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KORT OM 2001

● Vägverket har en sammanlagd verksamhetsvolym på drygt 19 miljarder kronor.
● Drygt 6,4 miljarder kronor har investerats i det statliga vägnätet och 7,3 miljarder                          

kronor har använts för drift och underhåll.
● Det vägnät som har högsta tillåtna bärighet har under året ökat med 365 km.
● 1,9 miljarder kronor har satsats för att öka trafiksäkerheten på de statliga vägarna.
● 250 km landsväg har försetts med mitträcke och därmed blivit mötesfri. Totalt finns nu

närmare 500 km  landsväg med mitträcke.
● 90 km gång- och cykelväg har byggts.
● Trafikökningen har under året varit 1,3 procent för personbilar och 2,6 procent för lastbilar.
● 565 personer (preliminära siffror) omkom till följd av olyckor på vägen. Cirka 4 100 skadades   

svårt enligt polisens rapporter.
● 404 000 fordon har nyregistrerats under året varav 52 000 var direktimporterade.
● Cirka 488 000 körkort utfärdades.
● 241 miljoner kronor har betalats ut i statsbidrag för att öka tillgängligheten för funktionshindrade   

till kollektivtrafiken.
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SÄKER FRAMKOMLIGHET

Trots en spännande utveckling av ny teknik inom IT-
området syns ingen avmattning i vårt behov av att mötas
och att utbyta varor. Transporter av människor och gods
har inte avtagit under det gångna året utan tvärtom 
fortsatt att öka. Trafiken på vägarna ökade med 1,4 pro-
cent. Trafiken med tunga fordon har fortsatt att öka mer
än övrig trafik, nämligen med 2,6 procent. Trafikök-
ningen är inte lika stor som föregående år men visar ändå
tydligt den ökande rörligheten i samhället. Ökningen är
störst i storstäderna.

Det gångna året avslutades med att hela transport-
systemets uthållighet testades i en extrem situation med
kraftigt oväder under några dagar när många trafikanter
hade behov av att resa.Vägsidan klarade denna påfrest-
ning väl. Några dagar senare fick vi dock en påminnelse
om systemets svagheter när olyckstalen kring nyåret
ökade till följd av kollisioner mellan personbilar och
lastbilar med flera dödsfall som följd.

Antalet dödade i trafiken har dock inte förändrats
utan stannar 2001 på ca 565 personer, en siffra jämför-
bar med år 2000.

Det växande transportbehovet i kombination med 
alltför höga dödstal visar att arbetet för säker fram-
komlighet måste ges fortsatt hög prioritet.

BESLUT GER MÖJLIGHETER

Vägverket såg med förväntan fram emot den aviserade
infrastrukturpropositionen för perioden 2004–2015. Vi
kunde med tillfredsställelse notera att den ökar förutsätt-
ningarna att svara upp mot kraven från trafikanterna på 
t.ex. bärighet och tjälsäkring. Vissa insatser för bärighet
och tjälsäkring kunde påbörjas under 2001 och ytter-
ligare insatser kommer de närmaste åren.

Vi har också fått möjlighet att tidigarelägga invest-
eringar med hjälp av lån och kan på så sätt påbörja 
viktiga vägprojekt och ta ifatt en del av eftersläpningen i
förhållande till gällande långtidsplan. Storstadsom-
rådena präglas av hög tillväxt och ökad trafikintensitet.
Utvecklingen i framförallt Stockholm och Göteborg
ställer krav på stora insatser under planperioden. Med de
ekonomiska ramar som står till buds för nästa plan-
period kommer Vägverket att få svårt att tillgodose be-
hoven av investeringar där samtidigt som krav från andra
delar av landet måste beaktas.

INSATSER FÖR TRAFIKSÄKERHET OCH MILJÖ

Beslutet om infrastrukturpropositionen innebär att 
trafiksäkerhetsmålet högst 270 dödade år 2007 ligger
fast. Målet som är ett centralt inslag i Nollvisionen är en
stor utmaning och samtidigt mycket svårt att nå. Det
krävs att vi utnyttjar alla tillgängliga metoder och lös-
ningar i samarbete med andra aktörer.

Nollvisionen i verkligheten, ”Nollvisionsslingan” i
Trollhättan, demonstrerades i samband med Sveriges
ordförandeskap i EU våren 2001. Syftet med detta natio-
nella demonstrationsprojekt var att presentera praktiska
exempel på fysiskt trafiksäkerhetsarbete. Här visas olika
nya tekniska lösningar och stödsystem samt nytänkande i
vägmiljön. Mitträckesvägen är ett sådant exempel. Under
året färdigställdes cirka 250 km väg med s.k. vajerräcke
runt om i landet. I dagsläget är totalt ca 500 km väg ut-
rustad på detta sätt. Satsningen på dessa ”livlinor” har
hittills varit lyckosam från både trafiksäkerhets- och
framkomlighetssynpunkt.

Under året lade Vägverket för regeringen fram ett
förslag till ett nytt system för hastighetsgränser som kan
varieras beroende på trafik och väglag m.m. Systemet är
efterfrågat av trafikanterna och kan bidra till ökad re-
spekt för hastighetsgränserna.

Att samtidigt tillgodose behovet av ökade transporter
och nå de fastlagda miljö- och trafiksäkerhetsmålen är
en svår uppgift. Nya arbetsmetoder måste prövas. Ett 
exempel på detta är Vägverkets arbete med Heavy-
EcoDriving. Under året genomfördes ett samarbets-
projekt med Svenska åkeriförbundet och Statoil inom
det nationella projektet Sparsam körning (SPARK).

Genom våra insatser för bättre bärighet, tjälsäkring
och underhåll har vi kunnat hålla förslitningen av väg-
nätet stången. Ytterligare 365 km statlig väg har kunnat
upplåtas för högsta tillåtna bruttovikt. Samtidigt som
detta görs visar stickprov att laglydigheten inte alltid är
den bästa. Många tunga fordon kör med totalvikter över
det tillåtna. Det leder till att nedbrytningen av vägkrop-
pen går snabbare. Ett fordon som kör med 20 procent
överlast t.ex. med 72 ton i stället för 60, motsvarar minst
två lagligt lastade bilar.

KARTELLMISSTANKAR

Vägverket Produktion utsattes under senhösten 2001
för en s.k. gryningsräd när Konkurrensverket samlade

GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR

GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR
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material för att undersöka en misstänkt kartellbildning
inom beläggningsområdet. Ett internt utredningsarbete
påbörjades omgående. När misstankarna senare blev mer
konkreta beslutade vi i februari 2002 att fördjupa genom-
lysningen med hjälp av extern oberoende expertis. Vår
ambition är att på alla sätt bidra till att eventuell kartell-
bildning och andra konkurrenshämmande åtgärder und-
anröjs inom hela bygg- och anläggningsbranschen. 

ARBETE FÖR BÄTTRE SERVICE

De senaste årens konjunkturuppgång märks i antalet
unga som vill ta körkort. Detta har lett till oacceptabelt
långa köer till förarprov på vissa orter. Trots de åtgärder
som satts in måste ytterligare krafttag tas under när-
maste tiden. Vi ska korta köerna till kunskapsprovet och
efterföljande prov. Kötiden ska begränsas till högst tre
veckor per prov.

Nya interaktiva tjänster på Vägverkets webbplats har
tagits i bruk som ett led i att förenkla och förbättra 
kontakten med myndigheten som en 24-timmarsmyndig-
het. Idag kan man bl.a. ställa på och av fordon, beställa
kontrollmärke och registreringsbevis, betala förarprovs-
avgift och ansöka om transportdispenser. Denna service
kommer att utvecklas ytterligare.

Som ett ytterligare led i vår strävan att utveckla 
service och produkter följer vi regelbundet upp trafikant-
betyget mätt i ett s.k. nöjdkundindex. Betyget 2001 från
allmänheten var 48 och från transportföretag 41 på en
hundragradig skala. Detta är ett lågt betyg och vi kom-
mer genom ett systematiskt förbättringsarbete att an-
stränga oss för att bli bättre.

Året var också Arkitekturåret med målet att tydlig-
göra arkitekturens betydelse. Under rubriken Vägarki-
tektur 2001 har Vägverket manifesterat året med många
olika aktiviteter regionalt och nationellt. Seminarier, en
designtävling, en pristävling om rastplats, ett sympo-
sium och en vägarkitekturguide på webben är exempel
på aktiviteter.

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vägverket är på väg att få en alltmer central roll som 
beställare av forskning och utveckling (FoU) i takt med
att intresset för FoU inom vårt verksamhetsområde 
tenderar att minska hos andra statliga finansiärer. Detta

framstod tydligt under det gångna året. Därför ser vi
över inriktningsprogrammet för FoU (2002–2009) med
avsikt att redovisa hur vi kan bidra till att trygga kun-
skapsförsörjningen inom området.

Vi står inför ett generationsskifte och därmed stora
pensionsavgångar. På en arbetsmarknad där konkurrens-
en om kvalificerad arbetskraft är märkbar blir behovet
av framförhållning i rekryteringar och kompetensut-
veckling påtagligt. Under året har Vägverkets behov av
specialistkompetens setts över. Denna översyn komplet-
terar den tidigare gjorda kunskapsstrategin. Resultatet
understryker hur nödvändigt det är att vi utvecklar Väg-
verket till en ännu mer attraktiv arbetsplats som kan
hävda sig väl i konkurrensen genom bra arbetsvillkor
och spännande utmaningar. 

Borlänge den 20 februari 2002

GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Ingemar Skogö
Generaldirektör



vägen försetts med ett mitträcke som förhindrar att ett
fordon kommer över på fel sida.

Andra åtgärder är sidoområdesåtgärder, som i första
hand lindrar effekten av singelolyckor, korsningsolyckor
samt separering av fordon och oskyddade trafikanter.

På kartan redovisas de utpekade vägsträckorna upp-
delade efter den säkerhetsförbättring som beräknas ha
åstadkommits med hittills genomförda åtgärder. 

ÅRET I SAMMANDRAG

ÅRET I SAMMANDRAG

Vägtrafiken ökar och därmed också förvänt-
ningarna på Vägverket. Detta möter vi bland
annat genom att göra vägarna säkrare med
mitträcken och säkrare sidoområden.Bärigheten
har blivit bättre på många vägar genom ökade
satsningar på drift och underhåll. Men alla aktör-
er som trafikanter, kommuner, enskilda väghål-
lare och transportföretag måste hjälpas åt om vi
ska nå målet ”en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgare och näringsliv i hela landet”.

6

VIKTIGA INSATSER UNDER ÅRET

SATSNING PÅ BÄRIGHET

Tack vare den högre verksamhetsvolym som Vägverket
haft under 2001 har vi kunnat starta den inriktning på
bärighet och tjälsäkring som anges i infrastrukturpro-
positionen som regeringen presenterade under hösten.
Bärighets- och tjälsäkringsinsatserna har ökat med 55
procent mot tidigare år. Ett resultat av detta är en ökning
av det vägnät som har högsta tillåtna bärighet med 365
km. Vägverket har även startat arbetet med att förstärka
och öka framkomligheten på Tranebergsbron och börjat
med förstärkningsarbeten på Sandöbron. En annan 
effekt av den ökade verksamhetsvolymen är att det 
eftersläpande underhållet på det belagda vägnätet har
kunnat hållas på en oförändrad nivå.

SÄKRARE VÄGAR

Under de senaste tre åren har mer resurser än någonsin
satsats på riktade fysiska trafiksäkerhetsåtgärder. Bland
annat har en större satsning på att skapa mötesfria vägar
gjorts. Under 2001 har 250 km väg försetts med mitt-
räcke. Denna lösning är unik för Sverige och innebär att
kostnaden för att rädda liv endast är en tiondel av kost-
naden vid en traditionell väginvestering. 

Satsningen startade 1999 med att regeringen beslut-
ade om ett elvapunktsprogram för ökad trafiksäkerhet.
Samtidigt pekades de vägavsnitt ut där många dödats
eller skadats svårt i trafikolyckor. Av dessa totalt 3 860
km väg har vid utgången av 2001 en tredjedel av väg-
längden byggts om och givits en standard som reducera-
de risken att dödas eller skadas svårt med minst 10
procent. För 400 km har förbättringar gjorts så att risken
har reducerats med minst 50 procent. I dessa fall har

UTPEKADE VÄGSTRÄCKOR SAMT REDUCERING AV ANTALET
DÖDADE OCH SVÅRT SKADADE
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ARKITEKTURÅRET

Vägverket har deltagit i den nationella satsningen kring
Arkitekturåret 2001. Vårt uppdrag har varit att utveckla
det kvalitetsprogram för arkitektur, formgivning och 
design som tagits fram och att ge resultaten en mer
publik redovisning. Ett särskilt projekt ”Vägarkitektur-
året 2001” har därför genomförts för att föra en dialog
med allmänheten och engagera Vägverkets medarbetare
i dessa frågor. I projektet har bl.a. ingått:

• En arkitekturguide på Vägverkets hemsida, som
presenterar ett 70-tal vägar och broar med kartor,
bilder och text.

• Ett symposium ”Visioner inom Vägarkitekturen”,
som genomfördes i Malmö i slutet av september.

• Ett pris för god vägbyggnadskonst, som delades ut till
Benny Birgersson, Vägverket Konsult.

• En formgivningstävling för vägutrustning.

Alla regioner har också genomfört egna program med
exempelvis utformingstävlingar, seminarier, publikation-
er och samarbetsprojekt med andra aktörer. En samlad
redovisning av ”Vägarkitektur 2001” har tagits fram av
Vägverket.

FÖRBÄTTRAD SERVICE

Tjänster på Internet

Stora satsningar har gjorts under året för att göra våra
tjänster mer tillgängliga för allmänheten och närings-
livet. Ett flertal tjänster med detta syfte har utvecklats
och tagits i drift under året. Som exempel kan nämnas
tjänsten Bilregistret direkt. Man kan nu ställa av och på
sitt fordon och även beställa skyltar, registreringsbevis
och kontrollmärken direkt på Vägverkets webbplats på
Internet. Användandet av Internettjänsterna har ökat
under året och under november månad gjordes exempel-
vis 9 procent av fordonspåställningarna och 12 procent
av avställningarna via Internet. 

Servicenivå på vinterväghållning

I södra Sverige har Vägverket varudeklarerat vinterväg-
hållningen. Samtliga hushåll har, genom tidningen 
Vintergatan, informerats om vilken servicenivå Väg-
verket erbjuder trafikanterna beroende på typ av väg och
väderlek. Vi presenterar också kartor på Internet där 
vinterstandarden beskrivs. Syftet är att sprida informa-
tion och föra dialog om vinterväghållningen.

Väntetider till körkortsprov

Väntetiderna till körkortsprov är fortfarande för långa.
Insatserna under året har tyvärr inte varit tillräckliga för
att klara den ökade efterfrågan. Under året har rekryter-
ing och utbildning av nya trafikinspektörer fördubblats
jämfört med föregående år. Därutöver har flera projekt
bedrivits i syfte att premiera god förarutbildning och på
så sätt minska antalet omprov för att få kortare vänte-
tider till prov. En viss minskning av väntetiderna har
också skett under sista kvartalet. Vårt mål till halv-
årsskiftet 2002 är att begränsa kötiderna till högst tre
veckor.

UTVÄRDERING AV HANDIKAPPOLITIKEN

Under året har en utvärdering av handikappolitiken
inom transportområdet slutförts.

Den visar att funktionshindrade oftast väljer att resa
med bil. Det ställer krav på ökad kunskap om funktions-
hindrade och personbilstrafik. Av 1,3 miljoner personer
med funktionshinder kan 150 000 inte åka med kollek-
tiva färdmedel och ytterligare 60 000 personer har pro-
blem med resandet. Det som försvårar eller förhindrar
resandet är oftast nivåskillnader. Resultatet av utvärder-
ingen kommer att utgöra ett viktigt underlag i det 
fortsatta arbetet med att förbättra tillgängligheten för
funktionshindrade inom vägtransportsektorn.

Gångtunnel vid rastplatsen Susedalen mellan Fastarp och Heberg längs E6 norr om Halmstad.
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ÅRET I SAMMANDRAG

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
AV ÅRETS RESULTAT

MÅLUPPFYLLELSE 2001

Regeringen har i regleringsbrevet angett mål för Väg-
verket år 2001. Som grund för målen ligger det över-
gripande transportpolitiska målet – att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i
hela landet. I kapitlet Mål och resultat redovisas målen
och resultaten för verksamhetsmålen. Vid bedömning av
måluppfyllelsen utgår vi i första hand från de åter-
rapporteringskrav som anges för respektive mål i regler-
ingsbrevet.

Den mest positiva förändringen detta år är att stand-
arden på vägnätet i några viktiga avseenden har förbätt-
rats. Andelen väg med högsta tillåten bärighet liksom 
andelen belagd väg har ökat. Det är den stora satsningen
på bärighet i genomförandet av de regionala planerna
som bidragit till detta. Inom statlig väghållning har
också verksamheten kunnat genomföras enligt de lång-
siktiga planerna både avseende investeringar och drift.

Inom trafiksäkerhetsområdet har satsningarna på 
fysiska trafiksäkerhetsåtgärder varit omfattande. Men
tyvärr kan det ännu ej avläsas i olycksstatistiken, vilket
innebär att vi under året inte har närmat oss etappmålet
270 dödade år 2007. På miljösidan finns motsvarande
oro vad gäller att klara de långsiktiga målen för utsläpp
av koldioxid och bullerutsatta boende längs vägarna.

En bidragande orsak till trafiksäkerhetsproblemet är
att det är många trafikanter som inte följer viktiga regler.
Bältesanvändningen är fortfarande för låg och då spec-
iellt bland baksätespassagerare och yrkesförare. Hastig-
hetsgränserna överskrids och problemet med alkohol
och droger i trafiken kvarstår. Under året har satsningar
gjorts för att underlätta introducering av nya tekniska
lösningar såsom bältespåminnare, alkolås och hastighets-
anpassningssystem.

Under året har en rad åtgärder dragits igång med
sikte på att minska kötiderna till körkortsprov. Trots
detta har kötiderna på vissa orter varit längre 2001 än
föregående år. Kostnaderna för satsningarna på ny-
anställning och utbildning av förarprövare har dessutom
bidragit till en försämring av måttet för produktivitet
inom myndighetsutövningen.

Kostnaderna för administration har ökat något under
året därför har vi gjort bedömningen att effektiviteten
inom administrationsområdet inte har ökat. Kostnads-

ökningen består bl.a. av fördyringar i storstadsregion-
erna beroende av dels ökade satsningar på organisations-
utveckling inom väginformatikområdet, dels ökad
administration i samband med att ett antal större in-
vesteringsobjekt har startat under året. Det besparings-
arbete inom adminsitrationsanslaget som Vägverket
inledde 1999 har dock pågått även under 2001. Kostnad-
en har sedan 1999 minskat med 76 miljoner kronor. 

KOSTNADER

Verksamhetsvolymen under 2001 ligger 1,5 miljarder
kronor högre än 2000. En stor del av denna ökning finns
inom den statliga väghållningen där den låne finansi-
erade verksamheten har ökat genom projekten: E6 i 
Bohuslän, Södra Länken i Stockholm och Göta tunneln i
Göteborg. Dessutom har en satsning gjorts under året på
att öka bärigheten på befintliga vägar. 1

1
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KORT OM VÄGVERKET

Vägverket har ett sektorsansvar för hela vägtransport-
systemet. Det innebär att verket ska företräda staten på
central nivå i frågor som gäller vägtransportsystemet.

Som central förvaltningsmyndighet ansvarar Väg-
verket också för myndighetsutövning inom vägtrans-
portsektorn samt för planering, byggande, drift och
underhåll av de statliga vägarna.

Vägverket har cirka 6 500 anställda och en verksam-
hetsvolym på drygt 19 miljarder kronor.

Den 15 juli 2001 fick Vägverket ny generaldirektör.
Efter sex år som ledare för Vägverket slutade Jan
Brandborn för att gå i pension och Ingemar Skogö, tidig-
are generaldirektör på Luftfartsverket, tillträdde.

VÄGVERKETS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

VISION

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

VERKSAMHETSIDÉ

Med människans behov i centrum skapar Vägverket möj-
ligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transport-
er och möten i samhället. Utgångspunkten är samspelet
mellan människan, vägen och fordonet.

I aktivt samspel förnyar och förvaltar vi vägtransport-
systemet och tar tillvara samhällets samlade kompetens
och kreativitet.

UPPGIFTER OCH ORGANISATION

Vägverkets verksamhet genomför vi inom verksamhets-
grenarna:
• sektorsuppgiften
• myndighetsutövning
• statlig väghållning
• produktion.

Uppdragsverksamhet finns inom myndighetsutövning
och produktion. Verksamheten i respektive verksam-
hetsgren beskrivs i kapitlet Vägverkets insatser.

Vägverket organiseras i ett huvudkontor, sju regioner
och fyra resultatenheter. Huvudkontoret har bl.a. till
uppgift att samordna arbete inom sektorn, ansvara för
utvecklingen inom verkets verksamhetsområden samt
ge expertstöd, externt och internt. Regionerna ska ta sin
del av sektorsansvaret för vägtransportsystemet inom
sitt geografiska område och ansvara för väghållningen
på det statliga vägnätet inom regionen. Resultaten-
heterna bedriver sin verksamhet på företagsekonomisk
grund och i bolagsliknande former. Deras kunder är 
övriga enheter i Vägverket, andra myndigheter, kom-
muner, enskilda väghållare och privata företag.

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

SweRoad tillhandahåller konsulttjänster i utlandet,
huvudsakligen inom områdena väg och vägtransporter,
inklusive trafiksäkerhet. Konsulttjänsterna kundfinansi-
eras eller finansieras genom internationellt eller multi-
lateralt bistånd.

SVEDAB:s verksamhet består av ekonomisk koncern-
och bolagsförvaltning samt av drift- och underhållsför-
valtning av de svenska väg- och järnvägsanslutningarna
till Öresundsbron.

KORT OM VÄGVERKET

Vägverket har ett direkt eller indirekt ansvar för
både vägar, trafikmiljö, trafikanter och fordon
och för samspelet mellan dessa. Vår huvud-
uppgift är att på ett effektivt sätt och i samverk-
an med andra aktörer utveckla vägtransport-
systemet i den riktning som regering och riks-
dag beslutat om. Vårt arbete ska leda till ett 
säkert och miljöanpassat vägtransportsystem
som ger medborgarna och näringslivet hög till-
gänglighet och hög transportkvalitet. 

MOZAMBIQUE: översvämmad väg med lokal befolkning.

LAOS: vägbro med lokala experter och SweRoads expert.
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senaste åren enligt Väg- och transportforskningsinsti-
tutets (VTI) skattningar. Skillnaden beror sannolikt på
en ökande andel transporter med utländska lastbilar, 
vilken kan förklaras av ändrade regler för inrikes trans-
porter inom EU.

VÄGTRAFIK

Antalet fordonskilometer med personbil var 57 (57) mil-
jarder under 2001 (2000). Personbilstrafiken har därmed
ökat med 7 procent sedan 1990. Busstrafiken har haft
liknande utveckling. Den uppgick till drygt en miljard

FAKTA OM TRANSPORTSEKTORN

FAKTA OM TRANSPORTSEKTORN

Efterfrågan på transporter påverkas både av 
vilken produktion landet har av varor och tjänst-
er och av hur befolkning och sysselsättning ut-
vecklas, och det styr vilka insatser som behövs i
vägtransportsystemet. Men samtidigt påverkar
insatserna i sig utvecklingen, eftersom infra-
strukturen har stor betydelse för var företag kan
etablera sig och utvecklas och var människor
kan bo och arbeta.

Trafikarbete: Antal fordon multiplicerat med vägsträcka

Persontransportarbete: Antal personer multiplicerat med
vägsträcka

Godstransportarbete: Antal ton gods multiplicerat med
vägsträcka

FAKTA

TRANSPORTER

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

Lastbil används för drygt hälften av det totala gods-
transportarbetet. Räknat i värdet på det fraktade godset
dominerar lastbilstransporterna ännu mer, eftersom
gods som fraktas med lastbil i genomsnitt har ett högre
ekonomiskt värde per ton än det som fraktas med båt
och järnväg. Endast små mängder gods transporteras
med buss och flyg. 

Enligt den officiella statistiken har godstransport-
arbetet i Sverige med svenskregistrerade lastbilar stag-
nerat under de senaste åren, mätt i antal tonkilometer.
Ändå har antalet körda kilometer med lastbil ökat de 

3
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fordonskilometer under 2001. Trafiken med lastbil 2001
var ca 12 (11) miljarder fordonskilometer, varav 6 (6)
miljarder med lätta lastbilar. 

På det statliga vägnätet har trafiken ökat med 12 pro-
cent sedan 1990. Ökningen har varit störst på europa-
vägarna, där trafiken ökat med 17 procent. Under 2001
(2000) har trafiken ökat med 1,4 (1,5) procent. För per-
sonbilar var ökningen 1,3 (1,3) procent och för lastbilar
2,6 (3,8).

Resandet med motorcykel har ökat under hela 1990-
talet. Persontransportarbetet till fots tenderar att öka,
medan det är oförändrat för cykel och moped. 

Transportarbetet i personbil har ökat de senaste fem
åren för förare men varit oförändrat för passagerare. 
Diagrammet visar en viss ökning av transportarbetet för
busspassagerare. Denna ökning är dock inte statistiskt
säkerställd. 

Användare

Sveriges 8,9 miljoner invånare gjorde under 2001 ca 
5 miljarder inrikes resor. Personbil användes för 56 pro-
cent av resorna och 75 procent av reslängden. De vanlig-
aste resorna är de vi gör till arbetet eller skolan. Därefter
är fritidsaktiviteter det vanligaste ärendet. I snitt reste vi
dagligen 45 km, varav 32 km med personbil. Män reste i
genomsnitt 52 km per person och dag, medan kvinnor
reste 35 km.

Drygt 80 procent av den vuxna befolkningen i 
Sverige har körkort. Det innebär totalt 5,6 miljoner kör-
kortshavare, varav 54 procent är män och 46 procent
kvinnor. Andelen 18-åringar som har körkort för person-
bil har minskat kraftigt det senaste decenniet. 1989 hade
49 procent av 18-åringarna körkort. Under 1990-talet
sjönk andelen successivt till 25 procent vid slutet av
2001.

Personer med funktionshinder och barn är ofta bero-
ende av samhällsbetalda transporter. I Sverige beräknas
det finnas ca 1,3 miljoner personer med bestående funk-

6
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tionsnedsättning. Av dessa har ca 400 000 färdtjänst. An-
talet färdtjänstresor har minskat under 1990-talet och var
13,6 miljoner år 2000. Antalet barn i åldern 6-16 år upp-
går till 1,3 miljoner. Av dem åker ca 400 000 varje dag
med någon form av skolbarnstransport. Därav uppskat-
tas mellan 60 000 och 70 000 barn åka i linjetrafik.
Skolskjutsarna uppgick till totalt ca 400 miljoner per-
sonkilometer under 2001. 

Fordon

Antalet personbilar och lastbilar i trafik har under 2001
ökat med 0,5 respektive 6 procent. Antalet motorcyklar i
trafik har fortsatt att öka och var totalt 182 000 vid
halvårsskiftet 2001. Det är en ökning med 15 procent
jämfört med 2000 och med 40 procent jämfört med
1997. Vid utgången av 2001 fanns drygt 11 000 EU-
mopeder i trafik. 

Inregistreringen av personbilar och lastbilar har
minskat med 18 respektive 8 procent. Antalet person-
bilar som direktimporterades 2001 uppgick till 43 000,
vilket är 32 procent färre än 2000. 

7
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Andelen dieseldrivna lätta lastbilar har ökat från 16
procent 1990 till 45 procent 2001. Ändrade skatteregler
har gjort att många klassar om sina dieseldrivna person-
bilar till lätta lastbilar. Av personbilarna drivs knappt 5
procent med diesel. Även denna andel har ökat relativt
kraftigt efter 1995. Andelen har dock minskat under
2001 vilket kan förklaras av dels omklassning till lätt
lastbil dels en större andel avregistreringar av äldre års-
modeller.

Förbrukningen av motorbensin har minskat under 
senare delen av 1990-talet. Under 2001 var dock för-
brukningen av samma storlek som 2000. Bränsleför-
brukningen för nya personbilar 2000 uppgick till 8,2
l/100 km vilket är densamma som 1999. Uppgiften för
2001 finns ännu inte tillgänglig. Förbrukningen av diesel
i vägtransportsektorn har däremot ökat under 1990-talet.
Ökningen under 2001 var 3,5 procent. 

Utsläppet av koldioxid är direkt proportionellt till
bränsleförbrukningen. Europakomissionen har slutit
överenskommelser med bilindustrin i Europa, Japan och
Korea om en minskning av koldioxidutsläppet på nya
bilar till 140 g/km till 2008. Fram till 2000 har de minsk-
at till 172 g/km från 186 g/km 1995. En ökning av
minskningstakten är nödvändig för att målet ska nås. För
nya personbilar har det även skett en minskning i 
Sverige dock från en betydligt högre nivå än EU-
genomsnittet. Koldioxidutsläppet per kilometer för nya
dieseldrivna personbilar i Sverige minskade från 1995
till 1997 ner till EU-nivå för att därefter ligga på en kon-
stant nivå. 

Infrastruktur

Det svenska vägnätet består av omkring 138 000 km 
allmänna vägar. Av tabellen framgår hur väglängden,
trafikarbetet, den genomsnittliga reshastigheten och den
totala restiden fördelar sig på olika kategorier. Förutom
de allmänna vägarna finns 75 000 km enskilda vägar
med statsbidrag samt ett mycket stort antal enskilda
vägar utan statsbidrag, de flesta s.k. skogsbilvägar.
Längden gångbanor och gång- och cykelvägar i kom-
munerna kan uppskattas till 31 000 km. 9
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STATLIG VÄGHÅLLNING 

Vägverkets uppgift i rollen som väghållare är att ut-
veckla och förvalta det statliga vägnätet för att så mycket
som möjligt bidra till att uppfylla de transportpolitiska
målen. 

Den totala verksamhetsvolymen ökade med 11 pro-
cent mellan 2000 och 2001 i löpande priser. Den lånefi-
nansierade verksamheten ökade med över 300 miljoner
kronor och väginvesteringar finansierade via de regio-
nala planerna med över 700 miljoner kronor. En bety-
dande del av detta har satsats på förbättrad bärighet på
befintliga vägar.

Leverantörsmarknaden – statlig väghållning

Vägverkets leverantörsmarknader för projektering, byg-
gande, underhåll och drift av det statliga vägnätet har
under senare år genomgått en påtaglig strukturomvand-
ling. Flertalet fristående, mellanstora och regionalt verk-
ande entreprenadföretag har köpts upp av något av de
stora börsnoterade byggföretagen. Samtidigt har en
handfull ledande nordiska entreprenörer för första
gången etablerat byggverksamhet i Sverige, om än i be-
gränsad omfattning och med geografisk inriktning mot
storstadsregionerna.

Storstadsprojekten har utgjort en stor andel av ny-
byggandet under senare år. Det i övrigt begränsade ut-
budet av nya vägobjekt har slagit hårt mot de regionala
svenska vägbyggarna. Flera av dessa företag har mot
denna bakgrund fått sin position på marknaden så för-
svagad att de blivit tacksamma uppköpsobjekt för de
större konkurrenterna. Förutsättningarna för de ut-

10

ländska bolagen att bita sig kvar på marknaden har
också försämrats.

Konsekvensen har bl.a. blivit att vid de av Vägverket
genomförda entreprenadupphandlingarna 2001 var det
genomsnittliga antalet anbudsgivare väsentligt lägre än
det var t.ex. för fem år sedan. Den planerade ökningen
av investeringarna under kommande år torde öka möj-
ligheterna att med väl genomförda upphandlingar åter-
skapa fungerande marknader.

På driftsidan är konkurrensläget än svårare. Hos flera
regioner är alternativen inga, utanför den krets som ut-
görs av de fyra rikstäckande företagen. Vägverket Pro-
duktion dominerar alltjämt men har år från år fått
minskande marknadsandel –  så även under 2001.

Marknadens mest uppmärksammade händelse under
året inträffade i och med Konkurrensverkets platsunder-
sökning mot de ledande svenska företagen inom asfalt-
branschen, däribland Vägverket Produktion. Utredningar
som följer därav väntas pågå under större delen av 2002.
Vägverket har samtidigt tillsatt en extern part för att ut-
reda om Vägverket på något sätt är inblandat i den miss-
tänkta kartellbildningen.

Väginvesteringar

Investeringarna i vägnätet var totalt 6 437 miljoner kron-
or under 2001. Under året har få större vägprojekt slut-
förts. I första hand har inriktningen varit att satsa på
riktade trafiksäkerhetsåtgärder. Bl.a. har 250 km mötes-
fri landsväg färdigställts under året. Investeringarna på
väg 45 i inlandet har fortsatt och bärighetsåtgärder, inkl.
tjälsäkring, har prioriterats. Dessa åtgärder är kopplade
till de transportpolitiska delmålen transportkvalitet och
regional balans.

Fyra stora investeringsprojekt har pågått under året:
E 4 Rotebro-Upplands Väsby, E 6 Hogdal-Nordby (norra
Bohuslän), Södra Länken i Stockholm och Götatunneln

11
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VÄGVERKETS INSATSER

Vägverket har många roller: väghållare, myn-
dighet, sektorsansvarig och producent. I alla
våra roller arbetar vi för att ge alla möjlighet att
resa och transportera varor säkert i ett uthålligt
och effektivt vägtransportsystem. Här present-
eras hur vi har arbetat under 2001 för att 
vägtransportsystemet ska fungera både idag
och på lång sikt.
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i Göteborg. Alla utom E4 finansieras via lån, och de be-
räknas bli färdigställda 2003–2005.

Många trafikleder i våra storstäder utnyttjas till taket
på sin kapacitet i såväl morgon- som eftermiddagsrus-
ningen. Det gäller inte minst Essingeleden, den nord-
sydliga pulsådern i Stockholm, och Tingstadtunneln i
Göteborg, som är av mycket stor betydelse för hamnen.
På delar av Essingeleden har den tidigare 6-fältiga vägen
gjorts om till 7-fältig genom att vägrenen tagits i an-
språk som körfält. Kapaciteten beräknas därmed ha ökat
med 10–15 procent. Samtidigt förorsakar även små stör-
ningar svåra konsekvenser.

I Stockholm har Vägverket tagit fram en förstudie för
en ny förbindelse över det så kallade Saltsjö-Mälarsnittet.
Verket går nu vidare med en vägutredning som kan ligga
till grund för en kommande tillåtlighetsprövning. Utred-
ningar pågår också bland annat för delar av väg E 22
genom Skåne, Blekinge, Småland och Östergötland, för-
bindelseväg Olofström-Göteborg, E 6 i Bohuslän, väg

70 i Västmanland, väg 73 till Nynäshamn, väg E 4 förbi
Sundsvall och E 4/E 12 vid Umeå. 

Trafiksäkerhetsåtgärder

Enligt den första punkten i regeringens elvapunktspro-
gram för ökad trafiksäkerhet ska Vägverket ”genomföra
kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på hela det
statliga vägnätet där flest svåra olyckor sker”. Väg-
verket upprättade därför en lista som anger 3 860 km
väg med många svåra olyckor. Av årets investering en-
ligt det utökade trafiksäkerhetsanslaget har 95 procent
satsats på de utpekade vägavsnitten.

Under 2001 (2000) ökade de riktade trafiksäkerhets-
åtgärderna till 1 907 (1 234) miljoner kronor, vilket är
30 (22) procent av den totala investeringsvolymen.

1312
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Dessa investeringar beräknas medföra en årlig
minskning av antalet dödade med ca tio personer. Vägin-
vesteringar i övrigt beräknas årligen bidra till ca fem
färre dödade personer. 

De största trafiksäkerhetssatsningarna under året har
gjorts på separering av körriktningar genom mitträcke,
så kallad mötesfri landsväg. Denna vägtyp introducera-
des 1998 på E 4 norr om Gävle och har sedan dess
byggts ut på närmare 500 km (250 km år 2001). Däri
ingår fem av sex planerade utvecklingsvägsträckor. Om-
byggnaden av den sjätte sträckan, E22 Valdemarsvik-
Söderköping, beräknas påbörjas under 2002. Hittills har
antalet olyckor med allvarliga personskador på dessa
sträckor varit få och betydligt färre än innan mitträcke
sattes upp.

14

En utredning har tagits fram för att beräkna vilka
drift- och underhållskostnader som mitträcket ger upp-
hov till. Denna pekar mot en ökning av i storleksord-
ningen 40–50 kronor per meter och år exklusive 
beläggningsunderhåll, vilket skulle motsvara en för-
dubbling av driftkostnaden på dessa vägavsnitt.

I samarbetet med Ljushögskolan i Jönköping och
Lunds tekniska högskola genomför Vägverket ett pro-
jekt som syftar till att öka trafiksäkerheten på E4 mellan
Värnamo och Jönköping genom en innovativ ljussätt-
ning av vägens omgivning. Projektet har initierats i sam-
band med arkitekturåret och kommer att utvärderas
under 2002.

Arbete på och längs vägarna är förenat med risker
såväl för dem som arbetar som för trafikanterna. Väg-
verket kontrollerar sedan 1997 systematiskt utmärk-
ningen av vägarbetsplatser, och resultatet 2001 är det
sämsta sedan kontrollerna infördes. På hela 27 procent
av arbetsplatserna hade utmärkningen allvarliga brister.
Under senare år har det varit en dödad vartannat år i
samband med vägarbeten.

Oskyddade trafikanter

Möjligheterna för oskyddade trafikanter att på ett säkert
sätt ta sig till och från skola, arbete, affär och annan 
service är av stor betydelse för tillgängligheten för 
trafikanterna. De investeringar som genomförts under
året har lett till att ca 90 km gång- och cykelvägar
byggts. Dessutom har 24 gång- och cykelportar byggts.

Från och med den 1 maj 2000 har gångtrafikanter 
företräde framför fordon på övergångsställen. Med an-
ledning därav ska alla övergångsställen anpassas till de
nya förutsättningarna. Anpassningen är klar för ca 
hälften av övergångsställena på statliga vägar.

Kollektivtrafikfrågor

De åtgärder för att främja kollektivtrafik som främst är
aktuella längs det statliga vägnätet är säkra hållplatser
som är avskilda från körbanan och samåkningsparker-
ingar kombinerade med busshållplatser. De riktade åt-
gärderna som syftar till att främja kollektivtrafik mot-
svarar för 2001 (2000) en volym av 18 (15) miljoner 
kronor.

Bärighetsåtgärder och beläggning av grusvägar

Vägnätet har under en längre period upplåtits för allt
högre laster. Den senaste höjningen skedde 1993, då
maximalt tillåten bruttovikt blev 60 ton. Detta tillsam-
mans med att lastbilstrafiken ökat kraftigt under det sen-
aste decenniet, har lett till att 75 procent av dagens
vägnät inte är dimensionerat för dessa laster. Som exem-
pel kan nämnas att om vikten på en lastbil dubbleras
ökar belastningen på vägen med 16 gånger förutsatt att

VÄGVERKETS INSATSER

Mitträcken möjliggör en radikal minskning av de oftast väldigt svåra
olyckor som uppstår vid kollision med mötande trafik.

14
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antalet hjulaxlar är detsamma. En lastbil som väger 60
ton motsvarar 10 000 personbilar.

En fråga som har uppmärksammats under året är att
vissa fordonskombinationer mer eller mindre regelbund-
et kör med alltför stora laster. Vid en dynamisk vägning
av tung trafik som genomfördes på väg 90 i juni hade
mer än 80 procent av de lastade fordonen överlast. Mer
än vartannat lastat fordon låg även över den tolerans-
gräns som polisen tillämpar, normalt 63 ton. De över-
tunga fordonen beräknas förkorta livslängden på väg-
arna med en fjärdedel.

Insatserna för att höja vägnätets förmåga att klara
tung trafik och att minska begränsningarna under tjäl-
lossningsperioden har ökat med 55 procent jämfört med
tidigare år, till över 700 miljoner kronor. Av detta har 86
miljoner kronor satsats på beläggning av grusvägar. Ök-
ningen har möjliggjorts av att anslaget till de regionala
planerna har höjts och att kostnaden för ombyggnaden
av Tranebergsbron i Stockholm finansieras via kommu-
nal förskottering. 

Andelen grusvägar av det statliga vägnätet har minsk-
at kontinuerligt under det gångna decenniet, och längd-
en grusväg har minskat med 23 procent på 10 år.
Längden grusväg med trafik över 250 fordon/dygn har
under 2001 minskat något inom regionerna Mitt och
Väst. En tredjedel av de återstående finns i Väster-
norrlands län och ytterligare en tredjedel sammantaget i
Örebro och Jämtlands län. Av grusvägarna med trafik
mellan 125 och 250 fordon/dygn och randbebyggelse
finns störst andel, en tredjedel, inom region Mälardalen.

Miljöåtgärder

Miljöåtgärder är naturliga inslag i alla investeringspro-
jekt. Miljökonsekvensbeskrivningar upprättas och pro-
jekten prövas enligt miljöbalken och väglagen. Stora
projekt tillåtlighetsprövas av regeringen. Vägverket be-
driver systematiserad forskning för att förbättra miljöåt-
gärderna och därmed främja exempelvis biologisk
mångfald och fungerande kretslopp.

Ett fåtal större vägprojekt har färdigställts under
2001. I de allra flesta fallen har befintlig vägkorridor ut-
nyttjats. I två fall är s.k. riksintressen berörda, totalt ca
10 km längs kultur- och naturområden. Det gäller E 22
Gårdstånga-Hurva och E 65 Börringe-Skurup i Skåne. I
båda fallen rör det sig om utbyggnad av befintlig, två-
fältig väg till fyrfältig väg med mitträcke. Motivet är i
första hand att öka trafiksäkerheten.

De riktade fysiska miljöåtgärder som genomförts
2001 (2000) är i första hand bullerdämpande åtgärder,
57 (39) miljoner kronor, och skydd av yt- och grundvat-
ten, 51 (16) miljoner kronor. Den totala investeringen i
riktade miljöåtgärder var 114 (63) miljoner kronor.

Projektering och fastställelseprövning

Miljöbalken trädde i kraft vid årsskiftet 1998/99. De nya
formella kraven i denna har inneburit att planerings- och
projekteringsprocesserna blivit kraftigt utdragna i tiden.
En viss osäkerhet råder också om hur lagstiftningen ska
tolkas. Begreppet markavvattning tolkas t.ex. olika vid
olika länsstyrelser. Den fördröjning som blivit följden av
de formella kraven i balken har uppmärksammats i olika
sammanhang, och regeringen har initierat en översyn av
balken. Under 2001 har Vägverket lämnat åtta ärenden
till regeringen för tillåtlighetsprövning enligt 17 kapitlet
miljöbalken.

Under året har arbetsplaner för 71 vägprojekt fast-
ställts. För 15 av dessa är huvudsyftet med planen ut-
byggnad av gång- och cykelvägar. Projekten förväntas
ge såväl positiva som negativa effekter på miljön. Ca
340 ha mark kommer att tas i anspråk för nytt eller ut-
ökat vägområde. Områden av riksintresse (natur-, kultur-
eller rekreationsintressen) berörs helt eller delvis av 30
projekt. Dessa planer motsvarar en total vägområdesyta
på ca 250 ha inklusive den yta som i dag är vägområde.
Av besluten har 14 överklagats till regeringen. I tre av
dessa planer har överklagandena gällt konflikter med
riksintressen.

Vägtrafikledning

Vägtrafikledning är ett verksamt sätt att öka funktionali-
teten i vägtransportsystemet. Skyltar med variabla med-
delanden (VMS) tas i bruk på flera håll i landet.
Vägverkets webbplats på Internet är en informations-
kanal som används flitigt. Vid de kraftiga snöfallen 
mellan jul och nyår hade Läget på vägarna som mest
över 18 000 besökare under ett dygn.

Utvecklingen av vägtrafikledning i storstäderna fort-
sätter. Ett exempel på en åtgärd som sattes i drift under
året är trafikledningssystem för de större infartslederna
och Yttre Ringvägen i Malmö. Detta används för att in-
formera om störningar på Öresundsbron och om störn-
ingar samt omledning av trafik på vägnätet runt Malmö.
Systemet kan också varna trafikanterna om köbildning.
Utvecklingen av vägtrafikledning på vägnätet utanför
storstäderna är framför allt inriktad på trafiksäkerhet.
Totalt investerades 114 (26) miljoner kronor i åtgärder
för vägtrafikledning.

Övriga riktade åtgärder

Barn, äldre och funktionshindrade är grupper som be-
höver särskild uppmärksamhet vid planering, byggande
och drift och underhåll av vägnätet. Hänsynen till dessa
grupper är till nytta även för andra, eftersom anlägg-
ningar som är väl anpassade för dem också har god
funktion för alla. Därför satsar Vägverket kontinuerligt
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på förbättringar. Under 2001 har ett arbete inletts med
att förbättra barnkonsekvensbeskrivningar för att ta hän-
syn till barn i vägprojekt. I direkta handikappåtgärder
investerades 5 (6) miljoner kronor.

Rastplatser finns med jämna mellanrum längs de
större vägstråken för alla trafikanters bekvämlighet. De
investeringar som gjorts under 2001 för rastplatser och
poliskontrollplatser var 12 (7) miljoner kronor. I detta
belopp inkluderas ombyggnader av lekredskap för att
säkra dessa enligt EU-krav. Alla redskap på Vägverkets
rastplatser uppfyller nu kraven.

Kostnader för väginvesteringar

De investeringar som görs på vägnätet delas in i olika
produkter, vägtyper eller andra åtgärder. Utvecklingen
under de senaste fem åren framgår av tabellerna. 

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

Mittseparering av befintlig väg är en ny produkt-
kategorisering under 2001. Flera av de mitträckesavsnitt
som nu färdigställts har motortrafikledsstandard. Det 
innebär att långsamtgående trafik, inklusive gång- och
cykeltrafik, liksom plankorsningar inte förekommer.

Investerings- och efterkalkyler av väginvesteringar

Under året har elva projekt, med en kostnad av minst 50
miljoner kronor, öppnats för trafik. De representerar en
investeringsvolym på totalt 1,2 miljarder kronor. Kost-
nadsökningen från budgeterad till slutlig kostnad har

1615

varit ca 5 procent. Mest ökade de tre projekt som ingår i
utvecklingsprogrammet för mötesfri landsväg. För dessa
projekt rådde stor osäkerhet om bl.a. utformningen och
omfattningen av anslutande vägar samt om de funktion-
ella kraven för godtagbar framkomlighet, speciellt på de
enfältiga sträckorna.

Nio av projekten finns med i gällande långsiktiga
planer. Jämfört med planerna är kostnadsökningen för
projekten ca 7 procent. Planen är ursprungligen upprät-
tad i prisnivå 1997. Under perioden 1997-2001 har pris-
utvecklingen enligt vägbyggnadsindex varit drygt 11
procent. För 10 av projekten finns samhällsekonomiska
kalkyler och för nio av dessa visar kalkylerna positiv
samhällsnytta (NNV). 

De färdigställda projekten, med en investeringskost-
nad på minst femtio miljoner kronor, beräknas ge en
årlig restidsminskning av 200 000 timmar och en årlig
minskning av antalet dödade och svårt skadade med ca
12 personer.

Drygt 80 projekt med investeringskostnad mellan 5
och 50 miljoner kronor har färdigställts under 2001. De
representerar en investeringsvolym av ca 1,1 miljarder
kronor. Flertalet har trafiksäkerhets- eller bärighetsin-
riktning och är relativt små. Dessa är i allmänhet inte
specificerade i gällande planer. För de knappt 30 som
finns med i olika planer ligger den genomsnittliga för-
dyringen jämfört med planerna på 6 procent. Av dem har
sju projekt haft en kostnad som överskrider planvärdet
med mer än 20 procent, sex av dessa är bärighetsprojekt
där erforderliga åtgärder är svåra att bestämma i planer-
ingsskedet. Bärighetsprojekten återfinns inom de region-
ala planerna och är relativt små i omfattningen. Det
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Rastplats med bord för rullstolsbundna. Väg 50 Örebro-Axbergshammar har, som ett utvecklingsprojekt
Mötesfri landsväg, byggts ut till 4 körfält på en sträcka av 13 km.  
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sjunde är ett mindre projekt i nationell plan. Jämfört
med budget är det genomsnittliga överskridandet knappt
5 procent. Skillnaden mellan budget och utfall i enskilda
projekt varierar mellan -23 procent och +60 procent.
Kostnadsökningarna kan i några fall förklaras av att pro-
jekten i ett sent skede utökats med t.ex. trafiksäkerhets-
och miljöåtgärder.

Uppföljning har också gjorts för de projekt som slut-
redovisades i Vägverkets årsredovisning för 1998. För
tre av de nio projekten visar den samhällsekonomiska
kalkylen högre lönsamhet än vad som tidigare beräk-
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nats. För två av projekten visar den samhällsekonomiska
kalkylen betydligt lägre lönsamhet. I samtliga fall har
förändringarna sin grund i förändrad trafikutveckling.
Eftersom endast tre år förflutit sedan vägavsnitten öpp-
nats för trafik är det alltför tidigt att dra några säkra slut-
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satser om trafiksäkerhetseffekten. Olycksreduktionerna
har därför i några fall beräknats försiktigt. 

Kalkylresultaten vid de kostnads- och nyttokalkyler
som Vägverket gjort är i huvudsak relativt stabila. Alla
effekter går dock inte att värdera i pengar. Dit hör bl.a.
vissa miljöeffekter. Dessa värderas mot övriga effekter
vid de samråd med allmänhet, miljöorganisationer och
olika myndigheter som hålls enligt miljö- och väg-
lagstiftningen vid planering och projektering.
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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER

En driftåtgärd är en kortsiktig åtgärd – livslängden 
understiger normalt ett år – som syftar till att hålla vägen
öppen för trafik. Utpräglade driftåtgärder är vinterväg-
hållning (snöröjning och halkbekämpning), färjetrafik,
slåtter, tvätt av vägmärken, renhållning av rastplatser,
lagning av sprickor i beläggningen samt rensning av
diken och trummor.

En underhållsåtgärd är en åtgärd som på längre sikt
syftar till att säkerställa att den tekniska livslängden för
exempelvis en bro eller vägkroppen uppfylls. Dit räknas
beläggningsarbeten, broreparationer, ersättning av ut-
sliten vägmarkering, utbyte av vägtrummor och byte av
skadade vägmärken.

I första hand prioriteras driftåtgärder, vilket kan få
konsekvensen att Vägverket – av ekonomiska skäl – inte
kan genomföra kostnadseffektiva underhållsåtgärder. Ett
exempel på detta är de extraordinära driftåtgärderna som
krävdes för att hålla vägarna öppna för trafik vid de stora
översvämningarna som drabbade Sverige under som-
maren och hösten 2000. Det blev då mindre resurser över
till underhållsåtgärder vilket leder till problem på lång
sikt.

Vägunderhåll

Trafikanternas synpunkter på vägunderhållet mäts med
hjälp av årliga enkäter. Andelen trafikanter som är nöjda
med vägunderhållet har successivt minskat sedan 
mätningarna startade 1995. Trafikanterna i de södra 
delarna av landet, framför allt i Skåne, och i Stockholm,
är mer nöjda med vägarna än trafikanterna i de norra
delarna. 

För att stimulera utveckling och förnyelse inom väg-
sektorn har Vägverket medvetet ökat upphandlingarna
med funktionskrav, d.v.s. krav uppställda efter önskad
långsiktig funktion. Alla Vägverkets regioner har under
2001 genomfört minst en beläggningsentreprenad med
funktionskrav. Utförande och innehåll varierar mellan 
regionerna. Upphandling utifrån funktionella krav har
lett till att entreprenörerna ökar satsningen på utveckling
och kostnadseffektivare beläggningsåtgärder och sam-
tidigt effektiviserar sin produktionskontroll (kvalitets-
säkring) för att säkerställa en jämn och bra produkt. Där-
igenom tas entreprenörernas utvecklingspotential till-
vara.

Andelen trafikanter som är nöjda med det belagda
vägnätet är fortfarande lågt. Den lilla ökning av andelen
nöjda 2001 jämfört med 2000 kan bero på att mätningen
2000 gjordes under vinterperioden medan mätningarna
1999 och 2001 gjordes under sommarperioden. För de
år (1996–98) då såväl vinter- som sommarmätningar 
genomförts var vintervärdena i genomsnitt 3 procent-
enheter lägre än sommarvärdena. De närmaste årens 
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E 4 Håknäs-Stöcksjö ingår bland de ”mötesfria landsvägar” som slut-
förts under året.
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trafikantbetyg får visa om de ökade satsningarna på 
beläggningsunderhåll kommer att resultera i fler nöjda
trafikanter. 

Vinterväghållning

Vinterväghållningen syftar till att hålla vägbanan 
framkomlig och trafiksäker. Huvuddelen av resurserna
används till snöröjning och halkbekämpning. På tre 
fjärdedelar av vägnätet tillåts snövägbanor som har en
yta av packad snö eller is.

Vintern 2000/2001 var i väghållningshänseende
gynnsammare än föregående vinter. Av trafiksäkerhets-

20

och framkomlighetsskäl används vägsalt i vinterväghåll-
ningen vid temperaturer kring och strax under 0°C.
Under vintern 2000/2001 förbrukades 216 000 ton 
salt, en minskning med 23 procent (63 000 ton salt) mot
föregående vinter. Den minskade saltförbrukningen
beror bland annat på att antalet snö- och halktillfällen
minskade. Framför allt var dock saltförbrukningen lägre
än föregående säsong, även med hänsyn till väderlek och
saltvägnätets längd. Minskningen var ca 15 procent, vil-
ket framgår av diagrammet Saltförbrukning och saltin-
dex per vintersäsong. Saltindex beskriver verklig salt-
åtgång jämfört med rekommenderad saltåtgång  bero-
ende på vädertyp. Kurvan för saltindex skiljer sig från
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Väg 73, Infart Nynäshamn.
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förra årsredovisningen vilket beror på att modellen för
saltindex har utvecklats under året. 

Under vintern 2000/2001 testades en ny metod i flera
regioner inom Vägverket för att minimera saltförbruk-
ningen på utsatta platser. Metoden består i att ytterligare
en plog placeras under plogbilen för att vägbanan ska bli
så ren som möjligt innan saltet påförs. Resultaten från
en provplats belägen på riksväg 67 söder om Tärnsjö
visar mycket positiva resultat. Verket gör bedömningen
att saltförbrukningen kan minskas rejält, kanske uppe-
mot 40 procent i vissa fall. Metoden kräver dock jämna
och hela vägbanor.

I södra Sverige har Vägverket varudeklarerat vinter-
väghållningen genom att distribuera tidningen Vinter-
gatan till samtliga hushåll. Tidningen beskriver vilken
servicenivå Vägverket erbjuder trafikanterna beroende
på typ av väg och väderlek. Vägverket presenterar också
kartor på Internet där vinterstandarden beskrivs. Väg-
verket har också anordnat öppet hus på flera driftområd-
en i samarbete med driftentreprenörerna. Syftet var att
sprida information och föra dialog om vinterväghåll-
ningen. Dialogen har bl.a. lett till en högre prioritering
av skolvägar och gång- och cykelbanor.

Grusvägar 

Grusvägnätet har i allmänhet lite trafik. Standarden på
grusvägarnas över- och underbyggnad är ofta dålig. Det
är därför förenat med stora svårigheter att upprätthålla
god standard till rimliga kostnader. Detta återspeglas
också i trafikantenkäterna där endast ca 15 procent 
av trafikanterna är nöjda med grusvägsunderhållet. 
Yrkestrafikanterna i norra delen av Sverige är något mer
positiva än övriga trafikanter i landet. Det är i dessa
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delar av landet som underhållsåtgärderna på grusvägar
koncentrerats under de senaste åren.

Översvämningarna 2000 förorsakade stora skador på
grusvägarna vilket även under 2001 inneburit problem.
Kostnaderna för att reparera dessa vägar vid vårens 
tjällossning uppgick till ca 50 miljoner kronor.

Brounderhåll

Planering av brounderhåll baseras på systematiska in-
spektioner som består av huvudinspektioner och all-
männa inspektioner, båda med en cykel på sex år. På det
statliga vägnätet finns totalt 14 500 broar och under 2001
genomfördes ca 2 500 huvudinspektioner och ungefär
lika många allmänna inspektioner. Dessutom genomförs
särskilda inspektioner vid behov.

Sommarens översvämningar förorsakade bara smärre
skador på broarna och då oftast på de lågtrafikerade bro-
arna. De flesta av dem var underspolade brostöd, vilka
åtgärdades så fort det var tekniskt möjligt. En kortvarig
delavstängning av bron över Indalsälven längs E 4 
gjordes för rensning av träd och andra flytande föremål.

Färjetransporter

Vid utgången av 2001 ingick 37 allmänna färjeleder i det
statliga vägnätet. Eftersom lederna betraktas som en del
av vägnätet ska de vara i drift större delen av dygnet. En-
dast 415 (553) turer av sammanlagt 522 000 (507 000)
fick ställas in under året vilket innebar att tillgänglig-
heten för färjetrafiken var drygt 99,9 procent.

Under året har en färjeled ersatts med en bro, 
Männikköleden (Norrbottens län). Vägverket har också
haft åtta isvägar öppna under 2001.

Funktionshindrade, barn och äldre

Vägverket tar hänsyn till kollektivtrafiken och funktions-
hindrades behov i den ordinarie drift- och underhålls-
verksamheten. I vinterväghållningen prioriteras barns
skolvägar och gång- och cykelvägar i allt högre grad för
att säkerheten ska öka. Andra åtgärder som aktualiserats
i drift- och underhållsverksamheten är bonus till de 
entreprenörer som tillgodoser barns och funktionshind-
rades behov på ett bättre sätt än vad entreprenad-
kontraktet anger. Exempel på detta är ökat barmarksväg-
lag vintertid på högtrafikerade vägar, handikappsanpass-
ning av rastplatser samt rastplatsvärdar.
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Kostnader för drift och underhåll
Drift- och underhållsverksamheten under 2001 var mer
omfattande än tidigare år. Under 2001 har kostnaderna
för drift och underhåll av belagda vägar uppgått till
3 029 miljoner kronor. Till detta kan man tillgodoräkna
sig en tredjedel av de 300 miljoner kronor som går till 
tjälsäkrings- och bärighetsåtgärder enligt de regionala
planerna, eftersom dessa åtgärder avlastar underhållet.

Eftersläpningen av underhållet av belagd väg beräk-
nas under 2001 (2000) till ca 12,7 (11) miljarder kronor.
Därutöver finns ett eftersläpande underhåll för grus-
vägar, konstbyggnader och vägutrustning som uppgår
till ytterligare ca 2,8 (2,5) miljarder kronor. Eftersläp-
ningen i underhållet beräknas därmed vara ca 15,5
(13,5) miljarder kronor.1

Den ökade satsningen på drift och underhåll har i
första hand använts för att återställa de vägar som ska-
dats vid de två senaste årens översvämningar. Det efter-
släpande beläggningsunderhållet har, totalt för landet, 
i stort sett kunnat hållas på en oförändrad nivå. Åter-
hämtningen har skett i de norra delarna av landet medan
de södra delarna har fått en ökad eftersläpning. 

Kostnadsökningarna inom drift- och underhållsverk-
samheten överstiger konsumentprisindex. Detta har bl.a.
sin grund i ett stigande råoljepris, som har stor inverkan
på kostnaderna. En annan kostnadsdrivande faktor är ny
komplicerad teknik som införs t.ex. i tunnlar. En brist-
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ande konkurrens på leverantörsmarknaden kan också ha
bidragit till stigande kostnader.

Översvämningarna år 2000 och 2001 har medfört 
extrakostnader under 2001 på ca 340 miljoner kronor,
varav ca 300 miljoner kronor beror på översvämningarna
2000. Vägverkets totala kostnader för översvämningarna
år 2000 beräknas därmed bli ca 550 miljoner kronor. 
Åtgärderna i samband med översvämningarna har i
första hand skett på det belagda vägnätet. 

FÖRSVAR

Mål

Målen för civil beredskap återfinns i regleringsbrevet för
budgetåret 2001 avseende transporter inom totalförsvar-
et. Trots vissa brister i det tekniska ledningsstödet, tele-
säkerheten samt kompetensen att bygga med Vägverkets
reservbromateriel bedöms förmågan att möta svåra på-
frestningar i fred samt vid ett angrepp med iståndsatta
styrkor i ett förändrat omvärldsläge vara uppfyllt.
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Misstänkt brev till lokalkontoret i Mariestad analyseras. (2001-10-18).

1 Eftersläpningen i Vägverkets årsredovisning för 2000 var angiven i prisnivå
1999. Prisökningen de senaste 2 åren har för beläggningsverksamhet varit 15
procent och för övrigt underhåll 10 procent.
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Utbildning

I Vägverkets krislednings- och krigsorganisation har 140
personer genomgått utbildning i krisledning vid svåra
påfrestningar. Reservbrogrupper har utbildats i byggled-
ning och byggande av reservbro Compact 200. Drift-
värnets kompetensorganisation har genomfört fyra ut-
bildningsdagar. Ledaren för delfunktionen väghållning
har deltagit i en CIMIC-utbildning i Bratislava i NATO:s
regi. Totalt innebär detta 450 utbildningsdagar. Under
året har 98 (100) procent av driftvärnsmännen genom-
gått driftvärnsutbildning.

Investeringar samt drift och underhåll

Investeringarna under 2001 (2000) har uppgått till 15
(20) miljoner kronor. Tre reservbroar av typen Compact
200, en akutbro av typen Balkbro 2, ett ståldäck till re-
servfärjeläge och ett nytt reservelverk till huvudkontoret
har anskaffats. Två utgående telelinjer från huvud-
kontoret har upprättats. Drift och löpande underhåll
samt flyttning av en förrådsplats har genomförts.

Övriga beredskapsåtgärder

Tillgången till personal i krisledningsgrupper och re-
servbrogrupper har säkerställts. Planer för krishantering
har testats. Studier tillsammans med Försvarsmakten har
genomförts. Tre sårbarhetsanalyser av datasystem enligt
ÖCB-modellen har genomförts. Vägverket har deltagit i
fyra möten med PBEIST (Planning board for European
inland surface transports).

Totalförsvarsdagar har genomförts med Vägverkets
Produktionsledning och Färjerederiets ledningsgrupp.
Övergång till ny förrådsorganisation har skett, där skill-
naderna främst ligger i materieltyper och tillgänglighet.

En el- och telesäkerhetsplan är fastställd för huvud-
kontoret och påbörjad för Trafikregistret.

SEKTORSUPPGIFTEN

Sektorsuppgiften är det arbete som Vägverket gör för att
stödja och påverka andra aktörer i vägtransportsystemet
för att de inom sina ansvarsområden ska arbeta i riktning
mot de transportpolitiska målen. Sektorsuppgiften delas
in i nedanstående områden. I det praktiska arbetet, t.ex. i
samarbete med kommuner eller företag, arbetar man 
oftast samordnat med alla typer av frågor. 

TRAFIKSÄKERHET

Regeringens elvapunktsprogram för ökad trafiksäkerhet
har legat till grund för trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna
i sektorsuppgiften under 2001 har inriktats på sex punkt-
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er i programmet. Punkten ”Satsning på de farligaste väg-
arna” redovisas under avsnittet Statlig väghållning.
Under 2001 (2000) har bidrag till NTF uppgått till 52,51

(62,5) miljoner kronor.

Elvapunktsprogrammet
Säkrare trafik i tätort

En betydande del av Vägverkets arbete med att skapa
bättre förhållanden i tätort har ägt rum inom ramen för
projektet ”Goda exempel”. Projektet har drivits i samråd
med Svenska kommunförbundet. De goda exemplen ska
visa på möjligheter att skapa trafiksäkerhet, en god miljö
i vid bemärkelse och tillgänglighet för alla.

Ett viktigt sådant exempel är ett projekt i Trollhättan
”På väg till Nollvisionen”. På en slinga har kommunala
gator och statliga vägar byggts om efter Nollvisionens
principer. Projektet visar hur Nollvisionen kan förverk-
ligas och hur en kombination av kostnadseffektiva åt-
gärder ger stora trafiksäkerhetsvinster. Under första
halvåret 2001, då Sverige stod för EU:s ordförandeskap,
anordnades ett välbesökt internationellt seminarium i
anslutning till projektet.

Under året har stöd getts till kommunerna för deras
arbete med att dels analysera sitt vägnät från trafik-
säkerhetssynpunkt, dels i ett andra steg ta fram politiskt
förankrade handlingsplaner för att åtgärda de brister
som analysen påvisar.

Bland avslutade forskningsprojekt som Vägverket
gett stöd till kan nämnas en doktorsavhandling vid
Lunds tekniska högskola, Försöksverksamhet avseende
trafiksäkerhetsåtgärder för gående/cyklister i mötes-
punkter på huvudgator i tätortsmiljö. Projektet visar att
fysiska åtgärder har både positiva och negativa effekter.
Bland de positiva effekterna kan nämnas lägre hastig-
heter och ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 
Negativt är att emissioner och tidsåtgång ökat något.

1 Rapporteringen av resultatet för NTF:s verksamhet sker i NTF:s
årsredovisning i enlighet med krav i regleringsbrevet
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Projektet Nollvisionen i praktiken, en fallstudie i 
Göteborg, visar att ombyggnad av trafikmiljön kan ge en
samhällsekonomiskt acceptabel avkastning enbart
genom olycksminskningarna, trots höga investerings-
kostnader. Vidare indikerar fallstudien att det kan krävas
stora infrastruktursatsningar på vissa delar av huvud-
gatunätet i våra tätorter för att man ska nå en tillräckligt
god säkerhetsnivå.

Trafikantens ansvar betonas

Polisen har bedrivit försöksverksamhet med automatisk
hastighetsövervakning med stöd av Vägverket. Övervak-
ningen sker med hjälp av kameror och har genomförts
på sexton särskilt problemfyllda vägsträckor med en
sammanlagd längd av ca 270 km. Försöksverksamheten
och utvärdering av denna ska avslutas under 2002. Över-
vakningsinsatserna har kombinerats med omfattande in-
formation.

Inom de prioriterade områdena hastighet, bilbältes-
användning och trafiknykterhet har det genomförts in-
formationsinsatser för ökad kunskap och acceptans av
gällande regler.

Säker cykeltrafik

Vägverket har i samarbete med kommuner och frivillig-
organisationer genomfört lokala projekt om säker cyk-
ling bl.a. med syfte att öka cykelhjälmsanvändningen.

Kvalitetssäkring av transporter avseende trafiksäkerhet
och miljöpåverkan

Kvalitetssäkring av transporter bedrivs inom Vägverket
som ett gemensamt trafiksäkerhets- och miljöarbete.
Under året har utvalda aktörer på marknaden fått stöd i
processen att kvalitetssäkra sina transporter. I den pro-
cessen ingår att utarbeta transportutredningar, ta fram
policydokument och handlingsplaner, genomföra åt-
gärder för egna transporter och ställa krav på upphand-
lade transporter. Åtgärderna kan vara att installera 
alkolås och bältespåminnare, göra effektivare distrib-
utions- och transportupplägg, utbilda i sparsam körning,
ställa krav på säkrare fordon m.m.

I dag arbetar i stort sett alla landsting, hälften av 
landets kommuner, ett nittiotal företag samt ett antal
andra organisationer med kvalitetssäkring av transport-
er. Dessa aktörer är arbetsplats för ca 25 procent av de 
förvärvsarbetande i Sverige. Vägverket har också in-
formerat och inspirerat andra aktörer via seminarier,
rådgivning/stöd, informationsmaterial och information
via webbsida.

De trafiksäkerhets- och miljömål som åtgärderna 
bidrar till att uppfylla är målen om lägre hastigheter,

minskad användning av alkohol och droger, ökad 
bältesanvändning, ökad användning av säkra fordon,
minskade koldioxidutsläpp och minskade hälsovådliga
emissioner.

Vägverket har för sina egna transporter ställt trafik-
säkerhets- och miljökrav i alla entreprenadupphandlingar.

Ny teknik utnyttjas bättre

Det finns stora möjligheter att öka säkerheten genom att
använda ny teknik. Det gäller speciellt teknik inom om-
rådena bältesanvändning, körning under alkoholpå-
verkan och hastighetsanpassning. Vägverket har under
senare år agerat för att biltillverkarna ska installera 
effektiva bältespåminnare. Dels arbetar Vägverket inom
ramen för EEVC (European Enhanced Vehicle-safety
Committee) för att ta fram en specifikation för bältes-
påminnare, dels har Vägverket lyckats få Euro NCAP
(Europeiska krockprovningsprogrammet) att premiera
bilar med bältespåminnare. Vidare har Vägverket stöttat
experiment med alkolås i kommersiella transporter samt
försök med system för hastighetsanpassning.

Djupstudier

Trafikansvarsutredningen har föreslagit att alla system-
utformare aktivt ska ta del i undersökningarna och 
analyserna av samtliga dödsolyckor. Vägverket har be-
slutat att successivt införa ett arbetssätt i linje med detta.
En principiell modell för hur arbetet kan bedrivas har
utarbetats. Berörda systemutformare ska samlas, dels på
lokal nivå för analys av enskilda dödsolyckor och dels
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på central nivå för analys av dödsolyckor av principiellt
intresse. Berörda aktörer ska på så sätt gemensamt 
identifiera effektiva och långsiktigt hållbara åtgärder.

En analys har genomförts av dödsolyckor i södra
Sverige under perioden 1997–2000. Analysen visar att
merparten av dödsfallen är kopplade till vägens utform-
ning och hastighet. I de allra flesta fall går det att 
åtgärda bristerna i vägmiljön vilket visar att väghållaren
har ett stort ansvar när det gäller att minska antalet 
dödade i trafiken. 

Analysen pekar också på brister hos trafikanterna.
Minst var femte dödsolycka är alkohol- eller drogrela-
terad. I singelolyckor har nära hälften av förarna varit
påverkade av alkohol eller droger. I personbil har nästan
40 procent av de omkomna inte använt bälte. I tunga
lastbilar var 70 procent av de omkomna obältade. Hälften
av de omkomna utan bälte skulle sannolikt ha överlevt
med bälte.

Vägverkets djupstudier av dödsolyckor ligger i allt
större utsträckning till grund för åtgärder för att för-
bättra trafiksäkerheten i vägtransportsystemet, dels
genom direkta åtgärder på platser där olyckor har skett,
dels genom att materialet används som underlag vid 
planering samt vid utveckling av trafiksäkerhetsåtgärder. 

Under 2001 har bl.a. följande studier genomförts med
djupstudierna som grund:
● Studie av dödsfall i nyare personbilar. Personbilar

med hög krocksäkerhetsnivå klarar att skydda person-
erna i bilen i flertalet kollisionstyper på vägsträckor
med hastighetsgräns 50 km/tim eller 70 km/tim. I
högre hastigheter är det dessutom nödvändigt att
vägen och sidoområdet är säkert utformade för att
bilen ska kunna skydda personerna.

● Varför dör människor i tunga fordon? En stor andel av
de åkande i tunga fordon som dödats i olyckor skulle
ha överlevt om de använt bilbälte. Av totalt 21 förare i
tung lastbil var 8 i ett sådant tillstånd, sjuka eller på-
verkade av alkohol eller andra droger, att tillståndet
utgjorde en klart förhöjd olycksrisk.
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MILJÖ

Kvalitetssäkring av transporter ur miljö- och trafiksäker-
hetsperspektiv

Ett landsomfattande projekt inom miljöområdet är kvali-
tetssäkring av transporter avseende miljöpåverkan och
trafiksäkerhet som bedrivs som ett gemensamt miljö-
och trafiksäkerhetsarbete. Detta redovisas i föregående
avsnitt, Trafiksäkerhet.

Sparsam körning

Vägverket driver ett projekt kallat Sparsam körning
(SPARK). Syftet är att minska vägtransporternas kol-
dioxidutsläpp genom att initiera och driva på insatser
som leder till ett förbättrat körsätt. Arbetet har till största
delen inriktats mot företag och organisationer med an-
ställda som kör mycket. Projektet har uppmärksammats
i massmedierna, vilket har lett till att även andra grupper
visat stort intresse.

En viktig beståndsdel i projektet är utbildningar där
man praktiskt och teoretiskt lär sig köra sparsamt och
miljöanpassat. Vid utbildningen minskar bränsleför-
brukningen vid utbildningstillfället med i genomsnitt 12
procent för tunga fordon och 13 procent för lätta fordon.
För att effekten ska bli bestående behöver utbildningen
kompletteras med motivationsåtgärder och god uppfölj-
ning.

Vägverket har under året på nationell nivå samarbe-
tat med bl.a. EcoDriving International AB, Transport-
fackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA), Energi-
myndigheten, Åkeriförbundet, Statoil samt ett antal 
studieförbund. På regional nivå har arbetet till stor del
bestått i att marknadsföra sparsam körning direkt mot
företag och organisationer. Under 2001 har ca 5 500 per-
soner utbildats i sparsam körning för lätta fordon och ca
2 500 för tunga fordon.

Strategi för alternativa bränslen

Vägtransportsektorns utsläpp av klimatgaser samt den
minskade försörjningstryggheten av drivmedel innebär
att alternativ till fossila bränslen på sikt måste införas i
transportsystemet. En långsiktig svensk strategi med 
internationellt perspektiv är nödvändig. Vägverket har
därför initierat en samarbetsgrupp bestående av repre-
sentanter från Vägverket, Naturvårdsverket, Energimyn-
digheten och Vinnova. I januari 2001 genomfördes ett
stort seminarium i Stockholm. Strategin ska utgöra ett
underlag för Sveriges ståndpunkt till EU:s kommande
direktiv om introduktion av biobränslen.

Ökad kunskap för att minska hälsopåverkan av luftföro-
reningar i tätort

Vägverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten
genomförde ett välbesökt seminarium under hösten
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2001 där de senaste forskningsresultaten om partiklar
och deras effekter samt den nya miljökvalitetsnormen
för partiklar redovisades. Målgruppen var kommuner
och länsstyrelser, men även konsulter och intresseorgan-
isationer deltog. I vägnära miljöer bedöms uppvirvlande
partiklar från vägområdet vara ett lika stort problem som
avgaspartiklar.

En handbok för vägtrafikens luftföroreningar har 
tagits fram under året genom uppdatering och sam-
manslagning av tidigare handböcker. Den är framtagen
som ett hjälpmedel för beräkningar och mätningar samt
som en uppslagsbok för grundläggande kunskaper inom
området. Handboken berör kunskap inom ett mycket
brett område, som t.ex. motorteknik, meteorologi och
luftföroreningars hälsoeffekter. Den finns i digital ver-
sion på Vägverkets webbplats på Internet.

Bullerfria områden – 
förstudie om mått och inventeringsmetod

Trafiksystemets utbredning ger ökade problem med bul-
ler. Höga bullernivåer stör sömn och ger dålig boende-
miljö. Områden som är fria från buller blir allt färre.
Frihet från buller är en viktig kvalitet i områden för fri-
luftsliv och rekreation. Vägverket har initierat ett sam-
arbetsprojekt om buller med bl.a. Naturvårdsverket, Bo-
verket, övriga trafikverk, Försvarsmakten samt företrä-
dare för länsstyrelser och kommuner. Projektet har
under året genomfört en förstudie om mått och inventer-
ingsmetod avseende ljudliga kvaliteter i natur- och kul-
turmiljöer.

Vägverkets miljöpris

Vägverkets miljöpris 2001 har delats ut till Vetlanda
kommun för projektet ”Miljöanpassad trafik i Vetlanda”
– ett sätt att utan pekpinnar engagera och påverka män-
niskor att minska sin miljöpåverkan i trafiken.

Föreningen Gröna Bilister fick hedersomnämnande
för konsumentupplysande och trafikantutbildande insat-
ser i syfte att bereda bilen en välförtjänt plats i det miljö-
anpassade samhället. 

Regionala aktiviteter

Vägverket har under 2001 gjort många regionalt anpas-
sade insatser inom miljöområdet i samarbete med kom-
muner, länsstyrelser och landsting. Exempel på detta är

dialogprojekt, bilpooler, samåkningsprojekt och cykel-
projekt. 

IRMA, som står för Infraröd mätning av avgaser, är
en avgasmätning med hjälp av fjärranalysteknik på en-
skilda fordon direkt vid vägkanten. Mätresultatet visas
för bilföraren på en ljustavla strax efter mätpunkten.
Syftet med projektet är att uppmärksamma biltrafikanter

Vägverket miljöpris: Region Norr fick ett hedersomnämnande för en upprustad enskild väg vid Bränna by där stora ansträngningar gjorts för att re-
konstruera ett gammalt vägräcke. Det upprustade 100-åriga räcket skyddar mot avkörning vid inlandsbanan, som ligger intill foten av den höga slänten.

IRMA: På en informationstavla upplyses föraren om hur bra motorns 
rening fungerar.

Sparsam körning: Eleven kör, läraren demonstrerar och ger tips, eleven
kör igen och därefter jämförs resultaten.



30

på att bilkörning innebär miljöpåverkan. Under 2001 har
tekniken utvecklats och genom enkäter har trafikanter-
nas kunskaper om den egna bilens avgasutsläpp samt
deras reaktion på mätningen följts upp. Projektet drivs
av Trafikkontoret i Göteborg med hjälp av Vägverket
och Göteborgsregionens Luftvårdsprogram och ska av-
rapporteras i början av 2003.

I EU-projektet PROGRESS testas olika vägavgifts-
system. Man vill i projektet ta reda på hur användaren
upplever vägavgifter och hur olika tekniska system funge-
rar. PROGRESS genomförs samtidigt i städer i åtta länder
och totalt ingår flera tusen fordon. Det svenska försöket
genomförs i Göteborg. Privatbilister i Göteborgsregionen
har rekryterats som testförare under vintern 2001. Pro-
jektet ska vara utvärderat och avslutat 2004.

SAMHÄLLSPLANERING, KOLLEKTIVTRAFIK,
HANDIKAPP- OCH BARNFRÅGOR

Samhällsplanering

Vägverket har utarbetat ett kunskapsunderlag för
tillämpning av Plan- och bygglagen och miljöbalken.
Materialet består av en nationell och en regional del.
Den nationella delen består av en serie mindre rapporter,
med generellt kunskapsmaterial och rekommendationer
för den fysiska planeringen. Den regionala delen inne-
håller material som sammanställts på Vägverkets region-
er, exempelvis handlingsprogram, tillståndsbilder och
kartredovisningar av vägobjekt. Underlagsmaterialet
riktar sig främst till länsstyrelser och finns tillgängligt på
Vägverkets webbplats på Internet.

Vägverket satsar på att förbättra förutsättningarna för
ökad och säker cykeltrafik. De viktigaste och mest av-
görande åtgärderna anges i en handlingsplan som har 
arbetats fram under 2001. Handlingsplanen innebär en
satsning inom sex samverkande områden: infrastruktur,
lagstiftning, Vägverkets engagemang, kommunikation,
uppföljning och kunskapsuppbyggnad. Utgångspunkten
är den nationella cykelstrategin från 2000. En viktig
förutsättning för att få genomslag i arbetet är en god
samverkan med kommunerna, inte minst när det gäller
infrastrukturen. Vägverket har tagit initiativ till ett ut-
ökat samarbete med Svenska kommunförbundet och
med cykelorganisationerna. 

En uppföljande studie har genomförts under året i
syfte att fånga in länsstyrelsernas och kommunernas
uppfattning om Vägverkets medverkan i samhällsplaner-
ingen. En jämförelse med motsvarande studie från
1997/98 visar att insatserna inom handikappområdet har
fått stort genomslag, däremot kan spridningen av FoU-
resultat förbättras.

Förutom yttranden i olika planeringsskeden och del-
tagande i olika samrådsgrupper har utvecklingsprojekt

bedrivits i samarbete med kommuner för att exempelvis
skapa samsyn om exploateringsutvecklingen.

Kollektivtrafik

En beskrivning av utvecklingen inom den lokala och re-
gionala kollektivtrafiken 1996–2001 har lämnats till
Näringsdepartementet. Tillsammans med Rikstrafiken
och övriga trafikverk har Vägverket samverkat i till-
gänglighetsprojektet Hela resan. Under året har arbetet
med en handlingsplan för en tillgänglig kollektiv-
trafik 2010 inletts.

Vägverkets och Bussbranschens Riksförbunds hand-
lingsplan för långväga buss drivs vidare. Ett nytt system
för kvalitetsmärkning är klart. De bussbolag som an-
sluter sig till märkningen ska erbjuda resenärerna en 
garanterad miniminivå när det gäller trafiksäkerhet, 
miljöhänsyn och kundmedvetande. Expressbussguiden,
en samlad information om långväga busstrafik, har
under året kommit till stånd med stöd av Vägverket.

Med stöd av Vägverket, Banverket och Vinnova har
Kollektivtrafikakademin tagit form under året. Karlstad
Universitet, Chalmers och Lunds tekniska högskola 
samarbetar, och erbjuder nu en skräddarsydd fortbild-
ning på akademisk nivå för verksamma inom kollektiv-
trafikbranschen.

Med utgångspunkt från regionala program och handlings-
planer har ett stort antal åtgärder genomförts med syfte
att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Som exem-
pel kan nämnas
● Försök med samåkning i kollektivtrafikfält
● Utbildning av bussförare i sparsamt körsätt, handi-

kappförståelse mm
● Samråd om kollektivtrafikens framkomlighet på in-

fartsleder
● Samordning av åtgärder för att prioritera bussar på ut-

pekade kollektivtrafikstråk
● Brett samarbete, t.ex. i temagrupper, för ökad tillgäng-

lighet till kollektivtrafiken.

Handikappfrågor

Handikappfrågorna fortsätter att integreras i alla verk-
samheter och det börjar nu ge resultat i att handikapp-
frågor i allt större utsträckning finns med i det ordinarie
arbetet. Under året har handikapp- och barnfrågor in-
arbetats i styrande dokument. Vägverkets lokaler har
börjat anpassas och information har gjorts tillgänglig för
fler.

Vägverket har utvärderat handikappolitiken inom
transportområdet tillsammans med olika aktörer och in-
tressenter. En viktig del i utvärderingen har varit att följa
upp konsekvenser av den nya lagstiftningen för färd-
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tjänst samt utreda behovet av en tillsynsmyndighet för
färdtjänsten.

Vägverkets centrala och regionala handikappråd har
fortsatt arbetet med samråd vid bidragsgivning, utform-
ning av övergångsställen, studiebesök, utvecklingsdis-
kussioner och annan kunskapsöverföring. Regionala
handlingsprogram med åtgärdsförslag för handikapp-
anpassning har tagits fram under året. Bland förslagen
kan nämnas tillgängliga rastplatser, gång- och cykelväg-
ar, hållplatser, anpassad kollektivtrafik samt åtgärder för
ökad kunskap och attitydpåverkan.

Barn

Integreringen av barnperspektivet i alla verksamheter
fortsätter att utvecklas positivt såväl i planeringsarbetet
som i den operativa verksamheten. FN:s barnkonvention
är vägledande för arbetet. Vägverket har varit pilotmyn-
dighet till Barnombudsmannen och har aktivt deltagit i
framtagandet av en handbok om hur barnkonsekvens-
analyser kan tillämpas i statliga myndigheter. Ett antal
förstudier i vägplaneringen har på försök kompletterats
med sådana analyser.

Dialoger med barn för att ta tillvara deras åsikter har
skett vid ombyggnader av vägar. Hänsyn till barn har 
tagits vid beslut om hastighetssänkning och statsbi-
dragsgivning. Också vid kontakter med kommuner har
barnfrågorna tagits upp. Diskussioner har förts med
kommunala barn- och ungdomsnämnder och barn-
perspektivet har behandlats i kommunala nätanalyser.
En skolwebb, som riktar sig till lärare, har tagits fram i
nära samarbete med Skolverket.

Fortbildning i barn och trafik för lärare, föräldrar
m.fl. har genomförts. Information om barns säkerhet har
givits till skolskjutsentreprenörer och idrottsföreningar.
Erfarenheter från skolprojektet Forska och lära, som

bygger på barns delaktighet, har spridits vid konferens-
er för kommunala skol- och trafikföreträdare. Vägverket
har dessutom, tillsammans med Boverket, medverkat i
en seminarieserie om barns delaktighet i den fysiska 
planeringen.

Vid fysiska åtgärder på det statliga vägnätet har för-
bättringar för barn gjorts i form av bl.a. busshållplatser
och skolvägar. Ett annat exempel på prioritering av barn-
frågor är att barns säkerhet har lyfts fram i de krocktest-
er som genomförs inom Euro NCAP.

VÄGINFORMATIK

Samarbetet mellan olika väghållare inom området väg-
trafikledning har under flera år förbättrats och är nu väl
etablerat i framförallt storstäderna. Trängseln på väg-
nätet i Stockholmsregionen kräver att nya grepp och åt-
gärder prövas. Framkomlighetsgruppen är en bred grupp
där olika parter utvecklar en gemensam syn på hur fram-
komligheten ska förbättras. En konkret åtgärd är väg-
trafikcentralen Trafik Stockholm, som togs i drift i 
november 2001. Den drivs gemensamt av Stockholms
gatu- och fastighetskontor och Vägverket. I samverkan
med Stockholms lokaltrafik har dessa parter fortsatt att
vidareutveckla en trafikportal på Internet. Som grund för
samarbetet ligger ett gemensamt program, kallat PROST,
som revideras varje år.

Samverkan i Göteborgsregionen utvecklas och för-
djupas kontinuerligt. Införandet av transportinformatik
går dock långsammare än planerat. Endast 25 procent av
planerade aktiviteter 1999–2002 har kunnat genomföras.
Göteborgs stads informationscentral (G-TIC) har under
året installerat Vägverkets trafikinformationssystem
(TRISS) för sin hantering av trafikinformation. Detta
medför att information delas mellan organisationerna.
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Tjänsten Vägassistans startade i maj 2001 och är i drift
under rusningstid morgon och eftermiddag. Satsningen
har hittills varit lyckad. Den har också lett till ett utökat
och förbättrat informationsutbyte mellan parterna. Väg-
verket har gått in som medlem i Telematic Valley, som är
en samverkan mellan företag inom telekombranschen i
Göteborgsområdet. Det förväntas förbättra vårt sam-
arbete med kommersiella aktörer inom transportinform-
atik.

I Malmöområdet har samverkan lett till att ett 
gemensamt projekt om samordnad väg- och trafikin-
formation startats. Deltagande parter är Banverket,
Malmö stad, Skånetrafiken och Vägverket. Samarbetet
siktar på att utveckla och etablera en trafikportal för
Skåne. Samverkansprojektet med Vejdirektoratet och
Öresundskonsortiet pågår. En gemensam information
om framkomligheten på huvudvägnätet i Malmö, på
bron och i Köpenhamn förväntas finnas på Internet
under våren 2002. Det pågår också ett arbete med att ta
fram ett nytt regionalt program för väginformatik med
medverkan från berörda parter i regionen. Även i övriga
av Vägverkets regioner pågår ett arbete med att se över
de regionala väginformatikprogrammen.

Det storskaliga demonstrationsförsöket ISA (Intelli-
gent stöd för anpassning av hastighet) har pågått under
året. I projektet har fältförsök med system för hastig-
hetsanpassning genomförts i fyra kommuner, Umeå,
Borlänge, Lidköping och Lund. Försöket kommer att ut-
värderas och slutrapporteras under 2002. Totalt har 
4 500 fordon omfattats av försöket.

VÄG- OCH TRAFIKDATA

Nationell vägdatabas

Kostnaderna för Vägverkets del i projektet om en 
nationell vägdatabas (NVDB) år 2001 har uppgått till
42,6 miljoner kronor. Den totala kostnaden för etabler-
ing av NVDB är 61,2 miljoner kronor.

Etableringen av NVDB enligt regeringsuppdraget är
nu klar och Vägverket har i samverkan med Lantmäte-
riet, Svenska kommunförbundet och skogsnäringen lagt
grunden till konceptet för att kontinuerligt àjourhålla
denna grunddatabas vid källan. Det finns nu en färdig
datamängd innehållande ett rikstäckande vägnät samt ett
antal företeelser knutna till det statliga vägnätet, som
kan erbjudas till olika användare. Dessa data kommer
successivt att kompletteras med data från kommunerna
och skogsnäringen och därefter àjourhållas. Kompletter-
ingen beräknas kunna avslutas senast 2008. Avtal har
hittills tecknats med fyra dataförädlare som i sin tur
kommer att erbjuda marknaden olika produkter och
tjänster byggda på NVDB-data.

Övriga väg- och trafikdatabaser

Kärnan i Vägverkets trafikinformation har under en
längre period varit information om väglag, vägarbeten,
bärighetsnedsatta vägar och andra hinder på det statliga
vägnätet. Informationen har i första hand spridits via
radio. Kraven på trafikinformationen ökar, särskilt i
storstadsområdena. Vägverket förväntas i större ut-
sträckning än tidigare kunna tillhandahålla data om res-
tider i realtid, dvs. beräknade eller uppmätta restider som
tar hänsyn till bl.a. trafikflöden och eventuella hinder på
vägnätet.

Arbete pågår att fånga restider genom de mätpunkter
som finns i nuvarande system. Dessutom prövas andra
sätt att samla in restidsdata, framför allt genom rörliga
mätpunkter. Detta görs för att täcka in ett större vägnät.
Regionala trafikdatabaser är också under uppbyggnad.
Parallellt pågår arbete med att fastställa en gemensam
inriktning och nationell standard för Vägverkets tek-
niska plattform för bl.a. trafikdatainsamling och trafik-
databaser.

I Vägverkets trafikinformationscentral i Luleå pågår
försök med att varna bilister längs pendlingssträckor om
extremt väglag och viktiga händelser via SMS-med-
delanden till mobiltelefon.

MYNDIGHETSUTÖVNING

Med myndighetsutövning avses verksamhet som är
förankrad i offentligrättsliga regler och som i väsentlig
utsträckning kan påverka en enskilds personliga eller
ekonomiska situation. Den ger myndigheten befogen-
heter att bestämma förmåner, rättigheter, skyldigheter, 
disciplinpåföljder och liknande för enskilda personer.
Samtidigt ska myndigheten göra det så enkelt som möj-
ligt för enskilda att uppfylla sina skyldigheter och att
kontakta myndigheten. Under 2001 har Vägverket in-
riktat sig på att uppfylla intentionerna i begreppet 24-
timmarsmyndighet. 

Från och med 2001 finansieras delar av myndig-
hetsutövningen via avgifter: registerhållning, registrer-
ingsskyltar, körkortstillverkning och prov inom yrkes-
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trafik- och körkortsområdet. På grund av olika beräk-
ningsmetoder för administrationspåslag är åren 1997–
2000 inte helt jämförbara med 2001. À-priserna inom de
avgiftsfinansierade verksamheterna är omräknade för att
få jämförbarhet mellan åren. Se kapitlet Ekonomiska
sammanställningar, Bokslutskommentarer.

TRAFIKMILJÖ

Under vinterperioden 2001/2002 sänktes hastigheten
från 90 till 70 km/tim på cirka 420 km väg och från 110
till 90 km/tim på cirka 1 620 km väg. Årets försök har i
princip samma omfattning som förra året. Effekten av
sänkningen uppskattas till 2,5 km/tim (4 km/tim) lägre
hastighet. Minskningen är mindre än året innan, vilket
sannolikt beror på att det var mer vinterväglag den 
säsongen. På de 90-vägar där hastighetsgränsen sänkts
till 70 km/tim har olyckorna minskat med 25 procent,
medan de har ökat med 15 procent på de 90-vägar som
har haft oförändrad hastighetsgräns. På 110-vägar där
hastighetsgränsen sänktes till 90 km/tim är effekten
mera oklar.

En bestämmelse om väjningsplikt för fordonsförare
mot gående på obevakat övergångsställe trädde ikraft 1
maj 2000. Syftet var att förbättra framkomligheten för
gående. Uppföljningen visar att väntetiden för gående
minskade med två tredjedelar. Framkomligheten förbätt-
rades främst för barn och äldre. Den minskade vänte-
tiden för gående resulterade i motsvarande ökning av
väntetiden för bilarna. Andelen bilar som stannade för
gående ökade från 20 till 50 procent. Enligt statistik har
dock antalet redovisade svårt skadade vid obevakade
övergångsställen ökat, men det är alltför tidigt att dra
några slutsatser om säkerheten har försämrats.

Under 2001 (2000) fastställdes 71 (75) arbetsplaner.
Ytterligare information om fastställelseprövning finns i
avsnittet Statlig väghållning, Miljöåtgärder. 

Vägverket har under året behandlat cirka 16 700 
(16 600) ansökningar om undantag (dispens) från Trafik-
förordningen (TF) när det gäller breda, långa och tunga
transporter. Ansökan om undantag kan numera också
göras via Vägverkets webbplats på Internet.

FORDON

Anslagsfinansierad verksamhet

Vägverket har bidragit med ordförande och stödpersonal
i arbetsgruppen för motorfordon inom Europeiska uni-
onen under det svenska ordförandeskapet. På fordon-
sområdet koncentrerades arbetet på en ändring av
direktivet om värmesystem i motorfordon, typgod-
kännandedirektivet för 2–3-hjuliga motorfordon, däcks-
direktivet och förslaget till nytt direktiv om typgod-

kännande av bussar. Detta arbete kunde slutföras under
ordförandeskapsperioden. Det långa arbetet med buss-
direktivet, som varat i 9 år, kunde föras i hamn efter en
svår förlikning.

Vägverkets föreskrifter anpassas fortlöpande till för-
ändringar i omvärlden och till motsvarande regler inom
EU. Under året har obligatorisk brandskyddskontroll in-
förts vid kontrollbesiktning av bussar. Kunskapsunder-
lag har utarbetats inför en total revidering av före-
skrifterna om besiktning av fordon. Underlag har även
utarbetats för att införa krav på bilbälten i bussar och
tunga lastbilar samt för att reglera ansvarsfrågan för
förare i yrkesmässig trafik.

Vägverket har finansierat forskningsprojekt med
syfte att utreda säkerheten vid trafik med bussar och att
utveckla komforten och säkerheten vid bussresor. Andra
forskningsprojekt ska ge underlag till föreskrifter och
anvisningar för utformning av personbilar som är säk-
rare för förare och passagerare med funktionshinder. En
utvärdering av vinterdäckslagen visar att obligatorisk
användning av vinterdäck inneburit att antalet olyckor
med svårt skadade eller dödade minskat med ca 14 pro-
cent under den period vinterdäckskravet gäller.

Fordonsskatt och vägavgifter

Vägverket är uppbördsmyndighet för fordons-, försälj-
nings- och saluvagnsskatt för svenska fordon. Riks-
dagen har under året beslutat att fordonsskatten för
jordbrukstraktorer ska slopas 1 januari 2002. Förbered-
elser för att genomföra denna förändring har gjorts
under 2001. För att minska köproblemet vid Bilprov-
ningen under våren har uppbörden av fordonsskatt för
fordon med slutsiffra 5 flyttats från september till 
oktober. Därigenom förskjuts besiktningsperioden för
dessa fordon så att den numera infaller mellan maj och
september. 

À-priset har de senaste åren varierat mellan 9 och 11
kronor. De kostnadsökningar som uppstått har oftast
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återvunnits genom stordriftsfördelar genom högre voly-
mer över åren. Volymökningen var 0,5 procent mellan
2000 och 2001 vilket är den lägsta ökningen under den
redovisade perioden. Det kan jämföras med ökningen
mellan 1999 och 2000 som var 4,2 procent.

Fordons- och förarkontroll

Vägverket beställer fordons- och förarkontroller på väg,
som utförs av polisens bilinspektörer och tekniker enligt
Vägverkets föreskrifter. Därutöver genomför polisen
egna kontroller. Vägverket har betalat en fast ersättning
på 35 miljoner kronor till Rikspolisstyrelsen för mer-
kostnader för kontrollerna.

Polisens fordonskontroller på väg har dock inte fått
avsedd omfattning, och det är stora skillnader mellan
länen. På regeringens uppdrag har Vägverket tillsam-
mans med Rikspolisstyrelsen analyserat orsakerna till
detta. I uppdraget har ingått att överväga åtgärder för att
förstärka samordningen av verksamheten. Vägverket har
i avrapporteringen av uppdraget föreslagit att regeringen
tillsätter en utredning med uppdrag att utreda en förbätt-
rad organisation av den tekniska fordonskontrollen inom
eller utanför polisorganisationen. 

Bilinspektörer och tekniker har utfört 45 234 kvali-
tetskontroller av fordon på väg .1 Vid dessa har 733 kör-
förbud meddelats och 39 201 förelägganden om att
åtgärda bristfälligheter. 

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

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Registerhållning och skyltar

Resultatområdet redovisar ett resultat på 15 miljoner
kronor, att jämföra med budget i regleringsbrevet på 25
miljoner kronor. Den främsta orsaken är minskad volym
i antalet debiterade registerhållningsavgifter och effekt-
erna av en ändring i vägtrafikregisterlagstiftningen. Den
ändringen medförde att avställningsavgifter inte skulle
debiteras och resulterade i att intäkterna minskade med
cirka 4 miljoner kronor. Högre kostnader för avskriv-
ningar och kontrollmärken än beräknat påverkar result-
atet negativt.

Skyltområdet uppvisar ett bättre resultat än budget-
erat främst därför att den skattebefrielse på 5 år som 
infördes 1996 för vissa fordon inte gäller längre. Skyltav-
giften debiteras nu i samband med den första fordonsskat-
ten. Fordonen i miljöklass I har debiterats fordonsskatt för
första gången 2001 efter 5 års skattebefrielse.

Vägverket stod under året som arrangör och värd för
den årliga EUCARIS-konferensen som hölls i Örebro.
EUCARIS (European Vehicle and Driving Licence In-
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formation System) är en samarbetsorganisation för in-
formationsutbyte mellan medlemsstaternas register-
ansvariga myndigheter. Samarbetet försvårar handeln
med stulna fordon mellan länderna.

Vägverket har deltagit i förarbeten och remissyttran-
den vad gäller den nya vägtrafikregisterlagen. En om-
fattande anpassning av registersystemet efter den nya
lagen har gjorts. 

Ökningen av antalet registerförda fordon var 4,9 
(6,2) procent.  Totalt 404 000 (462 000) fordon har nyre-
gistrerats under året, varav 52 000 var direktimporte-
rade. À-priset har i stort varit oförändrat de senaste åren.

Antalet nya registreringsskyltar följer i stort antalet
nyregistrerade fordon och har minskat. À-priset har höjts
genom att de fasta kostnaderna har fördelats på en
mindre skyltvolym.
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1 Inga kvantifierade mål har angetts i ramöverenskommelsen mellan
Rikspolisstyrelsen och Vägverket. Enligt riksdagens beslut bör minst
120 000 inspektioner utföras.
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YRKESTRAFIK

Anslagsfinansierad verksamhet

Enligt det yrkestrafikprogram som Vägverket tagit fram
har överenskommelser om ett kontinuerligt samarbete
tecknats med Svenska bussbranschens riksförbund,
Svenska taxiförbundet och Svenska åkeriförbundet. 
Överenskommelsen för 2001 har följts upp i Rådgivande
delegationen för yrkestrafikfrågor, och en ny överens-
kommelse håller på att arbetas fram för 2002. Under året
har arbetet påbörjats med att ta fram regionala handlings-
planer i samverkan med andra aktörer inom yrkestrafik-
området.

Vägverket arbetar för att underlätta och effektivisera
handläggningen av yrkestrafikärenden. Detta sker ge-
nom löpande kontakter med olika länsstyrelser samt
uppföljning och åtgärder för att utveckla registerrutin-
erna. Under året har vi genomfört en kompetensutveck-
ling i det regionala nätverket för yrkestrafikhand-
läggare och vidareutbildning för bilinspektörerna.

Vägverket har startat ett projekt för att se över möj-
ligheterna att avlasta polisen i arbetet med eskort av
tunga, breda och långa fordon. Samhällsnyttan är påtag-
lig om avlastningen kan ge polisen mer tid för sin kärn-
verksamhet. Projektet förväntas ge ett förslag på änd-
rade regler och rutiner för godkända eskortörer som kan
ta över en stor del av polisens uppgifter vid dispens-
transporter.

Vägverket har medverkat i olika EU-projekt under
ordförandehalvåret t.ex. om mått- och viktbestämmel-
ser, yrkesförarutbildning och tredjelandsförarintyg.
Vägverket har också lett ett projekt åt EU-kommission-
en där tillämpningen av de gemensamma kör- och 
vilotidsreglerna har setts över. Projektet har slutförts
under året och har redovisats i en rapport som efterfrå-
gats och spridits i Europa och i USA. Kommissionen
har tagit fram ett förslag på ny lagstiftning för kör- och
vilotider som bygger på rapporten.

Näringsdepartementet har regelbundna bilaterala
vägtransportförhandlingar med länderna utanför EU.
Förhandlingarna hålls både för att upprätta och justera
överenskommelser mellan Sverige och dessa länder och
för att diskutera aktuella gemensamma frågor. Väg-
verket deltar i dessa förhandlingar som expert på 
yrkestrafik och då speciellt inom området persontrans-
porter. I år har Vägverket deltagit i förhandlingar med
Polen, Ungern, Ryssland och Ukraina.

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Auktorisation av yrkesförare

Resultatområdet redovisar ett negativt resultat på 4,2
miljoner kronor vilket ska jämföras med budgeten i 
regleringsbrevet på 1,7 miljoner kronor. Detta orsakas
främst av ökade kostnader för att utforma nya provtyper
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för yrkeskunnandeprovet anpassade efter de nya EG-
direktiven och kostnader för en utökad datorisering av
kunskapsproven. Under året har cirka 28 000 kunskaps-
prov för taxiförarlegitimation, yrkeskompetensprov och
yrkeskunnandeprov utförts.

Årligen får yrkestrafikförare och blivande till-
ståndshavare sätta betyg på innehåll och kravnivåer i
Vägverkets prov. Proven ska vara anpassade till yrkes-
kraven, och verkets mål är att betyget ska vara minst 7,5
på en 10-gradig skala. 

Resultatet från undersökningarna har blivit bättre.
Dock kvarstår ett missnöje bland både yrkesförare och
blivande tillståndsinnehavare över långa väntetider för
att få göra proven och svårigheter med att boka prov-
tider.

Jämfört med förra året anser yrkestrafikföretagen att
myndigheternas tillsyn och kontroll har försämrats och
är nu tillbaka i nivå med tidigare år. Taxiföretagen är
missnöjda med hur man upplever att konkurrenterna be-
talar skatt och använder svart arbetskraft. Kritik från
både buss- och godsföretagen riktas även mot att tillsyn
och böter enligt kör- och vilotidsreglerna inte sker på
samma villkor inom EU-länderna.

Yrkestrafikmärken (Yrkestrafikregister) 

Resultatområdet redovisar ett resultat på 6,2 miljoner
kronor vilket ska jämföras med budgeten i reglerings-
brevet på 7,2 miljoner kronor. Hela resultatminskningen
beror på lägre volymer. 

Att antalet yrkestrafiktillståndshavare har sjunkit de
senaste åren beror på att länsstyrelserna har ökat sin till-
syn och att en obligatorisk femårskontroll har införts.
Kontrollen innebär att tillstånd som inte längre används
försvinner. Det medför också att den fasta kostnaden
delas på färre tillståndshavare. Förändringar i fördel-
ningen av IT-kostnader har en stor påverkan på à-priset
mellan åren.
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KÖRKORT

Anslagsfinansierad verksamhet

Nya föreskrifter om förordnande att förrätta förarprov
har tagits fram och fortbildning av samtliga förordnade
förarprövare inom gymnasieskolan har påbörjats

Vägverket har arbetat fram ett förslag till ny kursplan
för behörighet B som ska ut på remiss och därefter ska
resultera i en ny föreskrift och en handbok. En plan för
utbildning av förare av utryckningsfordon har tagits
fram i samverkan med berörda aktörer.

Boken Trafikmedicin har tagits fram i samarbete med
läkare. Boken handlar om sjukdomar och läkemedel
som kan innebära risker i trafiken samt om den juridiska
processen i frågor om körkortsinnehav.

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Auktorisation av andra förare

Resultatområdet som till största delen består av kör-
kortstillverkning och provverksamhet redovisar ett nega-
tivt resultat på 37,1 miljoner kronor jämfört med
budgeten i regleringsbrevet som innebar ett negativt 
resultat på 14,4 miljoner kronor.

Nya rutiner har införts för föreläggande om förny-
else om körkort. Den beräknade tidigareläggningen av
förlängningen av högre behörigheter uteblev. Båda dessa
faktorer har påverkat resultatet negativt. Högre kostnad-
er för avskrivningar och porto än budgeterat bidrar
också till det sämre resultatet.

Stora satsningar har genomförts under året för att öka
servicenivån och kunna möta den framtida efterfrågan
inom provverksamheten. Kunskapsprovet har översatts
till 11 språk för att minska de stora kostnader som kun-
skapsprov med tolk medför. Vidare har central bokning
av förarprov införts liksom möjligheter att betala förar-
prov via Internet. Provvolymerna ökade men var lägre
än budgeterat. Detta intäktsbortfall uppvägs emellertid i
stort av att systemet för kunskapsprov har sålts till 
Luxemburg.

Antalet körprov och kunskapsprov under året var 
179 200 respektive 196 500, vilket är en ökning av antal-
et körprov med 13 600 och antalet kunskapsprov med 
16 700 jämfört med föregående år. Fortfarande finns det
stora skillnader i andelen godkända prov mellan trafik-
skoleutbildade och privatutbildade elever. 39
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Efterfrågan på körkortsprov har ökat under året. An-
talet omprov var större än föregående år och eftersom
godkännandefrekvensen var på samma nivå har det lett
till långa väntetider för prov.

Variationerna i väntetider var stora i landet. Medel-
värdet för väntetid är uppdelat i två delar, väntetid till
kunskapsprov respektive körprov. Målsättningen för året
har varit tre veckors väntetid per prov.

Variationen i landet var från 5–6 veckor upp till 10
veckor för körprov. Norrlandskontor, exempelvis Luleå,
Umeå och Skellefteå samt mellersta Sverige (Karlstad,
Mariestad och Uddevalla) hade väntetider på 5–6
veckor. En grupp kontor där personalbristen under året
varit stor hade väntetider på 7–8 veckor till exempel 
Linköping, Jönköping och Växjö. I storstadsområdena
Stockholm, Göteborg och Malmö har personalbristen
varit ännu större liksom efterfrågan. Det har lett till 
väntetider om 9–10 veckor.

Medelvärdet för året har ökat med en vecka jämfört
med 2000. Väntetiderna har dock sjunkit successivt sista
kvartalet och har även sjunkit i storstadsområdena.

Exempel på åtgärder som vidtagits för att minska
väntetiderna till förarprov är inlåning av militära trafik-
inspektörer, införande av nya administrativa rutiner och
projekt för att premiera god förarutbildning och stävja
chanstagande vid förarprov. Rekryteringen och utbild-
ningen av nya trafikinspektörer har fördubblats fr.o.m.
2001 och samma utbildningsnivå planeras även under
2002–2004. Rekryteringen till storstadsområdena har
prioriterats. 

Ökningen av à-priset för körprov från 461 till 623
kronor orsakas främst av höga utbildningskostnader (95
kr), ökad servicenivå och kostnader för att möta den
framtida efterfrågan (65 kr) samt extrakostnader vid in-
låning av personal från Försvarsmakten (7 kr). Övertids-
kostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år
(-5 kr). Kunskapsprovets à-prisminskning beror på 
effektivare resursplanering och ökad datorisering.
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Under året har totalt 257 trafikinspektörer inklusive
inlånade inspektörer från försvaret genomfört förarprov
för Vägverkets räkning. Arbetsproduktiviteten har upp-
gått till 1 140 prov per inspektör och år och är oföränd-
rad jämfört med 2000 (1 149 prov per inspektör).

Sedan 1998 genomför Vägverket årligen en mark-
nadsundersökning för att mäta hur körkortstagare och
professionella utbildare upplever innehåll och krav-
nivåer i Vägverkets kunskaps- och körprov. Föränd-
ringen från föregående år är marginell. En ny fråga ställ-
des år 2000 om hur förarprovsverksamheten uppfattas i
sin helhet. Med ledning av detta har ett medelvärde räk-
nats fram som får utgöra ett Nöjd kundindex, NKI-
värde. Resultatet blev ett NKI för landet på 6,5 (6,2) på
en 10-gradig skala. 

Vägverket har 86 bilar för utlåning till aspiranter som
inte har tillgång till bil med dubbelkommando. Belägg-
ningen per bil har varit 571 prov i genomsnitt.

Körkortsvolymen kommer att tredubblas de närmaste
åren till 1,3–1,4 miljoner tillverkade körkort. De stord-
riftsfördel-ar som högre volymer medför gör att à-priset
bedöms sjunka från 2003. Körkortstillverkningen belas-
tas med kostnader för godkännande av handledare och
för den nya rutinen om föreläggande om förnyelse av
körkort som tagits fram och införts under året. Detta har
orsakat ett högre à-pris. De ökade kostnaderna uppskat-
tas till 12 kronor per tillverkat körkort. Det högre à-
priset orsakas också av ökade avskrivnings- och porto-
kostnader. 

Från 1997 fram till 2001 har à-priset för körkorts-
registret hållit en jämn nivå. Ökningen av antalet kör-
kortsinnehavare har varit 0,7 procent. 

STATSBIDRAG

De statsbidrag som Vägverket administrerar ska bidra
till att uppnå de transportpolitiska målen. Bidragen kan
ses som ersättning, stimulans eller annat stöd för att rea-
lisera vissa åtgärder. 

Kollektivtrafikanläggningar m.m.

Planeringen av statsbidragen sker i länsplanerna för re-
gional transportinfrastruktur. Utbetalade statsbidrag till
viss kollektivtrafik m.m. har för 1998–2001 uppgått till
ca 57 procent av de medel som avsatts i länsplanerna.
Motsvarande siffra för statsbidrag till handikappanpass-
ning av kollektivtrafiken är ca 78 procent. Anledningen
till det högre talet för handikappanpassning är att stats-
bidraget för handikappanpassning har utökats på bekost-
nad av övriga statsbidrag i länsplanerna. Rent allmänt
kan konstateras att procenttalen för statsbidrag ligger
under motsvarande siffra, 95 procent, för väginvester-
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ingar i planerna. Orsaken till detta är att bidragsmottag-
arna på många håll i landet bl.a. haft svårigheter med att
klara sin del av finansieringen.

Under 2001 har Vägverket betalat ut 554 miljoner
kronor i statsbidrag till kommuner och organisationer
för kollektivtrafikanläggningar, åtgärder för bättre miljö
och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar samt
ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för funktions-
hindrade.

Bidragen under 2001 har fördelats enligt nedan.

Miljoner kronor 
Kollektivtrafikanläggningar:
● Vägar (3 km), till exempel bussgator 12
● Spår (2 km) 16
● Resecentra (16 st) 121
● Informationssystem 2
● Busshållplatser och övriga kollektivtrafik-

anläggningar (76 st) 18
● Flygplatsanläggningar (5 st) 10
● Kajanläggning (1 st) 1

Summa kollektivtrafikanläggningar 180

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för funktionshindrade:
● Fordon (318 st) 97
● Terminaler, hållplatser o.dyl. (853 st) 100
● Utbildningsinsatser 1
● Samordningsinsatser 3
● Informations- och betalsystem (175 st) 24
● Flygplats- och kajanläggningar/fartyg (5 st) 3
● Övriga anläggningar (övriga investeringar avser gång- och

cykelvägar, handikappliftar, hissar etc.) 3
Summa ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken 241

VÄGVERKETS INSATSER
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Åtgärder för bättre miljö och trafiksäkerhet på kommunala
gator och vägar:
● Bulleråtgärdade bostäder, vård- och skollokaler

(berör mer än 1 000 personer) 6
● Säkrare korsningar (45 st) 29
● Gång- och cykelvägar (52 km) 52
● Övriga trafiksäkerhetsåtgärder (110 st) 46
Summa åtgärder för bättre miljö och trafiksäkerhet 133

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade kräver åtgärd-
er som gäller hela resan. Bara en del av dessa kan 
finansieras genom statsbidragen. Därför är det svårt att
till fullo beskriva effekterna av statsbidragen. Vägverket
bedömer dock att statsbidraget under 2001 inneburit 
ytterligare förbättrade möjligheter för funktionshind-
rade, främst rörelsehindrade, att använda kollektiv-
trafiken. Detta till följd av de relativt omfattande sats-
ningarna på handikappanpassning av bussar, terminaler,
busshållplatser etc. som gjorts med hjälp av statsbidragen. 

Storstadsöverenskommelser

Vägverket betalar bidrag inom ramen för de överens-
kommelser om utbyggnad av vägar och trafikanlägg-
ningar som har träffats mellan staten, landstingen och
kommunerna i Stockholm och Göteborg. Utbetalning-
arna görs i takt med att utbyggnaderna sker, eftersom
genomförandet enligt ursprungliga planer blivit försenat.
Vägverket följer genomförandet genom redovisningar
från respektive bidragsmottagare.

Under 2001 har 783 miljoner kronor betalts ut enligt
storstadsöverenskommelser. Av dessa har 246 miljoner
kronor gått till Stockholm för upprustning och förnyelse
av tunnelbanan och 537 miljoner kronor till Göteborg
för bl.a. upprustning och förnyelse av spårvägen, tåg och
stationer samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder inom
kollektivtrafiken och kommunala vägar. Bidrag beräknas
utbetalas med 1 013 miljoner kronor åren 2002–2005.

Bilskrotningsfonden

Bilskrotningsfonden skapades i samband med att bil-
skrotningslagen infördes 1975. Syftet med fonden är att
finansiera ett system som ger bilägaren ett ekonomiskt
incitament att lämna sin bil till skrotning. Samtidigt in-
fördes en skrotningsavgift för bilar som för första
gången registreras i Sverige. När bilen så småningom
lämnas för skrotning får den siste bilägaren en bilskrot-
ningspremie. Bilskrotningsfonden får enligt bilskrot-
ningslagen användas till att finansiera bilskrotnings-
premier, för bidrag till att täcka en kommuns kostnader
för att sanera plats där bilvrak övergivits och för bidrag
under viss tid till verksamhet för materialåtervinning.

Under året har bilskrotningspremien höjts från 500
kronor till 700, 1 200 respektive 1 700 kronor beroende
på bilens ålder.

Stiftelsen Håll Sverige Rent har under 2001 bedrivit
en landsomfattande kampanj för att få bort skrotbilar
från naturen och antalet utbetalningar ur fonden till
kommuner som deltagit i kampanjen har ökat i omfatt-
ning under det gångna halvåret.

VÄGVERKETS INSATSER
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Drift och byggande av enskilda vägar

Under året har Vägverket utövat tillsyn av 16 443 km en-
skild väg. Vägnätet har förändrats, dels genom att ett
antal nya vägar har fått statsbidrag, dels genom att ett
antal vägar som inte uppfyller villkoren inte längre får
bidrag. Totalt har längden enskild väg med statsbidrag
ökat något. 

Besiktningar som gjorts av broar visar att det finns
mycket stora behov av upprustning. Tillsammans med
behov av att åtgärda beläggningar m.m. innebär detta att
det inte är möjligt att vare sig bibehålla standarden eller
förbättra bärigheten. De medel som kunnat avsättas till
underhåll och smärre förbättringsarbeten har använts till
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som förbättring av ut-
farter till allmän väg, uppsättning av vägräcken och åt-
gärder som förbättrar sikten.

Vägverket har tillsammans med Riksförbundet en-
skilda vägar och Lantmäteriverket genomfört informa-
tion och utbildning för ca 1500 enskilda väghållare.

Vid beräkningen av bidragsunderlag tar Vägverket
med kostnadsökningar föranledda av hänsyn till natur
och miljö. Vidare har enskilda väghållare informerats
om att välja miljövänliga material och arbetsmetoder, att
ta särskild hänsyn till smådjurs möjligheter att fortleva,
bevara artrika vägkanter etc. I samarbete med bl.a. läns-
styrelser och skogsvårdsstyrelser har Vägverket tagit
fram en rapport om miljöhandläggning. Vägverket har
också lämnat ett särskilt bidrag för att bevara en hängbro
i Umgransele av stort kulturvärde, och en statsbidrags-
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berättigad enskild väg har fått hedersomnämnande vid
Vägverkets Miljöpris 2001.

Under året har Vägverket satsat mer än tio miljoner
kronor för att återställa det enskilda vägnätet efter de
omfattande skador som uppkommit på grund av över-
svämningar.

PRODUKTIONSUPPGIFTEN

Vägverkets produktionsuppgift omfattar projektering,
byggande, drift och underhåll av det statliga vägnätet
samt drift av de statliga färjelederna. Dessutom ingår
övrig uppdragsverksamhet, t.ex. försäljning av informa-
tion ur bilregistret, vilket redovisas i avsnittet Uppdrags-
verksamhet.

Utgångspunkter för verksamheten

Verksamheten bedrivs i fyra resultatenheter: Vägverket
Produktion, Vägverket Konsult, Vägverket Färjerederiet
och Vägsektorns Utbildningscentrum (VUC).

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

Nedan följer redogörelser för respektive resultaten-
het. En mer detaljerad redovisning av årets verksamhet,
resultat och ställning finns i respektive enhets årsrapport
för 2001. Varje resultatenhet presenteras med tabeller
över gällande nyckeltal samt resultat- och balansräkning
i sammandrag. För samtliga enheters nyckeltal gäller
följande definitioner.

Nyckeltal Definition

Konkurrensutsättningsgrad: Andel av nettoomsättningen under
året som avser uppdrag erhållna
i konkurrens

Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat efter skatt i förhållande
till genomsnittligt eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto plus
räntekostnader i förhållande till
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med icke
räntebärande skulder.

Rörelsemarginal: Resultat före finansnetto i
förhållande till årets nettoomsättning.

Soliditet: Eget kapital i förhållande till
balansomslutningen på
balansdagen.

VÄGVERKETS INSATSER
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VÄGVERKET PRODUKTION

Verksamhet
Vägverket Produktion bedriver byggnads-, drift- och un-
derhållsverksamhet inom väg- och anläggningsområdet.

Avkastningskravet uppgick under året till 0,5 pro-
cents rörelsemarginal. 

Marknad och organisation 

Vägverket Produktion eftersträvar en kontrollerad, lön-
sam tillväxt. Marknadsarbetet inriktas på att öka andelen
uppdrag inom Produktions basverksamhet hos Väg-
verket och hos övriga befintliga kunder, samt att försik-
tigt expandera med väg- och markanknutna uppdrag hos
nya kundgrupper. Under året fick Vägverket Produktion
t.ex. flera nya kommunala uppdrag att sköta gatu- och
vägunderhåll.

Vid Vägverkets upphandling av 25 geografiska sköt-
selområden på det statliga vägnätet, erhöll Vägverket
Produktion 12 områden. Vägverket Produktions mark-
nadsandel av Vägverkets driftuppdrag uppgår 2001
(2000) till 65 (69) procent.

För att stärka konkurrenskraften inledde Vägverket
Produktion under året en omfattande genomgång av
driftverksamheten för att identifiera lönsamhetsförbätt-
rande åtgärder. Redan i slutet av året konstaterades posi-
tiva resultat av denna insats. Motsvarande översyner av
övriga verksamhetsområden genomförs under 2002.

Ytterligare åtgärder för att förbättra effektiviteten
och för att förstärka närvaron på marknaden, var att 
beläggningsavdelningarna respektive fastighets- och
maskinenheterna omorganiserades till Sverige över-
gripande organisationer.

Årets resultat

Årets resultat uppgick till 20 (-4) miljoner kronor. Under
året har stora rationaliseringar och resursanpassningar
genomförts, vilket bidragit till årets resultatförbättring
och förväntas påverka resultatet under de närmaste åren.

Räntabiliteten på eget kapital är 1,9 procent. Rör-
elsemarginalen är svagt negativ. Finansnetto uppgår till
33 (28) miljoner kronor och utgörs av ränta på likvida
medel. Genomsnittlig ränta under 2001 uppgick till 3,8
procent. Soliditeten var vid årets utgång 34 (37) procent.
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Nu byggs Södra Länken i Stockholm.
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Tvist

En större tvist pågår mot PNB Entreprenad AB. Tvisten
avser läggning av bredbandskabel.

Kvalitet och miljö

Under 2001 blev Vägverket Produktion kvalitets- och
miljöcertifierat. Certifikaten är en styrka i det interna 
arbetet och i kundrelationerna.

Framtid

Vägverket Produktion kommer att fortsätta sträva efter
förbättrad lönsamhet de närmaste åren. Ambitionen är
att behålla de höga marknadsandelarna inom basverk-
samheten drift och underhåll. Det inre effektivitetsarbet-
et kommer att fortsätta, liksom arbetet med att bli mer
aktiv i kundrelationerna.

För 2002 bedöms bygginvesteringarna totalt i landet
öka med ungefär tre procent. Vägverkets utbud bedöms
bli i princip oförändrat vad avser drift och underhåll,
medan satsningen på ökad bärighet och tjälsäkring inne-
bär en ökning med ca 600 miljoner kronor. Tidigarelägg-
ning av byggstart för ett antal stora vägprojekt beräknas
öka nyinvesteringsvolymen betydligt.

Sannolikt kommer branschen att utvidga sin satsning
på teknisk utveckling, med tanke på den låga innova-
tionsgrad som präglat branschen de senaste åren. Väg-
verket Produktions erfarenhet inom framför allt drift och
underhåll är en utgångspunkt för utvecklingen.

VÄGVERKET KONSULT

Verksamhet

Vägverket Konsult projekterar infrastrukturanläggningar
och utför andra tekniska tjänster inom väg- och trafikom-
rådet.

Marknad

Marknaden har varit relativt bra för konsulter inom verk-
samhetsområdet. Vägverket Konsults orderingång har
varit god och sysselsättningsgraden stabil.

Priserna inom branschen tycks i ökad omfattning sät-
tas efter tjänsternas värde för kunderna. Detta gäller
främst de mest kvalificerade konsulttjänsterna där kun-
derna är mest beredda att acceptera högre priser. Sam-
tidigt är konkurrensen om kompetent personal på mark-
naden stor. Personalrörligheten uppgick under året till ca
10 procent.

Av Vägverket Konsults omsättning 2001 (2000) på
374 (329) miljoner kronor utgör den Vägverksinterna
andelen 79 (83) procent och den externa andelen 21 (17)
procent. Den externa andelen gäller till största delen

uppdrag åt andra statliga verk, men andelen uppdrag åt
kommuner har ökat.

Årets resultat

Årets resultat efter intern vinstskatt uppgick 2001 till
9,7 (0,3) miljoner kronor. För resultatområdet konkur-
rensutsatta uppdrag åt Vägverket var resultatet 6,6 (- 0,6)
miljoner kronor, för resultatområdet icke konkurrensut-
satta uppdrag åt Vägverket 1,5 (1,4) och för resultatom-
rådet uppdrag åt utomstående 1,6 (-0,5) miljoner kronor.
Resultatutvecklingen har således varit positiv för samt-
liga tre resultatområden. Nettomarginalen var 2,6 (0)
procent och räntabiliteten på eget kapital 19 (1) procent.
Soliditeten har ökat och är nu 44 (43) procent.

Året inleddes svagt, men resultatutvecklingen under
andra halvåret var mycket gynnsam. Orderläget har suc-
cessivt förbättrats. Fokusering på resultat samt vidareut-
veckling av affärsmässighet och uppdragsstyrning har
bidragit till den goda resultatutvecklingen. 

Kvalitet och miljö

Affärsområdenas kvalitetssystem har 2001 integrerats i
ett gemensamt processorienterat ledningssystem för
Vägverket Konsult, som även omfattar miljöledning och
arbetsmiljö. Processledare har utsetts, vilka ansvarar för
förvaltning och utveckling av ledningssystemets olika
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processer. Systemet är certifierbart och uppbyggt enligt
ISO 9001 och 14001.

Framtid

Vägverket Konsults Affärsplan 2002–2005 beskriver in-
riktning, mål och strategier för en positiv utveckling de
närmaste åren. I planen framhålls särskilt betydelsen av
kompetensutveckling, lönsamhetsfokus och marknads-
breddning.

Teknikkonsultbranschen i Sverige har de senaste
åren genomgått en strukturomvandling. Konsultföretag-
en har blivit färre och större. Denna utveckling bedöms
fortsätta samtidigt som internationaliseringen ökar.

Enligt infrastrukturpropositionen kommer väginvest-
eringarna att öka något 2002–2004 för att därefter
minska något jämfört med dagens nivå. Järnvägsinvest-
eringarna kommer att öka från 2004. Detta ökar efterfrå-

gan på projektering. Detta har märkts redan under se-
nare delen av 2001.

Marknaden för drift och underhåll, inom väg- och
järnvägssektorn, bedöms bli oförändrad 2002–2004
men därefter öka. Inom drift och underhåll av vägar, är
det främst åtgärder för tjälsäkring och bärighetshöj-
ning som är prioriterade. Trafiksäkerhetssatsningen på
vägarna fortsätter. Miljöfrågorna kommer att stå i
centrum.

VÄGVERKET FÄRJEREDERIET

Verksamhet

Vägverket Färjerederiets verksamhet omfattar drift, 
underhåll och investering av de statliga färjelederna.
Som stöd för verksamheten finns två varv, en teknikav-
delning och tre avdelningskontor samt rederikontoret i
Borlänge. Överenskommet avkastningskrav för 2001 är
13 procent på eget kapital efter intern vinstskatt på 28
procent.

Marknad

Under 2001 (2000) har 63 (59) fartyg trafikerat 38 (39)
leder, varav 37 statliga och 1 kommunal på entreprenad.
10,5 (10,2) miljoner fordon och 1,4 (1,2) miljoner pas-
sagerare utan fordon har transporterats på totalt 536 868
(520 468) färjeturer (tur och retur). Antalet turer som
oplanerat ställdes in på grund av tekniskt fel var 415
(505) st. I verksamheten har också 8 (9) isvägar ingått.

Årets resultat

Resultatet efter intern vinstskatt var 10,8 (8,6) miljoner
kronor. Resultatet före skatt var 1,4 (0,7) miljoner kro-
nor för uppdrag åt utomstående och 13,5 (11,3) miljo-
ner kronor för resultatområdet ej konkurrensutsatta
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uppdrag åt Vägverket. Räntabiliteten på eget kapital
uppgick till 13 (10) procent. 

Kvalitet och miljö

Vägverket Färjerederiet är ISM-certifierat sedan 1997
(ISM= International Safety Management code). Certifi-
katen tecknas varje år av Sjöfartsverket under förutsätt-
ning att säkerhets- och miljökraven uppfylls. De senaste
certifikaten tecknades den 12 oktober 2001.
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Framtid

Färjetrafiken vid Männikköleden upphörde den 2 feb-
ruari 2001. Brobygget vid Hasselöleden har pågått under
2001. Färjeleden kommer att upphöra när bron tas i bruk
i juni 2002.

Verksamhetens volym kommer därmed att minska
till 36 statliga färjeleder och en kommunal.

VÄGVERKET VUC

Vägsektorns Utbildningscentrum, VUC, utvecklar kurs-
er och bedriver utbildningsverksamhet och kompetens-
utveckling inom väg- och trafiksektorn. Kunderna finns
huvudsakligen inom Vägverket, men också inom andra
företag och organisationer med anknytning till vägar,
gator och trafik. 

Resultatet efter intern vinstskatt 2001 (2000) var 1,9
(0,1) miljoner kronor. Resultatet före skatt var 1,2 (0,1)
miljoner kronor för resultatområdet uppdrag åt utom-
stående och 1,4 (0,04) miljoner kronor för resultatom-
rådet konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket. Avkast-
ningen på eget kapital var 37 (2) procent.

Det förbättrade resultatet under 2001 beror på att
VUC under året ökat omsättningen genom ökat antal
deltagare på kurserna och ökad försäljning av kurs-
dokumentationer. En ytterligare förklaring är minskade
kostnader för kursgenomförande och administration.

Under året har resurser avsatts till utveckling och
marknadsföring av utbildning inom bl.a. ny projekt-
modell, trafiken i samhället, specialistutbildning, effekt-
samband 2000, geoteknik, ATB Väg m.m.

Sammanställningar av kursutvärderingar har gjorts
och de visar att av alla som gått VUC:s kurser så är 90 %
nöjda med kursens innehåll, lärare och service. 

UPPDRAGSVERKSAMHETEN

Uppdragsverksamheten omfattar produktionsuppgiften
men också att administrera stödsystem för andra aktörer
inom sektorn, exempelvis bil- och försäkringsbranschen,
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samt att sälja fordonsanknutna adresser och personliga
skyltar. Som huvudregel gäller att uppdragsverksam-
heten ska ge full kostnadstäckning. Vid försäljning av
information från bilregistret ska priset bestämmas på
kommersiella grunder.

ADMINISTRATION AV FELPARKERINGSAVGIFTER

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

Resultatområdet täcker inte sina kostnader. Antalet
redovisade avgifter minskar för femte året i följd.
Minskningen hänförs i huvudsak till Stockholm och 
Göteborg som tillsammans minskat antal utfärdade an-
märkningar från 1999 med drygt 61 000 anmärkningar.
Det medför att kostnadstäckning inte längre föreligger.
Underskottet motsvarar för närvarande ca tre kronor per
redovisad avgift. 

INFORMATIONSUTTAG

Verksamheten inom resultatområdet Informationsuttag
innebär försäljning av uppgifter ur bilregistret till ex-
terna kunder genom antingen engångsuttag eller abon-
nemang, i vissa fall genom terminalanslutning till
bilregistret. 58
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Resultatförsämringen 2001 är beroende av att verk-
samheten belastas med fördelade kostnader från övrig
verksamhet som haft ökade kostnader. Intäkterna har
inte ökat i samma takt som tidigare år. Både den direkta
försäljningen av information, företrädesvis adressdata
och viss statistik, samt intäkterna av transaktioner via
anslutna terminaler ligger på samma nivå som föregå-
ende år.

FÖRSÄLJNING AV PERSONLIGA SKYLTAR

Vägverket säljer personliga skylträttigheter för motor-
fordon enligt förordningen (1988:965) om personliga
skyltar. Intäkterna från verksamheten exklusive kostna-
der för Vägverkets administration går till Skyltfonden.
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Priset per rättighet under en 10-årsperiod är 6 000 kro-
nor, varav 5 400 kronor tillförs fonden. Regeringen har
beslutat att fondens behållning främst ska disponeras för
trafiksäkerhetsändamål. Från och med 1999 kan skylt-
rättigheter köpas även för en 5-årsperiod till ett pris av
3 500 kronor. Antalet nya skylträttigheter är 824 stycken
resterande 369 är förlängningar varav 258 stycken är på
fem år. 

Skyltfonden ska stimulera till, fånga upp och ekono-
miskt stödja goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet.
Fonden är öppen för alla – privatpersoner, organisation-
er, företag, forskningsinstitutioner. Den sökande pre-
senterar en projektidé som genomförs med syftet att
förbättra trafiksäkerheten. Under 2001 behandlades 91
ansökningar, varav 34 fick medel ur fonden. Vid årets
slut fanns det 82 pågående projekt. 22 projekt har 
slutrapporterats 2001.

Exempel på projekt som under året tilldelats medel ur
fonden:
● Tredimensionell målning av rondeller.
● Certifiering av försäljare av skyddsanordningar för

barns säkerhet i bil.
● Handbok för skolskjutsförare.
● En olycksfri vägarbetsplats.
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FORSKNING OCH UTVECKLING

Vägverket har ett sektorsansvar för forskning och ut-
veckling inom sitt område. Vägverket ska därför aktivt
verka för att samhällsmotiverad tillämpad forsknings-,
utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom väg-
transportsystemet sker i syfte att uppnå de transport-
politiska målen. 

Verksamhetsvolymen för forskning och utveckling
2001 (2000) var 194,0 (190,9) miljoner kronor. Voly-
mens fördelning på målområde var: tillgänglighet 32
(35) miljoner kronor, god miljö 21 (16) miljoner kronor,
säker trafik 38 (54) miljoner kronor, systemförståelse 44
(39) miljoner kronor och inre effektivitet 51 (46) miljon-
er kronor. Till detta kommer styrning och uppföljning av
FoU-projekt för 5 miljoner kronor och speciella imple-
menteringsåtgärder för 3 miljoner kronor.

Vägverkets FoU-plan för åren 2001–2003 redovisar
108 större sammanhållna projekt, s.k. ramprojekt. Inom
dessa föreslår FoU-utförarna konkreta projekt i ett öppet
ansökningsförfarande två gånger per år. Under 2001 har
498 projektansökningar inkommit. Av dessa ansök-
ningar har 135 beviljats under året. Under året har 118
FoU-projekt avslutats. För dessa projekt pågår arbete
med att få resultaten använda i berörda verksamheter
såväl inom Vägverket som hos andra aktörer inom väg-
transportsektorn. Se vidare under respektive verksam-
hetsgren.

Under de senaste tio åren har Vägverket gjort en
särskild satsning på forskning och utveckling inom drift-
och underhållsområdet. I samband med Vägverkets 150-
årsjubileum 1991 bildades en fond med syfte att stödja
sådan forskning. En jubileumprofessur med placering på
KTH (Kungliga tekniska högskolan i Stockholm) in-
stiftades. Hittills har 25 licentiat- och 10 doktorsavhand-
lingar med inriktning drift och underhåll lagts fram.

FoU-resultaten används i och påverkas i hög grad av
internationellt och europeiskt standardiseringsarbete.
Under 2001 har Vägverket besvarat 128 tekniska remis-
ser från de auktoriserade svenska standardiseringsorgan-
en inom relevanta teknikområden. Internationellt med-
verkar Vägverket i 24 internationella tekniska kom-
mittéer och 60 arbetsgrupper.

En tredimensionellt målad rondell invigdes som testobjekt i korsningen Gasverksgatan-Husarvägen i Nyköping december 2001. Design: Kommunika-
tionsrådet, Lerum, genom professor Olof Gunnarsson och arkitekt SAR Pelle Nilsson.
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Ett antal projekt har presenterats på seminarier till-
sammans med andra intressenter inom vägtransport-
systemet, på VTI-dagarna, internationella och nationella
konferenser m.m. Syftet har varit att öka samspelet med
andra aktörer inom sektorn samt att nå ut till intresse-
rade FoU-utförare.

Vägverket arrangerar också en serie FoU-seminarier
som syftar till att presentera pågående FoU-projekt och
resultat inom olika FoU-områden för att skapa ett forum
för diskussion där olika projekt inom större problem-
områden presenteras.

Under året har följande FoU-områden tagits upp:
● Serviceorienterad förvaltning i medborgarnas tjänst
● Ekonomiskt optimal väg- och gatuhållning
● Långsiktigt hållbar resurshushållning
● Utformning av vägar och gator i kultur och natur-

miljöer.

I diagrammet nedan visas fördelningen av FoU-volymen
i procent mellan olika FoU-utförare.  

INTERNATIONELLT ARBETE

Det internationella arbetet bedrivs på såväl nordisk, 
europeisk som global nivå. Vägverket arbetar för att ta
tillvara Sveriges intressen i det internationella arbetet
som rör väg, fordon och trafik och ansvarar även för an-
sökningar om ekonomiska bidrag från Europeiska uni-
onen till svenska vägprojekt. Vägverket ansvarar också
för den svenska avdelningen av Nordiska vägtekniska
förbundet. Innehållet i det internationella arbetet redo-
visas under respektive verksamhet.

Inför Sveriges ordförandeskap i EU första halvåret
2001 hade Vägverket regeringens uppdrag att arrangera
ett högnivåmöte om ny teknik för en säker och miljöan-
passad vägtrafik. Mötet hölls den 6–7 juni i Trollhättan
med deltagare från kommissionen, medlemsstaterna,
kandidatländerna m.fl. Under mötet anordnades ett 
seminarium om projektet ”På väg till Nollvisionen”. Se
vidare i avsnitt Sektorsuppgiften, Trafiksäkerhet.
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Under året avslutades generaldirektörens tvååriga
ordförandeskap i WERD, som är ett samarbetsorgan för
de västeuropeiska vägmyndigheterna. Ordförandeska-
pet övertogs av Österrike. Med ordförandeskapet har
följt ansvaret för WERD:s sekretariat. 

KVALITETSARBETE I VÄGVERKET

Vägverket har som mål att vara ett gott föredöme inom
den statliga förvaltningen, när det gäller kundorienterad
verksamhetsutveckling – totalkvalitet. För att uppnå
detta har vi valt att bl.a. använda oss av internationella
standarder för kvalitetsledningssystem (SS-EN ISO
9001) och miljöledningssystem (SS-EN 14001). Väg-
verket ska vara certifierbart mot dessa standarder senast
2004. Detta arbete integreras, tillsammans med ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:11, i det
övriga styr- och ledningssystemet.

Ett annat verktyg som vi använder är SIQ: s modell
för kundorienterad verksamhetsutveckling. År 2001
tillämpade vi modellen för andra gången med goda för-
bättringsresultat.

Vägverkets samtliga enheter har beskrivit sin verk-
samhet utifrån SIQ: s modell. Beskrivningarna har ut-
värderats av interna och externa examinatorer. Av de 19
utvärderade enheterna hamnade 18 på bronsnivå, de
fick alltså mellan 100–250 poäng på en 1000-gradig
skala. Vi kommer att tillämpa modellen tills vi uppnått
en acceptabel nivå.

RISKHANTERING

Vägverket arbetar aktivt med riskhantering inom verk-
samheten. Det finns en säkerhetspolicy och riktlinjer för
säkerhetsarbetet. Vägverket Produktion har ett externt
försäkringsskydd för egendom och entreprenadverk-
samhet. Många riskfaktorer på vägnätet har byggts bort
genom riskmedvetenhet vid planering av nya vägar. En
stor kunskap finns således inom organisationen, men det
saknas en total riskbild för myndighetens verksamhet.
Under året har av den anledningen ett projekt startat
med syftet att införa en systematisk gemensam risk-
hantering inom verket. Denna innefattar bl.a. att införa
generella metoder för identifiering och värdering av 
risker inom alla verksamhetsområden.

VÄGVERKETS INSATSER

1 AFS 2001:1 är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete
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De mål som finns för vägtransportsystemet går
inte att nå enbart genom Vägverkets verksam-
het. Därför har vi både långsiktiga mål, som
kräver gemensamt arbete av alla aktörer, och 
resultatmål för Vägverket. Här beskriver vi 
effekterna främst av vårt eget arbete, men vi
presenterar också resultaten av våra mätningar
på olika områden.

TILLGÄNGLIGHET

LÅNGSIKTIGT MÅL

Målet är ett tillgängligt transportsystem, där vägtransport-
systemet utformas så att medborgarnas och näringslivets
grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

Tillgänglighet definieras som hur lätt medborgare, när-
ingsliv och offentliga organisationer kan nå utbud och
aktiviteter. Det innebär att transporter ska kunna genom-
föras till önskade målpunkter med rimliga transportupp-
offringar, t.ex. i form av restid och transportkostnad.

Vägverket har definierat åtta målområden. Dessa
avser tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner såväl
med motorfordon som gång och cykel. Olika med-
borgares och näringars krav ska tillgodoses. Barns och
funktionshindrades speciella krav ska beaktas.

En samlad bedömning är att tillgängligheten under
det senaste decenniet inte förbättrats. I bedömningen 
inkluderas tillgänglighet via kollektiva färdmedel, funkt-
ionshindrades och barns möjligheter att använda trans-
portsystemet samt trängsel i tätorter.

Tillgänglighet med bil

Tillgänglighet med bil kan uttryckas i form av restid.
Denna har påverkats av investeringar i vägnätet och för-
ändrade tillåtna hastigheter. Drygt 2 000 vägavsnitt i det
statliga vägnätet har fått ändrade hastigheter under året.

På det statliga vägnätet beräknas den totala restiden
till ca 560 miljoner fordonstimmar. Investeringar större
än fem miljoner kronor under 2001 har medfört en årlig
restidsminskning med ca 0,3 miljoner fordonstimmar.
Förändrade tillåtna hastigheter på det totala vägnätet 
exklusive vintersänkningar, beräknas ha ökat restiden
med 0,4 miljoner fordonstimmar, varav 0,2 på det stat-
liga vägnätet.

Sammantaget innebär ovanstående att restiderna i det
statliga vägnätet minskade med 0,1 miljoner fordonstim-
mar, medan restiderna för vägnätet i sin helhet ökade
med samma värde.

Funktionshindrade 

Enligt SCB:s undersökning av levnadsförhållanden i
Sverige (ULF) är en femtedel av den vuxna befolk-
ningen (1,3 miljoner) funktionshindrad i den meningen
att de har nedsatt syn, nedsatt hörsel, rörelsehinder eller
svår astmaallergi. De allra flesta människor (85 procent),
såväl funktionshindrade som icke funktionshindrade,
lämnar sitt hem och åker någonstans med bil eller kol-
lektivt minst en gång i veckan. Bilen är det dominerande
transportsättet både för att ta sig till arbetet och för andra
resor. Av hela den yrkesverksamma befolkningen åker
16 procent (640 000 personer) kollektivt till arbetet.
Funktionshindrade som är yrkesverksamma åker kollek-
tivt till sitt arbete i stort sett i samma utsträckning som
icke funktionshindrade.

MÅL OCH RESULTAT

MÅL FÖR 2001 RESULTAT

Andelen funktionshindrade som kan ut-
nyttja vägtransportsystemet skall öka.

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

Andel och antal resande till fots, med
cykel och med buss skall sammantaget
öka.

Bidragsverksamheten till enskilda väg-
ar skall säkerställa att standard och till-
gänglighet på enskilda vägar som er-
håller statsbidrag upprätthålls.

MÅL OCH RESULTAT

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt 
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Mer än hälften av de funktionshindrade som vanligt-
vis inte reser kollektivt skulle utan problem kunna åka
buss eller spårvagn. Mer än hälften (56 procent) av de
funktionshindrade som inte åkt kollektivt under senaste
året anger att de inte har problem med att åka kollektivt
utan avstår från det av andra skäl. En av tre anger att de
inte kan resa kollektivt på grund av sitt funktionshinder.
Det vanligaste skälet till att inte åka kollektivt är dock
att man hellre kör bil.

Av funktionshindrade med rörelsehinder gjorde 5
procent i genomsnitt minst en bussresa per dag (SCB).
Totalt i denna grupp gjorde 56 (57) procent minst en
resa per dag. Tillgänglig statistik tyder inte på någon ök-
ning under 2001 av andelen funktionshindrade som har
utnyttjat vägtransportsystemet. Genomförda åtgärder
under året bör dock ha förbättrat möjligheterna för 
funktionshindrade. Exempel på åtgärder är om- och ny-
byggnad av resecentrum, terminaler och busshållplatser
samt utbyggda gång- och cykelvägar.

Barn

Kunskaperna om barns möjligheter att på egen hand ut-
nyttja vägtransportsystemet är bristfälliga. Enligt SCB:s
resvaneundersökning gör 86 procent av barn i åldern
6–17 år i genomsnitt minst en resa per dag. 12 procent
gör minst en bussresa per dag. Tidigare undersökningar
tyder på att tillgängligheten inte har förbättrats för barn.
I en undersökning bland föräldrar från 2000 bedömer 36
procent att deras barn inte kan ta sig till skolan på egen
hand. Hälften av dem uppger bristande trafiksäkerhet
som skäl. Jämfört med en liknande undersökning från
1981 och 1983 tycks tillgängligheten för barn ha minsk-
at för alla målpunkter. Målet om barns ökade möjlighet
att utnyttja vägtransportsystemet anses därför inte vara
uppfyllt.

Mått har börjat utvecklas för hur stor andel av skol-
barnen som kan ta sig till skolan på egen hand. I detta
arbete ingår ett GIS-verktyg (geografiskt informations-
system) som med ett antal parametrar eller kvalitets-
indikatorer kan beräkna tillgängligheten till skolan för
barnen. GIS-verktyget har använts på en innerstadsskola
i en mindre tätort för barn i åldrarna 6–11 år. Resultatet
från denna skola visar att få av barnen har en tillgänglig
och säker skolväg.

Förflyttningar till fots, med cykel och med buss 

Enligt SCB: s resvaneundersökning fortsätter trenden
med ökat antal förflyttningar till fots (21 procent av 
totala antalet resor) och minskat antal resor med cykel
(11 procent av totala antalet resor). Antalet bussresor har
i stort sett varit oförändrat de senaste åren, 6 procent av
totala antalet resor. Jämfört med 2000 har det dock sam-
mantaget skett en mindre ökning både vad gäller antal
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och andel. Resterande andel är till största delen bilresor.
Under 2001 var andelen gång- och cykeltrafik av 

persontransportarbetet i vägtransportsystemet vardera
ca 2 procent, vilket är i stort sett samma andel som 2000.
Busstrafikens andel av detta persontransportarbete var
ca 8 procent, en svag ökning från 2000. Statistiken, som
omfattar lokal och regional busstrafik, långfärdsbuss och
charterbuss, är dock osäker.

Totalt sett tyder statistiken på att antalet och andelen
resor till fots, med cykel och med buss har ökat något
under året. Förändringarna ligger dock inom felmargi-
nalerna. Vi gör ändå bedömningen att någon eller några
delar av målet haft en positiv utveckling, varvid målet
anses delvis uppfyllt.

Bidrag till enskilda vägar

Målet har delvis uppfyllts. Vägarna har hållits öppna för
allmänheten men det är osäkert om standarden har 
upprätthållits eftersom bidrag till underhåll inte kunnat
lämnas i önskvärd omfattning. Se vidare i kapitlet Väg-
verkets insatser, Myndighetsutövning.

TRANSPORTKVALITET

LÅNGSIKTIGT MÅL

Målet är att transportsystemets utformning och funktion 
medger en hög transportkvalitet för näringslivet.

Ett väl fungerande transportsystem är av stor betydelse
för att kunna utveckla näringslivet.

Under året har målområden definierats och en nu-
lägesbild tagits fram. Målområdena är vägens yta, väg-
ens bärighet och vägsystemets tillförlitlighet.

MÅL FÖR 2001 RESULTAT

Vägverket ska genom sina samlade
åtgärder under år 2001 förbättra 
tillståndet på det statliga vägnätet, 
jämfört med år 2000.

MÅL OCH RESULTAT

Delvis uppfyllt
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Andelen belagd väg har ökat under året, liksom andelen
väg med högsta tillåten bärighet. De belagda vägarnas
ytstandard, räknat på medelvärden över tre år, visar
ingen förändring mellan perioderna 1996/98 och
1999/01. Tjällossningsproblemen var mycket stora
under 2001 och till stor del betingade av mycket höga
grundvattennivåer. Restriktioner fanns på 12 procent fler
vägar än 1999, som också var ett år med stora problem.
Målet att förbättra tillståndet på vägarna är därför endast
delvis uppfyllt.

Vägytans tillstånd

Av de statliga vägarna  i skogslänen1 är 2001 (2000) 68,0
(67,8) procent belagda, total 28 812 (28 699) km. I övriga
landet är motsvarande andel 86,7 (86,3) procent och den
belagda väglängden 48 416 (48 174) km.

Vägnätets ytstandard följs upp genom mätning av
ojämnhet i längsled och tvärled. Det som påverkas mest
negativt av ojämnheter är fordonskostnader, restid och
komfort. Ojämnhet i längsled beskrivs med ett index,
som benämns IRI-värde. Ett IRI-värde över fyra påverk-
ar reshastigheten hos de flesta förarna.

Ojämnheterna i längsled på vägar med mer än 2 000
fordon per dygn i genomsnitt har varit relativt små under
den senaste tioårsperioden. Däremot är ojämnheterna
höga på vägar med mindre än 2 000 fordon per dygn i
genomsnitt. Tillståndet har successivt blivit allt mer lika
i skogslänen och i övriga landet för båda kategorierna.
Under 2001 hade i skogslänen 153 (177) km väg med
mer än 2 000 fordon per dygn ett IRI-värde över fyra.
Motsvarande längd för övriga län var 327 (421) km. Av
vägarna med mindre än 2 000 fordon per dygn var det 
5 408 (5 196) km i skogslänen och 6 729 (6 669) km i 
övriga län som hade ett IRI-värde över fyra. 

På högtrafikerade vägar beror skador i tvärled 
huvudsakligen på dubbdäckslitage. I skogslänen har an-
delen vägar med mer än 2 000 fordon per dygn och med
spårdjup över 15 mm stadigt minskat det senaste decen-
niet från över 10 procent och ligger nu under 6 procent. I
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övriga län har andelen legat strax över 6 procent under
hela denna period. Antalet km väg med mer än 2 000
fordon per dygn och med ett spårdjup över 15 mm var i
skogslän 225 (240) km och i övriga län 857 (1001) km.

På vägar med mindre trafik än 2 000 fordon per dygn
beror skador i tvärled huvudsakligen på otillräcklig 
bärighet. Våra mätmetoder medger inte en tillförlitlig
analys av dessa skador.

Bärighet

Som mått på vägars bärighet används dels andel väg
med högsta tillåten bärighet, bärighetsklass 1 (BK1;
bruttovikt upp till 60 ton), dels bärighetsnedsättning,
såväl längd som tid. Längden väg som normalt upplåts
för BK1 har ökat med 365 km under året. Den procentu-
ella ökningen är av samma storleksordning i skogslänen
som i övriga landet.

Tjällossningsperioden 2001 var mycket besvärlig i
stora delar av landet. Antal kilometer avstängd väg var
25 procent högre än genomsnittet de fem föregående
åren. Om hänsyn dessutom tas till avstängningstiden var
ökningen över 30 procent. Det myckna regnandet som-
maren och hösten 2000 ledde till att grundvattennivån
låg långt över det normala med åtföljande problem i
samband med tjälning och tjällossning. Det är Kalmar,
Jönköpings, Östergötlands och Örebro län som har haft
en besvärligare vår än tidigare år. Norrbottens, Väster-
bottens och Örebro län har haft restriktioner på störst del
av sitt vägnät, över 30 procent. Nedsättningarna av 

MÅL OCH RESULTAT

1 Skogslänen är Norrland, Dalarna och Värmland.
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MÅL OCH RESULTAT

bärigheten varade i genomsnitt 49 (48) dygn. Situa-
tionen var speciellt besvärlig på ett antal grusvägar i
Norrbotten och Västerbotten där 28 mil väg var totalav-
stängd, även för personbilstrafik. Skolskjutsar, hem-
tjänst, post, ambulans och andra samhällsfunktioner
fungerade inte och cirka 500 personer blev isolerade.

I Region Mitt har Vägverket, genom ett nära sam-
arbete med transportnäringen, kunnat minska de form-
ella begränsningarna i tillåten belastning. Detta har kun-
nat ske genom att transportörerna har åtagit sig att
självmant avstå från transporterna under de mest kritiska
dygnen. 

REGIONAL UTVECKLING

LÅNGSIKTIGT MÅL

Målet är en positiv regional utveckling, där vägtransport-
systemet främjar en positiv regional utveckling genom att
dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av 
landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa tran-
sportavstånd.

Genomförandet av länsplanerna för regional transportinfra-
struktur skall ske på ett sådant sätt att en lika stor andel av
respektive länsplan är genomförd efter en femårsperiod
fr.o.m. år 1998 (vid utgången av år 2002).

MÅL FÖR 2001 RESULTAT

Vägverket ska genom sina samlade
åtgärder under år 2001 arbeta för att
utvecklingsmöjligheterna mellan olika
delar av landet utjämnas jämfört med
år 2000.

En sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen är
att en utjämning mellan skogslänen och övriga landet
har skett vad avser vägytestandard och grusvägsunder-
håll medan ingen förbättring har skett för bärighet, 
beläggning av grusvägar och restider.

Den regionala utvecklingen av vägytestandard och
bärighet på vägnätet finns redovisad i avsnittet Trans-
portkvalitet.

65

Beläggning av grusvägar

Av landets grusvägar finns 13 551 km, eller 64 procent, 
i skogslänen. Skogslänens andel av grusvägarna med
trafik över 250 fordon per dygn är 59 procent eller 419
km. Investeringarna i beläggning av grusvägar har i
skogslänen varit i paritet med de andelar av grusväg-
längd som finns där. Någon utjämning över landet har
därmed inte skett.

Under 2001 har grusvägarna i skogslänen fått 55 pro-
cent av driftresurserna, 98 procent av underhållet och 56
procent av investeringarna. Av alla resurser som satsats
på grusvägar har 76 procent hamnat i skogslänen. 

Investeringar och restider i skogslänen1

Vägtransporter i skogslänen svarar 2001 (2000) för cirka
25 (30) procent av landets totala restid och reskostnad.
Medelvärdet för de senaste fem åren är 29 (30) procent.
Minskningen av restid och reskostnad i skogslänen ska
därför vara minst 25 procent av minskningen totalt i 
landet för att investeringarna ska anses bidra till en posi-
tiv regional fördelning. Under 2001 har investeringarna
medfört effekter i skogslänen på 14 (1) procent av lan-
dets totala restidsminskning respektive 16 (1,5) procent
av landets totala reskostnadsminskning. Medelvärdet för
de senaste fem åren är för restidsminskningen 17 (16)
procent och för reskostnadsminskningen 21 (23) pro-
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Delvis uppfyllt

1 Begreppen skogslän (används fr.o.m. 2001) och stödområden (användes
t.o.m. 2000) är inte identiska. Jämförelser mellan dessa perioder innehåller
därför viss osäkerhet.
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Under första halvan av 1990-talet skedde en kraftig
minskning av antalet dödade och svårt skadade person-
er. Denna positiva utveckling avtog i mitten av 1990-
talet, och från 1998 till 2000 har antalet dödade och
svårt skadade personer ökat. Under 2001 beräknas
antal-et dödade bli i stort sett oförändrat jämfört med
2000. Det innebär att utvecklingen inte närmat sig vare
sig det långsiktiga målet eller etappmålet för 2007 om
högst 270 dödade.

Ökningen av antalet dödade och svårt skadade per-
soner från 1998 beror delvis på att trafiken ökat. Antalet
dödade unga bilförare har ökat samtidigt som antalet 
dödade i olyckor med äldre successivt minskat. Antalet
dödade i mötesolyckor med tung lastbil har ökat under
andra hälften av 1990-talet. Denna ökning har dock inte
fortsatt under 2001 då antalet dödade var oförändrat
jämfört med 2000. 

MÅL FÖR 2001 RESULTAT

Antalet dödade till följd av vägtrafikolyckor
per fordonskilometer på det statliga vägnä-
tet skall minska år 2001 jämfört med 
år 2000.

Regeringens handlingsprogram med elva
punkter för ökad trafiksäkerhet skall genom-
föras. Vägverkets del av detta mål är att
● genomföra kostnadseffektiva trafiksäker-
hetsåtgärder på hela det statliga vägnätet
där flest svåra olyckor sker 
● genomföra demonstrationsprojekt av stra-
tegisk betydelse för trafiksäkerheten på det
kommunala vägnätet
● verka för att efterlevnaden av gällande
regler skall öka bland alla trafikanter (mått:
hastighetsöverträdelser, bältesanvändning
och rattonykterhet)
● verka för att användningen av cykelhjälm
skall öka (mått: cykelhjälmsanvändning)
● Vägverkets egna och upphandlade trans-
porter skall vara kvalitetssäkrade avseende
trafiksäkerhet och miljöpåverkan
● verka för att egna och upphandlade trans-
porter för övriga aktörer inom vägtransport-
sektorn skall vara kvalitetssäkrade avse-
ende trafiksäkerhet och miljöpåverkan
● stimulera och påskynda införandet av ny
teknik som hjälper föraren till trafiksäkrare
beteende.

Efterlevnaden av gällande regler skall öka
bland förare och företagare inom yrkes-
trafiken (mått: bältesanvändning).

* Uppfyllt för entreprenadupphandlingar men ej fullt ut för egna resor
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cent. Investeringarna har därmed inte bidragit till den 
regionala utjämningen.

En annan aspekt av regional fördelning är hur sänkta
hastighetsgränser påverkar restiden i olika delar av 
landet. Endast en mindre del av restidsökningen under
året beroende på sänkta hastighetsgränser har skett i
skogslänen.

Länsplaner för regional infrastruktur

Enligt regleringsbrevet för 2001 ansvarar Vägverket för
att lika stor andel av respektive länsplan är genomförd
vid utgången av 2002. I regleringsbrevet för 2002 har två
ändringar gjorts. Dels ska lika stor andel vara genom-
förd när en ny plan träder i kraft, 2004 enligt infra-
strukturpropositionen, dels ska åtgärdstyperna bärighet,
tjälsäkring och rekonstruktion undantas. Med hänsyn till
utfallet hittills bedömer Vägverket att det nya målet är
möjligt att nå. 

TRAFIKSÄKERHET

LÅNGSIKTIGT MÅL

Målet är en säker trafik, där det långsiktiga målet för trafik-
säkerheten skall vara att ingen dödas eller skadas allvarligt
till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Väg-
transportsystemets utformning och funktion skall anpassas
till de krav som följer av detta.

Målet för 2001 är att Vägverket genom sin verksamhet skall
bidra till att antalet dödade och svårt skadade till följd av 
vägtrafikolyckor minskar och att antalet dödade i väg-
trafikolyckor understiger 270 dödade år 2007 på hela 
vägtransportsektorn.
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Antalet dödade i vägtrafiken 2001 beräknas vara oför-
ändrat jämfört med 2000. År 2001 beräknas 5651 per-
soner ha dödats i vägtrafiken. Från och med år 2001 har
genom Vägverkets djupstudier de personer som avlidit
p.g.a. sjukdom kunnat identifieras och exkluderas ur 
statistiken. Under år 2000 omkom 5912 personer enligt
den officiella statistiken varav ca 25 personer beräknas
ha avlidit p.g.a. sjukdom. Antalet dödade i vägtrafik-
olyckor uppgick således till ca 565 personer.

Antalet dödade per fordonskilometer på det statliga
vägnätet minskade under 2001 med en procent jämfört
med 2000. Därmed är målet uppnått att antalet dödade
till följd av vägtrafikolyckor per fordonskilometer på det
statliga vägnätet ska minska. 

Antalet dödade är i stort sett oförändrat på både det
statliga vägnätet och övrigt vägnät. Dock ökade antalet
dödade gående och bilpassagerare något under 2001.
Bland gående drabbades framförallt fler äldre över 75 år
och bland bilpassagerare ökade antalet dödade barn
under 18 år. Antalet dödade bilförare och cyklister har
minskat något.

Av de trafikdödade de senaste fem åren har i genom-
snitt 140, ca 25 procent, varit kvinnor. Ca 85 procent av

7069

de omkomna bilförarna var män medan antalet dödade
bilpassagerare i stort sett var jämnt fördelade mellan
könen. Andelen män bland dödade mopedister och 
motorcyklister var 90 procent, bland cyklister ca 75 pro-
cent och bland gående ca 60 procent. 

MÅL OCH RESULTAT

Mötesolyckor med tung lastbil är ett problem som ökat.
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1 Definitiva uppgifter om antalet dödade och skadade under 2001 finns ännu
ej tillgängliga (feb. 2002).
2 Under perioden 1994–2000 ingick ca 25 personer per år som bedöms ha
avlidit p.g.a. sjukdom.
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Antalet polisrapporterade svårt skadade är i stort sett
oförändrat på både statligt- och övrigt vägnät liksom för
samtliga trafikantkategorier. År 2001 (2000) beräknas ca
4 100 (4 104) personer skadats svårt. 

Andelen kvinnor av dem som polisen bedömt som
svårt skadade har varit ca 40 procent under de senaste
fem åren, d.v.s. i genomsnitt drygt 1 500. Ca två tredje-
delar av de svårt skadade bilförarna var män. Bland
svårt skadade motorcyklister och mopedister var ande-
len män ännu högre, mer än 80 procent. Bland bil-
passagerare var däremot majoriteten svårt skadade kvin-
nor, 55 procent, medan antalet svårt skadade bland
cyklister och gående var jämt fördelade mellan kvinnor
och män.

I den officiella vägtrafikolycksstatistiken för antalet
svårt skadade finns ett betydande bortfall. För att få en
säkrare uppskattning av hur många som i verkligheten
skadas svårt i trafiken kan Socialstyrelsens patientstat-
istik användas. Enligt patientskadestatistiken 1999 skad-
ades ca 12 000 så svårt att de blev inlagda på sjukhus.

EFFEKTER AV ÅTGÄRDER

Sammanlagt bedöms åtgärder som genomförts under
2001 ha medfört 18 färre dödade och 100 färre polisrap-
porterade svårt skadade i trafiken. Dessa åtgärder har
dock inte varit tillräckliga för att minska det totala antal-
et dödade i vägtrafikolyckor. Personbilstrafiken beräknas
ha ökat med 1,3 procent och den tunga lastbils-
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trafiken med 2,6 procent jämfört med 2000. Förutom 
trafikökningen har sannolikt även andra faktorer på-
verkat trafiksäkerheten negativt. Systembolagets försälj-
ning – mätt i ren alkohol – har under 2001 ökat med 6
procent, vilket erfarenhetsmässigt innebär att antalet 
alkoholpåverkade förare i trafiken ökar.

Användare

Allmänhetens värdering av trafiksäkerhet bedöms ha ökat
under året. I enkäter 2001 (2000) säger sig 20 (17) 
procent vara villiga att betala mer för bensinen om peng-
arna går till trafiksäkerhetsåtgärder. Fler anser också att
politikers och beslutsfattares vilja att satsa på trafiksäker-
het har ökat den senaste tiden. Det påståendet instämmer
37 (33) procent i. Allmänhetens intresse för trafiksäker-
hetsfrågor har dock minskat till 37 (40) procent.

Någon säkerställd förändring av hastighetsöverträd-
elserna finns ej jämfört med 2000. Jämfört med 1997 har
dock hastighetsöverträdelser för personbilar ökat med 3
procentenheter medan det för tunga lastbilar ökat med 4
procentenheter. Hastighetsgränserna på det statliga väg-
nätet överskreds i 57 (55) procent av trafikarbetet. På
vägar i tätort överskreds hastighetsgränserna i 50 (49)
procent av trafikarbetet. Medelhastigheten, som redo-
visas i avsnittet Fakta om transportsystemet, har inte för-
ändrats på någon vägkategori under 2001 jämfört med
2000. 

Användningen av bilbälte i personbilar och av cykel-
hjälm har inte heller förändrats. Cykelhjälmsanvänd-
ningen var 16 (16) procent 2001 (2000). Bilbältes-
användningen var för förare i personbilar 90 (90) pro-
cent och för passagerare i framsätet 92 (92) procent.
Bland vuxna i baksätet var bältesanvändningen 75 (72)
procent och bland barn i baksätet 89 (89) procent. 
Användningen av bilbälte bland förare av taxi och tunga
lastbilar är i stort sett oförändrad. Bältesanvändningen
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var bland taxiförare 60 (60) procent, bland förare av
tunga lastbilar 23 (19) procent och bland förare av tunga
lastbilar med släp 25 (27) procent under 2001 (2000).
Enkätresultat visar att såväl bilbälte som cykelhjälm an-
vänds i högre grad av kvinnor än män.

Antalet anmälda rattfylleribrott var enligt Rikspolis-
styrelsen 17 143 (16 523); av dessa var 4 645 (3 805)
drograttfylleribrott. Totalt sett är det en ökning med 3,6
procent jämfört med föregående år. Hela ökningen finns
bland drograttfylleribrotten. Av de misstänkta för ratt-
fylleri eller grovt rattfylleri är andelen kvinnor 10 pro-
cent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.

Antalet rattfylleribrott ger dock ingen bra bild över
utvecklingen av alkohol- och drogproblematiken i väg-
trafiken eftersom dessa siffror är avhängiga polisens
egna aktiviteter. Beräkningar som Vägverket genomfört
visar att det sker ca 14 000 bilresor per dag i Sverige där
föraren är alkoholpåverkad. Av de fordonsförare som
omkom i trafikolyckor 2000 obducerades 90 procent. Av
dessa har 23 procent varit påverkade av alkohol. Det är
en ökning med 2 procentenheter jämfört med 1999.

Det är idag inte möjligt att dra några slutsatser om
hur rattfylleribrott och drograttfylleribrott fördelar sig
mellan yrkestrafik och övrig trafik. Ett arbete med att ut-
veckla den statistik som finns inom yrkestrafikområdet
pågår och kommer att fortsätta under nästa år.

Fordon

Antalet bilar (personbilar, bussar och lastbilar) i trafik
var vid årsskiftet 4 428 423, vilket är drygt 40 000 eller
1 procent fler än vid utgången av 2000. Under 2001
(2000) nyregistrerades 290 262 (354 650) personbilar
och 299 758 (169 517) avregistrerades. Efter hand som
de äldsta bilarna avregistreras blir bilparken säkrare, 
eftersom nya bilar normalt är krocksäkrare än äldre.
Bland annat är en allt större andel av personbilarna ut-
rustade med krockkudde på förarplatsen. Sådana bilars
andel av trafikarbetet fortsätter att öka och uppgick 2001
till 60 (53) procent. Däremot innebär den ökade trafiken
med tunga lastbilar en ökad skaderisk för övriga trafik-
anter, vilket ger negativ effekt på trafiksäkerheten.
Förarstödssystem som alkolås, bältespåminnare och 
hastighetsanpassningssystem i fordon har börjat införas.
Sådan utrustning fanns 2001 i ca 300 av de fordon som
används för samhällsbetalda resor i yrkestrafik.

Lagen om krav på vinterdäck under perioden 1 dec-
ember till 31 mars infördes i december 1999. En studie
som presenterats under året pekar mot att lagen om 
vinterdäck haft gynnsamma effekter på personskade-
olyckorna. Totalt minskade personskadeolyckorna med
två procent och olyckor med svårt skadade och döda
med åtta procent, när två vinterperioder före och efter
lagen jämförts. Minskningen är dock inte statistiskt 
säkerställd.

Infrastruktur

De nybyggnader på det statliga vägnätet som genom-
förts under 2001 beräknas medföra att antalet dödade 
årligen minskar med 5 personer och antalet svårt skad-
ade med 30 personer. Satsningen på riktade trafiksäker-
hetsåtgärder på det befintliga vägnätet under 2001
uppskattas ge en årlig effekt på 10 färre dödade och 60
färre svårt skadade personer. Kostnaderna för att åstad-
komma en reducering av en dödad person per år upp-
skattas till 200 miljoner kronor när det gäller riktade
trafiksäkerhetsåtgärder och 900 miljoner kronor för
övrig nybyggnation.

Hastighetsgränserna har under 2001 sänkts från 110
till 90 km/tim på 93 km väg och från 90 till 70 km/tim
på 649 km väg. Detta beräknas medföra en förväntad
minskning med 1 dödad och 3 svårt skadade personer
per år. Försöket med sänkta hastighetsgränser vintertid
har fortsatt. Det innebär dock ingen ytterligare minsk-
ning av antalet dödade och svårt skadade eftersom om-
fattningen av försöket är i samma storleksordning som
förra vintern, ca 1 procent av trafikarbetet på det statliga
vägnätet.

Under senare delen av året har automatisk hastighets-
övervakning införts på flera sträckor. Den korta tiden
som kameraövervakningen varit i drift medför dock att
effekten av övervakningen blivit liten för 2001. Den 
årliga effekten beräknas bli tre färre dödade och sju färre
svårt skadade.

Totalt har 33 utvecklings- eller demonstrations-
projekt genomförts på det kommunala vägnätet under
2001 till en kostnad av 15,2 miljoner kr. Syftet är att 
stimulera kommunerna att vidta effektiva åtgärder
genom att sprida erfarenhet och kunskap. Bland projekt-
en kan nämnas exempel på utformning av övergång-
ställen som ersätter vägbulor. Försök har också genom-
förts där kombinationer av fysiska åtgärder i tätortsmiljö
har testats på s.k. 50/30-gator, dvs. gator med varierad
hastighetsbegränsning. Ett större projekt med 6 km 
hastighetssäkrad gata (Nollvisionsslingan i Trollhättan)
har slutförts under året. 75
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Separering av lokaltrafik, Nollvisionsslingan utanför Trollhättan.
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MILJÖ

LÅNGSIKTIGT MÅL

Målet är en god miljö, där vägtransportsystemets utformning
och funktion anpassas till krav på en god och hälsosam livs-
miljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador
samt en god hushållning med mark, vatten, energi och andra
naturresurser främjas.

Vägverket skall genom sin verksamhet bidra till att utsläppen
av koldioxid från vägtransportsektorn i Sverige skall vara på
samma nivå år 2010 som år 1990.

Det skall inte finnas några bostads- och vägmiljöer där bo-
ende exponeras för vägtrafikbuller överstigande 65 dB(A) 
ekvivalentnivå utomhus vid fasad år 2007 och längs statliga
vägar redan år 2003. I de fall utomhusnivån inte kan reduce-
ras till 65 dB(A) skall inriktningen vara att inomhusvärdet inte
överstiger 30 dB(A) ekvivalentnivå.

MÅL FÖR 2001 RESULTAT

Vägverkets samlade åtgärder skall leda till
en minskning av utsläppen av koldioxid
från vägtransportsektorn år 2001 jämfört
med om Vägverket inte vidtagit några 
åtgärder.
De totala utsläppen för vart och ett av äm-
nena kväveoxider och flyktiga, organiska
ämnen (VOC) från vägtransportsystemet
skall minska år 2001 jämfört med år 2000.
2001 skall halterna av vart och ett av 
ämnena koloxid, kvävedioxid och svavel-
dioxid samt sot och par tiklar minska 
jämfört med 2000.
Utsläppen av cancerframkallande ämnen i
tätorterna år 2001 skall minska jämfört
med år 2000.
Vägverket skall vidta åtgärder samt ut-
veckla och sprida kunskap för att minska
hälsopåverkan av luftföroreningar i tätort.
Färre boende skall exponeras för väg-
trafikbuller överstigande 65 dB(A) ekviva-
lentnivå utomhus vid fasad år 2001 än år
2000.
Vattentäkter och vattenskyddsområden
som påverkas av vägsalt skall minska.
Vid anläggning av vägar samt vid drift och
underhåll av vägar skall miljöfarliga mate-
rial inte införas i infrastrukturen, använd-
andet av icke förnyelsebara material
minimeras och material återanvändas.
Nya transportanläggningar skall lokal-
iseras så att de fungerar i samklang med
sin omgivning och utformas med hänsyn
till regionala och lokala natur- och kultur-
värden.

*  Ej uppfyllt vad gäller sot och partiklar
** Förbrukningen av naturgrus har ökat.

För vissa miljömål går utvecklingen i rätt riktning, men i
några fall alltför långsamt. Inom flera områden är det
svårt att nå målen. Det långsiktiga målet att koldioxidut-
släppen från vägtransportsektorn ska vara på samma

nivå 2010 som 1990 kommer inte att nås utan ytterligare
åtgärder. Utsläppen av koldioxid från främst den tunga
trafiken fortsätter att öka. Övriga utsläpp fortsätter att
minska som en följd av renare fordon. Städernas mil-
jöproblem med höga avgashalter, buller och otrivsam
miljö har samlat inte förbättrats nämnvärt. Kommande
miljökvalitetsnormer för luft kommer sannolikt att över-
skridas på många håll. Längs de statliga vägarna på
landsbygd vidtas åtgärder mot buller och för skydd av
vattentäkter, men i långsam takt. Vägverket utvecklar 
arbetet inom natur, kultur och gestaltning, vilket om
några år kan ge märkbara resultat.

Utsläpp av luftföroreningar 

Utsläppen av koldioxid beräknas ha ökat med ca 0,8 pro-
cent under 2001. Detta är en något lägre ökningstakt än
föregående år. Att utsläppen inte har fortsatt att öka i
samma takt som tidigare beror på att trafiken med tunga
fordon inte haft lika stor ökning som under föregående
år samt att bränsleförbrukningen minskar för nya per-
sonbilar. Trenden fortsätter att förbrukningen av bensin
minskar och förbrukningen av diesel ökar. Sedan 1990
beräknas utsläppen av koldioxid ha ökat med 7 procent.
Vägverkets beräkning utgår från förbrukad mängd
bränsle, till skillnad från SCB:s siffror som utgår från 
levererad mängd, vilket för enstaka år kan ge olika re-
sultat p.g.a. lagring av bränsle.

Vägverket har under år 2001 vidtagit flera åtgärder
som innebär en minskning av koldioxidutsläppen från
vägtrafiken eller som har potential att leda till en minsk-
ning. Inom sektorsuppgiften har utbildning i sparsamt
körsätt gett beräknade utsläppsminskningar på ungefär 
8 500 ton. Andra projekt, som kvalitetssäkring av trans-
porter, innehåller flera delmoment som också ger ut-
släppsminskningar, men de är ännu inte kvantifierbara.
Under 2001 sänktes hastigheten på det statliga vägnätet
på en total vägsträcka av 580 km. Detta bedöms minska
utsläppen av koldioxid med ca 1 600 ton. Väginvester-
ingar som avser objekt större än 5 miljoner kronor, som
öppnats för trafik under 2001, har tillsammans med
andra åtgärder inom väghållningen gett beräknade ut-
släppsminskningar på ca 750 ton. Vägverkets samlade
åtgärder har gett en total minskning av koldioxid-
utsläppen på ca 11 000 ton. För Vägverkets tjänsteresor
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har koldioxidutsläppen varit oförändrade sedan år 2000,
medan antalet anställda ökat. Utsläppen per anställd har
därför minskat med ca 5 procent.

Utsläppen av kväveoxider har minskat med 30 pro-
cent sedan 1995. Jämfört med förra året är minskningen 6
procent. Utsläppen av kolväten har minskat med 44 pro-
cent sedan 1995. Jämfört med förra året är minskningen
11 procent. Utsläppen av cancerframkallande ämnen i tä-
tort har minskat med 50 procent sedan 1991 och med 10
procent sedan förra året. Minskningen av utsläppen av
kväveoxider, kolväten och cancerframkallande ämnen
beror på att fordon med bättre miljöegenskaper står för en
allt större del av trafikarbetet samt på att bränslenas mil-
jöegenskaper har förbättrats. Bensin och diesel av mil-
jöklass 1 är nu helt dominerande med marknadsandelar
på 99,9 procent respektive 98,6 procent.

Halterna av kvävedioxid i tätorter har totalt minskat
med ca 44 procent sedan vintern 1986/87 enligt det be-
folkningsviktade miljöindex som SCB har utvecklat för
luftkvalitet. Motsvarande minskning för svaveldioxid är
ca 88 procent. Minskningen av halterna av svavel-
dioxid och kvävedioxider har hållit i sig fram till de 
senaste åren. Sothalterna minskade från vintern 1986/87
till vintern 1998/99 med 53 procent. Sedan dess har
dock sothalterna ökat med 14 procent. Ökningen är
oroväckande och orsaken bör klargöras. Under vinter-
halvåret 2000/2001 klarades miljökvalitetsnormen för
svaveldioxid och gränsvärdet för sot medan gränsvärdet
för kvävedioxid överskreds vid flera vägar. Mellanårs-
variationer förekommer eftersom halterna av luftförore-
ningar även beror på faktorer som ventilationsför-
hållanden, temperatur och intransport av föroreningar
från andra regioner.
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Miljöindex har inte kunnat bildas för partiklar och
kolmonoxid eftersom mätningarna inte är lika frekvent
förekommande. I Stockholm noteras en minskning på
Hornsgatan och Sveavägen av kolmonoxid från 1989/90
till 2000/2001 med 60 procent. Den längsta mätserien
för partiklar (PM-10) finns i Göteborg där mätningar
skett sedan början på 1990-talet. Det går dock inte att 
utläsa några tydliga trender utifrån dessa mätningar,
möjligen har halterna minskat något.

Buller

Vägverket har ingen fortlöpande uppföljning av buller-
utsatta personer längs kommunala gator. Enligt tidigare
uppskattning är totalt ca 215 000 personer utsatta för
buller över 65 dB(A) utomhus. Genom den ökade trafik-
en tillkommer nya bullerutsatta personer. Trots att Väg-
verket och kommunerna utfört bullerskyddsåtgärder
bedömer vi att det totala antalet bullerutsatta inte har
minskat under året.

För 2 350 personer längs det statliga vägnätet har
under året åtgärder vidtagits så att bullernivån nu un-
derstiger 30 dB(A) inomhus, medan ungefär lika många
bullerutsatta har tillkommit under året. Vid utgången av
året beräknas det längs de statliga vägarna, finnas ca 
18 400 personer som är utsatta för trafikbuller över 65
dB(A) utomhus och som fortfarande återstår att åtgärda.
Med de åtgärder som är planerade enligt länsplanerna
för regional transportinfrastruktur kommer målet inte att
nås till 2003. Det är emellertid möjligt att i huvudsak
uppnå målet på de statliga vägarna år 2005 inomhus,
men ej utomhus, i enlighet med regleringsbrevet för
2002. 78
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Vattentäkter och vattenskyddsområden
Svenska Vatten- och avloppsverksföreningen presenter-
ade under 2001 siffror som bygger på enkätsvar från 
ungefär hälften av landets kommunala vattenverk som
svarat på frågor om bland annat förekomst av klorid i
vattnet. De som svarat producerar mer än 90 procent av
allt vatten som kommer från kommunala vattenverk. En-
käten visade att tio kommunala vattentäkter hade klorid-
halter överstigande 100 mg/liter år 2000. En av dessa,
med 35 000 anslutna personer togs ur drift under 2000.
Återstående antal personer som har höga kloridhalter var
ca 8 500 personer.

Sedan 1995 har 96 konfliktpunkter mellan statlig väg
och större vattentäkter åtgärdats varav 16 under 2001.
Vägverket har under 2001 fått in rapporter om ca 15 (40)
små vattentäkter som påverkats negativt av väghåll-
ningen. Det rör sig om enskilda brunnar nära vägen som
påverkats av vägsalt. Vad gäller saltanvändningen under
året och åtgärder för att minska denna, se kapitel Väg-
verkets insatser, Statlig väghållning.

Sammantaget visar dessa siffror att problemet med
vägsaltets förorening av brunnar och större vattentäkter
inte är löst, och att nuvarande uppföljning är för grov för
att visa i vilken riktning problemet utvecklas.

Miljöfarligt och icke förnyelsebart material

År 2001 (2000) förbrukades i den statliga väghållningen
10,6 (9,8) miljoner ton ballast varav 4,0 (3,1) miljoner
ton naturgrus.

Under 2001 har 97 procent av upprivna beläggnings-
massor återvunnits. Detta motsvarar 899 000 ton. Därav
har 81 procent återvunnits till ny beläggning och 19 pro-
cent har använts till andra ändamål. En del av detta finns
i mellanlager för återanvändning kommande år. Under
2001 deponerades 26 000 ton upprivna beläggnings-
massor.

Vägverket har inte deponerat något konstruktionsstål
under 2001. Viss deponering av betong och armerings-
stål har skett. Utrivningen av äldre anläggningar är 
marginell, och därför är mängderna mycket begränsade.
Någon samlad uppföljning har därför inte gjorts.

Lokalisering av nya transportanläggningar

Vägverket driver ett intensivt utvecklingsarbete för att
bättre anpassa infrastrukturen till natur och kulturland-
skapet. Under 2001 har bl.a. metoden Mål och mått för
natur- och kulturvärden testats i vägprojekt i Vägverkets
regioner. Länsstyrelser har varit starkt involverade lik-
som berörda centrala verk. Utvecklingsarbetet inbegrip-
er även långsiktig planering och drift och underhållsåt-
gärder och påverkar även Vägverkets forskning.

Under året har arbetet med att genomföra Vägverkets
arkitektoniska kvalitetsprogram fortsatt. Vägverket antog

i början av året en policy för vägarkitektur som också
har varit utgångspunkten för skriften God vägarkitektur.
En fortbildning har påbörjats för i första hand regioner-
nas projektledare. En handledning för upprättande av
gestaltningsprogram har tagits fram. Ett informations-
paket har också tagits fram för Vägverkets medarbetare
för att underlätta en dialog med allmänheten kring 
vägutformings- och arkitektoniska frågor. Ett antal åt-
gärder i arkitektoniska kvalitetsprogrammet har av olika
anledningar dock försenats exempelvis upphandlings-
rutiner för arkitetur, översyn av vägmärkesförordningen
och skötselprogram för befintliga vägmiljöer. I kapitlet
Året i sammandrag finns mer att läsa om arkitektur-
satsningarna.

Vid planering och ombyggnad av befintliga vägar tas
miljökonsekvensbeskrivningar fram och samråd sker
med berörda miljöorganisationer och myndigheter,
däribland länsstyrelsen. Prövningen är ingående och
Vägverket bedömer att vägåtgärderna i flertalet fall har
anpassats till det omgivande landskapet. Överklaganden
har under 2001 gjorts för 14 av de 71 fastställda arbets-
planerna. Av de vägavsnitt som öppnats under året ligger
ca 10 km inom utpekat riksintresse för kultur och eller
natur.

Sammantaget bedömer vi att arbetet med att anpassa
infrastrukturanläggningar till omgivningen har gått
framåt under året. Målet bedöms därför vara till största
delen uppfyllt.

MÅL KOPPLADE TILL FLERA VERKSAMHETS-
OMRÅDESMÅL

MÅL FÖR 2001 RESULTAT

Vägverket skall, med hänsyn till anvisade
medel, fullfölja pågående investeringar och
förbättringsåtgärder på det nationella stam-
vägnätet i enlighet med den nationella väg-
hållningsplanen. På det statliga vägnätet i
övrigt skall med hänsyn till anvisade
medel, investeringar och förbättringsåt-
gärder genomföras i enlighet med läns-
planer för regional infrastruktur.

Vägverket skall i samverkan med berörda
parter for tsätta att utveckla vägtrafik-
ledning i storstäder och på landsbygden
för en effektivare och säkrare användning
av vägtransportsystemet.

Driften av det statliga vägnätet skall ge-
nomföras på ett effektivt sätt samtidigt som
ställda krav på tillgänglighet, trafiksäker-
het och god miljö enligt nationell väghåll-
ningsplan tillgodoses.

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt
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Nationella stamvägnätet – nationell väghållningsplan

Det nationella stamvägnätet omfattar ca 810 mil och 
utgörs av de vägstråk som är mest betydelsefulla ur ett
riksperspektiv. Investeringarna enligt nationell plan har
under året varit 1 854 miljoner kronor och ytterligare
152 km väg har nått målstandarden enligt den nationella
väghållningsplanen för 1998–2007. 

Årets verksamhet har inriktats på att fullfölja de 
investeringar som pågick vid årets ingång, att bygga ut
väg 45 i skogslänen samt att genomföra investeringar 
inriktade på trafiksäkerhet. Byggstarten har senarelagts
för objekt som inte har utpräglad trafiksäkerhetsinrikt-
ning eller hör till väg 45 i skogslänen.

Målet för perioden 1998–2003 är att 4,5 miljarder
kronor av anslaget till nationell plan ska avsättas för 
trafiksäkerhetsprojekt. Till och med 2001 har 2,2 mil-
jarder kronor avsatts och i budgeten för 2002 har 1,1 
miljarder kronor reserverats sådana projekt. Förutsätt-
ningarna för att nå målet bedöms som goda.

Övriga riksvägar och länsvägar – länsplaner för 
regional transportinfrastruktur

Jämfört med de gällande regionala planerna har en stor
del av resurserna, 1 115 av 2 666 miljoner kronor, satsats
på bärighets- och tjälsäkringsåtgärder under året. Bidrag-
en till kollektivtrafikanläggningar, handikappåtgärder,
trafiksäkerhet och miljö i kommunerna har under året
uppgått till 17 procent av den totala volymen i de region-
ala planerna. 

Vägtrafikledning

Utvecklingen av vägtrafikledningen har varit starkare
under år 2001 än under år 2000. Det speglar indikatorn
antal km statlig väg med trafikdetektering för väg-
trafikändamål. Under 2001 har 125 km väg med trafik-
detektering tillkommit, vilket är en fördubbling av ök-
ningstakten jämfört med föregående år. Vid utgången av
2001 fanns det drygt 425 km trafikdetekterad statlig väg,
varav 90 procent i storstäderna.

I avsnittet Vägverkets insatser, Statlig väghållning
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och Sektorsuppgiften finns en utförligare beskrivning av
väginformatikarbetet under året.

Driftverksamhet

Vägverket utvecklar en metod för att mäta om standard-
kraven i den nationella väghållningsplanen uppfylls.
Vägverket gör ändå bedömningen att vi klarar målet om
driften av det statliga vägnätet eftersom endast små av-
vikelser finns redovisade mot standardkraven i den 
nationella väghållningsplanen. En jämförelse av kost-
naderna för drift och underhåll har gjorts med Norge
och Finland. Den visar att Sverige år 2000 hade motsva-
rande kostnader som Finland och lägre kostnader än
Norge. 81
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För att minska intrånget i naturen har åtta faunapassager för utter och
andra smådjur byggs. Dessutom har elva vägtrummor lagts om för att 
underlätta vandring av fisk. 
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MYNDIGHETSSPECIFIKA MÅL

MYNDIGHETSUTÖVNING

MÅL FÖR 2001 RESULTAT

Vägverket skall säkerställa en rättssäker
myndighetsutövning med hög effektivitet
och hög servicenivå för medborgarna.

Vägverket skall minska kötiderna till kun-
skapsprov och körprov jämfört med kö-
tiderna år 2000.

Vägverket skall fastställa standard för
produkter och tjänster inom den avgifts-
belagda verksamheten.

Vägverkets offentligrättsliga avgiftsbelag-
da verksamhet skall uppvisa ett nollresult-
at fr.o.m. år 2001, när hänsyn tagits till att
avgifter för del av verksamheten betalts i
förskott till inkomsttitel före år 2001.

Vägverkets registerverksamhet skall till-
handahålla ett användaranpassat och ak-
tuellt fordons- och körkortsregister samt
yrkestrafikregister med hög informations-
tillgänglighet till lägsta möjliga kostnad.

Den reala prisnivån per registrerad en-
hetstransaktion inom Vägverkets offentlig-
rättsliga verksamhet skall trendmässigt
minska.

Vägverkets produktivitet inom verksam-
hetsgrenen myndighetsutövning skall
öka.

Målet att Vägverket ska säkerställa en rättssäker 
myndighetsutövning med hög effektivitet och hög servi-
cenivå för medborgarna bedöms delvis vara uppfyllt.
Under året har flera Internettjänster utvecklats och tagits
i drift såsom anmälan om förlust av körkort och beställ-
ning av ny grundhandling för körkort, betalning av
förarprov och yrkesprov, avställning och påställning av
fordon, beställning av skyltar, kontrollmärken och regi-
streringsbevis, beställning av personliga skyltar samt 
ansökan om transportdispens för tunga fordon. Service-
nivån för yrkestrafikprov utvecklas positivt i enkäter. 
Arbetsproduktiviteten inom förarprovsverksamheten är
oförändrad. Däremot har kötiderna för körkortsprov
varit höga under året.

À-priser för olika verksamheter redovisas närmare 
i avsnittet Vägverkets insatser, Myndighetsutövning.
Kostnaden per ärende har ökat för sex av de redovisade
verksamheterna, sänkts i ett fall och är oförändrat i 
ett fall.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden
som har kommit in från allmänheten har minskat jämfört
med föregående år. Från år 2000 ingår även ärenden som
har kommit in som e-post till Vägverket. Handlägg-

ningstiden varierar dock inom de olika ärendegrup-
perna. 

Andelen godkända vid kunskapsprov och körprov är
i princip oförändrade jämfört med föregående år.

Målet att kötider till kunskapsprov och körprov ska
minska jämfört med 2000 har inte uppnåtts. Den genom-
snittliga sammanlagda kötiden har ökat med en vecka
jämfört med 2000. Väntetiderna sjönk successivt sista
kvartalet, även inom storstadsområdena.

Serviceåtaganden (standarder) har fastställts internt
för de allra flesta produkter och tjänster inom den 
avgiftsfinansierade verksamheten. Serviceåtagandena
finns dokumenterade i styrhandböckerna för respektive
verksamhet.

Ytterligare redovisning av resultaten sker i kapitlet
Vägverkets insatser, Myndighetsutövning.

Resultat för den avgiftsfinansierade verksamheten

Målet att Vägverkets offentligrättsliga verksamhet ska
uppvisa ett nollresultat uppnås inte.

Den avgiftsbelagda verksamheten ska bedrivas så att
full kostnadstäckning nås över tiden med krav på effek-
tivisering och rationalisering. Avgifterna anpassas 
successivt med hänsyn till beräknade volymvariationer
över tiden.

Verksamheten redovisar ett negativt resultat på 20
miljoner kronor jämfört med ett budgeterat positivt re-
sultat i regleringsbrevet på 19,6 miljoner kronor. Den
största avvikelsen redovisas för resultatområdena Auk-
torisation av andra förare (körkortstillverkning och prov-
verksamhet) och Registerhållning och skyltar. Resultat-
avvikelserna beskrivs närmare i kapitlet Vägverkets in-
satser, Myndighetsutövning. 

Registerverksamheten

Kundanpassningen för registerverksamheten mäts i 
nöjdkundindex (NKI). Den kvalitetsmätning som på-
börjades 1999 visade på förbättringsmöjligheter i 
servicenivån till olika intressentgrupper. Ett trettiotal 
samarbetsgrupper har till uppgift att ta fram förbätt-
ringsmöjligheter tillsammans med intressenter till re-
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1 För att kunna bedöma måluppfyllelse görs en redovisning utifrån hur målet
formulerades år 2000.
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gisterverksamheten. För att vara nöjd kund ska intres-
senten lämna omdömet 4 eller 5 på en femgradig skala.
Resultatet av undersökningen 2001 blev 60,5 procent
nöjda kunder jämfört med 58,3 procent för 2000. Ut-
gångsvärdet 1999 var 49,7 procent. Målet är således
uppnått.

Aktualiteten mäts när konsekvensbearbetningen av
registret är klar. Konsekvensbearbetningarna är de be-
arbetningar som görs för att de registreringar som gjorts
ska uppdatera registren. Det interna målet är att dessa
ska vara klara före klockan 06.00 dagen efter registrer-
ingen skett. Målet har uppnåtts då bearbetningarna var
klara i tid alla dagar utom fyra under året.

Tillgänglighet mäts i central tillgänglighet till regist-
ren. Det interna målet är att tillgängligheten ska vara
99,5 procent. Tillgängligheten 2001 (2000) var 99,7
(99,8) procent.

Kostnad per registrerad transaktion är ett nytt mått
som baseras på ett urval representativa transaktioner,
dvs. uppdateringar, mot registerverksamheten. Avsikten
är att på ett bättre sätt visa förändringar i aktivitet mot
registerverksamheten relaterat till kostnaden. Måttet an-
vänds för första gången år 2001 och omfattar områdena
fordon, körkort, fordonskatt/vägavgifter och yrkesmäs-
sig trafik. 

Eftersom à-priset per registrerad transaktion är ett
nytt mått går det inte att dra några relevanta slutsatser
från första årets resultat. Tidigare har målet formulerats
som att den reala prisnivån per registrerad enhet inom
registerverksamheten trendmässigt ska minska. En jäm-
förelse mot det målet visar en viss minskning av à-priset
för fordonsregistret och ett oförändrat à-pris för kör-
kortsregistret under perioden. À-priset för yrkestrafik-
tillstånd har dock haft stora variationer över tiden delvis
orsakat av förändringar i fördelningen av IT-kostnader
över tiden. Genom detta bedöms målet vara delvis upp-
fyllt. À-priserna för registren redovisas i avsnittet Väg-
verkets insatser, Myndighetsutövning.
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Produktivitet

Produktiviteten redovisas i ett samlat produktivitetsmått1

som togs fram 1999. Av diagrammet framgår produkt-
ivitetsutvecklingen för de ca 70 procent av myndighets-
utövningen (exklusive bidragsbelopp) där à-priser finns
beräknade. Måttet svarar på frågan: Hur mycket mer
eller mindre skulle vi ha betalt ett visst år om produkt-
ionen skett till 2001 års priser. 

Kurvan för perioden visar att produktiviteten har
varit på ungefär samma nivå under perioden men mins-
kat under 2001. Kostnader och prestationsvolym har en
likartad utveckling under perioden, dock har kostnad-
erna ökat mer än prestationsvolymen under 2001. Detta
som en följd av de satsningar som gjorts främst inom
förarprovsområdet för att öka servicenivån och kunna
möta den framtida efterfrågan inom provverksamheten.

85

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

MÅL FÖR 2001 RESULTAT

Produktiviteten för drift och underhåll inom
verksamhetsgrenen statlig väghållning
skall öka vid oförändrad kvalitet.

Vägverket skall minska sina kvalitetsbrist-
kostnader inom statlig väghållning med 50
procent gällande upphandlad verksamhet
jämfört med år 2000.

Produktivitet

Produktiviteten redovisas i ett samlat produktivitesmått 1

för drift- och underhållsverksamheten inom den statliga
väghållningen. Produktivitetsutvecklingen redovisas för
de drift- och underhållsinsatser där à-pris finns beräk-
nade vilket motsvarar ca 40 procent av den totala drift-
och underhållsvolymen. Kurvan för perioden visar att
produktiviteten har ökat under 1995 och 1996 för att
sedan minska fram till 2001 då värdet återigen ökat. 

Kostnaderna för beställning och uppföljning har i
kronor ökat kontinuerligt, i takt med att en allt större del
av produktionen utsatts för konkurrens. Dessutom har
under de senaste åren kostnaden ökat dels genom de nya
krav som ställs i den nya miljöbalken dels genom att
upphandlingarna inom investeringsverksamheten till
stor del bestått av många mindre objekt, främst trafik-
säkerhetsobjekt. Dessutom har det tekniskt kompli-
cerade projektet Södra Länken i Stockholm krävt en
högrebeställning- och uppföljningskostnad än vad som
är normalt. Fluktuationerna i andel beställning och upp-
följning av total produktionskostnad mellan enskilda år i
diagrammet beror i huvudsak på variationer i verksam-
hetsvolymer mellan åren. 

Kvalitet

Kvalitetsarbetet inom statlig väghållning är inriktat på
att få en helhetssyn på beställare och leverantör samt
skapa verktyg för att minimera kvalitetsbristkostnader. 
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Under året har försök gjorts att ta fram mätetal för
kvalitetsbristkostnader i statlig väghållning. De begrepp
som har diskuterats är budget, kalkyl, anbudssumma och
slutsumma för upphandlingar över en viss nivå avseende
konsult-, investerings-, beläggnings- och driftprojekt.
Angreppssättet visade sig dock svårt att genomföra då
det fortfarande är oklart vad som avses med kvalitets-
bristkostnad. En projektgrupp har tillsatts för att ta fram
en bättre definition och mätmetod. Arbetet beräknas vara
klart våren 2002. Målet finns inte i regleringsbrevet för
2002.

MÅL OCH RESULTAT

Uppfyllt

Mätmetod 
saknas

1 Måttet är beräknat enligt den metod som rekommenderas i Produktivitet
och kvalitet i resultatstyrningen av myndigheter. Statskontoret 1997:6.
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Vägverket genomför externa revisioner som utgår
ifrån de krav som Vägverket ställer på sina leverantörer.
Enligt dessa ska leverantörerna själva tillämpa system-
atiska rutiner för att bl.a. klara den egna styrningen och
egenkontrollen. Revisionerna genomförs som stickprov
där man kontrollerar om detta fungerar. Resultaten av
revisionerna används som underlag till förbättringar
inom Vägverket och hos leverantören och kan påverka
leverantörsbedömningen. 

PRODUKTION

MÅL FÖR 2001 RESULTAT

Vägverket skall bedriva en egenregi-
verksamhet med en lönsamhet som 
är jämförbar med branschen i övrigt.

Lönsamheten har jämförts med andra företag inom en-
treprenad- resp. konsultbranschen. Under året har delar
av entreprenad- och konsultbranschen genomfört om-
struktureringar, vilket försvårar en jämförelse av lön-
samheten. Jämförda koncerners resultat inkluderar bl.a.
utländska marknader och bostadsbyggande. Anlägg-
ningsbranschen som helhet har lönsamhetsproblem. En
grov jämförelse av utfallet efter tredje kvartalet visar
dock att Vägverket Produktion ligger i linje med kon-
kurrenterna. Konsultbranschen har de senaste åren haft
en god lönsamhet. Vägverket Konsult har fortfarande en
något lägre rörelsemarginal än branschen i övrigt, men
visat på en förbättring under året. Målet bedöms därför
vara uppfyllt för Vägverket Produktion men ej för Väg-
verket Konsult.

ADMINISTRATION

MÅL FÖR 2001 RESULTAT

Det reala à-priset för administration av 
bidragsverksamheten till enskilda vägar
skall minska.
Vägverkets administration skall öka i 
effektivitet under 2001 jämfört med 2000.

Vägverkets administration består av planering och upp-
följning, ledning, personal- och kontorsadministration,
funktionellt stöd samt organisationsutveckling.

Vägverket startade 1999 ett besparingsarbete inom
administrationsanslaget och detta arbete har fortsatt
även under 2001. Kostnaden har sedan 1999 minskat
med 76 miljoner kronor. Mellan 2000 och 2001 blev det
dock en kostnadsökning på 7 miljoner kronor, vilket
motsvarar knappt en procent. Samtidigt sker också en
ökning av administrationskostnaden per årsarbetskraft.
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Kostnadsökningen består framförallt av fördyringar 
i storstadsregionerna i och med ökade satsningar på 
organisationsutveckling inom väginformatikområdet. I
Stockholm har exempelvis en ny vägtrafikcentral in-
rättats tillsammans med Stockholms Stad. Vidare har ett
antal större investeringsobjekt startats i storstads-
regionerna som också medför ökad administration. En
ytterligare förklaring är att Vägverket inte fått kompens-
ation av EU för sin administration av det omfattande
EU-projektet Viking.

Under 2001 har ett antal aktiviteter genomförts som
har till syfte att minska administrationskostnaderna. 
Samarbetsprojekt mellan regioner har startats med syfte
att hitta mer effektiva rutiner i sitt arbetssätt. Ration-
aliseringsåtgärder har genomförts inom en rad områden,
t.ex. integrerade telefonväxlar, gemensamma utbild-
ningar och gemensamt marknadsföringsmaterial. Vidare
har besparingar åstadkommits i och med att nya avtal har
tecknats för lokaler, telefoni och resor.

Administrationskostnaden 2001 (2000), som schab-
lonmässigt har fördelats utifrån antal årsarbetskrafter,
uppgick till, på sektorsuppgiften 177 (195) miljoner 
kronor, på myndighetsutövningen 460 (462) miljoner
kronor och på statlig väghållning 375 (348) miljoner
kronor. 

Administrationskostnaden per årsarbetskraft har ökat
från 401 000 kronor (2000) till 455 000 kronor (2001).
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MÅL OCH RESULTAT

Delvis uppfyllt

Uppfyllt1

Ej uppfyllt

1 Se kapitel Vägverkets insatser, Myndighetsutövning, Statsbidrag, Drift och
byggande av enskilda vägar.
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Detta har skett samtidigt som antalet anställda (exkl. 
resultatenheter och avgiftsfinansierad verksamhet) har
ökat från 2 644 personer till 2 812 personer. 

Interna kvalitetsrevisioner

Interna kvalitetsrevisioner utgår från krav i SS-EN ISO
9001 och syftar till att kartlägga hur Vägverket tillgodo-
ser dessa krav. Alla kraven i SS-EN ISO 9001 måste
dock inte vara uppfyllda förrän 2004. Kvalitetsrevision-
erna har under 2001 fokuserats på kvalitetssäkringen
och styrningen i ett antal drift-, underhålls- och invester-
ingsobjekt. Antalet allvarliga avvikelser har minskat
med 17 procent. Målet är noll avvikelser och det återstår
därmed en förbättringsmöjlighet på 38 procent. 92
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på plats 38 år 1997 sjönk vi till plats nummer 53 år
2000. Under 2001 återtog vi den placering vi hade 1997.
En av de åtgärder som har haft effekt på teknologernas
syn på Vägverket är den traineerekrytering som vi under
2001 genomförde för andra året i nuvarande form. Det
finns också skäl att utgå från att kurvan påverkats av IT-
branschens uppgång och fall, vilket gjort IT-företagen
mindre attraktiva under året.

Medarbetarenkäten

Vad medarbetarna tycker om Vägverket i olika avse-
enden mäts genom medarbetarenkäten. Den första mät-
ningen gjordes 1998 och den andra våren 2001. Under
mellanperioden har instrumentet utvecklats så att alla
enheter kan få ett nöjdmedarbetarindex (NMI).

Svarsfrekvensen återspeglar medarbetarnas förtro-
ende för enkäten som förbättringshjälpmedel. Den var
alltför låg 1998, 68 procent, men den ökade till 74 
procent i mätningen 2001.

NMI är i stort oförändrat mellan mätningarna, 1998
var det 58 och 2001 var det 57. Generellt sett har region-
erna de bästa värdena följt av huvudkontoret och där-
efter resultatenheterna. Bästa betyget ges inom delom-
rådena arbetsinnehåll/organisation, samverkan/delaktig-
het och fysisk arbetsmiljö. Värdena för stress, ersättning
och erkänsla ligger lågt och särskilda åtgärder är initi-
erade.

VÅRA MEDARBETARE

Vägverket måste vara en attraktiv arbetsplats
om vi ska klara kompetensförsörjningen när 40-
talisterna går i pension. De yngre väljer i allt
mindre utsträckning de utbildningsvägar som
leder till arbete inom vår bransch. Vi möter
detta med traineeprogram och program för 
ledarutveckling, för både blivande, nya och
erfarna chefer.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Ett övergripande mål för Vägverkets personalarbete är
att bli en attraktiv arbetsgivare, dels för att kunna behålla
de medarbetare vi har och dels för att kunna locka till
oss nya medarbetare i konkurrens med andra arbets-
givare. Vi använder oss av två typer av mätningar för att
bedöma attraktiviteten, Företagsbarometern och Med-
arbetarenkäten. Dessutom genomförs avgångsintervjuer
med alla som slutar som underlag till förbättringar av
olika slag.

Företagsbarometern

Företagsbarometern är en attitydundersökning bland
studenter som får lista de företag där de helst skulle vilja
jobba i framtiden. Under en följd av år har Vägverkets
attraktivitet sjunkit bland teknologerna. Från att ha legat

VÅRA MEDARBETARE
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VÅRA MEDARBETARE

av år har regionerna och huvudkontoret arbetat med att
finna en väl avvägd balans mellan egna och köpta 
resurser. I normalfallet försöker enheterna att ha egen
personal för den långsiktigt stabila verksamheten medan
man för tillfälliga projekt eller för specifika kompetens-
er engagerar konsulter. Den tidvis överhettade arbets-
marknaden har dock medfört att några regioner tvingats
klara delar av den ordinarie verksamheten med konsulter
på grund av hög personalomsättning och problem med
att rekrytera vissa kompetenser.

Samordning av resurser mellan geografiskt närbe-
lägna enheter förekommer idag men en utvecklings-
potential finns för en effektivare verksamhet. För att för-
bättra samordningen har en översyn av Vägverkets 
interna specialiststöd (VISP) genomförts under året.

Egen personal

Vägverket har idag ca 6 500 anställda fördelade på ca
350 arbetsplatser över hela landet. Ett hundratal yrken är
representerade. På huvudkontoret inklusive Trafikregist-
ret och förarprovskontoren arbetar 1 327 personer och
på regionerna 1 485. Vägverket Produktion har 2 726 an-
ställda, Vägverket Konsult 506 och Vägverket Färje-
rederiet 428. 

Huvudkontoret och regionerna har ökat antalet an-
ställda med 168 medarbetare. Hälften av denna ökning
beror på nyrekrytering av förarprövare och bilregister-
handläggare. Hela minskningen för resultatenheterna
ligger på Vägverket Produktion.

Sedan två år arbetar Vägverket aktivt med mångfald
utifrån den vida definitionen, att mångfald representeras
av allt det som gör en medarbetare unik. Det handlar om
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Andelen medarbetare som har haft utvecklings-
samtal har ökat från 55 procent 1998 till 63 procent 2001
men bedöms ändå vara alltför låg, liksom andelen med-
arbetare med individuella utvecklingsplaner. Andelen
som utsatts för mobbning, trakasserier och hot om våld
eller våld har minskat mellan mätningarna men nivån är
fortfarande för hög.

Särskilda satsningar

Arbetet med att säkra den långsiktiga kompetensförsörj-
ningen är kopplat till personalansvaret och genomförs
enhetsvis. Som stöd för detta arbete genomförs vissa ge-
mensamma aktiviteter inom strategiskt viktiga områden.

Traineeprogram

Under året har det andra traineeprogrammet startat för
27 nyutexaminerade akademiker. Tjänsterna annons-
erades ut gemensamt och vi fick drygt 800 sökande (år
2000 var antalet sökande ca 1 000). Traineeprogrammet
ger en omfattande introduktion till Vägverkets olika
verksamheter och pågår under 18 månader.

Ledarförsörjningsprogram

I ledarförsörjningsprogrammet ingår Vägval som syftar
till att identifiera och utveckla unga medarbetare med in-
tresse och lämplighet för ledaruppgifter eller andra
nyckelbefattningar. Under året har 52 medarbetare del-
tagit. Sedan programmet startade 1997 har 230 unga 
medarbetare deltagit. Programmet Nya ledare riktar sig
till nyblivna chefer och projektledare. Under året på-
börjades två program med vardera 16 deltagare. Det
startades även en ny omgång av programmet för Erfarna
ledare med 20 deltagare under hösten 2001. Erfarenhet-
erna från det första programmet var goda.

Specialistutveckling

En ny satsning under 2001 är programmet för specialist-
utveckling som ska stärka deltagarna i deras roll som
specialister och erbjuda medarbetarna ett alternativ till
ledarkarriären.

PERSONAL

Den totala resursinsatsen i årsarbetskrafter fördelad på
tillsvidareanställda och visstidsanställda uttryckt i års-
arbetskrafter framgår av tabellen. 

För huvudkontoret och regionerna tillkommer köpta
resurser (konsulter) motsvarande ytterligare 429 års-
arbetskrafter, vilket motsvarar 16 procent av huvud-
kontorets och regionernas egna resurser. Under en följd
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de uppföljningsbara variablerna ålder, kön, utbildning
och kulturell bakgrund liksom om mer svårfångade vari-
abler som intresse, erfarenhet, personlighet, värderingar,
sexuell läggning och handikapp.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet integreras med
kompetensförsörjningen i verksamhetsplaneringen, och
alla enheter upprättar egna planer utifrån den centrala
planen som anger övergripande mål och inriktning för
arbetet. Antalet kvinnliga medarbetare ökar. På region-
erna och huvudkontoret är könsfördelningen jämnt för-
delad i åldersklasserna upp till ca 45 år. Andelen kvinn-
liga chefer har inte förändrats nämnvärt. Inom resulta-
tenheterna är den låg.

Att den stora 40-talistgruppen ännu inte har börjat gå
i pension gör att medelåldern fortfarande ökar. Medel-
åldern bland kvinnorna är ca 4 år lägre än bland männen.

Utbildningsstrukturens utveckling är svår att bedöma
eftersom klassningssystemet ändrades 2000. Vi har
tillämpat detta system fr.o.m. 1999 års siffror.

Antalet medarbetare med annan bakgrund än svensk
har ökat något. 

Anpassning och avveckling

Vägverkets interna arbetsförmedling (VIA) arbetar med
att mildra konsekvenserna av resultatenheten Produk-
tions konkurrensutsättning. Totalt under 2001 har VIA
arbetat med 232 personer, främst vägarbetare från pro-
duktionsområdena Norr och Syd. Av dessa 232 personer
har 142 personer sagts upp. 14 personer har lotsats över
till annat arbete inom Vägverket, 19 personer har avgått
genom frivillig pensionsersättning och för 57 personer
har man hittat andra lösningar.

Nyckeltal 

Sjukfrånvaron ligger på en oförändrad nivå. Av den 
totala sjukfrånvaron utgör långtidssjukfrånvaron (>14
dagar) en i stort sett oförändrad andel med ca 75 pro-
cent.

Övertidsuttaget visar en tydlig minskande trend
medan personalomsättningen verkar ha stabiliserats på
en något högre nivå än tidigare. Ännu påverkar inte 
pensionsavgångarna personalomsättningen i någon
större omfattning.
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VÅRA MEDARBETARE

Under året har ett antal unga akademiker påbörjat en introduktion i
Vägverket i ett 18-månaders traineeprogram.
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titlar till staten och fick anslag för att bedriva verksam-
heten. De totala intäkterna för offentligrättslig verksam-
het uppgår till 421 miljoner kronor. 

Vägverkets uppdragsverksamhet bedrivs huvudsak-
ligen i verkets resultatenheter och vid Trafikregistret. De
totala intäkterna för uppdragsverksamheten uppgår
under 2001 till 1 785 miljoner kronor.

Vägverket lånefinansierar dels anskaffningen av egna
omsättnings- och anläggningstillgångar, dels till vissa
investeringar i infrastrukturen. Lånen för dessa ändamål
tas upp hos Riksgäldskontoret. Den sammanlagda upp-
låningen hos Riksgäldskontoret för investeringarna
uppgår till 3 310 miljoner kronor. Under år 2001 har re-
geringen medgivit Vägverket rätt att med lån för 100
miljoner kronor inleda utbyggnaden av väg E6, delen
Hogdal-Nordby.

Även utbyggnaden av särskilda trafiklösningar i
Stockholm och Göteborg finansieras med lån. Lånen tas,
för Vägverkets räkning, upp av Stockholmsleder AB och
Göteborgs Traf ikleder AB. Upplåningen begränsas
genom de garantiramar som regeringen beslutat om.    

Intäkter av avgifter och andra ersättningar som inte
disponeras av myndigheten har minskat med 2 123 
miljoner kronor jämfört med föregående år och uppgår
totalt till 97 miljoner kronor. Minskningen förklaras 
av ändrad dispositionsrätt för de offentligrättsliga 
intäkterna, ändrad klassning av vägavgifter till uppbörd
samt föregående års avveckling av indexavskrivningar
via inkomsttitel.

Vägverket Produktion har underlåtit att säga upp ett
hyresavtal och som en följd av detta förbundit sig om en
ytterligare hyresperiod om tio år. Detta strider mot 9§ i
förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokal-
försörjning, enligt vilken det krävs regeringens med-
givande vid avtal längre än sex år.
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FINANSIERING

Vägverkets intäkter består i huvudsak av anslag, avgifts-
intäkter från offentligrättslig verksamhet och uppdrags-
verksamhet. Verksamhet som finansieras genom lån kan
bedrivas ett år medan intäkterna flyter in först senare,
normalt i form av anslag.

Vägverket har under 2001 fått fem regleringsbrev. De
ändrade regleringsbreven har medfört väsentliga anslags-
förändringar under året. Den finansiella konsekvensen av
detta är ej prognostiserade anslagsunderskridanden på
investeringar i nationell plan och drift och underhåll.

Det totala anslagsutnyttjandet under året uppgick till
14 414 (15 797) miljoner kronor. Av det totala anslagsut-
nyttjandet har 4 495 miljoner kronor använts till invest-
eringar och 6 010 miljoner kronor till drift och underhåll.

Den anslagsfinansierade verksamheten underskrider
tilldelade anslag med 315 miljoner kronor. För anslaget
Väghållning och statsbidrag uppgår underskridandet till
179 miljoner kronor. Underskridandet beror till största
delen på senarelagd verksamhet inom sektorsuppgiften,
statlig väghållning samt bidragsgivningen. För anslaget
Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska
nätverk uppgår underskridandena till 160 miljoner kron-
or. Inga bidrag har utbetalats år 2001 från EU på grund
av försenade slutredovisningar. I övrigt underskrids an-
slaget Funktionen transporter med ca 8 miljoner kronor
och anslaget Administration överskrids med 32 miljoner
kronor.

Vägverket disponerar från och med 2001 avgifts-
intäkter avseende offentligrättslig verksamhet, utom in-
täkter från ansökningsavgifter för transportdispenser. 
Tidigare inlevererade Vägverket intäkterna via inkomst-
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EKONOMISKA KOMMENTARER

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

Periodens kapitalförändring uppgår till -3 432 (-2 612)
miljoner kronor. Av detta har -2 391 miljoner kronor
uppkommit genom avskrivningar på anslagsfinansierade
väganläggningar. Årets resultat av lånefinansierade 
bidrag uppgår till -476 miljoner kronor och har ökat med
240 miljoner kronor på grund av utökad utbyggnadstakt
enligt Göteborgsöverenskommelsen.

Vägverkets resultatandelar i SVEDAB och SweRoad
har värderats enligt kapitalandelsmetoden vilket innebär
att Vägverkets resultat belastas med 273 miljoner 
kronor.

Den offentligrättsliga verksamhetens resultat upp-
går till -118 miljoner kronor. Vid förändringen av redo-
visningsprincip 2001 skedde ingen periodisering av in-
täkterna. Tidigare förskottsinbetalda avgiftsintäkter på
inkomsttitel som skulle ha täckt årets kostnader uppgår
till 98 miljoner kronor. Dessa har inte kommit Vägverket
tillgodo och har därför inte beaktats i redovisningen.

Kapitalkostnader samt avskrivningar för de delar av
de lånefinansierade trafiklösningarna i Stockholm och
Göteborg som öppnats för trafik belastar resultatet med
117 miljoner kronor.
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EKONOMISKA KOMMENTARER

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Under 2001 har investeringar i väganläggningar gjorts till
ett värde av 5 984 miljoner kronor. Avskrivningar på väg-
anläggningar har skett med 2 451 miljoner kronor. Bok-
fört värde vid årets slut uppgår till 81 167 (77 364)
miljoner kronor. Årets investeringar i andra anlägg-
ningstillgångar uppgår till 274 miljoner kronor och består
till största delen av maskiner och inventarier. Det bok-
förda värdet uppgår till 1 198 (1 257) miljoner kronor.

Omsättningstillgångarna har under 2001 ökat med 10
miljoner kronor och uppgår till 4 950 miljoner kronor. 

Upplåningen i Riksgäldskontoret och lånen för tra-
fiklösningarna i Stockholm och Göteborg ökade under
år 2001 med 1 612 miljoner kronor eller 22 procent. Lån
hos Riksgäldskontoret har minskat med 615 miljoner
kronor och upplåning för trafiklösningar i Stockholm
och Göteborg har ökat med 2 228 miljoner kronor. Väg-
verket har för lån avseende vägar och broar amorterat
649 miljoner kronor på lån hos Riksgäldskontoret. Lån
från Stockholmsleder AB har med tilldelat anslag för år
2001 amorterats med 148 miljoner kronor.

Vägverkets övriga skulder har ökat med 1 197 milj-
oner kronor.

BOLAGSVERKSAMHET

Vägverket förvaltar aktier i två bolag som ägs av staten:
Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) och
Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB). Se
också kapitlet ”Kort om Vägverket”.

SweRoad

Under året har SweRoad bedrivit verksamhet i ett fem-
tontal länder i Södra Afrika, Mellanöstern, Syd- och 
Sydostasien, Centralamerika samt Östeuropa. Omsätt-
ningen i bolaget under 2001 (2000) uppgick till 70,3
(63) miljoner kronor och resultatet före boksluts-
dispositioner och skatt uppgick till -0,9 (9,3) miljoner
kronor. Efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick re-
sultatet till -1,7 (5,7) miljoner kronor.

SVEDAB

SVEDAB ägs av staten. Aktierna förvaltas av Vägverket
och Banverket med 50 procent vardera. Bolagets uppgift
är att förvalta de svenska intressena i det hälftenägda
Øresundsbrokonsortiet. Verksamheten består av eko-
nomisk koncern- och bolagsförvaltning samt av drift-
och underhållsförvaltning av de svenska väg- och järn-
vägsanslutningarna till Öresundsbron. Under de inled-
ande åren, efter det att Öresundsbron tagits i drift, redo-
visar SVEDAB stora underskott på grund av att väg- och
järnvägsintäkterna inte ännu täcker kostnaderna för av-
skrivningar och finansiella kostnader.

Riksdagen har under 2001 beslutat om en ändring av
huvudavtalet för SVEDAB som innebär att SVEDAB
inte ska ta upp lån för delfinansiering av Citytunnelpro-
jektet. Som en följd av detta har SVEDAB:s bolagsord-
ning ändrats.

Kapitaltillskott till SVEDAB

Finansieringen av Öresundsbron har skett med lån som
garanteras av både den svenska och danska staten. 
Finansieringen av de svenska anslutningarna har skett
genom lån i Riksgäldskontoret. Lånen för anslutning-
arna uppgick vid utgången av 2001 till 3 070 (3 020)
miljoner kronor. 

På regeringens uppdrag ställde Vägverket och Ban-
verket gemensamt ut en borgen till SVEDAB för de lån
som upptogs i Riksgäldskontoret och en kapitaltäck-
ningsgaranti till skydd för SVEDAB:s egna kapital. Bor-
gen och garantin har övertagits av Riksgäldskontoret.
Riksgäldskontoret har samtidigt fått rätt att disponera
medel från de båda verkens väg- respektive banhåll-
ningsanslag för att täcka förluster vid infriande av kapi-
taltäckningsgarantin till SVEDAB eller för eventuella
förluster i samband med Riksgäldskontorets utlåning till
SVEDAB.

SVEDAB: s behov av kapitaltillskott uppgick för år
2000 till 171 miljoner kronor varav Vägverkets andel var
50 procent. I Vägverkets regleringsbrev för 2001 ges
Vägverket rätt att ta upp lån i Riksgäldskontoret för att
finansiera kapitaltillskott till SVEDAB samt ränta på
detta lån under 2001 upp till högst 155 miljoner kronor.
Vägverkets andel, 85,4 miljoner kronor, har reglerats av
Vägverket under 2001.

Enligt ett tillägg i regleringsbrevet för 2001 ska 
aktieägartillskotten jämte ränta för år 2001 och framåt
göras i form av betalningsutfästelser. Ägartillskotten ska
lämnas med 50 procent vardera av Vägverket och Ban-
verket.

SVEDAB:s behov av kapitaltillskott har för 2001 be-
räknats till cirka 370 (171) miljoner kronor. För 2002
budgeteras ett underskott i SVEDAB om 525 miljoner
kronor. Vägverkets andel är 50 procent.
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BOKSLUTSKOMMENTARER

EKONOMISK REDOVISNING

Allmänt

Vägverkets redovisning är upprättad enligt de principer
och förordningar som gäller för statliga myndigheter.
Årsredovisningen är utformad i enlighet med bestäm-
melser i förordning (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag samt förordning (2000:606) om myn-
digheters bokföring.

Intäkter, kostnader och avräkning mot anslag

Vägverket tillämpar kostnadsredovisning i enlighet med
regleringsbrevet för 2001. Detta innebär att i den an-
slagsredovisning som Vägverket gör avräknas kostnader
och eventuella intäkter mot anslagen det budgetår verk-
samheten utförs.

Offentligrättslig verksamhet

Från och med 2001 disponerar Vägverket avgiftsintäk-
terna från den offentligrättsliga verksamheten med un-

BOKSLUTSKOMMENTARER

EKONOMISK REDOVISNING
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dantag för området Ansökningsavgifter för transportdis-
penser m.m. Intäkterna år 2001 redovisas under rubriken
Intäkter av avgifter och andra ersättningar i resultat-
räkningen. Tidigare år redovisades de under rubriken 
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte
disponeras av myndigheten.

Räntebeläggning av Vägverkets betalningsflöden

Vägverkets alla anslag utom transfereringar är räntebe-
lagda. Från och med 2001-07-01 är de offentligrättsliga
avgifterna som Vägverket disponerar räntebelagda.

Index

I Vägverket finns index för drift och underhåll, byg-
gande samt central och regional administration. Dessa
index är uppbyggda av konsumentprisindex, byggindex
och Vägverkets egna löner och hyror. Vid beräkning av
respektive index har de procentuella förändringarna
under året olika vikter beroende på vilken verksamhet
som respektive index ska användas för.

Väganläggningar

Vägverket redovisar samtliga investeringar i väganlägg-
ning som tillgång i balansräkningen. I redovisningen
sker en uppdelning på väganläggningar i dels pågående
nyanläggning, dels de som är öppnade för trafik. Vid 
aktivering av anslagsfinansierade väganläggningar till-
förs Vägverkets myndighetskapital en kapitalpost, rub-
ricerad Statskapital, som motsvarar de medel som tagits
i anspråk för investeringar i väganläggningar. De an-
slagsmedel som tillförs myndighetskapitalet reducerar
intäkter av anslag i resultaträkningen. De årliga avskriv-
ningar som görs på väganläggningar belastar årets re-
sultat. Nästföljande år nedsätts kapitalposten Stats-
kapital med resultat från tidigare års avskrivningar.

RESULTATREDOVISNINGEN

Allmänt

I resultatredovisningen redovisas verksamhetens kost-
nader och intäkter för verksamheter samt produkter och
tjänster. Resultatredovisningen omfattar inte uppbörds-
verksamheten eller den finansiella rörelsen. Dessa redo-
visningar görs i den ekonomiska redovisningen. I re-
sultatredovisningen redovisas även resultat i form av
prestationer, tillståndsförändringar och effekter. Upp-
gifterna är i vissa fall grundade på bedömningar. Om
inget annat anges sker redovisning i löpande pris.

Fördelning av indirekta kostnader

I resultatredovisningen sker fördelning av indirekta
kostnader i förhållande till respektive verksamhets del
av den totala verksamhetsvolymen. För transfereringar
sker dock inget påslag för indirekta kostnader. För upp-
dragsverksamheten, och från 2001 för den avgiftsbe-
lagda offentligrättsliga verksamheten, sker påslaget för
indirekta kostnader enligt de fördelningsprinciper som
ligger till grund för gällande avgifter. Som indirekta
kostnader klassas kostnader för ledning, ekonomi- och
personaladministration, kontorsservice, planering och
uppföljning, utveckling av administrativ verksamhet
samt kompetensutveckling.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Fordringar

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de be-
räknas inflyta. Reservering för osäkra fordringar har
gjorts efter individuell prövning.

Varulager och förråd

Varulager och förråd värderas i enlighet med lägsta 
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde enligt
principen ”först in, först ut” och verkligt värde. Prin-
cipen ”först in, först ut” innebär att de tillgångar som
finns i lager vid räkenskapsårets slut anses vara de sist
anskaffade. I värdet av egentillverkade varor ingår såväl
direkta kostnader som skälig andel av indirekta.

Successiv vinstavräkning

Vägverket tillämpar successiv vinstavräkning inom re-
sultatenhet Produktion. Avräkningen sker enligt Bygg-
entreprenörernas branschrekommendation.

Aktier och andelar

Aktier och andelar i dotterbolag har värderats enligt 
kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär
att dotterbolagsandelens värde i balansräkningen ändras
med förändringar i dotterbolagets egna kapital. Med 
dotterföretags ”egna kapital” avses summan av det redo-
visade egna kapitalet och andelen eget kapital av obe-
skattade reserver. Kapitalandelsmetoden har även till-
ämpats på andelar i intressebolag.

Väganläggningar

Väganläggningarna är upptagna till anskaffningsvärdet
med påslag för produktionsstöd. För lånefinansierade
projekt; utbyggnaden av E 6 Hogdal - Nordby, utbygg-
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nad av broar som ersätter färjor samt vägprojekt inom
Stockholms - och Göteborgsöverenskommelserna, akti-
veras investeringskostnader och ränta löpande under
byggtid. För de delar av vägprojekten som öppnats för
trafik inom Stockholms- respektive Göteborgsöverens-
kommelserna belastar uppkomna drift- och kapitalkost-
nader resultatet. Uppkomna underskott finansieras via
lån.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar definieras som till-
gångar vars anskaffningsvärde överstiger 10 tkr och har
en bedömd livslängd på tre år eller längre och stadig-
varande brukas i rörelsen.

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
enligt plan.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

På anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i
värde görs avskrivningar enligt plan.

Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på till-
gångarnas anskaffningsvärde med avskrivningstider
som fastställs efter bedömning av tillgångarnas ekonom-
iska och tekniska livslängd. För grustag görs avskriv-
ning i takt med förbrukning. Avskrivningstiden för olika
tillgångsslag är:

Maskiner/inventarier 3–9 år

Färjor 20–30 år

Byggnader 20–40 år

Markanläggningar 20 år

Avskrivningar på väganläggningar

För väganläggningar tillämpas schablonmässigt 40 års
linjär avskrivningstid. Avskrivningarna belastar årets 
resultat men anslagsavräknas ej. På pågående nyanlägg-
ning görs inga avskrivningar. Statskapitalet nedsätts med
resultatet för avskrivet belopp nästföljande år.

Finansiellt leasade tillgångar

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 4 kap 2§ Förord-
ning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
har anläggningstillgångar som innehas enligt ett finan-
siellt leasingavtal redovisats som anläggningstillgång
och förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter
som skuld.

BOKSLUTSKOMMENTARER
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EKONOMISK REDOVOSNING

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTAT I UPPDRAGSVERKSAMHETEN

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Vägverkets års-
redovisning beslutad 2002-02-19, underliggande redo-
visning och ledningens förvaltning för räkenskapsåret
2001.

Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten
bedrivs effektivt och författningsenligt. I ansvaret ingår
att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av verk-
samheten i årsredovisningen.

Det är RRV:s ansvar att enligt god revisionssed
granska myndighetens årsredovisning och underlig-
gande redovisning i syfte att bedöma om redovisningen
är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt gran-
ska om ledningens förvaltning står i överensstämmelse
med tillämpliga föreskrifter och särskilda regerings-
beslut. 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta
innebär att revisionen har planerats och genomförts i

syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida
årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har så-
lunda avsett ett urval av väsentliga transaktioner och för-
valtningsbeslut.

Genomförd revision har gett en rimlig grund för ne-
danstående uttalande.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
förordningen om årsredovisning och budgetunderlag,
regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. RRV
bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rätt-
visande.

Revisionsdirektör Bertil Forsslundh har beslutat i detta
ärende. Auktoriserade revisorn Ulla Nordin Buisman
har varit särskilt förordnad föredragande. Avdelnings-
direktör Anders Berg har medverkat vid den slutliga
handläggningen. Revisionschef Filip Cassel har deltagit
i den slutliga handläggningen. 

Regeringen

Näringsdepartementet                                                                                                                                 15 mars 2002

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VÄGVERKET

Bertil Forsslundh Ulla Nordin Buisman

Monica Sundström Ingemar Skogö Anders Olsson
Ordförande Generaldirektör

Anitha Bondestam Agneta Ståhl Nina Jarlbäck

Hans Stenberg Lars Orehall Elisabet Salander Björklund

Vägverkets styrelse och generaldirektör föreslår att

➠ det ackumulerade resultatet av uppdragsverksamhet-
en i resultatenheterna balanseras i ny räkning för att
täckas av framtida överskott inom ramen för resultat-
enheternas verksamhet. Uppgifter har av affärsmäs-
siga skäl sekretessbelagts. Separat redovisning har
skett till regeringen.

➠ det ackumulerade resultatet av den övriga uppdrags-
verksamheten om 24 913 tusen kronor balanseras i ny
räkning för att disponeras för drift- och underhålls-
verksamhet.

Borlänge den 19 februari 2002
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Monica Sundström
Ordförande

Ingemar  Skogö
Generaldirektör

Elisabet Salander Björklund
Direktör

Nina Jarlbäck
Kommunalråd

Anitha Bondestam
Kammarrättspresident

Lars Orehall
Direktör

Hans Stenberg
Riksdagsledamot

Agneta Ståhl
Professor

Anders Olsson
Inköp/Logistikdirektör

Ingvar Ritzén
Personalrepresentant
SEKO vid Vägverket

Tommy Aldvin
Personalrepresentant

ST Vägverk

Clas-Göran Rydén
Personalrepresentant

SACO-föreningen vid Vägverket

VÄGVERKETS STYRELSE

VÄGVERKETS STYRELSE
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HUVUDKONTORET
Generaldirektör Ingemar Skogö

781 87  Borlänge
Telefon 0243-750 00
Telefax 0243-758 25

Texttelefon: 0243-750 90
e-post: vagverket@vv.se

REGIONER

Vägverket Region Norr
Vägdirektör Janeric Reyier

Box 809
971 25  Luleå

Telefon 0920-24 37 00
Telefax 0920-24 38 30

e-post: vagverket.lul@vv.se

Vägverket Region Mitt
Vägdirektör Christer Agerback

Box 186
871 24  Härnösand

Telefon 0611-440 00
Telefax 0611-441 11

e-post: vagverket.har@vv.se

Vägverket Region Mälardalen
Vägdirektör Roland Forsberg

Box 1140
631 80  Eskilstuna

Telefon 016-15 70 00
Telefax 016-15 70 05

e-post: vagverket.esk@vv.se

Vägverket Region Stockholm
Vägdirektör Hans Rode

Box 4202
171 04  Solna

Telefon 08-757 66 00
Telefax 08-98 30 30

e-post: vagverket.sto@vv.se

Vägverket Region Väst
Vägdirektör Bengt Wolffram

405 33  Göteborg
Telefon 031-63 50 00
Telefax 031-63 52 70

e-post: vagverket.got@vv.se

Vägverket Region Sydöst
Vägdirektör Mats Forsgren

551 91  Jönköping
Telefon 036-19 20 00
Telefax 036-16 16 18

e-post: vagverket.jon@vv.se

Vägverket Region Skåne
Vägdirektör Susanne Lindh

Box 543
291 25  Kristianstad

Telefon 044-19 50 00
Telefax 044-19 51 95

e-post: vagverket.kri@vv.se

ADRESSER OCH KONTAKTINFORMATION

RESULTATENHETER

Vägverket Produktion
Chef Tom Ramstedt 

781 87  Borlänge 
Telefon 0243-942 00
Telefax 0243-942 10

e-post: vagverket.prod@vv.se

Vägverket Konsult
Chef Björn Karlsson

781 87  Borlänge
Telefon 0243-943 00
Telefax 0243-943 40

e-post: vagverket.kons@vv.se

Vägverket Färjerederiet
Chef Anders Werner

781 87  Borlänge
Telefon 0243-750 00
Telefax 0243-757 90

e-post: vagverket.farj@vv.se

VUC Vägsektorns UtbildningsCentrum
Chef Ann-Therese Albertsson

781 87  Borlänge 
Telefon 0243-750 00
Telefax 0243-758 76

e-post: vagverket.vuc@vv.se

INTERNA RÅD
Produktionsrådet i Vägverket Produktion

Konsultrådet i Vägverket Konsult
Rederirådet i Vägverket Färjerederiet

Utbildningsrådet i VUC Vägsektorns UtbildningsCentrum

AV VÄGVERKET FÖRVALTADE BOLAG

SweRoad AB
Swedish National Road Consulting AB

Box 4021
171 04  Solna

Telefon 08-799 79 80
Telefax 08-29 46 89

e-post: sweroad@sweroad.se

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Box 4044

203 11  Malmö
Telefon 040-660 98 80
Telefax 040-660 98 89

e-post: svedab@svedab.se

Rådgivande delegationen 

för yrkestrafikfrågor
Vägverket (ordförande) 

Rikspolisstyrelsen 
Riksskatteverket
Länsstyrelserna

Svenska bussbranschens riksförbund
Svenska taxiförbundet

Svenska transportarbetareförbundet
Svenska åkeriförbundet

Transportgruppen/
Biltrafikens arbetsgivareförbund

Svenska kommunförbundet
Industriförbundet
Konsumentverket
Konkurrensverket
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