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Chefen  
Fordonsresurser har ordet

Under början av 2018 har fokus legat på  
att etablera den nya resultatenheten och 
sammanfoga dessa olika delar till en 
resultat  enhet, säkerställa finansiering av 
tidigare anslagsfinansierade delar samt 
etablera strategiska planer och ekonomi
modeller samt påbörja uppbyggnaden av 
resultat enheten. Dialoger har skett löpande 
under året med den största kunden,  
verksamhetsområde Planering, inom 
Trafikverket för att gemensamt skapa en 
välfungerande kund/leverantörsrelation 
avseende beredskapsuppdrag. Det arbetet 
är ännu inte slutfört och kan förväntas 
pågå under 2019 då totalförsvars projektet 
inom Trafikverket presenterade sin slut
rapport december 2018, vilket kommer att 
påverka utformningen av kundbeställningen 
till Fordonsresurser avseende beredskap.

Under den tuffa sommaren 2018 fick  
beredskapsresurser rycka ut med band
vagnar till insatserna i samband med 
 skogsbränderna. Det har varit lärorikt  

och utvärderingen efter insatserna har visat 
ett  behov av utveckling av arbetssätten  
tillsammans med kunden.

Under året har även ett övertagande av 
förvaltning av Trafikverkets väg och  
spårgående fordon utvärderats samtidigt 
som spårfordonsförvaltningen av den egna 
fordonsflottan i Övre Norrland rullat på 
 enligt plan.

Att kunna bemöta dagens och morgon
dagens behov av fordon och beredskaps
materiel inom Trafikverket, samt att 
utveckla vår förmåga inom beredskaps
tjänster kommer att vara en prioriterad 
uppgift för Fordonsresurser. Vår styrka är 
att trots att vi är en liten  organisation har  
vi varierande uppgifter inom olika områden 
och därför kan vara med och bidra till 
Sveriges säkerhet.

Hanan Åberg
Chef Fordonsresurser

Trafikverkets Fordonsresurser har genomgått stora förändringar, bland annat tillfördes  
beredskapsresurser från verksamhetsområde Underhåll till resultatenheten samtidigt som  
museeverksamheten bröts ut för att gå över till Statens maritima och transporthistoriska  
museer i samband med årsskiftet 2017/2018.

Under den tuffa 
sommaren 2018  
fick Beredskaps- 
resurser rycka ut 
med bandvagnar  
till insatserna i  
samband med 
skogsbränderna.
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Det här är fordonsresurser

Fordonsresursers vision
Fordonsresurser och beredskapsresurser 
när och där det behövs.

Fordonsresursers verksamhetsidé
Vi är Trafikverkets expertcenter för 
fordon stjänster och beredskapstjänster.  
Vi anskaffar, vidmakthåller och erbjuder 
välunderhållna fordon och material för 
 ordinarie verksamhet och för beredskap, 
alltid med kundens behov i fokus.

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

Resultatenhetens uppdrag är:
• Ansvar för Trafikverkets verksamhet 

som järnvägsföretag samt för denna 
verksamhet nödvändiga tillstånd och 
säkerhetsstyrning

• Leverera och hyra ut underhållna 
spårfordon

• Leverera och underhålla vägfordon
• Leverera beredskapsmateriel som 

 omfattar bandvagnar, tillfälliga broar 
och elverk

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

Fordonsresurser i siffror 2018:

•  90 uthyrda järnvägsfordon 

•  3 snöslungor 

•  Röda fordon (lok/vagnar för främst internt bruk inom 
Trafikverket) 

•  3 depåer med beredskapsmateriel i Byske, Råda samt 
Rasbo

•  Ett antal satellitförråd med beredskapsmateriel från 
norr till söder

• 14 brobyggnadsprojekt under 2018

•  14 medarbetare och därtill avtal med 150 frivilliga som 
kan rycka in och tjänstgöra vid kriser

•  Total omsättning 116 MSEK

Fordonsresurser och  
beredskapsresurser när  

och där det behövs

Affär &  
portfölj

Vi är engagerade, pålitliga och modiga.

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

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

Kund Vidmakt
hållande Anskaffning

För att göra detta behöver  
Fordonsresurser fokusera på följande delar:
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Resultatenhetens  
verksamhet under året
Inom Fordonsresurser har året varit  
händelserikt. Utbrytningen av musee-
verksamheten gav upphov till många 
frågeställningar som behövde hanteras. 

Bland annat tecknades ett avtal med museet 
för att fortsatt kunna bedriva resurseffektiv 
järnvägsverksamhet inom båda myndig
heterna. Ett antal interna finansierings
överens kommelse träffades även med olika 
verksam hetsområden och resultatenheter 
inom Trafikverket, som behöver nyttja  
tillståndet, för att kunna finansiera de  
kostnader ett tillstånd innebär. 

Beredskapsresurser flyttades över  
till Fordonsresurser i slutet på 2017, men 
 finansieringsformen var inte klar och först 
under andra kvartalet 2018 tecknades ett 
5årigt avtal med verksamhetsområde 
Planering inom Trafikverket för att leverera 
materiel och tjänster inom beredskap. Dock 
är inte alla förmågenivåer fastställda då det 
är avhängigt totalförsvarsprojektet.

Året har även inneburit en del verksam
hetsutveckling som bland annat resulterat i 
nya ekonomimodeller, strategimodell, ny 
arbetsordning samt ny organisation för att 
omhänderta de nya uppgifterna. Under året 
har spårfordon varit uthyrda till SJ AB i 
Norrlandstrafiken enligt tidigare signerat 
uthyrningsavtal. Arbete har även bedrivits, 
i form av specifikationsframtagning för en 
framtida upprustning av spårfordonsflottan. 
De interna fordonen har utfört uppdrag  
åt olika delar av Trafikverket och ingått i 
bland annat kapacitetståget. En överens
kommelse har även tecknats mellan 
Fordonsresurser och Trafikverkets Stora 
projekt för utrustning av de interna 
 fordonen med ETCS system för kommande 

testverksamhet. Beredskapsresursers  
verksamhet har haft en del uppdrag under 
året där broar har byggts på uppdrag av 
 olika delar av Trafikverket men även på 
uppdrag av kommuner. Bandvagnsstyrkan 
efterfrågades och gjorde stor samhällsnytta 
i samband med skogsbränderna i Ljusdal 
och Dalarna under sommaren och behöver 
rustas upp inför kommande uppdrag.

Förutom ordinarie verksamhet har 
Fordonsresurser även bidragit i olika 
 projekt inom Trafikverket, bland annat 
inom projekten Evakuering & Röjning, 
Vinteråtgärder samt analyserat och utrett 
en uppgift enligt regleringsbrevet kopplat 
till historiska järnvägsfordon och införande 
av fjärde järnvägspaketet. Fordonsresurser 
skall ses som en enhet inom Trafikverket 
som skall följa Trafikverkets regelverk  
och policies, men samtidigt drivas i bolags
liknande former.

En överens-
kommelse har 
tecknats mellan 
Fordonsresurser 
och Trafikverkets 
Stora projekt för  
utrustning av de  
interna fordonen 
med ETCS system 
för kommande 
testverksamhet.
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Under året har beredskapen inom 
beredskapsresurser byggts upp  
genom rekrytering till depåerna  
ute i landet där även förmågan att 
undervisa i byggnation av tillfälliga 
broar har tillförts enheten genom 
rekrytering av en expert inom 
området.

Ansvaret för bandvagnar har 
 under året flyttats över till grupp
ledaren inom beredskapsresurser, 
och vidare till depåansvariga för att 
öka tillgängligheten ute i landet. En 

Brostyrkan
Trafikverket äger och förvaltar  
resurser som omfattar ett stort  
antal broar för att kunna hantera 
olika typer av krissituationer som 
främst berör det statliga väg och 
järnvägsnätet. Materielen finns 
spridd i förråd över landet och 
hanteras av Fordonsresursers 
 personal som inom 24 timmar  
under normalförhållanden ska 
kunna påbörja utlastning.

Under året har Fordonsresurser 
byggt 4 broar externt och 10  
internt. Dessutom har enheten för 
första gången i år byggt helt i egen 
regi, en bro av Compact 200 typ, 
på 30 meter. Detta är ett led i vår 
kompetensutveckling för att på 
sikt ha förmågan att leda brobygg
nationer med egen personal och 
därmed kunna bemöta hela 
 hotskalan som kan uppkomma. 

annan förändring är att rekryte
ringarna medfört att verksamheten 
med tillfälliga broförbindelser  
kan på sikt bedrivas inom egen  
regi och därmed kompetenssäkra 
brobyggnationer i hela hotskalan. 
Depåansvariga och depåarbetare 
har rekryterats vid respektive depå 
i Byske, Rasbo och Råda.

Verksamheten är under utveck
ling och arbetssätt behöver fortsatt 
utvecklas.

 Brotyp Unibridge Sundsvall
 Compact 200 – en bro som byggts i egen regi i  

Åträsk för att stärka den egna byggnadskompetensen
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Beredskapsresurser
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Depåer och satellitförråd
Beredskapsresurser förfogar över tre 
depåer i Byske (Skellefteå), Rasbo 
(Uppsala) och Råda (Lidköping). 
Utöver detta finns ett antal satellit
förråd och upplag där materiel  
förvaras. Det dagliga underhållet av 
fastigheterna sköter Fordonsresurser 
själva inom resultatenheten.

En större investering har under 2018 
initierats i Rasbo i form av ett nytt  
förråd där även Färjerederiet kommer 
att nyttja viss del av utrymmet.

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

(FAK)
• Frivilliga Radioorganisationen 

(FRO)

Elverk
Under året har en inventering av  
elverk påbörjats i samverkan med 
verksamhetsområde Underhåll 
Järnvägssystem och flytt av elverk 
till ett centrallager har genomförts. 
Statusbedömning av elverken har 
genomförts och  resultatet behöver 
analyseras för eventuella vidare  
åtgärder. Utöver detta kommer  
ett antal elverk att placeras vid  
depåerna i syfte att vara insats
beredda, tankade och laddade.

Bandvagnsstyrkans förmågor har 
över åren utvecklats under de 
 förutsättningar som omfattats av 
samhällets beredskap att hantera 
särskilda händelser. I samband  
med att totalförsvaret skall återupp
byggas kan det innebära behov av  
att utveckla bandvagnsstyrkans 
förmåga ytterligare. Verksam hets
utveckling initierades via verksam
hetsområde Planering under hösten 
2018 och kommer att pågå troligtvis 
under hela 2019.

Under sommaren 2018 har band
vagnsstyrkan avropats vid tre  
till fällen där stora bränder före
kommit i Broddbo, Särna och Färila.

Vägfordon
Förvaltningen av vägfordonsfrågor 
inom Trafikverket övertogs av 
Fordonsresurser succesivt i slutet 
på 2018, och förväntas pågå även 
under 2019.

Beredskapsresurser har ett  
antal vägfordon till sitt förfogande 
vid de egna depåerna men maskin
parken börjar bli sliten. För närva
rande ingår i fordonsflottan 
lastbilar, lastväxlarsläp, maskinsläp, 
bilsläp, hjullastare, traktorgrävare 
och truckar. Dessa fordon nyttjas av 
beredskapsresurser men en dialog 

har inletts med Resultaten het 
Förarprov för att undersöka  
möjligheten för dem att nyttja 
Fordonsresursers fordon i syfte att 
vidmakthålla kompetensen hos  
trafikinspektörer genom övning med 
fordonen. 

 Trafikverkets bandvagnar i Älvdalen i samband med brandbekämpningen sommaren 2018

Depån i Råda

9BEREDSKAPSRESURSER



Spårgående fordon
Nattågstrafiken Övre Norrland 2018
Fordonsresurser har under året förvaltat 
och hyrt ut lok och vagnar till SJ AB,  
vilka Trafikverkets verksamhetsområde 
Planering har trafikeringsavtal med  
gällande nattågstrafik på Övre Norrland. 
Fordon som inte har  använts för nattågs
trafiken har hyrts ut inom Trafikverket  
enligt marknadsmässiga villkor.

Under året har ett Rc6 lok hyrts ut till 
Trafikverkets Stora projekt.

Under året har arbete pågått med 
 underlagsframtagning av specifikation och 
anbudsförfrågan för upprustning av 45 st 
sov och liggvagnar. Samverkan har skett 
med SJ kring upprustningsområden för 
sov och liggvagnar men även löpande sam
verkansmöten har genomförts regelbundet. 
Upprustningsarbetet har varit omfattande 
och bland annat inneburit att huvuddelen 
av dokumentationsarbetet vid enheten har 
avsatts för framtagning och paketering av 
dokumentation för upprustningen. 

Även upphandling av tungt underhåll, 
förebyggande underhåll och reparationer 
på järnvägsfordon har genomförts där avtal 
har tecknats för att täcka behovet. 

Internt inom Trafikverket har sam verkan 
skett med verksamhetsområde Stora projekt 
avseende  införande av ETCS ombordutrust
ning på ellok Rc6. 

Röda fordon
Detta är fordon som används främst för  
interna transporter och olika typer av prov. 
De består av tre Rclok, en konferensmotor
vagn, en biovagn samt en utställningsvagn.

Under året har ett trettiotal uppdrag  
genomförts med gott resultat. Bland dessa 
kan nämnas den utställning som benämns 
”Kapacitetståget” och där verksamhetsom
råde Planering  presenterat sin nya modell 
för kapacitetsfördelning. Att på detta sätt 
kunna erbjuda en mobil utställning har va
rit mycket uppskattat.

Konferensmotorvagnen har frekvent  
använts för diverse prov. Övriga fordon har 
ännu negativa värden, men detta kommer att 
vända enligt prognos. Ett av Rcloken är  
på väg att utrustas med ETCS ombordut
rustningen och kommer frekvent användas 
i prov på uppdrag av verksamhetsområde 
Stora projekt.

Under året har ett 
Rc6 lok hyrts ut till 

verksamhetsområde 
Stora projekt.

10 SPÅRGÅENDE FORDON



Snöslungor
Fordonsresurser har under året förvaltat 
två slungor, på uppdrag av verksamhets
område Underhåll, samt medverkat i  
arbetet med den tredje. Ena slungan är  
modern medan de två övriga är av äldre 
modell.

Den moderna snöslungan, Zaugg  
(levererad 2016), är under garantiperiod 
och går problemfritt. Den är stationerad i 
Abisko och primär uppgift är att röja 
Malmbanan AbiskoRiksgränsen. 

I Kiruna finns en Beilhack (byggår 1991) 
med uppgift att hålla Malmbangården  
snöröjd men också utgöra reserv för 
Malmbangården i övrigt. Status på detta 
fordon och även på dokumentationen är  
sådan att stor osäkerhet finns om och när 
detta fordon åter kan vara operativt.

I Duved är snöslunga Överåsen (byggår 
1995) stationerad och röjer Mittbanan. 
Denna har haft återkommande skador. 
Upphandling av ny slunga som ersättning 
genomfördes 2018 därefter blir den en 
reservmaskin för Mittbanan. 

Under arbetssäsongen 2017–2018 kunde 
Överåsen endast nyttjas under mycket kort 
tid. Därför har underhåll, inklusive 
beredskap för felavhjälpning, upphandlats 
av Fordonsresurser inom ramen för 
förvaltningsåtagandet. Bedömningen är att 

förutsättningarna kommer att förbättrats 
inför kommande arbetssäsong. 

Under 2018 har insatser rörande hur 
underhållet av slungorna ska ske samt 
avtalen för detta genomförts. Även här 
kommer delar att fortsätta under 2019.

Snöslunga in action.
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Finansiell ställning

Resultatenhetens verksamhet har 
under året haft tre skilda delar  
utifrån ett ekonomiskt hänseende. 
Verksamheten inom förvaltning av 
Nattåg är stabil och levererar ett högt 
resultat utifrån det hyreskontrakt 
Fordonsresurser har med SJ fram 
till 1 dec 2020. Verksamheten inom 
beredskapsresurser fakturerar sina 
kostnader till verksamhetsområde 
Planering samt har enstaka externa 
uppdrag. Slutligen håller verksam
heten med egen trafik inom spår
fordon att etableras och utvecklas 
vilket leder till att vinstmarginalerna 
inom dessa är låga.

Då verksamhetens omsättnings
tillgångar är 53 MSEK (varav kassa 
47 MSEK) och nuvarande lön samhet 

innan skatt är 37 MSEK är den  
finansiella ställningen stark. Det  
allvarligaste hotet mot detta är effek
terna av den förskjutna reinveste
ringen i nattågs vagnarna där fler 
vagnar förväntas renoveras under 
kortare tid vilket leder till att deras 
tillgänglighet minskar för hyresman
nen 2019/2020 och därmed intäkten.

En omstrukturering har skett  
av den redovisningsmässiga och  
organisatoriska strukturen med  
nya kostnadsställen som speglar  
organisationen. Övergripande  
omkostnader fördelas på verk
samheten där resultaten skapas. 
Omkostnader i relation till total  
affärsvolym ligger på 3,3 %  vilket 
indikerar att övergripande 

administration inte är en börda för 
verksamheten. Vägfordon ingår  
organisatoriskt i gruppen bered
skapsresurser men har under året 
inte haft någon omsättning.

• Beredskapsresurser har om
sättning på 27 MSEK och 
vinst före skatt på 2 MSEK 

• Övergripande omkostnader 
ligger  på 3,9 MSEK

• Spårfordon har omsättning 
på 89 MSEK och vinst före 
skatt på 36 MSEK 

Total omsättning är 116 MSEK och 
vinst före skatt på 37 MSEK. Vinst 
efter skatt är 28 MSEK.
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Resultatenhetens  
internstyrelse och ledning

FO
TO

: BEN
G

T SK
Ä

RLÉN
, FR

Från vänster översta raden: Håkan Vennerström, GDK, Rose-Marie Fredriksson, Jönköpings kommun, Sören Svensson, ordförande Saco-S Trafikverket
Nedre raden från vänster: Piret Ögren, sekreterare, Hanan Åberg, Chef Fordonsresurser, Bo Netz, ordförande. 
Saknas på bild: Lars Spångberg, Biträdande Chef VO UH
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Trafikverket Fordonsresurser, 171 54 Solna.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.
trafikverket.se


