersläpande underhållet, eller för att 
vidmakthålla dagens funktionalitet, så 
menar Trafikverket att regeringen bör 
överväga en prioritering som fram-
för allt innebär att vidmakthålla och 
förbättra stråk med mycket trafik, men 
också att sänka standarden för vägar och 
järnvägar med låg utnyttjandegrad och 
samhällsnytta. Det är dock viktigt att 
vägunderhållet hålls på en säker och god 
nivå där vägen är det enda transportal-
ternativet.

Jag har noterat att det finns en stor 
vilja till omfattande infrastrukturinves-
teringar, speciellt om man jämför med 
de medel som kommer att finnas till-
gängliga framöver. Fyrstegsprincipen är 
ett viktigt redskap för kostnadseffektiva 
val av infrastrukturåtgärder. Principen 
bygger på fyra enkla steg: tänk om, opti-
mera, bygg om, bygg nytt. Det kräver att 
vi först gör de enkla åtgärder som säker-
ställer att det som redan finns fungerar, 
innan vi bygger om eller bygger nytt. I 
sista hand bör vi överväga större nyin-
vesteringar. Det är så vi får mest nytta 
för de skattepengar som satsas.

Samtliga trafikslag behövs för att 
åstadkomma så kostnadseffektiva lös-
ningar som möjligt. Flyg kan till exempel 
erbjuda kostnadseffektiva lösningar för 
långväga resor på sträckor där flödena 
är små. Sjöfart har förutsättningar att 
kunna spela en ännu större roll för gods-
transporterna och vara ett alternativ till 
långa och omfattande godstransporter 
på land.

Verksamheten 2015
Nollvisionen är grunden för Trafikver-
kets trafiksäkerhetsarbete. Nollvisionen 
går ut på att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken. I ett internationellt 

perspektiv ligger Sverige mycket långt 
framme när det gäller trafiksäker-
het. Med ett systematiskt utvärder-
ingsarbete har verkningsfulla och 
kostnadseffektiva åtgärder tagits fram 
och införts. Målet för vägtrafiken är att 
antalet dödade ska halveras mellan 2007 
och 2020. Jag gläder mig åt att vi, som 
utvecklingen ser ut nu, ser ut att kunna 
klara detta mål. Utvecklingen under 
2015 har för vägtrafiken också gått i den 
riktningen.

Inom järnvägstrafiken finns samma 
mål om en halvering av antalet dödade 
och skadade. Utvecklingen där är tyvärr 
inte lika positiv. Självmord medför 
fortfarande alltför många dödsfall i järn-
vägstrafiken, och det som Trafikverket 
gjort för att motverka utvecklingen har 
hittills inte gett några resultat i olycks-
utvecklingen. Här krävs krafttag för att 
bryta utvecklingen.

Under året har flera stora infrastruk-
turprojekt avslutats och öppnats för 
trafik. I juli kunde Trafikverket inviga 
den sista delen av motorvägsbygget 
genom Bohuslän. Nu har hela sträckan 
mellan Köpenhamn och Oslo motor-
vägsstandard. Motorvägsbygget genom 
världsarvet vid Tanumshede och genom 
det dramatiska bohuslänska landskapet 
har inneburit stora utmaningar för Tra-
fikverket. Jag kan med glädje konstatera 
att vägen nu trafikeras.

Ett annat stort och komplicerat pro-
jekt, som öppnades för trafik i december, 
är järnvägstunnlarna genom Hallandsås. 
Stora tekniska och miljömässiga problem 
har kantat projektets historia, men nu 
är tunneln färdigställd och invigd. Den 
färdiga tunnelförbindelsen gör att Väst-
kustbanans kapacitet ökar väsentligt, 
när nu en av de svåraste flaskhalsarna i 
trafiken mellan Köpenhamn och Göte-
borg försvinner.

Trafikverket driver också flera 

projekt som är inriktade på innovativ 
teknik. Projekt elvägar, som vi driver 
tillsammans med Vinnova och Ener-
gimyndigheten, var den största inno-
vationsupphandlingen i Europa under 
2015. Syftet med projektet är att få 
kunskap om hur elvägar fungerar och 
hur tekniken kan användas. Sverige 
är ett av de länder som hittills kommit 
längst med denna teknik. Projektet är ett 
spännande sätt att utveckla miljösmarta 
transporter i det befintliga vägnätet. 
Jag tror att elvägar i framtiden kan bli 
ett bra komplement till dagens väg- och 
järnvägstrafik. Vi behöver minska de 
tunga godstransporternas miljöpåver-
kan, samtidigt som Sveriges konkurrens-
kraft behöver stärkas.

År 2015 var mitt första år som gene-
raldirektör för Trafikverket och jag har 
fokuserat på att bilda mig en uppfattning 
om hela verksamheten och relationerna 
till vår omvärld. Jag konstaterar att Tra-
fikverket har fortsatt stora utmaningar, 
bland annat med att göra transportsyste-
met mer klimatanpassat och energieffek-
tivt samt tillhandahålla ett infrastruk-
tursystem som är tillförlitligt. Men jag 
konstaterar också att Trafikverket har 
mycket kompetenta och lojala medar-
betare, som gör att jag känner tillförsikt 
med den kraft och kompetens som finns 
när vi ska ta oss an utmaningarna framö-
ver. Vi har vår vision – alla kommer 
fram smidigt, grönt och tryggt – som 
vår ledstjärna när vi tar oss an de stora 
och viktiga uppgifter Trafikverket står 
inför – uppgifter som för att lösas också 
kräver en aktiv samverkan med många 
andra aktörer i samhället.

Borlänge i februari 2016

Lena Erixon
Generaldirektör



KORT OM 
TRAFIKVERKET



7Trafikverkets årsredovisning 2015

Kort om Trafikverket

Trafikverkets uppgift är att ansvara för den långsiktiga infrastruktur-
planeringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

ningar för hållbar tillväxt och välfärd, 
som utvecklar och stärker samhället. Till 
exempel kan både stad och landsbygd 
utvecklas när transportmöjligheterna 
är anpassade till människors behov. 
Regioner kan utvidgas och utvecklas när 
arbetspendlingen fungerar. Resor och 
transporter blir effektivare när vi har 
ett helhetsperspektiv och utnyttjar alla 
trafikslag tillsammans.

Den nationella planen för hur trans-
portsystemet ska utvecklas 2014–2025 
omfattar totalt 522 miljarder kronor 
till drift, underhåll och investeringar. I 
samverkan med regioner, kommuner och 
andra aktörer ska vi se till att använda 

de pengarna klokt. Vi måste hela tiden 
utmana oss själva att tänka annorlunda 
– kan vi med enkla åtgärder använda 
transportsystemet smartare och se till 
att det som finns fungerar bättre? En 
liten åtgärd kan skapa stora fördelar. 
Det gör vi innan vi bygger om eller byg-
ger nytt. Bara i sista hand överväger vi 
större nyinvesteringar. Då kan vi skapa 
maximal samhällsnytta till minsta möj-
liga kostnad.

Vi vill tänka nytt och tänka vidare, 
men vi gör det inte ensamma. För att 
kunna skapa ett samhälle där resor och 
transporter fungerar för alla, arbetar vi 
i nära dialog och samverkan med andra 
aktörer i samhället. Tillsammans kan vi 
underlätta livet i Sverige. Det är hållbar 
samhällsutveckling i praktiken.

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

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

Verksamhetsområde Underhåll
Underhåll förvaltar, underhåller och utvecklar 
väg- och järnvägssystemet samt utvecklar och 
förvaltar de tekniska system som ingår i väg- och 
järnvägssystemet.

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

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

Resultatenheter
Resultatenheterna driver utpekade delar där verksam-
heten sker på affärsmässiga villkor. Resultatenheterna 
är Färjerederiet, Förarprov, Förvaltning av järnvägsfor-
don, Järnvägsskolan (från och med 2016 Trafikverks-
skolan), Swedish National Road Consulting AB (Swe-

Road) och Trafikverkets museer. Den 1 januari 2016 
sammanfördes Förvaltning av järnvägsfordon och 
Trafikverkets museer under namnet Fordonsresurser. 

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

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

Styrelse

Internrevision

Generaldirektör

Inköp och logistikEkonomi och styrning

Juridik och planprövningStrategisk utveckling

HR IT

Kommunikation

Resultat-
enheter

Trafikverkets organisation

Centrala funktioner

Verksamhetsområden

Planering Trafikledning Underhåll Investering Stora projekt Resultat-
enheter

Trafikverkets verksamhet 2015 finansierades huvudsakligen av anslag. 
Resterande finansiering bestod av lån, bidrag samt intäkter av avgifter 
och övriga intäkter. Den totala kostnadsmassan i Trafikverket var 51,3 
miljarder kronor. Den största delen av kostnaderna gick till väg- och järn-
vägsinvesteringar och en stor del gick till underhåll av väg och järnväg.

Trafikverkets vision är att alla ska 
komma fram smidigt, grönt och tryggt. 
Det innebär i praktiken att transport-
systemet ska fungera för alla – både 
medborgarna och näringslivet. När det 
är enkelt att ta sig till jobb och skola, 
träffa släkt och vänner, resa på semester 
och göra affärer, så underlättas livet i 
Sverige. Vi vill bidra till ett miljövänligt 
transportsystem, som i största möjliga 
utsträckning bidrar till ökad hälsa. Och 
med nollvisionen som ledstjärna arbetar 
vi för att ingen ska omkomma eller ska-
das i trafiken. 

Vi ska vara med och bygga ett till-
gängligt Sverige. Det skapar förutsätt-

Underhåll

Trafikledning, trafik-
information och övrig drift

Om- och nybygg-
nadsåtgärder

Planering, uppdragsverksamhet, 
administration, m.m.

DIAGRAM 1

Trafikverkets kostnader och finansiering, 
miljarder kronor

Utbetalning av bidrag, 
stöd och medfinansiering
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tidigare ackumulerat 
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Transportutvecklingen
Godstransporter

Godstransporterna ökade på väg men minskade på järnväg, medan 
persontransporterna ökade på såväl väg som järnväg.  

tonkilometer. Ökningen dämpades av en 
nedgång för livsmedelstransporterna.

Av den utrikes transporterade 
godsmängden, exklusive malm och olja, 
svarade sjöfarten för 54 procent, lastbi-
len för 40 procent och järnvägen för 6 
procent. En stor del av transporterna till 
och från kontinenten går fortfarande på 
färja, trots att trafiken över Öresunds-
bron har ökat, såväl för lastbil som för 
järnväg. Ungefär en fjärdedel av sjöfar-
ten avser transoceana transporter. Även 
dessa konkurrerar på en del av sträckan 
med järnväg och lastbil, framför allt när 
det gäller så kallade matartranspor-
ter till och från hamnar i exempelvis 
Göteborg.

Det kortväga transportarbetet, det 
vill säga lastbilstransporter upp till 
tio mil, uppgick till 6,5 (6,2) miljarder 
tonkilometer.

Trafikarbete
Lastbilstrafiken på de statliga vägarna, 
mätt i fordonskilometer, ökade med 1,3 
procent under året. Uppgången för Euro-
pavägarna blev ännu större.

Järnvägens godstrafik uppgick till 35,5 
(37,0) miljoner tågkilometer, vilket 
överensstämmer med nedgången för 
transportarbetet. 

Persontransporter
Transportarbete
Det långväga transportarbetet (inter-
regionala resor) uppgick preliminärt till 
42,7 (41,4) miljarder personkilometer, 
vilket är den högsta nivån någonsin. 

Personbilens långväga transportarbe-
te ökade till 29,9 (29,0) miljarder person-
kilometer. Ökningen kan betraktas som 
relativt svag med tanke på att realpriset 
på drivmedel minskade med 6,5 procent. 
Samtidigt ökade bilkonsumtionen, mätt 
i kronor, med 12,2 procent och bilin-
nehavet från 475 till 479 bilar per 1 000 
invånare.

Järnvägens långväga transportarbete 
uppgick till 6,5 (6,2) miljarder person-
kilometer. Ökningen förklaras framför 
allt av att SJ sänkt priserna och att MTR 
i mars 2015 startade en ny snabbtågs-
förbindelse på sträckan Stockholm-
Göteborg. 

Flygets transportarbete uppgick till 3,6 
(3,5) miljarder personkilometer. Resandet 
ökade på grund av ökat lågprisutbud. 

Godstransporter

Transportarbete

Det långväga transportarbetet, det vill 
säga samtliga järnvägs- och sjöfartstrans-
porter samt lastbilstransporter över tio 
mil, uppgick preliminärt till 84,5 (85,0) 
miljarder tonkilometer, vilket är en 
minskning med 10,3 miljarder tonkilome-
ter jämfört med toppåret 2008. 

Järnvägens transportarbete uppgick 
till 19,7 (20,5) miljarder tonkilometer om 
man exkluderar transittrafiken Norge–
Norge genom Sverige. Nedläggning av 
gruvverksamhet bidrog till minskningen.

Sjöfartens transportarbete uppgick 
till 35,0 (34,8) miljarder tonkilometer. 
Inrikes sjöfarten minskade till 6,5 (6,6) 
miljarder tonkilometer, medan utrikes 
sjöfarten ökade till 28,5 (28,2) miljarder 
tonkilometer. För såväl inrikes som ut-
rikes sjöfarten noteras en minskning för 
transporterna av massa/papper.

Lastbilens långväga godstransport-
arbete uppgick till 29,8 (29,7) miljarder 
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Transportutvecklingen
Persontransporter

Det kortväga transportarbetet (regionala 
och lokala resor) ökade preliminärt till 
103,0 (102,2) miljarder personkilometer. 

Busstrafikens kortväga transportar-
bete uppgick till 10,3 miljarder person-
kilometer och har visat en ökande trend 
under flera år, främst genom en utökad 
regional trafik. 

Järnvägens kortväga transportarbete 
uppgick till 5,9 (5,9) miljarder person-
kilometer. Inbromsningen i tillväxten 
beror bland annat på inställda tåg.

Tunnelbane- och spårvägstrafikens 
transportarbete var oförändrat, 2,4 mil-
jarder personkilometer.

Trafikarbete
Personbilstrafiken på de statliga vä-
garna, mätt i fordonskilometer, ökade 
med 1,7 procent under året. Uppgången 
överensstämmer med det ökade trans-
portarbetet. 
Järnvägens persontrafik ökade till 115,8 
(113,8) miljoner tågkilometer.  

96,3 102,3 109,0 113,8 115,8

43,3 39,4 37,7
37,0 35,5

Persontrafik Godstrafik

DIAGRAM 6

Trafikarbete järnväg, 
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Resultatredovisning
Transportsystemets tillstånd

Trafikverket ska förvalta och utveckla ett transportsystem som bidrar 
till bättre tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa. Status och utveckling 
över tid redovisar vi främst i form av leveranskvaliteter: punktlighet,  
kapacitet, robusthet, användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa.   

gripande målet har preciserats i två 
jämbördiga mål: ett funktionsmål för 
tillgänglighet och ett hänsynsmål för 
säkerhet, miljö och hälsa. 

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

Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och 

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

Leveranskvaliteter och  
indikatorer
För att förbättra styrningen och uppfölj-
ningen av Trafikverkets bidrag till de 
transportpolitiska målen har vi på reger-
ingens uppdrag formulerat sex verksam-
hetsövergripande leveranskvaliteter.
Med stöd av indikatorer beskriver de 
vår förmåga att leverera ett tillgängligt 
transportsystem, som tar hänsyn till 
säkerhet, miljö och hälsa.

Sammanfattande utveckling 
under året
Statusen och utvecklingen inom respek-
tive leveranskvalitet bedöms med hjälp av 
indikatorer. Under året fortsatte arbetet 
med att ta fram nya indikatorer och kva-
litetssäkra de nuvarande. Redovisningen 
av leveranskvaliteter i tabell 1 baseras på 
indikatorer och expertbedömningar och 
är en sammanvägning av de resultat som 

Punktlighet
Transportsystemets 
förmåga att uppfylla 
eller leverera planerade 
res- och transporttider 
samt förmågan att snabbt 
tillhandahålla rätt informa-
tion vid störningar

Kapacitet
Transportsystemets 
förmåga att hantera efter-
frågad volym av resor och 
transporter

Robusthet
Transportsystemets 
förmåga att stå emot och 
hantera störningar

Användbarhet
Transportsystemets 
förmåga att hantera 
kundgruppernas behov av 
transportmöjligheter

Säkerhet
Transportsystemets för-
måga att minimera antalet 
omkomna och allvarligt 
skadade

Miljö och hälsa
Transportsystemets 
förmåga att minimera 
negativ påverkan på 
klimat, landskap och hälsa 
samt förmågan att främja 
den positiva utvecklingen 
av dessa

LEVERANSKVALITETER KOPPLADE TILL FUNKTIONSMÅLET TILLGÄNGLIGHET

LEVERANSKVALITETER KOPPLADE TILL HÄNSYNSMÅLET SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA

Transportsystemets 
tillstånd

Transportpolitiska mål
Trafikverket ska tillsammans med andra 
aktörer i samhället verka för att de 
transportpolitiska målen uppnås.  

Det övergripande transportpolitiska 
målet är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare 
och näringslivet i hela landet. Det över-

uppnåtts. Pilarna visar bedömda föränd-
ringar mellan 2014 och 2015. 

Punktligheten  för järnväg är i 
stort sett oförändrad jämfört med 2014. 
Punktligheten för persontrafiken på 
järnväg var 90,1 procent jämfört med 90,0 
procent (korrigerat sedan årsredovis-
ning 2014) för 2014. För godstrafiken på 
järnväg var punktligheten 77,9 procent, 
jämfört med 78,1 procent för 2014.  
Preliminärt var 66 procent nöjda med 

trafikinformationen i samband med 
störningar, jämfört med 67 procent 2014. 
Det gemensamma målet för hela järn-
vägsbranschen till 2020 är att 95 procent 
av alla tåg ska komma fram senast inom 
fem minuter efter ankomsttiden enligt 
tidtabell, och att 80 procent av resenä-
rerna ska tycka att trafikinformationen 
är bra eller acceptabel vid en störning. Vi 
bedömer att punktligheten för järnväg är 
oförändrad jämfört med 2014.
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Punktlighet på väg handlar mer 
om framkomlighet, det vill säga att de 
som reser ska kunna beräkna restider 
och planera sin resa. Ett av de mått som 
används visar hur snabbt vi bearbetar 
information om registrerade olyckor 
och förmedlar den till trafikanterna. Vi 
klarade tidsgränsen fem minuter vid 89 
procent av alla registrerade olyckor, jäm-
fört med 76 procent 2014. Vi bedömer 
att punktligheten för väg är oförändrad 
jämfört med 2014.

Kapaciteten i järnvägsnätet mäts 
med en indikator som avser kapacitets-
utnyttjande kompletterat med trafikvo-
lym för gods- och persontrafik. Totalt 
sett har kapacitetsutnyttjandet i järn-
vägssystemet ökat något under 2015. 

Kapaciteten i vägnätet speglas i ett 
index som beskriver trängseln under 
rusningstid i storstäderna. Totalt sett 
har kapacitetsbristerna i vägsystemet 
minskat något under 2015 jämfört med 
2014 och då främst i Stockholm.

Robusthet på järnväg avser dess 
förmåga att stå emot störningar samt 
Trafikverkets förmåga att hantera stör-
ningarna. Robustheten mäts bland annat 

i antal tågförseningstimmar på grund av 
fel i infrastrukturen. Dessa fel mins-
kade under året och robustheten ökade 
därmed något.

Robusthet på väg avser dess 
förmåga att stå emot störningar samt 
Trafikverkets förmåga att hantera 
störningarna. Antalet fordonstimmar till 
följd av totalstopp och störningarna på 
storstadsvägnätet minskade. Robusthe-
ten på väg förbättrades något under året, 
storstadsnätet undantaget.

Användbarhet handlar om trans-
portsystemets förmåga att hantera olika 
gruppers behov av resor och transpor-
ter. Förbättringar har skett för funk-
tionshindrade, och handläggningstider 
för dispensansökningar för väg- och 
järnvägstransporter har minskat. Vi be-
dömer trots detta att användbarheten för 
järnväg och väg är oförändrad jämfört 
med 2014, eftersom användbarhet även 
inkluderar andra kundgrupper. 

Säkerheten på svenska vägar och 
järnvägar är i en internationell jämfö-
relse mycket hög. För järnväg är målet 
att halvera antalet omkomna vid olyckor 
inklusive självmord mellan 2010 och 

Tabell 1
Sammanfattande resultat för leveranskvaliteter

Järnväg Väg

Punktlighet

Kapacitet

Robusthet

Användbarhet

Säkerhet

Miljö och hälsa

2020.  För väg är målet att antalet om-
komna i vägtrafiken bör halveras mellan 
2007 och 2020. Antalet omkomna i järn-
vägssystemet beräknas preliminärt vara 
oförändrat, med 103 döda, medan antalet 
i vägtrafiken minskade preliminärt med 
10 till 260 döda. Vi bedömer att säker-
heten för järnväg och väg är oförändrad 
jämfört med 2014.

Miljö och hälsa delas in i klimat, 
hälsa och landskap. Preliminärt under-
lag indikerar att vägtrafikens utsläpp av 
växthusgaser är oförändrat jämfört med 
2014. Den fortsatta trafikökningen har 
kompenserats med energieffektivisering 
i fordon och en ökad andel förnybar en-
ergi. Transportsystemets hälsopåverkan 
från buller, luftföroreningar och aktivt 
resande (att gå, cykla eller använda 
kollektivtrafik) har för första gången 
beräknats. Det går däremot inte att med 
säkerhet uttala sig om den sammantagna 
utvecklingen. Luftkvaliteten förbätt-
ras, men vägtrafiken är fortfarande en 
betydande källa till luftföroreningar. 
Antalet exponerade för höga trafikbul-
lernivåer utomhus tros öka, samtidigt 
som åtgärder görs för dem som utsätts 
för mycket höga bullernivåer. Det aktiva 
resandet bedöms vara ungefär konstant. 
Landskapsanpassningen av statlig infra-
struktur fortsätter att försämras. Exem-
pel på detta är en minskning av artrika 
miljöer, ett sämre omhändertagande av 
värdefulla kulturmiljöer och alléer samt 
ökade barriäreffekter. Bedömningen är 
att leveranskvaliteten miljö och hälsa är 
oförändrad. 
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Punktlighet
Punktlighet på järnväg beskrivs med 
fem indikatorer: två som avser ankomst-
punktlighet och tre som avser trafikin-
formation. Järnvägsbranschen har ett 
gemensamt mål för 2020: att 95 procent 
av alla tåg ska komma fram senast fem 
minuter efter tidtabell och 80 procent 
av alla trafikanter ska tycka att trafikin-
formationen är bra eller acceptabel vid 
störningar.

Punktlighet på väg handlar främst 
om förutsägbarhet, att de som reser ska 
kunna beräkna restiden och planera sin 
resa. Indikatorn visar hur snabbt Tra-
fikverket bearbetar informationen om 
registrerade olyckor och förmedlar den 
till trafikanterna.

PUNKTLIGHET JÄRNVÄG
Punktligheten för persontrafiken var 
90,1 (90,0) procent. För godstrafiken var 
punktligheten 77,9 (78,1) procent. När 
det gäller trafikinformationen i samband 
med störningar visar en sammanvägning 
av årets mätningar att 66 (67) procent av 
resenärerna är nöjda. Det gemensamma 
målet för hela järnvägsbranschen till 
2020 är att 95 procent av alla tåg ska 
komma fram senast inom fem minuter 
efter ankomsttiden enligt tidtabell, och 
att 80 procent av resenärerna ska tycka 

Tabell 2
Resultat för leveranskvalitet punktlighet

Järnväg Storstad Större stråk
Övriga viktiga 

stråk
Mindre trafik

Ringa eller 
ingen trafik

Punktlighet

Andel ankomster inom  
5 minuter, persontåg

94,2 % 91,1 % 90,3 % 92,5 % 82,6 %

Andel ankomster inom  
5 min, godståg

72,9 % 75,7 % 75,2 % 83,4 % 76,7 %

Framförhållning1 vid annon-
sering av tågförsening, andel 
godkända annonseringar

68,6 %

Precision2 vid annonsering av 
tågförsening, andel godkända 
annonseringar

42,3 %

1)     Med ”god framförhållning” menas 1,5 gånger den faktiska förseningens längd i förhållande till avgångstid enligt tidtabell.        

2)     Med ”god precision” menas högst 20 procents avvikelse i annonseringen mot den verkliga förseningens storlek mätt i minuter.

Väg Storstad Stamvägar Arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

Lågtrafikerat

Punktlighet

Andel registrerade olyckor som 
inom 5 min har bearbetats till 
information och förmedlats till 
trafikanter

89 %

I slutet av oktober 2015 började Trafikanalys publicera den officiella statistiken 
för persontågens punktlighet. De har tagit fram ett nytt mått – sammanvägt 
tillförlitlighetsmått (STM). I det mäts hur stor andel av tågen som nått sin slut-
station inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabell. I statistiken ingår 
också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen före 
avgång. Det innebär att tåg som ställts in helt före avgångstiden samt de tåg 
som ställts in efter avgång ingår. Trafikverket inför successivt det nya sättet att 
redovisa punktlighet.
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DIAGRAM 8

Punktlighet för persontåg, andel som anlänt senast 
5 minuter efter tid enligt tidtabell, inklusive helt akut
inställda tåg, procent
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DIAGRAM 9

Andelen tåg till slutstation högst 5 minuter 
efter tidtabell, år – kortdistanståg, procent
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DIAGRAM 10

Andelen tåg till slutstation högst 5 minuter 
efter tidtabell, år – kortdistanståg, procent
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DIAGRAM 11

Andelen tåg till slutstation högst 5 minuter 
efter tidtabell, år – långdistanståg, procent
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DIAGRAM 12

Punktlighet för godståg, andel som anlänt
senast 5 minuter efter tid enligt tidtabell, procent
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att trafikinformationen är bra eller accep-
tabel vid en störning.

Punktligheten var något lägre under 
andra halvåret. Detta berodde främst på 
underhåll och upprustning av infrastruk-
turen, med avstängda spår, enkelspårs-
drift och hastighetsnedsättningar som 
följd, vilket resulterade i störningar och 
förseningar i tågtrafiken. 

De händelser som påverkade persontå-
gens punktlighet mest under året var ett 
spårbyte mellan Alingsås och Göteborg 
26 juni till 18 augusti, och gränskontrol-
lerna vid Öresundsbron 12 november till 
31 december. 

Persontågens punktlighet påverkades 
också av avstängningen av Gamla Årsta-
bron i Stockholm 6 april till 9 augusti och 
kontaktledningsbytet mellan Laxå och 
Skövde 7 januari till 15 juni. 

Godstrafikens punktlighet mäts 
utifrån tiden för tågets ankomst till 
bangården och redovisas som den andel 
tåg som har anlänt till slutstationen inom 
fem minuter efter ankomsttiden enligt 
tidtabell. För godstrafiken var punktlighe-
ten 77,9 procent under 2015, vilket är 0,2 
procentenheter lägre än 2014. 

Godstrafikens punktlighet påverkades 
också av de banarbeten och upprust-
ningar av infrastrukturen som nämnts 
tidigare. Punktligheten var sett under året 
relativt god, 79,3 procent,  under perio-
den mars till november, men relativt låg, 
73,2 procent, under perioden januari till 
februari samt december. 

Trafikverket arbetar kontinuerligt 
för att förbättra trafikinformationen i 
samband med störningar. Under 2015 var 
66 (67) procent av resenärerna nöjda med 
trafikinformationen. Trafikverkets indi-
kator för trafikinformation 2015 anger att 
den första prognosen ska lämnas vid en 
tidpunkt före ankomst enligt tidtabell som 
motsvarar 1,5 gånger förseningens längd. 
Utfallet för 2015 blev 68,6 (70,5) procent. 
En annan indikator anger precisionen i 
annonseringen av förseningar. Målet är 
högst 20 procents fel i annonserad förse-
ning, jämfört med den verkliga förse-
ningen. Under 2015 lyckades vi med detta 
i 42,3 (38,0) procent av annonseringarna. 

PUNKTLIGHET VÄG
Punktlighet på väg mäts inte på samma 
sätt som på järnväg utan handlar mer 
om framkomlighet, det vill säga att de 
som reser ska kunna beräkna restider 
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och planera sin resa. Ett av de mått som 
används visar hur snabbt vi bearbetar 
information om registrerade olyckor och 
förmedlar den till trafikanterna. Vi kla-
rade tidsgränsen fem minuter vid 89 (76) 
procent av alla registrerade olyckor. Yt-
terligare indikatorer kommer att införas 
för att bättre spegla situationen på väg.

Punktligheten på väg påverkas 
framför allt av totalstopp i trafiken som 
orsakas av oplanerade och oväntade hän-
delser, som olyckor och översvämningar. 
Vi arbetar för att minska ledtiderna 
längs hela kedjan, från informations-
inhämtning till beslut om åtgärder och 
information om alternativa resvägar.  

Kapacitet
Kapaciteten i järnvägsnätet beskrivs 
med en indikator som mäter kapacitets-
utnyttjande kompletterat med trafikvo-
lym för gods- och persontrafik. 
Kapaciteten i vägnätet speglas i ett så 
kallat trängselindex som beskriver hur 
situationen utvecklas i storstäderna 
under rusningstid. 

KAPACITET JÄRNVÄG
Hur järnvägens kapacitet utnyttjas beror 
dels på hur infrastrukturen är utformad, 
dels på trafikens intensitet och fördel-
ning. Faktorer som spelar roll är om det 
finns enkelspår eller dubbelspår och om 
det finns täta eller glesa möjligheter för 
tåg att mötas eller köra förbi varandra. 
Trafikstyrningssystemets och signalsys-
temets utformning har också stor bety-
delse. Andra viktiga faktorer är tågtyper, 
antalet tåg, deras hastigheter under färd 
samt uppehållens antal och längd. 

Kapaciteten i järnvägsnätet beskrivs 
med indikatorer som visar kapacitets-
utnyttjande och trafikvolymer för gods- 
och persontrafik. Kapacitetsutnyttjandet 
beräknas för hela järnvägssystemet upp-
delat i 248 linjedelar. En linjedel är ett 
avsnitt av banan som är homogent med 
hänsyn till både trafik och infrastruk-
tur. Förutom kvantitativa indikatorer 
beskrivs även förändringar i infrastruk-
turen och trafiken under året och deras 
påverkan på kapacitetsutnyttjandet.

Kapacitetsutnyttjandet återspeg-
lar hur stor andel av tiden som banan 
trafikeras, och det beräknas dels för 
dygnet som helhet, dels för den tvåtim-
marsperiod då banan är mest trafikerad 
(maxperiod). 

När kapacitetsutnyttjandet för en 
enskild linjedel överskrider 80 procent 
är känsligheten för störningar hög, med-
elhastigheten är låg och det är svårt att 
finna tid för att underhålla banan. När 
kapacitetsutnyttjandet är 60 procent el-
ler lägre finns det utrymme för ytterli-
gare trafik eller tid för underhåll.

De linjedelar som har varit helt 
avstängda för trafik under minst sex 
månader på grund av underhåll redo-
visas som avstängda. En jämförelse av 

kapacitetsutnyttjandet åren 2014 och 
2015 redovisas i tabell 4.

Totalt sett har kapacitetsutnyttjandet 
per dygn ökat något jämfört med 2014. 
Ökningen har skett på banorna i storstä-
der se diagrammen 14–16. Kapacitetsut-
nyttjandet under de två maxtimmarna 
har minskat för banor med mycket högt 
kapacitetsutnyttjande. Detta kan indike-
ra att trafiken på banorna fördelades mer 
jämnt över dygnet än under förra året.

Diagrammen 14–16 visar föränd-

Tabell 4
Tabell 4 Kapacitetsutnyttjande 2014–2015, dygnet och maxperioden

Järnväg
2014

Dygnet
2015

Dygnet

2014
Maxperiod   
(2 timmar)

2015
  Maxperiod       
(2 timmar) 

Kapacitetsutnyttjande Antal linjedelar

 81–100 % 22 22 93 81

61–80 % 41 45 61 73

≤ 60 % 184 179 93 92

Avstängda 1 2 1 2

Totalt antal linjedelar 248 248 248 248

Tabell 3
Resultat för leveranskvalitet Kapacitet

Järnväg Storstad
Större 
stråk

Övriga  
viktiga stråk

Mindre trafik
Ringa eller 
ingen trafik

Kapacitet

Kapacitetsutnyttjande  antal linjedelar

Högt, 81–100 % 9 9 4 0 0

Medel, 61–80 % 6 16 13 5 1

Lågt, <60 % 19 51 56 41 16

Avstängda 0 0 0 1 1

Trafikvolym (miljoner tåg-km) 
godstrafik

2,4 16,6 14 1,9 0,4

Trafikvolym (miljoner tåg-km)  
persontrafik

29,1 48,5 24,8 10,7 0,2

Väg Storstad Stamvägar Arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

Lågtrafikerat

Kapacitet

DIAGRAM 13

Trafikinformation inom fem minuter vid registrerade 
olyckor, procent

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015

67,0%
72,0%

76,0%

89,0%



19Trafikverkets årsredovisning 2015

Resultatredovisning
Transportsystemets tillstånd

ringen av kapacitetsutnyttjandet åren 
2013–2015, för storstäder, större stråk 
och övriga viktiga stråk.

I december 2015 invigdes tunneln ge-
nom Hallandsås på Västkustbanan. Den 
gav en väsentligt ökad kapacitet genom 
kortare transporttider för persontåg och 
godståg samt möjlighet att framföra fler 
tåg per timme. 

Under året färdigställdes en rad ka-
pacitetshöjande åtgärder, främst i södra 
Sverige. Dessa möjliggjorde bland annat 
en utveckling av Pågatågssystemet. 

Utökad snabbtågstrafik på Väs-
tra stambanan, mellan Göteborg och 
Stockholm, innebar ökat kapacitetsut-
nyttjande längs banan. Trafikledning 
och trafikstyrning är en förutsättning 
för ett effektivt utnyttjande av kapa-
citeten. Under 2015 slutfördes utbytet 
av signalställverket i Göteborg, och ett 
system för fjärrstyrning kopplades in på 
en del av Godsstråket genom Skåne. På 
Västra stambanan fortsatte utbytet av 
kontaktledningen, vilket medförde en 
långvarig kapacitetsbegränsning genom 
enkelspårsdrift med reducerad hastighet 
mellan Töreboda och Moholm. 

Trafiken längs Norra stambanan, 
mellan Älvsbyn och Bastuträsk, framför-
des med fortsatt reducerade hastigheter. 

KAPACITET VÄG
På vägnätet finns det nästan inga kapaci-
tetsproblem sett över hela året och hela 
systemet. Däremot uppstår kapacitets-
problem under vissa tider och på vissa 
sträckor, särskilt i storstäderna. 

Trafikverket gör mätningar i de tre 
storstäderna, som sammanställs i ett 
trängselindex som avser restid i högtra-
fik på det statliga vägnätet. Högre vär-
den innebär större trängsel. Under 2015 
minskade trängselindex i Stockholm, 
medan den var i stort sett oförändrad i 
Göteborg och Malmö.

Stockholm har en kraftig inflyttning 
och trängseln är sedan tidigare stor, 
både på vägarna och i kollektivtrafi-
ken. Under hösten 2014 och under 2015 
genomförde Trafikverket flera åtgärder 
som väsentligt har ökat kapaciteten på 
vägar som haft bristande kapacitet. Flera 
nya leder, nya körfält och kollektivtra-
fikkörfält öppnades för trafik, vilket 
medfört en förbättring, främst i de norra 
delarna av centrala Stockholm. En starkt 
bidragande orsak är att ytterligare etap-

per av Norra länken har öppnats under 
2015. Totalt har kapacitetshöjande åtgär-
der genomförts på cirka 19 kilometer väg 
i Stockholm. 

I Göteborg har några trimningsåt-
gärder genomförts som gett förbättrad 
kapacitet på cirka 9 km väg. I Malmö har 
en trafikplats byggts om.

Under 2015 har den möjliga ökningen 
av kapaciteten under maxtimmen i 
Stockholm ökat med 43 264 (30 560) 

fordonskilometer och i Göteborg med  
9 587 (37 770) fordonskilometer. 

Robusthet
Robusthet avser transportsystemets 
förmåga att stå emot och hantera stör-
ningar. Systemet ska kunna säkerställa 
transporter vid störningar orsakade av 
ras, skred, svåra vinterförhållanden, 
stormar, översvämningar, olyckor och 
andra oväntade händelser.

Tabell 5
Trängselindex, statligt vägnät

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stockholm 100 97 861 111 105 99

Göteborg 100 103 95 85 86 86

Malmö 100 104 101 101 111 112

1 Osäkert värde

Låg <=60 % Medel 61-80 % Hög 81-100 % 

DIAGRAM 14

Utnyttjad kapacitet 2013-2015, storstad 
antal linjedelar
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DIAGRAM 15

Utnyttjad kapacitet 2013-2015, större stråk 
antal linjedelar
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Utnyttjad kapacitet 2013–2015, övriga viktiga stråk
antal linjedelar
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För järnvägsnätet beskrivs robusthet 
som antal tågförseningstimmar som 
beror på fel i anläggningen, och för 
vägnätet i antal fordonstimmar till följd 
av stopp. Tills vidare saknas indikatorer 
som kan ge en mer detaljerad bild av 
transportsystemets motståndskraft mot 
störningar.

ROBUSTHET JÄRNVÄG
En väl underhållen järnvägsanläggning 
är grunden för att undvika och bättre stå 
emot störningar. Av den totala mängden 
tågförseningstimmar beror 23 procent 
på fel i anläggningen. När störningar 
inträffar är det ofta svårt att leda om 
trafiken, och för att återställningen ska 
gå snabbt måste fel hanteras effektivt.

Under 2015 ökade antalet tågförse-
ningstimmar i storstad med 13 procent 
och med 42 procent på banor med ringa 
eller ingen trafik. Totalt sett minskade 
dock antalet tågförseningstimmar på 
grund av fel i anläggningen med cirka 23 
procent. 

ROBUSTHET VÄG
Robusthet på väg avser vägens för-
måga att stå emot störningar men 
också Trafikverkets förmåga att hantera 
störningar. För att säkerställa trans-
porter vid svåra väderförhållanden, 
olyckor eller andra oväntade händelser 
är planeringen av omledningsvägnät en 
viktig åtgärd, liksom att snabbt kunna 
återställa det berörda vägavsnittet.

Varje stopp eller störning minskar 
framkomligheten. Trafikverket mäter 
totalstopp i antal fordonstimmar, räknat 
som antal timmar när det är stopp i 
minst en riktning på flerfältsvägar och i 
båda riktningarna på tvåfältsvägar.

Totalt sett under 2015 minskade 
antalet fordonstimmar till följd av 
totalstopp med 12 procent. Störningarna 
på storstadsvägnätet ökade dock med 
20 procent jämfört med 2014. Av de tio 
största händelser på hela vägnätet under 
2015 inträffade fem på storstadsvägnätet. 
Fyra av dessa fem händelser involverade 
tunga fordon.

Bland åtgärderna prioriterar vi 
främst vinterväghållningen, eftersom 
det inte bara påverkar robustheten utan 
även användbarheten, punktligheten 
och säkerheten.

Tabell 7 
Tågförseningstimmar orsakade av fel i järnvägsanläggningen uppdelat på bantyp 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Storstad
Totalt 6 041 5 374 5 088 4 961 5 852 6 627

Per miljon tåg-km 202 169 159 135 167 187

Större stråk
Totalt 14 292 11 167 9 291 10 009 11 704 7 935

Per miljon tåg-km 239 177 148 146 181 122

Övriga viktiga 
stråk

Totalt 6 458 6 275 5 626 6 223 8 315 5 161

Per miljon tåg-km 179 166 160 158 218 137

Mindre trafik
Totalt 823 775 1 175 1 146 1 110 1 057

Per miljon tåg-km 102 89 113 98 98 91

Ringa eller 
ingen trafik

Totalt 195 169 475 218 164 233

Per miljon tåg-km 288 250 820 371 325 429

Alla bantyper Totalt 27 809 23 760 21 655 22 557 27 145 21 013

Tabell 6
Resultat för leveranskvalitet Robusthet

Järnväg Storstad Större stråk
Övriga  

viktiga stråk
Mindre trafik

Ringa eller 
ingen trafik

Robusthet

Tågförsenings- 
timmar på grund av fel i 
anläggningen

6 627 7 935 5 161 1 057 233

Väg Storstad Stamvägar Arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

Lågtrafikerat

Robusthet

Fordonstimmar till följd 
av stopp på det statliga 
vägnätet

83 000 397 500

Notera att en förseningstimme för tåg normalt berör fler personer än i vägnätet.

Varaktighet från 5 minuter till 2 timmar Varaktighet mer än 2 timmar

DIAGRAM 17

Totalstopp på det statliga vägnätet, 
fordonstimmar
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Användbarhet
Användbarhet handlar om transport-
systemets förmåga att hantera olika 
gruppers behov av resor och transporter. 
Användbarhet är ett brett område, och 
arbete pågår för att identifiera tillstånd 
och indikatorer som är lämpliga att 
följa. I dagsläget kan vi bara bedöma 
tillståndsutvecklingen från ett få-
tal indikatorer. Ett sådant område är 
transportsystemets användbarhet för 

personer med funktionsnedsättning, där 
användbarheten successivt förbättrats, 
bland annat genom åtgärder på stationer 
och busshållplatser. 

Förmågan att med god kvalitet 
tillgodose olika gruppers behov av resor 
och transporter speglas även i vissa 
avseenden genom indikatorer för andra 
leveranskvaliteter, exempelvis punktlig-
het.
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Tabell 8
Resultat för leveranskvalitet Användbarhet

Järnväg Storstad 
Större 
stråk 

Övriga vik-
tiga stråk 

Mindre trafik
Ringa eller 
ingen trafik 

Användbarhet
(samlad bedömning)

Andel av bytespunkter1 som är anpassade 
för personer med funktionsnedsättning

10 stationer åtgärdades under 2015. Totalt har totalt 76 av 150 utpekade 
stationer (51 procent) åtgärdats sedan 2008.

Väg Storstad Stamvägar
Arbets-
pendling

Utpekat viktigt 
för näringslivet 

Lågtrafikerat

Användbarhet
(samlad bedömning)

Andel av bytespunkter1 anpassade för 
personer med funktionsnedsättning

201 busshållplatser åtgärdades under 2015. Totalt har 951 av cirka 2 000 
utpekade busshållplatser (48procent) åtgärdats sedan 2008.

Tillfälligt nedsatt bärighet för tung trafik 
på väg (km)

0 3 877

Väg, järnväg och flyg
Tillgänglighet i kollektivtrafiken mellan 
regioner

Trafikverkets insatser under 2015 förbättrade tillgängligheten i  
61 kommuner.

1 Trafikverkets del av prioriterat nationellt nät

Resultatredovisning
Transportsystemets tillstånd

ANVÄNDBARA BYTESPUNKTER 

Personer med funktionsnedsättning får 
successivt större möjlighet att använda 
transportsystemet, genom att vi syste-
matiskt anpassar bytespunkter, såsom 
stationer och busshållplatser i det priori-
terade kollektivtrafiknätet. Anpassning-
ar genomförs vid om- och tillbyggnader 
och genom att enkelt avhjälpta hinder 
tas bort. Skyltar och informationsutrust-
ning uppgraderas och pratorer (interak-
tiva terminaler främst för synskadade) 
installeras på landets stationer. 

Resvaneundersökningar visar att per-
soner med funktionsnedsättning reser 
mindre än övriga. De som har rörelse-
nedsättning reser minst, tätt följda av de 
med synnedsättning.

KOLLEKTIVTRAFIKEN MELLAN 
REGIONER
För att säkerställa en tillfredsställande 
tillgänglighet i kollektivtrafiken mellan 
kommuner tecknar Trafikverket avtal 
om kompletterande trafik, utifrån åtta 
kriterier för grundläggande tillgänglig-
het: till Stockholm, från Stockholm, 
internationella resor, storstäder, region- 
eller universitetssjukhus, universitets- 
och högskoleorter, andra större städer 
samt besöksnäring. 

Under 2015 förbättrade Trafikverkets 
avtal tillgängligheten för 61 (79) kommu-
ner. 4 (4) kommuner hade en oacceptabel 
tillgänglighet, men även i dessa kommu-

ner innebar våra insatser förbättringar, 
dock utan att nå upp till nivån god eller 
acceptabel tillgänglighet. 

BILTRAFIK INOM OCH MELLAN 
REGIONER
Tillgängligheten för biltrafiken bedöms 
efter restiden. I glesbygd har restiden 
till närmaste centralort ökat något 
under året, räknat i antal personer med 

mer än en halvtimmes restid som fått 
en restidsförändring på minst en och 
en halv minut. Restiderna till regionala 
centrum har minskat för cirka 141 000 
personer och ökat för cirka 33 000 per-
soner. Förändringarna beror till stor del 
på vägprojekt på E4 i Sundsvall och på 
E6 i Bohuslän. Restiderna till storstäder 
har minskat, räknat i antal personer med 
mer än en timmes restid som fått en res-
tidsförändring på minst fyra minuter. 

JÄMSTÄLLDA TRANSPORTER
Insatser som ökar den reella friheten att 
välja bland relativt likvärdiga transport-
alternativ eller som på andra sätt ökar 
tillgängligheten i transportsystemet ger 
positiva effekter för jämställdheten. 

För både kvinnor och män domine-
rar personbilsresor. Kvinnor åker dock 
mer kollektivt, går mer till fots och rör 
sig inom ett mer begränsat område än 
män. Män har större tillgång till bil, 
gör längre arbetsresor, använder oftare 
bil i tjänsten och är mer benägna att ta 
bilen till centrala lägen. Skillnaderna i 
resmönster speglar även storleken på ar-
betsmarknadsregioner, där kvinnornas 
sämre tillgång till effektiva transporter 
kan antas ge dem färre jobb att välja 
bland. 
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BÄRIGHET PÅ VÄG

Näringslivet behöver snabba besked om 
restriktioner för den tunga trafiken på 
vägarna, till exempel nedsatt bärighet 
och avstängning vid tjällossning. Den 
del av det statliga vägnätet som har fått 
nedsatt bärighet under tjällossningspe-
rioden har legat på samma nivå de två 
senaste åren. Transportörer och andra 
trafikanter får information om vilka vä-
gar som berörs via ”Läget på vägarna” på 
Trafikverkets webbplats, som fortlö-
pande uppdateras.

Tabell 9
Tillfälligt nedsatt bärighet för tung trafik på väg (km)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

5 267 5 265 5 459 7 054 3 513 3 877

TURISM OCH BESÖKSNÄRING

För att Sverige ska vara attraktivt och 
locka både inhemska och utländska 
besökare är det viktigt att hela resan 
fungerar och att kopplingen mellan 
de stora noderna såsom flygplatser, 
hamnar och stationer och det finmas-
kiga väg- och järnvägsnätet fungerar. 
Turismen och besöksnäringen fortsätter 
växa. Sverige tog under 2015 emot cirka 
20 miljoner utländska besökare, och 
branschens ambition är att fördubbla 
svensk besöksnäring på tio år, från 2010 

till 2020. Samverkan nationellt och 
regionalt är avgörande för att svara upp 
mot de utmaningar som detta innebär 
för transportsystemet. Därför utvecklas 
nu en strategisk plattform för hållbar 
destinationsutveckling i Tillväxtverkets 
samverkansgrupp. Det gemensamma 
utvecklingsarbetet kring destinationer-
na har gett en samsyn om de viktigaste 
åtgärderna. I samband med större ar-
rangemang, till exempel Vätternrundan, 
Vasaloppet och Iron man i Kalmar, 
bidrar Trafikverket till att vägnätet 
kan användas med god säkerhet och 
fungerande logistik för både deltagare 
och publik.
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Säkerhet
Inom området säkerhet följer Trafikver-
ket antalet omkomna och allvarligt 
skadade i järnvägs- och vägsystemen. 
Dessutom redovisar vi en beräkning av 
minskningen av antalet omkomna som 
resultat av Trafikverkets åtgärder.

SÄKERHET PÅ JÄRNVÄG 
Järnvägen är ett av de säkraste trafik-
slagen vid sidan av flyget. Omkomna i 
järnvägssystemet utgörs i huvudsak av 
självmord. Trafikverket har som mål 
att halvera antalet omkomna i järnvägs-
trafiken, från 110 omkomna 2010 till 
maximalt 55 omkomna 2020. Säker-
hetsåtgärder, i huvudsak stängsling, 
har genomförts i syfte att bidra till att 
teoretiskt minska antalet omkomna på 
järnväg med 9,5 personer under 2015. De 
åtgärder som planerats har genomförts, 
men det är för tidigt att kunna dra några 
säkra slutsatser om effekten. 

Antalet omkomna under 2015 indi-
kerar att utvecklingen inte är i fas med 
Trafikverkets etappmål – se diagram 18. 

Preliminärt beräknas att 103 (103) 
personer omkom, varav 77 (90) genom 
självmord, och 12 (15) personer skadades 
allvarligt.

I plankorsningar, där väg och järnväg 
möts i samma plan, omkom 13 (20) per-
soner, varav 7 (12) genom självmord, och 
3 (1) personer skadades allvarligt. 

För passagerare i tåg är säkerheten 
hög. Under de senaste tio åren har en-
dast en passagerare omkommit.

I en europeisk jämförelse är säkerhe-
ten på Sveriges järnvägar hög, uttryckt 
i antal omkomna per miljoner körda 
tågkilometer – se diagram 19.

SÄKERHET PÅ VÄG
Trafiksäkerheten på svenska vägar är 

mycket hög vid en internationell jäm-
förelse. Riksdagen beslutade 2009 om 
målet att antalet omkomna i vägtrafiken 
ska halveras mellan 2007 och 2020, till 
maximalt 220 omkomna. Enligt samma 
beslut ska antalet allvarligt skadade i 
vägtrafiken reduceras med en fjärdedel, 
till maximalt 4 000.

Under 2015 beräknas att 260 (270) 
personer omkom i vägtrafikolyckor. 
Detta är under den nivå som bedöms 
vara nödvändig för att nå målet till 2020. 
Cirka 20 (25) omkomna i vägtrafiken be-

räknas ha varit självmord. På det statliga 
vägnätet beräknas att 193 (170) personer 
omkom. Åtgärder som Trafikverket 
genomförde under 2015 beräknas ha 
minskat antalet omkomna med 3,8 (4,5) 
personer. På det övriga vägnätet omkom 
67 (100) personer, varav 53 (71) på kom-
munala vägar. 

Antalet omkomna bilister respektive 
motorcyklister ökade jämfört med 2014, 
samtidigt som antalet omkomna bland 
oskyddade trafikanter minskade. Detta 
är tvärtemot den trend vi sett de senaste 

övr

DIAGRAM 18

Antal omkomna i statlig järnväg åren 2006–2015 
samt nödvändig utveckling för att nå målet 
maximalt 55 omkomna år 2020
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DIAGRAM 19

Omkomna i järnvägstrafik, internationell jämförelse, 
antal per miljoner tågkilometer, 2014
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Tabell 10
Resultat för leveranskvalitet Säkerhet

Järnväg Storstad Större stråk
Övriga  

viktiga stråk
Mindre trafik

Ringa eller 
ingen trafik

Säkerhet

Antal omkomna i  
järnvägstransportsystemet

103

Antal allvarligt skadade i  
järnvägstransportsystemet

12

Antal färre omkomna som ett resultat 
av Trafikverkets åtgärder

 9,51

Väg Storstad Stamvägar Arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

Lågtrafikerat

Säkerhet

Antal omkomna i  
vägtransportsystemet

260

Antal allvarligt skadade i  
vägtransportsystemet

4 0002

Antal färre omkomna som ett resultat 
av Trafikverkets åtgärder

3,81

1 Teoretisk skattning
2 Ändrade rapporteringsrutiner i systemet ”STRADA-sjukvård” medför att utfallet inte är jämförbart med tidigare år
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åren, med allt färre omkomna bilister 
och oförändrat antal omkomna bland 
oskyddade. Av de omkomna var 200 (191) 
män och 60 (79) kvinnor. Antalet barn 
0–17 år som beräknas ha omkommit i 
vägtrafiken var 15 (14). 

Antalet omkomna i vägtrafiken 
beräknas vara 2,6 (2,8) per 100 000 
invånare 2015, exklusive självmord. 
Genomsnittet för EU-länderna var 5,1. 
Sverige har beslutat om ett nationellt 
mål om max 220 omkomna år 2020. EU 
har sedan tidigare beslutat om målet att 
halvera antalet omkomna från 2010 till 
2020, vilket för Sveriges del innebär en 
minskning från 266 till maximalt 133 
omkomna. Sverige ligger i dagsläget 
långt ifrån den nödvändiga utvecklingen 
för att nå det målet.

För att målet om allvarligt skadade 
i vägtrafiken ska uppfyllas krävs att 
antalet allvarligt skadade minskar med 
nästan tre procent varje år från 2007 
till 2020, från 5 400 personer till högst 
4 000 personer. Som allvarligt skadad 
räknas den som i samband med en 
olycka har fått en skada som ger minst 
en procents medicinsk invaliditet. Under 
2015 beräknas 4 000 (4 900) personer ha 
skadats allvarligt. Den kraftiga minsk-
ningen förklaras av ändrade rapporte-
ringsrutiner hos sjukvården. Utfallet 
för 2015 kan därför inte jämföras med 
tidigare data eller ställas mot målet.

Från och med 2010 särredovisas 
självmord och mord i vägtra-
fikolyckor. Metodutveckling har 
medfört att fler självmord hittas. 
Sedan 2012 bedöms redovis-
ningen vara gjord med likvärdig 
metodik.

DIAGRAM 20

Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2015 samt 
nödvändig utveckling (utifrån medelvärde 2006–2008) 
för att nå målet om maximalt 220 omkomna år 2020
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DIAGRAM 21

Internationell jämförelse, omkomna i vägtrafiken 
per 100 000 invånare år 2014 samt i Sverige år 2015
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Miljö och hälsa
Transportsystemets utformning och an-
vändning har en omfattade och komplex 
påverkan på miljö och på människors 
hälsa. Det transportpolitiska hänsyns-
målet innebär att transportsektorn ska 
bidra till att nå miljömålen och bidra till 
ökad hälsa, och prioritering ska göras 
där transportsystemet har stora möjlig-
heter att påverka. 

Leveranskvaliteten miljö och hälsa 
innefattar klimat, hälsa och landskap, 
för vilka transportsystemets tillstånd 
redovisas. Det finns miljöområden som 
inte redovisas här, men åtgärder finns 
beskrivna i avsnittet om verksamhetens 
resultat, sidan 33. 

KLIMAT OCH ENERGI 

Energianvändningen inom trans-
portsektorn innebär stor påverkan på 
klimatet. Inrikes transporter stod under 
2014 för 33 procent av Sveriges utsläpp 
av växthusgaser. (Siffrorna för 2015 
är tillgängliga först i slutet av 2016.) 
Om bränsle som tankas i Sverige för 

Tabell 11
Resultat för leveranskvalitet Miljö och hälsa

Järnväg och väg

Miljö och hälsa

Transportsystemets utsläpp av koldioxidekvivalenter, 
varav förändrade utsläpp som ett resultat av Trafikver-
kets insatser

Preliminärt underlag indikerar att vägtrafikens utsläpp av 
växthusgaser är oförändrat jämfört med 2014. Vägtrafikens 
utsläpp var 17 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2014

Minskning till följd av Trafikverkets insatser: 62 000 ton 
koldioxidekvivalenter.

Transportsystemets påverkan på hälsosamma 
levnadsår (DALY), varav påverkan som ett resultat av 
Trafikverkets insatser

Negativ hälsopåverkan till följd av sjukdom1 orsakad av 
trafikbuller beräknas till cirka 6 500 DALY. Negativ hälsopå-
verkan till följd av vägtrafikens luftföroreningar under ett år 
beräknas motsvara cirka 27 000 DALY. Positiv hälsopåverkan 
från nuvarande aktivt resande beräknas till cirka 81 000 
DALY. 

Det går inte att med säkerhet bedöma den sammantagna 
utvecklingen av transportsystemets hälsopåverkan.

Hälsoeffekter av Trafikverkets insatser kan i nuläget inte 
följas upp i sin helhet.

Andel statlig infrastruktur som är landskapsanpassad,
varav effekter som ett resultat av Trafikverkets insatser

Andelen landskapsanpassad statlig infrastruktur är låg. Tren-
den är att landskapsanpassningen minskar. Bristområden 
som bidrar till detta är ökning av barriäreffekter och minsk-
ning av artrika infrastrukturmiljöer, kulturmiljöer och alléer. 

Under 2015 har riktade landskapsåtgärder genomförts i 
högre omfattning än tidigare. Effekter av dessa och Trafikver-
kets andra insatser kan i nuläget inte följas upp i sin helhet, 
men den sammantagna bedömningen är att nettoutveck-
lingen är negativ.

Disability Adjusted Life Years, på svenska funktionsjusterade levnadsår, är ett mått utvecklat av WHO som innefattar 
såväl för tidig död som funktionsnedsättning. Måttet används för att beräkna sjukdomsbördan på populationsnivå. 
1 Sjukdomar som omfattas av beräkning är hjärtinfarkt, stroke och förhöjt blodtryck.

Tabell 12
Utsläpp från inrikes transporter 2014 fördelat mellan trafikslag

Vägtrafik Luftfart Sjöfart Järnvägstrafik Totalt

16,6 miljoner ton (94 %) 0,5 miljoner ton (3 %) 0,4 miljoner ton (2 %) 0,05 miljoner ton (0,3 %) 17,6 miljoner ton (100 %)
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utrikes sjö- och luftfart inkluderas, står 
transporter för 45 procent. Dessutom 
tillkommer transporternas indirekta 
utsläpp, från infrastruktur, fordon och 
drivmedel. 

Preliminärt underlag indikerar att 
vägtrafikens utsläpp av växthusgaser är 
oförändrat jämfört med 2014. Kvalitets-
säkrat underlag för 2015 finns ännu inte 
tillgängligt. Utsläppen av växthusgaser 
från vägtrafiken minskade med 7 pro-
cent mellan 1990 och 2014.

Energieffektiviseringen av personbilar, 
som ett resultat av EU-krav och nationella 
styrmedel, har bidragit starkt till mins-
kade utsläpp under de senaste tio åren. 
Mellan 2014 och 2015 minskade utsläppen 
i Sverige från 132 g/km till 127 g/km för 
nya personbilar, vilket dock innebär att 
utsläppen fortfarande är större än EU-
genomsnittet.

Andelen förnybar energi inom väg-
trafiken ökade, från 12 procent 2014 till 
14 procent 2015, till stor del genom ökad 
inblandning av HVO (hydrerade växtol-
jor) i diesel. 

Under året har personbilstrafiken 
preliminärt ökat med 1,6 procent och 
lastbilstrafiken med 1,2 procent. Tra-
fikverkets prognoser pekar på en fortsatt 
ökning av trafiken framöver. Det innebär 
att utsläppen, trots beslutade åtgärder 
och styrmedel, i bästa fall minskar något 
fram till 2030.

HÄLSA 
Trafiken har en negativ påverkan på 
människors hälsa, främst genom buller 
och luftföroreningar, men den påverkar 
också folkhälsan positivt genom ökade 
möjligheter till rörelse och motion i 
vardagen. Trafikens hälsoeffekter redo-
visas som funktionsjusterade levnadsår 
(DALY) vilket är en sammanvägning av 
förtida dödsfall och nedsatt hälsa. 

Buller och vibrationer

Alltfler människor exponeras för 
trafikbuller utomhus, främst till följd 
av att fler bosätter sig i städerna och 
att det byggs bostäder i bullerutsatta 
lägen. Omkring två miljoner människor 
bedöms vara utsatta för trafikbuller i sin 
bostadsmiljö som överskrider riktvärdet 
55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus. 

Hälsorisken ökar väsentligt vid  
samtidig exponering för buller och  
vibrationer. Redan vid bullernivåer  

från 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå 
utomhus i bostadsområden ökar risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar.

Trafikverket beräknar hälsopåverkan 
från buller som förlust av funktionsjus-
terade levnadsår, DALY.  Hälsopåverkan 
från buller, där beräkningarna omfat-
tar hälsoeffekter till följd av ökad risk 
för hjärtinfarkt, stroke och hypertoni, 
beräknas till cirka 6 500 DALY. Hjärt-
infarkt och stroke till följd av trafikbul-
ler uppskattas årligen orsaka cirka 500 
förtida dödsfall. Om DALY-beräkningar 
utökas till att omfatta även störningar 
till följd av trafikbuller (sömnstörningar 
och allmänstörningar) så uppgår den 
negativa hälsopåverkan från trafikbuller 
till cirka 40 500 DALY.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i svenska tätorter har 
generellt blivit mycket bättre de senaste 
decennierna. Sedan början av 2000-talet 
har luftföroreningshalterna minskat 
med cirka 30 procent enligt befolknings-
viktat index, men den positiva utveck-
lingen är avtagande. Renare motorer och 
bränslen har gett stora utsläppsminsk-
ningar, men halterna av kvävedioxider är 
fortsatt höga. Vägtrafiken är fortfarande 
en betydande källa till luftföroreningar.

Problemen är störst i tätorter, dels 
för att fler drabbas, dels för att de slutna 
gaturummen ger högre halter. Även om 
sjöfarten står för en stor del av utsläppen 
påverkar den inte tätortshalter nämn-
värt, förutom i vissa hamnstäder. 

De lagstadgade miljökvalitetsnormer-
na för utomhusluft överskrids fortfaran-
de i flera tätorter, trots åtgärdsprogram. 
Miljökvalitetsmålen för frisk luft är 
ännu svårare att nå, särskilt för kvävedi-
oxid och partiklar.

Vägtrafikens luftföroreningar i 
Sverige beräknas under ett år orsaka i 
storleksordningen 27 000 DALY, och 
den årliga bördan uppskattas ha minskat 
med cirka en tredjedel på fem år, tack 
vare minskande utsläpp av avgaspartik-
lar. Beräkningar omfattar inte alla typer 
av föroreningar och hälsoeffekter, och 
de innehåller vissa osäkra antaganden. 
Trafikens luftföroreningar uppskattas 
på ett år totalt orsaka omkring 3 000 
förtida dödsfall. En nationell screening 
indikerar att 200–300 personer dött 
årligen i förtid på grund av utsläpp från 
det statliga vägnätet. 

Aktivt resande

Aktivt resande, det vill säga att gå, cykla 
eller använda kollektivtrafik, har stor 
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Tabell 13
Exponering för trafikbuller och hälsopåverkan av trafikbuller, samt förändring under 2015

Exponering för trafikbuller (antal 
personer)

Hälsopåverkan av trafikbuller 
(DALY)

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

- 6 500 

Tillstånd trafikbuller från statliga vägar 
och järnvägar

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

- 1 900

Effekten av trafikförändringar och ge-
nomförda bullerskyddsåtgärder 2015

200 färre > 30 dBA Leq inomhus Ingen beräkning genomförd

Effekten av Trafikverkets genomförda 
bullerskyddsåtgärder 2015 (skärmar 
och fasadåtgärder)

Minskade bullernivåer utomhus eller 
inomhus för cirka 3 300 + cirka 13
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positiv inverkan på folkhälsan. De som 
regelbundet går eller cyklar minskar 
risken för förtida död med 28 respektive 
22 procent. 

Dagens gång- och cykelresor beräk-
nas förhindra cirka 3 500 förtida döds-
fall och ge cirka 81 300 DALY, varav  
56 700 från färre förtida dödsfall och  
24 600 från färre kroniska sjukdomar. 
Det finns en stor potential i att öka 
denna positiva hälsoeffekt. Cirka en 
tredjedel av alla resor som är kortare 
än fem kilometer görs med bil. Alla kan 
inte ersättas med cykel, men det ger en 
indikation på potentialens storlek.

Det finns inget belägg för att cyklan-
det på nationell nivå har förändrats, men 
flera kommuner uppger att cyklandet 
ökar.

LANDSKAP
Landskap är ett brett begrepp som här 
innefattar natur- och kulturvärden, 
ekologiska funktioner, kulturhistoria och 
naturresurser som dricksvatten, odlings-
mark och skogsmark. Transportinfra-
struktur och trafik har en omfattande, 
negativ påverkan på landskapet, bland 
annat genom att skapa barriärer, göra 
intrång i områden med höga naturvärden, 

skapa störningar och sprida föroreningar. 
Infrastrukturen inrymmer också höga 
natur- och kulturvärden, till exempel 
artrika väg- och järnvägsmiljöer.

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

Landskapsanpassningen har en 
negativ utveckling inom vissa områden. 
Exempelvis minskar artrika miljöer, 
kulturmiljöer och alléer, och barriäref-
fekterna ökar. Orsaken är den befintliga 
infrastrukturens allmänt eftersatta un-
derhåll som gör att fokus ligger på andra 
faktorer än att landskapets värden och 
funktioner inte upprätthålls.  

Trafikverket har under 2015 haft en ökad 
genomförandetakt på riktade miljöåtgär-
der för att minska bristerna. Dessutom 
uppnår inte alltid ny- och ombyggd 
infrastruktur önskvärd prestanda sett ur 
ett landskapsperspektiv.

Det finns i dagsläget få landskaps-
anpassade statliga vägar och järnvägar, 
och våra inventeringar visar områden 
med stora brister. En tredjedel av alla 
vägpassager över vattendrag utgör defi-
nitiva eller partiella vandringshinder för 
bottenlevande djur och för fisk och utter. 
Det finns tusentals konfliktsituationer 
mellan statlig infrastruktur och vatten-
förekomster av betydelse för dricksvat-
tenförsörjningen eller med höga natur-
värden. Uppskattningsvis hälften av 
dessa behöver åtgärd för att uppnå vad 
som bedöms som en acceptabel risknivå, 
bristnivå eller påverkansnivå. 

Tabell 14
Positiva effekter av dagens aktiva resande

Aktivt resande Minskat antal fall av  
kronisk sjukdom per år*

Förhindrade förtida 
dödsfall per år

DALY

Gång 11 500 2 900 66 000

Cykling 3 000 600 15 300

Totalt 14 500 3 500 81 300

* Dos-responssamband finns i nuläget för demens, stroke, hjärtinfarkt, diabetes typ 2, bröstcancer, hjärtsvikt, 
och tjocktarmscancer



I kapitlet redovisas Trafikverkets resultat med avseende på verksam-
hetsvolym och finansiering. Kapitlet visar vad vi har åstadkommit med 
tilldelade resurser för långsiktig planering av transportsystemet för väg-
trafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt för byggande, drift och 
underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Tabell 15
Verksamhetsvolym, miljoner kronor

Planera åtgärder Planera trafik Underhåll Trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift

Om- och nybyggnadsåtgärder Utbetalning av bidrag, stöd och 
medfinansiering

Uppdragsverksamhet Totalt

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Verksamhetsvolym 1 328 1 332 1 301 615 665 782 17 812 19 033 18 860 2 639 2 647 2 730 19 600 19 104 19 646 4 243 4 227 4 108 2 861 2 558 2 590 49 099 49 568 50 019

Fördelade stödkostnader 34 33 38 16 17 23 461 478 549 68 67 80 507 480 572 1 086 1 075 1 262

Summa 1 363 1 366 1 339 631 682 805 18 273 19 512 19 410 2 707 2 714 2 810 20 107 19 584 20 219 4 243 4 227 4 108 2 861 2 558 2 590 50 185 50 643 51 281

Finansiering

Anslag 1 344 1 353 1 324 254 284 390 16 591 16 966 16 885 2 667 2 648 2 760 14 025 15 386 16 864 4 151 4 213 4 063 39 032 40 849 42 284

Lån 284 526 367 1 503 1 855 453 1 788 2 382 820

Bidrag 7 4 7 1 0 0 36 36 50 2 1 2 2 530 1 098 1 747 91 12 45 1 2 668 1 152 1 853

Intäkter av avgifter  och övriga intäkter 11 10 8 405 433 453 1 362 1 741 2 016 38 65 48 2 048 1 245 1 155 1 2 1 2 930 2 693 2 680 6 796 6 188 6 361

Ianspråktagande av tidigare ackumulerat överskott 243 92 0 243 92

Summa finansiering 1 363 1 366 1 339 660 718 844 18 273 19 512 19 410 2 707 2 714 2 810 20 107 19 584 20 219 4 243 4 227 4 108 2 930 2 693 2 681 50 284 50 813 51 410

Resultat extern uppdragsverksamhet och  
offentligsrättsliga avgifter

-29 -36 -38 -70 -135 -91 -99 -171 -129

Not : För beskrivning av sambandet mellan resultatredovisningen och den finansiella redovisningen se not 42 i den finansiella redovisningen.

Eftersom utfallen i samtliga verksam-
heter påverkas av förändringen har nya 
jämförelsesiffror för 2013 och 2014 tagits 
fram till årsredovisningen 2015.

Resultatet av verksamheten definieras 
som leveranser, det vill säga prestationer i 
form av produkter och tjänster. Leveran-
serna ska bidra till att vi kan genomföra 
våra uppgifter enligt instruktion och 
regleringsbrev. Beslutade leveranser re-
dovisas för varje verksamhet i respektive 
avsnitt. 

I Trafikverket bedrivs även arbete som 
är gemensamt för hela verksamheten, 
bland annat inom strategiskt och opera-
tivt kundarbete, forskning och innova-
tion, samverkan för effektivare krishante-
ring samt internationellt arbete.

Sammanfattning
Verksamhetens totala omfattning under 
2015 var 51,3 miljarder kronor, vilket är 
0,6 miljarder kronor eller 1,3 procent 
högre än under 2014. Volymen för om- 
och nybyggnadsåtgärder har ökat med 
0,6 miljarder kronor jämfört med 2014. 
Dessa åtgärder finansierades till 83 (78,5) 

procent med anslag, vilket är en ökning 
jämfört med 2014. Den lånefinansierade 
delen minskar medan vi ser en ökning av 
delen som finansieras av bidrag. 

Underhållsverksamheten minskade 
marginellt med 0,1 miljarder kronor 
jämfört med 2014.  För 2015 finansie-
rades 87 (87) procent av verksamheten 
med anslag.

I tabell 16 redovisas hur verksamhe-
terna finansierades med olika anslag och 
anslagsposter.

Under våren 2015 fick Trafikverket 
uppdraget från regeringen att ta fram 
ett inriktningsunderlag för perioden 
2018–2029. Huvuduppdraget var att 
analysera inriktningar för utveckling av 
transportinfrastrukturen. Det färdiga 
underlaget lämnades till regeringen i 
november. 

Trafikverkets arbete med miljö och 
hälsa innefattade under 2015 en mängd 
åtgärder. Inom klimatområdet bör 
nämnas utökad användning av verktyget 
Klimatkalkyl, vilket minskar byggrela-
terade klimatutsläpp vid infrastruktur-
investeringar. Andra åtgärder är sänkta 
hastigheter, dammbindning, fortsatt 
utfasning av farliga ämnen, behandling 
av förorenade områden samt att stötta 
regeringen och Transportstyrelsen med 
att exempelvis utveckla EU-regler för 
avgasemissioner. Vidare har Trafikver-
ket tagit fram och infört interna sty-
rande dokument, metoder och stödjande 

Verksamhetens  
resultat

Trafikverkets verksamhet har följande 
indelning:

• planera åtgärder

• planera trafik

• underhåll

• trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift

• om- och nybyggnadsåtgärder

• utbetalning av bidrag, stöd och 
medfinansiering

• uppdragsverksamhet.

Verksamhetsindelningen motsvarar i 
stora drag Trafikverkets huvudproces-
ser. Under 2015 har vi justerat verksam-
hetsindelningen genom att byta ut Plane-
ring av transportsystemet och Effektivare 
användning av transportsystemet mot 
Planera åtgärder och Planera trafik. Orsa-
ken är främst att få tydligare processer 
och verksamheter att arbeta utifrån. 
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system som förbättrar miljöhänsyn i 
Trafikverkets verksamhet.

Eftersom säkerhet är viktigt i vår 
verksamhet går arbetet med trafiksäker-
heten vidare med Nollvisionen som ut-
gångspunkt. Två av säkerhetsåtgärderna 
på järnvägssidan är stängsling av spår 
och ett pilotprojekt med övervakning 
med värmekameror. På vägsidan fortsät-
ter den systematiska anpassningen av 
hastighetsgränserna. I samarbete med 
andra aktörer har Trafikverket tagit 
fram en strategi för att minska alkohol- 
och narkotikapåverkade i vägtrafiken.

Underhållet på väganläggningen har 
i stort prioriterats till storstadsområden 
och vägar med en högre trafiknivå. När 
det gäller vidmakthållande av järnvägs-
anläggningen har vi inte kunnat hålla 
en reinvesteringstakt som motsvarar 
det uppdämda behovet som finns från 

tidigare år. Delar av anläggningen har 
försämrats under 2015; till exempel har 
utbytestakten för spårväxlar och kon-
taktledningar inte varit tillräckligt hög 
för att möta årets nedbrytning.

Inom Trafikverkets forskning och 
innovation kan nämnas de förkommersi-
ella demonstrationer av två typer av el-
vägar som startats under 2015. Projekten 
med elvägar är ett exempel på bidrag till 
det transportpolitiska målet att Sverige 
år 2030 bör ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen.

Trafikverket har under året arbe-
tat för att ytterligare öka kvaliteten 
på trafikinformation till allmänhet 
och näringsliv. Vi har också tagit över 
trafikinformationen för pendeltågstra-
fiken i Stockholm. Under 2015 handlade 
vi också upp ett nationellt tåglednings-
system som ytterligare ska förbättra 

tågledningen. Systemet ska vara infört 
år 2020.

Några exempel på stora projekt som 
togs i bruk under året och som bidrar till 
förbättrad kapacitet är tunneln genom 
Hallandsås, ökad kapacitet på Malmba-
nan, anslutning kombiterminal Rosers-
berg och Pågatåg nordost. 

Planera åtgärder
När Trafikverket planerar transport-
systemet tillsammans med regioner, 
kommuner, näringslivet och andra 
aktörer så gör Trafikverket det med ett 
helhetsperspektiv. Planeringen innefattar 
allt från tidiga analyser till prioriterade 
åtgärdsplaner och färdigställda åtgärder. 
Under de senaste åren har Trafikverket 
genomfört stora förändringar för att för-
bättra och effektivisera planeringen: ett 
nytt system för framtagande av väg- och 
järnvägsplaner har införts, användningen 
av åtgärdsvalsstudier har blivit omfat-
tande, planerade byggstarter rapporteras 
årligen till regeringen och den interna 
styrningen av investerings- och under-
hållsåtgärder har utvecklats. 

PÅVERKAD SAMHÄLLSUTVECKLING

Påverkan i tidiga skeden 
Trafikverket vill komma in i ett tidigt 
skede i andra aktörers samhällsplane-
ring, i syfte att tillsammans åstadkomma 
hållbara och effektiva trafikslagsö-
vergripande lösningar. Det är viktigt 
att vi tidigt blir uppmärksammade på 
önskemål från kommuner, näringslivets 
aktörer, planupprättare med flera och 
att vi skapar delaktighet och samsyn i 
planeringen. 

Utvecklingsprojektet Den attraktiva 
regionen genomförs i samarbete med sex 
län och regionförbund, samt Boverket och 
Sveriges kommuner och landsting (SKL).  

Tabell 15
Verksamhetsvolym, miljoner kronor

Planera åtgärder Planera trafik Underhåll Trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift

Om- och nybyggnadsåtgärder Utbetalning av bidrag, stöd och 
medfinansiering

Uppdragsverksamhet Totalt

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Verksamhetsvolym 1 328 1 332 1 301 615 665 782 17 812 19 033 18 860 2 639 2 647 2 730 19 600 19 104 19 646 4 243 4 227 4 108 2 861 2 558 2 590 49 099 49 568 50 019

Fördelade stödkostnader 34 33 38 16 17 23 461 478 549 68 67 80 507 480 572 1 086 1 075 1 262

Summa 1 363 1 366 1 339 631 682 805 18 273 19 512 19 410 2 707 2 714 2 810 20 107 19 584 20 219 4 243 4 227 4 108 2 861 2 558 2 590 50 185 50 643 51 281

Finansiering

Anslag 1 344 1 353 1 324 254 284 390 16 591 16 966 16 885 2 667 2 648 2 760 14 025 15 386 16 864 4 151 4 213 4 063 39 032 40 849 42 284

Lån 284 526 367 1 503 1 855 453 1 788 2 382 820

Bidrag 7 4 7 1 0 0 36 36 50 2 1 2 2 530 1 098 1 747 91 12 45 1 2 668 1 152 1 853

Intäkter av avgifter  och övriga intäkter 11 10 8 405 433 453 1 362 1 741 2 016 38 65 48 2 048 1 245 1 155 1 2 1 2 930 2 693 2 680 6 796 6 188 6 361

Ianspråktagande av tidigare ackumulerat överskott 243 92 0 243 92

Summa finansiering 1 363 1 366 1 339 660 718 844 18 273 19 512 19 410 2 707 2 714 2 810 20 107 19 584 20 219 4 243 4 227 4 108 2 930 2 693 2 681 50 284 50 813 51 410

Resultat extern uppdragsverksamhet och  
offentligsrättsliga avgifter

-29 -36 -38 -70 -135 -91 -99 -171 -129

Not : För beskrivning av sambandet mellan resultatredovisningen och den finansiella redovisningen se not 42 i den finansiella redovisningen.
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Tabell 16
Anslagsförbrukningen per verksamhet, miljoner kronor

Planera åtgärder Planera trafik Underhåll Trafikledning, 
trafikinformation 

och övrig drift

Om- och  
nybyggnadsåtgärder

Utbetalning av bidrag, stöd 
och medfinansiering

Styrning och stöd Total  
anslagsförbrukning

1:1  Utveckling av statens transportinfrastruktur  (ramanslag)

6  Investeringar i regional plan 55 0 0 0 2 153 750 0 2 958

10  Större investeringar i nationell plan

       10.1  Väginvesteringar 0 0 0 0 2 123 245 0 2 368

       10.2  Järnvägsinvesteringar 0 0 0 0 8 118 150 0 8 269

       10.3  Sjöfartsinvesteringar 0 0 0 0 0 75 0 75

       10.4 Luftfartsinvesteringar

11  Övriga investeringar

       11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar 0 0 0 0 1 967 31 0 1 998

       11.2 Kollektivtrafiksatsningar 0 0 0 0 0 271 0 271

12  Övrig verksamhet

       12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning 610 86 0 0 280 34 0 1 010

       12.2 Forskning och innovation 304 0 0 0 0 0 0 304

       12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet 0 0 0 0 0 476 0 476

S:a 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag) 969 86 0 0 14 642 2 033 0 17 730

1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (ramanslag)

1 Vidmakthållande väg

    1.1 Drift och underhåll av vägar 66 13 8 988 1 190 0 68 0 10 325

    1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar 7 0 1 781 0 0 0 0 1 787

    1.4 Bidrag för drift av enskild väg 0 0 0 0 0 1 093 0 1 093

2 Vidmakthållande järnväg

    2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg 41 258 5 546 1 490 0 11 0 7 346

4  Forskning och innovation 146 0 0 0 0 0 0 146

S:a 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (ramanslag) 260 271 16 315 2 680 0 1 173 0 20 698

S:a 1:3 Administration (ramanslag) 41 11 0 0 0 0 1 235 1 287

1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag)

1 Icke statliga flygplatser - del till Trafikverket 0 0 0 0 0 63 0 63

2  Flygtrafiktjänster 0 0 0 0 0 7 0 7

3 Beredskapsflygplatser 0 0 0 0 0 7 0 7

S:a 1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag) 0 0 0 0 0 78 0 78

S:a 1:7 Trafikavtal (ramanslag) 0 0 0 0 0 780 0 780

S:a 1:10 Från EU-budgeten finanserade stöd till Transeuropeiska nätverk (ramanslag) 0 0 0 0 123 0 0 123

1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)

3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) 12 0 20 2 0 0 0 34

6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) 0 0 0 0 867 0 0 867

S:a 1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag) 12 0 20 2 867 0 0 900

1:14 Trängselskatt i Göteborg

1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) 4 0 12 0 0 0 0 16

2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) 0 0 0 0 672 0 0 672

S:a 1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag) 4 0 12 0 672 0 0 688

Summa 1 286 368 16 347 2 682 16 303 4 063 1 235 42 284
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Under 2015 har arbetet fokuserat på 
fortsatt utveckling av metoder och 
arbetssätt. Bland annat har en arbetsmo-
dell tagits fram för regionala perspektiv 
i lokal planering och för hur kommuner 
kan medverka till att infrastrukturinves-
teringar skapar lokal utveckling.

Boverket har, tillsammans med 
Trafikverket, Naturvårdsverket, En-
ergimyndigheten och Tillväxtverket, 
regeringens uppdrag att upprätta och 
förvalta en plattform för frågor om 
hållbar stadsutveckling. Under 2015 har 
arbetet fokuserat på att etablera plattfor-
men som mötesplats och arena.

Trafikverket deltar i havsplanering-
en, som leds av Havs- och vattenmyn-
digheten, och som beskriver sjöfartens 
anspråk i ett långsiktigt perspektiv, 
med hänsyn till teknikutveckling och 
godsscenario. Trafikverket stöder också 
forskning som utvecklar säkerhet och 
miljöhänsyn för sjöfarten.

Stort intresse för åtgärdsvalsstudier

Åtgärdsvalsstudier är en förberedande 
del i planeringen av transportlösningar, 

baserad på en metodik som ger ett vidare 
perspektiv i problemlösningen. Arbets-
sättet stimulerar till innovativa och kost-
nadseffektiva lösningar, genom att flera 
aktörer engageras i problemlösningen. 
Åtgärdsvalsstudier gör det också möjligt 
att mer förutsättningslöst tillämpa den 
så kallade fyrstegsprincipen, det vill 
säga att i första hand föreslå åtgärder 
som påverkar behovet av transporter 
och valet av transportsätt, i andra hand 
åtgärder som effektiviserar användandet 
av befintlig infrastruktur, och i tredje 
och fjärde hand begränsade ombygg-
nadsåtgärder och större investeringar. 

Under året genomförde Trafikverket 
omkring 200 åtgärdsvalsstudier. Studi-
erna har i många fall involverat flera ak-
törer, exempelvis kommuner, besöksnä-
ringen och en berörd industri eller skola. 
En av de större åtgärdsvalsstudierna 
handlar om lösningar för framtida 
transporter av malm från Bergslagen till 
lämplig hamn. 

Trafikverket har utvecklat en portal 
för att underlätta det praktiska samar-
betet med externa aktörer och konsulter 
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Tabell 16
Anslagsförbrukningen per verksamhet, miljoner kronor

Planera åtgärder Planera trafik Underhåll Trafikledning, 
trafikinformation 

och övrig drift

Om- och  
nybyggnadsåtgärder

Utbetalning av bidrag, stöd 
och medfinansiering

Styrning och stöd Total  
anslagsförbrukning

1:1  Utveckling av statens transportinfrastruktur  (ramanslag)

6  Investeringar i regional plan 55 0 0 0 2 153 750 0 2 958

10  Större investeringar i nationell plan

       10.1  Väginvesteringar 0 0 0 0 2 123 245 0 2 368

       10.2  Järnvägsinvesteringar 0 0 0 0 8 118 150 0 8 269

       10.3  Sjöfartsinvesteringar 0 0 0 0 0 75 0 75

       10.4 Luftfartsinvesteringar

11  Övriga investeringar

       11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar 0 0 0 0 1 967 31 0 1 998

       11.2 Kollektivtrafiksatsningar 0 0 0 0 0 271 0 271

12  Övrig verksamhet

       12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning 610 86 0 0 280 34 0 1 010

       12.2 Forskning och innovation 304 0 0 0 0 0 0 304

       12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet 0 0 0 0 0 476 0 476

S:a 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag) 969 86 0 0 14 642 2 033 0 17 730

1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (ramanslag)

1 Vidmakthållande väg

    1.1 Drift och underhåll av vägar 66 13 8 988 1 190 0 68 0 10 325

    1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar 7 0 1 781 0 0 0 0 1 787

    1.4 Bidrag för drift av enskild väg 0 0 0 0 0 1 093 0 1 093

2 Vidmakthållande järnväg

    2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg 41 258 5 546 1 490 0 11 0 7 346

4  Forskning och innovation 146 0 0 0 0 0 0 146

S:a 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (ramanslag) 260 271 16 315 2 680 0 1 173 0 20 698

S:a 1:3 Administration (ramanslag) 41 11 0 0 0 0 1 235 1 287

1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag)

1 Icke statliga flygplatser - del till Trafikverket 0 0 0 0 0 63 0 63

2  Flygtrafiktjänster 0 0 0 0 0 7 0 7

3 Beredskapsflygplatser 0 0 0 0 0 7 0 7

S:a 1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag) 0 0 0 0 0 78 0 78

S:a 1:7 Trafikavtal (ramanslag) 0 0 0 0 0 780 0 780

S:a 1:10 Från EU-budgeten finanserade stöd till Transeuropeiska nätverk (ramanslag) 0 0 0 0 123 0 0 123

1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)

3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) 12 0 20 2 0 0 0 34

6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) 0 0 0 0 867 0 0 867

S:a 1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag) 12 0 20 2 867 0 0 900

1:14 Trängselskatt i Göteborg

1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) 4 0 12 0 0 0 0 16

2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) 0 0 0 0 672 0 0 672

S:a 1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag) 4 0 12 0 672 0 0 688

Summa 1 286 368 16 347 2 682 16 303 4 063 1 235 42 284



och för att få en enhetlig och gemen-
sam hantering. Portalen, som började 
användas under 2015, innehåller även en 
åtgärdsbank som stöder en fortsatt sam-
ordning, oavsett om åtgärderna faller 
inom Trafikverkets eller någon annans 
ansvarsområde. 

Barns och ungas inflytande 

Under året har Trafikverket tillsammans 
med Boverket, Folkhälsomyndigheten, 
Sveriges kommuner och landsting samt 
Skolverket tagit vara på och summerat 
erfarenheterna från åtgärdsvalsstudier 
där sju skolor i Båstad, Pajala, Sundsvall 
och Åre varit delaktiga. Barn och unga 
samt deras lärare har deltagit i studierna 

tillsammans med planerare från kom-
munerna och Trafikverket. Resultatet 
lyfter fram framgångsfaktorer och 
fallgropar till nytta för fler kommuner 
och andra aktörer. Studierna har visat 
positiva effekter på såväl planeringen 
som skolans arbete samt barnens delak-
tighet och kunskap. Alla medverkande 
har varit mycket nöjda med samarbetet. 

UTVÄRDERADE BEHOV
För att få en bra bild av behovet av 
utveckling och åtgärder i transport-
systemet krävs en nära samverkan med 
regioner, kommuner, näringslivet och 
andra aktörer. Denna samverkan sker 
kontinuerligt både på regional och 

nationell nivå. Dessutom krävs kvalitets-
säkrat underlag som visar trafikens 
och transporternas utveckling samt 
anläggningarnas tillstånd, för att vi ska 
kunna analysera och planera åtgärder. 
Trafikverket arbetar kontinuerligt med 
att metodbeskriva, granska och kvali-
tetsdeklarera de data som används som 
planeringsunderlag.  Under 2015 har vi 
fokuserat på arbetet med det underlag 
som används inom projektet Tillsam-
mans för tåg i tid (TTT). 

PLANER FÖR TRANSPORTSYSTEMET
Inriktningsplanering 2018–2029
Trafikverket fick våren 2015 i uppdrag 
av regeringen att ta fram ett inriktnings-
underlag inför infrastrukturplanering 
för perioden 2018–2029. Underlaget 
lämnades till regeringen i november. 
Huvuduppdraget var att analysera tre 
inriktningar för utveckling av transport-
infrastrukturen: 

• med beslutad politik

• med hittills beslutade och avise-
rade åtgärder 

• med antaganden om ytterli-
gare styrmedel och åtgärder för 
att kostnadseffektivt minska 
transportsystemets utsläpp av 
växthusgaser.  

En viktig del i uppdraget var att redovisa 
vilken ekonomisk ram som krävs för att 
vidmakthålla transportsystemet på da-
gens nivå, och redovisa vilka ytterligare 
medel som skulle behöva skjutas till för 
att åtgärda det eftersläpande underhål-
let.

Trafikverket har identifierat fyra 
övergripande utmaningar för trans-
portsystemet: att möta en urbaniserad 
värld – både i stad och på landsbygd, att 
åstadkomma ett robustare system, att 
möta en snabb och föränderlig värld och 
att minska utsläppen av växthusgaser.

Trafikverkets analyser visar på 
behov av väsentligt högre åtgärdsnivåer 
än i gällande plan, både för väg- och 
järnvägssystemet: 6–8 miljarder kronor 
mer per år för att bibehålla nuvarande 
funktionalitet. Om det eftersläpande un-
derhållet ska åtgärdas krävs ytterligare 
4–5 miljarder kronor per år. 

Om totalramen ska hållas oföränd-
rad anser Trafikverket att anslaget för 
vidmakthållande bör ökas, på bekost-
nad av anslaget för utveckling. Med 
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Tabell 17
Verksamhetsvolym och leveranser för planera åtgärder och övriga uppgifter, miljoner kronor

2013 2014 2015

Leveranser 

Påverkad samhällsutveckling  107     97     86    

Utvärderade behov  215     183     212    

Planer för transportsystemet  215     218     210    

Överenskomna och uppföljda åtgärder  155     189     167    

Summa leveranser planering av åtgärder  692     686     675    

Övriga uppgifter

Forskning och innovation  490     499     475    

Museiverksamhet  50     52     47    

Hantering av enskilda vägar, ledningsärenden och geodatasamverkan  49     45     55    

Arbetsplaner, järnvägsplaner och förvaltningsrättsligt stöd  15     16     15    

Kundtjänst  33     34     33    

Summa övriga uppgifter  637     646     626    

Summa verksamhetsvolym planering av åtgärder och övriga uppgifter  1 328     1 332     1 301    

Finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.3 Myndighetsutövning (2013 1:1 ap13 och 1:2 ap.8.1 )  73     57    

 - 1:1 ap.5.1 Väginvesteringar (2013 1:2 ap.16.1)  180     196    

 - 1:1 ap.5.2 Järnvägsinvesteringar (2013 1:2 ap.10.1)  80     90    

 - 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan (2013 1:1 ap.16.2)  38     51     55    

 - 1:1 ap.9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 
(2013 1:1 ap.12 och 1:2 ap.11)

 382     372    

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

  -1:1 ap 12.2 Forskning och innovation  304    

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar (2013 1:1 ap.16.3)  121     122     66    

 - 1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (2013  1:1 ap.16.5)  41     46     7    

 - 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (2013 1:2 
ap.10.2)

 101     97     41    

 - 1:2 ap 4  Forskning och innovation  146    

 - 1:3 Administration  284     277     41    

 - 1:11 ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket  5     4     12    

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

Bidrag  7     3     7    

Intäkter av avgifter och övriga intäkter  11     9     8    

Summa finansiering  1 328     1 332     1 301    



Tabell 18
Resultat av Trafikverkets åtgärder för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp och energianvändning

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 2010-2015

Minskning till följd av genomförda åtgärder (tusenton CO2) 101 115 173 99 42 59 589

Minskning till följd av genomförda åtgärder (GWh energi) 239 539 321 163 200 1 462

Siffrorna i tabellen är ett nettoresultat av åtgärder som bidragit till ökade och minskade koldioxidutsläpp.
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det ytterst begränsade utrymmet som 
finns för investeringar över 100 miljoner 
kronor om totalramen bibehålls, föreslår 
Trafikverket en fokusering på åtgärder 
i fyrstegsprincipens tidiga steg, för att 
möta de utmaningar som trafiksystemet 
står inför.

Sverigeförhandlingens arbete på 
uppdrag av regeringen med de nya hög-
hastighetsjärnvägarna Stockholm–Gö-
teborg/Malmö har pågått parallellt med 
Trafikverkets arbete med inriktnings-
underlaget, vilket krävt ett stort mått av 
synkronisering. Sverigeförhandlingen 
ska slutredovisa sitt uppdrag under 2017. 

Miljö och hälsa

Trafikverket genomförde insatser som 
minskade energianvändningen och 
koldioxidutsläppen från väg- och järn-
vägstrafik samt infrastruktur med 210 
GWh respektive 62 000 ton koldioxi-
dekvivalenter under 2015. De åtgärder 
som räknas in är trafiksäkerhetskameror 
för ökad hastighetsefterlevnad, spar-
sam körning som en del i förarprovet, 
järnvägsinvesteringar, minskad dubb-
däcksanvändning samt åtgärder inom 
byggande, drift och underhåll av statlig 
väg och järnväg. 

Samtidigt genomförde Trafikverket 
insatser som ökade koldioxidutsläppen 
med 3 200 ton och energianvändningen 
med 11 GWh, främst till följd av ökad 
trafik och höjda hastigheter. Tabell 18 
redovisar nettoeffekten av ökade och 
minskade utsläpp till följd av Trafikver-
kets insatser.

Årliga utsläpp och energianvändning 
från byggande, drift och underhåll av 
de investeringar som öppnat för trafik 
under 2015 bedöms uppgå till 2 400 ton 
och 62 GWh. 

Trafikverkets klimatkalkyl, som be-
räknar infrastrukturens klimatpåverkan 
i ett livscykelperspektiv, har vidareut-
vecklats under 2015 och är nu obligato-
risk för alla investeringar på 50 miljoner 
kronor eller mer. Utveckling av modellen 
pågår för drift- och underhållsskedet.

För att få en effektiv styrning av ar-
betet med buller- och vibrationsåtgärder 
har Trafikverket fastställt en riktlinje 
för buller och vibrationer, utvecklat 
arbetssätten, vidareutvecklat verkty-
get Bullerdatabasen samt utvecklat 
branschsamarbete kring bullerdämpan-
de fasader. Genomförda bulleråtgärder 
redovisas på sidan 59.

Den forskning om vibrationers sömn-
påverkan som Trafikverket finansierat 
ger ytterligare vetenskapligt stöd för 
riktvärden i Trafikverkets riktlinjer och 
genomförande av åtgärder. 

Under året har Trafikverket vidtagit 
flera åtgärder enligt lokala och regio-
nala åtgärdsprogram för bättre luft. Ett 
exempel är sänkta hastigheter på delar 
av E4 och E18 i Stockholmsområdet, 
framför allt under dubbdäckssäsongen, 
för att minska utsläpp av skadliga 
partiklar. Sänkta hastigheter minskar 
dessutom klimatpåverkande utsläpp och 
bullernivåer. För att minska partikelhal-
terna genomfördes också dammbind-

ning, bland annat i Göteborg, Stockholm, 
Örnsköldsvik och Umeå. 

På uppdrag av regeringen har Tra-
fikverket arbetat med kunskapsöverfö-
ring till offentliga och privata aktörer 
inom fordons- och transportbranschen, 
för att öka förutsättningarna för med-
vetna däckval, och på så sätt minska 
användningen av dubbdäck.

Trafikverket stöttar också regeringen 
och Transportstyrelsen i utvecklingen 
av EU-regler för avgasemissioner, för att 
på sikt förbättra luftkvaliteten. Arbetet 
inriktades under året på avdunstnings-
krav samt utsläppskrav för arbetsma-
skiner.

Trafikverkets insatser för ökad folk-
hälsa genom aktivt resande är desamma 
som insatserna för att förbättra använd-
barheten för gång-, cykel- och kollektiv-
trafik. 

Under året har andelen varor med 
information om innehåll av farliga 
ämnen, som Trafikverket tillhandahål-
ler sina entreprenörer, ökat från tre till 

Tabell 19
Kemiska produkter med utfasningsämnen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kemiska produkter med utfasningsämnen 37 13 8 11 6 6
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tretton procent. Antalet produkter med 
utfasningsämnen har minskat från 76 till 
6 sedan 2009. 

För att öka landskapsanpassningen 
av infrastruktur har styrande dokument 
om landskap och landskapsanpassad 
infrastruktur tagits fram. 

Under 2015 har metoden i forsknings- 
och utvecklingsprojektet Landskap 
i långsiktig planering framgångsrikt 
testats i investeringsprojekt. Metoden 
har också kommunicerats med en rad 
myndigheter.

Under 2015 fortsatte arbetet med att 
säkra vattnets kvalitet vid vattentäkter 
och vattenförekomster med stora natur-
värden. En ny handbok för inspektion 
och skötsel av öppna dagvattenanlägg-
ningar har tagits fram, och handboken 
Yt- och grundvattenskydd har genom-
gått en omfattande revidering. Tra-
fikverket har också gjort en fortlöpande 
bedömning av konfliktsträckor och 
inventerat befintliga yt- och grundvat-
tenskydd.

Förorenade områden

Trafikverket ansvarar för avhjälpandeåt-
gärder (enligt miljöbalken) för förorena-
de områden som uppkommit till följd av 
verksamhet som har bedrivits av Luft-
fartsverket, Banverket, Vägverket och 
Statens järnvägar. Även den historiska 
miljöskuld som staten ska bära enligt 
vissa bolagiseringsavtal ingår (så kallad 
miljögaranti). Det återstår arbete med 

att kartlägga och åtgärda förorenade 
områden i syfte att begränsa risken för 
skador eller olägenheter för människor 
och miljö. Saneringen är förknippad 
med höga kostnader. Förutom vad som 
beskrivs nedan saneras föroreningar ge-
nom schaktarbeten i vissa investerings- 
och underhållsprojekt.

Cirka 3 900 förorenade områden är 
identifierade, och de flesta har orsakats 
av järnvägsverksamhet. Av dessa är  
3 700 punktkällor (förorening som kom-
mer från en till ytan begränsad verksam-
het). Punktkällorna åtgärdas genom 
följande process: inventering, översiktlig 
undersökning, detaljerad undersökning 
och riskbedömning, åtgärdsutredning 
och efterbehandling. Inför varje skede 
sållas de objekt bort som inte bedöms 
medföra någon skada eller olägenhet för 
människors hälsa och miljön. En stor del 
av punktkällorna orsakade av järnvägs-
verksamhet är inventerade, men endast 
cirka 15 procent av de identifierade 
punktkällorna har hittills översiktligt 
undersökts. Antalet järnvägsobjekt som 
har undersökts detaljerat och efterbe-
handlats är än mindre. 

Hittills har verksamheten fokuserat 
på föroreningar orsakade av järnvägs-
verksamhet. Det är därför endast ett 
fåtal väg- och flygplatsrelaterade verk-
samheter som hittills har inventerats 
eller undersökts. Under den kommande 
treårsperioden planeras dock ett flertal 
inventeringar av väg- och flygplatsrela-

terade verksamheter. Under 2015 har, 
förutom inventering och översiktliga 
undersökningar, cirka 10 detaljerade un-
dersökningar och cirka 15 efterbehand-
lingar genomförts. Under de närmaste 
åren kommer verksamheten att bedrivas 
med ungefär samma omfattning, men 
med ännu mera fokus på att genomföra 
de inventeringar som kvarstår för att få 
bättre kunskap om föroreningarna och 
de risker som kan uppstå i verksamhe-
ten, och på att ta fram dokument som 
styr delar av hanteringen av förorenade 
områden. 

För de diffusa föroreningskällorna 
(framför allt diffus spridning från järn-
vägs- och väganläggningarna) bedöms 
riskerna för skada och olägenhet vara 
lägre än för punktkällor. Eftersom dessa 
källor är utsträckta till sin karaktär 
används en annan arbetsprocess. En 
generell uppfattning om förorenings-
situationen kartläggs med pilotstudier 
i representativa områden. Det finns 
dock endast ett fåtal sådana pilotstu-
dier, och därför kan vi inte uttala oss 
om föroreningarnas utbredning och 
omgivningspåverkan. För att förbättra 
kunskapen om de diffusa föroreningarna 
planerar vi för sådana pilotstudier.

Arbetet med miljögarantin sker i 
nära samverkan med berörda bolag. För 
varje bolag pågår en tolkning av deras 
bolagiseringsavtal. Tolkningen utgör 
grund för vilken ersättning som bolagen 
kan få från Trafikverket. Grundprinci-
pen är dock att bolagen får ersättning 
för ansvar eller kostnader till följd av 
föroreningar som uppstått innan bola-
gen bildades. Årligen hanteras cirka 200 
ärenden. Ärendena varierar mycket i 
komplexitet och kostnad. Under 2015 har 
Trafikverket betalat ut cirka 25 miljoner 
kronor till bolagen, och dessutom har 
medel avsatts för kommande ersätt-
ningar. 

Trimning och effektivisering

Åtgärder för trimning och effektivise-
ring ingår i den nationella transportpla-
nen för åren 2014–2025 under rubriken 
Åtgärdsområden. Det är mindre förbätt-
ringar i det befintliga transportsystemet 
som bidrar till att användningen av 
transportsystemet blir mer effektiv, sä-
ker och hållbar, utan kostnadskrävande 
investeringar. För att få ut så mycket 
nytta som möjligt av åtgärderna planeras 



35Trafikverkets årsredovisning 2015

vilka som ska genomföras med kortare 
framförhållning än de stora, namngivna 
investeringarna. Detta ger en ökad flexi-
bilitet och därmed större möjligheter att 
genomföra de mest effektiva åtgärderna. 

En redovisning av genomförda åtgär-
der 2015 finns i avsnittet Verksamhetens 
resultat, Om- och nybyggnadsåtgärder.

Trafiksäkerhet

Nollvisionen, som riksdagen fattade be-
slut om 1997, är den givna utgångspunk-
ten för allt säkerhetstänkande inom Tra-
fikverket. Ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken. Det är målet för allt 
vårt säkerhetsarbete, som vi genomför i 
samverkan med många aktörer – kom-
muner, skolor, företag, organisationer 
och myndigheter.

Trafikverket samordnar hanteringen 
av trafiksäkerhetsrisker i järnvägstrafi-
ken, bland annat genom branschens ge-
mensamma forum: Forum för hantering 
av gemensamma trafiksäkerhetsrisker 
(FRI). 

Trafikverket har identifierat ett antal 
platser och sträckor där människor i 
högre utsträckning än på övrig järnväg 
omkommer i personpåkörningar. Det 
handlar i första hand om självmord. 

Årets stängsling beräknas spara cirka 
9,5 människoliv varje år. Planen är att 
komplettera stängsling med kamera-
övervakning och tillhörande larmkedjor. 
Ett pilotprojekt med teknik baserad på 
värmekameror har genomförts med 
syfte att bland annat verifiera tekniken 
och ta fram rutiner vid trafikledningen. 
Projektet har så här långt utfallit posi-
tivt, och en minskning av störningar i 
järnvägssystemet har kunnat skönjas. 

Under namnet Säkra bangårdar 
stärker Trafikverket områdesskyddet 
på rangerbangårdarna, bland annat för 
att minska antalet dödade på grund av 
elolyckor. Under året har 6 rangerban-
gårdar färdigställts med stängsel och 
inpasseringsskydd.

En ny riktlinje för val av skyddsalter-
nativ i plankorsningar har getts ut under 
året. Den beskriver vilken standard 
skyddet i plankorsningar ska ha vid 
exempelvis hastighetshöjning på banan. 
Den beskriver också när nya plankors-
ningar får byggas.

Med utgångspunkt i de indikatorer 
som definieras av EU (Common Safety 
Indicators) pågår en utveckling av indi-
katorer för övervakning av trafiksäker-
heten för järnväg.

Hastighetsefterlevnad är den enskilt 
viktigaste faktorn för att nå trafiksäker-
hetsmålen för vägtrafiken till 2020. Utö-
ver detta är ökad säkerhet för oskyddade 
trafikanter det viktigaste att arbeta med, 
och det gäller särskilt cyklister. 

Den systematiska anpassningen 
av hastighetsgränserna till vägarnas 
standard fortsätter. Under 2015 inledde 
Trafikverket en dialog med länsplane-
upprättarna om behovet av ändrade 
hastighetsgränser. 

Trafikverket och Polismyndigheten 
äger och driver ett system för automa-
tisk trafiksäkerhetskontroll (ATK). I 
december 2015 omfattade systemet 1 300 
stationer. Den uppmätta hastighetsef-
terlevnaden var fortsatt hög, och mer 
än 70 procent av allmänheten anser att 
automatisk övervakning är ett bra sätt 
att övervaka hastigheter. 

Trenden med minskande hastighets-
överträdelser har stagnerat, vilket även 
fortsatt under 2015. Ungefär 50 procent 
håller gällande hastighetsgräns, vilket 
är långt under den nivå som krävs för att 
nå målet om 80 procents efterlevnad till 
2020. 

Resultatredovisning
Verksamhetens resultat
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Trafikverket samverkar med andra 
aktörer för att påskynda utvecklingen av 
fordonssäkerhet. Under 2015 användes 
nya beräkningsmodeller för att förut-
säga säkerhetsvinster av olika system, i 
syfte att ge underlag till den översyn av 
etappmål för vägtrafiksäkerhet som ska 
slutföras under 2016. 

Nästan alla nya personbilar som säljs 
i Sverige är av modeller som har krock-
testats av Euro NCAP. Målet är att 80 
procent av trafiken år 2020 ska utgöras 
av bilar med fem stjärnor. Under 2015 
var andelen 63 procent.

Användningen av bilbälten i framsä-
tet i personbilar har ökat något jämfört 
med 2014. År 2015 använde 98 (98) 
procent av förarna bälte, liksom 97 (96) 
procent av passagerarna i framsätet. Av 
dem som omkommer i personbilsolyckor 
är dock drygt en tredjedel obältade. 

Bilar med bältespåminnare bedöms 
svara för 79 procent av trafiken vid ut-
gången av 2015 och nära 100 procent 2020.

En ny strategi för att minska andelen 
alkohol- och narkotikapåverkade i väg-
trafiken har tagits fram i samverkan med 
Folkhälsomyndigheten, MHF, Polisen, 
Transportstyrelsen och VTI. Bland 
prioriterade insatsområden kan nämnas: 
alkoholutandningsprover, nykterhets-
stödjande teknik, behandlande och 
stödjande insatser samt kartläggning av 
oskyddade trafikanter som omkommer 
i alkohol- och narkotikarelaterade tra-
fikolyckor. Trafikverket har också i ett 
regeringsuppdrag redovisat juridiska, 
praktiska och ekonomiska förutsättning-
ar för automatisk nykterhetskontroll i 
svenska hamnar.

Andelen nyktra förare har ökat från 
99,72 procent 2007 till 99,77 (99,78) pro-
cent 2015. De senaste tre åren har dock 
den positiva trenden planat ut.

Personresor

Trafikverket har i uppdrag att ge råd 
och stöd till de regionala kollektivtrafik-
myndigheterna. Som ett led i detta har 
vi, tillsammans med Sveriges kommuner 
och landsting (SKL), färdigställt och 
publicerat en reviderad vägledning för 
upprättande av regionala trafikförsörj-
ningsprogram. 

I samband med mer omfattande 
uppgraderingar anpassar Trafikverket 
stationerna för personer med funktions-
nedsättningar. Under 2015 åtgärdades 

DIAGRAM 24

Relativ utveckling av andel fordon över skyltad hastighet, 
statligt vägnät april–september 1996–2015, (index 1996=1)
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Andel trafikarbete med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP 
2002–2015, samt nödvändig utveckling för att målet om 
max 220 dödade till 2020 ska kunna nås, procent
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Andelen personer som vid observationstillfället var 
bältade i personbilars framsäte 1997–2015, samt 
nödvändig utveckling för att målet om max 220 dödade 
till 2020 ska kunna nås, andel i procent
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DIAGRAM 27

Andel nyktra förare. Mätserie baserad på data från 
polisens kontroller 2007-2015, samt nödvändig 
utveckling till 2020, andel i procent
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10 stationer i det prioriterade kollektiv-
trafiknätet. Totalt har 76 av 150 stationer 
åtgärdats sedan 2008. Uppgradering och 
byte av skyltning och dynamisk infor-
mationsutrustning pågår och genomförs 
systematiskt. Samtidigt införs så kallade 
pratorer för interaktiv information.  

Under 2015 åtgärdades även 201 buss-
hållplatser. Totalt har 951 av cirka 2 000 
utpekade busshållplatser (48 procent) 
åtgärdats sedan 2008.

En modell för att följa upp andelen 
som upplever att de har möjlighet att 
använda lång- och kortväga kollektiv-
trafik för samtliga trafikslag är under 
uppbyggnad. Mätningar har genomförts 
tre år i rad och omfattar 9 grupper med 
olika funktionsnedsättningar. Resultatet 
för användbarheten för 2015 visar ett to-
talindex på 48 (43), där 100 är maximalt. 
Tendensen är en liten förbättring av 
användbarheten jämfört med året innan.

Samverkan för en ökad och säker 
cykling sker i Nationella cykelrådet, som 
leds av Trafikverket. Rådet har tagit 
fram ett första nationellt cykelbokslut 
samt en cykelstrategi med tillhörande 
handlingsplan som redovisats till re-
geringen. Arbetet har resulterat i att 
cykelvägnätet nu införts i den nationella 
vägdatabasen (NVDB) och att cykelba-
nornas drift- och underhållsstandard 
setts över. Trafikverket har också, till-
sammans med Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), genomfört en nationell 
cykelkonferens.

Cyklister och gående är de trafikant-
grupper där flest skadas allvarligt. Under 
2015 fortsatte samarbetet för att ta fram 
en reviderad strategi för säkrare cykling. 
Parallellt med detta fortsatte arbetet 
med en första strategi för säkert gående. 

Under 2015 var den observerade cy-
kelhjälmsanvändningen 38 (37) procent. 
Trots en tydligt positiv utveckling är 
användningen inte i linje med vad som 
krävs för att nå målet 70 procent till 
2020. 

En förstudie har färdigställts som 
grund för vidareutveckling av indi-
katorer inom området jämställdhet. I 
Trafikverkets arbete med jämställdhet 
är det viktigt att säkerställa att olika 
gruppers åsikter beaktas i infrastruk-
turplaneringen. Därför har Trafikverket 
utvecklat uppsökande samråd och möj-
ligheter att få information och synpunk-
ter via internet.

Redovisningsmetoden för samlad 
effektbedömning (SEB) har utvecklats 
ytterligare, för att fånga jämställdhets-
aspekter.

Trafikverket för en extern dialog om 
aktuella frågor inom området personre-
sor i bland annat Nationella persontrans-
portrådet, där framför allt branschorga-
nisationer deltar. 

Trafikverkets nationella och 
regionala råd för tillgänglighet och 
användbarhet för personer med funk-
tionsnedsättning (RTAF) är ett forum 
för erfarenhetsutbyte och samråd i 
strategiskt viktiga frågor.

Godstrafik

Trafikverkets program Järnvägens 
sidosystem ska precisera vad som är Tra-
fikverkets respektive marknadens åta-
gande när det gäller uppställningsspår, 
godsterminaler och depåer. Programmet 
har analyserat problemområden som rör 
ansvar och roller. 

Programmets punkter har löpande 
varit föremål för dialog med aktörerna 
(järnvägsföretag, tjänsteleverantörer, 
fastighetsägare med flera). Tre områden 
har bedömts som särskilt angelägna att 
analysera vidare: upplåtelseformer för 
rangerbangårdar, reglering av tjänster i 
samband med uppställning samt fram-
tida rangerbehov. 

Mindre godsterminaler mellan 
järnväg och väg, så kallade lastplatser 
som ägs av Trafikverket, tillhör järnvä-
gens sidosystem. Det framtida behovet 
bedöms generellt vara lågt men ett fåtal 
lastplatser har fortsatt stor betydelse. 

Trafikverket har påbörjat ett arbete 
med en inriktning för hur Trafikverket 
ska förhålla sig till godsfrågor i större 
urbana områden. Nyckelfrågor som ska 
belysas är bland annat Trafikverkets roll, 

ambitionsnivå, intern resursfördelning 
samt hur samverkan med andra aktörer 
kan se ut.

Kunskapen om hur godsflöden, fyll-
nadsgrader, godsinnehåll med mera ser ut 
i våra större städer är mycket bristfällig. 
Trafikverket har i samverkan med SKL, 
Trafikanalys och Closer inlett ett arbete 
för att få bättre koordinering av forsk-
ning och statistik inom området, samt en 
tydlig definition av faktiska behov. 

Trafikverket medverkar i Närings-
livsrådet, som är ett forum för dialog där 
framför allt branschorganisationer sam-
verkar om frågor som rör näringslivets 
perspektiv. Regionalt finns sex gods-
transportråd där syftet är samverkan 
mellan trafikslag, tidig planering, bättre 
användning av befintlig infrastruktur 
samt att sprida information och kunskap 
om godstransporter. 

Trafikverket deltar även i projektet 
Klimatneutrala godstransporter på 
väg (KNEG), vars mål är att till 2020 
halvera utsläppen från en typisk svensk 
godstransport på väg jämfört med 2005. 
Resultatet 2014 har gett en besparing på 
13 procent, motsvarande 500 000 ton 
koldioxid. Resultatet för 2015 redovisas 
sommaren 2016.

Avgifter på banor och vägar

Banavgifter är obligatoriska för de 
aktörer som trafikerar järnvägen, och 
Trafikverket tar ut avgifterna med stöd 
av järnvägslagen (2004:519). Sedan den  
1 augusti 2015 gäller även den direkt bin-
dande genomförandeförordningen (EU) 
2015/909 om beräkning av den kostnad 
som uppstår som en direkt följd av den 
tågtrafik som bedrivs. Den nya EU-
förordningen reglerar vilka kostnader 
som får täckas med banavgifter och hur 
avgifterna får beräknas. 

DIAGRAM 28

Andel observerade cyklister med cykelhjälm 1996-2015, 
samt nödvändig utveckling till 2020, andel i procent
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Trafikverket har en långsiktig plan 
för banavgifterna. Enligt denna ska 
avgifterna gradvis utformas som ett 
ekonomiskt styrmedel under planperio-
den 2014–2025. I detta ligger att anpassa 
banavgifterna till den nivå som järn-
vägslagen förutsätter och att differen-
tiera avgifterna så att de ger incitament 
till effektivare kapacitetsutnyttjande och 
spårvänligare fordon. Dessa incitament 
ska långsiktigt bidra till leveranskvalite-

terna robusthet, kapacitet och punktlig-
het.

Intäkterna från banavgifter går oav-
kortat till drift och underhåll av järnvä-
gen och ger ett tillskott till de medel som 
anslås för drift och underhåll. Intäk-
terna uppgick till 1 429 miljoner kronor 
2015, vilket innebär att banavgifternas 
bidrag till infrastrukturförvaltningen 
följer planen. Intäkterna motsvarade 17 
procent av Trafikverkets totala verk-

samhetsvolym för drift och underhåll av 
järnvägsinfrastrukturen.

På vägsidan tas trängselskatter ut i 
Stockholm och Göteborg, och från den  
1 februari 2015 tas avgift ut på broarna 
på riksväg 50 i Motala och på E4 i Sunds-
vall. Trafikverket ansvarar tillsammans 
med Transportstyrelsen för drift och 
funktionalitet i systemet för skatter och 
infrastrukturavgifter. Kostnadseffekti-
viteten i upptagssystemet följs upp via 
ekonomiska nyckeltal och redovisas i 
tabell 20. Flerpassageregeln i Göteborg, 
som innebär att trängselskatt bara tas 
ut en gång även om man passerar flera 
betalstationer under 60 minuter, medför 
att nära 50 procent av samtliga passager 
inte blir beskattade. Det manuella arbe-
tet med flerpassageregeln är betydande, 
vilket förklarar den högre kostnaden per 
beskattad passage i Göteborg. 

Syftet med trängselskatterna är att 
förbättra framkomligheten och minska 
trafikens miljöpåverkan. Skatterna 
utgör även en del i finansieringen av 
infrastruktursatsningar inom ramen 
för Stockholmsöverenskommelsen och 
Västsvenska paketet. Syftet med broav-
gifterna är att bidra till finansieringen av 
broarna i Motala och Sundsvall.

Ledningar i vägnätet 

Under året har Trafikverket beviljat  
4 352 tillstånd för att dra nya ledningar 
inom vägområdet. Av dessa rör 43,7 
procent bredband eller kanalisationer i 
vägområdet, och i 9,5 procent av dessa 
är motparten en fiberförening. Åtgärder 
har vidtagits för att minska handlägg-
ningstiderna. Resultatet kommer att 
följas upp under 2016. Trafikverket är 
involverat i utvecklingen av Post- och 
telestyrelsens webbapplikation ”Led-
ningskollen” och bidrar med medel för 
utveckling av och information om de 
delar som främjar regeringens bred-
bandsmål.

ÖVERENSKOMNA OCH  
UPPFÖLJDA ÅTGÄRDER
Trafikverket har en intern process för 
att säkerställa att de åtgärder som ingår 
i de långsiktiga planerna genomförs 
effektivt. Den bygger på en fyraårig 
verksamhetsplan för att få en så bra 
framförhållning som möjligt. Detta är 
helt nödvändigt för att ge bästa möjliga 
förutsättningar för upphandling och 

Tabell 20 
Kostnad per beskattad passage 2015

Stockholm
(Trängselskatt)

Göteborg
(Trängselskatt)

Sundsvall
(Broavgift)

Motala
(Broavgift)

Total kostnad exkl kapitalkostnader, tkr                           
84 680    

                       
107 768    

                         
2 927    

                           
3 173    

Antalet beskattade passager 62 748 081  68 872 005 3 316 514 2 327 104

Kostnad per passage, kr 1,35 1,56 0,88 1,36
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effektivt genomförande av projekten. 
Vi har fokuserat på att öka framförhåll-
ningen, och förbättringar har skett de 
senaste åren.

Planera trafik
För att kunna ha goda möjligheter att 
resa mellan bostad, arbete, skola och 
fritidsaktiviteter är det av största vikt att 
det finns trafiksystem som tillgodoser 
dessa behov. En väl fungerande vägtra-
fik och kollektivtrafiksystem som är väl 
samplanerade bidrar till detta. 

På samma sätt är det mycket viktigt 
för företag att känna trygghet i att det 
finns fungerande transportmöjligheter 
för de varor och tjänster som produceras. 

UTVÄRDERA BEHOV
Det är viktigt att det finns stabilitet i den 
trafik som kan erbjudas och att det är 
enkelt att få tillgång till de tjänster som är 
nödvändiga för att transporterna ska bli 
effektiva. Arbetet med att utveckla kund-
samverkan, möjligheten att få snabba svar 
på förfrågningar och utökade möjligheter 
till självservice har därför varit en stor 
del av arbetet under 2015.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
PLANERING AV TRAFIK
Järnvägsnätsbeskrivning
Trafikverket ger varje år ut en järn-
vägsnätsbeskrivning, som beskriver 
förutsättningarna för att ansöka om och 
bedriva järnvägstrafik. 

I enlighet med SERA-direktivet be-
höver den som ansöker om kapacitet inte 
längre ha tillstånd från Transportstyrel-
sen. Det är i stället Trafikverkets ansvar 
att bedöma den sökandes förmåga att 
organisera eller bedriva järnvägstrafik, 
vilket har medfört att Trafikverket tagit 
fram kriterier för denna bedömning.

PLANERAD OCH REGLERAD TRAFIK 
Tågplan 2016
48 (47) järnvägsföretag har ansökt om 
och tilldelats kapacitet i tågplanen för 
2016. Den största trafikförändringen är 
att tunneln genom Hallandsåsen öppna-
des för trafik i december 2015. Det inne-
bär dels kortare restid mellan Göteborg 
och Malmö, dels att godstrafiken kan 
utnyttja tyngre tåg. Dessutom startade 
regional persontrafik mellan Malmö och 
Trelleborg i december 2015.

För att säkerställa att järnvägsanlägg-
ningen är trafiksäker och kan möjliggöra 
den tågtrafik som utlovats, måste an-
läggningen underhållas. Det sker genom 
att tid för banarbeten planeras för hela 
året. Antalet banarbeten under 2016 
beräknas till cirka 8 900 (6 800). Större 
arbeten avser främst förberedelser för 
Citybanan i Stockholmsområdet och 
underhållsarbeten mellan Stockholm 
och Göteborg. 

Trafikverket fick in hälften så många 
synpunkter på utkastet till tågplan som 
året innan. Även antalet oförenliga 
önskemål om kapacitet minskade, från 
fem till fyra. Orsaken var framför allt att 
kundkommunikationen stärkts och att 
simulering använts, både för att tydlig-
göra tillgänglig kapacitet och för att 
kvalitetssäkra planen. 

Tabell 21
Verksamhetsvolym och leveranser för planera trafik, miljoner kronor

2013 2014 2015

Leveranser

Utvärderade behov       30          29          27    

Förutsättningar för planering av trafik       13          23          19    

Planerad och reglerad trafik     202        218        323    

Genomförda förarprov     371        396        412    

Summa verksamhetsvolym planera trafik 615  665    782   

Finansiering

Anslag 

 - 1:1 ap.3 Myndighetsutövning (2013 1:1 ap13 och 1:2 ap.8.1 )       77          83     

 - 1:1 ap.9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 
(2013 1:1 ap.12 och 1:2 ap.11)

        5            8     

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

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar (2013 1:1 ap.16.3)       18          13          13    

 - 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (2013 
1:2 ap.10.2)

    110        127        258    

 - 1:3 Administration       30          36          11    

Bidrag         1           -             -      

Intäkter av avgifter och övriga intäkter     405        433        453    

Summa finansiering     644        701        821    

Resultat offentligrättslig verksamhet, Förare -     29    -     36    -     38    
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Förändringar utanför tågplanen

Antalet ansökningar om förändringar av 
den fastställda kapaciteten i tågplanen, 
så kallade ad hoc-ansökningar, uppgick 
till drygt 83 200 (83 000). 

Under 2015 har ärendehanteringen 
förbättrats genom fokus på ett tydligt 
serviceåtagande gentemot kunderna och 
genom transparens i hanteringen. 

Att följa och optimera ärendehante-
ringen har visat sig vara en framgångs-
faktor. Under 2015 minskade de genom-
snittliga handläggningstiderna avsevärt 
och merparten av ärendena besvarades 
inom fem arbetsdagar.

Tillsammans för tåg i tid 

Det branschgemensamma punktlighets-
arbetet, Tillsammans för tåg i tid (TTT), 
påbörjades under 2013. Målet till 2020 
är att 95 procent av såväl persontågen 
som godstågen ska ankomma till slutsta-
tion senast fem minuter efter utsatt tid, 
samt att 80 procent av resenärerna ska 
vara nöjda med trafikinformation och 
punktlighet till resmålet. Branschen har 
satt ett ambitiöst mål, och varje punkt-
lighetsökning är en framgång i arbetet. 
Med befintliga insatser finns det en risk 
att 95 procents punktlighet inte kommer 
att uppnås till år 2020. Arbetet kommer 
därför att behöva intensifieras de kvar-
varande åren, och det krävs betydande 
insatser från alla medverkande aktörer 
för att nå det uppsatta målet.

Insatser har genomförts för att för-
bättra kvaliteten i de data som beskriver 
förseningarna och för att finna orsaker 
och samband samt skapa en ny databas 
som möjliggör information på en mer 
detaljerad nivå.

Ett samarbete mellan Trafikverket, 
operatörer och entreprenörer på Södra 
stambanan och Västra stambanan har 
bidragit till bättre planering och genom-
förande av banarbeten. 

De aktörer som påverkar iordning-
ställande av tåg vid Hagalunds bangård 
i Stockholm har etablerat ett gemensamt 
arbetssätt med daglig styrning och 
ständiga förbättringar. Insikten om hur 
viktigt det är att tågen avgår i tid från 
depån och att även små förseningar fort-
plantar sig i systemet är helt avgörande. 
Avgångspunktligheten från Hagalund 
har förbättrats med cirka fem procent-
enheter sedan 2013 och är nu 86 procent 
inom 2 minuter.

Trafikverket har också ett samarbete med 
Danmark och Tyskland för att minska 
antalet försenade tåg från utlandet. 

MYNDIGHETSBESLUT FÖR EN 
EFFEKTIVARE ANVÄNDNING AV 
TRANSPORTSYSTEMET 
Ett pilotprojekt för certifiering av 
personal som utför väghållningsarbete 
genomfördes under året, och cirka 500 
personer har certifierats enligt Skandi-
navisk infrastrukturkompetens (SIK) 
krav.

Arbetet med Trafikverkets trafikföre-
skrifter har förenklats genom nya rutiner 
och arbetssätt. Även intygandet av 
lagstöd för automatisk trafiksäkerhets-
kontroll (ATK) har förenklats, liksom 
handläggningen av så kallade vägvis-
ningsärenden. Resultatet blir kortare 
svarstider genom att vägvisningsplaner 
digitaliseras för vägar med nummer 
över 500. Under januari–oktober 2015 
fattades beslut i 1 832 (1 916) vägvisnings-
ärenden. 

TRANSPORTDISPENSER OCH 
SPECIALTRANSPORTER
Ansökningar om dispens för väg-
transporter som överstiger normalt 

tillåten bredd, längd eller vikt besva-
ras i de flesta fall inom samma dygn. 
Trafikverket behandlade cirka 23 000 
(cirka 20 200) ansökningar om trans-
portdispenser och lämnade cirka 1 600 
yttranden till kommuner, om tunga, 
breda eller långa vägtransporter. En 
god dialog med de sökande ledde till att 
endast ett fåtal ansökningar avslogs. När 
vi inte lyckas hitta en lämplig färdväg på 
väg rekommenderar vi i stället transport 
på järnväg. Järnvägen är i många fall 
det enda alternativet för riktigt tunga 
transporter, och cirka 70 procent av all 
godstrafik på järnväg gäller någon typ av 
specialtransport. Trafikverket hanterar 
årligen cirka 1 000 transportvillkor och 
cirka 6 000 transporttillstånd för järn-
väg, där varje ansökan berör upp till 10 
tåg. Mätningar visar att handläggnings-
tiderna är korta för både dispensansök-
ningar på väg och specialtransporter på 
järnväg samt att de sökande är nöjda.

GENOMFÖRDA FÖRARPROV
Den genomsnittliga väntetiden för 
förarprov minskade under 2015. En rad 
åtgärder bidrog till detta: 21 nyutbildade 
trafikinspektörer, extrapersonal, flyt-
tade semestrar, utökade öppettider på 

Tabell 22
Körprov och kunskapsprov, medelväntetid för hela landet

2011 2012 2013 2014 2015

Medelväntetid körprov, antal dagar 11 13 20 10 10

Medelväntetid kunskapsprov, antal dagar 6 5 7 6 5



41Trafikverkets årsredovisning 2015

Resultatredovisning
Verksamhetens resultat

helger och kvällar, en nationell provdag 
lördagen den 30 maj samt omfördel-
ning av resurser i landet. Trafikverket 
har även förstärkt informationen och 
dialogen med trafikskolornas branschor-
ganisationer. 

Medelväntetiden för körprov var 10 
dagar, vilket är i nivå med 2014. Medel-
väntetiden för kunskapsprov var 5 dagar 
(6). Vid utgången av 2015 var kötiden till 
körprov i genomsnitt 20 (17) dagar. 

Efterfrågan på körprov ökade med 5 
procent jämfört med föregående år. För 
kunskapsprov ökade efterfrågan med 6 
procent. Antalet körprov och kunskaps-
prov var 313 000 (299 000) respektive 
368 000 (346 000). 

Underhåll
Under 2015 genomfördes underhåll 
för nästan 19 miljarder kronor, vilket 
är i nivå med föregående år. Järnvägs-
systemets förutsättningar är sämre 
än vägsystemets, och en orsak är att 
anläggningen är ålderstigen och har ett 
uppdämt behov av upprustning. Vi läg-
ger större vikt vid förebyggande under-
håll, så att resultatet ska bli ett robustare 
system med lägre behov av avhjälpande 
underhåll till följd av infrastrukturfel. 
Detta minskar de störningar i trafiken 
som medför stora samhällskostnader.

GENOMFÖRDA  
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER
Väg
Beläggningsåtgärder för storstäder och 
övriga stamvägar har prioriterats under 
2015, i enlighet med den nationella 
planen för transportsystemet. Totalt 
har 30,9 miljoner m2 belagts under året, 
vilket motsvarar cirka 5,4 procent av det 
totala belagda vägnätet. Jämfört med 
2014 är det en ökning med 3,6 miljoner 
m2, beroende på osedvanligt gynn-
samma bitumenpriser på grund av lågt 
marknadspris på olja under 2015. 

Åtgärder har genomförts på priorite-
rade grusvägar för att påverka framkom-
ligheten, säkerheten och robustheten. 
Förebyggande underhållsarbete, såsom 
underhållsgrusning och avvattningsåt-
gärder i form av byte av trummor och 
dikning, genomfördes för att motverka 
där nedbrytningen är mest påtaglig.

På bro- och tunnelbeståndet har vi 
utfört inspektion, planering, utredning, 
löpande underhåll och reinvesteringsåt-

Tabell 23
Verksamhetsvolym underhåll, miljoner kronor

2013 2014 2015

Verksamhetsvolym underhåll väg  10 510     10 890     11 072    

Verksamhetsvolym underhåll järnväg  7 302     8 144     7 788    

Summa verksamhetsvolym underhåll  17 812     19 033     18 860    

FINANSIERING

Anslag 

 - 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan (2013 1:1 ap.16.2)  55    

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar (2013 1:1 ap.16.3)  8 643     8 901     8 988    

 - 1:2 ap 1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar  1 548     1 722     1 781    

 - 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (2013 
1:2 ap.10.2)

 5 899     5 792     5 546    

 - 1:11 ap.3 Trängselskatt i Stockholm - del till Trafikverket  31     16     20    

 - 1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg  - del till Trafikverket  21     14     12    

Lån  284     526     367    

Bidragsintäkter  29     29     42    

Intäkter av avgifter och ersättningar  1 355     1 735     2 013    

Ianspråktagande av tidigare ackumulerat överskott  243     92    

Summa finansiering  17 812     19 033     18 860    

Tabell 24
Verksamhetsvolym genomförda åtgärder -  underhåll väg, miljoner kronor

2013 2014 2015

Underhåll

Belagda vägar  3 216     3 262     3 415    

Grusvägar  305     362     348    

Broar  841     867     841    

Tunnlar  132     62     67    

Trafikinformationsutrustningar  194     270     315    

Övriga vägutrustningar  591     773     693    

Övriga väganläggningar  384     453     455    

Vintertjänster  1 772     1 649     1 720    

Åtgärdande av skador  248     254     267    

Övrigt underhåll  145     156     154    

Bärighet och tjälsäkring av vägar  1 551     1 720     1 805    

Styrning och stöd i genomförande av underhållsåtgärder  327     337     419    

Summa underhållsåtgärder  9 706     10 166     10 501    

Övriga kostnader inom underhållsverksamheten  805     724     572    

Summa verksamhetsvolym underhåll väg  10 510     10 890     11 072    

FINANSIERING

Anslag 

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar (2013, 1:1 ap.16.3)  8 643     8 901     8 988    

 - 1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (2013, 1:1 
ap.16.5)

 1 548     1 722     1 781    

 - 1:11 ap.3 Trängselskatt i Stockholm - del till Trafikverket  31     16     20    

 - 1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg  - del till Trafikverket  21     14     12    

Bidragsintäkter  21     25     42    

Intäkter av avgifter och ersättningar  245     212     230    

Summa finansiering av åtgärder  10 510     10 890     11 072    
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gärder. Vi har prioriterat åtgärder på det 
högtrafikerade vägnätet samt åtgärder 
kopplade till bärighet och trafiksäkerhet 
på hela vägnätet. 

För att säkra framkomligheten på 
längre sikt genomfördes större under-
hållsarbeten på cirka 300 broar, bland 
annat Tjörnbron och Strömsundsbron. 
Brolager med otillräcklig säkerhetsmar-
ginal har bytts ut. 

Vi har inventerat bergsslänter längs 
stora och medelstora vägar i hela landet, 
och för att minska rasrisken har vi rensat 
och förstärkt bergsslänter.

Trafikinformationsutrustning och 
övrig vägutrustning. Trafikinforma-
tionsutrustning och merparten av övrig 
vägutrustning ingår i det vi benämner 
infrasystem. Infrasystem omfattar 
elinstallationer och utrustning utmed 

vägnätet. Underhållsåtgärder i form av 
elsäkerhetsarbete och byte till mindre 
energikrävande ljuskällor utfördes, men 
även reinvesteringsåtgärder i komplexa 
vägtunnlar främst i storstäder, exempel-
vis Södra länken och Götatunneln.

För att uppnå högre tillgänglighet och 
lägre underhållskostnader har utbytet av 
trafiksäkerhetskameror och utbyggnaden 
av styrning och övervakning av vägan-
läggningen fortsatt. 

Bärighetsåtgärder på vägnätet. När 
bärigheten höjs ökar framkomligheten. 
Tabell 26 visar åtgärdernas omfattning 
under perioden 2013–2015.

Huvuddelen av de tunga transpor-
terna på väg går på de större vägarna, 
som är dimensionerade för att klara de 
ökade lasterna. På de mindre vägarna, 
där bärighetsrestriktioner förekommer, 

har det hittills varit främst skogsbruket, 
jordbruket och turismen som genererat 
tunga transporter. Nu har även andra de-
lar av näringslivet börjat efterfråga högre 
bärighet på mindre vägar, exempelvis 
transportörer av vindkraftverk samt 
gruvnäringen. 

Inom bärighetsåtgärder görs även 
förebyggande åtgärder för att möta 
klimatförändringar och för att klara 
stormar och skred. 

Järnväg

Trafikverkets prioriteringar för järnväg är 
bantyperna storstad och större stråk, det 
vill säga banor som har mycket trafik och 
där åtgärderna är samhällsekonomiskt 
lönsamma. Övriga banor, även lågtrafike-
rade, har i några fall åtgärdats eftersom de 
bedömts vara samhällsviktiga.

Tabell 25
Åtgärder och leveranser för underhåll väg år 2015, miljoner kronor                                                                                  

Leveranser

Åtgärder Storstad Stamvägar Arbetspendling
Utpekat viktigt för 
näringslivet

Lågtrafikerat Ej fördelat
Summa: 
Underhållsåtgärder

Belagd väg 69 440 275 901 364 1 376 3 425

Grusväg - - - - 348 - 348

Bro 80 87 12 40 23 609 851

Summa:
leveranser underhåll väg 2015

149 527 287 941 736 1 984 4 624

Sammanställningen kommer från de åtgärder som är registrerade i VUH (Vägunderhållsdatabasen) och BaTMan (Managementsystemet för bro och tunnel) och utgörs främst av större 
åtgärder och kan därför inte jämföras med den totala sammanställningen i tabell 24.
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Under 2015 reinvesterades en tredjedel 
av det årliga totala behovet inom spår. 
Denna reinvesteringstakt ligger således 
under den långsiktiga utbytestakt som 
krävs för att arbeta bort det uppdämda 
spårbytesbehovet som byggts upp över 
åren, till följd av långvarig låg reinves-
teringstakt. Det årliga behovet beräknas 
på anläggningens livscykel och tar fasta 
på långsiktig hållbarhet och kostnadsef-
fektivitet. För att bibehålla trafiksäker-
heten, trots uteblivna spårbyten, har 
hastigheten sänkts på vissa sträckor 
under 2015. Dessutom har ytterligare 
hastighetsnedsättningar annonserats i 
järnvägsnätsbeskrivningen för 2017.

Cirka 10 procent av det årliga 
totalbehovet av reinvesteringar, ur ett 
livscykelperspektiv, inom spårväxlar 
genomfördes under året. Denna reinves-
teringstakt ligger under det långsiktiga 
utbytesbehovet för spårväxlar. För att 
bibehålla funktionen och trafiksäker-
heten har omfattande komponentbyten 
genomförts och enbart i ett fåtal växlar 
har hastigheten sänkts under 2015. Dä-
remot har risken för funktionsnedsätt-
ning tagits upp för ytterligare spårväxlar 
i järnvägsnätsbeskrivningen för 2017.

Inför öppnandet av tunneln genom 
Hallandsås har en bro bytts ut på Lom-
mabanan, en bro har målats om och 
resterande broar har setts över. Repa-
rationer i samband med öppnandet av 
en tidigare igenfylld gångtunnel och 
järnvägsbro har genomförts i Borås. 
Förstörda bullerskärmar (glasrutor) vid 
ett par broar i Stockholm har bytts ut till 
en kostnad av 3,1 miljoner kronor. 

Årstabrons spårplan i brons bågdel 
har bytts ut i sin helhet, vilket motsvarar 
cirka 1 000 ton stål. Samtidigt byttes 
tätskiktet på betongdelen, för att säkra 
framtida beständighet. Detta kostade 
totalt cirka 140 miljoner kronor. 

Bergtekniska underhållsåtgärder har 
utförts i tunnlar längs Bohusbanan. Ned-
fallna bergblock resulterade i en snabb 
insats med bergrensning på Malmbanan, 
och på Bergslagsbanan har stabilise-
rande åtgärder utförts. En extrasatsning 
medförde ökad volym av pågående berg-
arbeten på sträckan Flemingsberg–Järna 
samt nationella åtgärder på flertalet 
prioriterade bergskärningar. 

Det har pågått kontaktledningsprojekt 
på flera platser och cirka 100 kilometer 

Tabell 27
Verksamhetsvolym genomförda åtgärder - underhåll järnväg, miljoner kronor

2013 2014 2015

Underhållsåtgärder

Spår  2 417     2 939     2 326    

 - varav reinvestering spår  1 364     1 331     824    

Spårväxlar  427     459     425    

 - varav  reinvestering spårväxlar  165     178     86    

Broar  110     211     385    

 - varav reinvestering broar  78     140     339    

Tunnlar  94     32     45    

 -  varav reinvestering tunnlar  44    -1     31    

Kontaktledning  306     395     228    

 - varav reinvestering kontaktledningar  272     348     187    

Övriga elanläggningar  369     462     500    

 - varav reinvestering övriga elanläggningar  236     231     276    

Signal- och teleanläggningar  262     392     472    

 - varav reinvestering signal- och teleanläggningar  89     165     195    

Övriga underhållsåtgärder  566     590     722    

 - varav övriga reinvesteringsåtgärder  191     212     219    

Fast del i funktionsupphandlat BAS-underhåll  1 061     1 192     1 129    

Vintertjänster  372     326     324    

Åtgärdande av skador  275     262     239    

Styrning och stöd i genomförande av underhållsåtgärder  154     167     176    

Summa underhållsåtgärder inkl reinvesteringar  6 414     7 427     6 972    

 - varav reinvesteringar  2 439     2 605     2 157    

Fastighets- och stationsförvaltning  213     187     206    

Övriga kostnader inom underhållsverksamheten  675     530     610    

Summa verksamhetsvolym underhåll  järnväg  7 302     8 144     7 788    

FINANSIERING 

Anslag 

 - 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg 
(tidigare år 1:2 ap.10.2)

 5 899     5 792     5 546    

 - 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan (2013 1:1 ap.16.2)  55    

Lån  284     526     367    

Bidragsintäkter  8     4     0    

Intäkter av banavgifter enligt minimipaketet  752     1 271     1 429    

Övriga intäkter av avgifter och ersättningar  358     252     354    

Ianspråktagande av tidigare ackumulerat överskott  243     92    

Summa finansiering  7 302     8 144     7 788    

Tabell 26
Bärighetsåtgärder som genomförts under perioden 2013 -2015.

2013 2014 2015

Riskreducerande väghållningsåtgärder, antal 54 33 48

Beläggning av grusväg, antal km 22 25 16

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

9 6 8

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

600 483 362

Bärighetsåtgärder på viktiga näringslivsvägar, antal km 771 690 721
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kontaktledning har bytts under 2015, 
vilket motsvarar nästan halva det årliga 
behovet. Två större projekt färdig-
ställdes: Fosieby–Trelleborg och första 
etappen av Laxå–Falköping, vilket har 
gjort att kontaktledningsstandarden och 
överföringsförmågan på dessa sträckor 
har förbättrats och att antalet tågstöran-
de fel förväntas minska. På sträckorna 
Lund–Hässleholm, Dals Rostock–Korn-
sjö och Stenbacken–Riksgränsen pågår 
stora kontaktledningsprojekt, i första 
hand för att öka robustheten. Ett totalt 
utbyte av kontaktledningsanläggningen 
för Ånge bangård påbörjades under 2015. 
Hela anläggningen är från tidigt 40-tal 
och är totalt nedsliten. Arbetet beräknas 
vara klart 2017. 

Byggandet av tre omformarstationer 
pågår i Åstorp, Älvängen och Lund. Även 
utbyggnad och effektförstärkning av 
omformarstationerna i Ystad och Järna 
pågår. Samtliga dessa anläggningar 
beräknas bli färdiga och godkända under 
2016–2017. 

Bland åtgärder inom signal- och 
teleanläggningar kan nämnas att Halls-
bergs ställverksdator reinvesterats från 
modell 85 till modell 95. Efter driftsätt-
ningen upptäckte man dock felaktig-
heter i anläggningen, vilket innebar att 
den gamla datorn fick kopplas in tillfäl-
ligt. Att byta ut modell 85 är mycket 
viktigt för att öka robustheten, men 
också för att möjliggöra förändringar i 
anläggningen.

För att frigöra reservdelar som inte 
längre tillverkas har vi i Stockholmsom-
rådet byggt om några plankorsningar. 
Därigenom har reservdelar frigjorts som 
gör det möjligt att utföra felavhjälpning 
på andra ställen.

Trafikverket har arbetat vidare med 
förbättringar av trafikinformationsut-
rustningen på landets järnvägsstationer, 
utifrån det pilotprojekt som genom-
fördes föregående år. Cirka 70 procent 
av stationerna med resandeutbyte är 

inventerade och cirka 30 procent är 
projekterade. 

Under året har vi slutfört underhåll 
och byten av passage- och inbrottsan-
läggningar samt brandvarning i teknik-
anläggningar, exempelvis teknikhus 
och kraftförsörjningsanläggningar. Nya 
avtal för larmmottagning och väktar-
tjänster har slutits. I och med detta 
har Trafikverket passagekontroll- och 
inbrottslarmsystem i full drift från och 
med den 1 januari 2016. 

Tabell 28
Åtgärder och leveranser för underhåll järnväg, miljoner kronor

Leveranser - bantyp

Åtgärder Storstad Större stråk Övriga viktiga 
stråk 

Mindre trafik Ringa eller  
ingen trafik

Ej fördelat  
per bantyp

Summa under-
hållsåtgärder

Spår  505     517     658     295     80     271     2 326    

Spårväxlar  167     160     56     13     3     26     425    

Broar  176     8     12     3     5     181     385    

Tunnlar  21     8     12     0     -       4     45    

Kontaktledningar  9     168     25     10     0     16     228    

Övriga elanläggningar  63     72     197     14     1     154     500    

Signal- och teleanläggningar  60     134     58     38     7     176     472    

Vintertjänster  81     82     47     19     9     87     324    

Åtgärdande av skador  27     100     72     22     7     12     239    

Upphandlat i funktion  265     369     236     144     37     77     1 129    

Övrigt underhåll  147     140     184     59     12     180     722    

Styrning och stöd i genomförande av underhållsåtgärder  176     176    

Summa leveranser underhåll järnväg 2015  1 520     1 757     1 556     617     161     1 361     6 972    

Summa leveranser underhåll järnväg 2014  1 299     2 138     1 905     801     265     1 019     7 427    

Summa leveranser underhåll järnväg 2013  1 120     2 059     1 744     545     149     797     6 414    
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FÖRUTSÄTTNINGAR SOM PÅVERKAT 
VERKSAMHETEN 
Den 1 januari 2015 var startskottet för 
verksamhetsområde Underhålls nya or-
ganisation. Väg- och järnvägssystem har 
delats upp med syfte att få bättre styr-
ning, planering och kontroll av åtgärder 
i anläggningen. Det innebär en uppdel-
ning mellan den dagliga driften och det 
mer långsiktiga underhållet. Arbetet 
med att förbättra arbetssätt och utveckla 
kompetensen pågår fortlöpande.

Vintern var till största delen mild, 
förutom i de norra delarna, där vi i 
början hade flera tillfällen med ”extrem-
väder” och hårda vindar. Söderut var 
vintern mildare med ökade beläggnings-
skador och ökade skador på grusvägar 
(som påverkat timmertransporter från 
stormdrabbade områden).

Stormen Egon slog till i början av 
året, vilket innebar många trädfällning-
ar över vägar. Återställningen fungerade 
bra och trafiken kom igång inom ett 
dygn efter att stormen avtog. Vi hade 
betydande kostnader för detta, vilket 
medförde omprioriteringar.

Jämfört med förra årets sommarpe-
riod, som i och för sig var extrem, har 
våra infrastrukturrelaterade störningar 
inom järnväg minskat väsentligt. Kraftig 
nederbörd under sommaren resulterade 
i håliga och instabila grusvägar, över-
fyllda diken samt några akuta trumras. 
I början på semesterperioden (juni–juli) 
var det däremot rejält varmt, vilket gav 
problem med blödande vägbeläggning 
som behandlades med extra sandning 
och skyltades. Den höga temperaturen 
medförde också solkurvor på järnvägs-
nätet. 

Säkerhet står högt på agendan och 
genomsyrar all underhållsverksamhet. 
Säkerhet är en angelägenhet både för dem 
som använder väg- och järnvägssystemen 

och för dem som genomför åtgärder på 
dem. Säkerhet är att användarna kan 
genomföra resan och transporten med 
minsta möjliga risk för olyckor och tillbud. 
Säkerhet är också att människor ska kunna 
vistas säkert i närheten av vägar och 
järnvägar. Trafikverket har tvingats att 
stänga ett antal rastplatser när människor 
slagit läger där på grund av tillgången till 
vatten, toaletter och el. När rätt standard 
och funktion som tillfällig viloplats för 
trafikanterna kunnat erbjudas igen har 
rastplatserna åter öppnats.
Underhåll av järnvägsanläggningen ska 
bland annat förebygga urspårningar. 
Utvecklingen, till och med 2015, visar 
att antalet urspårningar har minskat. 
De allra flesta händelserna inträffar i låg 
hastighet på bangårdar.

Arbetssättet med arbetsplatskontrol-
ler har varit under översyn under 2015. 

Det är svårt att mäta arbetsplatskon-

trollerna, och under 2016 ska en något 
mer nyanserad bild som stöder arbets-
sättet tas fram. 

I diagram 30 visas utfall på kontroll-
frågor från underhållsverksamhet 2015. 
Cirka var tionde punkt som kontrolleras 
blir en avvikelse mot lagar, regler och 
upphandlingskrav på våra arbetsplatser 
när det gäller el- och trafiksäkerhet.

ANLÄGGNINGARNAS TILLSTÅND
En avgörande faktor för behovet av un-
derhåll och reinvestering är anläggning-
arnas tillstånd och deras användning. 
Behovet ökar beroende på hur mycket 
anläggningens tillstånd har försämrats 
gentemot beslutad standard. Underhålls-
behovet ökar progressivt vid långvarig 
nedbrytning utan korrigerande under-
håll. Vi lägger större vikt vid förebyg-
gande underhåll, eftersom det ger ett 
robustare system med lägre behov av 

DIAGRAM 29
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i storstäderna, pendlingsstråk och andra 
trafikintensiva vägavsnitt. 

Vi fortsätter att harmonisera syste-
men och arbetssätten för tillståndsbe-
dömningen. Som stöd för detta används 
ett standardiserat underhållssystem, och 
i princip alla komponenter är nu inlagda 
i detta. 

Infrasystemen, det vill säga trafik-
informationsutrustning och merpar-
ten av övrig vägutrustning, kräver ett 
systematiskt underhåll för att kunna 

avhjälpande underhåll till följd av fel. 
Detta minskar de störningar i trafiken 
som medför stora samhällskostnader.

De stora utmaningarna på vägsidan 
är att hantera den underhållspuckel som 
finns på både vägar och konstruktioner 
från 1950-, 1960- och 1970-talen samt 
att hantera de nya högre tillåtna total-
lasterna på vägnätet. Vägsystemet ska 
också klara av en allt större trafikmängd 
i storstäderna, främst med avseende på 
störningar. 

Järnvägssystemets största utmaning-
ar ur underhållsperspektivet är anlägg-
ningens nuvarande tillstånd, behovet av 
tid i spår, den ökade trafikeringen samt 
slitaget. I dag utnyttjas kapaciteten i 
så hög grad att systemet blivit ytterst 
känsligt för störningar. Det är därför 
nödvändigt med mer sammanhållen 
tid i spår för att genomföra långsiktigt 
hållbara underhållsinsatser. 

Väg

Trafikverket har sedan 2012 en fastställd 
underhållsstandard för belagd väg, som 
är baserad på samhällsekonomiska be-
dömningar och beskriver det tillstånd då 
underhållsåtgärder bör sättas in. 

Sett över hela vägnätet har tillstånds-
utvecklingen varit svagt negativ under 
2015. Den positiva utveckling som fanns 
fram till 2013 har avstannat. Framför 
allt är det storstadsvägarna som har stått 
för den positiva utvecklingen tidigare, 
men under 2015 har de försämrats något. 
Tillståndet för övriga stamvägar är oför-
ändrat. För pendlingsvägar är trenden 
att tillståndet är något förbättrat. Övriga 
vägtyper har en svagt negativ utveck-
ling, men förändringen är så liten att den 
inte är statistiskt säkerställd. 

För de lägre trafikerade vägtyperna 
är det ojämnheter (IRI) som dominerar 
avvikelser mot underhållsstandarden. 
På storstadsvägar, övriga stamvägar 
och pendlingsvägar är det framför allt 
spårdjup som orsakar avvikelse mot 
underhållsstandarden.

Brobeståndets utveckling följs genom 
indikatorn brist på kapitalvärde, en stan-
dardiserad värdering av förekommande 
skador relativt återanskaffningsvärdet. 
Sedan indikatorn tillkom 1996 har 
brobeståndet som helhet haft en positiv 
utveckling, men på senare år har den 
avstannat något.

Bärighetstillståndet anses vara gott; 

endast 25 av landets 16 500 broar har 
nedsatt framkomlighet i förhållande 
till den standard de är byggda för. Trots 
den positiva utvecklingen bör broarnas 
bärighet observeras noga, eftersom bro-
arna har en hög medelålder.

Trafikinformationsutrustning och 
övrig vägutrustning. Trafikinformations-
utrustning är en viktig verksamhet för 
säkerhet och framkomlighet i vägan-
läggningen. Mängden trafikinforma-
tionsutrustning ökar snabbt, i synnerhet 
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stödja viktiga funktioner som trafikled-
ning och vinterväghållning. Systemen 
har dock relativt kort livslängd och hög 
reinvesterings- och utbytestakt. Detta 
teknikområde tar därför allt större andel 
av Trafikverkets ekonomiska resurser i 
anspråk.

Järnväg

Trafikverket genomför en blandning av 
förebyggande och avhjälpande underhåll 
och reinvesteringar, och arbetar för att 
hitta rätt balans. Prioriteringarna inom 
järnvägen har inneburit en inriktning 
av åtgärder på storstäder och större 
stråk, eftersom det är där vi får bäst ef-
fekt i form av ökad robusthet och bättre 
punktlighet. 

För att skapa bättre förutsättningar 
att genomföra planerade åtgärder i 
spår, har Trafikverket infört så kallade 
servicefönster, med tider för åtgärder 
i spår helt utan trafik. Det innebär att 
vi kan paketera och genomföra flera 
åtgärder samtidigt, utföra dem på ett 
säkert sätt och samtidigt minska antalet 
störningar för trafiken. En annan åtgärd 
för att minska störningarna i trafiken 
är att vintertid ha höjd snöberedskap 
och reducerad trafik. Det är bättre att få 
tåg kommer fram i tid än att många blir 
försenade. 

Den ekonomiska behovssammanställ-
ningen för inriktningsunderlag inför 
infrastrukturplaneringen för perioden 
2018–2029 visar på stora behov av un-
derhålls- och reinvesteringsåtgärder.  
35 procent av behovet återfinns inom 
storstäder och på större stråk. Ser 
man till de ingående delsystemen så är 
behovet för bana 34 procent och för el 
45 procent, och för signal återfinns 52 
procent av behovet inom storstad och 
större stråk.

Uppmätta tekniska tillståndspara-
metrar är en viktig del i Trafikverkets 
tillståndsbedömning. Det är dock många 
parametrar som tillsammans beskri-
ver anläggningens tillstånd, och det 
pågår ständigt en utveckling av dessa 
parametrar för att vi ska kunna göra en 
helhetsbedömning av anläggningen. Det 
är dock ännu inte möjligt att redovisa 
denna helhetsbedömning.

De teknikslag som under 2015 haft 
flest anmälda fel är spårväxel, plankors-
ning och signal. Spårväxel och signal 
som felorsak förekommer mest frek-
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vent i storstad och på större stråk – i 
Stockholm och Göteborg och på Västra 
stambanan, Södra stambanan och 
Malmbanan. Plankorsning som felorsak 
förekommer mest frekvent på större 
stråk, stråk med övrig viktig gods- och 
persontrafik samt mindre trafikerade 
stråk – på Västra stambanan, Södra 
stambanan och Malmbanan. Utfallet 
per bantyp för 2015 är inte statistiskt 
säkerställt som en skillnad mot föregå-
ende år. Utfallet för 2015 ligger inom den 
normala variationen.

Trafikledning, trafikinforma-
tion och övrig drift
Trafikverket leder och övervakar trafi-
ken på 98 400 kilometer statliga vägar 
och 12 000 kilometer statliga järnvägar. 
I trafikledningen ingår att se till att 
våra vägar är framkomliga, att tågen 
kommer i tid och att trafikinformationen 
är aktuell och användbar. Dessutom 
ingår att avropa akut underhåll när det 
behövs. För att klara detta arbetar vi i 
nära samverkan med andra aktörer, som 
järnvägsföretag, kommuner, kollektiv-
trafikaktörer och blåljusmyndigheter. 

Tabell 29
Verksamhetsvolym och leveranser för trafikledning, trafikinformation och övrig drift, miljoner kronor

2013 2014 2015

Leveranser

Trafikinformation till medborgare och näringsliv

   Väg  52     48     43    

   Järnväg  144     142     147    

Summa trafikinformation till medborgare och näringsliv  197     190     190    

Övervakad och styrd väg- och järnvägstrafik

  Väg  155     166     207    

  Järnväg  811     768     772    

Summa övervakad och styrd väg- och järnvägstrafik  965     934     979    

Övervakad och styrd väg- och järnvägsanläggning och övrig drift

  Väg  767     665     751    

  Järnväg  168     121     212    

Summa övervakad och styrd väg- och järnvägsanläggning och övrig drift1  935     787     963    

El och telekommunikation infrastruktur

  Väg  164     229     216    

  Järnväg  379     508     382    

Summa el- och telekommunikation infrastruktur  543     737     598    

Summa verksamhetsvolym trafikledning, trafikinformation och övrig drift  2 639     2 647     2 730    

Finansiering

Anslag

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar (2013 1:1 ap.16.3)  1 117     1 086     1 190    

 - 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (2013 1:2 ap.10.2)  1 484     1 495     1 490    

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

Bidrag  1     1     1    

Intäkter av avgifter  och övriga intäkter  37     64     48    

Summa finansiering  2 639     2 647     2 730    

 1 Innefattar exempelvis drift av färjor och automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK)
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TRAFIKINFORMATION TILL  
MEDBORGARE OCH NÄRINGSLIV
Data om trafiken används som besluts-
underlag i många olika verksamheter 
inom Trafikverket, men dessa data 
bidrar även till bättre trafikinformation 
till medborgare och näringsliv. Arbetet 
utgår från ett helhetsperspektiv och 
omfattar komplexa samband med olika 
verksamheter, både inom Trafikverket 
och med andra aktörer. 

Under 2015 har vi fokuserat på att få 
stabilare och effektivare trafikinforma-
tion, speciellt vid störningar. Vi arbetar 
också med utveckling av hur vi informe-
rar via skyltar och högtalare på statio-
ner, hur vi kan ge bättre prognoser för 
både väg och järnväg och hur vi tillsam-
mans med andra aktörer kan förbättra 
informationen i samband med ersätt-
ningstrafik. Vi arbetar även för att öka 
kvaliteten i den trafikinformation som vi 
producerar och levererar i olika kanaler 
– både för väg och järnväg. Under året 
introducerades en mobil prator som 
ger synskadade och andra information 
uppläst via mobiltelefonen. Trafikverket 
tillhandahåller även information till 
samarbetspartner och tjänsteleverantö-
rer, som i sin tur gör den tillgänglig via 
appar och på andra sätt. 

Under året har vi lagt stor kraft på att 

förenkla och effektivisera våra leveran-
ser av data, och vi förbereder oss för att 
arbeta enligt konceptet med öppna data.

Vi ser kontinuerligt över de nya möj-
ligheter som digitaliseringen i samhället 
medger, för att effektivare kunna samla 
in, använda och tillgängliggöra informa-
tion.

Trafikverket tog i december 2014 över 
trafikinformationen för pendeltågstra-
fiken i Stockholm, vilket är en utmaning 
eftersom det har varit stora störningar 
i Stockholmsområdet. Det har fung-
erat bra i normalläget, men vid stora 
störningar har trafikinformationen till 
resenären inte fungerat tillräckligt bra. 
Vi har under året sett över våra arbets-
sätt och stödsystem och samarbetet både 
internt och externt, för att förbättra våra 
leveranser av trafikinformation. 

I Göteborg har vi tillsammans med 
Trafikkontoret (Göteborgs stad) och 
Västtrafik påbörjat etablering av Trafik 
Göteborg, som ska erbjuda trafikin-
formation och trafikstyrning av såväl 
statliga som kommunala vägar i Göte-
borgsregionen. 

ÖVERVAKAD OCH STYRD VÄG-  
OCH JÄRNVÄGSTRAFIK
Trafikledningen ska skapa förutsätt-
ningar för att resan eller transporten 

blir säker och effektiv. Under året har vi 
utvecklat en metod för att bättre kunna 
mäta och följa upp arbetet. 

Trafikverkets trafikledning har 
under året utvecklat arbetssätten för att 
bättre kunna hantera störningar, både 
förutsägbara såsom banarbeten och 
oförutsägbara såsom vid akuta problem 
i anläggningen. Mandat och roller för 
olika befattningar har tydliggjorts för att 
säkra samordning på såväl nationell som 
regional nivå.

Ständiga förbättringar ska vara en 
naturlig del av verksamheten, och under 
året har vi stärkt våra förutsättningar 
att utbilda, öva och införa förbättringar i 
den operativa verksamheten.

Under året genomförde Trafikverket 
också ett antal säkerhetshöjande åtgär-
der i trafikcentralerna samt i underlig-
gande system och anläggningar. Kritiska 
aktiviteter har identifierats och åtgärdas 
nu inom ramen för fastlagda kontinui-
tetsplaner. 

Ett nytt system för ordergivning till 
lokförare sattes i drift under april 2015. 
Systemet skapar förutsättningar för att 
höja säkerheten. 

Under 2015 upphandlades ett nytt 
nationellt tågledningssystem (NTL) 
för järnväg. Arbetet med att bygga om 
sträckor och stationer för en övergång 



50 Trafikverkets årsredovisning 2015

Resultatredovisning
Verksamhetens resultat

från lokal- till fjärrstyrning fortsät-
ter och en plan finns fastlagd för hela 
landet. Genom att arbeta på samma sätt 
över hela landet får vi bättre överblick, 
högre flexibilitet och effektivare styr-
ning och övervakning. Därmed kan 
Trafikverket bättre leva upp till kraven 
och förväntningarna hos tågföretag, 
trafikanter och transportköpare. Det nya 
systemet bedöms vara infört på samtliga 
trafikcentraler 2020.

ÖVERVAKAD OCH STYRD  
JÄRNVÄGS- OCH VÄGANLÄGGNING 
SAMT ÖVRIG DRIFT
Eldriftledningen och eldriftplaneringen 
för järnväg har fortsatt att utvecklas 
nationellt. Det pågår utbildning av 
nationella eldriftingenjörer som ska 
kunna styra och övervaka samtliga åtta 
övervakningsområden. En kompetens-
höjande fortbildning och repetitions-

utbildning har under året tagits fram 
och genomförts för samtliga eldriftin-
genjörer.

Under året har robustheten i järn-
vägens mobilnät väsentligt förstärkts. 
Förtätningen av mobilnätet fortsätter för 
att skapa förutsättning för ERTMS och 
för att möjliggöra mobiloperatörernas 
utbyggnad av 4G. Ett omfattande arbete 
har under året genomförts i samarbete 
mellan fordonsägare, mobiloperatörer 
och Trafikverket för att möjliggöra 
samexistens mellan mobiloperatörernas 
utbyggnad av 4G och en säker järnvägs-
trafik.

I och med ökat fokus på säkerhet har 
arbetssätt och processer som stärker 
kvalitet och informationssäkerhet 
utvecklats.

Vi har skapat förutsättningar för 
trafikledningsområdena att övervaka 
större och mer komplexa anläggningar 

för att säkerställa hög tillgänglighet för 
trafiken. Vi har bland annat utvecklat 
övervakning av komplexa vägtunnlar 
och vägsidesutrustning samt tagit fram 
krav på kompetenshöjande utbildnings-
program för de operativa rollerna inom 
anläggningsövervakning. Ett antal 
större anläggningar har tagits i drift, 
såsom Norra länken och tunneln genom 
Hallandsås.

Om- och nybyggnadsåtgärder
Transportsystemet är i ständig utveck-
ling för att möta nya krav från användar-
na. Trafikverket bygger om och bygger 
nytt i både väg- och järnvägssystemen. 
Trafikverket måste också säkerställa att 
de befintliga systemen används effektivt. 

De åtgärder som ska genomföras 
bestäms i den nationella planen för 
transportsystemet och länsplanerna 
för regional infrastruktur. Trafikverket 
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Tabell 30
Verksamhetsvolym för om- och nybyggnadsåtgärder per åtgärdskategori, i miljoner kronor i löpande priser

2013 2014 2015

Om- och nybyggnadsåtgärder järnväg

Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan järnväg 8 248 8 674 10 593

Trimning och effektivisering järnväg 1 441 1 252 827

Miljöinvesteirngar järnväg 73 96 459

Investeringar i regional plan järnväg 130 111 287

 Summa om- och nybyggnadsåtgärder järnväg 9 892 10 133 12 166

Om- och nybyggnadsåtgärder väg

Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan väg 6 476 5 577 4 010

Trimning och effektivisering väg 961 910 795

Miljöinvesteringar väg 141 224 303

Investeringar i regional plan väg 2 029 1 884 2 014

 Summa om- och nybyggnadsåtgärder väg 9 607 8 595 7 122

Planering och stöd om- och nybyggnadsåtgärder 87 322 282

Övrigt 14 54 76

Summa verksamhetsvolym om- och nybyggnadsåtgärder 19 600 19 104 19 646

Finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.5.1 Väginvesteringar (2013 1:2 ap.16.1) 5 542 5 076

 - 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan (2013 1:1 ap.16.2) 1 842 1 697 2 153

 - 1:1 ap.5.2 Järnvägsinvesteringar (2013 1:2 ap.10.1) 4 755 6 795

 - 1:10 ap.5 EU-stöd, TEN 393 309 123

 - 1:1 ap 10.1 Väginvesteringar 2 123

 - 1:1 ap 10.2 Järnvägsinvesteringar 8 118

 - 1:1 ap 10.3 Sjöfartsinvesteringar 0

 - 1:1 ap 10.4 Luftfartsinvesteringar 0

 - 1:1 ap 11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvestering 1 967

 - 1:1 ap 11.2 Kollektivtrafiksatsningar 0

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

 - 1:11 ap.1 Trängselskatt i Stockholm - del till Trafikverket 506 307 867

 - 1:14 ap 1 Trängselskatt i Göteborg - del till Trafikverket 494 735 672

Lån Järnväg 1 806 1 158 522

Lån Väg -303 697 -68

Bidrag Järnväg 1 452 703 1 081

Bidrag Väg 1 072 388 657

Banavgifter Järnväg 329

Intäkter av avgifter och övriga intäkter Järnväg 456 709 589

Intäkter av avgifter och övriga intäkter Väg 1 256 530 562

Summa finansiering 19 600 19 104 19 646

arbetar med ett stort antal omfattande 
om- och nybyggnadsprojekt över hela 
landet. Vi redovisar här några av de 
större pågående projekten.

Vi genomför även många mindre in-
vesteringsåtgärder som i hög grad bidrar 
till både effektivisering och trimning 
av transportsystemet avseende miljö, 
klimat och tillväxt. Dessa investeringar 
redovisas i tabell 30 och tabell 31, 
tillsammans med övriga investeringar. 
Även dessa investeringar bidrar till att 
de transportpolitiska målen uppnås.

Tabell 30 visar investeringar på väg 
och järnväg, både i nationell plan för 
transportsystemet och i länsplaner för 
regional infrastruktur. Den totala verk-
samhetsvolymen ligger på samma nivå 
som för 2013 men högre än för 2014. Det 
är även påtagligt att investeringsvoly-
men för järnväg ökat under 2015, jämfört 
med tidigare år, medan väginvestering-
arna minskat i omfattning. Verksam-
heten bestäms av vad som ingår och 
vilka anslag och låneramar som avsätts i 
regleringsbrevet. Den faktiska volymen 
påverkas också av eventuella förskjut-
ningar i tid.

De största järnvägsinvesteringarna 
som pågick under 2015 var Citybanan, 
Göteborgs hamnbana och Marieholms-
bron, dubbelspår Strängnäs–Härad, 
dubbelspår Gamla Uppsala (Svartbäck-
en–Samnan), ökad kapacitet Tomte-
boda–Kallhäll samt tunneln genom 
Hallandsås. De största väginvestering-
arna var E4 Förbifart Stockholm, väg 40 
Ulricehamn (Rångedala–Hester) samt 
Västsvenska paketet. De största pågå-
ende arbetena i de regionala transport-
planerna var Nynäsbanan, dubbelspår 
(etapp Tungelsta–Hemfosa), väg 222 
Mölnvik–Insjön, väg 21 Vanneberga–
Önnestad, väg 288 Hov–Alunda samt 
utbetalningar av statlig medfinansie-
ring till utbyggnaden av Roslagsbanan i 
Stockholm.

Förändringen i investeringsvolym för 
järnvägsinvesteringar mellan 2015 och 
2014 beror främst på en ökning av verk-
samhetsvolymen för namngivna objekt i 
den nationella planen samt miljöåtgärder 
i den nationella planen. Förändringen i 
investeringsvolym för väginvesteringar 
beror främst på minskning av verksam-
hetsvolymen för namngivna objekt i den 
nationella planen.
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NATIONELL PLAN FÖR  
TRANSPORTSYSTEMET
Den del av nationella planen som omfat-
tar om- och nybyggnadsåtgärder kan 
delas in i 

• namngivna investeringsåtgärder

• åtgärdsområdena trimning samt 
effektiviserings- och miljöåtgär-
der.

Totalt investerades 25 753 miljoner 
kronor netto under 2014 och 2015 (pris-
nivå 2013). Det innebär att Trafikverket 
till och med 2015 förbrukat 96 procent av 
det finansiella utrymmet för de angivna 
områdena i den nationella planen för 
transportsystemet. Investeringarna 
följer således planen för 2014 och 2015 
ganska väl, totalt sett, men avvikelsen 
från plan är stor inom vissa åtgärdsom-
råden. Tabell 31 visar fördelningen på 
olika investeringsområden.

Tabell 32 visar fördelningen mellan 
olika kategorier av vägar och järnvägar 
för namngivna objekt i nationell plan för 
transportsystemet och länsplanerna för 
regional infrastruktur, som öppnats för 
trafik 2013–2015. Under 2015 färdigställ-
des flera större ny- och ombyggnader. De 
namngivna vägobjekt som genomförts 
under 2015 är koncentrerade till stor-

stadsområden och till övriga stamvägar. 
De namngivna järnvägsobjekt som ge-
nomförts är knutna till banor i storstads-
områden. 

NAMNGIVNA INVESTERINGAR –  
PÅGÅENDE
Ett stort antal projekt pågår över hela 
landet, i olika skeden från planläggning 
till produktion. Trafikverket följer prio-
ritetsordningen i den nationella planen 
för transportsystemet. Under 2015 
fastställdes 110 vägplaner och 11 järn-
vägsplaner (därav 5 järnvägsplaner från 
Stockholms läns landsting). Av dessa har 
25 överklagats till regeringen.

Tabell 33 visar hur de större inves-
teringsprojekten har framskridit under 
2015. I tabellen redovisas också prognos 
för de aktuella projekten i förhållande 
till den nationella planen för transport-
systemet. Prognoserna anges i prisnivå 
2013 för att de ska vara jämförbara med 
de aktuella värdena i planen. 

För de projekt som öppnas för trafik 
efter 2015 är läget följande:

• Citybanan är en sex kilometer 
lång pendeltågstunnel under 
centrala Stockholm, med två nya 
stationer – Stockholm City och 
Stockholm Odenplan – samt en 

1,4 kilometer lång järnvägsbro 
vid Årsta/Älvsjö. Med Cityba-
nan fördubblas tågkapaciteten 
och tågen kan gå tätare och 
punktligare. Projektet går bra, 
och under 2015 färdigställdes 
järnvägsanläggningen i tunneln 
samt installationen av el och 
ventilation. På de nya stationerna 
fortsatte stomkompletteringarna 
och installationen av hissar, 
rulltrappor och de plattformsav-
skiljande väggar som ger bättre 
och säkrare miljö.

• E4 Förbifart Stockholm är en 
ny sträckning för E4 väster om 
Stockholm som binder samman 
de norra och södra länsdelarna, 
avlastar Essingeleden och  
innerstaden samt minskar 
sårbarheten i trafiksystemet. 
Byggarbetena återupptogs den  
1 januari 2015 efter att reger-
ingen hävt den tidigare frys-
ningen av projektet, och är nu i 
full gång.

• Projekt Ökad kapacitet Tomte-
boda–Kallhäll, på Mälarbanan, 
är en utbyggnad från två till fyra 
järnvägsspår mellan Tomteboda 
och Kallhäll nordväst om Stock-
holm. Pendeltågen separeras 
från övrig tågtrafik, vilket ger 
tätare turer, bättre punktlighet 
och kortare restid. Under 2015 
fortsatte utbyggnaden av den 
första etappen, Barkarby–Kall-

Tabell 31
Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan för transportsystemet, miljoner kronor i löpande priser

Namngivna investeringar Trimning och effektivisering för 
tillväxt och klimat

Miljöinvesteringar Summa

Järnväg Väg Järnväg Väg Järnväg Väg

Volym t.o.m 2015, mnkr prisnivå 2013 utfall 15 068 6 115 1 467 2 100 495 509 25 753

Summa plan 2014–2025 t.o.m 20151 16 330 8 199 641 689 240 640 26 739

Andel av plan t.o.m 2015 enligt utfall (procent) 92,3% 74,6% 228,9% 304,7% 206,1% 79,5% 96,3%

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

 

Tabell 32
Leveranser för om- och nybyggnadsåtgärder, löpande prisnivå, miljoner kronor

Nationell plan & regional 
plan - väg

Storstadsområde Övriga stamvägar Pendlings- och servicevägar 
inklusive kollektivtrafik

Övriga för näringslivet  
utpekade viktiga vägar

Övriga statliga vägar

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

 - namngivna objekt i 
nationell plan

496 2 774 10 836 1 881 195 6 482 0 0 0 0

 - namngivna objekt i 
regionala planer 69 88 886 816 1 182 34 0

Nationell plan -  
järnväg

Banor i storstad Banor som bildar strörre 
sammanhängande stråk

Banor för övrig viktig gods-
och persontrafik

Banor med mindre trafik Banor med ringa eller ingen 
trafik

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

 - namngivna objekt i 
nationell plan

1 488 0 1 207 107 767 3 895 794 956 4 082 0 117
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häll och Tomteboda. För den 
andra etappen, Tomteboda–Bar-
karby, fortsatte arbetet med 
planering och upphandling.

• Tomteboda–Haga södra ingår 
i Norra länken. Här planerar 
Stockholms stad och Solna kom-
mun en ny stadsdel, Hagastaden, 
med 6 000 lägenheter, 50 000 
arbetsplatser och ett nytt univer-
sitetssjukhus i Solna. Sträckan 
söderut E4/E20 Tomteboda–
Haga södra öppnade våren 2015, 
ett halvår tidigare än beräknat. 
Våren 2016 öppnar sträckan 
norrut. 

• Projekt tunneln genom Halland-
sås – en del av Västkustbanan 
– består av 8,7 kilometer långa 
parallella järnvägstunnlar ge-
nom Hallandsås. Tunneln ökar 
kapaciteten över åsen från 4 tåg 
per timme till 24, och ger möjlig-
het till fördubblad godsvikt. 
Under 2015 färdigställdes arbe-
tet med tunnlarna, och Sveriges 
längsta järnvägstunnlar öppnade 
för trafik i december 2015. 

• För signalsystemet ERTMS 
lämnas separat redovisning till 
regeringen. 

Utöver de pågående projekt som redo-
visas i tabell 33 pågår utredning och 
projektering av ett antal större objekt. 
Nedan följer några exempel: 

• Ostlänken mellan Järna och 
Linköping är en del av en ny 
stambana mellan Stockholm och 
Göteborg med 15 mil ny höghas-
tighetsjärnväg, 200 broar och 20 
kilometer tunnlar. Under 2015 
inleddes planläggningsarbetet i 

berörda kommuner, inför en suc-
cessiv byggstart 2017–2021.

• Tvärförbindelse Södertörn är en 
ny väg mellan väg 73 i Haninge 
och E4/E20 vid Skärholmen sö-
der om Stockholm. Vägen knyter 
ihop Södertörns tre stadskärnor 
och skapar förutsättningar för 
hållbar tillväxt. Arbetet med 
vägplanen inleddes under året 
och byggstart beräknas ske 2020.

• Östlig förbindelse i Stockholms-
området medför ökad tillgäng-
lighet och bättre möjligheter 
för regional utveckling. Under 
2015 fick Trafikverket i uppdrag 
av Sverigeförhandlingen att 
undersöka förutsättningarna 
för förbindelsen. En delrapport 

lämnades in hösten 2015 och 
omfattade historik, trafik- och 
kapacitetsanalyser samt en grov 
bedömning av kostnader och 
tid. En kompletterande rapport 
ska levereras i början av 2016. 
Förberedelser för planläggnings-
processen har inletts.

• Projekt Göteborg–Borås är en sex 
mil lång dubbelspårig höghastig-
hetsjärnväg som bidrar till snab-
bare resor mellan Göteborg och 
Stockholm, förbättrar kommu-
nikationerna till Landvetter och 
knyter Västsveriges två största 
städer närmare varandra. Under 
2015 drevs utrednings- och pla-
neringsarbetet vidare. Byggstart 
beräknas ske 2020.

Tabell 33
Prognos för större investeringsobjekt jämfört med totalkostnad inkl. medfinansiering i Nationell plan för  
transportsystemet 2014–2025

Projekt Väg - 
Järnväg

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

Prognos 2015-12-
31 prisnivå 2013 
(mnkr)

Prognos/Plan  Utfall t.o.m.  
2015-12-31 
Löpande pris 
(mnkr)

Citybanan J 2009 2017 19 556 19 806 101% 18 621

Förbifart Stockholm V 2014/2015
Prel 

2024/2025 
31 471 31 641 101% 3 553

Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet  
(Mälarbanan) 

J 
2011 (Yttre 

delen) 
2016 och 

efter 2025
13 904 13 904 100% 4 456

E4 Tomteboda–Haga södra (Norra station)1) V 2010 2019 710 662 93% 582

ERTMS Utveckling J 2008 2016 2 034 2 713 133% 1 766

Hallandsås J 
Omstart 

2003 
(1992)

2015 11 855 11 770 99% 11 687

ERTMS Korridor B J 2015 2024 5 192 5 949 115% 59

Summa 84 722 86 445 102% 40 725

1. För objektet E4 Tomteboda–Haga södra (Norra station) ingår bara statens kostnader i redovisningen, då statens andel utgör en liten del av objektets totala kostnad.
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• Västsvenska paketet innehåller 
flera stora och små projekt. De 
två största är

 - Marieholmsförbindelsen – en 
vägtunnel under och en järn-
vägsbro över Göta älv 

 - Västlänken – en cirka åtta kilo-
meter lång järnvägsförbindelse, 
varav drygt sex kilometer i tun-
nel, för pendel- och regiontåg, 
under Göteborg. 

• Olskroken är en av de viktigaste 
knutpunkterna i det västsvenska 
järnvägssystemet. En ombygg-
nad till planskildhet, så att 
järnvägsspåren korsar varandra 

i olika nivåer, höjer kapacite-
ten och ökar framkomligheten 
och driftsäkerheten. Olskroken 
ansluter till Västlänken, och de 
två projekten har därför sam-
ordnats. Projekteringen drevs 
vidare under året och byggstart 
planeras till 2018. 

UPPFÖLJNING AV NAMNGIVNA 
OBJEKT SOM ÖPPNATS FÖR TRAFIK 
UNDER 2015

Trafikverket följer upp anläggnings-
kostnader och effekter för objekt dyrare 
än 50 miljoner kronor i den nationella 
planen för transportsystemet, respektive 

objekt dyrare än 25 miljoner i länspla-
nerna för regional infrastruktur. 
Objekt som öppnats för trafik 1 januari– 
30 september 2015, samt 1 oktober 
2014–31 december 2014 redovisas i tabell 
34. Objektens slutkostnad jämförs med 
kostnaden i underlag till regeringsbeslut 
som föregick byggstarten. Den sam-
hällsekonomiska lönsamheten följs upp 
genom uppdaterad nettonuvärdeskvot 
(NNK). NNK beräknas som kvoten mel-
lan nettonyttan och den samhällseko-
nomiska investeringskostnaden, vilket 
innebär att en NNK lägre än noll betyder 
att objektet är olönsamt utifrån de effek-

Tabell 34
Objekt öppnade för trafik år 2015, miljoner kronor, prisnivå år 2015-06

Uppföljning med NPI Uppföljning med investeringsindex för väg- respektive banhållning

Objektnamn Investeringstyp Gällande plan vid byggstart Plankostnad Beräknad kostnad  vid 
byggstart

Slutkostnad Plankostnad Beräknad kostnad  vid 
byggstart

Slutkostnad NNK i gällande 
plan vid byggstart

Uppföljd NNK

Malmbanan, ökad kapacitet  (Lakaträsk, Ripats, Rensjön, 
Gällivare och Stenbacken) 

Järnväg Nationell plan 2010-2021 293 240 274 338 252 286 1,3 1,8

Stambanan genom Övre Norrland, ökad kapacitet Järnväg Framtidsplan för järnvägen 
2004-2015

349 Uppgift saknas 429 529 Uppgift saknas 481 1,8 2,1

Rosersberg, anslutning kombiterminal Järnväg Nationell plan 2010-2021 327 393 386 376 425 395 1,8 1,7

Göteborg C, signalställverk m.m. Järnväg Nationell plan 2010-2021 686 583 780 790 668 812 Saknas Ej uppföljd

Pågatåg Nordost Järnväg Nationell plan 2010-2021 506 856 759 583 942 794 -0,2 -0,4

Väg 372, Skelleftehamnsleden - etapp 2 (Risbergskors-
ningen)

Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 36 34 57 38 36 75 -0,7 -0,9

Lv 293 N Amsberg Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 36 46 46 39 46 47 -0,8 -0,8

E4 Sundsvall* Motorväg Nationell plan 2010-2021 4 248 4 437 4 774 4 653 4 638 4 920 -0,2 -0,3

E20 Norra länken* Motorväg NPVS 2004-2015 7 213 8 626 9 766 10 133 11 266 10 700 Saknas Ej uppföljd

E18 Trafikplats Viggbyholm Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort Nationell plan 2010-2021 160 168 137 172 177 136 7,8 10,1

Väg 49 Gustavstorp-Rude Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 59 69 88 63 69 88 -1,3 Ej uppföljd

Väg 55 Valla - Flen  Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 45 83 86 48 83 86 0,9 0,1

Väg 55 Yxtatorpet - Malmköping  Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2004-2015 157 176 182 200 184 181 1,3 1,5

E18 Västerås-Sagån Motorväg Nationell plan 2010-2021 222 245 198 238 244 197 0,2 0,4

Väg 61 Klätten - Åmotfors  Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 66 65 82 70 65 81 0,8 0,6

E6 Rabbalshede-Värmlandsbro, delen Pålen-Tanumshede Motorväg Nationell plan 2010-2021 709 712 659 758 707 658 Saknas Ej uppföljd

Väg 161 Förbi Torp  Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 294 347 251 314 343 250 1,1 1,6

Väg 27 Viared-Kråkered Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 419 457 316 448 451 314 2,6 4,2

E22 Sölve - Stensnäs Motorväg Nationell plan 2010-2021 793 883 747 847 892 707 0,2 0,4

 Rv 21 Vanneberga - Önnestad Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 85 110 149 91 106 148 0,8 0,1

Farled till Gävle ** Sjöfart Nationell plan 2010-2021 281 Uppgift saknas 348 302 Uppgift saknas 359 0,3 0,1

Summa 16 983 20 514 21 029 21 716

*  Istället för investeringsindex väg har ett projektspecifikt index använts. Gällande E4 Sundsvall återstår mindre efterarbeten som belastar projektet under kommande år. 
** Index för sjöfartsinvesteringar har använts
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ter som beräknats. NNK större än noll 
innebär att beräknade effekter tyder 
på att objektet är samhällsekonomiskt 
lönsamt.

Uppföljningen av anläggningskostna-
den med investeringsindex för väg- och 
banhållning för de 21 objekt som öppnats 
för trafik 2015 visar att nio objekt var bil-
ligare och tolv objekt dyrare än planerat. 
Totalkostnaden för samtliga objekt öka-
de med cirka tre procent mellan plan- 
och slutkostnad, efter prisnivåjustering 
med investeringsindex för väg- och 
banhållning, samt index för sjöfartsin-
vesteringar (kanalindex). Motsvarande 

kostnadsförändring med nettoprisindex 
visar en ökning med cirka 21 procent. 
Plan- och slutkostnader som redovisas 
nedan i löpande text har prisnivåjuste-
rats till 2015 års prisnivå.

• Malmbanan, ökad kapacitet (La-
katräsk, Ripats, Rensjön, Gälli-
vare och Stenbacken): Syftet var 
ökad tillgänglighet och kapacitet 
på Malmbanan, med längre och 
tätare mötesstationer i och med 
LKAB:s successiva övergång till 
750 meter långa tåg och ökad 
trafikering med långa ARE-tåg. 
Åtgärden innebar förlängning 

Tabell 34
Objekt öppnade för trafik år 2015, miljoner kronor, prisnivå år 2015-06

Uppföljning med NPI Uppföljning med investeringsindex för väg- respektive banhållning

Objektnamn Investeringstyp Gällande plan vid byggstart Plankostnad Beräknad kostnad  vid 
byggstart

Slutkostnad Plankostnad Beräknad kostnad  vid 
byggstart

Slutkostnad NNK i gällande 
plan vid byggstart

Uppföljd NNK

Malmbanan, ökad kapacitet  (Lakaträsk, Ripats, Rensjön, 
Gällivare och Stenbacken) 

Järnväg Nationell plan 2010-2021 293 240 274 338 252 286 1,3 1,8

Stambanan genom Övre Norrland, ökad kapacitet Järnväg Framtidsplan för järnvägen 
2004-2015

349 Uppgift saknas 429 529 Uppgift saknas 481 1,8 2,1

Rosersberg, anslutning kombiterminal Järnväg Nationell plan 2010-2021 327 393 386 376 425 395 1,8 1,7

Göteborg C, signalställverk m.m. Järnväg Nationell plan 2010-2021 686 583 780 790 668 812 Saknas Ej uppföljd

Pågatåg Nordost Järnväg Nationell plan 2010-2021 506 856 759 583 942 794 -0,2 -0,4

Väg 372, Skelleftehamnsleden - etapp 2 (Risbergskors-
ningen)

Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 36 34 57 38 36 75 -0,7 -0,9

Lv 293 N Amsberg Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 36 46 46 39 46 47 -0,8 -0,8

E4 Sundsvall* Motorväg Nationell plan 2010-2021 4 248 4 437 4 774 4 653 4 638 4 920 -0,2 -0,3

E20 Norra länken* Motorväg NPVS 2004-2015 7 213 8 626 9 766 10 133 11 266 10 700 Saknas Ej uppföljd

E18 Trafikplats Viggbyholm Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort Nationell plan 2010-2021 160 168 137 172 177 136 7,8 10,1

Väg 49 Gustavstorp-Rude Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 59 69 88 63 69 88 -1,3 Ej uppföljd

Väg 55 Valla - Flen  Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 45 83 86 48 83 86 0,9 0,1

Väg 55 Yxtatorpet - Malmköping  Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2004-2015 157 176 182 200 184 181 1,3 1,5

E18 Västerås-Sagån Motorväg Nationell plan 2010-2021 222 245 198 238 244 197 0,2 0,4

Väg 61 Klätten - Åmotfors  Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 66 65 82 70 65 81 0,8 0,6

E6 Rabbalshede-Värmlandsbro, delen Pålen-Tanumshede Motorväg Nationell plan 2010-2021 709 712 659 758 707 658 Saknas Ej uppföljd

Väg 161 Förbi Torp  Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 294 347 251 314 343 250 1,1 1,6

Väg 27 Viared-Kråkered Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 419 457 316 448 451 314 2,6 4,2

E22 Sölve - Stensnäs Motorväg Nationell plan 2010-2021 793 883 747 847 892 707 0,2 0,4

 Rv 21 Vanneberga - Önnestad Landsbygds- eller tätortsväg LTP 2010-2021 85 110 149 91 106 148 0,8 0,1

Farled till Gävle ** Sjöfart Nationell plan 2010-2021 281 Uppgift saknas 348 302 Uppgift saknas 359 0,3 0,1

Summa 16 983 20 514 21 029 21 716

*  Istället för investeringsindex väg har ett projektspecifikt index använts. Gällande E4 Sundsvall återstår mindre efterarbeten som belastar projektet under kommande år. 
** Index för sjöfartsinvesteringar har använts

av mötesstationerna Lakaträsk, 
Rensjön, Ripats och Kaisepakte. 
Slutkostnaden blev 286 miljoner 
kronor. Jämfört med den ur-
sprungliga planen har Kaisepakte 
ersatt Gällivare och Stenbacken 
och slutkostnaden har minskat 
med 15 procent. Jämfört med 
justerad plan ökade slutkostna-
den med 34 procent. Jämfört med 
ursprunglig plan har NNK ökat 
från 1,3 till 1,8. På grund av de 
innehållsförändringar som gjorts 
i objektet är efteranalysens NNK 
inte rättvisande.

• Stambanan genom Övre Norrland, 
ökad kapacitet: Åtgärdens syfte 
var ökad tillgänglighet och kapa-
citet på Stambanan genom Övre 
Norrland, med längre mötesspår 
och förtätning av mötesstationer. 
Åtgärden innebar nya mötessta-
tioner i Brattby, Vännäs Norra, 
Sävastklinten och Notviken, 
förlängd station i Bastuträsk och 
ny hållplats i Vännäsby. Slutkost-
naden uppgick till 481 miljoner 
kronor. Slutlig utformning över-
ensstämmer inte med planerad 
utformning eftersom en mötes-
station utgått och hållplatsen 
fått nytt läge. Jämfört med plan 
har kostnaden minskat med 9 
procent, vilket har medfört att 
NNK ökat från cirka 1,8 till 2,1.

• Rosersberg, anslutning kombi-
terminal: Syftet var att skapa 
bättre möjligheter för långväga 
varu- och godstransporter med 
järnväg. Åtgärden omfattade en 
överlämningsbangård och en 
kombiterminal och finansierades 
genom den nationella planen för 
transportsystemet och en privat 
aktör, Stockholms Norra Kombi-
terminal (SNK). Slutkostnaden 
för objektet blev 395 miljoner 
kronor. När det blev klart att 
Postens terminal vid Tomteboda 
skulle flyttas till området vid 
Rosersberg, behövdes en mer 
omfattande överlämningsban-
gård. Posten stod för de ökade 
kostnader som detta innebar. 
Efterkalkylen är en uppföljning 
mot den ursprungliga planen. 
Jämfört med plankostnaden blev 
slutkostnaden cirka fem procent 
högre. NNK blev därför något 
lägre (1,7 jämfört med 1,8).
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• Göteborgs central, nytt signal-
ställverk med mera: Syftet var 
att bibehålla och möjliggöra en 
fortsatt och förbättrad trafike-
ring av Göteborgs central och ge 
tekniskt utrymme för ytterligare 
utbyggnad av järnvägsnätet i 
Göteborgsområdet. Åtgärden 
överensstämmer med planen. 
Slutkostnaden var 812 miljoner 
kronor jämfört med en plan-
kostnad på 790 miljoner kronor. 
Effekten av åtgärden följer pla-
nen. Ingen samhällsekonomisk 
beräkning redovisades i planen, 
och en uppföljning av NNK är 
därför inte möjlig.

• Pågatåg Nordost: Syftet var att 
skapa ett hållbart trafiksystem 
och att göra kollektivtrafiken 
i nordöstra Skåne och södra 
Småland mer attraktiv. Staten, 
berörda regioner och kommuner 
avtalade om finansiering och ge-
nomförande. Åtgärder utfördes 
på 15 stationer. Slutkostnaden 
blev 794 miljoner kronor. Pla-
nerade lösningar var inte alltid 
genomförbara, och förändringar 
har därför skett på några statio-
ner jämfört med planen. Bland 
annat byggdes ett nytt mötes-
spår, ställverk och gångbro. 
Slutkostnaden ökade med 36 
procent jämfört med planen, vil-
ket innebär att NNK minskade 
från -0,2 till -0,4. Kostnader för 
att funktionsanpassa stationerna 
enligt EU-gemensamma krav har 
tillkommit.

• Väg 372, Skelleftehamnsleden, 
etapp 2 (Risbergskorsningen): 
Projektet ingick som ett delpro-
jekt i arbetet med att förbättra 
säkerheten längs väg 372, delen 
Skellefteå–Skelleftehamn. Syftet 
var ökad trafiksäkerhet och 
jämnare trafikrytm. Åtgärden 
innebar en ny cirkulations-
plats, gång- och cykelport och 
stigningsfält. Slutkostnaden blev 
75 miljoner kronor. Den slutliga 
utformningen överensstämmer 
med den planerade utform-
ningen. Jämfört med plan ökade 
slutkostnaden med 98 procent, 
vilket har medfört att NNK 
minskat från -0,7 till -0,9.

• Väg 293 Norr Amsberg: Syftet 
var att förbättra framkomlighe-

ten för genomfartstrafiken, öka 
trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter och förbättra boen-
demiljön med avseende på buller. 
Åtgärden innebar främst en ny 
sträckning av väg 293 på 2,5 
kilometer. Slutkostnaden blev 47 
miljoner kronor, vilket innebär 
att NNK är oförändrad (-0,8) 
mellan plan och färdigställande. 
Jämfört med planen minskades 
vägbredden från 7,5 till 7 meter, 
och den skyltade hastigheten 
ökades från 70 till 80 km/tim. 
Ändringarna bör ha lett till 
ökade restidsvinster, men även 
något försämrad trafiksäkerhet, i 
förhållande till den ursprungliga 
utformningen.

• E4 Sundsvall: Syftet var att för-
bättra förhållandena i centrala 
Sundsvall när det gäller buller, 
luftkvalitet, trafiksäkerhet och 
framkomlighet. Åtgärden bestod 
i 17 kilometer ny motorväg och 
tre kilometer mötesfri landsväg 
(2+1). Sträckan med ny E4 från 
Myre till Skönsberg omfattar 5 
trafikplatser och 35 broar, varav 
bron över Sundsvallsfjärden är 
den största. Dimensionerande 
hastighet är 110 km/tim. Den 
slutliga anläggningskostnaden 
blev 4 920 miljoner kronor. 
Eventuellt kan ytterligare 
kostnader tillkomma då mindre 
efterarbeten kommer att ske 
under kommande år. Åtgärden 
har delvis finansierats med lån 
som återbetalas med broavgifter. 
Slutkostnaden ökade med 5,7 
procent jämfört med planen, 
vilket innebär att NNK minskat 
från -0,2 till -0,3.

• E20 Norra länken: Syftet var att 
öka framkomligheten, möjlig-
göra nya bostäder i nordös-
tra Stockholm och förbättra 
boende- och stadsmiljön. Genom 
kopplingen till Värtahamnen 
och Frihamnen är Norra länken 
viktig också för den internatio-
nella tillgängligheten. Norra 
länken sträcker sig mellan Tom-
teboda och Värtan och ansluter 
till E4 mot Uppsala vid Norrtull 
och Roslagsvägen vid Frescati, 
totalt fem kilometer, varav fyra 
kilometer i tunnel. Norra länken 
har öppnats etappvis med start i 

november 2014 och öppnas i sin 
helhet under 2016. Objektet fi-
nansieras via den nationella pla-
nen för transportsystemet samt 
av Stockholms stad. Slutkost-
naden inklusive prognos för åter-
stående arbeten är cirka 10 700 
miljoner kronor i prisnivå 2015. 
Åtgärden har i stort genomförts 
enligt planen. Slutkostnaden un-
derstiger plankostnad med 3 241 
miljoner kronor (prisnivå 2015) 
jämfört med plan 2010–2021. 
När utfallet jämförs med den 
nationella plan som gällde när 
projektet byggstartades, det vill 
säga plan 2004–2015, så över-
stigs plankostnaden med cirka 
6 procent. Ett antal faktorer har 
påverkat den kostnad som prog-
nostiserades 2004, däribland nya 
EU-regler för vägstigning och 
sprinkleranläggningar. Ingen 
samhällsekonomisk kalkyl fanns 
i den plan som föregick byggstar-
ten, och därför redovisas ingen 
uppföljd NNK. Under den senare 
halvan av produktionsskedet har 
produktivitetsförbättringar gett 
stora kostnadssänkningar.

• E18 Trafikplats Viggbyholm: 
Syftet var att förbättra trafik-
platsens kapacitet och trafiksä-
kerhet. En ny bro har byggts över 
E18 bredvid den befintliga bron. 
Ramperna har byggts om och 
anslutits till nya korsningar och 
en cirkulationsplats söder om 
E18 samt en så kallad droppe, en 
halv cirkulationsplats, norr om 
E18. Flyghamnsvägens korsning 
med Bergtorpsvägen har flyttats 
80 meter och byggts om till en 
cirkulationsplats, och gång- och 
cykelvägar har anlagts, inklusive 
en port under Bergtorpsvägen. 
Slutkostnaden var 136 miljo-
ner kronor. Täby kommun har 
medfinansierat projektet. Den 
genomförda åtgärden är en enk-
lare lösning än den som föreslogs 
i planen. Slutkostnaden blev 21 
procent lägre än plankostnaden, 
vilket har medfört att NNK ökat 
från 7,8 till 10,1. 

• Väg 49 Gustavstorp–Rude: Syftet 
var att förbättra trafiksäkerheten 
och framkomligheten. Objektet 
byggdes i ny sträckning med 
3,3 kilometer mötesfri landsväg 
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samt en enklare trafikplats. 
Slutkostnaden blev 88 miljo-
ner kronor. Inför planen hade 
riktlinjerna ändrats utifrån goda 
erfarenheter av mötesfria vägar. 
Då skulle vägen utformas som 
en 1+1-väg med omkörnings-
sträckor. Under planarbetet 
ändrades även utformningen 
av korsningen vid väg 50 från 
cirkulationsplats till trafikplats. 
Objektet var olönsamt redan från 
start, med en plankostnad på 63 
miljoner kronor och NNK på -1,3. 
Kostnadsökningen har resulterat 
i försämrad nettonytta. Beräk-
ning av uppföljd NNK är inte 
relevant på grund av att den 
beräkningsbara nyttan för detta 
objekt sammantaget är negativ, 
oberoende av investeringskost-
naden. Byggandet av trafikplats 
i stället för cirkulationsplats re-
sulterade i förbättrad framkom-
lighet, med högre restidsvinster 
än i beslutsunderlaget.

• Väg 55 Valla–Flen: Syftet var att 
förbättra framkomligheten och 
säkerheten på väg 55 genom Sö-
dermanland. Åtgärden innebar 
att 13 meter bred väg byggdes 
om till mötesfri väg. Projektet 
genomfördes tidsmässigt enligt 
planen. Investeringen samfinan-
sierades med underhållsmedel 
eftersom beläggning och en bro 
behövde bytas. Detta ingick inte 
i den ursprungliga plankost-
naden på 48 miljoner kronor. 
Objektet hade då en NNK beräk-
nad till 0,9. I slutkostnaden 86 
miljoner kronor ingår även sam-
finansieringen, vilket innebär att 
NNK sjunkit till 0,1. På grund av 
underhållsåtgärderna är efter-
analysens NNK inte rättvisande.

• Väg 55 Yxtatorpet–Malmköping: 
Syftet var att förbättra trafiksä-
kerheten och framkomligheten 
för såväl lokal som regional 
trafik. Åtgärden bestod av sju 
kilometer mötesfri landsväg, 
varav 3,5 kilometer i ny sträck-
ning. Två nya broar ingick 
samt reparation av en befintlig. 
Slutkostnaden uppgick till 181 
miljoner kronor. Ursprungli-
gen planerades en full mötesfri 
2+1-väg med bredden 14 meter. 
I nästa plan hade det skurits 

ned till en gles 2+1-väg med 30 
procents omkörningsmöjlighet. 
Det blev till slut en kombination 
av de båda. Slutkostnaden blev 
cirka nio procent lägre än plan-
kostnaden, vilket har medfört att 
NNK ökat från cirka 1,3 till 1,5.

• E18 Västerås–Sagån: Syftet var 
att öka tillgängligheten och 
förbättra trafiksäkerheten. 
Åtgärden innebar ombyggnad 
av en mötesfri motortrafikled 
till motorväg på en cirka tio 
kilometer lång sträcka. Motorvä-
gen har en standard som tillåter 
120 km/tim. Totalkostnaden blev 
197 miljoner kronor. Västerås 
kommun medfinansierade en tra-
fikplats. Ett flertal förändringar 
har gjorts jämfört med planen. 
Bygget blev trots detta billigare 
än planerat på grund av ett för-
delaktigt anbud. Minskningen av 
anläggningskostnad mellan plan 
och färdigställande har medfört 
att NNK ökat från 0,2 till 0,4. 
Trafikverket beslutade 2013 att 
det inte var aktuellt att införa nya 
sträckor med 120 km/tim, vilket 
innebar att planerade restidsvin-
ster inte uppnåtts. 

• Väg 61 Klätten–Åmotfors: Syftet 
var ökad trafiksäkerhet och 
framkomlighet på riksväg 61, 
som har stor betydelse för region 
Värmland och utgör ett viktigt 

komplement till de större vägar-
na E18 och E45. Åtgärden, som 
genomfördes i två etapper, inne-
bar breddning, mötesseparering 
och viltstängsel, samt delvis 
ny gång- och cykelväg. Hastig-
het sattes till 100 km/tim med 
lokala hastighetsnedsättningar. 
Åtgärden överensstämmer till 
största del med beslutsunderla-
get. Slutkostnaden uppgick till 
81 miljoner kronor, vilket är en 
kostnadsökning på 15 procent 
jämfört med planen. Ökningen 
medför att NNK minskar från 
0,8 till 0,6.

• E6 Rabbalshede–Värmlandsbro, 
delen Pålen–Tanumshede: Syftet 
var att förbättra trafiksäkerheten 
och tillgängligheten på en utsatt 
sträcka, samt bidra till en positiv 
regional utveckling. Åtgärden 
innebar 7,5 kilometer motorväg 
mellan Pålen och Tanumshede, 
inklusive sex broar, en 250 meter 
lång tunnel och en rastplats. 
Slutkostnaden uppgick till 658 
miljoner kronor, att jämföra med 
plankostnaden 758 miljoner kro-
nor. Den stora skillnaden beror 
på att det vinnande anbudet var 
lägre än beräknat. Hela utbygg-
naden av E6 Rabbalshede–Värm-
landsbro följs upp år 2020.

• Väg 161 Förbi Torp: Syftet var 
att säkerställa kapaciteten, 
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bedöms ha minskat olycksrisken 
och restiden.

• Väg 21 Vanneberga–Önnestad: 
Syftet var att öka trafiksäker-
heten och framkomligheten. 
Åtgärden innebar breddning och 
mötesseparering av 7,5 kilometer 
befintlig väg till mötesfri lands-
väg (100 km/tim). Dessutom 
ingick ny lokal väg och gång- och 
cykelväg samt ombyggnad av två 
korsningar. Totalkostnaden blev 
148 miljoner kronor, vilket är en 
ökning med 63 procent jämfört 
med planen. Innehållet avviker 
inte betydande jämfört med 
planen 2010–2021. Kostnads-
ökningen har medfört att NNK 
minskat från cirka 0,8 till 0,1. Ef-
fekterna bedöms överensstämma 
med planunderlaget.

• Farleden till Gävle har fördjupats 
och breddats så att större fartyg 
kan passera, vilket förbättrat 
både säkerheten och kapaciteten. 
Den slutliga anläggningskost-
naden blev 359 miljoner kronor. 
Kostnadsökningen på cirka 19 

framkomligheten och säkerheten 
på det hårt belastade trafik-
systemet vid handelsområdet 
Torp. Åtgärden innebar en ny 
länk mellan vägarna 161 och E6, 
norr om handelsområdet, samt 
ny anslutning vid E6 och nya 
cirkulationsplatser. Plankostna-
den var 314 miljoner kronor och 
slutkostnaden blev 250 miljoner 
kronor, en minskning med 21 
procent. Vägen blev kortare än 
man planerat för, men i övrigt 
är skillnaderna små mellan 
planerad och genomförd åtgärd. 
Kostnadsminskningen har 
medfört att NNK ökat från 1,1 till 
1,6. Det är ännu för tidigt att veta 
vad åtgärden har för mätbara 
effekter.

• Väg 27 Viared–Kråkered: Syftet 
var att förbättra framkomlig-
heten och trafiksäkerheten för 
genomfartstrafik och lokal trafik 
i Borås. Åtgärden innebar ny väg 
mellan Viared och Kråkered, 
trafikplatser vid Funningen och 
Osdal, en bro över Viskan och 
en cirkulationsplats vid Viareds 

verksamhetsområde. Utförandet 
och effekten bedöms huvudsakli-
gen överensstämma med besluts-
underlaget. Slutkostnaden blev 
314 miljoner kronor. Byggtiden 
minskade från tre till två år 
och kostnaderna minskade med 
ungefär 30 procent jämfört med 
planen. Detta innebär en ökning 
av NNK från 2,6 till 4,2. 

• E22 Sölve–Stensnäs: Syftet var 
att förbättra framkomligheten 
för genomfartstrafik, öka trafik-
säkerheten och minska trafikens 
störningar längs befintlig väg. 
Åtgärden innebar 15 kilometer 
motorväg med 110 km/tim i ny 
sträckning samt en ny trafikplats 
vid riksväg 15. Den befintliga 
vägen finns kvar för lokal trafik. 
Slutkostnaden blev 707 miljoner 
kronor, vilket är 17 procent lägre 
än plankostnaden. Vägen är en 
motorväg (19,5 m), i stället för 
som planerat en fyrfältsväg  
(16,5 m). Minskningen i anlägg-
ningskostnad jämfört med pla-
nen har medfört att NNK ökat 
från 0,2 till 0,4. Breddningen 
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procent jämfört med planen har 
lett till att NNK minskat från 
0,3 till 0,1. Fördyringen berodde 
främst på att berg måste hante-
ras genom sprängning i samband 
med muddringen av Holmudds-
rännan. Åtgärden medfinansie-
rades av Gävle kommun.

TRIMNING OCH EFFEKTIVISERING 
SAMT MILJÖÅTGÄRDER
I den nationella planen för transportsys-
temet finns medel för åtgärder som avser 
miljö samt trimning och effektivisering. 
Dessa åtgärder är i allmänhet mycket 
kostnadseffektiva och ger en bred och 
god måluppfyllelse. Tabell 35 och tabell 
36 visar exempel på vad som har slut-
förts under perioden 2013–2015.

Åtgärdsområdet delas in i två under-
grupper:

• åtgärder som begränsar miljöpå-
verkan

• åtgärder för trimning och effek-
tivisering av transportsystemet 
för tillväxt och klimat.

För att begränsa transportsystemets mil-
jöpåverkan har Trafikverket genomfört 
åtgärder inom områdena buller, yt- och 
grundvatten, förorenade områden samt 
landskap. 

Arbetet med att minska antalet 
bullerutsatta längs statliga vägar och 
järnvägar fortsätter. Utfallet för järnväg 
är betydligt lägre 2015 jämfört med 
tidigare år. Detta förklaras med att 
Trafikverket under året har avslutat ett 
antal stora projekt där bulleråtgärder 
rapporterats föregående år. Samtidigt 
håller andra projekt på att starta upp 
med utredningsskeden som kommer att 
innebära ytterligare bullerskyddsåtgär-
der i framtiden.
Under 2015 genomfördes åtgärder för 
knappt 1 950 personer som var utsatta 

för vägtrafikbuller över riktvärden 
för buller inomhus eller utomhus. För 
statliga järnvägar är motsvarande antal 
drygt 1 300 personer. Bullerdämpande 
åtgärder kan vara både riktade åtgär-
der för de mest bullerutsatta längs det 
befintliga väg- och järnvägsnätet och 
åtgärder som ingår som delar av större 
investeringsprojekt. 

På 376 platser har alléer och kultur-
objekt restaurerats, vilket är något färre 
än under 2014. Åtgärderna omfattar 
bland annat 21 kulturvägar och tre broar, 
247 milstenar samt 65 alléer över hela 
landet.

För att minska barriärerna för vat-
tenlevande djur genomfördes under året 
16 åtgärder för utter, 43 åtgärder för fisk, 
främst i norra Sverige, samt 3 åtgärder 
för groddjur. För att bevara artrika väg-
kanter genomfördes 20 åtgärder. 

Inom kategorin trimning och effekti-
visering genomför Trafikverket ett stort 
antal åtgärder för att öka trafiksäker-
het och tillgänglighet, som planskilda 
korsningar, mötesseparering, hastig-
hetsdämpande åtgärder i tätorter samt 
mötesspår, stigningsfält och stationsåt-
gärder.

Av tabell 36 framgår att antalet kilo-
meter väg som mötesseparerats är lägre 
än både 2013 och 2014. Antalet nybyggda 

gång- och cykelvägar är lägre än 2014, 
medan antalet planskilda korsningar 
för gång- och cykeltrafik är fler än 2014. 
Under 2015 byggdes 24 nya planskilda 
korsningar för biltrafik – nästan en halv-
ering jämfört med 2014.

Under 2015 har ett arbete med att 
kvalitetssäkra data för plankorsningar 
bedrivits. Statistiken har därför uppda-
terats och är inte jämförbar med tidigare 
år. Vid årets slut fanns 5 570 plankors-
ningar vid trafikerade banor. Kommande 
år kommer förändringar att relateras till 
detta värde. 

Det tidigare utpekade och priorite-
rade kollektivtrafiknätet för personer 
med nedsatt rörelse- och oriente-
ringsförmåga fortsätter att utvecklas 
och nya kollektivtrafikstråk pekas ut. 
Anpassningen av stationer har fortsatt 
under perioden 2011–2015. Under 2015 
åtgärdades tio stationer och ett stort 
antal busshållplatser. 

För att kollektivtrafiknätet till fullo 
ska fungera för personer med funk-
tionsnedsättning krävs att även fordon, 
information, service med mera anpas-
sas, fungerar och används. Ansvaret 
för detta ligger hos dem som trafikerar 
nätet.

Tabell 35
Miljöinvesteringar för att begränsa transportsystemets miljöpåverkan som genomförts under åren 2013–2015

Exempel på åtgärder som som genomförts inom kategorin miljöåtgärder 2013 2014 2015

Åtgärder för bullerutsatta längs statliga vägar, antal personer
4 779 varav 1 077 riktade 
åtgärder

2 080 varav 1 120 med 
riktade åtgärder

1 948 varav 900 med 
riktade åtgärder

Åtgärder för bullerutsatta längs statlig järnväg, antal personer
2 626 varav 748 riktade 
åtgäder

3 226 varav 1 195 med 
riktade åtgärder

1 310 varav 700 med 
riktade åtgärder

Åtgärdade slitna vägmiljöer som åtgärdats med riktade miljömedel, antal 15 6 3

Åtgärdade barriärer för djur, antal 72 86 62

Alléer, kulturobjekt och kulturmiljöer inom statlig infrastruktur som restaurerats, 
upprustats eller fått kvalitetshöjande åtgärder

370 578 376

Tabell 36
Trimnings- och effektiviseringsåtgärder som genomförts under perioden 2013–2015

Exempel på åtgärder som genomförts inom kategorin trimning 
och effektivisering

2013 2014 2015

Väg som försetts med mötesseparering/mitträcke, km 222,2 147,2 112

Nybyggda gång- och cykelvägar, km 42,7 183,3 119

Nybyggda planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik, antal 29 12 20

Nybyggda planskilda korsningar för biltrafik, inkl trafikplatser, antal 14 40 24

Plankorsningar järnväg, antal -313 -288 uppg saknas

Åtgärdade stationer för funktionshindrade, antal 7 4 10
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STOCKHOLMSÖVERENSKOMMELSEN 
2007 RESPEKTIVE 2014
Stockholmsöverenskommelsen 2007 
omfattar totalt 64 objekt, fördelade på 
järnväg och väg, varav 53 objekt följs upp 
av Trafikverket. Övriga objekt svarar 
Stockholms läns landsting för, med 
medfinansiering från staten. Stock-
holmsöverenskommelsen finansieras 
med ordinarie anslag, trängselskatt eller 
medfinansiering från kommuner och 
landsting. Trängselskatten finansierar 
helt eller delvis 25 riksvägar eller regio-
nala vägar i Stockholms län. 

Det största objektet i Stockholms-
överenskommelsen är Förbifart Stock-
holm, som är en ny sträckning för E4 
väster om Stockholm. Produktionsske-
det inleddes under 2015. 

Produktion pågår också på bland 
annat Citybanan och Mälarbanan och på 
en ny pendeltågsstation på Nynäsbanan. 

Under 2015 öppnade två objekt för 
trafik: E20 Norra länken och E18 Vigg-
byholms trafikplats. 

Enligt det avtal om tunnelbaneut-
byggnad som tecknades 2014 mellan sta-
ten, landstinget och berörda kommuner 
ska tunnelbanan byggas ut till Nacka/
söderort, Arenastaden och Barkarby. De 
kommuner som är direkt berörda åtar 
sig att samtidigt bygga 78 000 bostäder 
inom tunnelbanans influensområde. 
Planarbete pågår för delprojekten.

Tunnelbanan ska finansieras med 
bland annat höjda trängselskatter på 
trafik till och från Stockholms innerstad, 
samt införande av ny trängselskatt på 
E4/Essingeleden, vilka båda träder i 
kraft 1 januari 2016. 

VÄSTSVENSKA PAKETET 
Det västsvenska paketet omfattar ett 
stort antal projekt på järnvägar samt 
statliga och kommunala vägar i Västra 
Götalandsregionen, med en budget på 
34 miljarder kronor (prisnivå 2009). 
Projekten finansieras via trängselskatt, 
anslag samt kommunal och regional 
medfinansiering. Det största projek-
tet är Västlänken till en kostnad av 20 
miljarder kronor. Västsvenska paketet 
innehåller åtgärder inom samtliga steg i 
fyrstegsprincipen, det vill säga åtgärder 
som kan påverka behovet av transporter 
och valet av transportsätt, åtgärder som 
effektiviserar användandet av befintlig 
infrastruktur, begränsade ombyggnads-
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åtgärder samt större investeringar. Ge-
nomförandet kommer att pågå till 2028. 
Projekten avtalas i separata genomför-
andeavtal. Hittills har två så kallade 
blockavtal tecknats för ett 40-tal projekt 
som omfattar 11,8 miljarder kronor.

Inom blockavtal 1 har 94 procent 
av åtgärderna färdigställts, och det är 
främst åtgärder för att stärka kollek-
tivtrafiken. Inom blockavtal 2 byggs 
Marieholmstunneln, en biltunnel 
under Göta älv, med Trafikverket som 
utförande part. Ett annat stort projekt 
inom blockavtal 2 är Hisingsbron, en bro 
över Göta älv, som utförs av Göteborgs 
stad och delfinansieras från Västsvenska 
paketet. Dessutom fortsätter genomför-
andet av kollektivtrafikåtgärder, som 
kollektivtrafikkörfält, resecentrum 
och pendelparkeringar. Projekteringen 
av Västlänken, järnvägstunneln under 
Göteborg, har intensifierats och förbere-
dande arbeten har planerats. 

Arbetet med kommande genomför-
andeavtal har inletts och planeras vara 
klart hösten 2016. 

Med start 2016 och flera år framåt kom-
mer många omfattande infrastruktur- 
och stadsutvecklingsåtgärder att pågå 
i Göteborgsområdet, vilket innebär en 
stor påverkan på trafik och omgivning. 
KomFram Göteborg är ett samarbete 
mellan Västtrafik, Göteborgs stad och 
Trafikverket som syftar till att analysera 
projektens påverkan och konsekvens för 
alla trafikslag under de kommande åren, 
för att med samordning, kommunikation 
och påverkansåtgärder säkerställa så 
god framkomlighet som möjligt.

LÄNSPLANER FÖR REGIONAL 
INFRASTRUKTUR
De regionala vägarna är statliga vägar 
som inte ingår i det nationella stamvägnä-
tet. Länsplaner för regional infrastruktur, 
som innehåller investeringsåtgärder och 
statlig medfinansiering, upprättas av 
länsstyrelser, regionala självstyrelseor-
gan och kommunala samarbetsorgan. I 
dessa länsplaner kan man även avsätta 
medel till investeringar i nationella vägar, 
enskilda vägar och järnvägar. Länspla-

nerna ska genomföras på ett sådant sätt 
att en lika stor andel av varje sådan läns-
plan kommer att vara genomförd till 2017. 
Trafikverket ansvarar för att genomföra 
de åtgärder som de regionala planupp-
rättarna fastställt i sina länsplaner för 
regional infrastruktur.

I tabell 37 redovisas utfallet för 2014 
och 2015. Utfallet redovisas även som 
procentuell andel av planen 2014–2017.

Att utfallet varierar mellan länen 
beror på att det i några län pågått större 
projekt som krävt en större andel medel 
under året för att kunna genomföras 
effektivt. Åtgärder i andra län har därför 
fått stå tillbaka, men detta kommer att 
jämnas ut i kommande planperiod. För 
några län är utfallet lågt beroende på att 
väg- och järnvägsplaner har överklagats, 
eller att åtgärderna inte har färdigställts 
och bidrag till kommuner och trafikhu-
vudmän därför inte har betalats ut.

De största investeringarna i den 
regionala planen som pågått under 2015 
var etapputbyggnad av dubbelspår på 
Nynäsbanan, utbetalningar av statlig 

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

Län Utfall 2014 
mnkr (löpande 
prisnivå)

Utfall 2015 mnkr 
(löpande prisnivå)

Plan 2014-2017 mnkr  
(Prisnivå 2013-06)

Andel* som genom-
förts under perioden 
2014 och 2015 av 
plan 2014–2017, %

Plan 2014 - 2025 
mnkr (Prisnivå 
2013-06)

Andel som genomförts 
under perioden 2014 
och 2015 av plan 
2014–2025, %

Stockholm 891 698 3 164 50 8 717 18

Uppsala 97 186 523 54 1 596 18

Södermanland 156 28 394 47 1 042 18

Östergötland 64 43 469 23 1 418 8

Jönköping 77 66 423 34 1 313 11

Kronoberg 81 105 278 67 773 24

Kalmar 61 129 271 70 873 22

Gotland 13 4 62 27 207 8

Blekinge 13 73 176 49 520 17

Skåne 363 304 1 420 47 4 292 16

Halland 110 115 472 48 1 241 18

Västra Götaland 525 492 2 216 46 6 351 16

Värmland 80 70 347 43 995 15

Örebro 78 30 390 28 1 057 10

Västmanland 55 91 280 52 816 18

Dalarna 99 120 399 55 1 128 19

Gävleborg 47 102 333 45 950 16

Västernorrland 49 54 296 35 870 12

Jämtland 33 41 176 42 514 14

Västerbotten 29 18 298 16 891 5

Norrbotten 41 72 234 48 760 15

centralt bokförda kostnader 116

Summa 2 961 2 958 12 622 47 36 324 16

* Krav finns att genomföra planerna jämnt till 2017.
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tet, Sveriges kommuner och landsting 
samt Tillväxtverket i övervakningskom-
mittén inom området för transporter.

UPPFÖLJNING AV OBJEKT ÖPPNADE 
FÖR TRAFIK 2010
Effekter och samhällsekonomisk lön-
samhet följs upp för namngivna objekt 
fem år efter att de öppnats för trafik. 
Under 2015 gjordes en uppföljning av 
objekt som öppnades för trafik 2010. För 
vägobjekt har nya samhällsekonomiska 
analyser gjorts, och en ny nettonuvär-
deskvot (NNK) med uppdaterade effek-
ter har beräknats utifrån faktiska utfall 
och med gällande förutsättningar.

Redovisade anläggningskostnader 
baseras på de uppföljningar som gjordes 
2010. För fem objekt är bedömningen att 
planerade effekter har uppnåtts (grön). För 
två objekt har planerade effekter inte upp-
nåtts (röd). För ett objekt har det inte varit 
möjligt att jämföra den planerade effekten 
med det verkliga utfallet (grå). Nedan 
kommenteras resultatet av uppföljningen 
för de objekt som öppnades för trafik 2010. 
Kostnaderna är i 2010 års prisnivå.

• Citytunneln: Syftet var att knyta 
ihop järnvägen norr om Malmö 
med järnvägen mot Trelleborg, 
Ystad och Köpenhamn samt möj-
liggöra nya stopp vid Triangeln 
och Hyllie för resandeutbyte. 

totalt 1,1 miljarder euro är beloppsmäs-
sigt väsentligt mindre är motsvarande 
för 2014 som uppgick till 11,9 miljar-
der kronor. Utlysningen 2014 var den 
första i EU:s nuvarande programperiod 
2014–2020. Dessa utlysningar är normalt 
oftast omfattande. Sista ansökningsdag 
för utlysningen 2015 är 16 februari 2016.

Utbetalningarna från EU-kommis- 
sionen uppgick 2015 till 12,8 miljoner 
euro eller 123,1 miljoner kronor i EU-
stöd för investeringar och utvecklings-
insatser. Bland större projekt som fick 
bidrag märks Baltic Link Karlskrona–
Gdynia (upprustning av järnvägen mel-
lan Emmaboda och Karlskrona), mudd-
ring i Trelleborgs hamn samt åtgärder 
inom ITS-området.

Europeiska regionala utvecklingsfon-
den och Östersjöprogrammet

Trafikverket har arbetat med projektidé-
er och deltagit i arbetet med ansökning-
ar i olika program som finansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF). 

Vi är också representerade genom 
ordinarie ledamot och suppleant i sub-
kommittén för Interregprogrammet  
Östersjöprogrammet (BSR). Genom det-
ta arbete stöttar Trafikverket de svenska 
ledamöterna från Näringsdepartemen-

medfinansiering till utbyggnaden av 
Roslagsbanan samt ombyggnad på 
följande vägsträckor: väg 21 Vanne-
berga–Önnestad, väg 288 Alunda–Hov, 
väg 27 Kråkered–Viared och väg 222 
Mölnvik–Insjön. 

Tabell 38 visar vilka typer av åtgärder 
som har genomförts inom ramen för 
medel i länsplanerna för regional infra-
struktur. Den visar också fördelningen 
mellan kategorierna av statlig medfi-
nansiering. Under rubriken ”namngivna 
investeringar” ingår medel till såväl 
vägar som järnvägar. Under både 2014 
och 2015 har utbetalningar till statlig 
medfinansiering till kommuner för 
trafiksäkerhet, miljö, transportinforma-
tik samt kollektivtrafik och flygplatsan-
läggningar varit något högre än planens 
genomsnitt.

BIDRAG FRÅN FONDEN FÖR ETT 
SAMMANLÄNKAT EUROPA (CEF) 
Trafikverket upprättar ansökningar om 
bidrag från Fonden för ett sammanlän-
kat Europa (CEF) till den svenska delen 
av de transeuropeiska transportnätver-
ken (TEN-T). För bidragsutlysningen 
2014 ansökte Trafikverket i egen regi el-
ler genom partner om CEF-finansiering 
för totalt 17 projekt inom intelligenta 
transportsystem (ITS) och järnväg. I juli 
2015 föreslog EU-kommissionen att sju 
av dessa projekt skulle beviljas medfi-
nansiering, nämligen utbyggnad av dub-
belspår på delsträckor mellan Hallsberg 
och Motala, planering av utbyggnad av 
dubbelspår på Malmbanan, upprustning 
av banvallen vid Stora Helvetet (Storlien) 
samt framtagande av järnvägsplaner och 
bygghandlingar på sträckan Umeå–Skel-
lefteå (Norrbotniabanan). Därutöver 
tilldelades Trafikverket finansiering 
från CEF för tre samarbetsprojekt med 
främst andra vägmyndigheter i Europa 
avseende ITS-området. 

Utlysningen 2015 som uppgår till 

Tabell 38
Uppföljning av åtgärdstyper i länsplanerna för regional infrastruktur, miljoner kronor i löpande priser

Namngivna 
investeringar och 
namngivna brister

Trimning och 
effektivisering, 
miljö och övriga 
mindre åtgärder 

Statlig medfinansie-
ring till kommuner för 
trafiksäkerhet, miljö, 
transportinformatik

Statlig medfinansiering 
till trafikhuvudmän för 
kollektivtrafik väg, spår 
och sjöfart

Statlig med-
finansiering 
till enskilda 
vägar

Statlig medfinan-
siering flygplatsan-

läggningar

Summa

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

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

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

Andel av plan, % 17 13 20 20 17 26 17
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Plankostnaden uppgick till 9 245 
miljoner kronor. NNK i besluts-
underlaget är -0,5. Vi bedömer 
att planerad lönsamhet har upp-
nåtts eftersom nyttan i form av 
antalet resenärer och tidsvinster 
är större än i beslutsunderlaget.

• Bohusbanan, fjärrstyrt trafik-
styrningssystem: Syftet var att 
öka kapaciteten och möjligheten 
att hantera störningar. Investe-
ringen innebar också att behovet 
av tågklarerare i stort sett upp-
hörde. Plankostnaden uppgick 
till 334 miljoner kronor och 
slutkostnaden blev 303 miljoner 
kronor. NNK i beslutsunderlaget 
var 0,1 och omräknad NNK med 
hänsyn till slutkostnaden är 
0,2. Den antagna trafikeringen 
för 2010 i beslutsunderlaget har 
överstigits. Vi bedömer att pla-
nerad lönsamhet har uppnåtts.

• Åstorp–Teckomatorp, hastighets-
anpassning (160 km/tim): Syftet 
var att öka kapaciteten så att 
godstågen kan gå den kortaste 
vägen söderut. I åtgärdspaketet 
ingick upprustning av kontakt-
ledningssystemet, slopning av 
plankorsningar och mindre 
spårjusteringar. Åtgärden blev 
betydligt billigare än planerat, 
144 miljoner kronor i stället för 
248 miljoner kronor. Effekterna 
av åtgärden faller inte ut till fullo 
förrän tunneln genom Hallandsås 
har varit i bruk en tid. Den togs 
i bruk i december 2015, och det 
har därför inte varit möjligt att 
utvärdera effekterna.

• Botniabanan, nytt enkelspår: 
Syftet var att åtgärda kapacitets-
problemen på sträckan Lång-
sele–Vännäs med ett kustnära 
enkelspår Västeraspby–Umeå. 
Slutkostnaden uppgick till 19 111 
miljoner kronor. NNK i besluts-
underlaget var 0,5. Lagstiftning, 
normer och markförhållanden 
har fördyrat projektet. Ny teknik 
samt flaskhalsar på anslutande 
banor har medfört att trafiken 
inte nått prognosticerad nivå. Vi 
bedömer att planerad lönsamhet 
inte har uppnåtts. 

• E18 Sagån–Enköping: Syftet var 
att förbättra framkomligheten 
och trafiksäkerheten på E18 och 
att förbättra miljön och trafik-
säkerheten i Hummelsta tätort 
med en motorväg i ny sträck-
ning. Plankostnaden var 992 
miljoner kronor. Slutkostnaden 
blev 908 miljoner kronor, bland 
annat på grund av att planerade 
tunnlar kunde byggas kortare, 
att riktlinjer för vägutformning 

Tabell 39
Utbetalda bidrag för Trafikverkets CEF/TEN-T-projekt 2015

Beslutsår Projekttitel Utbetalt belopp 
(tusen €)

Utbetalt belopp 
(tusen SEK)

2009 Baltic Link, Karlskrona-Gdynia, upprustning Emmaboda-Karlskrona 3 419 31 937

2010 Hubes and Spokes Project, 304 2 846

2011 Botniska korridoren, byggande 496 4 561

2013 NEXT-ITS - North European Cross-Border ITS 3 046 28 408

2013 Trelleborg-Swinouscie, Trelleborgs hamn 0 4 499

2014 Malmbanan, järnvägsplan för utbyggnad till dubbelspår 820 7 673

2014 Mid Nordic Corridor, planering för ny banvall i Storlien 225 2 109

2014 NEXY ITS, fas II 867 8 094

2014 The Bergslagen Freight Line, utbyggnad till dubbelspår 3 576 32 956

12 752 123 084

ändrats och att upphandlingen 
gjordes i ett gynnsamt mark-
nadsläge. NNK i beslutsunder-
laget var 3,0 och uppföljd NNK 
2010 var 3,4. Ny beräknad NNK 
är 3,6. Bidragande orsaker till 
ökningen av NNK är högre vär-
dering av restidsvinster och att 
trafikmängden är nästan 2 000 
fordon högre per dygn jämfört 
med förkalkylen.

• Väg 34 St Aby–Glahytt: Den be-
fintliga vägen hade låg standard 
med mötande trafik och tät-
ortsgenomfart. En ny mötesse-
parerad väg har byggts, till stor 
del i ny sträckning förbi tätorten. 
Kostnaden ökade från 270 till 
279 miljoner kronor. Högre väg-
standard påverkade lönsamheten 
positivt, men mindre vägför-
kortning och högre kostnader 
minskade lönsamheten. Totalt 
sett visar dock efterkalkylen på 
en högre lönsamhet, NNK 1,5 i 
stället för 0,7.

• Väg 41 Förbi Veddige och Veddige–
Järlöv: Syftet med åtgärderna var 
att förbättra trafiksäkerheten och 

framkomligheten. Väg 41 mellan 
Veddige och Järlöv byggdes om 
till mötesseparerad landsväg (2+1) 
i ny sträckning med hastighets-
standarden 100 km/tim och tre 
nya cirkulationsplatser. På grund 
av förändringar blev åtgärden 26 
procent dyrare än plankostnaden. 
NNK i beslutsunderlaget var 1,0. 
Uppföljd NNK 2010 beräknades 
till -0,8. Ny NNK med gällande 
förutsättningar är -0,3. 

• Väg 73 Älgviken–Fors: Syftet var 
att förbättra restiderna och tra-
fiksäkerheten. Åtgärden innebar 
en utbyggnad till ny mötesfri 
fyrfältsväg med smala vägre-
nar. Kostnaden ökade från 1 327 
miljoner kronor till 1 835 miljoner 
kronor, vilket till viss del förkla-
ras av en högre trafiksäkerhets-
standard. NNK i beslutsunderla-
get var 0,6 och ny beräknad NNK 
är 1,6. Den ökade lönsamheten 
förklaras till viss del av en ökad 
trafiknivå, men framför allt av 
att restiden nu värderas mycket 
högre. 
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Utbetalning av bidrag, stöd 
och medfinansiering

Trafikverket hanterar bidrag och stöd 
till olika ändamål. För att göra kollektiv-
trafiken mer tillgänglig, attraktiv, trygg 
och säker beviljar staten medfinansie-
ring till regioner och kommuner. Under 
året har en ny stödform införts för främ-
jandet av hållbara stadsmiljöer.

Trafikverket betalar ut statsbidrag 
för enskilda vägar och ersättningar 
för trafikavtal. Trafikverket hanterar 
dessutom stödet till det nationella nätet 
av beredskapsflygplatser, stödet till icke 
statliga flygplatser där staten har avtalat 
om upphandlad trafik samt bidrag till 
organisationer som arbetar för ökad 
trafiksäkerhet. 

STATLIG MEDFINANSIERING  
MED MERA

Detta område omfattar statlig medfinan-
siering, driftbidrag till bland annat Öre-
sundsbrokonsortiet, Inlandsbanan och 
de icke statliga flygplatserna, främjandet 
av hållbara statsmiljöer samt medfinan-
siering för sjöfartsprojekt.

Staten beviljar medfinansiering för 
att stimulera regionala trafikmyndighe-
ter och kommuner till insatser som gör 
kollektivtrafiken mer tillgänglig, att-
raktiv, trygg och säker.  Insatserna har 

Tabell 40
Objekt öppnade för trafik år 2010, prisnivå 2010-06, miljoner kronor

Objektnamn Investeringstyp PLANKOST-
NAD  
publicerad i 
Årsredovis-
ning 2010 
mnkr

BERÄKNAD 
KOSTNAD VID 
BYGGSTART 
publicerad i 
Årsredovisning 
2010 mnkr

UPPFÖLJD 
KOSTNAD 
EFTER GENOM-
FÖRANDE  
publicerad i 
Årsredovisning 
2010 mnkr

BERÄKNAD 
NNK 
 i gällande 
plan/plan-
underlag vid 
byggstart

UPPFÖLJD 
NYTTA 
jämfört med 
nyttor i plan 
(uppföljd 
2015)*

UPPFÖLJD 
NNK  
(publicerad i 
Årsredovis-
ning 2010)** 

NNK 
(beräknad 
2015)***

Citytunneln Järnväg 9 245 9 124 8 060 -0,5 0,1**** Ej uppföljd

Bohusbanan, fjärrstyrt trafikstyr-
ningssystem

Järnväg 334 356 303 0,1 0,2 Ej uppföljd

Åstorp–Teckomatorp, hastighets-
anpassning (160 km/tim), mötes-
station, fjärrblockering

Järnväg 248 243 144 3,4 Ej uppföljd Ej uppföljd

Botniabanan Järnväg 15 874 15 874 19 111 0,5 0,5 Ej uppföljd

E18 Sagån–Enköping Motorväg 992 892 908 3,0 3,4 3,6

Rv34 St Aby–Glahytt Landsbygds- eller 
tätortsväg

270 270 279 0,7 0,5 1,5

Rv41 Förbi Veddige och Veddige–
Järlöv

Landsbygds- eller 
tätortsväg

156 199 196 1,0 -0,8**** -0,3

Rv73 Älgviken-Fors Landsbygds- eller 
tätortsväg

1 327 1903 1 835 0,6 0,9**** 1,6

* Rött: Planerade nyttor bedöms inte ha uppnåtts, Grönt: Planerade nyttor bedöms ha uppnåtts, Grått: Ej möjligt att jämföra planerade nyttor med utfall.
** Om inte annat anges, baseras uppföljd NNK i Årsredovisning 2010 på eventuella kostnadsförändringar mellan plankostnad och genomförandekostnad.
*** För vägobjekt ursprungligen analyserade i EVA har en ny samhällsekonomisk analys gjorts med idag gällande metoder och värderingar.
**** Uppföljd NNK bygger på förändringar i både kostnader och nyttor
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Tabell 41
Verksamhetsvolym och leveranser för utbetalning av bidrag, stöd och statlig medfinansiering, miljoner kronor

2013 2014 2015

Leveranser

Statlig medfinansiering m.m.  2 239     2 225     2 122    

Statsbidrag till enskilda vägar  1 048     1 105     1 101    

Trafikavtal  926     869     863    

Bidrag till ideella organisationer  31     27     22    

Summa verksamhetsvolym utbetalning av bidrag, stöd och 
medfinansiering

 4 243     4 227     4 108    

Finansiering

Anslag     

 - 1:1 ap.5.1 Väginvesteringar (2013 1:2 ap.16.1)  405     450    

 - 1:1 ap.9 Övriga insatser för effektivisering av transportsyste-
met (2013 1:1 ap.12 )

 40     39    

 - 1:1 ap 14.2 Vissa bidrag i trafiksystemet  44     93    

 - 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan (2013 1:1 ap.16.2)  693     1 158     750    

 - 1:1 ap.5.2 Järnvägsinvesteringar (2013 1:2 ap.10.1)  582     13    

 - 1:1 ap 10.1 Väginvesteringar  245    

 - 1:1 ap 10.2 Järnvägsinvesteringar  150    

 - 1:1 ap 10.3 Sjöfartsinvesteringar  30     75    

 - 1:1 ap 11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinves-
tering

 31    

 - 1:1 ap 11.2 Kollektivtrafiksatsningar  271    

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

 - 1:1 ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsor-
tiet (2013 1:2 ap 9, 2014 1:1 ap 8)

 419     431     476    

 - 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll vägar (2013 1:1 ap.16.3)  0     30     68    

 - 1:2 ap.1.3 Bidrag för drift av enskilda vägar (2013 1:1 ap 
14.1)

 1 048     1 105     1 093    

 - 1:2 ap 2.1 Drift, underhåll och trafikledning Järnväg (2013 
1:2 ap.10.2)

 0     11    

 - 1:6 ap.1  Driftbidrag till icke statliga flygplatser  63     63     63    

 - 1:6 ap.2 Flygtrafiktjänster  7    

 - 1:6 ap.3  Beredskapsflygplatser  7     7     7    

 - 1:6 ap.4  Bidrag till regional infrastrukturplanering  40    

 - 1:7 ap.2 Trafikavtal, järnväg  810     793     780    

Bidrag  91     12     45    

Intäkter av avgifter och övriga intäkter  1     2     1    

Summa finansiering  4 243     4 227     4 108    

resenärernas bästa i fokus och hela res-
kedjan ska beaktas. Åtgärderna ska öka 
resandet med kollektivtrafik, och öka 
möjligheterna för personer med funk-
tionsnedsättning att använda kollektiv-
trafiken. Kommunerna stimuleras också 
att minska buller och öka trafiksäker-
heten, i syfte att minska såväl trafikens 
negativa påverkan på miljön som antalet 
döda och svårt skadade i trafiken. 

Den statliga medfinansieringen om-
fattar även anskaffning av spårfordon. I 
den nationella banhållningsplanen för 
2004–2015 avsattes totalt 4,5 miljarder 
kronor för detta ändamål. Till och med 
2015 hade knappt 2,4 miljarder betalats 
ut. Utbetalningarna uppgick till 16,4 
(16,4) miljoner kronor under 2015. Ut-
betalningarna var lägre än planerat, ef-
tersom Trafikverket av ekonomiska skäl 
skjutit fram planerade utbetalningar för 
statlig medfinansiering av spårfordon.

Under 2015 betalades statlig med-
finansiering ut för busshållplatser, 
resecentrum, tillgänglighetsanpassning, 
säkra gångpassager, gång- och cykelvä-
gar, hastighetsåtgärder, cirkulationsplat-
ser, biluppställningsplatser för personer 
med funktionsnedsättning, kollektiv-
trafikanläggningar vid flygplatser med 
mera.

Till de icke statliga flygplatserna 
utan statligt upphandlad trafik lämnar 
Trafikverket bidrag via länsplanerna, 
och detta bidrag prövas enligt reglerna 
för statsstöd och motsvarar 40 miljoner 
kronor årligen för perioden 2012–2021. 
Under 2015 har Trafikverket initierat ett 
arbete för att säkerställa att hanteringen 
av såväl beslut som utbetalningar av 
olika stödsystem är förenliga med EU:s 
statsstödsregler.

Under 2015 betalades driftbidrag ut 
till Öresundsbrokonsortiet (312 miljoner 
kronor) och Inlandsbanan (165 miljoner 
kronor) och medfinansiering betalades 
ut för flera sjöfartsobjekt. Under året in-
fördes en tillfällig stödordning som syf-
tar till att ersätta fordonsinnehavare för 
de kostnader som uppstår vid anskaff-
ning och installation av den särskilda 
skyddsutrustning i järnvägsfordonen 
som krävs för att mobiloperatörernas 
telefonnät inte ska störa järnvägens mo-
biltelefoninät GSM-R. Totalt betalades 
knappt 1 miljon kronor ut till fordonsin-
nehavarna. 

Tabell 42
Totalt utbetald medfinansiering per ändamål 2013–2015, löpande priser, miljoner kronor

Ändamål Utbetalt 2013 Utbetalt 2014 Utbetalt 2015

Statlig medfinansiering

    Spårfordon 299 16 16

    Övrigt åtgärder statlig medfinansiering 692 1 119 711

Statliga bidrag Storstadsöverenskommelse m.m. 449 547 378

Driftsbidrag till Inlandsbanan 144 131 165

Driftsbidrag till Öresundsbrokonsortiet 288 302 312

Medfinansiering till sjöfartsobjekt 332 96 101

Bidrag till icke-statliga flygplatser 1 30 39

Stöd till hållbara stadsmiljöer 0 271

Övrigt 34 -17 129

SUMMA 2 239 2 224 2 122
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Regeringen har infört en ny stödform för 
att främja hållbara stadsmiljöer. Stödet, 
som är avsett för kommuner och lands-
ting, uppgår till två miljarder kronor un-
der perioden 2015–2018. Genom denna 
satsning skapas bättre förutsättningar 
för att öka kollektivtrafikens andel av 
persontransporterna. Åtgärderna ska 
leda till energieffektiva lösningar med 
låga utsläpp av växthusgaser och bidra 
till att uppfylla miljökvalitetsmålet 
god bebyggd miljö. Stödet bör särskilt 

främja innovativa, kapacitetsstarka och 
resurseffektiva lösningar. Den sökande 
ska åta sig att även genomföra så kallade 
motprestationer som bidrar till en ökad 
andel hållbara transporter eller ökat 
bostadsbyggande. Exempel på sådana 
motprestationer kan vara planer för 
utbyggnad av gång- och cykelvägar och 
kollektivtrafik.

Trafikverket har under året biträtt 
regeringen genom att förbereda för den 
nya stödformen. Totalt har 34 ansök-

ningar inkommit och Trafikverket har 
beviljat ersättning för 7 projekt motsva-
rande totalt 542 miljoner kronor. Under 
2015 betalades 271 miljoner kronor ut 
som förskott.

STATSBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR
En översyn av väghållaransvaret för 
enskilda vägar inleddes 2013 efter en ut-
redning i samarbete med Riksförbundet 
Enskilda vägar och Sveriges kommuner 
och landsting. Detta arbete fortsatte 
under 2015.

Enligt förordningen om stöd till en-
skilda vägar med anledning av branden 
i Västmanlands län sommaren 2014, 
prövade Trafikverket 26 ansökningar om 
stöd, varav fem stycken avsåg enskilda 
vägar med statsbidrag och 21 stycken en-
skilda vägar utan statsbidrag. Trafikver-
ket betalade ut 7,5 miljoner kronor 2015. 

Trafikverket lämnade statsbidrag till 
drift, underhåll och byggande på 76 215 
(76 369) kilometer enskilda statsbidrags-
vägar och 11 (12) färjeleder. Huvudde-
len avsåg drift och underhåll. Tillsyn 
genomfördes på 17 538 (15 977) kilometer 
väg. Trafikverkets bidrag motsvarade i 

Tabell 43
Totalt utbetalad statlig medfinansiering för spårfordon 2013–2015 fördelat på mottagare, löpande priser,  
miljoner kronor

Regional kollektivtrafikmyndighet Utbetalt 2013 Utbetalt 2014 Utbetalt 2015

Norrtåg 67 3 3

Upplandstrafiken 3 3 3

Jönköpings läns trafik 56 0 0

Västtrafik 70 0 0

Hallandstrafiken 4 3 3

Östgötatrafiken 91 0 0

Värmlandstrafiken 3 1 3

Tåg i Bergslagen 1 1 1

X-Trafik 4 4 3

SUMMA 299 299 16
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Tabell 44
Statsbidrag till byggande, drift och underhåll av enskilda statsbidragsvägar, löpande priser, miljoner kronor

2013 2014 2015

Statsbidrag till enskilda statsbidragsvägar totalt, mnkr  1 069 1 137 1 119

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

Därav drift och underhåll av färjeleder, mnkr 74 91 94

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

Därav investeringsbidrag genom regional plan, mnkr 21 32 26

Nyckeltal

Statens genomsnittliga bidragsandel exklusive färjedrift, % 64 64 64

Trafikverkets kostnader för administration och rådgivning, mnkr 40 42 40

Antal  km väg berättigad till statsbidrag 76 237 76 369 76 213

Antal väghållningsorganisationer 22 783 22 836 23 496

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

Statsbidrag exklusive färjedrift per väghållare och år, kr 43 646 45 785 43 630

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

genomsnitt 64 (64) procent av väghål-
larens kostnader, exklusive bidrag till 
färjedrift. Andelen är beräknad utifrån 
Trafikverkets bedömning av kostnaden. 

På det enskilda vägnätet med stats-
bidrag finns cirka 4 000 broar. Huvud-
inspektion har genomförts på 97 (98) 
procent av brobeståndet under de se-
naste sex åren. Inspektionerna har visat 
12 308 brister av olika svårighetsgrad, 
vilka bör åtgärdas inom den tidsperiod 
som avgörs av broarnas tillstånd. Vid 
utgången av 2015 har 91 (90) procent av 
broarna bärighetsklassats, vilket i första 

Tabell 45
Statens kostnad för trafikavtal, driftbidrag till icke-
statliga flygplatser samt beredskapsflygplatser, 
löpande priser, miljoner kronor

Anslagspost

Trafikavtal Trafikslag

Färja 376,2

Flyg 96,5

Tåg 245,2

Buss 47,8

Övrigt 20,0

Summa trafikavtal 785,7

Driftbidrag icke-
statliga flygplatser

63,0

Beredskapsflygplatser 7,4

Bidrag LVF 7,4

Totalt 863,5

hand avser axeltryck, boggietryck och 
trippelaxeltryck samt visar vilken brut-
tovikt broarna klarar. Det finns 2 204 
broar som kan upplåtas för 74 ton eller 
mer, 2 670 kan upplåtas för 64 ton eller 
mer, 245 kan upplåtas för 51,4 ton och 
643 kan upplåtas för 37,5 ton eller lägre, 
varav vissa i många fall har mycket låga 
axel- och boggietrycksvärden. 

Trafikverket har tillsammans med 
Riksförbundet Enskilda vägar och Lant-
mäteriet hållit utbildningar för väghål-
lare vid 30 (34) tillfällen. Syftet är att 
förmedla kunskap om bidragsregler och 

vägteknik inom enskild väghållning till 
styrelsefunktionärer.

TRAFIKAVTAL
För att förbättra bristfällig tillgänglighet 
sluter Trafikverket trafikavtal med tra-
fikföretag och regionala kollektivtrafik-
myndigheter. Hur dessa avtal påverkar 
tillgängligheten inom och mellan regio-
ner redovisas i avsnittet Användbarhet 
i kapitlet Transportsystemets tillstånd, 
sidan 20.

Gällande trafikavtal under 2015:

• Färja Gotland 

• Flyg Östersund–Umeå

• Flyg Gällivare–Arlanda 

• Flyg Hemavan–Arlanda

• Flyg Lycksele–Arlanda 

• Flyg Vilhelmina–Arlanda 

• Flyg Sveg–Arlanda 

• Flyg Pajala–Luleå  

• Flyg Torsby–Hagfors–Arlanda 

• Tåg, nattåg Göteborg/Stockholm–
Narvik

• Tåg Linköping–Kalmar/Västervik

• Tåg Nässjö–Halmstad

• Tåg Norrtåg 

• Tåg i Bergslagen 

• Tåg Karlstad–Oslo 

• Tåg i Väst 

• Buss Samverkande system

• Buss Mora–Gällivare 

• Buss Umeå–Haparanda.

Statens kostnad för avtalen redovisas i 
tabell 45.
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Trafikverket lämnar också bidrag till 
icke statliga flygplatser med trafik som 
är upphandlad av staten. Totalt dispo-
nerar Trafikverket drygt 63 miljoner 
kronor årligen för driftbidrag till dessa 
flygplatser.

Trafikverket har tecknat överens-
kommelser med Swedavia, Försvars-
makten och Gällivare kommun om 
att upprätthålla 24 timmars nationell 
beredskap för samhällsviktiga transpor-
ter med en timmes inställelsetid på tio 
flygplatser: Malmö, Ronneby, Göteborg 
Landvetter, Visby, Stockholm Arlanda, 
Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå och 
Gällivare. Den nationella beredskapen 
driftsattes 1 januari 2012. 

BIDRAG TILL  
IDEELLA ORGANISATIONER
Trafikverket beviljade under 2015 21,4 
(26,9) miljoner kronor i ekonomiskt 
bidrag för att främja ideella organisa-
tioners arbete för de transportpolitiska 
målen. Bidragen betalades ut i form av 
organisations- och projektbidrag, förde-
lat på 2 (3) miljoner kronor för organisa-

Tabell 46 
Beviljade medel till ideella organisationer, miljoner kronor

Områden 2013 2014 2015

Säkerhet 22,5 20 16,1

Miljö och hälsa 1,4 1,7 0,9

Tillgänglighet 1,6 2,2 2,3

Organisationsstöd till NTF1 5,0 3,0 2,0

Summa 30,5 26,9 21,3

Antal projekt 29 41 30

1 NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande    

tion och 19,4 (23,9) miljoner kronor för 
projekt. Den största bidragsmottagaren 
var NTF (Nationalföreningen för trafik-
säkerhetens främjande).

Huvuddelen av bidragen avser trafik-
säkerhetsområdet. Flera projekt avser 
cykeltrafiken, utifrån säkerhet, tillgäng-
lighet, miljö och hälsa.

SJÖFARTSSTÖD
Inom Trafikverket finns ett självständigt 
beslutsorgan, Delegationen för sjöfarts-
stöd, vars ledamöter utses av regeringen. 

Delegationen fattar beslut om sjöfarts-
stöd till fysiska och juridiska personer 
och till partrederier som har eller har 
haft sjömän anställda för arbete ombord 
på svenskregistrerade fartyg som i sin 
näringsverksamhet är utsatta för inter-
nationell konkurrens. Sjöfartsstödet 
utgör en nedsättning av skatten och 
arbetsgivaravgiften för den anställde 
till noll kronor. Under 2015 fick 107 (112)  
fartyg sjöfartsstöd med sammanlagt  
1 426 (1 415) miljoner kronor. 

En förutsättning för att få sjöfarts-
stöd är att rederiet ställer utbildnings-
platser till förfogande. Under 2015 
ställde 43 rederier drygt 228 (241) 
platser till förfogande. Samtliga rederier 
som har fått sjöfartsstöd har uppgett att 
det finns tillräckliga försäkringar för 
fartyget och dess drift.

Uppdragsverksamhet
Trafikverket har en uppdragsverksam-
het som omfattar allt från färje- och 
utbildningsverksamhet till uthyrning av 
järnvägsfordon och bilar för körprov. Vi 
utför också uppdrag inom ban-, el- och 
signalområdet, levererar it- och kommu-
nikationstjänster samt upphandlar och 
tillhandahåller material till järnvägens 
infrastruktur. 

Trafikverket driver verksamheten 
på affärsmässiga villkor och uppdra-
gen är helt eller delvis avgifts- och 
intäktsfinansierade. Samspelet mellan 
resultatenheterna och övriga delar av 
Trafikverket sker på affärsmässiga och 
konkurrensneutrala villkor. Resultatet 
för uppdragsverksamheten var 91 (135) 
miljoner kronor för 2015. Se tabell 47. 
Tjänsteexport ingår med 1 (4) miljoner 
kronor. Se tabell 48.
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UPPDRAGSVERKSAMHET INOM 
BOLAG OCH RESULTATENHETER
Trafikverket förvaltar för statens räk-
ning aktierna i Sweroad (Swedish Natio-
nal Road Consulting AB). Bolaget bedri-
ver internationell uppdragsverksamhet i 
nära intressegemenskap med Trafikver-
ket och andra transportmyndigheter 
och verkar på marknader där svenska 
myndigheters kunnande efterfrågas på 
kommersiella villkor. Bolagets verksam-
het ger också anställda vid myndighe-
terna möjlighet till personlig utveckling 
och stimulans genom utlandsarbete och 
bidrar därmed till Trafikverkets attrak-
tivitet som arbetsgivare.

Färjerederiet driver 39 statliga färje-
leder och två med Ekerö respektive Jön-
köpings kommun som trafikhuvudmän. 
Verksamheten drivs med hög tillgänglig-
het och med nöjda kunder. Vaxholms 
kommun har beslutat att anlita Tra-
fikverket som operatör på den nya leden 
mellan Vaxholms stad och Vaxholms 
kastell. Färjeleden, som startar i maj 
2016, ska vara i drift under en försökstid 
på tre år och trafikeras med en miljöan-
passad, eldriven linfärja. En ny färja som 
trafikerar Holmöleden norr om Umeå 
invigdes under 2015. Under året invigdes 
också en anläggning för utbildning i 

ecoshipping på Vaxholms kastell. 
Verksamheten vid Färjerederiet 

omfattar även Fridhems varv i Lysekil, 
som primärt ska tillgodose färjerede-
riets egna behov, men varvet har också 
externa kunder. 

Förarprov hyr ut bilar vid körprov 
och gör utredningar om bilstöd för 
Försäkringskassan. Huvuddelen av 
Förarprovs verksamhet redovisas under 
rubriken Avgiftsbelagd verksamhet, 
sidan 70, och i avsnittet Planera trafik, 
sidan 39. 

Trafikverkets museer utgår från tre 
målområden: insamling, kunskapsupp-
byggnad och förmedling. Verksamheten 
bedrevs under 2015 huvudsakligen på 
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, som 
under året firade 100 år sedan bildandet. 
Arbete med att ta fram en ny basutställ-
ning i Gävle har inletts. Trafikverkets 
väghistoriska samlingar förvaras i Kjula 
utanför Eskilstuna, och civilflygsamling-
arna i en hangar på Arlanda. 

Förvaltning av järnvägsfordon ska 
förvalta och hyra ut säkra och robusta 
järnvägsfordon. Detta har i dag en hu-
vudsaklig inriktning på nattågstrafiken 
i Norrland. Fordonsparken består av 94 
fordon i form av sov-, ligg- och sittvag-
nar samt restaurangvagnar och lok. Den 

vinst som resultatenheten genererar 
kommer av intäkter från uthyrningen, 
och dessa prisnivåer definieras av ett 
avtal som Trafikverket tagit över från 
Affärsverket Statens Järnvägar och som 
löper ut 2018. Genom ett trafikavtal upp-
handlar vi trafiken av operatören som 
hyr järnvägsfordonen.

Järnvägsskolan bedriver ut-
bildningsverksamhet inom väg- och 
järnvägsteknik vid egna anläggningar i 
Ängelholm och på plats hos kunder. Den 
kraftiga marknadsnedgången fortsatte 
under 2015. Järnvägsskolan redovisade 
ett negativt resultat för 2015, och verk-
samheten har belastats med ytterligare 
personalförändringar under 2015 och 
utvecklingskostnader kopplade till att 
Järnvägsskolan från 2016 får en större 
roll i Trafikverkets interna kompetens-
utveckling. 

ÖVRIG UPPDRAGSVERKSAMHET
Trafikverket bedriver också uppdrags-
verksamhet där det ekonomiska målet 
är full kostnadstäckning, det vill säga ett 
nollresultat över tid. Försäljning av el-
energi till företag som bedriver tågtrafik 
svarar för en stor del av denna upp-
dragsverksamhet. Syftet är att erbjuda 
tågtrafiken elenergi till låga och stabila 

Tabell 47
Extern uppdragsverksamhet, miljoner kronor

Totalt 
balanserat 
resultat från 
tidigare år

Område/verksamhet

Regleringsbrev 2015 Utfall 2015 Resultat

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter 
finansnetto

2014 2013

Färjeleder 89 87 2 94 92 2 4 -6 -9

Utbildning 55 55 0 48 52 -4 -4 2 -6

Teletjänster och IT 248 166 82 213 190 23 65 21 65

Materialservice 889 888 1 1 105 1 090 15 27 -5 27

Elförsäljning 1 352 1 352 0 1 053 1 053 0 0 0 0

Fastighetsförvaltning 70 70 0 82 82 0 0 0 0

Övriga uppdrag 110 95 15 94 76 18 15 12 109

Uthyrning av reservbroar 2 2 0 2 1 1 -2 0 9

Förvaltning av järnvägsfordon 73 38 35 73 35 37 31 46 77

Summa 2 888 2 753 135 2 764 2 673 91 135 70 272

Tabell 48
Tjänsteexport, miljoner kronor

Område/verksamhet

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015

Intäkter Kostnader
Resultat efter  

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter  
finansnetto

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto

Teletjänster 8 9 -1 5 4 2 4 3 1

Övrigt 1 1 0 5 3 2 5 5 0

Summa 9 10 -1 11 7 4 9 9 1
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priser. I tabell 47 syns en avvikelse nedåt 
för elförsäljningen 2015 när det gäller 
utfall jämfört med regleringsbrev. Av-
vikelsen beror i huvudsak på den varma 
vintern som orsakat en lägre elförbruk-
ning. Detta gör att elpriset sjunker och 
den totala volymen för Trafikverkets 
elförsäljning minskar.

Trafikverket försörjer även den 
svenska järnvägens infrastruktur med 
tekniskt godkänt material och tjänster 
för planerade projekt, planerat underhåll 
och avhjälpande underhåll. Denna verk-
samhet, som visas i tabell 47 på raden 
Materialservice, har ökat under 2015. 
Ökningen beror främst på oförutsedda 
händelser, till exempel urspårningar, 
som orsakat ett stort behov av mate-
rial.  Trafikverket tillhandahåller även 

Tabell 49
Offentligrättslig verksamhet, miljoner kronor

Totalt 
balanserat 
resultat från 
tidigare år

Resultatområde

Regleringsbrev 2015 Utfall 2015 Resultat

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter 
finansnetto

2014 2013

Förare 436 398 38 448 410 38 36 29 116

Banavgifter minimipaket  
och grundläggande  
bantillträdestjänster

1 321 1 321 0 1 474 1 474 0 0 0 0

Avgifter för ansökan om 
sjöfartsstöd

1 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0

Summa 1 758 1 720 38 1 922 1 844 38 36 29 116

Tabell 50
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras, miljoner kronor

Totalt 
balanserat 
resultat från 
tidigare år

Område/verksamhet

Regleringsbrev 2015 Utfall 2015

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter 
finansnetto

Ansökningsavgifter för transportdispenser,  
inkomsttitel 2511

22 22 0 18 18 0 0

reservbroar samt material till gymnasie-
utbildningar.

Trafikverket är en av de största inne-
havarna av fibernät i Sverige. Trafikver-
ket säljer kapacitet till externa kunder, 
för att utnyttja kapaciteten i investe-
ringarna på bästa sätt. Under året har 
vi samverkat med andra statliga aktörer 
kring en effektiv användning av statens 
bredbandsinfrastruktur. Utgångspunk-
ten var robusthet och redundans. Under 
2015 sålde Trafikverket överkapacitet 
i kommunikationsnäten samt övriga 
it- och teletjänster, exempelvis appli-
kationsdrift och mastinplaceringar, för 
totalt 213 miljoner kronor.  

AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
Banavgifterna, som höjdes under 2015, 

följer den nationella åtgärdsplanen.
Trafikverket Förarprov finansieras 

till största delen genom offentligrättsliga 
avgifter.

Intäkter från ansökningsavgifter 
för transportdispenser disponeras inte 
av Trafikverket. Intäkterna redovisas i 
tabell 50.

SKYLTFONDEN
Transportstyrelsen säljer personliga 
skyltar för motorfordon. Det är Tra-
fikverket som beslutar om prisnivån, och 
intäkterna går till Skyltfonden vilken 
administreras och disponeras av oss, 
främst för trafiksäkerhetsändamål. 

Under 2015 beviljade Skyltfonden 
totalt 8,8 miljoner kronor till 30 projekt 
inom följande områden:
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Verksamhetsöverskridande 
arbete

Trafikverket har ett stort antal kon-
takter med andra organisationer och 
funktioner i samhället. Vi arbetar med 
allmänhetens och näringslivets bästa 
i sikte, och det innebär både nationellt 
och internationellt arbete. Trafikverket 
samverkar med andra för att hantera kri-
ser och samhällsstörningar av olika slag. 
Vi deltar i forsknings- och innovations-
program för att nå förbättringar i närtid, 
men också för att bidra till en långsiktig, 
hållbar samhällsutveckling. 

STRATEGISKT KUNDARBETE

Det strategiska kundarbetet drivs inom 
fem områden som identifierats som sär-
skilt betydelsefulla: 

• ärendehantering och service

• dialog och samverkan

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

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

• olycksreducerande metodutveck-
ling/verktyg, övrigt.

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

• Cykelsnurra (cykel med sväng-
hjul och gyro för stabilisering)

• Säkrare fyrhjulingar 

• Studie av ny konstruktionsprin-
cip för att förbättra energiupp-
tagningen i cykelhjälmar 

• Fotgängares och cyklisters 
rörelsemönster och samspel i 
komplexa korsningspunkter. 

• trafikinformation

• trafikpåverkan och  
användbarhet

• trafiksäkerhet.

Kundernas behov samlas in genom 
kundundersökningar, dialog och 
samrådsmöten men även gemensamma 
forum och råd. Under 2015 har vi tagit 
fram arbetssätt för att kunna hantera 
och värdera olika kundgruppers behov i 
förhållande till varandra. 

Den tidiga dialogen inför kommande 
tågplan, som initierades 2014, har gett 
goda resultat. Dialogen återupptogs in-
för 2016 års tågplan efter att ha förfinats 
ytterligare. Vi får en bredare samstäm-
mighet mellan alla intressenter och 
aktörer som söker kapacitet i tågplanen 
genom att alla ges möjlighet att delta i 
processen. Antalet remissvar har halv-
erats sedan dialogformen infördes. 

Tabell 51
Resultat och fakta om skyltfonden

2011 2012 2013 2014 2015

Redovisning av överskott till Skyltfonden (inklusive ränta), tkr 9 436 8 464 4 879 7 639 12 316

Utbetalning från fonden, tkr 11 961 10 861 7 982 12 277 8 255

Behållning i fonden 31/12 resp. år, tkr 30 737 28 339 25 236 20 598 24 658

Fondens skulder (beviljade bidrag), tkr 23 416 22 686 21 128 16 015 15 867

Inkomna bidragsansökningar 124 133 155 124 108

Beviljade bidragsansökningar 31 35 28 29 30
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Vi för också en tidig dialog med 
järnvägsföretagen och företrädare 
för branschen kring planeringen av 
investerings- och underhållsåtgärder. 
Genom att koordinera våra åtgärder kan 
vi minska påverkan på trafiken. De tradi-
tionella formerna för samrådsmöten har 
allt mer övergått till ”öppet hus” i olika 
former, vilket bjuder in till delaktighet 
och skapar bättre arenor för dialog. Tid 
och plats väljs utifrån möjligheten att 
komma nära boende och berörda och få 
dem engagerade i tidiga skeden när det 

finns större möjlighet att påverka, till ex-
empel i arbetet med åtgärdsvalsstudier. 
Vi har också testat dialog via digitala 
verktyg, vilket bidragit till att vi når 
målgrupper som normalt inte kommer 
till våra fysiska möten, främst yngre och 
medelålders samt kvinnor i alla åldrar.

Ett ökat samarbete med järnvägs-
branschen sker inom projektet Tillsam-
mans för tåg i tid (TTT). Syftet är att 
förbättra punktligheten, trafikinforma-
tionen och hanteringen av resenärer. 
Målet är 95 procents punktlighet och 

att 80 procent av resenärerna ska vara 
nöjda med den trafikinformation de fått 
vid störningar i trafiken och de åtgärder 
som vidtagits för att de ska nå sitt resmål 
i rätt tid.

Trafikverket arbetar tillsammans 
med andra aktörer för att förbättra 
trafikinformationen till allmänheten och 
näringslivet. Under 2015 har vi fokuse-
rat på att få en stabilare och effektivare 
trafikinformation vid störningar, genom 
vidareutveckling av prognosarbetet och 
stödsystem för annonsering.

Vi har tillsammans med andra 
aktörer sett över hur trafikinformation 
i samband med ersättningstrafik kan 
förbättras, och det arbetet fortsätter 
under 2016.

Under året har vi också förenklat och 
effektiviserat tillhandahållandet av data, 
med ett öppet API (application program-
ming interface), vilket betyder att någon 
låter andra använda utvalda delar av sina 
data) för trafikinformation på väg och 
järnväg. Detta förenklar utvecklingen 
av nya trafikinformationstjänster i alla 
kanaler, och vi har fått bra respons från 
utvecklare och användare.

I Göteborg har vi förberett för en ge-
mensam trafikledning tillsammans med 
Göteborgs stad och Västtrafik, vilket 
inkluderar gemensamma satsningar på 
trafikinformation och bättre förutsätt-
ningar för samlad trafikslagsövergripan-
de trafikinformation till resenärerna.

Inrapporteringen av störningar i 
vägsystemet på grund av vägarbeten har 
förbättrats, genom tydligare riktlinjer 
för hur och när entreprenörer ska rap-
portera störningar. Detta har lett till för-
bättrad trafikinformation till trafikanter 
på väg. 

Förbättrade rutiner med tydligare 
prioriteringar för kapacitetstilldelning i 
innevarande tågplan har förenklat och 
effektiviserat arbetet. Från och med sep-
tember 2015 besvarades 97 procent av alla 
ansökningar inom fem dagar, jämfört med 
79 procent under 2014. 

Vi arbetar kontinuerligt för att struktu-
rera olika typer av ärenden enligt en tydlig 
ärendeprocess, som ger kortare handlägg-
ningstider och enklare uppföljning. 

FORSKNING OCH INNOVATION
Syftet med Trafikverkets forsknings-, 
utvecklings- och innovationsarbete (FoI) 
är att bidra till verkets mål genom att 
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tillföra ny kunskap och utveckla nya lös-
ningar samt förbättra befintliga tjänster, 
produkter och processer. Arbetet formas 
efter den verksamhet som Trafikver-
ket har i uppdrag att genomföra. FoI 
åstadkommer förbättringar i närtid, men 
också förändringar av hela transportsys-
temet på sikt.

Under 2015 satsade vi 473 miljoner 
kronor på totalt 557 projekt, fördelade 
på nio tematiska portföljer, som följer 
Trafikverkets strategiska utmaningar. På 
uppdrag av regeringen beställdes projekt 
för 51 miljoner kronor inom sjöfarts-
området och 47 miljoner kronor inom 
luftfartsområdet. Projekt för knappt 180 
miljoner kronor är knutna till långsik-
tiga FoI-miljöer där industri, akademi 
och myndigheter samarbetar. Under 
året tillkom 213 projekt och 270 projekt 
avslutades.

Under året har vi utvärderat drygt 
30 projekt med hjälp av en ny modell 
för utvärdering och lärande. Resultatet 
tyder på att de projekt som utvärderades 
var relevanta, drevs effektivt och gav 

resultat med avsedd kvalitet. 
Hösten 2015 lämnade Trafikverket på 

regeringens uppdrag ett samlat inspel 
om FoI inom transportområdet inför den 
kommande forskningspropositionen. Det 
finns en tydlig samsyn om att framtida 
FoI behöver utveckla systemperspekti-
vet och det samlade transportsystemets 
förmågor, och bygga på samarbeten över 
trafikslags-, kompetens- och organi-
sationsgränser. Vi har föreslagit att 
långsiktiga samarbeten i första hand 
byggs upp eller förstärks inom automa-
tion och fjärrstyrning, miljö och klimat, 
godstrafik samt infrastrukturområdet, 
och några förstudier om detta har redan 
startats.

För att driva FoI så effektivt som möj-
ligt arbetar Trafikverket både med nya 
lösningar i teknikens framkant och med 
färdiga och beprövade lösningar från an-
dra länder som kan anpassas till svenska 
förhållanden. Vi samarbetar med andra 
problemägare eller forskningsfinansiä-
rer kring gemensamma områden och 
fokuserar på projekt som ger nyttor åt 

flera parter. Några exempel från 2015:

• Den tunga lastbilstrafiken står 
för ungefär 85 procent av alla 
fraktade ton i Sverige. Målet 
är att göra den oberoende av 
fossila drivmedel till 2030. 
Stora förhoppningar står till att 
elvägar kan bidra till detta mål. 
Under året har två förkommersi-
ella demonstratorer av elvägars 
funktionalitet startats tillsam-
mans med industriella aktörer – 
en vid E16 utanför Storvik och en 
vid Arlanda. I båda fallen testas 
konduktiva överföringsmetoder 
(fysisk kontakt mellan fordon 
och överföringssystem). De-
monstratorerna är resultatet av 
en förkommersiell upphandling 
tillsammans med Energimyndig-
heten och Vinnova. Resultaten 
kommer, tillsammans med ett 
nystartat forskningsprogram, 
att ge underlag för fortsatta sats-
ningar inom elvägsområdet.

• Bus Rapid Transit (BRT) är ett 
koncept för snabb busstrafik med 
stor kapacitet. BRT ska ge en 
kapacitet som är jämförbar med 
spårburen trafik, till en avsevärt 
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lägre kostnad, genom förändring 
av infrastruktur, hållplatser och 
fordon. Trafikverket har tillsam-
mans med andra aktörer deltagit 
i ett nationellt projekt kring BRT 
som syftar till att gemensamt 
hitta nya lösningar. Projektet har 
tagit fram två vägledningar som 
beskriver kriterier för funktio-
nalitet och som kan vara ett stöd 
för industri och offentlig sektor 
vid införande och etablering av 
både svenska BRT-lösningar och 
modern spårväg.

• Det finns i dag ett stort behov 
av att kunna köra tyngre tåg 
på järnvägen, och i många fall 
förekommer bärighetsproblem 
på grund av att stora delar av 
järnvägen byggdes för helt 
andra behov. Trafikverket har 
studerat bärighetsproblemati-
ken på befintliga järnvägsbanor 
för att finna en metodik för 
att fastställa den nödvändiga 
bärigheten för tunga transporter 
och för att föreslå åtgärder för 
att säkerställa framkomlighet för 
tunga transporter. Vi har provat 
mätnings- och utvärderings-
metodiken på sträckan Lud-
vika–Frövi. Den kan användas 
vid bedömning av bärighet på 
befintliga banor och vid projek-
tering av bärighetsåtgärder vid 
uppgradering av banor för högre 
axellaster samt utvärdering av 
genomförda åtgärder.

• Inom luftfarten finansierar 
Trafikverket projekt inom det 
europeiska forskningsprogram-
met SESAR (Single European 
Sky ATM Research), som syftar 
till att utveckla en mer effektiv 
flygtrafikledning med fortsatt 
hög flygsäkerhet och minskad 
klimatpåverkan. Trafikverket 
deltar också i SPARA 2020 
(Smart Peripheral And Remote 
Airports), ett europeiskt projekt 
som ska stärka de små flygplat-
sernas möjlighet till överlevnad, 
bland annat genom teknikut-
veckling och miljöprofilering. 
För Sveriges del innebär det de 
icke statliga flygplatserna norr 
om Dalarna, som drivs med hjälp 
av offentliga medel för att öka 
tillgängligheten för människor 
och företag.

SAMVERKAN FÖR EFFEKTIVARE 
KRISHANTERING

Kunskap om andra aktörers roller 
och ansvar, arbetssätt, resurser och 
etablerade kontaktnät är helt avgörande 
för en väl fungerande helhetssyn och 

en effektiv krishantering. Trafikverket 
samverkar med ett stort antal aktörer på 
alla nivåer i samhället, i syfte att uppnå 
en effektivare krishantering.

Vi deltar i NATO:s civila land-
transportkommitté med syftet att 
förbereda och underlätta internationella 
gränsöverskridande transporter vid mi-
litärt och humanitärt bistånd. Trafikver-
ket samverkar också med andra aktörer 
inom EU och UIC (internationella 
järnvägsunionen) för att skydda kritisk 
infrastruktur. Inom Norden fortsätter 
arbetet med trafiksamverkan inom kris-
beredskapen under danskt ordförande-
skap. Under året genomfördes övningen 
Bordercrossing, med norskt värdskap, 
som avhandlade bergras över Malmba-
nan och E6/E10. 

Trafikverket medverkade i Samver-
kansområdet transporter (SOTP). En 
samverkan mellan privata och offentliga 
aktörer inom transportsektorn, Trans-
portsektorns samverkan inför samhälls-
störningar (TP SAMS), etablerades 
under året.  

Vi medverkar i den samordning som 
leds av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), bland annat 
genom att delta i det nationella nätver-
ket för övningssamordning, Nationellt 
forum för inriktning och samordning av 
övningar (NAFS), kriskommunikations-
nätverk, regelbundna samverkanskon-
ferenser och ett flertal utvecklingsgrup-
per.

Trafikverket deltar också i MSB:s 
arbete med signalskydd, i centrala och 
regionala signalskyddsmöten samt 
signalskyddsdialoger med FRA, MUST, 
MSB, Försvarsmakten och Transport-
styrelsen. Dessutom ingår Trafikverket 
i den nationella telesamverkansgrup-
pen som leds av Post- och telestyrelsen 
(PTS).

Som ett första steg för att möta 
Försvarsmaktens samverkans- och pla-
neringsbehov har samarbetsavtal ingåtts 
och arbetsgrupper skapats på nationell 
och regional nivå. 

Regionalt samverkar vi med länssty-
relser, kommuner, militära regioner och 
andra regionala företrädare. Detta är en 
resurskrävande verksamhet som bland 
annat omfattar medverkan i regionala 
råd, samverkanskonferenser inför och 
vid händelser, älvsamordningsgrupper 
och övningsverksamhet. Trafikverkets 

färjeverksamhet deltog i samrådsgrup-
per för sjöräddning i frågor om sjöfarts-
säkerhet och övningsverksamhet.

Trafikverket samverkar också regel-
bundet med branschföreträdare för att 
utveckla störningshanteringen och öka 
punktligheten i järnvägssystemet. Vid de 
sju största bangårdarna finns bangårds-
råd som samverkar kring skyddsåtgärder 
och störningshantering. Inom byggverk-
samheten sker regelbunden samverkan 
och övningsverksamhet med entrepre-
nörer och blåljusmyndigheter.

INTERNATIONELL VERKSAMHET
Internationella kunskaper och erfaren-
heter ger oss bättre förutsättningar att 
snabbt och effektivt lösa våra uppgifter, 
och Trafikverket har en omfattade inter-
nationell verksamhet. Vi arbetade under 
2015 med att utveckla EU-gemensamma 
lösningar, som skapar förutsättningar 
för ett internationellt konkurrenskraf-
tigt transportsystem.

I nära samarbete med regeringen 
har vi under året arbetat intensivt med 
införandet av EU:s lagstiftning för det 
transeuropeiska transportnätverket 
(TEN-T). Viktiga steg har tagits för 
att skapa stomnätskorridoren Skandi-
navien–Medelhavet. I november 2015 
invigdes godskorridoren för järnväg 
Stockholm/Oslo–Palermo, efter flera 
års intensiva förberedelser. Trafikverket 
har varit ordförande för korridorens 
styrelse under hela förberedelsearbe-
tet. Trafikverket har även arbetat för 
samordningen mellan samtliga godskor-
ridorer inom EU. Syftet är att underlätta 
näringslivets transporter och därmed 
ge bättre förutsättningar för import och 
export av varor.

Under 2015 behandlades flera EU-
lagförslag inom transportområdet. 
Trafikverket har bistått regeringskans-
liet med expertstöd och faktaunderlag, 
bland annat kring det fjärde järnvägs-
paketet och Junkers investeringspaket, 
som hämtar medel från forskning och 
innovation (Horisont 2020) och fonden 
för ett sammanlänkat Europa (TEN-T 
finansiering).

Vi deltog under året i en rad an-
gelägna projekt inom forskning och 
innovation tillsammans med samarbets-
partner inom näringsliv, universitet och 
högskolor. 

Shift 2Rail Joint Undertakning inne-
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bär att forskning och innovation samlas 
i ett gemensamt program, och som en 
av åtta grundarmedlemmar har vi haft 
stora möjligheter att påverka innehållet. 
Efter en längre tids administrativa hin-
der kunde arbetet ta fart under 2015. 

Arbetet i den plattform (PRIME) som 
Trafikverket tidigare avtalat med EU-
kommissionen handlar om ökat utbyte 
av erfarenheter och bättre samordning 
mellan infrastrukturförvaltarna för 
järnväg och EU-kommissionens interna 
arbete. Arbetet med att ta fram nyck-
eltal för att identifiera förbättringsom-
råden och goda exempel, som leds av 
Trafikverket, fortsatte under 2015. Det 
uppmärksammades som ett föredöme 
av EU:s transportkommissionär Violeta 
Bulc. PRIME arbetar också för en god 

säkerhetskultur, i hela linjen inom varje 
organisation. Under 2015 påbörjades ett 
samarbete kring den snabba utveckling-
en av den digitala transportmarknaden. 

Samarbetet mellan järnväg och 
väg har också utvecklats under 2015. 
Överenskommelsen mellan organisatio-
nen för de europeiska vägdirektörerna 
(CEDR) och European Rail Infrastruk-
ture Managers (EIM) har lett till gemen-
samt arbete kring bland annat bullerfrå-
gor och hållbarhetsfrågor. Trafikverkets 
generaldirektör invaldes under året i 
styrelsen för EIM.

Trafikverket deltog under året i en 
rad olika internationella bransch- och 
samarbetsorganisationer. Internatio-
nella järnvägsunionen (UIC) kraftsam-
lade under 2015 för att uppdatera sina 

globala branschstandarder som har 
stor betydelse för byggande och drift av 
järnväg. FN:s generalsekreterare Ban Ki-
Moon pekade under året ut UIC som en 
viktig partner för klimatarbetet. PIARC 
(World road association) avslutade sin 
nuvarande strategiska 4-årsplan, på 
kongressen i Seoul 2015. De tekniska 
kommittéernas omfattande arbeten slut-
redovisades och en ny strategisk plan för 
2016–2019 beslutades, där Sverige aktivt 
medverkat i framtagandet. Nordiskt väg-
forum (NVF) beslutade under året om en 
ny strategisk plan för verksamheten.

Under 2015 besökte Kinas transport-
minister Sverige, och Sveriges infra-
strukturminister besökte Kina, Japan 
och Sydkorea. De samarbetsavtal på 
ministernivå som Sverige har rör många 
frågor som är viktiga för Trafikverket, 
och Trafikverket har därför bistått 
regeringskansliet under året. Det har 
bland annat handlat om utbyggnad och 
drift av höghastighetsbanor och säker-
heten i vägtrafiken. 

Trafikverket genomförde under 
året även en rad bilaterala samarbeten. 
Trafikverket beslutade att sätta upp en 
svensk motsvarighet till Nederländernas 
projektledarutbildning, som vänder sig 
till medarbetare med 7–15 års erfaren-
het. Utbytet med Finland och Schweiz 
har varit ett stöd och en inspirations-
källa för utveckling av arbetssätt och 
stödsystem för trafikstyrning och trafik-
information, med målet att förbättra för 
resenärer och näringsliv.

Trafikverket tog under 2015 fram 
underlag för vad som går att göra innan, 
under och efter upphandlingar, för att 
minska inträdesbarriärer och underlätta 
för utländska leverantörer. Dessutom 
genomfördes ett erfarenhetsutbyte med 
järnvägsförvaltare för höghastighets-
banor och med beställarorganisationer 
i Europa.  

Det internationella intresset för 
krishantering ökar stort efter en rad 
händelser både inom Europa och globalt. 
Terrorattacker är en av flera aspekter. 
Frågorna hanterades inom flera organi-
sationer och samverkansgrupper under 
2015. Bland annat har arbetet inom den 
civila transportgruppen NATO/EACP 
bidragit till att förbättra Trafikverkets 
krishantering. Procedurer för att kunna 
ta emot hjälp från andra länder har 
också utvecklats och förbättrats.
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Resultatredovisning
Produktivitet, innovation och effektivitet

Trafikverket verkar för att skapa förutsättningar för innovation och 
produktivitetsförbättringar i hela anläggningsbranschen.  Målet är 
att förbättra produktiviteten i den externa delen av verksamheten 
med 2–3 procent per år inom innevarande planeringsperiod.

litet i leveransen, bättre tidhållning och 
lägre kostnader. 

Arbetet med att skapa goda förut-
sättningar för konkurrens fortsatte 
under året. Det ger möjlighet för stora 
upphandlingar som lockar de större glo-
bala företagen, men också en utveckling 
av marknaden för små och medelstora 
företag i Sverige. 
 

Exempel: 
Funktionskrav i stället för detaljkrav sparade 
pengar i Norra länken
Vägtunnlar innehåller många installationer 
för bland annat el, ljus och säkerhet. Det 
traditionella sättet är att beställaren gör 
detaljerade beskrivningar och ritningar för hur 
det ska byggas. Genom att i stället ställa krav 
på funktion och överlåta till entreprenören att 
föreslå metoder och lösningar fick vi ett resul-
tat som uppfyllde alla krav, men till en lägre 
kostnad. Kontraktssumman blev cirka 200 
miljoner kronor lägre än ursprunglig budget 
(på totalt cirka 1 miljard kronor) och det här 
sättet att handla upp kommer att bli standard 
för kommande projekt.

Produktivitet, innova-
tion och effektivitet

Arbetet med att förbättra produktivi-
tet, innovation och intern effektivitet 
fortsatte med full kraft under 2015. De 
mål som sattes upp 2012 har till största 
del uppnåtts och tillämpningen av 
affärs- och arbetsformer ger resultat. 
Trafikverket arbetar med flera olika spår 
för att nå målet, främst genom fortsatt 
arbete med renodlad beställare och våra 
inre processer för att sänka kostnader 
och få ett bättre planeringsförfarande. I 
följande avsnitt utvecklas de strategier 
som Trafikverket använder, och mätning 
för Trafikverkets produktivitet inom det 
egna ansvarsområdet redovisas.

Produktivitetsutveckling
STRATEGIER FÖR ÖKAD  
PRODUKTIVITET
Trafikverket har tillämpat affärsformen 
totalentreprenader som en strategi för 
att öka de innovationsvänliga upp-
handlingarna. Syftet är att möjliggöra 
produktivitetsökningar hos entrepre-
nörerna så att projektens totala kostna-
der sänks. Uppföljningar indikerar att 
totalentreprenader leder till lägre anbud 
och lägre projektkostnader. Totalen-
treprenaderna har också lett till ökad 
erfarenhetsåterföring från entreprenö-
rer till konsulter och i vissa fall kortare 
projektgenomförande. Andelen totalen-
treprenader under 2015 översteg målni-
vån på 50 procent. År 2013 var andelen 
22 procent.

Tillämpningen av ersättningsformen 
fast och rörligt arvode i kombination 
har fortsatt i konsultkontrakten. En 
tydligare uppdelning av rörliga och fasta 
delar i kontraktet har medfört bättre 
drivkrafter i kontrakten under 2015, vil-
ket erfarenhetsmässigt ger ökad kvalitet 
och lägre kostnader.

Vi fortsätter att utveckla vår bestäl-
larroll i syfte att överlämna ett tydligare 
uppdrag och ansvar till leverantörerna. 
Erfarenhetsmässigt ger det högre kva-

BRANSCHSAMVERKAN
 

Trafikverket har under året samarbetat 
med branschen för att utveckla dialogen, 
förbättra arbetsmiljön, öka kvaliteten 
och sänka kostnaderna. Vi har haft ut-
vecklingsmöten med de stora leverantö-
rerna på nationell och regional nivå och 
leverantörsmöten med information till 
branschen. Vi arbetade i samverkan med 
leverantörerna med att utveckla och 
förenkla regelverken och i ett särskilt 
projekt för att minska kostnadsdrivande 
krav i upphandlingarna. 

Exempel:  
Minimering av riskkostnad är ett projekt 
inom arbetet med kostnadsdrivande krav.
Projektrisker ska hanteras av den part som 
kan hantera dem till lägsta kostnad. Trafikver-
ket bedriver tillsammans med branschen ett 
projekt för att analysera vanligen förekom-
mande risker i såväl upphandling som genom-
förande av projekt. Resultatet blir vägledande 
i utformningen av upphandlingar och projekt 
så att riskkostnaderna minimeras.

MÄTNING OCH RESULTAT
Mätningarna knyter an till produktivitets-
målen inom Trafikverkets verksamhet. 

Prissatta mängder, kostnadsutveckling

Vid upphandling av utförandeentrepre-
nader finns det vanligtvis tillhörande 
mängdförteckningar, med specificerade 
mängder och styckepriser. Dessa speglar 
konjunktur- och marknadsläget samt 
affärsmässiga överväganden baserade 
på analyser av risker och möjligheter. 
Utvecklingen av prissatta mängder kan 
vara en indikator på produktivitets-
utvecklingen, se diagram 34. 

Sedan 2014 har styckepriserna för 
både jordschakt och fyllning ökat. Fyll-
ning har endast ökat marginellt sedan 
2014 medan styckepriset för jordschakt 
har ökat med cirka 29 procent, vilket 
motsvarar en ökning på cirka elva 
kronor per enhet. Styckepriset för 
jordschakt 2015 var högre än det varit 
på fyra år och den nedgående trenden 
mellan 2012 och 2014 har vänt. Det beror 
troligen på att mängderna är mindre i de 
genomförda projekten under 2015, vilket 
kan påverka styckepriserna. Styckepriset 
för fyllning har ökat marginellt sedan 
2014 och är tillbaka på samma prisnivå 
som 2012. Sammanställningen indikerar 
en viss produktivitetsförsämring för 
dessa indikatorer, främst inom kategorin 
jordschakt.

Kostnaden för underhållsbeläggning  
i förhållande till kvalitet och trafik-
volym

En vald indikator för att mäta pro-
duktiviteten är att jämföra den totala 
kostnaden för underhållsbeläggning i 
förhållande till kvalitet och trafikvolym, 
se diagram 35. Kvaliteten mäts i form av 
uppfyllandegrad av underhållsstandard, 
i enlighet med Trafikverkets ”Under-
hållsstandard belagd väg 2011”. Priset 
på bitumen, som motsvarar ungefär en 

Renodlad beställarroll på Trafikverket 
innebär att:
• skapa förutsättningar för marknaden 

och dess drivkrafter för att uppnå ökad 
innovation och produktivitet

• utveckla vår roll och vårt agerande som 
beställare i syfte att överlämna ett större 
åtagande och ansvar till leverantörer och 
konsulter

• ge förutsättningar för ökad konkurrens i 
anläggningsbranschen.
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tredjedel av de totala kostnaderna för 
beläggning, har varierat kraftigt under 
perioden och är för närvarande förhål-
landevis lågt. Det innebär ett lägre pris 
per kvadratmeter ny beläggning.

Under 2014 och 2015 har kostnaderna 
ökat jämfört med föregående år, trots det 
minskade bitumenpriset. En tydligare 
styrning mot underhållsstandarden 
medför att åtgärder i större utsträck-
ning utförs i rätt tid och på rätt plats, 
vilket delvis förklarar förbättringen. 
Ett exempel är att tunna kostnadsef-
fektiva ytbeläggningar i vissa fall läggs 
för att upprätthålla vägarnas ytjämn-
het. Dyrare beläggningar utförs i stället 
samtidigt som bärighetsåtgärder. 

Sammanfattningsvis ligger uppfyl-
landegraden stabilt, medan kostnaden 

har ökat. Detta innebär att med längre 
mätserier kan det då förväntas att upp-
fyllandegraden ökar kommande år.

Utveckling av kostnad för spår och 
växlar i förhållande till tågstörande fel

Kostnaderna för underhåll av spår 
och spårväxlar (inklusive reinvestering-
ar) har under 2015 minskat med drygt  
20 procent jämfört med 2014 , se dia-
gram 36. Antalet tågstörande infrastruk-
turfel minskade under samma period 
med 10 procent men ligger på en lägre 
nivå än 2010, se diagram 36. De ökade 
kostnaderna sedan 2010 beror på den 
ökade trafikvolymen, som medför ökat 
slitage, men också på lägre tillgänglighet 
till spåret för underhåll. 

Effekten av åtgärder under 2012–2015 

bör synas under kommande år i en fort-
satt minskning av tågstörande fel. Sam-
manfattningsvis går det dock att se en 
bibehållen lägre nivå på de tågstörande 
felen jämfört med 2010.

Utveckling/innovation
INNOVATIONS- OCH PRODUKTIVI-
TETSFRÄMJANDE UPPHANDLINGAR 
Trafikverket har under året infört nya 
metoder för hur en upphandling ska 
klassas som innovations- och produk-
tivitetsfrämjande. Detta gör att vi på 
en övergripande nivå kan följa vilka 
åtgärder som ger mest konkreta effekter. 
Affärsformen totalentreprenad och ökad 
tillämpning av funktionella krav bedöms 
ge de största effekterna. 

DIAGRAM 34

Prissatta mängder, kostnadsutveckling, (index 2011=100)
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Utveckling belagda vägar, underhållsbeläggning
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Utveckling järnvägar, kostnader för spår och växlar
(index 2010=100)
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För att ytterligare stärka Trafik-
verkets kompetens avseende innova-
tionsupphandlingar påbörjades en 
benchmarkingstudie med infrastruk-
turmyndigheter i sju europeiska länder, 
bland annat Nederländerna. Samtidigt 
har projektet Anpassat regelverk upp-
handlats under året.

De innovationsfrämjande åtgärderna 
i upphandlingarna bedöms ha frigjort 
cirka 670 miljoner kronor under 2015. 

Effektivitet i intern  
verksamhet
Det effektivitetsarbete som inleddes 
2010 kunde till stora delar slutföras 2014. 
De interna kostnaderna har minskat med 
cirka 2,5 miljarder, vilket är i nivå med 
det mål vi satte upp.

de projekt som är planerade. Andelen 
har höjts något till 22,7 procent (18,8 
procent). Detta är också en relativt 
kraftig höjning jämfört med 2012 då 
den var 16,7 procent. Det finns främst 
två förklaringar. Den första är att en del 
projekt måste påskynda planläggningen 
för att produktionstakten ska upprätt-
hållas, vilket medför högre interna 
kostnader. Den andra är att många av 
de större projekten är inne i antingen 
uppstarts- eller avslutningsfasen, vilket 
innebär en större andel interna kost-
nader. Detta kommer att jämna ut sig 
över tiden när fler stora projekt kommer 
in i produktionsskedet. Att byggher-
rekostnaden ökat i år beror med andra 
ord på naturliga variationer i projektens 
skeden och visar inte på en ökad intern 
kostnadsnivå. 

Trafikverkets totala personalkostna-
der för anställda och konsulter, i 
förhållande till Trafikverkets totala 
omsättning

Måttet har inverterats sedan föregående 
år. Detta för att skapa en jämförbarhet 
med byggherrekostnadsmåttet. 

Under 2015 har personal- och 
konsultkostnaden jämfört med total-
volymen, 14,8 procent, gått upp med 
en och en halv procentenhet sedan år 
2012 då den var 13,3 procent. Liksom 
för byggherrekostnadsmåttet beror det 
till stor del på att investeringsvolymen 
är låg i Trafikverkets större projekt, 
vilket i sin tur beror på att de antingen 
är i uppstarts- eller avslutningsskedet. 
Ökningen visar med andra ord inte på en 
ökad intern kostnadsnivå. 

Utveckling av den beräknade 
samhällsnyttan, genom mätning av 
produktionsvolymriktad nettonuvär-
deskvot (NNK)

Den produktionsvolymsviktade net-
tonuvärdeskvoten (NNK) blev 0,47 för 
år 2015, vilket betyder att de projekt som 
bedrivits har gett en nettoavkastning 
på 0,47 kronor per satsad krona. Nivån 
är något lägre än året innan (0,54 för år 
2014), vilket beror på att många projekt 
som startade 2014 omsätter så stora 
belopp att nystartade projekt med andra 
kvoter inte påverkat den sammanvägda 
kvoten. År 2013 var resultatet 0,71 och 
för år 2012 var det 0,5. Resultatet visar 
att projekten fortsatt har en hög sam-
hällsnytta.

Exempel:
Anpassat regelverk
Anpassat regelverk syftar till att, tillsammans 
med branschen, formulera krav utifrån egen-
skap och funktion. Att ställa fler funktionella 
krav i stället för detaljerade tekniska beskriv-
ningar främjar innovation och nya lösningar 
bland Trafikverkets leverantörer.

Exempel:
Nya lösningar i Marieholmsförbindelsen
Förfrågningsunderlaget möjliggjorde olika 
produktionsmetoder samt innovation av 
tekniska lösningar. Trafikverket fick tre anbud 
med helt olika produktionsmetoder. Den kon-
trakterade metoden innebär att elementen för 
sänktunneln byggs på plats. Detta resulterar 
i en kostnadsbesparing på cirka 100 miljoner 
kronor, av en beräknad kostnad på cirka 1 600 
miljoner kronor, samt en sänkning av koldiox-
idutsläppen motsvarande cirka 2 000 ton.

Exempel: 
Konsultväxling
Konsultväxling innebär att en konsult tas bort 
eller ersätts av en nyanställd. Detta medför 
att kompetensen knyts närmare verksamhe-
ten. Varje växling ger en besparing på cirka 
1 miljon kronor, och varje konsult som inte 
ersätts ger en besparing på cirka 2 miljoner. 
Trafikverkets verksamhetsområden har mel-
lan 2012 och 2015 haft konsultväxlingar som 
en aktiv strategi.

Under 2015 fokuserades arbetet på att 
upprätthålla de kostnadsnivåer som eta-
blerats och att arbeta med ständiga för-
bättringar. Exempel på ständiga förbätt-
ringar är att Trafikverket arbetar med 
så kallad konsultväxling samt förändrad 
it-arbetsplats. Förändrad it-arbetsplats 
innebär att Trafikverkets it-leveranser 
ska effektiviseras. Detta uppnås genom 
att it-arbetsplatsen levereras av en 
extern part. Målet är ökad standardi-
sering, ökad skalbarhet, innovation och 
kostnadseffektivitet.

Nedan följer en redovisning av de mått 
som är kopplade mot intern effektivitet. 
Tidigare har måtten Andelen byggher-
rekostnader och Trafikverkets totala 
personalkostnader i förhållande till total 
omsättning varit sorterade under extern 
produktivitet. Årets disposition är till 
vissa delar uppdaterad, och det innebär 
att de nämnda måtten hamnar under 
avsnittet Intern effektivitet, vilket är 
mer rättvisande. 

Andelen byggherrekostnad i förhåll-
ande till den totala investeringsvolymen

Byggherrekostnaden visar vilken kost-
nad Trafikverket har för att genomföra 
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Målet med Trafikverkets kompetensförsörjning är att säkerställa rätt 
kompetens, på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad, för att klara 
Trafikverkets nuvarande och framtida leveranser. Under 2015 har vi 
påbörjat flera projekt som kommer ge oss bättre förutsättningar att 
säkra rätt kompetens.

Ett nytt arbetssätt 
Vi har under 2015 arbetat vidare med 
den strategiska kompetensförsörjningen 
för 2015–2017, med inriktning på ledar-
skap, organisation och styrning, sam-
hällsförståelse och samhällsutveckling 
samt affärsmannaskap och affärsformer. 
I planen identifierades ett antal kritiska 
kompetenser, och vi arbetar med riktade 
insatser för att attrahera, rekrytera, ut-
veckla, behålla eller avveckla personal. 

Under 2015 började vi tillämpa en ny 
modell för kompetensförsörjning, som 
på ett bättre sätt bidrar till verksam-
hetens övergripande mål och stöttar i 
arbetet med kompetensförsörjning.

Vi påbörjade också flera projekt i 
syfte att skapa tydliga processer för den 
strategiska kompetensförsörjningen, 
bland annat gemensamma arbetssätt 
samt verktyg och it-stöd för uppföljning 

av kompetenskrav och behörigheter, för 
att effektivisera, förenkla och säkerställa 
synergier inom hela verksamheten. 

Attrahera 
Genom långsiktiga branschsamarbeten, 
tävlingar inom exempelvis hållbar-
het och samhällsbyggnad och andra 
aktiviteter arbetar vi för att öka intresset 
för och kunskapen om tekniska yrken 
och säkerställa tillgång till bristkom-
petenser. Under 2015 tog vi emot 496 
sommarjobbare, praktikanter och exa-
mensarbetare, som alla har bidragit till 
verksamheten och ökat intresset för oss 
som arbetsgivare. 

Efter genomförda aktiviteter på 
Linkedin, såsom nyhetsuppdateringar 
och jobbkampanjer, ökade antalet följare 
med 4 022 personer som intresserar sig 
för vår verksamhet, ser våra jobb och 
bidrar till att vi får rätt sökande. 

Trafikverket utnämndes till ”bäst 
inom offentlig sektor” i undersöknings-
företaget Universums mätning Kar-
riärbarometern 2015, och vi är också 
i år nominerade till årets ”employer 
branding-företag”. Priset delas ut till fö-
retag som aktivt involverar hela organi-

Kompetensförsörjning

Omvärldens krav och förutsättningar 
förändras och konkurrensen om rätt 
kompetens hårdnar, vilket innebär att 
vårt arbete med kompetensförsörjning 
blir allt viktigare. De kompetensbehov 
som Trafikverket har identifierat delas i 
stor utsträckning med branschen, vilket 
ökar behovet av branschöverskridande 
samarbeten som Framtidståget och 
Future City. 

Påbörjade och under året slutförda 
åtgärder och projekt, en ny modell för 
kompetensförsörjning och riktade 
insatser bedöms ge Trafikverket bättre 
förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag, 
men det är ett långsiktigt arbete som 
fortsätter utvecklas.
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sationen, från ledningsgrupp till linje, i 
employer brandingfrågor och som jobbar 
strategiskt och inspirerande. Trafikver-
ket fick höga betyg både av studenter och 
av yngre akademiker.

Rekrytera 
En strukturerad och noggrann rekry-
teringsprocess säkerställer att vi har 
rätt kompetens på rätt plats för att nå 
verksamhetens mål och tillgodose Tra-
fikverkets behov över tid. För att arbeta 
kostnadseffektivt och samtidigt skapa en 
god kandidatupplevelse har vi gemen-
samma arbetssätt och specialiststöd till 
cheferna. 

Utveckla och behålla
Chefsutveckling 
Vi genomför årligen systematisk bedöm-
ning av chefer, projektledare och specia-
lister, och karriärvägar har införts. För 
att förstärka arbetet har nya mål satts 
för ökad mångfald, större rörlighet och 
föryngring av chefskåren. Under 2015 
avslutades ett ledarutvecklingsprogram, 
SMART, som pågått sedan 2012. Samt-
liga chefer inbjöds att delta, och 373 full-
följde programmet, som fokuserade på 
det personliga ledarskapet. Deltagarna 
kom från olika chefsnivåer och verksam-
heter, vilket ökade deras förståelse för 
varandras ansvarsområden och gav dem 
ett brett nätverk. Varje grupp hade två 
ledamöter i Trafikverkets ledningsgrupp 
som programansvariga, vilket bidrog 
till ökad kunskap om Trafikverkets stra-
tegiska utmaningar, den gemensamma 
värdegrunden, synen på ledarskap och 
den praktiska vardagen för våra chefer 
på alla nivåer. 

Under 2015 genomförde vi ett annat 
chefsprogram för att säkerställa nästa 
generations ledare och ge insikter för 
chefsarbete på högre nivå. Tolv chefer på 
olika nivåer deltog i ett antal seminarier. 
Deltagarna hade ledningsgruppens med-
lemmar som mentorer, och programmet 
gav deltagarna en större helhetssyn 
och bättre förståelse för utmaningar på 
högre nivåer. 

Medarbetarutveckling

Projektet Ett HR har startats i syfte 
att tydliggöra processer och leveran-
ser för kompetensförsörjningen inom 
Trafikverket. Projektet omfattar sju 

Tabell 52
Ranking av Trafikverket

Företagsbarometern (studenter) 2013 2014 2015

Civilingenjör 34 28 38

Högskoleingenjör 26 22 25

Karriärbarometern (young professionals) 

Civilingenjör 31 29 21

Högskoleingenjör 22 15 22

Tabell 53
Sjukfrånvaro, procent

2012 2013 2014 2015

Totalt 2,7 2,6 3,0 3,5

– varav långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer) 43,2 43,2 48,3 52,1

Kvinnor 3,7 4 4,2 5,2

Män 2,1 1,9 2,2 2,5

29 år eller yngre 1,9 2,3 2,1 2,6

30–49 år 2,7 2,7 3,1 3,7

50 år och äldre 2,7 2,6 2,9 3,4

Tabell 54
Personalstatistik

2012 2013 2014 2015

Antal tillsvidareanställda 6 239 6 313 6 342 6 432

Antal tidsbegränsat anställda 682 691 740 752

Totalt antal anställda 6 921 7 004 7 082 7 184

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

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

Antal nyanställningar inklusive konsultväxlingar 416 461 421 501

Antal avgångar, tillsvidareanställda 476 387 389 412

– varav pensionsavgångar 164 172 148 177

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

Antal tillsvidareanställda (genomsnitt) 6 229 6 302 6 324 6 392

– varav kvinnor 36 % 36 % 37 % 37 %

– varav män 64 % 64 % 63 % 63 %

Antal tidsbegränsat anställda (genomsnitt) 621 671 703 752

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

* Konsulter anställs för att klara variationer i uppdrag och för att täcka luckor vid personalförändringar.

delprojekt: strategisk kompetensförsörj-
ning, talanghantering, introduktion, 
arbetsgivarvarumärke, medarbetarskap 
och ledarskap, samordning av kom-
petensutveckling och utbildning samt 
lönestrukturarbete. 

Under 2015 beslutades att Järnvägs-
skolan omvandlas till den nya Tra-
fikverksskolan, med en ny organisation 
och ett nytt bredare uppdrag för Tra-
fikverket som helhet. Den nya organisa-
tionen gäller från 1 januari 2016.

Under året genomförde vi också ett 
projekt i syfte att dels skapa en bättre, 
mer effektiv och sammanhållen kom-

petenshantering, dels säkerställa att vi 
har effektiva it-stöd som lever upp till 
verksamhetens behov och skapar trygg-
het för både chefer och ledning när det 
gäller kompetens, kompetenskrav och 
behörigheter. 

Jämställdhet och mångfald

En projektgrupp har tillsatts för att 
säkerställa ett inkluderande förhåll-
ningssätt inom Trafikverket, i syfte att 
säkerställa nutida och framtida kom-
petenser och möjliggöra rekrytering 
av grupper som befinner sig långt ifrån 
arbetsmarknaden. Vårt jämställdhets-
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arbete har pågått under flera år och har 
gett en ökande andel kvinnliga chefer 
och medarbetare. Andelen kvinnliga 
chefer var 40 procent under 2015, vilket 
är en hög andel jämfört med branschen. 

Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaron har det senaste året ökat 
från en låg nivå till 3,5 procent 2015. För 
att bryta trenden och för att fortsätta 
arbeta proaktivt har Trafikverket ge-
nomfört ett antal övergripande insatser. 

 Vi har analyserat orsaken till den 
ökande sjukfrånvaron på central och 
lokal nivå och utformat åtgärder, såsom 
tidigare insatser från rehabiliteringsspe-
cialister och företagshälsovården. Fö-
retagshälsovården har även fått fortsatt 
ökade beställningar av hälsofrämjande 
insatser, och alltfler initiativ tas på lokal 
nivå, ute i verksamheten. Hälsofräm-
jande insatser för skiftgående personal 
har gjorts inom ramen för det löpande 
arbetet, med en handledning som stöd 
för medarbetare och chefer. 

Även Trafikverkets fritidsförbund 
har varit en resurs i hälsoarbetet och 
bidragit till att stärka den gemensamma 
kulturen. 

Trafikverket stöder också forskning 
inom arbetsmiljöområdet, och fler pro-
jekt startade under året:

• Ett forskningsprojekt inleddes 
för att få ökad kunskap om hur 
så kallade aktivitetsbaserade 
kontor påverkar oss människor, 
eftersom vi valt den formen för 
många av våra större kontor. 
Projektet genomförs tillsam-
mans med Centrum för belast-
ningsskadeforskning vid Gävle 
högskola.

• Dagens teknik ger oss möjlighet 
att arbeta gränslöst när det gäl-
ler plats och tid. Vi vill undersö-
ka för- och nackdelar med detta 
och ta fram hälsofrämjande 
lösningar för att förstärka det 
positiva och minska det negativa 
som en ökande digitalisering 
innebär. Beslut, planering och 
finansiering har säkrats för ett 
forskningsprojekt inom området. 

• Ytterligare ett forskningsprojekt 
påbörjades, tillsammans med 
Stressforskningsinstitutet, om 
dynamisk belysning kopplat till 
skiftarbete, i syfte att öka livs-
kvalitet och stärka säkerheten. 
Vi vill förebygga den ohälsa som 
våra skiftarbetande medarbetare 
kan råka ut för under arbetslivet.

Motiverade medarbetare

Under året genomförde vi den tredje 
medarbetarundersökningen sedan Tra-
fikverket bildades 2010. Svarsfrekvensen 
för undersökningen, som genomförs 
vartannat år, var 88 procent och ökade 
från 2013 års nivå på 87 procent. Samt-
liga förklarings- och framgångsfaktorer 
har förbättrats jämfört med 2013, och 
MMI (motiverad medarbetar-index) 
nådde i år myndighetens målnivå på 65. 
Vid årsskiftet har samtliga verksamhets-
områden tagit fram sina handlingspla-
ner, vilka därmed blir en del i verksam-
hetsplaneringen.

Avveckla
Trafikverket har en särskild omställ-
ningsorganisation som arbetar med indi-
viduella åtgärder för att hitta lösningar 
inom eller utanför Trafikverket för 
övertalig personal. Bland annat erbjuds 
möjligheter till kompetensutveckling. 

Åtgärderna syftar till att Trafikverket 
ska upplevas som en attraktiv arbets-
givare även för personer som slutar sin 
anställning. Via omställningsorganisa-
tionen avslutades 27 (84) anställningar 
under 2015.

Personalstruktur
Inom Trafikverket finns cirka 150 yrken, 
till exempel projektledare, teknisk spe-
cialist och samhällsplanerare. 

Antalet tillsvidareanställda ökade 
från 6 342 till 6 432 vid årets slut. 

Under året slutade 412 personer och 
501 (421) personer anställdes. Av dem 
som slutade lämnade 154 (150) personer 
Trafikverket för annan arbetsgivare och 
177 (148) avgick med pension.

Personalomsättningen 2015 var 6,5 
(6,2) procent, vilket är en rimlig och 
stabil nivå för vår verksamhet.

De anställdas medelålder var 49 (49) 
år.

Tabell 55
Chefer

2012 2013 2014 2015

Ledamöter i Trafikverkets ledningsgrupp (tidi-
gare direktion)

13 13 13 13

– varav kvinnor, procent 38 38 46 62

– varav män, procent 62 62 54 38

Antal chefer 529 499 496 526

– varav kvinnor, procent 34 37 38 40

– varav män, procent 66 63 62 60
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Trafikverkets interna styrning och kontroll syftar till att verksamheten 
genomförs enligt instruktion, regleringsbrev och verksamhetskrav. 
Kraven innebär att verksamheten ska utföras effektivt, enligt gällande 
rätt och andra förpliktelser, med en tillförlitlig och rättvisande redovis-
ning och med god hushållning med statens medel. 

Hantera verksamhetens 
hot och möjligheter

Säkerställa
 kontin

uite
t i 

krit
isk verksamhet

Säkerställa  
relevant förmåga

Hantera  

inträffade händelser

Med början 2015 bedrivs ett omfat-
tande arbete med att höja kompe-
tensen om riskhantering i Trafikver-
ket samt att införa det uppdaterade 
riskramverket i arbetsprocesser och 
kritiska leveranser.

lys. Från enheternas analyser hämtas 
underlag till en övergripande verksam-
hetsanalys av Trafikverkets största hot 
och möjligheter, som hålls aktuell under 
året.

Externa och interna revisioner är 
en del av den interna styrningen och 
kontrollen. Återkommande interna 
revisioner genomförs exempelvis inom 
områdena trafiksäkerhet, miljö, arbets-
miljö och informationssäkerhet.

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

Höga risker
Vi har under året hanterat flera höga ris-
ker bra, eller minskat risknivån för dem. 
Här följer några exempel: 

• Införandet av ny teknik i de 
publika mobiltelefonisystemen 
enligt EG-direktiv riskerade 
att störa järnvägens operativa 
kommunikationssystem, med 
allvarlig konsekvens för både 
trafiksäkerheten och järnvägens 
funktion. Genom Trafikverkets 
åtgärder, beslut av regeringen 
samt Post- och telestyrelsen 
(PTS) är risken hanterad. 

Intern styrning och  
kontroll
God intern styrning och kontroll uppnås 
genom att ansvar och befogenheter är 
tydligt delegerade, att det finns rutiner 
och regler för verksamheten och att risk-
baserad verksamhetsstyrning tillämpas 
ändamålsenligt. 

Riskhanteringen är integrerad i 
Trafikverkets styrformer: mål- och 
resultatstyrning, finansiell styrning, 
regelstyrning och gemensamma värde-
ringar. Stegen i riskhanteringsproces-
sen är: etablera sammanhang, bedöma, 
planera, genomföra åtgärder, övervaka 
och utvärdera samt informera och kom-
municera. Att dessa moment genomförs 
och dokumenteras med god kvalitet är 
grundläggande för Trafikverkets resul-
tat och för den interna styrningen och 
kontrollen. 

Under 2014 uppdaterades ramver-
ket för riskhantering. Uppdateringen 
innebär dels bättre integrering i styr- 
och arbetsformer, dels att risker (hot 

och möjligheter), inträffade händelser 
(incidenter, tillbud, olyckor, avvikelser, 
kriser) samt planering av åtgärder vid 
avbrott tydligare har integrerats i risk-
hanteringsprocessen.

Till grund för Trafikverkets riskhan-
tering ligger ett direktiv med principer, 
förhållningssätt och kriterier för värde-
ring av risker och inträffade händelser 
samt en intern föreskrift som beskriver 
riskhanteringsprocessen och ansvaret 
för tillämpningen. De tre ansvarslinjer-
na för intern styrning och kontroll enligt 
vedertagen internationell praxis har 
tydliggjorts: riskägarskapet, riskfunktio-
nerna (risk manager och riskstrateger) 
och granskningsfunktionerna (revision).

Övergripande arbetssätt
Riskhanteringen utgår från förutsätt-
ningarna i styr- och arbetsformerna i 
hela organisationen. Risker och inträf-
fade händelser värderas och lyfts till 
överliggande organisatoriska nivå, med 
stöd av direktivets kriterier för värde-
ring. De största riskerna dokumenteras 
i respektive enhets verksamhetsana-
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• Trafikverket har fortsatt att 
utveckla arbetet med etikfrågor 
genom utbildningar och årliga 
riskinventeringar för korruption 
och andra förtroendeskadliga 
beteenden.

• Ett förbättrat angreppssätt för 
krishantering har beslutats, 
vilket bedöms öka förmågan för 
Trafikverkets insatser vid kris.

• Det nya riskbaserade angrepps-
sättet för planering av trafik 
och kapacitet i järnvägsnätsbe-
skrivningen (JNB) bedöms ha 
minskat risken för konflikter 
om tid i spår mellan utförande 
av underhåll och tågtrafik samt 
även mellan tågtrafik.  

• Rutinerna för risken med stora 
oväntade ekonomiska krav på 
Trafikverket, till exempel från 
entreprenader, har fungerat väl.

Inför 2016 finns högt prioriterade risker 
där de pågående åtgärderna ännu inte 
fått tillräcklig effekt. Risknivån är fort-
farande för hög inom flera områden, till 
exempel: 

• Nyinvestering och reinvestering i 
anläggningen som löpande pågår 

innebär att tidsförskjutningar 
och kostnadsavvikelser uppstår. 
För att styra denna verksamhet 
med hög produktivitet behövs 
handlingsutrymme i form av 
högre anslagskredit än i andra 
verksamheter. Den minskade 
anslagskrediten för investering-
ar och vidmakthållande (bland 
annat reinvesteringar) från 10 
procent till 3 procent innebär en 
risk  för att produktivitetsvinster 
uteblir. 

• Brister i förmågan hos järnvä-
gens tekniska system, elkraft och 
datakommunikation ställer höga 
krav på uppföljning och analys 
för att vi ska kunna prioritera 
och vidta rätt åtgärder. Risken är 
hög för att vi inte lever upp till 
kraven tillräckligt bra.

• Under 2015 har brister i skalskydd 
och underhåll för teknikbygg-
nader inom järnvägen delvis 
åtgärdats. Inför 2016 kvarstår det 
åtgärder för att minska risken för 
den operativa verksamheten.

• Det höga kapacitetsutnyttjandet 
inom järnväg medför att verk-
samheten måste ha hög förmåga 
att kunna hantera avbrott. Det 

är en utmaning att nå upp till de 
höga kraven. 

• Normer och värderingar sätter 
inte säkerheten främst.

• Det är fortsatt kritiskt att sam-
planering av underhåll och rein-
vesteringar inte brister, särskilt i 
storstadsområdena.

• Trafikverket lever inte upp till 
kunders och samarbetspartners 
förväntningar på exempelvis 
punktlighet, minskade störning-
ar och trafikinformation.

Vi har under 2015 arbetat intensivt med 
det systematiska säkerhetsarbetet, och 
detta arbete fortsätter under 2016. Infö-
randet av det uppdaterade riskramverket 
fortsätter, bland annat genom kompe-
tenshöjning och vidareutveckling av 
riskhanteringen i Trafikverkets arbets-
processer. För revisionsobservationer 
med hög risknivå behöver styrningen 
förbättras för att hålla beslutade tider 
vid genomförande av åtgärder. Arbetet 
med risker och inträffade händelser samt 
planeringen av åtgärder vid avbrott ska 
också samordnas bättre. 



FINANSIELL
REDOVISNING



86

Finansiell redovisning
Resultaträkning

Resultaträkning
tkr Not

2015-01-01  
2015-12-31

2014-01-01  
2014-12-31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag Not 1 21 070 868 20 641 907
Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 6 526 538 6 273 430
Intäkter av bidrag 1 812 251 1 143 805
Finansiella intäkter Not 3 38 356 107 204
Summa 29 448 013 28 166 347

Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal Not 4 -5 158 205 -4 948 192
Kostnader för lokaler -357 455 -347 851
Övriga driftskostnader Not 5 -20 133 266 -19 804 405
Finansiella kostnader Not 3 -748 069 -822 825
Avskrivningar och nedskrivningar Not 6 -9 753 805 -8 665 646
Summa -36 150 800 -34 588 920

Verksamhetsutfall -6 702 787 -6 422 573

Resultat från andelar i hel- och delägda företag Not 17 1 494 -169 006

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 141 442 313 281
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -475 647 -313 281
Saldo Not 7 -334 204 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Not 1 4 259 984 4 521 396
Medel som erhållits av myndigheter för finansiering av bidrag 8 218 2 556
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Not 8 44 692 13 080
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål Not 9 -4 061 5 103
Lämnade bidrag Not 8 -4 256 025 -4 594 943
Saldo Not 8 52 808 -52 808

Årets kapitalförändring Not 10 -6 982 689 -6 644 388
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Finansiell redovisning
Balansräkning  

Balansräkning
Kommentarer till balansräkningen
Tillgångar
Trafikverkets immateriella anläggningstillgångar  
består främst av balanserade utgifter för egen- 
utvecklade dataprogram.

Väganläggningar har under året invärderats som 
färdigställda till ett värde av 25 020 miljoner kronor. 
Motsvarande värde för järnvägsanläggningar uppgår 
till 18 418 miljoner kronor. I det ingår tunneln genom 
Hallandsås och Norra länken. Årets avskrivningar och 
nedskrivningar uppgår till 9 754 miljoner kronor varav 
4 917 miljoner kronor utgörs av avskrivningar  
på väganläggningar och 4 595 miljoner kronor utgörs 
av avskrivningar på järnvägsanläggningar. Värdet av 
pågående investeringar uppgick vid årets slut till  
64 975 miljoner kronor varav väganläggningar svarade 
för 22 296 miljoner och järnvägsanläggningar för  
42 459 miljoner. I detta ingår ett flertal mycket stora 
projekt, bland annat Citybanan i Stockholm, Förbifart 
Stockholm och Västsvenska paketet (Väg- och  
järnvägsinvesteringar i Göteborgsregionen).

Skulder, avsättningar och åtaganden
Övriga lån uppgår vid årets slut till 1 614 miljoner 
kronor och består till största delen av förskotteringar 
(lån) från kommuner och avser lån för tidigareläggning 
av investeringar. Den sammanlagda skulden för de 
förskotteringar av investeringar som Trafikverket och 
regeringen har godkänt får inte överstiga 
5 508 miljoner kronor.

tkr Not 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar Not 11
Balanserade utgifter för dataprogram 138 843 117 247
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2 591 935
Summa immateriella anläggningstillgångar 141 434 118 182

Materiella anläggningstillgångar
Infrastrukturanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom Not 12 280 510 878 246 440 558
Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 13 108 198 97 483
Maskiner, inventarier, transportmedel m.m. Not 14 937 174 891 104
Pågående nyanläggningar Not 15 64 975 525 87 402 881
Beredskapstillgångar Not 16 59 752 28 209
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 619 379 594 067
Summa materiella anläggningstillgångar 347 210 906 335 454 302

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag Not 17 16 790 15 296
Andra långfristiga fordringar Not 18 1 050 520 709 441
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 067 309 724 737

Varulager m.m.
Varulager och förråd Not 19 653 207 641 180
Pågående arbeten 0 860
Förskott till leverantörer 2 830 6 588
Summa varulager m.m. 656 038 648 628

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 027 472 1 007 230
Fordringar hos andra myndigheter 1 578 486 1 550 812
Övriga kortfristiga fordringar Not 20 123 749 42 777
Summa fordringar 2 729 707 2 600 820

Periodavgränsningsposter Not 21
Förutbetalda kostnader 360 251 373 730
Upplupna bidragsintäkter 238 905 420 115
Övriga upplupna intäkter 173 659 157 599
Summa periodavgränsningsposter 772 815 951 444

Avräkning med statsverket Not 22 -1 629 478 712 254

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 23 8 526 637 5 939 273
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Not 23 0 360 301
Kassa och bank 75 351 263 774
Summa kassa och bank 8 601 988 6 563 349

SUMMA TILLGÅNGAR 359 550 718 347 773 716

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital Not 24
Statskapital 307 072 302 294 594 272
Resultatandelar i hel- och delägda företag -2 458 760 -2 244 578
Balanserad kapitalförändring 902 239 1 091 280
Kapitalförändring enligt resultaträkning -6 982 689 -6 644 388
Summa myndighetskapital 298 533 093 286 796 587

Fonder Not 25 24 658 20 598

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 26 64 210 77 680
Övriga avsättningar Not 27 1 473 348 1 171 802
Summa avsättningar 1 537 558 1 249 482

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret Not 28 2 249 692 2 449 692
Övriga lån Not 29 1 614 093 1 419 007
Andra långfristiga skulder Not 30 2 650 454 2 734 985
Övriga krediter i Riksgäldskontoret Not 28 41 507 313 42 145 278
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 1 379 284 1 410 980
Leverantörsskulder 6 731 057 6 105 010
Övriga kortfristiga skulder Not 31 600 906 772 750
Summa skulder m.m. 56 732 799 57 037 701

Periodavgränsningsposter Not 32
Upplupna kostnader 2 432 523 2 431 744
Oförbrukade bidrag 189 791 151 222
Övriga förutbetalda intäkter 100 296 86 383
Summa periodavgränsningsposter 2 722 610 2 669 348

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 359 550 718 347 773 716
Ansvarsförbindelser Not 33

Övriga ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse enligt Trafikverkets instruktion
Ansvarsförbindelser enligt Trafikverkets regleringsbrev
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Finansiell redovisning
Anslagsredovisning inklusive redovisning mot bemyndiganden 

Anslagsredovisning inklusive 
redovisning mot bemyndiganden

Disponibla medel Utfall
Anslag perioden 2015-01-01 - 2015-12-31

Not 
38

Ingående
överförings-

belopp
2015-01-01

Not 34

Årets tilldel-
ning enligt
reglerings-

brev
Not 35

Omdispo-
nerade

anslags-
belopp
Not 34

Indrag-
ning

Totalt
disponibelt

belopp

Netto-
kostnader

Utgående
överförings-

belopp
2015-12-31

Not 36tkr
SPECIFIKATION AV ANSLAG  
UTGIFTSOMRÅDE 22 - KOMMUNIKATIONER
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag)

6 Investeringar i regional plan (ram) 465 615 3 107 857 3 573 472 2 958 491 614 981
7 Räntor och återbetalning av lån (ram)
7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram) 35 077 450 500 82 000 567 577 306 112 261 465
7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram) 88 199 2 110 200 433 875 2 632 274 1 452 057 1 180 217
S:a 7 Räntor och återbetalning av lån (ram) 123 275 2 560 700 515 875 3 199 850 1 758 169 1 441 681
10 Större investeringar i nationell plan (ram) varav
10.1 Väginvesteringar (ram) 3 594 000 -1 438 838 2 155 162 2 367 853 -212 691
10.2 Järnvägsinvesteringar (ram) 7 820 000 -159 753 7 660 247 8 268 722 -608 475
10.3 Sjöfartsinvesteringar (ram) 76 000 63 975 139 975 75 453 64 522
10.4 Luftfartsinvesteringar (ram) 50 000 50 000 50 000
S:a 10 Större investeringar i nationell plan (ram) 11 540 000 -1 534 616 10 005 384 10 712 028 -706 644
11 Övriga investeringar (ram)
11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram) 2 221 086 -504 431 1 716 655 1 998 197 -281 542
11.2 Kollektivtrafiksatsning (ram) 500 000 500 000 271 037 228 963
S:a 11 Övriga investeirngar (ram) 2 721 086 -504 431 2 216 655 2 269 234 -52 579
12 Övrig verksamhet (ram)
12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning (ram) 1 035 300 22 884 1 058 184 1 010 369 47 815
12.2 Forskning och innovation (ram) 316 400 316 400 304 276 12 124
12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram) 435 000 4 115 439 115 475 824 -36 709
S:a 12 Övrig verksamhet (ram) 1 786 700 26 999 1 813 699 1 790 469 23 230

S:a 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag) 588 891 21 716 343 -1 496 172 20 809 061 19 488 391 1 320 670
1:1 Väghållning (2013) (ramanslag)

14 Bidrag (ram) varav
14.2 Vissa bidrag till trafiksystem (ram)
S:a 14 Bidrag (ram)

S:a 1:1 Väghållning (ramanslag)
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (ramanslag)

1 Vidmakthållande Väg (ram)
1.1 Drift och underhåll av vägar (ram) 284 478 10 400 051 10 684 529 10 332 703 351 826
1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram) 639 596 1 187 436 1 827 032 1 787 471 39 561
1.3 Bidrag för drift av enskild väg (ram) 1 131 291 -59 013 1 072 278 1 093 338 -21 060
S:a 1 Vidmakthållande Väg (ram) 924 074 12 718 778 -59 013 13 583 839 13 213 512 370 327
2 Vidmakthållande järnväg (ram)
2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram) 351 843 7 332 120 7 683 963 7 346 377 337 586
S:a 2 Vidmakthållande järnväg (ram) 351 843 7 332 120 7 683 963 7 346 377 337 586
4 Forskning och innovation 150 900 150 900 146 091 4 809

S:a 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur  
(ramanslag) 1 275 917 20 201 798 -59 013 21 418 703 20 705 980 712 723

1:3 Trafikverket: Administration (ramanslag)
2 Trafikverkets administration (ram) 8 026 1 282 706 1 290 732 1 287 040 3 692

S:a 1:3 Trafikverket: Administration (ramanslag) 8 026 1 282 706 1 290 732 1 287 040 3 692
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

1 Icke statliga flygplatser - del till Trafikverket (ram) 40 63 013 -40 63 013 63 013
2 Flygtrafiktjänster 10 000 10 000 7 351 2 649
3 Beredskapsflygplatser (ram) 1 7 000 -1 7 000 7 387 -387

S:a 1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag) 41 80 013 -41 80 013 77 751 2 262
1:7 Trafikvavtal (ramanslag)

1 Trafikavtal (ram) 58 233 831 000 -58 233 831 000 779 529 51 471
S:a 1:7 Trafikavtal (ramanslag) 58 233 831 000 -58 233 831 000 779 529 51 471
1:10 "Från EU-budgeten finansierade stöd till  

Transeuropeiska nätverk (ramanslag)"
5 EU-stöd, TEN (ram) 303 447 348 500 651 947 123 084 528 863

S:a 1:10 "Från EU-budgeten finansierade stöd till  
Transeuropeiska nätverk (ramanslag)" 303 447 348 500 651 947 123 084 528 863

1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)
3 Trängselskatt Stockholm - del till TRV (ram) 33 197 40 000 -500 72 697 33 834 38 863
6 Trängselskatt Stockholm - del till TRV (ram) 1 484 093 819 838 2 303 931 866 541 1 437 390

S:a 1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag) 1 517 290 859 838 -500 2 376 628 900 375 1 476 253

1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag)
1 Trängselskatt i Göteborg - del till TRV (ram) 54 329 32 000 86 329 16 135 70 194
2 Trängselskatt Göteborg - del till TRV (ram) 672 543 672 543 671 761 782

S:a 1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag) 54 329 704 543 758 872 687 896 70 976

TOTALT UTGIFTSOMRÅDE 22 - KOMMUNIKATIONER 3 806 174 46 024 741 -1 555 685 -58 274 48 216 956 44 050 046 4 166 910
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Finansiell redovisning
Anslagsredovisning inklusive redovisning mot bemyndiganden

Anslagsredovisning forts.

Finansiella villkor

Anslag 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan
Statsbidrag till investeringar i enlighet med prioriteringar i de fastställda länspla-
nerna för regional transportinfrastruktur har utbetalats med 750 miljoner kronor.
Anslag 1:1 ap.7.2 Räntor och återbetalningar av lån för järnvägar
Trafikverket har betalat 31 tusen kronor avseende administrativ avgift för kapital-
täckningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure AB, 1,6 miljoner kronor i 
administrativ avgift och 6 miljoner kronor i ränta avseende Riksgäldskontorets 
villkorslån till A-Train.
Anslag 1:1 ap.10.1 Väginvesteringar
Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar har utbetalats med  
240 miljoner kronor.

1 miljon kronor har betalats till Transportstyrelsen avseende informationsinsat-
ser med anledning av öppnandet av broar över Motalaviken och Sundsvallsfjärden.
Anslag 1:1 ap.10.2 Järnvägsinvesteringar
Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och spårfordon har utbetalats 
med 150 miljoner kronor.  
Anslag 1:1 ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar
Statsbidrag till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort har utbeta-
lats med 32 miljoner kronor.

Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende 
villkorat aktieägartillskott till Svedab.

Åtgärder i Nationalstadsparken har genomförts för 1 miljon kronor.
Det har under året inte varit aktuellt att infria kapitaltäckningsgaranti till Arlanda-
banan Infrastructure AB.

Trafikverket har inte utfört investeringar på andra infrastrukturförvaltares järn-
vägsnät i anslutning till statens järnvägsnät.
Anslag 1:1 ap.12.1 Planering stöd och myndighetsutövning
Trafikverket har betalt 12 miljoner kronor till Transportstyrelsen för verksamhet 
som avser ärenden om körkort med villkor om alkolås enligt körkortslagen eller 
deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt över-
gångsbestämmelserna i körkortslagen.
Anslag 1:1 ap.12.2 Forskning och innovation
Trafikverket har betalat 51 miljoner kronor som rekvirerats till forskning och 
innovation inom sjöfarten och 47 miljoner kronor som rekvirerats till forskning och 
innovation inom luftfarten.

Anslag 1:1 ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
Till Inlandsbanan AB har bidrag utbetalats med 165 miljoner kronor, varav  
18 miljoner kronor avser kompletterande utbetalning för år 2014. Till Öresunds-
brokonsortiet har ersättning utbetalats med 311 miljoner kronor för nyttjandet av 
Öresundsförbindelsen, där ersättningen är fastställd i danska kronor. Skillnaden 
mellan angivet belopp i regleringsbrevet och utbetalt belopp beror på valutakurs-
förändring.
Anslag 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar
Trafikverket har betalat 18 tusen kronor för stakning av vinterled till Holmön.

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangs-
avgift på 5,1 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikations-
systemet Rakel.

68 miljoner kronor har betalts till Kammarkollegiet avseende den ersättning som 
betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt som varit 
inblandat i sammanstötning med motorfordon.
Anslag 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangs-
avgift på 4,6 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikations-
systemet Rakel.

900 tusen kronor har betalts till Kammarkollegiet avseende den ersättning som 
betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt som varit 
inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon.
Anslag 1:3 ap.2 Trafikverket administration
Kostnaderna för Trafikverkets medlemskap i de europeiska intressegrupperna 
EEIG, EWIV och UIC har inte överstigit 6 miljoner kronor.
Anslag 1:11 ap.6 Trängselskatt Stockholm
Från anslagsposten har 703 miljoner kronor använts till Förbifart Stockholm och 
164 miljoner kronor till trimningsåtgärder i Stockholmsregionen. 
Låneram och krediter
Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2015 redovisas i not 28.

Lån från kommuner och enskilda för finansiering i väg- och järnvägsanläggningar 
har upptagits och amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för år 2015 
anger.

Utnyttjandet av disponibla anslagskrediter redovisas i not 36.

Redovisning mot bemyndiganden1

tkr
Tilldelad 

bemyndigande ram
Ingående 

 åtaganden
Utestående 

åtaganden 
Utestående åtagandenas fördelning per år

År 2016 År 2017 År 2018 Därefter
Anslag 136 448 000 127 449 296 122 246 204 18 624 964 15 606 195 13 301 349 74 713 696
Anslag 1:1 Utveckling 94 800 000 89 284 396 84 906 004 9 001 584 7 875 560 7 051 544 60 977 316
Anslag 1:2 Vidmakthållande 17 648 000 17 134 400 17 463 500 3 656 140 3 538 985 3 440 115 6 828 260
Anslag 1:7 Trafikavtal 7 500 000 6 619 100 6 408 100 579 800 824 500 789 400 4 214 400
Anslag 1:11 Trängselskatt Stockholm 12 500 000 11 515 800 10 928 600 4 371 440 2 732 150 1 639 290 2 185 720
Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg 4 000 000 2 895 600 2 540 000 1 016 000 635 000 381 000 508 000

1)Avser bemyndiganden enligt 17 § anslagsförordningen, dvs. åtaganden som medför utgifter under kommande budgetår.     
Utestående åtagande inkluderar framtida räntekostnader för upptagna lån. Vid beräkningarna använder sig Trafikverket av en kalkylränta på 4,2 procent som är fastställd av den europeiska 
tillsynsmyndigheten EIOPA . Föregående år användes en kalkylränta på 4,5 procent vilken utgick från Trafikverkets egna bedömning av den långsiktig kalkylräntan. En förändring av kalkylräntan 
med 0,5 procent motsvarar 2 700 miljoner kronor i förändrat åtagande 
Kommentar utestående åtaganden jämfört med tilldelad bemyndiganderam. Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg: Utestående åtaganden är väsentligt lägre än tilldelad bemyndiganderam. Av-
tal har inte tecknats enligt tidigare planering med anledning av förskjutning av investeringar.

Disponibla medel Utfall
Anslag perioden 2015-01-01 - 2015-12-31

Not 
38

Ingående
överförings-

belopp
2015-01-01

Not 34

Årets tilldel-
ning enligt
reglerings-

brev
Not 35

Omdispo-
nerade

anslags-
belopp
Not 34

Indrag-
ning

Totalt
disponibelt

belopp

Netto-
kostnader

Utgående
överförings-

belopp
2015-12-31

Not 36tkr

Avslutande anslag
1:1 3 Myndighetsutövning (ram) 14 898 -14 898
1:1 5.1 Väginvesteringar (ram) -1 247 247 1 247 247
1:1 5.2 Järnvägsinvesteringar (ram) -339 899 339 899
1:1 5.3 Sjöfartsinvesteringar (ram) 63 975 -63 975
1:1 8 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram) 4 115 -4 115
1:1 9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram) 7 986 -7 986
1:2 1.4 Bidrag för drift av enskild väg - icke räntebärande ap (ram) -59 013 59 013
S:a Avslutade anslag -1 555 185 1 555 185

Inkomsttitlar Not

Beräknade inkomster  
enligt regleringsbrev

2015

Utfall inkomster
2015-12-31

2511 038 Ansökningsavgifter till transportdispenser 22 000 18 359
6511 001 Bidrag till Transeuropeiska nätverk 37 123 084
2811 334 Övriga inkomster av statens verksamhet 334 204
Totalt 22 000 475 647
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Finansieringsanalys
tkr Not

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

DRIFT
Kostnader Not 39 -26 390 001 -25 921 245
Finansiering av drift
Intäkter av anslag 21 070 868 20 641 907
Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 40 6 517 252 6 264 287
Intäkter av bidrag Not 41 121 827 100 396
Övriga intäkter 30 356 107 204
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 27 748 303 27 113 794
Ökning (-)/Minskning (+) av lager -12 027 -68 053
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar 24 462 379 121
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 331 227 9 835
Kassaflöde från/till drift 1 701 963 1 513 452

INVESTERINGAR
Investeringar i finansiella tillgångar -342 573 -711 022
Investeringar i materiella tillgångar -21 499 565 -21 188 676
Investeringar i immateriella tillgångar -49 861 -13 078
Summa investeringsutgifter -21 891 999 -21 912 776
Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret 2 655 000 4 684 000
 - amorteringar -3 492 964 -3 829 964
Andra långfristiga lån 400 923 623 961
- amorteringar -261 090 -308 812
Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/ tillförts statens budget 18 719 195 17 412 288
Försäljning av anläggningstillgångar 18 058 26 922
Bidragsmedel som erhållits för investeringar Not 41 1 690 424 1 043 409
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 19 729 546 19 651 803
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 434 731 365 412
Kassaflöde från/till investering -1 727 722 -1 895 561

UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras 141 442 313 281
Inbetalningar i uppbördsverksamhet 141 442 313 281
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -475 647 -313 281
Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet -334 204 0

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag -4 256 025 -4 594 943
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -4 256 025 -4 594 943
Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 4 259 984 4 521 396
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 8 218 2 556
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 44 692 13 080
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 4 312 894 4 537 031
Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 56 869 -57 911
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -303 094 -440 020

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 7 275 603 7 715 623
Ökning (+)/Minskning (-) av kassa och bank -14 -15
Ökning (+)/Minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 2 227 062 -1 567 701
Ökning (+)/Minskning (-) av banktillgodohavanden -188 409 124 533
Ökning (+)/Minskning (-) av avräkning med statsverket -2 341 733 1 003 143
Summa förändring av likvida medel -303 094 -440 020
Likvida medel vid årets slut 6 972 510 7 275 603
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
tkr 2015 2014 2013 2012 2011
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad låneram 46 266 300 47 600 000 48 178 000 44 350 000 22 941 800
Utnyttjad låneram 43 757 005 44 594 970 43 740 934 41 717 934 20 985 819

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit 3 799 000 3 773 000 3 731 000 3 765 130 3 554 798
Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året 0 0 0 0 0

Räntekonto
Räntekostnader 23 471 10 517 24 046 29 346 30 115
Ränteintäkter 18 599 38 601 80 201 85 494 83 484

Avgiftsintäkter
Intäkter som inte disponeras av Trafikverket 18 359 19 709 23 543 23 891 25 589
Intäkter som disponeras av Trafikverket 6 526 538 6 273 430 6 885 324 7 259 054 7 705 607
Intäkter enligt budget i regleringsbrev 4 801 000 5 046 200 5 362 800 4 670 500 4 515 450

Anslagskredit
Beviljade anslagskrediter 3 339 501 3 857 179 3 868 667 3 758 451 3 480 254
Utnyttjad anslagskredit 1 160 864 1 646 159 338 480 705 759 399 708

Anslagssparande
Summa anslagssparande 5 327 773 3 899 695 3 022 022 2 840 068 2 735 825

Tilldelade bemyndiganden
Belopp intecknade av framtida åtaganden 122 246 204 127 656 296 107 203 475 108 241 575 104 299 616
Summa tilldelade bemyndiganden 136 448 000 145 750 000 132 328 000 120 050 000 124 422 000

Anställda
Årsarbetskrafter (genomsnitt) 6 336 6 262 6 211 6 169 6 197
Medeltal anställda (inklusive projektanställda) 7 144 7 027 6 973 6 850 6 758
Driftskostnad per årsarbetskraft 4 048 4 008 4 115 3 981 3 830

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring -6 982 689 -6 644 388 -4 973 993 -4 474 911 -4 635 335
Balanserad kapitalförändring 902 239 1 091 280 966 559 343 380 -234 840
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Noter
REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänt
Trafikverkets årsredovisning är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) om myndighe-
ters bokföring samt de undantag från EA-regler som beslutats av Ekonomistyr-
ningsverket eller som regeringen meddelat i regleringsbrevet för år 2015. 

I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande verk-
samheten. I resultatredovisningen ingår även utförda investeringar i väg- och 
järnvägsanläggningar.

Anslag och intäkter
Trafikverkets verksamhet finansieras i huvudsak genom statliga anslag. 

Avräkning mot anslagen görs för den löpande verksamheten med redovisade 
kostnader efter avdrag av intäkter i den anslagsfinansierade verksamheten. 

Investering i väg- och järnvägsanläggningar anslagsavräknas normalt kostnads-
mässigt i samband med att investeringen utförs. Sådana anslagsmedel tillförs 
statskapitalet och redovisas därför inte i resultaträkningen. 

Undantag från den direkta anslagsavräkningen görs för investeringar som 
finansieras med lån hos Riksgäldskontoret. Tidpunkten för anslagsavräkning för 
sådana lånefinansierade investeringar beslutas av regeringen. Lånefinansierade 
investeringar i eldrifts- och teleanläggningar samt vissa anläggningar i Stockholms-
området anslagsavräknas i normala fall i takt med amorteringar som baseras på 
planenliga avskrivningar. Lånefinansierade investeringar i projekt som regeringen 
särskilt pekat ut kommer att anslagsavräknas i takt med att amorteringar görs 
under 25 år från det att respektive anläggning tagits i drift. 

Investering som tidigareläggs genom tillfällig finansiering med lån från externa 
intressenter anslagsavräknas då lånen återbetalas. 

Trafikverket ansvarar för uppbörd av avgifter för trafik på statens spåranlägg-
ningar enligt järnvägsförordningen (2004:526). Avgifterna disponeras av  
Trafikverket för finansiering av vidmakthållande på järnväg.

Externa uppdrag utförs mot ersättning enligt villkor i regleringsbrev. Trafikverket 
disponerar de intäkter som uppkommit i de externa uppdragen. Resultatet av de 
externa uppdragen redovisas i resultaträkningen (ingår i årets kapitalförändring) 
och balanseras till kommande år. 

Periodisering görs av inkomster och bidrag. Bidrag från EU avseende stöd till 
Transeuropeiska nätverk samt expeditions- och ansökningsavgifter inlevereras till 
statsverket.

Bemyndiganden
Trafikverket har bemyndiganderamar enligt 17 § anslagsförordningen (2011:223). 
Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån. Förskot-
tering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga investeringar i infra-
strukturella anläggningstillgångar ingår i redovisningen mot bemyndiganderamen.

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

Infrastrukturella anläggningstillgångar
Trafikverket redovisar samtliga investeringar i väg- och järnvägsanläggningar 
som tillgång i balansräkningen. Anslagsmedel för utförda investeringar tillförs 
statskapitalet. Anläggningarna värderas till full produktionskostnad oberoende av 
finansieringsform. Eventuell extern finansiering tillförs statskapitalet. Anskaff-
ningskostnad för mark avseende järnvägsanläggningar särredovisas från och med 
år 2002. Mark anskaffad före år 2002 redovisas till ett standardvärde av en krona 
per kvadratmeter. Mark anskaffad från och med år 2002 är redovisad till faktisk 
anskaffningskostnad.

Trafikverket har träffat avtal som innebär finansiell leasing gällande vissa eldrifts-
anläggningar. Dessa anläggningar är aktiverade i balansräkningen. Avtalade lea-
singavgifter redovisas som kort- respektive långfristig skuld. Leasade anläggningar 
skrivs av enligt de principer som gäller för Trafikverkets egna anläggningstillgångar.

Produktionskostnad i pågående investeringsprojekt aktiveras som pågående 
nyanläggningar. Ränta aktiveras inte under byggnadstid eftersom anslagsavräk-
ning av räntan görs i takt med byggandet. I värdet för Botniabanan, bron över 
Motalaviken samt bron över Sundsvallsfjärden ingår ränta under byggnadstid. 
Projekteringskostnader för planerade investeringar aktiveras som pågående nyan-
läggning. Invärdering från pågående investeringsprojekt till färdigställd anläggning 
sker normalt i samband med att anläggningen tas i bruk.

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

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas ursprungliga anskaff-
ningsvärde med avskrivningstider som fastställts efter bedömning av tillgångarnas 
ekonomiska och tekniska livslängd inom följande intervall:
•  immateriella anläggningstillgångar: 3–5 år
•  järnvägsanläggningar: 25–110 år
•  väganläggningar: 40 år
• eldriftanläggningar: 10–35 år

•  teleanläggningar: 5–20 år
•  byggnader: 10–40 år
• förbättringsutgifter på annans fastighet: 5–15 år
•  maskiner och inventarier: 3–25 år
•  färjor: 20–30 år.
• reservbroar (beredskapstillgång): 50 år

Från och med år 2008 tillämpas differentierade avskrivningstider för samtliga järn-
vägsanläggningar. För huvuddelen av järnvägsanläggningarna tillämpades fram till 
och med år 2007 en genomsnittlig avskrivningstid, beräknad som ett genomsnitt 
av livslängden för de anläggningstyper som normalt förekommer i en järnvägsan-
läggning. Differentierade avskrivningstider för järnvägsanläggningar tillämpades 
före 2008 endast för eldrift- och teleanläggningar (som finansierats med lån).

För väganläggningar tillämpas schablonmässigt 40 års linjär avskrivningstid.
Kostnader för vägrätter, servitut och tomträtter aktiveras som en del av pro-

duktionskostnaden för uppförandet av den infrastrukturella anläggningstillgången. 
Dessa skrivs sedan av i samma takt som den tillgång de är anskaffade för.

Samtliga avskrivningar redovisas i resultaträkningen. Avskrivning på väg- och 
järnvägsanläggningar där anslagsavräkning skett redan vid investeringens genom-
förande, påverkar årets kapitalförändring.

Aktier och andelar
Andelar i hel- och delägda företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Varulager och förråd
Varulager och förråd består i huvudsak av material för underhåll och reparation av 
anläggningar. Värdering sker enligt FIFU-principen till det lägsta av anskaffnings-
värde och verkligt värde. Inkuransberäkning har gjorts efter individuell prövning.

Fordringar
Fordringar tas upp till de belopp som de beräknas inflyta med. Reservering för 
osäkra fordringar görs efter individuell bedömning.

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

Avsättningar
Avsättningar görs enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 
(2000:605).

Avsättning för miljöåtgärder görs då det finns ett föreläggande från tillsyns-
myndighet.

Avsättning för kostnader för avveckling av fastigheter görs när beslut fattats om 
sådan avveckling. 

Avsättning görs för åtgärdande av brister i färdigställd anläggning som identifie-
rats i samband med slutbesiktning. 

Avsättning för ersättning till uppsagd personal görs när beslut fattats.
Avsättning för ersättning till personal som erbjudits förtida pensionering görs 

när beslut fattats. 
Avsättning för skadeståndskrav i entreprenader görs, efter bedömning av 

Trafikverket, då framställan om sådan gjorts och det bedömts sannolikt att skade-
stånd kommer att betalas.

Kort- och långfristiga fordringar och skulder
Från och med 2014 delas fordringar och skulder upp i kort- och långfristig del 
enligt 5 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Brytdag
Trafikverket tillämpar den 5 januari som brytdag för inomstatliga motparter. Om 
detta är en lördag eller söndag, blir närmast föregående vardag brytdag. Detta 
enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 10 § förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring. För att hålla nere storleken på periodiseringsposterna har 
Trafikverket 2015 tillämpat 12 januari som brytdag för externa motparter. Detta 
beror på att Trafikverket är en beställande myndighet med mycket stort inflöde av 
fakturor, främst från utomstatliga leverantörer.

Undantag från EA-regler
I regleringsbrevet för år 2015 medges Trafikverket följande undantag från de 
generella EA-reglerna för statliga myndigheter:

• Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta reglerings-
brev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med 
lån. 

•  Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjnings-
förordningen (2011:210) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är 
av tillfällig natur eller mindre omfattning.

• Trafikverket medges undantag från 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) vad 
gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat över-
skott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialför-
sörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, 
disponeras av Trafikverket för att finansiera kostnader för järnvägsunderhåll.
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Not 1-42
Not 1 Intäkter av anslag

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning 44 050 046 42 575 591
Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital för 
investering i järnvägs- och väganläggning -18 719 195 -17 412 288
Redovisade intäkter av anslag enligt resultaträkningen 25 330 852 25 163 303
varav
Verksamheten, intäkter av anslag 21 070 868 20 641 907
Transfereringar, medel som erhållits från statens budget 4 259 984 4 521 396

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2015-01-01 2014-01-01

tkr 2015-12-31 2014-12-31
Förare 447 921 428 221
Banavgifter minimipaket och grundläggande bantill-
trädestjänster

1 474 032 1 305 111

Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd 456 540
Summa intäkter av offentligrättslig verksamhet 1 922 409 1 733 872

Färjeleder 93 811 91 174
Uthyrning av reservbroar 1 620 1 503
Utbildning 47 678 51 357
Teletjänster och IT 213 205 249 487
Materialservice 1 094 050 1 040 813
Elförsäljning 1 052 668 1 138 208
Fastighetsförvaltning 82 441 83 899
Intäkter i större investeringsprojekt 998 092 1 190 825
Övrigt 1 020 564 692 292
Summa övriga ersättningar 4 604 129 4 539 558

Summa intäkter och övriga ersättningar 6 526 538 6 273 430

I summa övriga ersättningar ovan ingår följande ersättningar som regleras i 
avgiftsförordningen (1992:191) 4 §:
Tidskrifter och andra publikationer 310 279
Konferenser och kurser 50 996 50 696
Lokaler 64 496 65 130
Tjänsteexport 9 172 10 609

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader  

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Finansiella intäkter 
Räntekonto hos Riksgäldskontoret 4 519 36 901
Ränta lån i Riksgäldskontoret 13 179 0
Ränta på överlåtet konto från Affärsverket Statens Järnvägar 0 1 700
Valutakursvinster på fordringar och skulder 16 626 64 955
Övriga finansiella intäkter 4 032 3 648
Summa finansiella intäkter 38 356 107 204

Finansiella kostnader
Ränta lån i Riksgäldskontoret -614 855 -752 496
Räntekonto hos Riksgäldskontoret -22 812 -10 517
Ränta på överlåtet konto från Affärsverket Statens Järnvägar -715 0
Valutakursförluster på fordringar och skulder -55 563 -10 306
Övriga finansiella kostnader -54 124 -49 505
Summa finansiella kostnader -748 069 -822 825

Not 4 Antal anställda och lönekostnader

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Antal tillsvidareanställda vid årets slut 6 432 6 342
därav män 4 024 3 994
därav kvinnor 2 408 2 348
Lönekostnader 3 314 937 3 177 411
därav arvoden och andra ersättningar 1 409 1 190

Ersättningar (lön och skattepliktiga förmåner) har  
utbetalats till följande personer utsedda av regeringen:
Lena Erixon, generaldirektör 621  -
Torbjörn Suneson, tf generaldirektör 2015-03-01-2015-08-31 892  -
Gunnar Malm, generaldirektör t.o.m. 2015-02-28 577 1 803
Mats Sjöstrand, styrelseordförande 101 100
Runar Brännlund, styrelseledamot 50 50
Charlotte Wäreborn Schultz, styrelseledamot 50 50
Magnus Persson, styrelseledamot 50 50
Karin Peedu, styrelseledamot 50 50
Maria Rankka, styrelseledamot 50 25
Kristina Birath, styrelseledamot fr.o.m. 2015-07-01 25  -
Ilmar Reepalu, styrelseledamot fr.o.m. 2015-07-01 25  -
Johanna Dillén, styrelseledamot  t.o.m. 2015-06-30 25 50
Kent Johansson, styrelseledamot t.o.m.2015-06-30 26 50
Eva Lindström, styrelseledamot t.o.m. 2014-10-15 - 40
Sten Nordin, styrelseledamot t.om. 2014-06-30 - 25

Not 5 Övriga driftskostnader

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Summa kostnader för löpande verksamhet
och investeringar 41 640 821 40 911 670
Aktivering av kostnader för investering -21 507 555 -21 107 265
Kostnader för löpande verksamhet 20 133 266 19 804 405

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar  

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Avskrivningar
Väg- och järnvägsanläggningar 9 511 600 8 384 623
Beredskapsanläggningar 524 0
Byggnader och markanläggningar 56 755 49 425
Förbättringsutgifter på annans fastighet 19 840 18 083
Maskiner,  inventarier, transportmedel m.m. 103 721 118 275
Immateriella anläggningstillgångar 25 443 43 434
Summa avskrivningar 9 717 881 8 613 840

Nedskrivningar
Immateriella anläggningstillgångar 1 521 0
Pågående investeringar 34 402 51 806
Omsättningstillgångar 0
Summa nedskrivningar 35 923 51 806

Summa avskrivningar och nedskrivningar 9 753 805 8 665 646

Not 7 Intäkter av avgifter m.m. samt andra  
intäkter som inte disponeras av myndigheten 

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Ansökningsavgifter för transportdispenser,  
offentligrättsliga 18 359 19 709
EU -bidrag till Transeuropeiska nätverk, TEN 123 084 293 572
Medel som tillförts statsbudgeten från  
uppbördsverksamhet -475 647 -313 281
Summa -334 204 0

Den återstående balanserade kapitalförändringen avseende Affärsverket Statens 
Järnvägar (334 204 tkr) har under år 2015 inbetalats till inkomstitel. Se även  
not 23
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Not 12 Infraanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom

Väg Järnväg
Byggnader och  

markanläggningar Mark Summa
tkr 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde 195 986 147 190 350 367 182 653 007 174 177 941 1 517 550 1 389 047 930 392 831 549 381 087 097 366 748 904
Årets anskaffning 0 0 0 0 1 305 0 67 508 100 816 68 813 100 816
Årets färdigställande från 
pågående investering 25 020 306 5 635 780 18 417 979 8 475 066 144 576 136 615 0 0 43 582 860 14 247 462
Försäljning/utrangering 0 0 0 0 -403 -8 111 -12 894 -1 973 -13 296 -10 085
Utgående anskaffningsvärde 221 006 453 195 986 147 201 070 986 182 653 007 1 663 029 1 517 550 985 006 930 392 424 725 474 381 087 097

Ingående avskrivningar -79 893 585 -75 466 433 -54 017 470 -50 059 999 -735 484 -691 646 0 0 -134 646 539 -126 218 078
Årets avskrivningar -4 916 841 -4 427 152 -4 594 759 -3 957 471 -56 755 -49 425 0 0 -9 568 354 -8 434 049
Försäljning/utrangering 0 0 0 0 298 5 588 0 0 298 5 588
Ackumulerad  avskrivning -84 810 427 -79 893 585 -58 612 229 -54 017 470 -791 941 -735 484 0 0 -144 214 596 -134 646 539

Planenligt restvärde 136 196 026 116 092 562 142 458 757 128 635 537 871 088 782 067 985 006 930 392 280 510 878 246 440 558

Finansiella leasingobjekt avseende eldriftsanläggningar ingår i posten järnvägsanläggningar. Anskaffningsvärde för eldriftsanläggningarna är 310 887 tkr och ackumulerade avskriv-
ningar uppgår till 270 493 tkr. Beträffande leasingskuld, se not 30 och 31.

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärdet för Trafikverkets fastigheter uppgår till 353 miljoner kronor  

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

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Inbetalningar under året -12 373 -7 069
Årets ränteintäkter 56 -105
Transfereringar 8 255 12 277
Avsättning till/upplösning av fonder -4 061 5 103

Not 10 Årets kapitalförändring  

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Resultat externa uppdrag1 90 976 134 780
Resultat offentligrättslig verksamhet 38 363 35 814
Resultat vägavgifter Svinesund, Motala, Sundsvall 71 268 32 287
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 200 607 202 880

Bidrag för investeringar, järnvägs- och väganläggningar 1 690 424 1 043 409
Summa bidragsfinansierade investeringar 1 690 424 1 043 409

Anslagstilldelning för amortering avseende  
lånefinansierade  järnvägsanläggningar 443 155 428 488

Anslagstilldelning för amortering, lånefinansierade broar väg 7 495 7 495

Anslagstilldelning för amortering Botniabanan 428 669 428 669
Anslagstilldelning för amortering avseende lånefinan-
sierade väganläggningar 240 000 240 000

Anslagstilldelning för amortering, Tullstation Svinesund 1 800 1 800
Summa anslagsfinansierade amorteringar 1 121 119 1 106 452

Av- och nedskrivningar av anslags- och
externfinansierade järnvägs- och väganläggningar 2 -9 485 995 -8 415 714
Summa av- och nedskrivningar på järnvägs- och 
väganläggningar -9 485 995 -8 415 714

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 1 494 -169 006
Ränta betalningsutfästelse hel- och delägda företag -43 057 -45 176
Ej anslagsfinansierade bidragskostnader 52 808 -52 808
Kapitalförändring avseende avveckling av  
Affärsverket Statens Järnvägar -428 266 -71 320

Ianspråktagande av ackumulerade vinstmedel, extern 
uppdragsverksamhet, tele och materialförsörjning -91 822 -243 105
Summa övrigt -508 844 -581 415

Summa totalt -6 982 689 -6 644 388

1Den externa uppdragsverksamheten bedrivs inom IT, Järnvägsskolan, Material-
service, Färjerederiet, Förvaltning av järnvägsfordon och Förarprov  
2Avskrivning för broarna Svinesund, Motala och Sundsvall 71 769 tusen kronor 
(21 312 tusen kronor), redovisas inom posten ”Resultat vägavgifter Svinesund, 
Motala, Sundsvall”.

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde 329 985 329 073
Årets anskaffning 0 0
Årets färdigställande från pågående investering 4 400 1 198
Försäljning/utrangering -36 100 -286
Utgående anskaffningsvärde 298 286 329 985

Ingående avskrivningar -290 450 -247 302
Årets avskrivningar -25 443 -43 434
Försäljning/utrangering 34 579 286
Ackumulerad  avskrivning -281 314 -290 450

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -1 521 0
Försäljning/utrangering 1 521
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Planenligt restvärde 16 971 39 535

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning

0 0

Pågående immateriella anläggningstillgångar
Ingående pågående anläggning 78 647 64 924
Årets anskaffning 50 883 14 921
Försäljning/utrangering 0 0
Omklassificering till färdig anläggning -4 400 -1 198
Nedskrivning av pågående investering -667 0
Utgående anskaffningsvärde 124 463 78 647

Summa 141 434 118 182

Not 8 Transfereringar 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Medel från kommuner 11 145 0
Medel från EU 1 019 0
Medel från övriga 32 528 13 080
Summa erhållna medel 44 692 13 080

Medel från kommuner avser delfinansiering av bidrag till Sjöfartsverket för far-
ledsåtgärder. Medel från övriga avser medel för finansiering av utbetalda skylt-
fondsbidrag, delfinansiering av utbetalda bidrag till norrlandstrafiken med nattåg 
samt medel från statligt bolag för delfinansiering av bidrag till Sjöfartsverket för 
farledsåtgärder.

Lämnade bidrag
tkr

2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Statliga myndigheter/internationella organisationer 342 181 296 290
Statliga bolag/affärsverk 301 059 255 589
Kommuner 1 385 688 1 694 889
Privata och kommunala företag/organisationer 1 056 588 1 165 508
Organisationer/ideella föreningar 41 685 45 179
Enskilda vägar 1 127 106 1 136 965
Övriga 1 718 522
Summa lämnade bidrag 4 256 025 4 594 943

Bidrag till statliga myndigheter avser främst forskning. Bidrag till statliga bolag 
avser främst bidrag inom miljöområdet. Bidrag till affärsverk avser forskning inom 
sjö- och luftfart samt investeringar i farleder. Bidragen till kommuner avser främst 
investeringar i kollektivtrafik samt investeringar i kommunala vägar och spårvägar. 
Bidrag till privata och kommunala företag avser främst drift av flygplatser, färjele-
der samt inlandsbanan. Det positiva saldot 52 808 tusen kronor på transfererings-
avsnittet avser bidrag som kostnadsfördes år 2014. Utbetalning av bidraget och 
anslagsavräkning har skett år 2015.
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Not 15 Pågående nyanläggningar

Järnvägsanläggningar

Maskiner, inventarier,  
transportmedel, byggnader 

och markanläggningar SummaVäganläggningar
tkr 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde 39 184 311 35 273 372 47 911 665 45 277 987 306 904 485 000 87 402 881 81 036 359
Årets anskaffning 8 163 996 9 587 597 12 966 306 11 119 674 200 353 253 678 21 330 655 20 960 949
Försäljning/utrangering 0 0 0 0 0 0 0 0
Omklassificering till färdig anläggning -25 020 306 -5 635 780 -18 417 979 -8 475 066 -285 991 -431 774 -43 724 276 -14 542 621
Nedskrivning av pågående investering -32 064 -40 877 -1 202 -10 929 -470 0 -33 735 -51 806
Utgående anskaffningsvärde 22 295 937 39 184 311 42 458 791 47 911 665 220 797 306 904 64 975 525 87 402 881

Not 17 Resultat och andelar i hel- och delägda företag
Swedish National Road Consulting AB (Sweroad) ägs av staten och förvaltas till 100 procent av Trafikverket. Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag (SVEDAB) ägs 
av staten. Aktierna innehas och förvaltas till 100 procent av regeringskansliet. För kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB ansvarar Trafikverket för 100 procent. Aktieägartillskott 
till SVEDAB för år 2015 uppgår till 0 kr. 

2015-01-01 2014-01-01
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Andelar och aktieägartillskott i helägda företag Andel av resultat/Aktieägartillskott Andel av resultat/Aktieägartillskott
SweRoad 1 494 1 581
SVEDAB 0 -170 587
Summa 1 494 -169 006

Andelarna har värderats utifrån bokslut för år 2015.  
Under 2015 har ingen utdelning erhållits.
Aktieköpen i Sweroad har finansierats med anslag till väghållningen.

Specifikation av innehav av  
andelar i helägda företag

Antal  
andelar

Andelar  
i %

Anskaffnings-
värde, tkr

Nominellt  
värde, kr

2015-01-31
2015-12-31
Bokfört värde, tkr

2014-01-31
2014-12-31
Bokfört värde, tkr

Swedish National Road  Consulting Aktiebolag, 556224-1652, Solna 2 000 100 16 000 100 16 790 15 296
Tunnelpersonalen i Malmö AB, 556553-0234, Malmö 0 0
Summa 16 790 15 296

Not 16 Beredskapstillgångar
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde 0 0
Årets anskaffning 0 0
Årets färdigställande från pågående investering 60 275 0
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående anskaffningsvärde 60 275 0

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -524 0
Försäljning/utrangering 0 0
Ackumulerad  avskrivning -524 0

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Planenligt restvärde 59 752 0

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde 160 985 150 815
Årets anskaffning 464 0
Årets färdigställande från pågående investering 13 580 10 374
Försäljning/utrangering -3 118 -204
Utgående anskaffningsvärde 171 911 160 985

Ingående avskrivningar -70 231 -52 351
Årets avskrivningar -19 840 -18 083
Försäljning/utrangering 3 118 202
Ackumulerad  avskrivning -86 953 -70 231

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Planenligt restvärde 84 958 90 754

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning 0 0

Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående pågående anläggning 6 729 8 565
Årets anskaffning 30 091 8 537
Omklassificering till färdig anläggning -13 580 -10 374
Nedskrivning av pågående investering 0 0
Utgående anskaffningsvärde 23 240 6 729

Summa 108 198 97 483

Not 14 Maskiner, inventarier, transportmedel m.m.
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 476 465 3 220 513
Årets anskaffning 10 738 8 201
Årets färdigställande från pågående investering 141 416 295 159
Försäljning/utrangering -175 060 -47 409
Utgående anskaffningsvärde 3 453 559 3 476 465

Ingående avskrivningar -2 581 926 -2 506 072
Årets avskrivningar -103 721 -118 275
Försäljning/utrangering 172 697 42 420
Ackumulerad  avskrivning -2 512 949 -2 581 926

Ingående nedskrivningar -3 435 -3 435
Årets nedskrivningar 0 0
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 435 -3 435

Planenligt restvärde 937 174 891 104

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning 0 0

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning 0 0

Pågående nyanläggningar
Ingående pågående anläggning 28 209 0
Årets anskaffning 32 066 28 209
Försäljning/utrangering 0 0
Omklassificering till färdig anläggning -60 275 0
Neskrivning av pågående investering 0 0
Utgående anskaffningsvärde 0 28 209

Summa 59 752 28 209

Beredskapstillgångarna består av reservbroar
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Not 18 Andra långfristiga fordringar
Enligt nytt regelverk hos NASDAQ OMX måste Trafikverket ställa säkerhet för  
finansiella elderivatkontrakt och bidra till defaultfonden.

tkr 2015-12-31 2014-12-31
Finansiella tillgångar NASDAQ 1 050 520 709 441

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Broavgifter Svinesund 13 712 17 889
Fordran på leverantörer 101 618 16 983
Övriga fordringar 8 419 7 905
Summa 123 749 42 777

Not 22 Avräkning med statsverket
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Uppbörd
Ingående balans -265 -559
Redovisat mot inkomsttitel (-) -475 647 -313 281
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande 
flöde (+) 475 560 313 575
Fordringar/Skulder avseende uppbörd -351 -265

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 281 32
Redovisat mot anslag (+) 2 073 702 2 370 960
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som 
betalats till
icke räntebärande flöde (-) -2 073 778 -2 370 711
Fordringar/Skulder avseende anslag i icke ränte-
bärande flöde 205 281

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans 603 469 -601 551
Redovisat mot anslag (+) 41 976 344 40 204 631
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -44 230 713 -38 999 611
Fordringar/Skulder avseende anslag i  
räntebärande flöde -1 650 899 603 469

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans 108 770 311 189

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 171 177 352 598
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -2 190 801 -2 612 154
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+/-) 1 932 422 2 057 136
Saldo -87 202 -202 420

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 21 568 108 769

Summa avräkning med statsverket -1 629 478 712 254

I summan av fordringar/skulder på statens centralkonto ingår 20 407 tusen kronor 
som kommer att flödesrättas mot räntebärande flöde nästkommande månad.

Not 23 Räntekonto och övriga tillgodohavanden i 
Riksgäldskontoret
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Behållning räntekonto 8 526 637 5 939 273
Övriga tillgodohavanden 0 360 301

Beviljad räntekontokredit på räntekontot i Riksgäldskontoret är 3 799 miljoner kronor. 
Det inlåningskonto som överlåtits från affärsverket Statens järnvägar och som under 
2014 fanns på övriga tillgodohavanden har under 2015 inbetalts mot inkomsttittel. 
Se not 7.

Not 21 Periodavgränsningsposter
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Förutbetalda kostnader avseende
Förutbetalda hyreskostnader 54 507 53 723
Förutbetalda försäkringspremier 2 600 0
Ersättning trafikavtal 45 549 18 862
Bidrag till Inlandsbanan 42 500 32 250
Projekt Citybanan 19 870 169 438
Ersättning statsbidrag 45 046 0
Reinvestering spårbyten 717 14 554
IT-kostnader, licenser m m. 82 888 49 370
Övriga förutbetalda kostnader 66 574 35 534
Summa 360 251 373 730

Upplupna bidragsintäkter avseende
Investeringar järnväg 72 836 146 190
Investeringar väg 162 302 178 242
Övriga upplupna bidragsintäkter 3 767 95 683
Summa 238 905 420 115

Övriga upplupna intäkter avseende
Elförsäljning 83 518 73 577
Banavgifter 5 013 5 931
Skaderegleering enligt trafikeringsavtal 8 000 41 718
Upplupna ränteintäkter 12 570 8 071
Upplupna räntor i investeringsprojekt 20 285 13 650
Övriga upplupna intäkter 44 273 14 652
Summa 173 659 157 599

Summa periodavgränsningsposter 772 815 951 444

Not 19 Varulager och förråd
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Lager hos Materialservice 648 940 638 081
Övrigt lager 4 267 3 099

653 207 641 180

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

Not 24 Myndighetskapital, Förändring av myndighetskapitalet
Statskapital Resultatandelar i 

hel- och delägda 
företag

Balanserad  
kapitalförändring, 

avgiftsbelagd 
verksamhet

Balanserad  
kapitalförändring, 

Affärsverket  
Statens Järnvägar

Balanserad  
kapitalförändring, 

övrigt

Kapitalförändring 
enligt  

resultaträkningen

Summa

Utgående balans 2014 294 594 272 -2 244 578 531 236 499 586 60 458 -6 644 388 286 796 587

Ingående balans 2015 294 594 272 -2 244 578 531 236 499 586 60 458 -6 644 388 286 796 587

Föregående års kapitalförändring -6 265 853 -214 182 -40 225 -71 320 -52 808 6 644 388 0

Svinesundsförbindelse, amorteringar och  
avskrivningar

24 688 0 -24 688 0 0 0

Tillförda anslagsmedel för investering 18 719 195 0 0 0 0 18 719 195

Årets kapitalförändring -6 982 689 -6 982 689

Summa årets förändring 12 478 030 -214 182 -64 913 -71 320 -52 808 -338 301 11 736 506

Utgående balans 2015 307 072 302 -2 458 760 466 323 428 266 7 650 -6 982 689 298 533 093
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Not 31 Övriga kortfristiga skulder
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Skulder finansiell leasing, kortfristiga 12 232 11 847
Innehållna garantibelopp, kortfristiga 464 324 639 510
Övrigt 124 350 121 393
Summa 600 906 772 750

Jämförelsetal avseende långfristiga skulder för finansiell leasing har beräknats till 
55 367 tusen kronor och flyttats från kort- till långfristig skuld i balansräkningen för 
2014.  

Not 32 Periodavgränsningsposter
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner exkl sociala avgifter 254 815 255 549
Övriga upplupna personalrelaterade kostnader 204 570 198 342
Upplupna utgiftsräntor 181 914 205 293
Upplupna kostnader för marklösen 571 513 640 826
Upplupna kostnader, investeringar i väg 363 760 392 799
Upplupna kostnader, investeringar i järnväg 361 609 328 973
Upplupna kostnader, drift och underhåll väg 96 582 83 415
Upplupna kostnader, drift och underhåll järnväg 309 582 251 686
Övriga upplupna kostnader 88 179 74 861
Summa 2 432 524 2 431 744

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga 8 207 10 201
Oförbrukade bidrag, utomstatliga 181 584 141 021
Summa 189 791 151 222

Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyresinkomster 30 478 35 344
Förutbetalda intäkter, investering 69 262 50 000
Övriga förutbetalda intäkter 555 1 039
Summa 100 295 86 383

Summa periodavgränsningsposter 2 722 610 2 669 349

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

Not 33 Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket:

Trafikverket ska enligt 7 § svara för avhjälpande av miljöskada enligt 10 kap 
miljöbalken i de fall staten har ett ansvar för avhjälpande till följd av den flygplats-
verksamhet som bedrivits av Luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits 
av Vägverket, Banverket och Statens järnvägar. Trafikverket ansvarar också för det 
miljöansvar som staten ska bära enligt de ramavtal som tecknades i samband med 
bolagiseringen av flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt bolagiseringen 
av Statens Järnvägar. Trafikverket och Jernhusen har tecknat en särskild överens-
kommelse om tolkningen av ramavtalets innebörd vad avser statens ansvar för den 
historiska miljöskulden, d.v.s. miljögarantin. 

Utöver det som nämns i instruktionens 7 § finns ramavtal och kompletterande 
avtal som reglerar Trafikverkets ansvar för sådan förorening/skada som uppkom-
mit till följd av den verksamhet som bedrevs före bolagiseringen av Banverket 
Produktion och Vägverket Produktion.

Ansvarsförbindelser enligt regleringsbrev för budgetår 2015:
Enligt villkor för anslag 1:1, Utveckling av statens transportinfrastruktur, får  
Trafikverket använda delposten 11.1 för de kostnader som uppstår som en konse-
kvens av statens miljöansvar inom transportområdet. 

Delposten 7.2 inom anslaget 1.1 får disponeras för kostnader för eventuella kre-
ditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade 
amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar.

Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så 
erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svensk-Danska Broförbindelsen AB 
(Svedab) för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det regist-
rerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när 
så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt 
aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse 
till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser. Vid ett 
eventuellt infriande ska avräkning ske från delposten 11.1 inom anslaget 1.1.

Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastruc-
ture AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgälds-
kontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. 
Vid ett eventuellt infriande ska avräkning ske från delposten 11.1 inom anslaget 
1.1.

Trafikverket har för statens räkning förbundit sig att, efter beslut i bolagets 
styrelse, inbetala resterande del av den svenska statens andel av aktiekapitalet i 
det schweiziska bolaget EUROFIMA.  Vid ett eventuellt infriande ska avräkning ske 
från delposten 11.1 inom anslaget 1.1.

Not 29 Övriga lån
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Förskotteringar väginvesteringar 426 263 556 337
Förskotteringar järnvägsinvesteringar 1 187 830 862 670
Summa övriga lån 1 614 093 1 419 007

Not 30 Andra långfristiga skulder
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Skulder finansiell leasing, långfristiga 43 405 55 637
Innehållna garantibelopp, långfristiga 89 414 204 770
Betalningsutfästelse SVEDAB 2 517 610 2 474 553
Skuld aktieanskaffning Tunnelpersonalen i Malmö AB 25 25
Summa 2 650 454 2 734 985

Jämförelsetal avseende långfristiga skulder för finansiell leasing har beräknats och 
flyttats från kort- till långfristig skuld i balansräkningen för 2014. 
  
Skulder för finansiell leasing avser hyra av matarledningar där 43 405 tusen kronor 
förfaller till betalning efter 2016 enligt följande fördelning.

Not 28  Lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Lån vid årets början 44 594 970 43 740 934
Under året upptagna lån 2 655 000 4 684 000
Årets amorteringar -3 492 964 -3 829 964
Lån vid årets slut 43 757 005 44 594 970

Lån upptagna för finansiering av
 -  Väganläggningar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)) 6 971 411 7 223 706
 -  Järnvägsanläggningar (enl 7 kap 6 § budgetlagen) 34 535 903 34 921 572
 -  Övriga anläggningstillgångar (enl 7 kap 1 §  

budgetlagen) 2 249 692 2 449 692
43 757 005 44 594 970

Beviljad låneram
 - Anläggningstillgångar (enl 7 kap 1 § budgetlagen) 3 266 300 3 600 000
 - Övriga krediter (enl 7 kap 6 § budgetlagen) 43 000 000 44 000 000

Not 26 Avsättningar för pensioner
I posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser ingår de åtaganden 
som Trafikverket har för utbetalning av förtida pensioner. Det återstående åtagan-
det vid årets slut har beräknats till 46,5 miljoner kronor enligt nedan.

tkr 2015-12-31 2014-12-31
Ingående avsättning 66 125 66 741
Årets pensionskostnad 11 774 28 238
Årets pensionsutbetalningar -31 391 -28 854
Utgående avsättning 46 507 66 125

Not 27 Övriga avsättningar
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Avsättning för miljöåtgärder 568 641 260 398
Avsättning för avvecklingskostnader, fastigheter m.m. 14 204 11 001
Avsättning för åtgärdande av brister i slutbesiktning 
av järnvägsanläggningar 19 168 22 673
Avsättning för personalanpassningar m.m. 32 851 37 502
Avsättning för skadestånd 838 484 840 228
Summa övriga avsättningar 1 473 348 1 171 802

Varav bedöms regleras under 2016 26 129

Not 25 Fonder
tkr 2015-12-31 2014-12-31
Ingående balans 20 597 25 701
Årets förändring 4 061 -5 103
Utgående balans 24 658 20 598

Årets förändring specificeras i not 9

År
2017-2020 34 942
2021-2025 8 463
Summa 43 405
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Not 34 Ingående överföringsbelopp
Enligt regeringsbeslut 2014-12-22: 
- disponeras ingen anslagsbehållning för anslag 1:1 ap.10.4, 11.1 och 11.2, 1:6, 1:7. 
- disponeras inte anslagsbehållning utöver 3% för anslag 1:3. 
- för anslag 1:1 ap.6, 7.1 och 7.2, 10.1, 10.2, 10.3, 12.3, 1.1(2013) ap14.2, 1:2 

ap1:1, 1:2,:1:3, 2:1, 1.10, 1.11, 1.14 disponeras hela anslagsbehållningen.
- för anslag 1:1 ap12.1 disponeras 31 059, 1:1 ap12.2 disponeras 9 492 och 1:2 

ap.4 disponeras 4 527.

Enligt regeringsbeslut 2014-12-22, kap. 4.3.2 och 4.3.3, har omfördelning av  
anslagssparande skett samt avslut av ett antal anslagsposter.
Enligt regeringsbeslut 2015-05-28, kap. 4.3.2, har en korrigering av
omfördelning av anslagssparande skett.
Enligt regeringsbeslut 2015-04-30 har medel omdisponerats från anslag 1:1 ap10.1 
till 1:1 ap.7.
Enligt regeringsbeslut 2015-09-24 har en anslagspost avslutats.
Enligt regeringsbeslut 2015-12-03 har medel omdisponerats från anslag 1:11 ap 3 
till 1:11 ap.4.

Not 35 Förändring i årets tilldelning
Enligt regeringsbeslut 2015-06-25 har ökad tilldelning skett för:  

tkr
Anslag 1:2 ap.2.1 620 000

Not 36 Utgående överföringsbelopp
Utnyttjandet av anslagskredit för samtliga anslagsposter ligger inom tillgänligt 
kreditutrymme. Redovisade utgående överföringsbelopp innebär ett nyttjande av 
disponibla anslagskrediter enligt följande. 

tkr
Disponibel anslags-

kredit
Utnyttjad anslags-

kredit
Överförings 

belopp
Anslag
1:1 ap.6 186 471 614 981
1:1 ap.7.1 31 950 261 465
1:1 ap.7.2 152 645 1 180 217
1:1 ap.10.1 184 688 -212 691 0
1:1 ap.10.2 469 200 -608 475 0
1:1 ap.10.3 4 560 64 522
1:1 ap.10.4 3 000 50 000
1:1 ap.11.1 133 265 -281 542 0
1:1 ap.11.2 15 000 228 963
1:1 ap.12.1 31 059 47 815
1.1 ap.12.2 9 492 12 124
1:1 ap.12.3 26 100 -36 709 0
Summa 1:1 1 247 430 -1 139 417 0

1:2 ap.1.1 1 040 005 351 826
1:2 ap.1.2 118 744 39 561
1:2 ap.1.3 113 129 -21 060 0
1:2 ap.2.1 733 212 337 586
Summa 1:2 ap.1.1 - ap.2.1 2 005 090 -21 060 0

1:2 ap.4 4 527 4 809
1:3 ap.2 38 481 3 692
1:6 ap.1 0 0
1:6 ap.2 1 000 2 649
1:6 ap.3 388 -387 0
1:7 ap.1 24 930 51 471
1:10 ap.5 10 455 528 863
1:11 ap.3 4 000 38 863
1:11 ap.6 0 1 437 390
1:14 ap.1 3 200 70 194
1:14 ap.2 0 782
Summa 3 339 501 -1 160 864 5 327 773

Utgående överföringsbelopp enligt anslagsredovisning 4 166 910

Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna Större  
investeringar i nationell, Övriga investeringar, Investeringar i regional plan, Övrig 
verksamhet och räntor och återbetalning av lån under anslag 1:1 Utveckling av 
statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som 
Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella an-
slagsposter/delposter under anslaget överskrids.   

Trafikverket disponerar vidare angiven kredit beträffande anslagsposterna Vid-
makthållande av väg och Vidmakthållande av järnväg under anslag 1:2 Vidmakt-
hållande av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/
delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för 
aktuella delposter under anslaget överskrids.

Not 37 Bidrag till Transeuropeiska nätverk
Följande bidrag från EU har utbetalats till Trafikverket för finansiering av projekt 
inom området Transeuropeiska nätverk.

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

NEXT-ITS - North European Cross-Border ITS 36 503 0
Hubes and Spokes Project, Göteborg 2 846 0
Malmbanan, järnvägsplan för utbyggnad till dubbelspår 7 673 0
EasyWay, Fas 2 (ITS) 0 8 841
Trelleborg-Swinouscie, Trelleborgs hamn 4 499 0
Uppgradering av ERTMS till nivå 2 0 20 783
Hamnbanan, byggnation av bro över Göta älv 0 98 788
Flackarp-Arlöv, planering för utbyggnad till fyrspår 0 8 593
Bidrag till fordonsägare för ERTMS-utrustning 0 17 611
Hallandsåsen, färdigställande av järnvägstunnel 0 97 822
Baltic Link, Karlskrona-Gdynia, upprustning Emmaboda-
Karlskrona 31 937 51 360
SWIFTLY Green (korridorstudier) 0 714
E4 Ljungby-Toftanäs, planering av motorväg 0 6 184
Botniska korridoren, byggande 4 561 0
Sundsvall, byggnation av triangelspår 0 3 370
Mid Nordic Corridor, planering för ny banvall i Storlien 2 109 0
The Bergslagen Freight Line, utbyggnad till dubbelspår 32 956 0
Summa utbetalda bidrag 123 084 314 066
Återbetalning av tidigare års erhållna bidrag 0 20 494
Summa redovisat mot inkomsttitel 123 084 293 572
  

Not 38 Kommentarer till anslagsutfall

Anslagspost

Avvikelse årets 
tilldelning-

årets netto-
kostnader 1

Avvikelse 
%

1:1 6 Investeringar i regional plan (ram) 149 366 5%
Lägre kostnad på grund av minskade bidragsutbetalningar samt 
tidsförskjutningar i investeringsprojekt.

1:1 7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram) 226 388 43%
Lägre kostnad än beräknat på grund av lågt ränteläge.

1:1 7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram) 1 092 018 43%
Lägre kostnad än beräknat på grund av lågt ränteläge.

1:1 10.1 Väginvesteringar (ram) -212 690 -10%
Avvikelsen är en effekt av avsättning i samband med  
entreprenadtvister.

1:1 10.2 Järnvägsinvesteringar (ram) -608 475 -8%
Avvikelsen förklaras av en mycket god framdrift för större järn-
vägsprojekt vilket resulterar i en tidigareläggning av kostnader. 

1:1 10.3 Sjöfartsinvesteringar (ram) 64 521 46%
Lägre kostnad på grund av senareläggning av åtgärder avseende 
Södertälje sluss.

1:1 10.4 Luftfartsinvesteringar (ram) 50 000 100%
Lägre kostnad på grund av senareläggning av bidragsutbetalning till 
Sälens flygplats.

1:1 11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram) -281 541 -16%
Avvikelsen är en effekt av avsättning avseende statens  
miljögaranti.

1:1 11.2 Kollektivtrafiksatsning (ram) 228 963 46%
Lägre kostnad på grund av senareläggning av bidragsutbetalningar.

1:2 1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram) -600 035 -51%
Avvikelsen är en effekt av senarelagda investeringar som finansieras 
med ingående anslagssparande från föregående år.

1:6 2 Flygtrafiktjänster 2 649 26%
Lägre ersättning till Luftfartsverket för flygplan som inte behöver 
betala landningsavgifter.

1:10 5 EU-stöd, TEN (ram) 225 416 65%
Lägre utfall som följd av senarelagda bidragsutbetalningar från EU.

1:11 3 Trängselskatt Stockholm - del till TRV (ram) 6 166 15%
Lägre kostnad på grund av att vägsidesutrusning för betal- 
stationer har blivit billigare än tidigare beräknat.

1:14 1 Trängselskatt i Göteborg - del till TRV (ram) 15 865 50%
Lägre kostnad på grund av minskat underhållsbehov och lägre kostnader 
för el.

1Årets tilldelning definieras som årets tilldelning enligt reglerings-
brev inklusive omdisponerade anslagsbelopp.
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Not 41 Erhållna bidrag för drift och investeringar

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Drift 121 827 100 396
Investeringar 1 690 424 1 043 409
Summa erhållna bidrag för drift och investeringar 1 812 251 1 143 805

Not 42 Samband mellan Resultatredovisning och Finansiell redovisning
Verk-

samhets
volym

Resultaträkning Balansräkning

Verksamhet Transferering Investeringar

mnkr

tabell 15 Kostnader Intäkter Intäkter 
av bidrag

Intäkter 
av bidrag 
till inves-

teringar

Intäkter 
av anslag

Lämnade 
bidrag

Medel 
från 

övriga

Anslag Aktiverat Anslag Lån

Planera åtgärder och övriga 
uppgifter 
tabell 17

1 301 851 8 6 837 450 1 449

Planera trafik, tabell 21 782 781 453 0 367 1 1

Underhåll 
tabell 23

18 860 15 009 2 013 35 6 12 868 17 17 3 835 3 462 367

Trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift, tabell 29

2 730 2 730 48 1 2 682

Om- och nybyggnadsåtgärder 
tabell 30

19 646 2 186 1 151 54 1 684 980 66 66 17 394 15 257 453

Utbetalning av bidrag, stöd och 
medfinansiering, tabell 41

4 108 348 1 6 341 3 760 39 3 721

Uppdragsverksamhet 
tabell 15

2 590 2 590 2 680 0 1 1

Styrning och stöd 
tabell 15

1 262 1 256 7 19 1 229 6 6

Total verksamhet 51 281 25 751 6 361 122 1 690 19 305 4 301 41 4 260 21 230 18 719 820

Övrigt som påverkar resultaträkningen

Avskrivning väg- och järnvägsanläggningar 9 492 6

Anslagstilldelning för amortering avseende lå-
nefinansierade  väg- och järnvägsanläggningar

1 121

Finansiella kostnader och intäkter 665 21 645

Vägavgifter Svinesundsförbindelsen, Motala  
och Sundsvall

106 177

Skyltfonden 0 0 8 8 0

Resultat fr aktier och andelarsamt räntekostna-
der för intresseföretag SVEDAB och Sweroad

42

Utbetalda bidrag januari 2015, kostnadsförda 
2014

-53

Kapitalförändring avseende avveckling av 
affärsverket statens järnvägar

428

Summa övrigt 10 733 203 1 766 -45 8 0

Totalt 36 484 6 565 122 1 690 21 071 4 256 49 4 260

Årets kapitalförändring -7 035 53

Verksamhetsvolymen avser totalt nedlagda kostnader. Resultaträkningen visar kostnader för den löpande verksamheten exklusive investeringar i väg-och järnvägsanläggningar. 

Not 39 Drift, kostnader

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen -36 150 800 -34 588 920
Justering för ej likviditetspåverkande poster
 - avskrivningar och nedskrivningar anläggnings- 

tillgångar 9 753 805 8 665 646
 - realisationsförlust vid avyttring av anläggnings-

tillgångar 6 994 2 029
Summa likviditetspåverkande kostnader -26 390 001 -25 921 245

Not 40 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

tkr
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt 
resultaträkningen 6 526 538 6 273 430
Justering för ej likviditetspåverkande poster
 - realisationsvinst vid avyttring av anläggnings-

stillgångar -9 286 -9 143
Summa likviditetspåverkande intäkter 6 517 252 6 264 287
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Årsredovisningens 
undertecknande
Borlänge den 17 februari 2016

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning. Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Mats Sjöstrand    Lena Erixon    Kristina Birath 
Ordförande    Generaldirektör

Runar Brännlund    Karin Peedu     Magnus Persson 

Maria Rankka     Ilmar Reepalu    Charlotte Wäreborn Schultz
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Revisionsberättelse  
för Trafikverket 2015
Rapport om årsredovisningen
Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. gran-
skat  årsredovisningen för Trafikverket för 2015, daterad 2016-02-17.

Myndigheten tillhör Riksrevisor Susanne Ackums granskningsområde. Granskningen har 
genomförts under ledning av ansvarig revisor Stefan Andersson med Ellen Hansen som upp-
dragsledare.

MYNDIGHETSLEDNINGENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN
Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt i 
enlighet med instruktion, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. 
Myndighetsledningen har också ansvar för den interna styrning och kontroll som den bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

REVISORNS ANSVAR
Riksrevisionens ansvar är att uttala sig om årsredovisningen på grundval av sin revision. 
Riksrevisionen har utfört revisionen enligt International Standards of Supreme Audit 
Institutions (ISSAI) för finansiell revision, och Riksrevisionens instruktion för granskning av 
resultatredovisning och annan information i årsredovisningen (RRI). Vårt ansvar i enlighet 
med dessa standarder innebär att Riksrevisionen följer yrkesetiska krav samt planerar och ut-
för revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter. Vi är oberoende gentemot myndigheten i enlighet med ISSAI 30 Code of Ethics 
och har uppfyllt våra åtaganden i enlighet med dessa etiska regler.

Målen för vår granskning är att uppnå rimlig säkerhet om att årsredovisningen som helhet 
är fri från väsentliga felaktigheter, och för att utforma en revisionsberättelse som innehåller 
Riksrevisionens uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög nivå av säkerhet, men är inte en garanti 
för att en revision enligt ISSAI och RRI alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
när den finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller andra fel och anses 
vara väsentliga om de, enskilt eller tillsammans, rimligen kan förväntas påverka de ekonomis-
ka beslut som användaren fattar på basis av årsredovisningen.

Som en del av en revision i enlighet med ISSAI, har vi planerat och genomfört revisionen 
med en yrkesmässig bedömning och upprätthållit en professionell skeptisk hållning.  
Vi har också: 
• identifierat och bedömt riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 

detta är på grund av oegentligheter eller fel, utformat och utfört våra revisionsåtgärder för 
att hantera dessa risker, och därigenom erhållit revisionsbevis som är tillräckliga och än-
damålsenliga för att ge en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en vä-
sentlig felaktighet som följd av oegentligheter är större än vid andra felaktigheter, 
eftersom oegentligheter kan innebära samverkan, förfalskning, avsiktlig försummelse, 
missvisande eller felaktig presentation av information eller kringgående av den interna 
styrningen och kontrollen. 

• erhållit en förståelse för den interna styrning och kontroll som är relevant för revisionen 
för att utforma revisionsåtgärder som är lämpliga i sammanhanget, men inte för att ut-
trycka en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll.

• utvärderat lämpligheten av tillämpade redovisningsprinciper och rimligheten av uppskatt-
ningar och bedömningar och relaterade upplysningar presenterade av ledningen i årsredo-
visningen.

• utvärderat den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
inklusive upplysningar, och om årsredovisningen på ett rimligt sätt representerar de un-
derliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som uppnår rättvisande bild. 
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• införskaffat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen för myndigheten.

Som en del av granskningen i enlighet med RRI, har vi också planerat och genomfört re-
visionen för att:
• för väsentlig information, av finansiell eller icke finansiell natur som lämnas i resul-

tatredovisningen inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att så-
dan information har upprättats med syfte att tillsammans med årsredovisningens 
övriga delar förmedla en rättvisande bild av verksamheten utifrån regelverket.  

• för övrig information utan direkt koppling till de finansiella delarna genomfört åt-
gärder för att förvissa oss om att denna är förenlig med de övriga delarna i årsredo-
visningen och fri från väsentliga fel, baserat på vår kunskap om myndigheten

.
Vår kommunikation med ledningen innefattar bland annat revisionens planerade om-
fattning och inriktning och betydande resultat från revisionen, inklusive eventuella be-
tydande brister i den interna styrningen och kontrollen som vi identifierar under 
revisionen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har erhållit är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för Riksrevisionens uttalanden enligt nedan.  

 

UTTALANDE
Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten i alla väsentliga avseenden:
• upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myn-
digheten. 

• gett en rättvisande bild av Trafikverkets ekonomiska resultat, finansiering och finan-
siella ställning per den 31 december 2015.  

• lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och 
stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
 
Ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för använd-
ning av anslag och inkomster

LEDNINGENS ANSVAR FÖR ATT FÖLJA TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER FÖR  
ANVÄNDNING AV ANSLAG OCH INKOMSTER
Myndighetens ledning ska tillse att användning och redovisning av anslagsmedel och 
inkomster sker i enlighet med tillämpliga föreskrifter samt enligt de finansiella villkor 
som anges i regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten. 

REVISORNS ANSVAR 
Vårt ansvar är att granska myndighetens årsredovisning i enlighet med ISSAI och RRI. 
Enligt våra revisionsstandarder ska vi beakta efterlevnad av lagar och förordningar och 
eventuella effekter av väsentliga avvikelser från tillämpliga regelverk på de finansiella 
delarna i årsredovisningen. Vårt ansvar är också att granska om ledningens förvaltning 
följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. Utöver de regelverk och särskilda be-
slut som direkt påverkar redovisningen, innefattar detta de föreskrifter som är direkt 
hänförliga till användningen av medel som riksdag och regering beslutar om . På basis 
av genomförd revision av årsredovisningen lämnar vi ett uttalande om myndighetens 
efterlevnad av dessa regelverk. 

UTTALANDE 
Enligt Riksrevisionens uppfattning, baserat på vår revision av årsredovisningen, har i 
alla väsentliga avseenden, myndigheten använt anslag och inkomster i enlighet med av 
riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter.
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Ledningens bedömning av intern styrning och kontroll
LEDNINGENS ANSVAR FÖR INTERN STYRNING OCH KONTROLL
Myndighetens ledning har, i enlighet med kraven i förordningen (2000:605) om  
årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda  
regeringsbeslut för myndigheten, lämnat ett uttalande om den interna styrningen  
och kontrollen vid myndigheten.

REVISORNS ANSVAR 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision.  Vi har 
utfört revisionen enligt ISSAI och RRI. Vid planering och genomförande av revisionen 
beaktas de delar av den interna styrningen och kontrollen som är relevanta för hur 
myndigheten upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild. I vårt ansvar in-
går inte att göra en revision av effektiviteten i myndighetens interna styrning och kon-
troll. Vårt uttalande avseende ledningens bedömning av intern styrning och kontroll 
baseras därför på de åtgärder vi har vidtagit för att granska årsredovisningen, och har 
således inte den säkerhet som ett uttalande grundad på en revision har.

UTTALANDE 
Det har vid vår revision av årsredovisningen inte framkommit något som skulle tyda på 
att ledningen i sin bedömning av intern styrning och kontroll inte har följt förordningen 
(2007:603) om intern styrning och kontroll.

Ansvarig revisor Stefan Andersson har beslutat i detta ärende.  
Uppdragsledare Ellen Hansen har varit föredragande.

Stefan Andersson     Ellen Hansen
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Styrelse

Mats Sjöstrand
Ordförande, före detta generaldi-
rektör, ordförande i styrelsen för 
SIDA (till och med 30 juni 2015), 
ordförande i styrelsen för Sveri-
ges författarfond, ordförande i 
styrelsen för Högskolan i Gävle

Kristina Birath
(i styrelsen från och med 1 juli 
2015), miljö- och samhällsbygg-
nadsdirektör, Eskilstuna kom-
mun, ledamot i Energikontoret i 
Mälardalen AB

Runar Brännlund
Professor i nationalekonomi, 
Umeå universitet, ersättare 
i Forskningsrådets FORMAS 
forskarråd, ledamot i styrelsen 
för Handelshögskolan vid Umeå 
universitet, ordförande i Kon-
junkturinstitutets vetenskapliga 
råd i miljöekonomi, ledamot i 
Kungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademien, IVA

Johanna Dillén
(i styrelsen till och med 30 juni 
2015), Tillförordnad bygglovs-
chef samt utvecklingschef, Täby 
kommun

Lena Erixon
(i styrelsen från och med  
1 september 2015)
generaldirektör Trafikverket,
vice ordförande i European 
Infrastructure Managers (EIM),
ledamot i Svedab, ledamot i 
Öresundsbrokonsortiet

Kent Johansson
(i styrelsen till och med 30 
juni 2015), före detta ledamot i 
Europaparlamentet, ordförande 
i Johansson Sweden Consulting 
AB, ordförande i Rörelsefolkhög-
skolornas intresseorganisation, 
vice ordförande Indelningskom-
mittén (Fi 2015:09)

Gunnar Malm
(i styrelsen till och med 28 
februari 2015), före detta 
generaldirektör Trafikverket, 
ordförande i Malm & Partners 
AB, ordförande i Malm & 
Partners HB, ledamot i styrelsen 
för AB Svensk Bilprovning, 
ledamot i styrelsen för Kultur 
och samhälle

Karin Peedu
Kansli- och upphandlingschef, 
Täby kommun, medlem i  
Konkurrensverket råd för  
upphandlingsfrågor

Magnus Persson
Senior rådgivare regional  
utveckling, Region Örebro län

Ilmar Reepalu
(i styrelsen från och med 1 juli 
2015), före detta kommunalråd, 
ordförande KPA Liv, ordförande 
CMP AB, ordförande Sigma 
Civil AB, ledamot Business 
Region Skåne, ledamot EU:s 
regionkommitté

Maria Rankka
Verkställande direktör 
Stockholms handelskammare, 
vice ordförande Stockholms-
mässan AB, vice ordförande i 
Mässfastigheter i Stockholm 
AB, ledamot i Kungsträdgården 
park & evenemang AB, ledamot 
i Stockholms handelskammares 
service AB, ledamot i Stockholms 
handelskammares personal AB
ledamot i Uppsvenska handels-
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i Stockholms handelskam-
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(i styrelsen 1 mars–31 augusti 
2015), före detta generaldirektör 
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Övre raden från vänster: Ilmar Reepalu, Karin Peedu, Charlotte Wäreborn Schultz, Mats Sjöstrand, Jerk Wiktorsson, Sören Svensson, Charlotta Lindmark, Charlotte Olsson 
Nedre raden från vänster: Kristina Birath, Magnus Persson, Lena Erixon, Runar Brännlund, Maria Rankka
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