
Sveriges största infrastruktursatsningar 2013
En summering av året som gått



2013 – ett år av samhällsnytta
Under 2013 fortsatte vi att knyta ihop Sverige. Det är vad de investeringar vi har 
ansvar för syftar till – att skapa stråk och knyta ihop regioner med väl fungeran-
de infrastruktur för samhällsmedborgare och näringsliv. 

Vår viktigaste leverans under 2013 var vägdelen av projektet BanaVäg Motala–
Mjölby, vilket innebar att hela projektet stod klart. Delar av E18 Hjulsta–Kista 
öppnades likaså. Framdriften i övriga projekt var god och kostnadsbilden fortsatt 
positiv. Vid utgången av året låg vi under budget med 3,7 miljarder kronor för 
innevarande planperiod. Detta möjliggjordes dels tack vare effektiv riskhante-
ring, dels tack vare effektiviseringar och produktivitetsfrämjande åtgärder. Under 
året tog vi ytterligare steg mot vår nya roll som renodlade beställare. Konkret 
innebar detta att drygt 30 % av den volym som vi upphandlade under året ge-
nomfördes som totalentreprenader. 

Vår förändrade roll innebär dock ingen förändring vad gäller vårt byggherre-
ansvar för arbetsmiljön i våra investeringsprojekt. Under året fortsatte den 
nedåtgående trenden för antalet allvarliga arbetsolyckor/miljon arbetade timmar 
till drygt 8 st, vilket var positivt, även om vi inte helt nådde målet. Flera större 
aktiviteter som tydliggör vår nollvision – ett branschgemensamt arbetsmiljö-
forum, en säkerhetsvecka och en s.k. stand-down då vi stoppade produktionen i 
15 minuter i alla våra projekt – bidrog till att ytterligare betona hur allvarligt vi ser 
på dessa frågor. 

Under 2014 avser vi att med kraft fortsätta att driva det strategiska arbete som 
inleddes under 2013. Ett nytt projekt tillkommer, Tvärförbindelse Södertörn. E18 
Hjulsta–Kista färdigställs under året, helt enligt tidsplan. Därtill räknar vi med 
att – helt eller delvis – kunna tidigarelägga trafikstarten på såväl Norra Länken 
i Stockholm som på E4 Sundsvall. Den beräknade samhällsekonomiska nyttan 
av tidigareläggandet beräknas till drygt 200 miljoner kronor för Norra Länken 
och 75 miljoner kronor för Sundsvall. 

Genom fortsatt god framdrift i dessa och samtliga övriga projekt ser vi fram 
emot att kunna bidra till samhällsutvecklingen även under 2014. 
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1 S
 
Vi fortsätter att knyta ihop Sverige
Stora projekts viktigaste mål är att leverera projekten i rätt tid, till rätt kostnad 
och med rätt innehåll. Genom våra projekt bidrar vi till bättre framkomlighet, 
ökad tillgänglighet och högre säkerhet. Vårt fokus på fyra strategiska områden 

– Renodlade och professionella beställare, Effektiva processer, Attraktiv arbets-
plats och Goda relationer med omvärlden – skapar en tydlig och pedagogisk 
målbild som driver ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Den totala kostnadsbilden för vår projektportfölj ser fortsatt mycket positiv ut. 
Hittills under innevarande planperiod har vi sänkt totalkostnaden med 3,7 mil-
jarder kronor. Framgångsfaktorn är professionell projektstyrning, god riskhan-
tering och väl genomarbetade upphandlingsstrategier där vi för varje enskild 
affär utvärderar och gör aktivt val av affärsform.

Renodlade och professionella beställare
Trafikstarter och planerade arbeten – I oktober 2013 färdigställde vi 
BanaVäg Motala–Mjölby, då även vägdelen öppnades för trafik. Delar av E18 
Hjulsta–Kista öppnades likaså. Två av de återstående projekten kommer, helt 
eller delvis, att kunna öppna för trafik tidigare än planerat – E4 Sundsvall och 
Norra länken. Den samhällsekonomiska vinsten av tidigareläggningen uppgår 
till drygt 200 miljoner kronor för Norra Länken och 75 miljoner kronor för E4 
Sundsvall. Övriga projekt följer tidsplanerna. I slutet av 2013 tillkom ett nytt 
projekt – Tvärförbindelse Södertörn – söder om Stockholm.

Extern produktivitet – Det externa produktivitetsarbetet har varit mycket 
framgångsrikt. Vi redovisar ett ackumulerat resultat till och med 2013 på  
918 miljoner kronor vilket överstiger årsmålet med råge. Vi har därtill verifierat 
ytterligare effekter som ger frigjorda medel under 2014 motsvarande en totalt 
ackumulerad effekt på drygt 1,1 miljard kronor. 

Arbetsmiljö – Under året fortsatte den nedåtgående trenden för antalet allvar-
liga arbetsolyckor/miljon arbetade timmar. Detta var positivt, även om vi inte 
helt nådde målet om 8 olyckor/miljon timmar. 2014 fortsätter arbetet för att i 
samarbete med branschen nå den nollvision vi satt som långsiktigt mål.

Effektiva processer
Prognossäkerhet – Vi har under de senaste åren infört åtgärder för att 
förbättra vår ekonomiska prognossäkerhet. Viktiga frågor i den ekonomiska 
analysen är även riskhanteringen och riskreserverna. Utfallet för 2013 uppgår 
till 8 126 miljoner kronor, vilket vid en jämförelse med vår prognos i tertial 2 
ger en avvikelse om 379 miljoner kronor. Tar vi hänsyn till vår produktionsvär-
dering minskar avvikelsen till 159 miljoner kronor. Avvikelsen mot vår prognos 
i tertial 2 består främst av tidsförskjutningar. Utfallet avviker med 1,9 procent i 
jämförelse med vår prognos i tertial 2.

Årets upparbetning – Utfallet för investeringsverksamheten 2013 uppgår till 
8 miljarder kronor, en underförbrukning av tilldelad budget med 1,5 miljarder 
kronor. Underförbrukningen består till lika delar av realiserade kostnadsminsk-
ningar och av tidsförskjutningar. Tar vi hänsyn till den produktionsvärdering 

som vi rapporterat för 2013 är underförbrukningen 406 miljoner kronor vilket 
motsvarar -4,8 % av aktuell budget.

Intern effektivitet – Inom vårt interna effektivitetsarbete fortsatte vi vårt ar-
bete för att nå en ackumulerad total effektivisering om 403 miljoner kronor vid 
utgången av 2014. 2013 frigjorde vi 134 miljoner kronor och är nu uppe i totalt 
331 miljoner kronor. Genom stort fokus på bland annat effektiva projektavslut 
och projektstarter bedömer vi att vi kommer att nå vårt totala åtagande.

Upphandling – Totalt under 2013 genomförde Stora projekt strax över 100 
upphandlingar till en summa av ca 2,8 miljarder kronor. 

Attraktiv arbetsplats
Vid 2013 års MMI-mätning nåddes ett mycket högt index om 68, vilket visar att 
våra medarbetare trivs. Under 2013 hade vi fortsatt ett lågt sjuktal motsvarande 
endast 2 procent av ordinarie arbetstid.

Goda relationer med omvärlden
Attityden till våra projekt och vår bild i media – Vi genomför regelbun-
det attitydundersökningar kring våra projekt för att säkerställa goda relationer 
med omvärlden och möta nya behov som kan uppstå. 2013 års mätningar visar 
att cirka 88 procent av de tillfrågade är positiva eller neutrala till våra projekt 
och alltså har förtroende för vårt sätt att genomföra projekten.

Bilden av Stora Projekts verksamhet i media är fortsatt god. Under 2013 var  
89 procent av inslagen i media positiva eller neutrala, vilket var glädjande.

1  Sammanfattning av verksamheten

Per Rydberg, projektchef, intervjuas i samband 
med sista genombrottet i Hallandsås. Tunnel-
borrmaskin Åsas borrhuvud i bakgrunden.
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2.1 Uppdragsgivare 

Resultatmål Ack utfall Årsprog Årsmål Mått

 10 000 ton minskning
(identifierad alterna-
tivt verkställd) av 
CO2 för Stora projekt

36 182 ton 10 000 ton 10 000 ton Föreslagna 
åtgärder 
som minskar 
CO2-utsläpp, 
antal ton

Stora projekt 
ska identifiera 
25 åtgärder som 
minimerar miljö-
påverkan och ger 
minskade ekono-
miska kostnader

47 34 25 Minskad miljö-
påverkan

 
Utfallet för 2013 blev tre gånger större än uppsatt mål. Totalt lyckades vi identi-
fiera och verkställa minskningar av koldioxidutsläpp med över 36 000 ton.

Projekten har under 2013 arbetat aktivt med sina handlingsplaner för klimat- 
och energieffektivisering. Nedan ges några exempel:

•  Räddnings- och serviceschakt i stället för tunnel i projekt Västlänken ger en  
 koldioxidbesparing på 15 000 ton.

•  Prefabricerade i stället för platsbyggda utrymningsslussar i projekt E4 Förbifart  
 Stockholm ger en koldioxidbesparing på 5 100 ton.

•  Integrerade påkörningsskydd i kulvertvägg istället för planerade barriär- 
 element i E4 Förbifart Stockholm ger en koldioxidbesparing på 4 724 ton.

•  Hålrum (besparingsrum) i mitten av samtliga brostöd for Sundsvallsbron i  
 projekt E4 Sundsvall ger en koldioxidbesparing på 2 938 ton.

•  Minskat antal pålplattor och kalkcementpelare i projekt Mälarbanan ger en  
 koldioxidbesparing på 1 443 ton.

•  Återanvändning av jordmassor för planteringsytor i projekt E18 Hjulsta– 
 Kista ger en koldioxidbesparing på 1 136 ton.

•  Minskade transporter av massor i projekt Marieholmsförbindelsen genom att  
 överskottsmassor används till kompletterande täckning av närliggande tippar  
 ger en koldioxidbesparing på 1 000 ton.

2.2 Kund 

Resultatmål Ack utfall Årsprog Årsmål Mått

Stora projekt ska 
hålla, eller 
tidigarelägga, 
utlovade tider för 
planerad trafik-
start 

 100%  100%  100% Trafikstart enligt plan, 
andel %

Stora projekt ska 
hålla utlovade 
tider för plane-
rade arbeten

95% 95% 100% Minskade trafikstör-
ningar, andel %

 
Alla planerade trafikstarter under 2013 har skett enligt plan. Under året har ett 
projekt helt färdigställts,  BanaVäg Motala–Mjölby som helt öppnades för trafik 
i oktober. Delar av E18 Hjulsta–Kista har också öppnats och invigningen av ett 
tillfälligt resecentrum i Kiruna avslutade detta projekt.

Under 2013  lyckades vi till 95 % hålla utlovade tider för planerade arbeten. En-
dast i 5 % av fallen kunde arbetena inte slutföras inom utsatt tid, vilket påverka-
de trafiken. Arbetet för att nå 100 % fortsätter under 2014, bl.a. i form av tätare 
samordningsmöten och fler reservmaskiner.  

2  Styrkort

Gratis barnguidning om hur och varför 
tunneln byggs genom Hallandsås.
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2.3 Ekonomi
 

Resultatmål Ack utfall Årsprog Årsmål Mått

Frigjorda medel (inkl. 
ack. värden från 
2012) genom ökad 
produktivitet och 
innovation i anlägg-
ningsbranschen ska 
under perioden 2012-
2014 uppgå till minst

* 405 mnkr 2013
* 1060 mnkr 2014 

918 mnkr 918 mnkr 405 mnkr Frigjorda 
medel genom 
ökad produkti-
vitet i anlägg-
ningsbran-
schen, mnkr

Prognossäkerheten 
ska öka. Avvikelse 
mellan verkligt utfall 
och prognos får 
uppgå till högst 2 
procent vid T2.

2% 2% 2% Prognossäker-
het i ekonomi; 
avvikelse 
mellan utfall 
och prognosti-
cerad budget 
T2, %

Brutto frigjorda 
medel (inkl. ack. 
värden från 2010) 
ska genom interna 
effektiviseringar 
uppgå till minst

* 325 mnkr (Inkl proj 
60 mnkr) 2013

* 403 mnkr (Inkl proj 
80 mnkr) 2014

331,4 mnkr 331,4 mnkr 325 mnkr Brutto frigjorda 
medel genom 
intern effektivi-
sering, mnkr

 
 
Stora projekt klarade årets mål för ökad produktivitet i anläggningsbranschen 
med råge. Vi uppnådde 918 miljoner kronor i ackumulerad effekt. Vidare ger redan 
godkända, men ännu inte verkställda åtgärder ytterligare effekt under 2014, 
vilket beräknas ge drygt 1,1 miljarder i ackumulerad effekt. För mer information 
hänvisas till punkt 7.1.

Vi har under de senaste åren infört åtgärder för att förbättra vår ekonomiska 
prognossäkerhet. Viktiga frågor i den ekonomiska analysen är även riskhanteringen 
och riskreserverna. Utfallet för 2013 uppgår till 8 126 miljoner kronor, vilket vid 
en jämförelse med vår prognos i tertial 2 ger en avvikelse om 379 miljoner kronor. 
Tar vi hänsyn till vår produktionsvärdering minskar avvikelsen till 159 miljoner 
kronor. Avvikelsen mot vår prognos i tertial 2 består främst av tidsförskjutning-
ar. Utfallet avviker med 1,9 procent i jämförelse med vår prognos i tertial 2.

Vårt totalt ackumulerade utfall för intern effektivitet till och med 2013 uppgår 
till 331,4 miljoner. Det innebär att vi klarar årets mål på 325 miljoner i ackumu-
lerad effekt. För mer information hänvisas till punkt 7.2.
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2.4 Arbetssätt
 

Resultatmål Ack 
Utfall

Års-
prog

Årsmål Mått

Framförhållningen i 
upphandlingstidsplan 
avseende konsultupp-
handling ska öka till minst

* 3,5 månader 2013
* 4  månader 2014
* 4,5 månader 2015

6,7 6,7 3,5 Framförhållning i 
upphandlingstid-
plan avseende 
konsultupphand-
ling

30% av  entreprenadvo-
lymer som handlas upp 
under 2013 ska kontrak-
teras som totalentrepre-
nader enligt gällande 
TEIP-koncept

34% 34% 30% Totalentreprena-
der, andel %

20% av konsultvolymer 
som handlas upp under 
2013 ska kontrakteras 
med fastprisavtal enligt 
gällande verktyg för 
enhetlig upphandling

24% 24% 20% Projekterings-
uppdrag 
upphandlade 
med fast arvode, 
andel %

Andel reinvesteringar och 
investeringar klara för 
upphandling den 31 
augusti ska uppgå till 
minst angiven procent av 
beställda nystarter, med 
åtgärdsbeskrivning klar 
den 31 januari, för 
närmast följande år

* 50% 2013
* 80% 2014
* 80% 2015

0% 0% 50% Investeringspro-
jekt förberedda 
för upphandling, 
andel %

Framförhållningen i 
upphandlingstidsplan 
avseende entreprenad 
ska öka till minst

* 8 månader 2013
* 9 månader 2014
* 10 månader 2015

14,5 14,5 8 Framförhållning i 
upphandlingstid-
plan avseende 
entreprenadupp-
handling

 80% av utsända  
upphandlingar i CTM 
(antal) ska finnas med  
i upphandlingstidsplan 
med aktuell och korrekt 
information under 2013

75,32% 75% 80% Utskickade 
upphandlingar i 
CTM (antal) ska 
finnas med i 
upphandlingstid-
plan med aktuell 
och korrekt 
information

Totalt under 2013 genomförde Stora projekt strax över 100 upphandlingar till 
en summa av ca 2,8 miljarder kronor. Endast ett fåtal av dessa överprövades, 
vilket vi ser som en positiv trend.

Andel totalentreprenader
Under året upphandlades ett kontraktsvärde på 826 miljoner kronor  som total-
entreprenad. Detta motsvarar 34% av det totala kontraktsvärdet för året, vilket 
uppgår till 2 419 miljoner kronor. Av årets 26 avslutade upphandlingar har  
14 stycken upphandlats som totalentreprenad, vilket motsvarar 54%.

Andel projekteringsuppdrag med fast arvode
Under året upphandlades 19 av 79 genomförda upphandlingar till fast pris. 
Andelen fastprisupphandlingar uppgår till 24%. Kontraktsvärdet för fastpris-
kontrakten uppgår till 45 miljoner kronor,  vilket är 13% av det totala kontrakts-
värdet som uppgår till 354 miljoner kronor.

Framförhållning i upphandlingstidplan, entreprenadupphandlingar
Framförhållningen i de 20 entreprenadupphandlingar som lades in sedan mät-
ningen startade i april 2013 var 14,5 månader. Bland dessa märks 6 upphand-
lingar som registrerades redan i oktober 2013, bl.a. avseende entreprenader i 
Norra Länken. Tendensen under året visade på en ökad framförhållning vid 
respektive tertial.

Framförhållning i upphandlingstidplan, konsultupphandlingar
Framförhållningen i de 18 konsultupphandlingar som lades in sedan mätningen 
startade i april  2013 var 6,7 månader. Tendensen under senare delen av året är 
vikande då framförhållningen minskar jämfört med T2.

Utsända upphandlingar i CTM
Under året utsända upphandlingar uppgår till 77 stycken. Av dessa var 75%  
(58 stycken) inlagda i upphandlingstidplan. De upphandlingar som inte ingick i 
planen var företrädesvis (80%) tjänsteupphandlingar. Trenden är dock positiv, 
då andelen upphandlingar som ingick  i upphandlingstidplanen har ökat för 
varje tertial under året. 

Första brolyftet, Sundsvallsbron, 
följs av många människor längs 
fjärdens stränder. 
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2.5 Medarbetare 

Resultatmål Ack 
Utfall

Årsprog Årsmål Mått

Stora projekt ska under 2013 
skapa förutsättningar för att 
antalet allvarliga arbetsmiljö-
olyckor ska uppgå till högst 
8 stycken/miljon arbetade 
timmar. En minskning med 1 
olycka jämfört med målet för 
2012 som var 9 olyckor.

8,3 st/
miljoner 
h

8,3 st/
miljoner 
h

8≤ st/
miljoner 
h 

Olyckor, st/
miljon 
arbetstim-
mar

MMI ska vara minst
* 63 2013
* Ingen mätning 2014
* 63 2015

68 68 63 MMI 
(Motiverad 
Medarbetar-
Index), 
index 
(1-100)

Inom Stora projekt ska vi ha 
0 (noll) förelägganden med 
anledning av brister i vår 
interna arbetsmiljö

0 0 0 God 
arbetsmiljö

Under året fortsatte den nedåtgående trenden för antalet allvarliga arbetsolyck-
or/miljon arbetade timmar. Detta var positivt, även om vi inte helt nådde målet 
om 8 olyckor/miljon timmar.  2014 fortsätter arbetet för att i samarbete med 
branschen nå den nollvision vi satt som långsiktigt mål.

Vid 2013 års MMI-mätning nåddes ett mycket högt index om 68, vilket visar att 
våra medarbetare trivs. Det som ytterligare förbättrade senaste mätnings  redan 
i sig goda resultat (63) var bl.a. hur nöjda vi är med vår arbetssituation totalt 
sett och hur vi ser på Trafikverket som arbetsgivare. Under 2013 hade vi fortsatt 
ett lågt sjuktal motsvarande endast 2 procent av ordinarie arbetstid.

Stora projekt hade under 2013 inga förelägganden med anledning av brister i 
vår interna arbetsmiljö.

3 B
 

Trafikverkets 
resultatmål

Ack Utfall Årsprog Årsmål Mått

Frigjorda medel 
(inkl. ack. värden 
från 2012) genom 
ökad produktivitet 
och innovation i 
anläggningsbran-
schen ska under 
perioden 2012–2014 
uppgå till minst

* 1 300 mnkr 2013
* 3 000 mnkr 2014

918 mnkr 918 mnkr 405 mnkr Frigjorda medel 
genom ökad 
produktivitet i 
anläggnings-
branschen, 
mnkr

Brutto frigjorda 
medel (inkl. ack. 
värden från 2010) 
ska genom interna 
effektiviseringar 
uppgå till minst

* 1 980 mnkr 2013
* 2 430 mnkr 2014

331,4 mnkr 325 mnkr 331,4 mnkr Brutto frigjorda 
medel genom 
intern effektivi-
sering, mnkr

Andel reinveste-
ringar och investe-
ringar klara för 
upphandling den 31 
augusti ska uppgå 
till minst angiven 
procent av beställda 
nystarter, med 
åtgärdsbeskrivning 
klar den 31 januari, 
för närmast följande 
år

* 50 % 2013
* 80 % 2014
* 80 % 2015

0% 0% 50% Investerings-
projekt 
förberedda för 
upphandling, 
andel %

MMI ska vara minst
* 60 2013
* Ingen mätning 2014
* 63 2015

68 68 63 MMI (Motiverad 
Medarbetar-
Index), index 
(1-100)

 
Kommentarer till måtten finns under respektive perspektiv i styrkortet.

3 Bidrag till Trafikverkets styrkort
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4 M 

Mått Ack Utfall Årsprog Årsmål

Minskade koldioxidutsläpp 
CO2 till följd av Trafikverkets 
insatser, antal ton

36 182 ton 10 000 ton 10 000 ton

Kommentar till måttet finns under perspektivet ”Uppdragsgivare” i styrkortet.

5 I
5.1 Särskilt viktiga händelser för Intern styrning och kontroll
Strategier för Stora projekt
Under året har Stora projekt genomfört ett strategiarbete som resulterat i 
verksamhetsområdets strategidokument. Arbetet har utgått från Trafikverkets 
strategiska utmaningar och resulterat i fyra fokusområden:

• Renodlade och professionella beställare
• Effektiva processer
• Attraktiv arbetsplats
• Goda relationer med omvärlden

För varje fokusområde formulerades ett antal strategier som ska skapa förut-
sättningar för att nå kommande mål, både på projekt-, verksamhetsområdes- 
och Trafikverksnivå. Strategierna var, tillsammans med Trafikverkets”Resmål 
2016”, en viktig plattform för VP-arbetet 2014–2016, där dessa strategier brutits 
ned till mätbara mål och genomförbara aktiviteter.

Uppföljning och styrning
I syfte att effektivisera vår interna styrning och uppföljning tog vi under 2013 
fram en ny modell för månadsrapportering.  I början av året publicerade vi vår 
första aggregerade månadsrapport med jämförbara nyckeltal. Därmed har vi 
ytterligare en viktig parameter för att öka vår interna styrning på övergripande 
nivå.

Erfarenhetsåterföring
Vikten av en god erfarenhetsåterföring mellan projekten har under året beto-
nats. Erfarenhetsutbyte är nu en systematisk del av uppföljningsmöten och styr-
gruppsmöten. Det är även en stående punkt på ledningsgruppens möten. Därtill 
genomförs erfarenhetsseminarier. 

Ledningens genomgång
Under året gjordes en genomlysning av upplägget för ledningens genomgång 
utifrån vårt fokus som leveransansvariga enligt arbetsordningen. Upplägget 
kommer att nyttjas i arbetet inför ledningens genomgång 2014. 

Säkerhetsåret
Stort fokus lades under året på aktiviteter som utvecklar säkerhetskulturen på 
våra byggarbetsplatser. Inom ramen för detta genomförde vi i november 2013 
ett Arbetsmiljöforum, där vi samlade branschen för att diskutera hur vi till-
sammans som beställare, konsulter och entreprenörer kan bidra till att nå en 
0-vision för allvarligt skadade. Resultatet av detta arbete kommer att omhänder-
tas under 2014 i ett branschgemensamt projekt.  I ett Trafikverksgemensamt 
produktionsstopp, s.k. ”stand-down”, stannade arbetet på samtliga arbetsplatser 
och byggarbetsplatser i Stora projekt under 15 minuter för att tydliggöra vikten 
av att arbetsmiljöreglerna uppfylls.

5.2 Särskilt viktiga iakttagelser vid revisioner eller föreläg-
ganden
Revisionerna indikerar att det kvarstår ett arbete med att implementera Investera- 
processen i våra projekt. I VP:en för 2014 ingår därför ett utvecklingsprojekt, 
som syftar till att anpassa processen till Stora projekt. 

Hur vi som beställare ska arbeta med kontroll och uppföljning är en viktig del av 
vår roll som renodlade beställare. Detta genomlyses nu i ett Trafikverksgemen-
samt projekt som organisatoriskt placerats under Stora projekt, kallat ”Anpass-
ning av regelverk”.

5.3 Större förändringar i riskprofilen
 Arbetsmiljöolyckor som ger kroppsskada, psykiskt lidande eller har dödlig 
utgång är fortsatt vår största risk (Se 2.5 och 5.1 för mer information). 

Riskerna kopplade till införandet av trafikstyrningssystemet ERTMS ökade under 
slutet av 2013, främst på grund av osäkerhet kring beslut om finansieringsbi-
drag till fordonsutrustning, utbyggnadstakt i andra länder samt fastställande av 
standarder för olika system. 

5.4 Rapportering av allvarlig överträdelse av lagar, förord-
ningar eller föreskrifter.
Inga allvarliga överträdelse av lagar, förordningar eller föreskrifter rapportera-
des under året.

4  Målsatta indikatorer

5  Intern styrning och kontroll
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6 U 

6.1 Avslutade uppdrag
Under 2013 redovisades uppdraget att ta ett helhetsansvar för det fortsatta infö-
randet av ERTMS i det svenska järnvägssystemet till regeringen.   

7 E
7.1 Ökad produktivitet och innovation i anläggnings- 
branschen
Totalt uppgår de medel som frigjorts ackumulerat t.o.m. 2013 till 918 miljoner 
kronor. Till detta kommer 211 miljoner kronor som faller ut 2014 eller senare.

Vi har under året lyft många goda exempel och påbörjat arbetet med att sprida 
dessa. Bland flera goda exempel kan nämnas:

•  Innovativ upphandling av arkitektur för tekniska system – 200 miljoner –  
 Norra Länken
•  Ny brogrundläggningsmetod – 100 miljoner – E4 Sundsvall
•  Drivning av västra tunnelröret – 176 miljoner – Hallandsås
•  Alternativ vägunderbyggnad – 50 miljoner – BanaVäg Motala–Mjölby

Vi har underlag i form av verifierade åtgärder på ytterligare ca 51 miljoner kronor, 
varav 39 miljoner kronor påverkar det ackumulerade utfallet t.o.m. 2013 och 
12 miljoner 2014 eller senare. Vidare har vi identifierat 5 miljoner kronor som 
kommer att påverka det ackumulerade utfallet 2014. Det gör att vi totalt har 
identifierat åtgärder som frigör medel motsvarande drygt 1 160 miljoner. Vi 
klarade därmed 2013 års mål och även 2014 års ackumulerade mål på 1 060 
miljoner.

7.2 Framdrift i intern effektivitet
Våra interna effektiviseringsinitiativ har fortsatt bra framdrift och uppgick acku-
mulerat t.o.m. 2013 till 390 miljoner kronor. Målet för 2013 uppnåddes således. 
Det innebär att det återstår att hämta hem effekter på ca 30 miljoner kronor 
under 2014 för att det totala målet på 420 miljoner kronor ska uppnås.

8 E
8.1 Utfall 2013
Under 2013 har vi upparbetat 9 491 miljoner vilket motsvarar 91 procent av 
årets tilldelade budget. För 2012 hade vi en total upparbetningsgrad jämfört 
med budget på 87 procent. Omsatt i pengar motsvarar detta en underförbrukning 

på 1 800 miljoner kronor varav 400 miljoner kronor var kostnadsbesparingar. 
För 2013 har vi sänkt prognosen för året med 1 033 miljoner kronor varav cirka 
600 miljoner kronor avser kostnadsbesparingar. Jämfört med föregående år 
är detta en markant förbättring. För 2013 är underförbrukningen jämfört med 
budget betydligt mindre och andelen kostnadsbesparingar av detta är större än 
i jämförelse med 2012. Dock är det fortfarande en alltför stor andel av tilldelade 
medel som vi inte har kunnat omsätta. Det finns givetvis delar som ligger utanför 
vår kontroll och som är svåra att förutse, varför vi fokuserar på de delar som vi 
själva kan påverka. Detta kan exempelvis vara de ekonomiska konsekvenserna av 
identifierade risker och periodiseringen av dessa. Motsvarande gäller även för 
ändrings- och tilläggsarbeten.

8.2 Sänkning av totalkostnaden om 3,7 miljarder kronor
2013 var ett år med fortsatt god framdrift. Den totala kostnadsbilden för vår 
projektportfölj ser mycket positiv ut. För innevarande planperiod räknar vi 
med en sänkning av totalkostnaden på 3,7 miljarder kronor. Framgångsfaktorn 
är professionell projektstyrning, god riskhantering och väl genomarbetade 
upphandlingsstrategier, där vi för varje affär utvärderar och gör aktivt val av 
affärsform. 

Miljarder kronor
(prisnivå 2009)

2012 2013

Kontraktsdiskussioner 0,4 0,4

Proaktiv riskminimering - 1,4 - 2,1

Förändrade krav och lagar - 0,7 - 0,6

Effektiva upphandlingar - 1,0 - 1,0

Försenade tillstånd 0,1 0,1

Smarta lösningar - 0,2 - 0,2

Utmanande geoteknik 0,5 0,5

Övrigt - 0,6 - 0,8

TOTALT - 2,9 - 3,7

6  Uppdrag

7  Effektiviseringsarbetet

8  Ekonomiska ramar
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BanaVäg Motala–Mjölby
Hela projektet i hamn
I december 2012 togs hela dubbelspåret mellan Motala och Mjölby i drift – och 
halva projektet var i mål.  I oktober 2013 var även den nya sträckningen av väg 
50 klar och hela projektet kunde invigas. 

Projektet har varit omfattande och innehåller bland annat åtta nya trafikplatser, 
ett 70-tal broar, ny genomfart i Motala, en ny pendeltågsstation i Skänninge, 
upprustning av Motala C, utbyggnad av enkelspår till dubbelspår och, sist men 
inte minst, förverkligandet av Motalas nya landmärke – Motalabron.

Invigningen var både högtidlig och festlig och förrättades av H.M.K. Carl XVI 
Gustaf. Även infrastrukturministern, kommunalråd, landstingsråd med flera 
deltog i invigningen med Trafikverkets generaldirektör som värd. Kunskaps- 
seminarier för inbjudna liksom musik och underhållning för allmänheten  
arrangerades av Trafikverket i samarbete med kommunen. 

9 Framdriften i våra projekt
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Var: Motala–Mjölby.
Vad: Riksväg 50; 28 km mötesfri väg, ny genomfart i Motala 
med 620 m lång högbro över Motalaviken, 28 km dubbelspår, 
planskilda korsningar och ny pendeltågstation i Skänninge.  
Varför: Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg; fler 
miljövänliga godstransporter och resor på järnväg; regional 
utveckling.
Dubbelspåret i drift: 10 december 2012.
Väg 50 öppen för trafik: 9 oktober 2013.
Kostnad: Cirka 4,3 miljarder kronor (prisnivå 2012).

H.M.K. Carl XVI Gustaf och Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm vid invigningen i oktober 2013

Svängbro med  

dubbelspår, Motala

Motalabron
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Citybanan
Sprängningarna klara och sänktunneln på plats
I slutet av 2013 hade vi sprängt ut 99,9 procent av allt berg för Citybanans 
tunnlar! Det som nu återstår är endast en liten bergplugg under Riddarholmen 
som vi behåller som en säkerhet till dess att vi är helt klara med sänktunneln i 
Riddarfjärden och den skyddsport som ska installeras. Under året sprängde vi 
ut kvarvarande berg under Vasastan, för tunnlarna och för stationsutrymmena 
vid Odenplan. Vi sprängde även ut det sista berget i tunneln under Södermalm 
och fick ett genomslag ut mot Mariagårdstäppan där bergtunneln ska övergå i 
den betongtunnel som ansluter till station Stockholms södra. 

I och med att vi sprängde färdigt under de kulturhistoriska byggnader som vi pas-
serar kunde de efterbesiktigas av konservatorer. De konstaterade att våra arbeten 
har haft väldigt lite påverkan på kyrkorna. I takt med att berget blivit utsprängt kom 
vi också en bra bit med betong- och markarbetena i tunneln. På station Stockholm 
City började vi också bygga plattformarna. Dessutom kunde vi börja med stom-
komplettering och installationer i tunnlarna och på de nya stationerna. Många nya 
entreprenörer fortsätter nu arbetet med att installera tekniska system, belysning, 
ventilation, hissar, rulltrappor och allt annat som behövs i den färdiga anläggningen. 

Under sommaren sänkte vi ned de tre delarna till sänktunneln i Riddarfjärden, 
något som vi planerat för i många år. Det var tre mycket viktiga dagar och ett arbete 
som krävde stor teknisk kompetens. Sänkningarna gick mycket bra och de lockade 
mängder av nyfikna åskådare från såväl allmänhet som media. Något annat som 
också väckte stor uppmärksamhet var när vi bjöd ner allmänheten till att utforska 
tunneln under Södermalm i oktober. Hela 7 000 personer vandrade från Fatburs-
parken till Söder Mälarstrand genom den drygt en kilometer långa bergtunneln.

Förutom detta har vi under 2013 flera gånger stängt av järnvägen för att kunna 
bygga om den, lägga i nya växlar och göra signalarbeten. I Årsta blev vi klara 
med den nya järnvägsbrons södra spårportal och vi klarade att få i gång produk-
tionen igen efter att entreprenören gått i konkurs. Och dessutom fick vi upp ett 
bra tempo med gjutningarna av brobanan i den flyttbara gjutformen.

Under året har vi haft extra stort fokus på arbetsmiljöfrågor och satsat ytterligare 
på att säkra våra arbetsplatser. Vi har säkerheten högst på agendan och våra  
entreprenörer arbetar seriöst för att det inte ska inträffa några allvarliga olyckor. 
Det här är ett arbete som självklart fortsätter tills vi är klara med Citybanan 2017.

E4 Förbifart Stockholm
En 21 km ny västlig sträckning av E4 som binder samman regionen
Projekteringen fortgår i Kungens Kurva, Akalla–Häggvik, Hjulsta  samt för 
tunnelarbetena. Under 2013 medverkade projektet vid flera träffar med såväl 
svenska som internationella entreprenörer för att förbereda marknaden för 
kommande upphandlingar.  Projektledningen har också deltagit vid entre- 
prenörsträffar utomlands. 

Under våren 2013 beslutade projektet att prekvalificera de stora entreprena-
derna för att underlätta för företag som vill lämna anbud. Under tidig vår 2014 
påbörjas processen då två stora entreprenader skickas ut för prekvalificering. 
Vid samma tidpunkt kommer också de första förfrågningsunderlagen att gå ut 
till marknaden. Först ut är arbetstunnlar i Skärholmen och Johannelund. 

I juni 2013 antog politikerna i både Huddinge kommun och Stockholms stad 
samtliga aktuella detaljplaner. Flera av dem är dock överklagade och den rätts-
liga processen fortskrider. Aktuella detaljplaner i Sollentuna kommun är sedan 
tidigare antagna och har vunnit laga kraft. I november fastställdes projektets 
arbetsplan, som dock är överklagad till regeringen. Sannolikt kommer den att 
vinna laga kraft runt halvårsskiftet 2014. Skulle så ske kommer mark- och miljö-
domstolen att hålla huvudförhandlingar under hösten 2014 och miljödomar blir 
möjliga kring årsskiftet 2014/2015. 

I september 2013 testades det unika brandbekämpningssystem som kommer att 
finnas i tunnlarna. Testerna, som genomfördes i den nedlagda Runehammar-
tunneln i norska Åndalsnes, gick över förväntan.

Under året inledde Förbifart Stockholm ett samarbete med Skatteverket och 
beslutade att kräva svensk F-skattesedel av alla entreprenörer.  Beslutet syftar 
till att skapa en marknad med konkurrens på lika villkor mellan svenska och 
internationella aktörer.  

I syfte att ge dem som står utanför arbetsmarknaden  
möjligheter att få jobb tecknade Förbifart Stockholm  
och Stockholms Stad ett avtal om samarbete. Det innebär  
att projektet kommer att underlätta för arbetssökande  
att komma i kontakt med de entreprenadföretag som  
kommer att bygga Förbifart Stockholm.
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Var: Genom Stockholms centrala delar.
Vad: En 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm.
Två nya stationer: Stockholm City och Odenplan.
Varför: Med Citybanan fördubblas kapaciteten för såväl 
pendeltåg som regional- och fjärrtåg till och från Stockholm 
samtidigt som tillgängligheten ökar med de nya stationerna. 
Nuläge: Under 2014 pågår full produktion. Vi har sprängt 
färdigt och nu pågår omfattande mark- och betongarbeten samt 
installationer för stationer och järnväg.
Trafikstart: Senast 2017.
Kostnad: Cirka 16,8 miljarder kronor (prisnivå 2007).

Var: Väster om Stockholm.
Vad: Ny sträckning för E4 mellan Kungens kurva i söder och 
Häggvik i norr. Ca 18 av 21 km ny väg i tunnel.
Varför: Skapar en enklare vardag i en snabbt växande region, 
knyter samman norr och söder och skapar en gemensam 
arbets- och bodstadsmarknad, minskar sårbarheten i vägtrafik-
systemet och avlastar infartsleder och centrala Stockholm.
Nuläge:  Arbetsplanen fastställdes i november 2013. Den är 
överklagad till regeringen och beräknas vinna laga kraft vid 
halvårsskiftet 2014. Trafikstart 2025.
Kostnad: Cirka 28 miljarder kronor (prisnivå 2009).

Kraftledningsflytt, Förbifart Stockholm

Informationsmöte om Förbifart Stockholm i Skärholmens centrum

Sänktunnel, Citybanan
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E4 Sundsvall
En ny väg. 1000 nya möjligheter.
2013 var ett mycket händelserikt år i projekt E4 Sundsvall där många kritiska 
moment kunde bockas av med gott resultat. 2013 som snabbt utnämndes till 

”Milstolparnas år” var exempelvis året då offshore-arbetet på Sundsvallsfjärden 
skulle avslutas, planer för ny väg och järnväg skulle vinna laga kraft samt be-
läggningsarbetet av nya E4 skulle inledas. Allt detta gick projektet också i land 
med, och dessutom togs flera andra små och stora steg mot en möjlig trafiköpp-
ning redan hösten 2014 – ett år tidigare än ursprunglig tidplan.

Mycket under året har handlat om projektets 33 broar. Längs den 20 kilometer 
långa sträckningen har flera upp till 400 meter långa broar blivit färdigbyggda 
under året. I slutet av november kunde bland annat två broar över nya E4 öpp-
nas för trafik före tidplan till nytta för både närboende och verksamma i området. 

För den största av de 33 broarna, Sundsvallsbron, blev samtliga 12 brostöd 
klara. På grund av en olycka, en konkurs och ett antal höststormar blev dock 
lyften av upp till 160 meter långa och 2500 ton tunga brosektioner något förse-
nade. Det sista lyftet för året skedde den 19 december, vilket innebar att åtta av 
nio sektioner fanns på plats vid årsskiftet.

Intresset för projektet är fortfarande mycket stort från både media och allmän-
het. Sundsvallsbron fick exempelvis sitt namn vid en ceremoni i samband med 
årets E4-dag som besöktes av drygt 2000 personer. Visningslokalen har tillsam-
mans med en särskild satsning på ”Utsiktsplats Sundsvallsbron” lockat över  
12 000 besökare. 

Förutom alla milstolpar som passerades pågick också en tidvis livlig debatt i 
media om broavgifter. Projektet drabbades även av en tragisk kranoycka under 
förberedelserna för lyftarbetet på Sundsvallsfjärden samt ett antal spränginci-
denter. Trafikanter och närboende har också fått sin beskärda del av störningar. 
Men trots allt detta visade 2013 års attitydmätning att drygt 8 av 10 sundsvalls-
bor fortfarande är positiva till hur projektet hanterar arbetet med nya E4. 

E18 Hjulsta–Kista
En säkrare och mer framkomlig väg.
2013 var ett intensivt och viktigt år för projektet. Stor kraft lades på planering 
och kommunikation av den stora trafikomläggningen i september då cirka 200 
personer under en helg i september arbetade intensivt med att flytta trafiken 
från den gamla till den nya E18. Det handlade om att lägga asfalt, måla väglinjer, 
sätta upp vägräcken med mera för att kunna öppna hela nya E18 mellan Hjulsta 
och Kista för trafik den 23 september. Det var en viktig milstolpe för projektet, 
men framför allt för trafikanterna som fick en betydligt bättre och säkrare väg 
att åka på.

Sällsynt fisk fick ny bäckfåra
För att skydda djurlivet i Igelbäcken leddes bäcken under byggtiden om i ett rör 
under byggarbetsplatsen. I slutet av 2013 var det dags att öppna den ombyggda 
bäcken igen. Stor möda har lagts vid att anpassa den nya 160 meter långa bäck-
fåran så att bland annat den ovanliga fisksorten grönlingen ska trivas. Samman-
taget ger förbättringarna av bäckfåran en rikare biologisk mångfald.

Trafikplats Kista – nytt landmärke
Trafikplatsen i Kista är en viktig skärningspunkt där två långsträckta stålbroar 
kopplar ihop E18 och E4 – Sveriges mest trafikerade vägar. Sedan december 
lyser LED-armaturer upp delar av konstruktionen i blågrönt glas och gör trafik-
platsen till ett tydligt landmärke längs E4:an.

Klara i tid och under budget
Sommaren 2014 lägger vi sista handen vid trafikplatsen i Rissne och avslutar 
vissa efterarbeten. Då återstår endast delar av lokalgatan mellan Hjulsta och 
Rinkeby som blir klar i december 2014. Vi kan därmed se fram emot att ytterli-
gare ett av våra stora projekt blir klara i tid och under budget.
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Var: Sundsvall.
Vad: 20 km ny E4 från Myre till Skönsberg, 5 trafikplatser och 
33 broar. Den längsta bron är den 2 109 meter långa bron över 
Sundsvallsfjärden.
Varför: Sundsvalls södra infart och centrum har idag problem 
med köbildning, trafikolyckor, låg snittfart och dålig luftkvalitet. 
Den nya E4-sträckningen ska förbättra trafiksäkerheten, 
framkomligheten och miljön.
Nuläge: Byggnation pågår.
Trafikstart: 2015.
Kostnad:  Cirka 4,1 miljarder kronor (prisnivå 2009).Arbete vid norra brofästet

Var: Stockholms västra infart.
Vad: 9 km motorväg med 6 planskilda trafikplatser, 30 broar,  
2 tunnlar à 300 meter och ny lokalgata mellan Hjulsta och 
Rinkeby. 
Varför: Vi bygger om vägen mellan Hjulsta och Kista för att 
minska bilköerna, bullret och antalet olyckor. När projektet är 
klart kan fler företag och människor flytta till områdena runt E18. 
Det blir också enklare att ta sig till Järvafältet.
Nuläge: Byggnation pågår. 
Trafikstart: Successivt 2011–2014.
Kostnad: Cirka 4 miljarder kronor (prisnivå 2009).

I projekt E18 Hjulsta–Kista har vi ersatt 16 plankorsningar 
längs sträckan med sex planskilda trafikplatser. Resulta-
tet är 9 km motorväg och lokalgator som ger kortare restider och ökad trafiksäkerhet.

Sundsvallsbron
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ERTMS
StockholmNeapel med ett tågtrafikstyrningssystem
Trafikverket byter ut det gamla signalsystemet på Sveriges järnvägar som börjat 
nå sin tekniska livslängd. Det nya systemet heter ERTMS och bygger på en ge-
mensam europeisk standard som kommer att förenkla trafiken mellan länderna 
i Europa. Införandet påbörjades 2010 med Botniabanan och beräknas vara 
avslutat 2035. Införandet av ERTMS i Sverige drivs i ett sammanhållet projekt 
på Trafikverket. 

Under 2013 har projektet tagit fram förslag på 

• plan för införande av ERTMS i Sverige, 
• införandeplan för korridor B i Sverige och 
• alternativ för finansiering av fordonsutrustning. 

Förslagen har förankrats med många intressenter, däribland branschens före-
trädare med ett fortsatt samarbete i ett gemensamt samverkansprojekt.  

Trafiken på pilotbanorna, där ERTMS-systemen testas, har under året gått allt 
bättre tack vare ett intensivt utvecklingsarbete. 

Under 2014 beräknas projektet kunna avsluta sin utvecklingsfas och gå över i en 
projekteringsfas.

Göteborg–Borås
Ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges  
två största städer
Trafikverket planerar att bygga en sex mil ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg 
mellan Göteborg och Borås. Den nya järnvägen ska stärka kommunikationerna 
inom Västsverige och knyta regionens två största städer närmare varandra. 
Göteborg-Borås förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och är 
en länk i en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping.
I oktober 2012 pekade regeringen ut den första etappen av Göteborg-Borås, 
Mölnlycke-Bollebygd, som en satsning i infrastrukturpropositionen. I februari 
2013 bildades projekt Göteborg-Borås och en projektchef tillsattes. I juni läm-
nade Trafikverkets sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-
2025. Där ingick utredning och byggande av Mölnlycke-Bollebygd samt medel 
till fördjupade utredningar på delarna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås. 

Under 2013 har ett avtalsförslag om medfinansiering för att påskynda utredning 
på sträckorna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås tagits fram tillsammans 
med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Borås stad. Projektet har 
deltagit i arbetet med att ta fram en ny teknisk systemstandard för höghastig-
hetsbanor samt inlett kontakter med leverantörsmarknaden. Medarbetare har 
rekryterats och utredningsarbetet har inletts. 

Det finns stora förväntningar på en ny järnväg mellan Göteborg och Borås, både 
på lokal, regional och nationell nivå. Idag väljer cirka 80 procent av kollektivre-
senärerna mellan Göteborg och Borås bussen. När resorna kan flytta över till den 
nya järnvägen blir det förbättringar både för människor och miljö genom kortare 
restider och minskade utsläpp. Landvetter flygplats slog rekord med över fem 
miljoner resenärer 2013 och ser en stor potential till ytterligare ökningar genom 
en ny station vid flygplatsen. Som en del i en ny stambana mellan Göteborg och 
Stockholm via Jönköping är projektet även med och utvecklar den svenska järn-
vägen för framtida behov av en utbyggd och väl fungerande infrastruktur. 
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Var: Hela Sverige.
Vad: Ett gemensamt signalsystem för Europa.
Varför: Ersätter signalsystemet ATC som nått sin fulla livslängd, 
underlättar gränsöverskridande trafik och stärker järnvägens 
konkurrenskraft.
Nuläge: Pilotanläggningar i drift. Projekteringsarbete påbörjas 
för fortsatt utbyggnad. Utvecklingsfasen avslutas 2015.
Trafikstart: Har skett på Botniabanan, Ådalsbanan, Västerdals-
banan och Haparandabanan. Därefter successivt 2017–2035.
Kostnad: Cirka 30 miljarder (prisnivå 2012).

Ådalsbanan

Var: Göteborg–Borås.
Vad: 6 mil ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan 
Västsveriges två största städer. En del av en ny stambana 
Stockholm-Göteborg via Jönköping.
Varför: Snabbare resor mellan storstadsregionerna, smidigare 
arbetspendling och ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats. 
Nuläge: Arbete med järnvägsplan och lokaliserings- 
utredningar pågår. 
Kostnad: Cirka 15 miljarder kronor (prisnivå 2008).
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Hallandsås
Ökar kapaciteten från 4 till 24 tåg över Hallandsås och fördubblar möjlig 
godsvikt
Efter en lyckad tunneldrivning av den västra tunneln slutfördes den sista av de 
två 8,7 km långa tunnlarna i september. Efter genombrottet demonterades den 
250 meter långa tunnelborrmaskinen, Åsa. Parallellt med detta arbete pågick 
byggnation av de 19 tvärtunnlarna samt byggnation av platsgjuten betong-
inklädnad av vissa delar av bergtunnlarna byggda på 90-talet. Även en mindre 
andel järnvägsarbeten, som att köra in underballast och placera ut kabelrännor, 
inleddes under året.

2013 upphandlades också de fyra entreprenader som skall genomföra alla in-
stallationer för den kommande järnvägen.

Flera aktiviteter uppmärksammades av media och totalt publicerades över 800 
artiklar/inslag under 2013. Över 96 procent av dessa var positiva eller neutrala.

Utställningen hade över 16000 besökare.

Marieholmsförbindelsen
Ökar kapaciteten för väg- och järnvägssystemet i Göteborg 
Sommaren 2012 vann Göteborgs stads detaljplan laga kraft. Under hösten vann 
arbetsplanen för Marieholmstunneln laga kraft. Därmed undanröjdes de sista 
formella hindren för att bygga Marieholmstunneln. Marieholmstunneln ska av-
lasta Tingstadtunneln och minska sårbarheten i nuvarande vägsystem samtidigt 
som trafiksäkerheten, miljön och regional utveckling främjas.

Marieholmsbron som idag passerar över Göta älv utgörs av ett enkelspår som 
fortsätter till Göteborgs hamn och Bohusbanan. Genom att bygga en ny järn-
vägsbro bredvid den befintliga skapas ett dubbelspår. Effekten blir ökad kapaci-
tet och på så sätt minskad risk för störningar i godstrafiken till och från hamnen 
och industrierna. 

Förberedande arbeten med väntbrygga för sjöfart och utbyggnad av ledverk på 
befintlig Marieholmsbro pågår. Även sanering av förorenad industrimark och 
bygget av Walckesbron för fordon och gång-/cykeltrafik över Säveån pågår.  
Marieholmsförbindelsen är indelad i flera totalentreprenader och entrepre-
naderna för järnvägsbron, Södra Marieholmsbron och Marieholmsmotet blev 
tilldelade i december, byggnation har kommit igång. 
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Var: På Västkusten mellan Båstad och Förslöv.
Vad: Två 8,7 km långa, parallella järnvägstunnlar genom 
Hallandsås.
Varför: Ökar kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg per timme 
till 24 och fördubblar möjlig godsvikt.
Nuläge: Tunnlarna är slutförda och järnvägsarbeten har inletts.
Trafikstart: 2015.
Kostnad: Cirka 10,5 miljarder (prisnivå 2008).

Var: Göteborg.
Vad: Ny vägtunnel under och ny järnvägsbro över  
Göta älv i Göteborg.
Varför: Minskar sårbarheten och störningarna samt ökar 
robustheten i väg- och järnvägssystemet. Avlastar trafiken 
genom Tingstadstunneln.
Nuläge: Projektering pågår och byggnation har startat i några 
delprojekt.
Kostnad: Tunneln beräknas till 3,5 miljarder (prisnivå 2009) och 
ingår i Västsvenska paketet. Södra Marieholmsbron beräknas 
till 1,35 miljarder (prisnivå 2009) och finansieras genom 
samverkan regionalt och nationellt samt delfinansiering av EU.

Ny vägtunnel under och ny järnvägsbro över Göta älv  i Göteborg.

Infrastrukturminister  Catharina Elmsäter-Svärd

Det slutliga genombrottet i Hallandsås

Tunnelborrmaskin Åsa, borrhuvud
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Mälarbanan
Fler spår för en bättre resa
2013 var det första byggåret för utbyggnaden av Mälarbanan. Efter att entrepre-
nörerna för den första etappen successivt kommit på plats pågår nu ett intensivt 
arbete i och runt järnvägsanläggningen mellan Barkarby och Kallhäll. I Tomte-
boda byggs Mälarbanans kommande anslutning till Citybanan. Under 2013 pro-
jekterades också bygget av de nya pendeltågsstationerna i Barkarby och Kallhäll. 

Under året gjorde projektet tre hundratimmarsavstängningar av järnvägen för 
att arbeta i spåret. De tågresenärer som dagligen gör 65 000 resor på Mälar-
banan fick då längre restid med ersättningsbuss. Trots det är acceptansen hög 
för utbyggnaden, liksom hos dem som bor eller arbetar i närheten.

Projektet fortsatte planeringen för den andra etappen, sträckan Tomteboda–
Barkarby. Bland annat höll vi samråd om järnvägsplaner för sträckorna Tomte-
boda–Huvudsta och Spånga–Barkarby. 

Trafikverket och Sundbybergs stad kom också överens om att staden medfinan-
sierar en överdäckning av järnvägen genom staden med 800 miljoner kronor 
och planeringen påbörjades. 

I Trafikverkets förslag till ny nationell plan för transportsystemet tidigareläggs 
starten av Mälarbanans andra etapp. Regeringen beslutar om planen våren 2014. 

Norra Länken
En av norra Europas längsta biltunnlar
Bygget av Norra länken har gått bra. Det innebär att vi kan öppna delen mellan 
Norrtull, Frescati och Värtan redan i slutet av 2014, ett år tidigare än planerat. 
Den ekonomiska samhällsnyttan av tidigareläggandet beräknas till ca 200 mil-
joner kronor. 

Under det gångna året har vi installerat sprinklers, fläktar, övervakningskame-
ror och övrig säkerhetsutrustning. Vägbanorna har asfalterats och linjer målats. 
Det mesta av den konstnärliga gestaltningen är färdigbyggd.  

I Hagastadsdelen har vi kommit en god bit på väg med överdäckningen av 
Norra länken. Den nya Solnavägen blev klar och öppnade för trafik. 

På Essingeleden är breddningen med ytterligare körfält i vardera hållet i full 
gång. I norrgående riktning har vi rivit avfarten mot Sankt Eriksplan för att 
komma åt att bygga två broar som de nya körfälten ska gå på.

Under 2014 testas all säkerhetsutrustning. Räddningstjänsten gör en storövning 
i Norra länken för att vara förberedd inför öppnandet. Det återstående av den 
konstnärliga gestaltningen, Vatten och Vintern, byggs färdigt och ljussätts. I 
Värtan återstår en del av bygget av trafikplatsen. I vår kommer trafiken mellan 
Lidingö och Stockholm att flyttas upp på trafikplatsen i sitt slutliga läge. 
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Var: Stockholm, Tomteboda–Kallhäll.
Vad: Två spår byggs ut till fyra, cirka 20 km. Ansluter till 
Citybanan.
Varför: Pendeltågen separeras från övrig tågtrafik. Det ger 
tätare turer, bättre punktlighet och kortare restid.
Nuläge: Utredning och planering för sträckan Tomteboda– 
Barkarby pågår. Vi bygger på sträckan Barkarby–Kallhäll.
Kostnad: Cirka 10,7 miljarder kronor (prisnivå 2009).

Byggprojekt längs Mälarbanan, Kallhäll–Tomteboda

Var: Stockholm, Tomteboda–Värtan.
Vad: Norra länken blir totalt 5 km lång och går huvudsakligen  
i tunnlar. En del, 1 km, ska däckas över för att ge plats åt 
Hagastaden.
Varför: Norra länken förbättrar framkomligheten och skapar 
nya möjligheter för regionen.
Nuläge: Byggnation pågår.
Trafikstart: Norrtull–Värtan slutet av 2014,  
Tomteboda–Norrtull 2017.
Kostnad: Norrtull–Värtan, cirka 11 miljarder kronor (prisnivå 
2012), 56,15 miljoner euro i EU-bidrag. Delen Tomteboda–
Norrtull, cirka 4,5 miljarder kronor (prisnivå 2012).

Trafikplats Vassen som ligger nära Brunnsviken är färdigbyggd. 
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Ostlänken
15 mil ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg
Projekt Ostlänken har under året byggt upp projektorganisationen i och med att 
projektet ingår i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 
2014-2025. Ledningsgruppen fanns på plats till sommaren och därefter har 
rekrytering skett av ytterligare ett antal nyckelbefattningar. 

Enligt ett särskilt regeringsuppdrag har Trafikverket även utrett lämplig stan-
dard för höghastighetsjärnväg. Slutsatsen var att det ger bäst samhällsekono-
misk lönsamhet att bygga denna för hastigheter upp till 320 kilometer i timmen. 
Det innebär att banan planeras för främst persontåg.

Under hösten beslöt Trafikverket tillsammans med Linköpings kommun att 
göra en kompletterande utredning av passagen genom centrala Linköping där 
även möjligheten att dra Ostlänken och Södra stambanan i tunnel ska studeras. 
I Ostlänkens järnvägsutredning från 2010 fanns tunnelalternativet inte med. 
Den kompletterande utredningen är mycket omfattande och har väckt stort 
intresse i Linköping där ett välbesökt samrådsmöte hölls i november. Även i 
Norrköping pågår diskussioner om Ostlänkens profilläge och utformning.

Under året har projektet börjat förbereda upphandling av järnvägsplaner. Totalt 
ska nio järnvägsplaner handlas upp inom Projekt Ostlänken.

Västlänken
Pendeltågstunnel under centrala Göteborg ger staden genomgående 
pendeltågstrafik
Arbetet med att ta fram en järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning 
och systemhandling har varit projektets huvudfokus under året. Som ett led i 
projekteringsarbetet har projektet under året utbytt erfarenheter med liknande 
projekt runt om i Europa. Ett studiebesök i Wien gav konkret effekt genom ett 
insats- och räddningskoncept som kunde appliceras på Västlänken. Det nya 
konceptet innebär både att frigjorda planeringsmedel på 727 miljoner kronor 
har identifierats samt att koldioxidhalten kommer att minska med 15 000 ton.

Under året har såväl fastighetsägare som allmänhet bjudits in till samråd vid 
flera tillfällen. Under en vårvecka fanns medarbetare från projekt Västlänken på 
plats i Nordstans köpcentrum i Göteborg för att möta allmänheten.

Samtidigt som arbetet med järnvägsplanen pågår tar Göteborgs Stad fram de 
detaljplaner som krävs för både tunneln och de tre stationerna. Utöver det lö-
pande samarbetet om de olika planerna har projektet medverkat vid de tillfällen 
då staden mött medborgarna i frågor som rör Västlänken.

Förberedelserna inför de kommande entreprenadupphandlingarna har dragit 
i gång. För att främja konkurrensen och i slutändan nå lägre anbudssummor 
har projektet arbetat aktivt mot både den nationella och internationella leve-
rantörsmarknaden, bland annat genom att i ett tidigt skede bjuda in potentiella 
leverantörer till dialog. 

Västlänken har figurerat frekvent på insändar- och debattsidorna i främst regio-
nala medier. Alternativa förslag på hur tunneln skulle kunna dras eller byggas 
har engagerat ett flertal skribenter.

För att nå ut med information om Västlänken  
startade projektet under våren  
ett digitalt nyhetsbrev.

V
äs

tlä
nk

en

O
st

lä
nk

en

Var: Järna (Södertälje)–Linköping.
Vad: 15 mil ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg. En del av 
en ny stambana Stockholm–Göteborg via Jönköping.
Varför: Snabbare resor mellan storstadsregionerna, smidigare 
arbetspendling, ökad kapacitet för godståg när persontåg flyttar 
från Södra och Västra stambanan, en möjlig länk i en framtida 
ny höghastighetsjärnväg Stockholm–Göteborg.
Nuläge: Förberedande arbete med järnvägsplaner, komplette-
ring av järnvägsutredning Linköping.
Kostnad: Cirka 35 miljarder kronor (prisnivå 2013).

Tåg på Linköping C

Var: Genom centrala Göteborg.
Vad: En cirka 8 km lång järnväg, för pendeltåg, i tunnel under 
Göteborg.
Varför: Bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsve-
rige. Ger ökad kapacitet för tågtrafiken, sårbarheten i järnvägs-
systemet minskar och tre nya stationer ökar tillgängligheten till 
staden och regionen.
Nuläge: Projektering pågår.
Byggstart: Beräknas till 2018.
Kostnad: Cirka 20 miljarder kronor (prisnivå 2009). Projektet 
ingår i Västsvenska paketet. Illustrationen av Station Centralen 

Samrådsutställning  
Nordstan maj 2013
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se
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Sveriges allra största satsningar på infrastruktur
Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart 
infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i 
hela Sverige.

Verksamhetsområde Stora projekt ansvarar för Sveriges allra största satsningar 
på infrastruktur.

•  Vi är en av landets största byggherrar.

•  Vår verksamhet spänner från förstudie till planering och byggnation.

•  Vi har en nollvision för antalet allvarliga arbetsmiljöolyckor.

• Vi genomför våra uppdrag med fokus på att leverera i tid, till rätt kostnad och  
 med rätt innehåll.

•  Vi omsätter cirka 10 miljarder kronor per år.

Stora investeringar kräver smarta affärer
Vi arbetar målmedvetet för att minska våra kostnader genom smarta affärer och 
bra paketerade upphandlingar. Vår strategi är att handla upp fler totalentrepre-
nader samt fler utredningar och projekteringar till fast pris. Vi är övertygade om 
att det kommer att innebära ökad innovationsgrad, ökad produktivitet och större 
konkurrens – och därmed sänkta kostnader. Helt enkelt mer nytta för pengarna.

•  Våra 13 projekt har en sammanlagd budget på 200 miljarder kronor.

•  Av dessa är 135 miljarder i planeringsskede och 65 miljarder i byggskede.

•  Cirka 70% av budgeten återstår att upphandla.

•  De stora satsningarna framöver är koncentrerade till våra storstadsområden  
 Stockholm och Göteborg.


