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Förord

I oktober 2020 redovisade Trafikverket inriktningsunderlaget för plan
perioden 2022–2033/37. Det syftar till att utgöra underlag för en kommande 
infrastrukturproposition. I inriktningsunderlaget lyfte Trafikverket bland 
annat de ökande underhållsbehoven.

Samtidigt som regering och riksdag har avsatt ökade medel till underhåll 
under gällande planperiod, ser vi idag att underhållsbehoven överstiger de 
ekonomiska ramarna. Tidigare har järnvägen stått i fokus, men nu visar 
Trafikverkets analyser att vägarna bryts ner i snabbare takt, och att det 
handlar om både det låg och högtrafikerade vägnätet. 

Även om stora infrastrukturinvesteringar kommer att färdigställas det 
kommande decenniet, innebär de ett relativt litet tillskott jämfört med all 
den infrastruktur som redan finns. Därför menar Trafikverket i inrikt
ningsunderlaget att det är mest effektivt att först vårda den infrastruktur
anläggning vi har.

Underhållsplanen för åren 2021–2024 redovisar hur Trafikverket under 
den aktuella perioden prioriterar och använder tilldelade medel för under
hållsåtgärder, och vilka effekter det ger i transportsystemet. 

I denna rapportform av den beslutade underhållsplanen beskriver vi bland 
annat utgångspunkterna för Trafikverkets arbete samt strategier och 
prioriteringar för att uppfylla uppdraget att vidmakthålla anläggningarnas 
funktion. Vi redovisar också större planerade åtgärder på nationell och 
regional nivå. Åtgärderna prioriteras och planeras utifrån den effekt de ger 
för medborgare och näringsliv.

Trafikverkets underhållsplanering utgår från den nationella planen för 
transportsystemet och Trafikverkets underhållsstrategier. Underhålls
planens åtgärder återfinns också i Trafikverkets genomförandeplan, som 
samlat redovisar de effekter åtgärderna ger när de är genomförda och den 
trafikpåverkan som kan uppkomma när de genomförs.

Vid framtagandet av underhållsplanen har dialog förts bland annat med 
järnvägsbranschen, inom ramen för stärkt branschsamverkan. När det gäller 
vägåtgärderna tas de fram i dialog med samverkansparter och genom  
koordinering i interna och externa forum.

Underhållsplanen löper över fyra år, men uppdateras årligen. 

Borlänge, mars 2021

Malin Holen, chef verksamhetsområde Underhåll, Trafikverket
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1 Sammanfattning

De finansiella ramarna ökar betydligt på järnväg jämfört med tidigare 
nationell plan för transportsystemet 2014–2025. För järnvägsunderhållet 
ökar ramarna succesivt fram till år 2023 för att därefter minska 2024. År 
2022 kommer den finansiella ramen för underhåll av järnvägen att vara 
dubbelt så stor som 2012.

För vägunderhåll ökar ramarna under 2021 med omkring 900 miljoner 
kronor jämfört med 2020. Mellan 2022 till 2024 är ramarna cirka 300 
miljoner kronor högre än nivån för 2020. Under perioden 2021–2023 ingår 
en extra landsbygdsatsning som regeringen aviserat.

Justeringar av ekonomiska ramar och beslutade åtgärder kan ske löpande 
under året.

Vi fortsätter den omfattande upprustningen av järnvägen och upp-
rätthåller framkomlighet och säkerhet på vägarna
I underhållsplanen redovisar Trafikverket hur tilldelade medel ska prio
riteras och användas under de kommande fyra åren, och vilka effekter 
planen ger. Prioriteringarna, som utgår från nationell plan, är framtagna av 
Trafikverket och beslutade av regeringen. 

Uppdraget att vidmakthålla infrastrukturens funktion innebär att upp
rätthålla infrastrukturen på samma funktionella nivå som den är byggd för. 
Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att 
säkerställa att hela järnvägssystemet är tillgängligt och har en hög säker
hetsstandard. Huvudinriktningen för vägunderhållet är att upprätthålla 
funktionella och säkra vägar. 

De finansiella ramarna för underhåll har med början 2019 ökat betydligt 
jämfört med 20142018 då nivåerna låg på ungefär samma nivå. 

Vi byter ut sliten järnvägsanläggning i ökad takt på viktiga 
transportflöden
Ökade medel gör det möjligt för Trafikverket att i högre utsträckning 
prioritera det förebyggande underhållet som förhindrar att funktionsbrister 
uppstår på sikt, istället för att åtgärda akuta brister. På så sätt ökar den 
långsiktiga effektiviteten i transportsystemet.

Under 2018 och 2019 genomfördes omfattande åtgärder på Södra och Västra 
stambanan. Bland större åtgärder under perioden 2021–2024 finns kontakt
ledningsbyten på Malmbanan Gällivare–Kiruna C, tunnelarbeten på 
Bohusbanan, brobyte Forsmo–Hoting, spårbyte på Pite och Skelleftebanan 
och Helsingborg–Teckomatorp, spårbyte på Ostkustbanan Gävle–Ånge, 
kontaktledningsbyten på Södra stambanan Älmhult–Hässleholm, spår och 
kontaktledningsbyten på Viskadalsbanan Borås–Varberg, spårbyte på 
Värmlandsbanan Laxå–Kil, spårbyte på Västra stambanan Falköping–
Alingsås.
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Åtgärderna i järnvägen kommer att ge effekt på sikt
Under perioden 2021–2024 kommer ett stort antal åtgärder att genomföras 
som kommer att öka robustheten inom prioriterade delar av järnvägsnätet.

De successivt ökande ramarna under 2021–2023 ger utrymme för ett 
återtagande av det eftersläpande underhållet på de fyra särskilt utpekade 
transportflödena och bibehålla tillståndet på tio övrigt utpekade flöden. 
På andra delar ökar eftersläpningen, med en oförändrad, eller i vissa fall 
temporärt försämrad, robusthet som följd.

Ökade anslag ger utrymme för fler åtgärder inom samtliga delar av anlägg
ningen, med fokus på att återställa hastighets och bärighetsnedsättningar 
och minska risken för att de uppstår, samt på att öka anläggningens robusthet.

Efter 2019 kvarstår inga planerade hastighetsnedsättningar på de särskilt 
utpekade transportflödena.

Under perioden kommer stora arbeten att utföras i en redan hårt belastad 
anläggning. För att skapa en god planering av åtgärder och tågtrafik har vi 
ett nära samarbete med tågbolagen.

Trafikverket kommer under de kommande åren att handla upp en ökad 
mängd reinvesteringar. Det kräver en säkrad resursförsörjning av leveran
törer, material och maskiner och ett nära samarbete med entreprenörs
marknaden.

Nya itsystem som implementeras under den kommande 12årsperioden 
kommer också att bidra till att underhållsmedlen kan nyttjas effektivare. 
Systemet Gemensamt underhållssystem (GUS) kommer bidra till en ökad 
förmåga att ställa krav, driva och följa upp underhållskontrakt och en högre 
grad av precision i planering och genomförande. Det kommer att ge en ökad 
verkningsgrad för underhållsmedlen, och därför bedöms dessa satsningar 
ha potential att effektivisera underhållet

Framkomlighet och säkerhet upprätthålls på vägnätet 
Framkomligheten och säkerheten på vägarna kommer att vara oförändrad 
under perioden, som en följd av att vi prioriterar att vidmakthålla vägnätets 
funktion på kort sikt. Ett tillskott till det lågtrafikerade vägnätet är den 
landsbygdsatsning 2021 – 2023 som är riktat till det finmaskiga vägnätet på 
landsbygden. 

Åtgärderna förväntas bidra till att vägnätets funktion kan upprätthållas, 
medan tillståndet på både det hög och lågtrafikerade vägnätet kommer att 
försämras trots landsbygdsatsningen.

De enskilt största underhållsåtgärderna på väg är broåtgärder, till exempel 
utbyte av bron över Kalix älv och bron över Helgeå i Kristianstad, och repa
ration av Älvsborgsbron i Göteborg, motorvägsbron Nordre älv vid Kungälv 
och Strömsundsbron. Större tunnelåtgärder sker i Tingstadstunneln och 
större beläggningsarbeten genomförs på E6 mellan Göteborg och Uddevalla, 
E4 genom Stockholms län och sträckor på E45 i Norrbottens län.
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Behovet av underhållsåtgärder på väg ökar 
Vi bedömer att åtgärderna i underhållsplanen kommer att bidra till att alla 
transportsystemets leveranskvaliteter är oförändrade under perioden 2021 
till 2024, som en följd av att vi prioriterar att vidmakthålla vägnätets funk
tion på kort sikt.

Samtidigt som vägunderhållet får ökade finansiella resurser, har trafiken 
ökat på vägarna och nya anläggningar har tillkommit i vägsystemet. Mer 
trafik och tyngre laster gör att väganläggningen slits hårdare och då krävs 
mer underhåll för att vidmakthålla anläggningens funktion. Ökad trafik 
påverkar också underhållskostnaderna, eftersom det är mer komplext att 
utföra underhållsåtgärder i högtrafikerade miljöer.

Det totala behovet av underhållsåtgärder under perioden kan inte genom
föras med beslutade finansiella ramar, och det eftersläpande underhållet 
på väg fortsätter att byggas upp. Sammantaget väntas åtgärderna i denna 
underhållsplan inte vara tillräckliga för att det ska gå att upprätthålla väg
nätets nuvarande tillstånd.

Uteblivet underhåll kan medföra en funktionsbrist på kort sikt, eller onö
digt höga kostnader för att upprätthålla vägsystemets funktion över livscy
keln. Till exempel ser vi i dag att kostnaderna för att bibehålla funktionen 
på flera av våra motorvägar riskerar att bli onödigt höga, sett över deras 
livscykler. 

På lång sikt kommer planen bidra till att transportsystemets leveranskvali
teter försämras. De finansiella ramarna tillåter inte att vi gör allt underhåll 
som ur ett livscykelkostnadsperspektiv borde utföras under perioden 2021 
till 2024. Det innebär att vi sett över hela anläggningens livslängd kom
mer att få högre underhållskostnader för att bibehålla funktioner än vad vi 
skulle få om vi hade haft medel i dag.
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2  Bakgrund

2.1 Uppdraget – att vidmakthålla infrastrukturens funktion
Det svenska statliga väg och järnvägsnätet består av 98 500 kilometer väg 
och 14 200 spårkilometer järnväg. Trafikverkets underhållsuppdrag är 
att vidmakthålla infrastrukturens funktion. Det innebär att de tilldelade 
medlen för underhåll ska fokusera på att hålla infrastrukturen på samma 
funktionella nivå som den är byggd för. Leveranskvaliteterna som utgör 
grunden för prioritering är att väganläggningen och järnvägsanläggningen 
ska vara säker, robust och miljöoch klimatsmart.

2.2 Utgångspunkter för underhållsplaneringen
Underhållsplaneringen utgår från de transportpolitiska målen som har 
antagits av riksdagen.

Trafikverket tar fram ett underlag till samt föreslår en tolvårig nationell 
plan för transportsystemet till regeringen. Planen innehåller bland annat 
övergripande prioriteringar av underhållsverksamheten. Det är regeringen 
som fattar beslut om planens innehåll. År 2018 fattade regeringen beslut 
om nationell plan för transportsystemet 2018–2029.

Trafikverkets strategiska inriktning och strategiska målsättningar styr 
också prioriteringsgrunder och inriktningar för underhållsverksamheten. 
Förutsättningarna anges också kontinuerligt via direktiv och reglerings
brev från regeringen. Underhållsåtgärderna värderas slutligen utifrån 
samhällsnytta, kostnadseffektivitet och anläggningens tillstånd, och de 
sammanställs i Trafikverkets underhållsplan.

Planeringen av det förebyggande underhållet bygger på kunskap om vad 
olika åtgärder ger för effekter, så kallade effektsamband. Utgångspunk
ten är att underhållet ska ge så goda effekter på transportsystemets le
veranskvaliteter och samhällsnyttan som det är möjligt utifrån den eko
nomiska ramen. I de fall där effektsamband saknas, planeras åtgärderna 
utifrån erfarenheter från anläggningarnas tillstånd och besiktningsan
märkningar.

Underhållsplanen är en rullande fyraårig plan, där de ekonomiska ramarna 
för år ett är beslutade, och ramarna för år två till fyra är preliminära. 
Justeringar av ekonomiska ramar och beslutade åtgärder kan ske löpande 
under året.

Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) ger förutsättningarna för att bedriva 
tågtrafik och ansöka om att få använda kapacitet i järnvägsnätet. Trafikver
ket tar fram JNB i dialog med tågbolag och samarbetspartners. JNB är ett
årig och redovisar underhållsplanens påverkan på risker för nedsättningar 
och planerade nedsättningar, för både hastighet och bärighet.

Vår vision är att alla  
kommer fram smidigt, grönt 
och tryggt 
Visionen är ledstjärnan inom 
Trafikverket som ska inspirera till 
ett gemensamt förhållningssätt 
inför alla våra uppgifter. 
Den innebär att: 
•  Det ska vara enkelt att resa och 

transportera varor 

•  Minimal klimat- och miljöpåverkan

•  Att vi sätter säkerheten först och 
arbetar för trygga trafikmiljöer

Underhållsplaneringen 
utgår från de transport- 
politiska målen 
Det övergripande transportpolitiska 
målet är att säkerställa en sam - 
hällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörj-
ning för medborgare och näringslivet 
i hela landet. Målet delas in: 
•  ett funktionsmål för tillgänglighet 

•  ett hänsynsmål för säkerhet, 
miljö och hälsa
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Figur 1 Styrning av underhållsplaneringen

Projektplaner 
m.m.

Trafikverkets 
underhållsplan

Trafikverkets 
genomförandeplan

Regering: 
Nationell plan för transportsystemet

Regering: 
Direktiv för infrastrukturplaneringen

Riksdagen: 
Transportpolitiska mål

1–4 år

1 år

1–6 år

1–12 år

Operativ nivå

Strategisk nivå

2.2.1 Transportpolitiska mål och leveranskvaliteter
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande transportpo
litiska målet är sedan indelat i funktionsmål och hänsynsmål. Funktions
målet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och näringsliv, och 
hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa.

För att styra och följa upp Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska 
målen använder vi sex leveranskvaliteter, som beskriver vår förmåga att 
uppfylla målen. Leveranskvaliteterna beskrivs här kortfattat.   

Figur 2 Trafikverkets leveranskvaliteter

Punktlighet
Transportsystemets förmåga att uppfylla eller leverera 
planerade res- och transporttider, samt förmåga att 
snabbt tillhandahålla rätt information vid störningar.

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

Robusthet Transportsystemets förmåga att motstå och hantera 
störningar.

Användbarhet Transportsystemets förmåga att hantera kundgruppernas 
behov av transportmöjligheter.

Säkerhet Transportsystemets förmåga att minimera  
antalet omkomna och allvarligt skadade.

Miljö och hälsa
Transportsystemets förmåga att minimera negativ  
påverkan på klimat, landskap och hälsa samt förmågan  
att främja den positiva utvecklingen av dessa.
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2.3  Anläggningens tillstånd och användning avgör  
underhållsbehovet

Avgörande för behovet av underhåll och reinvesteringar är anläggningarnas 
tillstånd och hur de används. Underhållsbehovet ökar progressivt vid lång
varig nedbrytning utan förebyggande underhåll.

Trafikverkets mål är därför att skapa större utrymme för förebyggande 
underhåll, eftersom det ger ett robustare system med mindre behov av 
avhjälpande underhåll. Detta minskar de störningar i trafiken som medför 
stora samhällskostnader. 

Figur 3 
Både person- och godstrafiken förväntas 
öka mellan åren 2017–2040.

+51%

+28%
Persontrafik

Godstrafik

2.4 Nya krav och möjligheter 
Det är av nationellt intresse att upprätthålla en fungerande infrastruktur 
och flöden för försörjning, handel och ekonomi. Kraven på anläggningar 
som är kritiska ur ett samhällsperspektiv har ökat. Säkerhetskraven ökar 
för skalskydd, samhällssäkerhet, beredskap, säkerhetsklassning av resurser 
och informationssäkerhet.

Ny teknik förändrar resmönster och varutransporter. Ökad automatisering 
kan förbättra trafiksäkerheten, minska miljöbelastningen och höja kapaciteten 
vilket ställer nya krav på fordon, informationssystem och infrastruktur. 
Digital information ökar efterhand som olika enheter kopplas upp. Insamlad 
data ligger till grund för analys och bidrar till ett effektivt förebyggande 
underhåll som vidmakthåller anläggningens tillgänglighet över tid. Det 
ger en bättre styrning av underhållet genom att vi kan upptäcka fel innan 
de orsakar störningar i trafiken. Under 2020 upphandlades ett system för att 
få digital information om växelkorsningar och under 2021 upphandlas yt
terligare ett system för att övervaka omläggningar av spårväxlar. Till detta 
kommer att system för växelvärmestyrning utvecklas ytterligare under 2021. 

Trafikverket arbetar för att nå en hållbar och uppkopplad anläggning 2025. 
En hållbar anläggning ska vara säker, robust samt miljö och klimatsmart. 
För att nå en uppkopplad anläggning fokuserar vi på att genom ny teknik 
öka graden av automation och digitalisering samt effektivisera och utveckla 
analys och bearbetning av information. Redan i dag pågår omfattande digi
taliseringar med påverkan på Trafikverkets verksamhet. 

De satsningar som görs på itinfrastrukturen under planperioden 2018–2029 
kommer bidra till att Trafikverket får en robustare och säkrare itinfra
struktur och att möjligheterna för att nyttja digitaliseringen förbättras.

Nya itsystem som implementeras under den kommande 12årsperioden 
kommer också att bidra till att underhållsmedlen kan nyttjas effektivare. 
Systemet Gemensamt underhållssystem (GUS) kommer bidra till en ökad 
förmåga att ställa krav, driva och följa upp underhållskontrakt och en högre 
grad av precision i planering och genomförande. Det kommer att ge en ökad 
verkningsgrad för underhållsmedlen, och därför bedöms dessa satsningar 
ha potential att effektivisera underhållet.  

Trafikverket arbetar ständigt med att se över befintliga föreskrifter och 
ta fram nya föreskrifter, för att säkerställa anläggningens funktion, säker
het och robusthet. Det innebär att det hela tiden tillkommer nya arbeten i 
under  hållsverksamheten. Inom järnvägsunderhållet har föreskrifter kring 
vege tationsröjning utökats och under perioden kommer även nya före
skrifter om besiktningar att införas, som utbildning av nya eller utökade 
besiktningskompetenser.
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2.5 Kostnadspåverkande faktorer för underhållet
Kostnadspåverkande faktorer för underhållet är bland annat trafikutveck
lingen, klimatpåverkan, åldrande samt ny anläggningsmassa, nya krav och 
föreskrifter samt prisutvecklingen hos entreprenörer. 

Mätt i antal tågkilometer har trafikeringen på järnväg ökat med 50 procent 
sedan början av 1990talet. Under samma period har godstransporterna 
på järnväg ökat med 6 procent (Trafikanalys). Trafikverkets prognoser för 
järnvägstrafiken mellan 2014 och 2040 visar på ytterligare trafikökningar. 
Den årliga ökningstakten för godstrafiken förväntas bli 1,4 procent och för 
passagerartrafiken 1,7 procent. Den prognostiserade trafikökningen ger 
ökade kostnader, men anläggningens tillstånd är den drivande kostnads
faktorn.

Totalt byggs mer ny väganläggning än vad som avvecklas, vilket innebär att 
vägsystemet ökar i omfattning. Vägtrafiken har också ökat. Från år 1990 till 
år 2018 ökade den med 32 procent räknat på hela vägnätet (Trafikanalys 2019). 
Dessutom har trafiklasterna ökat, både avseende totalvikt och boggitryck.

En vanlig dag i Sverige

cirka 

4 600 000 
personer färdas med bil

cirka 

1 200 000 
personer åker buss

420 000 
personer reser med tåg

cirka 

1 000 000 
personer cyklar

220 000 
ton gods transporteras på järnväg

1 300 000
ton gods transporteras på väg

cirka 

580 
godståg och

3 200
persontåg trafikerar järnvägen

2.6 Behov av att återta det eftersläpande underhållet 
I Inriktningsunderlag för framtagande av nationell plan för transportsystemet 
under perioden 2022–2033/2037, redogör Trafikverket för sin bedömning av 
kostnaderna för att vidmakthålla funktionaliteten samt återta det efterslä
pande underhållet på vägoch järnvägsanläggningen i 2017 års prisnivå, se 
Diagram 1. För att återta det eftersläpande underhållet på tolv år uppskattas 
det genomsnittliga årliga behovet till 14,1 miljarder kronor på väg och 16,2 
miljarder kronor på järnväg för perioden 2022–2033.

Diagram 1  
Genomsnittlig årlig kostnad år 2022–2033 för att 
bibehålla anläggningarnas nuvarande funktionalitet 
respektive att återta det eftersläpande underhållet
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2.7 Finansiella ramar 2021-2024 
Diagram 2 visar hur mycket av Trafikverkets anslag för vidmakthållande 
inklusive finansiering via banavgifter som Trafikverket har avsatt till 
underhåll av väg respektive järnvägsanläggningen från 2011 till 2020. 
Diagrammet visar också hur mycket vi planerar för år 2021 till 2024 till 
underhållsplanen.

De finansiella ramarna ökar betydligt på järnväg jämfört med den tidigare 
nationella planen för perioden 2014–2025. För vägunderhållet är ökningen 
inte lika stor. För järnvägsunderhållet ökar ramarna successivt fram till år 
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2023 för att därefter minska 2024. År 2022 kommer den finansiella ramen 
för underhåll av järnvägen att vara dubbelt så stor som 2012.

För vägunderhåll ökar ramarna under 2021 med omkring 900 miljoner 
kronor jämfört med 2020. Mellan 2022 till 2024 är ramarna cirka 300 
miljoner kronor högre än nivån för 2020. Under perioden 2021–2023 ingår 
en extra landsbygdsatsning som regeringen aviserat. Vägsystemet kommer 
under perioden att växa i omfattning och de extra resurserna används även 
till att underhålla nya anläggningar.  

Diagram 2 Ekonomiska medel som 
avsatts till underhåll av väg- res-
pektive järnvägsanläggningen år 
2011–2020 samt planeringsramar 
för 2021–2024, miljarder kronor
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2.8 Risker
Risker för verksamheten är tidsförskjutningar eller kostnadsförändringar 
av åtgärderna. Följande faktorer utgör exempel på risker: 
• Resursmässiga faktorer

– Ökade verksamhetsvolymer och digitalisering kan skapa resurs  och
kompetensbrist både hos Trafikverket och hos dess entreprenörer. 

• Planeringsmässiga faktorer
– Stora och komplicerade projekt kan innebära mer tidskrävande  plan

läggningsprocesser, risk för överklagade planer samt påverkan på
övriga åtgärder i underhållsplanen vid tids och kostnadsförändringar
på grund av deras storlek.

• Utförandemässiga faktorer
– Komplicerad trafikal koordinering med ökad trafik i kombination med

allt fler planerade åtgärder i anläggningen.
– Upprustning av särskilt utpekade transportflöden på järnväg ställer

ökade krav på omledningsbanor. Sådana banor prioriteras inte i nationell 
plan för transportsystemet 2018–2029.

• Upphandlingsmässiga faktorer
– Ökade verksamhetsvolymer och större komplexitet i anläggningarna

kan leda till försämrad konkurrenssituation och därmed färre anbud
och högre priser. Risken bedöms vara störst i storstadsområdena.

• Klimatfaktorer
– Faktisk eller förväntad klimatförändring, i till exempel form av

extremväder, kan dels öka kraven på anläggningens utformning och
dimensionering samt påskynda nedbrytningen av anläggningen.

• Övriga omvärldsfaktorer
– Råvarupriserna kan förändras.
– Material och reservdelar som innefattar specifika lösningar kan inne

bära långa leveranstider.
– Säkerhetsläget kan förhöjas.

Var finns spåren?
Järnvägen tar oss fram från norr till 
söder, från öst till väst. Ibland finns 
spåren djupt under jord, ibland högt 
upp bland bergen. 

I dagsläget finns 525 stationer, 165 
tunnelanläggningar och cirka 4 100 
broar längs Trafikverkets 14 200 
kilometer järnvägsspår. 

Den lägsta punkten på svensk 
järnväg ligger 36 meter under 
havet. Stockholm City 36 meter 
under havet. Den högsta punkten 
på svensk järnväg ligger 592 meter 
över havet. Storlien 592 meter över 
havet.
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3 Järnvägsunderhåll
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3.1 Järnvägsunderhållsverksamheten
Trafikverket förvaltar cirka 14 200 spårkilometer järnväg. Huvudinriktningen 
för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela järnvägs
systemet har en hög säkerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt, 
det vill säga att banorna som trafikeras i dag även kan trafikeras i framtiden. 

Inriktningen syftar även till att återta en del av det eftersläpande underhållet 
på några av de högst trafikerade delarna av anläggningen. Det handlar om att 
öka robustheten och säkerställa en hög funktionalitet för banor i järn vägs
systemet som utgör fyra särskilt utpekade transportflöden: Västra stambanan 
(Stockholm–Göteborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), norra gods  
flödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå– Riksgränsen). Dessa är 
utvalda i branschsamverkan som några av Sveriges viktigaste transportflöden.

Underhållsverksamheten på järnväg delas in i basunderhåll, reinvesteringar, 
mindre åtgärder med förstärkt underhåll och driftkostnader.

Underhållsverksamheten på järnväg

MINDRE UTBYTEN DRIFTKOSTNADER

BASUNDERHÅLL REINVESTERINGAR

3.1.1 Basunderhåll
Basunderhåll är grunden i underhållsplanen. Det har till uppgift att le
verera en väl fungerande järnvägsanläggning. Basunderhållet omfattar 
åtgärder för att upprätthålla anläggningens funktion här och nu, och det är 
uppdelat i avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. 

Det avhjälpande underhållet består av att åtgärda akuta anmärkningar, 
veckoanmärkningar, akut felavhjälpning, skador och olyckor och vinter
tjänster. I vintertjänster ingår åtgärder som snöröjning, bortforsling av snö 
och halkbekämpning, och de utförs på entreprenörens eget initiativ och en
ligt förutbestämda krav. Anläggningen är indelad i olika nivåer med krite
rier för åtgärdstider och starttider för när röjning ska ske. Vid extremväder 
tillsätts nationella resurser som snösmältningsmaskiner och plogvagnar, 
och en omfördelning sker så att resurserna läggs där de bäst behövs.

Det förebyggande underhållet genomförs för att minska fel i och försäm
ring av anläggningens funktion. Det förebyggande underhållet består av 
tillståndsbaserat och förutbestämt underhåll. Tillståndsbaserat underhåll 
omfattar både besiktningen samt åtgärdandet av anmärkningarna, som kan 
vara av antingen månads eller årskaraktär. Det tillståndsbaserade under
hållet går inte att planera i detalj. I planeringen fördelas därför medel till 
dessa verksamheter utifrån historisk erfarenhet av hur mycket resurser 
som krävs. Medlen kan justeras utifrån exempelvis förändrade krav, för
väntade effektivitetsförbättringar, infrastrukturens tillstånd och förväntad 
trafikutveckling. Förutbestämt underhåll utförs periodiskt och definieras 
på förhand. Det föregås inte av någon besiktning eller kontroll, och det om
fattar till exempel smörjning av växlar, spårriktning och spårslipning. 

Basunderhållet utförs till stor del via så kallade baskontrakt, som upphand
las för geografiska områden. Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast 
fem år med option på två års förlängning. Trafikverket upphandlar cirka 
fem till sju kontrakt per år. Utöver de geografiska baskontrakten finns det 
även nationella kontrakt som är teknikunika. Exempel på sådana kontrakt 
är ickelinjebunden kraft, detektorer, spårslipning och spårlägesmätning.
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I baskontrakten ingår miljökrav som avser miljöstörande utsläpp. Det görs 
genom att ställa krav på fordon och arbetsmaskiner som entreprenören 
använder sig av vid sitt utförande. Kraven är uppdelade i grundkrav och 
skärpta krav, där skärpta krav gäller inom känsliga områden. Med känsligt 
område menas ett område där det finns en risk för överskridande av miljö
kvalitetsnormen. Det pågår en pilot för klimatbonus i baskontraktet på 
norra delen av Malmbanan, med start under 2021. Klimatbonusen kommer 
att stimulera till minskade utsläpp. 

Mark

Banvall

Plattform

Trafik-
informations-

skylt Belysning

Dike

Bro

Tunnel Stödmur och nät

Godsterminal

Räler och sliprar

Ballast

Växel

Plankorsning

Transformatorhus

Säkerhetsanordning

Kontaktledning

Fasta installationer för el-, 
säkerhets- signal- och tel-

ekommunikation 

Tillfartsvägar

Station

Teknikhus

Signal

En järnvägsanläggning  består av flera delar.

Anläggningsdata, exempel Antal

Spårkilometer 14 200 

Elektrifierade spårkilometer 12 450

Optisk fiberkabel (km) 13 000

Antal växlar (st) 15 150

Kraftledning 130 kV (km) 1 940

Antal broar (st) 4 200

Tunnellängd (km) 150

Plankorsningar (st) 8 200

Omformastationer (st) 55

Signalställverk (st) 1 300

Teknikhus (st) 860
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Figur 4 Underhållsnivåer

Underhållsnivåer
Trafikverket arbetar enligt en indelning av anläggningen i sex så kallade 
underhållsnivåer. Varje nivå har sina krav på hur underhållet ska utföras. 
Kraven gäller till exempel inställelsetid och hur ofta anläggningen ska 
besiktas. Indelningen innebär att basunderhållet anpassas efter hur stor 
trafikeringen på det aktuella banavsnittet är, sett till antal tåg och vikt. 
Införandet av modellen påbörjades under 2017 och införs vartefter nya 
baskontrakt upphandlas.

Inför upphandling av basunderhållet ses nivåerna över. Vilken nivå som ska 
användas beror på trafikmängden på respektive bana. På nivå 1 och 2 för
väntas basunderhållet skapa en förbättrad funktionalitet i anläggningen, 
medan basunderhåll på nivå 3–6 kan ge en något försämrad funktionalitet 
i form av ökat antal trafikstörningar. Denna styrning förväntas också bidra 
till omfördelningen av underhållsinsatserna från basunderhåll till reinves
teringar, mindre åtgärder och förstärkt underhåll. Figur 4 visar indelning
en av underhållsnivåerna 1 till 5. Underhållsnivå 6 illustreras inte i kartan 
eftersom dessa sträckor ofta är mycket korta och inte går att illustrera på 
en överskådlig bild. 
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Figur 5 Inställelsetid för 
entreprenör i rusningstrafik

Inställelsetid för entreprenörer 
Merparten av de brister som kräver avhjälpande underhåll åtgärdas innan 
trafiken störs av dem. Basunderhållsentreprenören ansvarar för att avhjälpa 
de fel som uppstår i anläggningen. För de direkt trafikstörande bristerna 
ligger fokus på att åtgärda uppkomna fel, och det ska gå snabbare i stor
stadsregionerna och på de större stråken än på mindre trafikerade banor. 
Inställelsetiden – den tid som den kontrakterade entreprenören har på sig 
att vara på plats för att åtgärda uppkomna brister – är kortare där än på öv
riga delar av järnvägsnätet. Kraven på inställelsetider påverkas bland annat 
av de beslutade underhållsnivåerna för baskontrakten,. På uppdrag av re
geringen har inställelsetiderna på utpekade sträckor förkortats ytterligare 
under 2020. Figur 5 visar den inställelsetid som gäller för entreprenören på 
större delen av anläggningen i rusningstrafik.
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Basunderhållsentreprenörens inställelsetid för felavhjälpning varierar ofta 
över dygnet. Det är kortare inställelsetid i rusningstrafik. På vissa ställen 
har också specifika delar av anläggningen särskilda inställelsetider (till 
exempel viktiga plankorsningar för biltrafiken). Kraven på inställelsetid 
är en förutsättning i baskontrakten, och entreprenören får betala vite om 
den inte är på plats inom avtalad tid. När det uppstår fel, exempelvis kon
taktledningshaveri, rapporteras felet in till Trafikverkets felmottagning. 
Ett beslut tas om åtgärdande av felet kan vänta eller om det kräver akut 
felavhjälpning. Om det kan vänta åtgärdas felet under ordinarie arbetstid. 
Vid akuta fel måste entreprenören infinna sig vid platsen inom den utsatta 
inställelsetiden och åtgärda felet.

3.1.2 Reinvesteringar
För att upprätthålla funktionen i järnvägsanläggningen på kort sikt är det 
ofta tillräckligt att utföra mindre, avhjälpande underhållsåtgärder och min
dre, förebyggande underhållsåtgärder inom baskontrakten. Men vissa delar 
av anläggningen behöver bytas ut, reinvesteras, för att funktionaliteten 
ska kunna upprätthållas på lång sikt. Den vanligaste anledningen till att en 
anläggningsdel behöver bytas är att den har uppnått sin tekniska livslängd.

Reinvesteringar utgör den andra stora delen av underhållet. Trafikverkets 
målsättning är att öka andelen reinvesteringar jämfört med basunderhåll, 
för att på så sätt öka kostnadseffektiviteten. Med reinvestering avses utbyte 
eller ersättning av järnvägsanläggning där grundsyftet är att bibehålla eller 
återställa anläggningens funktion. Bytet ska vara orsakat av att anlägg
ningsdelen börjar bli eller är tekniskt förbrukad, eller att det är oekono
miskt att fortsätta med förebyggande underhållsåtgärder. Syftet med en 
reinvestering är inte att tillföra en ny standardhöjande funktion. En viss 
uppgradering kan dock äga rum genom den tekniska utvecklingen. En re
investering har en längre produktionstid och ger ofta effekt i anläggningen 
först 3–5 år efter projektstart.

Trafikverket har en särskild redovisning av större namngivna reinveste
ringsåtgärder. Det har satts ett ekonomiskt tröskelvärde på 200 miljoner 
kronor på järnväg för att de ska bli ett namngivet objekt.

3.1.3 Mindre åtgärder och förstärkt underhåll
Mindre åtgärder och förstärkt underhåll är förebyggande åtgärder av delar 
eller komponenter i anläggningen. De är planerade och mindre omfattande 
åtgärder som inte ingår i basunderhållskontrakten och de är för små för att 
klassas som reinvesteringar. Exempel är sliperbyten, byte av växeltunga, 
byte av transformatorer och bommar samt justering av stödmurar.  

3.1.4 Driftkostnader
Driftkostnader som ligger inom underhållsverksamheten är kostnader som 
är direkt hänförbara till den fysiska anläggningens funktion. Exempel är 
elkostnader för infraanläggningen, kameraövervakning samt kostnader för 
larm och passage.

Trafikverket arbetar  
aktivt för att minska  
kontaktledningsfel 
Kontaktledning är den ledning som 
hänger ovanför järnvägsspåret och 
förser tågen med ström. Det finns 
många orsaker till kontaktlednings-
fel: 
• träd eller grenar över ledningarna, 

snö som tynger ner träd, eller åska 
på sommaren 

• Fåglar som kortsluter mellan 
ledningar och jordade anlägg-
ningsdelar 

• Komponenter som havererar i 
anläggningen, till exempel 
bärtrådar eller isolatorer 

• Fel orsakade av trafikutövare, till 
exempel lossad lastförtöjning  
eller lokfel

Vi byter ut komponenter som vi av 
erfarenhet vet riskerar att orsaka 
störningar. Vi samarbetar också 
med järnvägsföretagen vilket har 
gett resultat. För några år sedan 
hade vi stora problem vintertid där 
strömavtagarnas kolslitskenor gick 
sönder på grund av ljusbågar och 
rimfrost. Dessa problem har nu i 
stort sett försvunnit. Tillverkare av 
strömavtagare har tagit fram nya 
produkter som klarar ljusbågar 
mycket bättre.
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3.2 Prioriteringskriterier för järnvägsunderhållsåtgärder
Verksamhetsområdet Underhålls verksamhetsplan för vidmakthållande av 
järnväg är framtagen på samhällsekonomiska grunder. Verksamhetsplanen 
utgår från att infrastrukturen ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. 
Trafikverkets långsiktiga mål är att skapa rätt kombination av förebyggande 
underhåll och avhjälpande underhåll, sett ur ett livscykelkostnadsperspektiv. 
Trafikverket styr aktivt mot en ökad andel förebyggande underhåll för att 
reducera omfattningen av de avhjälpande åtgärderna.

Järnvägsanläggningen utgör ett sammanhängande nätverk. Underhållsåt
gärderna planeras inledningsvis på både regional och nationell nivå inom 
respektive teknikområde (spår, signal, el och byggnadsverk). Därefter sker 
en teknikslagsövergripande prioritering på nationell nivå. Slutligen sam
ordnas och trafikkoordineras de prioriterade åtgärderna, och det beslutas 
om vilket år de ska genomföras. Åtgärderna samverkas med branschen två 
gånger per år, för att branschen ska ha möjlighet att påverka planeringen.

När medlen för järnvägssystemet inte räcker till för alla nödvändiga under
hålls och reinvesteringsåtgärder, finns det särskilda principer för prio
ritering. Dessa hämtas från den övergripande styrningen i den nationella 
planen för transportsystemet och från regeringens regleringsbrev.

Inriktningen för prioriteringen av underhållsåtgärder på järnvägen 
2021–2026 tar hänsyn till den aktuella nationella planen (för perioden 
2018–2029), men också till den tidigare. Det beror på att underhållsåtgärder 
måste planeras långt i förväg.

Trafikverket har i samarbete med branschen identifierat 14 transport
flöden som har bedömts som samhällsekonomiskt viktiga. Utifrån detta 
har Trafikverket särskilt utpekat fyra transportflöden i nationell plan för 
transportsystemet 2018–2029. I transportflödena ingår samtliga bantyper. 
På banor längs dessa transportflöden planerar Trafikverket att öka robust
heten och återställa hastigheten där den i dag är nedsatt samt minimera 
risken för nya hastighetsnedsättningar. De fyra prioriterade transportflö
dena utgörs av Västra stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan 
(Stockholm–Malmö), norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan 
(Luleå–Riksgränsen).

På övriga tio särskilt utpekade flöden planeras det för att bibehålla tillstån
det. På andra delar ökar eftersläpningen med en oförändrad och i vissa fall 
temporärt försämrad robusthet som följd. De 14 transportflödena kan ses i 
tabell 1.
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Tabell 1   14 transportflöden
Godstrafik

Hallsberg–Malmö 

Hallsberg–Göteborg 

Hallsberg–Luleå*

Storvik–Borlänge–(Luleå)

Borlänge–Kil–Göteborg

Trelleborg–Malmö–Teckomatorp–Göteborg

Luleå–Boden C–Riksgränsen*

Göteborg–Kornsjö gränsen–(Oslo) 

Persontrafik

Stockholm–Göteborg*

Stockholm–Charlottenberg–(Oslo)

Stockholm–Malmö–(Köpenhamn)*

Stockholm–Umeå

Malmö–Helsingborg–Göteborg

Stockholm–Västerås–Örebro
*Dessa transportflöden är särskilt utpekade som viktiga transportflöden. 

Fyra transportflöden är samhälls
ekonomiskt prioriterade för ökad 
robusthet: 
Västra stambanan (Stockholm–
Göteborg), Södra stambanan 
(Stockholm–Malmö), norra 
godsflödet (Hallsberg–Luleå) och 
Malmbanan (Luleå–Riksgränsen).

Prioriteringen av underhållsarbetet kan sammanfattas enligt följande 
punkter:

•  Grundläggande funktioner för framkomlighet, trafiksäkerhet, använd
barhet och miljökvalitet ska säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet.

•  Satsningarna för att öka robustheten på de fyra särskilt utpekade trans
portflödena ska prioriteras ur ett systemperspektiv och på  samhälls
ekonomiska grunder, där hela transportflöden beaktas.

• Dagens funktionalitet bibehålls på ytterligare tio utpekade transportflöden. 

•  Det finns risk för temporära eller långvariga bärighets  och  hastighets
nedsättningar på det övriga nätet.

• Namngivna reinvesteringar ska genomföras.*
*Enligt nationell plan för transportsystemet 2018–2029 är namngivna reinvesteringar under plan
periodens senare del preliminära och kan komma att omprioriteras. 

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen hur Trafikverket ska styra 
sin verksamhet och fördela sina medel. Några exempel på styrning i regle
ringsbrevet 2021

•  Trafikverket ska disponera 100 miljoner kronor för att öka landsbygdens 
konkurrenskraft genom att främja spårbundna godstransporter i lands
bygd

•  Trafikverket får disponera medel för att betala av kvalitetsavgifter som 
uppstår till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fast
ställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket

•  Trafikverket får använda medel för trygghets  och säkerhetsskapande 
åtgärder på järnvägsstationer.
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3.3 Påverkande faktorer för järnvägsunderhåll
Påverkande faktorer för underhållet är trafikutvecklingen, förändringar 
i anläggningsmassans storlek, prisutvecklingen hos entreprenörer samt 
nya krav och möjligheter. Flera av dessa parametrar är kostnadsdrivare för 
järnvägsunderhållet. 

Trafikeringsutveckling på järnväg 2021–2024 
En ökad trafikering skapar större slitage och därmed snabbare nedbrytning 
av anläggningen, vilket medför högre underhållskostnader. För perioden 
2021–2024 beräknas trafikmängden öka något jämfört med tidigare år, 
vilket kan bidra till kostnadsökningar. Främst är det persontrafiken som 
beräknas öka, vilket innebär ett något mindre slitage än en ökning av gods
trafiken skulle ha orsakat. Ett exempel på en sådan trafikökning är kapa
citetsutbyggnaden i storstadsområden som generera en ökning av pendel 
och regionaltågstrafiken.

Under perioden kommer stora arbeten att utföras i en redan hårt belastad 
anläggning. För att skapa en god planering av åtgärder och tågtrafik har vi 
ett nära samarbete med tågbolagen.

Den ökade trafikeringen påverkar också tillgången till tider i spår för ban
arbete, vilket medför ökade kostnader på grund av följande: 

•  Längre ställtider – korta eller ej sammanhängande arbetstider samt 
natt och helgarbete skapar kostnader för tiden när arbete inte utförs.

•  Underhåll – korta tider för arbete i spåren ökar mängden provisoriska 
lagningar tills ett större utbyte kan ske.

•  Ökad total tidsåtgång – ökad total tidsåtgång för att genomföra åtgär
derna skapar högre kostnader för personal och maskiner. 
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För att motverka trafikeringens effekter på banarbetstider har så kallade 
servicefönster införts. Servicefönster är fasta tider i spåren som är avsedda 
för basunderhåll. Servicefönster syftar till att säkra tillgången till anlägg
ningen för underhållsarbeten, och till att skapa en förutsägbarhet för entre
prenören när de ska beräkna kontraktskostnaden. Tider för servicefönster 
annonseras i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB).

Järnvägsanläggningens storlek
Under perioden växer järnvägssystemet både i storlek och i komplexitet. 
Bland annat har Citybanan i Stockholm kopplats in med komplexa kring
system som plattformsdörrar, brandsäkerhetssystem och långa och många 
rulltrappor. Dessutom byggs befintliga banor ut på ett flertal platser, exem
pelvis fyrspårsutbyggnader i Stockholmsområdet och Skåne och ett flertal 
dubbelspårsutbyggnader. Det har en direkt påverkan på basunderhålls
kostnaderna för kommande år, och det har indirekt påverkat de medel som 
finns tillgängliga för reinvesteringar. 

Utöver de banor som har nämnts tillkommer även flera mindre och kom
plexa anläggningar. Nya komplexa anläggningar innehåller mycket teknik 
med korta livslängder, som ökar underhållskostnaden mer än mindre kom
plexa och mindre teknikbaserade anläggningar.

Miljö och säkerhet
Nya och högre krav inom miljö, klimat och säkerhet, leder till ökade kost
nader. Mängden förorenade massor, till exempel invasiva arter som behö
ver hanteras ökar, liksom kostnaden för att transportera dem. 

Säkerhetsklassning av anläggningen pågår för att höja skyddsnivån. Re
gelverk för säkerhet ger ökade underhållskostnader, till exempel för att 
säkerställa tillträdesskydd i stängsel, lås, larm och bevakning.

Anläggningens tillstånd
Järnvägsanläggningens tillstånd har under lång tid försämrats. Försäm
ringen beror på att den stora anläggningsmassa som uppfördes under 
1990talet börjar uppnå sin tekniska livslängd och på att kunskapen om 
anläggningens nedbrytning har ökat. De kommande större ekonomiska 
ramarna möjliggör att flera reinvesteringsåtgärder kan genomföras, vilket 
bromsar in anläggningens åldrande.  

Prisutvecklingen hos entreprenörer 
Prisutvecklingen hos entreprenörerna beror till stor del på samhällskon
junkturen, men också på det ökade trycket på marknaden som de höjda 
anslagen i den nya nationella planen för transportsystemet ger. 

Regeringskrav och direktiv
EUkommissionen har fattat beslut om en ny kraftigt omarbetad bilaga 
VII till SERAdirektivet (Single European Railway Area). Omarbetningen 
innebär bland annat att Trafikverket måste avisera kommande stora av
stängningar av järnvägsnätet två år innan tågplanen fastställs. Det ställer 
högre krav än tidigare på framförhållning i planeringen av större under
hållsåtgärder. 

Regeringen beslutade 2018 om en ny järnvägstrafiklag som ger Trafikverket 
skyldighet att ersätta järnvägsföretag och trafikorganisatörer för kostnader 
som de har för att ersätta sina kunder vid förseningar i tågtrafiken. 



23

Trafikverket fick 2017 i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder 
för att säkerställa att röjning och evakuering i samband med störningar 
i tågtrafiken genomförs skyndsamt. Skärpta inställelsetider för kritiska 
felavhjälpningsresurser samt strategiskt placerade röjningslok har därför 
införts under 2020. 

3.4 Järnvägssystemets tillstånd
För att hålla järnvägsnätet tillgängligt och säkert för användarna under
hålls bana, byggnadsverk, itinfrastruktur och eloch signalsystem. Att 
järnvägsnätet är tillgängligt innebär att tågen ska kunna trafikera järnvä
gen utan störningar och avbrott.

Ett sätt att följa upp anläggningens drifttillgänglighet är att mäta antalet 
tågstörande och infrastrukturrelaterade fel i relation till antalet framförda 
tågkilometer. Drifttillgänglighet betyder att en bana är tillgänglig för trafik 
när den är tänkt att trafikeras. Att mäta drifttillgänglighet på det här sättet 
visar om antalet tågstörande fel har ökat eller minskat i förhållande till 
trafikeringsmängden, och det ger en indikation på funktionen.

Under en längre tid har Trafikverkets ekonomiska medel för att utföra 
underhåll av järnvägsanläggningen varit mindre än vad det totala behovet 
kräver. Anläggningen har brutits ned snabbare än den har kunnat under
hållas och ett eftersläpande underhåll har därför byggts upp.

För att minska effekten av tågstörande fel har vi sett över inställelsetider 
för felavhjälpning i baskontrakten. Vi arbetar också aktivt med att analyse
ra inträffade fel, exempelvis solkurvor. För att minska trafikstörande fel vid 
svårare väderförhållanden gör vi en bedömning av trafikala konsekvenser 
för att vid behov reducera trafiken.  

Solkurvor ovanliga på 
moderna spår
En solkurva är en lokal utknäckning 
eller sidoförskjutning av ett spår på 
grund av solvärmen. Den uppkom-
mer när spåret inte förmår att stå 
emot krafterna som verkar i 
spårets längdriktning. Solkurvor 
uppstår oftast i äldre typer av spår 
med kortare räler som är fästa med 
spikar i träslipers och där ballasten 
består av makadam. 

I moderna spår helsvetsas rälsen 
och fästs i betongsliprar och kan 
därför inte röra sig, vilket ger 
stabilitet. Trafikverkets räls måste 
fungera när det är minus 40 grader 
likaväl som när det är 55 grader 
varmt. Solkurvor är därför 
vanligare i Norden än i södra 
Europa, trots att det är mycket 
varmare där sommartid.

Vi har en handlingsplan med 
förbättringsåtgärder och arbetar 
för att förhindra solkurvor med 
förebyggande underhåll, till 
exempel genom att byta ut eller 
spårrikta rälsen. Personolyckor på 
grund av solkurvor är mycket 
ovanliga.
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3.5 Finansiella ramar för järnvägsunderhåll
De ekonomiska ramarna för järnvägsunderhållet har ökat betydligt jäm
fört med den tidigare nationella planen för transportsystemet 2014–2025. 
Enligt direktivet för åtgärdsplaneringen ska medel till drift, underhåll och 
reinvestering fördelas så att ökningen av underhållet sker genom sats
ningar på reinvesteringar. Tilldelningen innebär en successiv ökning från 
2018–2023, för att därefter minska 2024 och plana ut på en jämn nivå. Med 
utökade medel möjliggörs ett vidmakthållande som har större utrymme för 
förebyggande underhåll. Ett ökat förebyggande underhåll, i form av bland 
annat reinvesteringar, minskar funktionsbrister. Det skapar en större lång
siktig effektivitet jämfört med avhjälpande underhåll, som handlar om att 
akut åtgärda brister som har uppstått. Dessa åtgärder kommer att ge effekt 
på sikt och möjliggöra åtgärder som bromsar anläggningens åldrande.

Diagram 3 visar den planerade fördelningen av utfallet för 2020 och de 
finansiella ramarna för 2021 till 2024, fördelat på olika typer av underhåll. 

Diagram 3 Finansiella ramar för järnvägs - 
underhåll år 2020–2024, per typ av underhåll, 
miljoner kronor
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En omplanering pågår för att hantera överbudgetering 2024 och framåt.  

Kravet på framförhållning i planeringen av järnvägstrafik och projekt gör 
att reinvesteringar behöver planeras långt i förväg. Trafikal koordinering 
och samordning, både internt och externt, kräver en lång planeringsho
risont för att samtliga påverkande faktorer ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv ska kunna beaktas. För att säkra de ledtider som genomförandet 
behöver är planeringshorisonten sexårig, där de första fyra åren är fast
ställda i underhållsplanen.

Trafikverket kommer under de kommande åren att handla upp en ökad 
mängd reinvesteringar. Det kräver en säkrad resursförsörjning av leveran
törer, material och maskiner, och ett nära samarbete med entreprenörs
marknaden.

Pågående åtgärder upptar cirka 90 procent av budgeterade medel under 
2021, vilket betyder att utrymmet att starta nya åtgärder i början av perioden 
är mycket litet. 
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3.6 Planerat basunderhåll, mindre utbyten och drift
Basunderhållet för anläggningens 14 200 kilometer järnväg uppgår år 2021 
till totalt cirka 6 miljarder kronor. Orsaker till kostnadsutvecklingen be
skrivs i avsnitt 3.3. Påverkande faktorer för järnvägsunderhåll.

Innehållet i basunderhållet redovisas i tabellen nedan.

Tabell 2 Uppdelning av planerat basunderhåll, 
mindre utbyten och drift

Åtgärdsgrupper Innehåll
Basunderhållskontrakt 34 basunderhållskontrakt inklusive material, 

byggherrekostnader samt evakuering och röjning.

Underhållsåtgärder utöver basunderhålls- 
kontraktet

Kvalitetsavgifter, stationsförvaltning, samt mindre 
avtal som för bevakning, pumpstationer och 
teknikhus.

Nationella underhållskontrakt, elkraft, signal  
och byggnadsverk

Icke linjebunden kraftförsörjning, trafikantinfo, 
detektorer m.m.

Nationella underhållskontrakt, spår Tillståndsbedömningar, rälsslipning, kemisk 
ogräsbekämpning med mera.

Skador Ett historiskt fyraårssnitt.

Mindre åtgärder och förstärkt underhåll Förstärkt underhåll så som byte av delar i ett 
spårsystem.

Driftkostnader El, matarledning, drift öppningsbara broar samt 
 en satsning på ordningsväktare. 

En stor del av basunderhållet genomförs i så kallade baskontrakt som 
upphandlas för geografiska områden. Det finns 34 stycken baskontrakt. I 
basunderhållet ingår även personalkostnaderna för styrning av kontrakten. 

Kvalitetsavgifter är en avgiftsmodell som innebär att Trafikverket och 
järnvägsföretagen har avtalat att betala en förutbestämd avgift för tåg som 
är försenade mer än fem minuter. Den part som har orsakat förseningen be
talar den andra. Avgiftsmodellen baseras på antalet merförseningsminuter 
som uppstår i samband med en försening. Syftet är att ge Trafikverket och 
järnvägsföretagen incitament till att minska störningarna i järnvägsnätet. 
Denna kostnad uppgår till cirka 150 miljoner kronor per år. Trafikverkets 
kostnader för kvalitetsavgifter har ökat under de år som modellen varit i 
bruk. Det beror framför allt på att avgiftsnivåerna successivt har höjts. 

Nationella underhållskontrakt innehåller avhjälpande och förebyggande 
underhåll precis som baskontrakten, men inom ett specifikt teknikområde. 
Det omfattar till exempel icke linjebunden kraftförsörjning, detektorer, 
trafikantinformation, pumpstationer, rälsslipning, ogräsbekämpning samt 
mätvagnar. Inom den förebyggande delen av underhållet av de nationella 
underhållskontrakten planerar vi en satsning på förstärkning av banunder
byggnad, ökad rälsslipning, ogräsbekämpning och ökad tillståndsmätning.  

Mindre åtgärder och förstärkt underhåll är åtgärder som har kort ledtid för 
genomförandet och planeras kortsiktigt utifrån anläggningens tillstånd. 

Driftkostnader som ligger inom underhållsverksamheten är kostnader som 
är direkt hänförbara till den fysiska anläggningens funktion. Den enskilt 
största posten är elkostnader för infraanläggningen. Trafikverket upp
handlar dessa åtgärder med ursprungsgarantier.
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3.7 Planerade reinvesteringar
Mängden reinvesteringarna ökar successivt under perioden. Det beror på 
att den ökade anslagsnivån har gett möjlighet till fler åtgärder. 

Inom spår handlar det om byten av spår och spårväxlar, slipersbyten, byten 
av stängsel och trädsäkring. Reinvesteringar på byggnadsverk omfattar 
byte eller förstärkning av broar, upprustning av tunnlar och avvattnings
åtgärder. I elsystemet sker reinvesteringar på kontaktledningar, den icke 
linjebundna elkraften och på lågspänningsanläggningen. I signal och 
telesystemet reinvesteras vägskyddsanläggningar, detektorer, baliser och 
ställverk. Itsystem uppgraderas där det är nödvändigt för den tekniska 
utvecklingens skull. Även stationsåtgärder som plattformstak, hissar och 
rulltrappor vid stationerna är en del av reinvesteringarna. De ekonomiskt 
mest omfattande åtgärderna är byten av broar, spår och spårväxlar, samt 
upprustning och utbyte av kontaktledningar.

Under perioden kommer Trafikverket att genomföra ett stort antal reinves
teringar som syftar till att säkerställa järnvägsnätets robusthet och minska 
det eftersläpande underhållet. Möjlighet till samordning mellan teknik
slag kan ske i större omfattning med ökade ramar. Exempel på detta är att 
upprustning av broar och byte av spårväxlar kan inrymmas med spårbyten. 
Kontaktledningar och broar är i stort behov av reparation och utbyte, vilket 
vi nu har större möjlighet att utföra. Ett exempel är spårbyten för att åt
gärda nedsättningar och risker för nedsättningar, bland annat på Pitebanan 
och Skelleftebanan och sträckorna Västeraspby–Långsele, Laxå–Kil och 
Gävle–Åänge. Exempel på andra större åtgärder är byte av kontaktledning 
på Södra stambanan och Dalabanan, byte av vägskyddsanläggningar över 
hela landet samt byte av bron över Trollhättekanalen i Vänersborg. 

Diagram 4 visar hur reinvesteringarna fördelar sig per teknikslag. 

Diagram 4 Planerad verksamhetsvolym för  
reinvesteringar år 2021–2024, per teknikslag, 
miljoner kronor
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De ökade anslagen 2021–2024 ger mer utrymme för fler åtgärder inom 
samtliga delar av anläggningen, jämfört med den tidigare nationella planen 
för transportsystemet 2014–2025. Fokus ligger på att ta bort hastighets o ch 
bärighetsnedsättningar och minska risken för att de uppstår.
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Exempel på åtgärder som möjliggörs av ökade ramar

Byggnadsverk: Antalet brobyten har ökat sedan 2020, och de kommer fort
sätta att öka. Brobyten förebygger dyra reparationer och minskar därmed 
underhållskostnaderna. Med de ökade ekonomiska ramarna möjliggörs 
också en stor ökning av antalet broar som kan målas om. Det har stor effekt 
på broarnas livslängd, och det bidrar – liksom brobytena – till att minska 
risken för bärighetsnedsättningar som har annonserats i Järnvägsnätsbe
skrivningen. 

Spår (spår- och växelåtgärder): Fler spåroch rälsbyten möjliggörs, med 
fokus på att ta bort och undvika hastighetsnedsättningar på de utpekade 
transportflödena. Den största åtgärden är spår och växelbyte på Tillberga–
Jädersbruk, som tar bort en risk för hastighetsnedsättning. Från 2020 kan 
även åtgärder på mindre trafikerade banor genomföras. Växelbytestakten 
ökar med fokus på att ta bort och förhindra hastighetsnedsättningar. Den 
ökade reinvesteringstakten förhindrar sammantaget att underhållskost
naderna ökar, till exempel genom satsningen på att byta ut skarvspår mot 
helsvetsat spår.

Signal: Reservdelssäkring för signalanläggningen möjliggörs, vilket kom
mer att ge ökad driftsäkerhet, och satsningen på vägskydd vid plankors
ningar och trafikinformation kan bedrivas i önskad takt. Flera ställverks
byten kommer också att kunna påbörjas och i vissa fall genomföras, som i 
Värnamo och Borås. Förutom en mer driftsäker anläggning ger det också 
ett bättre reservdelslager. 

Elkraft: Kontaktledningsupprustningar kommer att kunna göras med en 
ökad takt, vilket behövs eftersom anläggningen är sliten. Det kommer 
också att kunna genomföras åtgärder för att göra elkraftförsörjningen mer 
robust. Den största åtgärden är kontaktledningsupprustningen på Bohus
banan som slutförs 2025.

Stationsåtgärder: Det eftersläpande underhållet av hissar och rulltrappor 
kommer att kunna arbetas bort. Även byten av plattformstak kommer att 
kunna genomföras.  

3.7.1 Planerade reinvesteringar i järnvägssystemet
Underhållsplanen 2021–2024 omfattar hundratals åtgärder med varierande 
storlek. De flesta planerade åtgärderna (cirka 90 procent) kostar under 
100 miljoner kronor. Endast cirka 10 procent av åtgärderna är av större 
karaktär, men de står för cirka två tredjedelar av den totala kostnaden för 
reinvesteringar. 

I bilaga 1 finns kartor som redovisar ett urval av de planerade reinves
teringarna i järnvägssystemet. Där syns åtgärder över cirka 10 miljoner 
kronor. 

Tabell 3 redovisar reinvesteringar som i nationell plan för transportsystemet 
2018–2029 benämns som större namngivna reinvesteringsåtgärder, åtgärder 
över 200 miljoner kronor. En del justeringar har gjorts i den detaljerade 
planeringen för anpassning till tilldelade medel och andra reinvesteringar.

Trafikverket genomför också ett antal åtgärder av nationell karaktär. De 
största nationella åtgärderna är listade i tabell 4. 
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Tabell 3 Större namngivna reinveste-
ringar på järnväg i nationell plan för 
transportsystemet 2018–2029

Reinvestering Stråk 2018–
2020

2021–
2023

2024–
2029

Hallsberg–Örebro–Frövi,  
kontaktledning

Godsstråket genom 
Bergslagen 

•

Mariestad–Håkantorp, spår Kinnekullebanan •

Sävenäs rangerbangård Göteborg • • •

Sunne–Torsby, spår Frykdalsbanan • •

Kil–Rottneros, spår Frykdalsbanan •

Hillared–Hestra, spår Kust till kustbanan •

Gällivare–Kiruna C, kontaktledning Malmbanan •

Ljuså–Harrträsk, spår Malmbanan •

Eldsberga–Hässleholm, kontaktledning Markarydsbanan • •

Gävle–Åänge, spår Ostkustbanan • •

Flens övre–Eskilstuna, spår Sala–Oxelösund •

Getingmidjan Stockholm • •

Älmhult–Hässleholm, kontaktledning Södra Stambanan • •

Borås–Varberg, spår och kontaktledning Viskadalsbanan • •

Laxå–Kil, spår Värmlandsbanan • •

Herrljunga–Alingsås, Floby–Alingsås, spår Västra stambanan •

Falköping–Alingsås, kontaktledning Västra stambanan • •

Alingsås–Partille, kontaktledning Västra stambanan • •

Järna–Katrineholm, kontaktledning Västra stambanan •

Västeraspby–Långsele, spår och 
kontaktledning 

Ådalsbanan •

Älmhult–Olofström, spår Älmhult–Olofström • •

Öxnered–Håkantorp, spår Älvsborgsbanan •

Trollhätte kanal, bro Älvsborgsbanan • •

Herrljunga–Borås, spår Älvsborgsbanan • •

Vägskyddsanläggningar, Alex Nationellt • • •
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Tabell 4 Nationella underhållsåtgärderPlanerade åtgärder Typ av åtgärd Produktionsår
Bangårdsbelysning, upprustning Elkraft Före 2021–efter 2024

Stationsdatorer, utbyten Elkraft 2021–efter 2024

DEF-slipersbyten Spår Före 2021–efter 2024

Detektorer, utbyten Signal Före 2021–efter 2024

Trafikinformation, utbyten Signal Före 2021–efter 2024

Utbyte kraftförsörjning IT Elkraft 2023- efter 2024

Vägskyddsanläggningar, utbytesprogram Signal Före 2021–efter 2024

Tunnelbelysning, utbyten Elkraft 2023–efter 2024

Trädsäkring Spår Före 2021–efter 2024

Uppgradering av IT- och trafikledningssystem Övrigt Före 2021–efter 2024

Nationellt utbyte låssystem Signal Före 2021–efter 2024

Utbyte av gamla elcentraler Elkraft 2021-efter 2024

Upprustning av teknikhus Elkraft Före 2021–efter 2024

Montage av fågelavvisare Elkraft Pågår–2022

Kameror, utbyten Signal 2022–efter 2024

Stationsåtgärder Stationer Före 2021–efter 2024

Renovering av bullerplank Byggnadsverk 2022–2023

Bergskärning och förstärkning Byggnadsverk Före 2021–efter 2024

Planerade produktionsår anger de årtal där huvuddelen av produktionen 
sker. ”Pågår”, anger att produktionen startats före 2021 och ”efter 2024” 
anger att produktionen avslutas efter planperioden 2021–2024.  
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3.8  Övergripande effekter av planen
Trafikverket ska uppnå effekter i transportsystemet som bidrar till att de 
transportpolitiska målen nås. Vi följer upp effekterna i transportsystemet 
genom att mäta dem i så kallade leveranskvaliteter. Järnvägen har i nationell 
plan för transportsystemet 2018–2029 fått betydligt större ekonomiska 
ramar jämfört med tidigare planperiod. Den extra satsningen på drift och 
underhåll innebär att den negativa tillståndsutvecklingen som pågått under 
lång tid kan bromsas upp och stabiliseras. Inriktningen är att större delen 
av järnvägsnätet ska kunna trafikeras med bibehållen funktionalitet.

De successivt ökande ramarna under 2019–2023 ger utrymme för ett 
återtagande av det eftersläpande underhållet på de fyra särskilt utpekade 
transportflödena. Det ger också utrymme för att bibehålla tillståndet på tio 
andra särskilt utpekade flöden, medan eftersläpningen ökar på andra delar 
med en oförändrad, eller i vissa fall temporärt försämrad, robusthet som 
följd.

Av det totala underhållet står det avhjälpande underhållet för cirka 25 
procent. Det avhjälpande underhållet behövs för den dagliga driften och 
säkerheten. Med de ökade anslagen i nationell plan för transportsystemet 
2018–2029 kommer andelen avhjälpande underhåll att minska till fördel för 
andelen reinvesteringar som ökar. Kostnaden för det avhjälpande under
hållet kommer troligen inte att minska. Det är mer troligt att den ligger 
kvar på samma nivå som i dag. Enligt nationell plan för transportsystemet 
2018–2029 ska endast de särskilt utpekade transportflödena återställas, 
medan övriga transportflöden ska bibehålla dagens funktion. Så på de 
särskilt utpekade transportflödena kan vi få ett något minskat avhjälpande 
underhåll, men inte på de övriga. Trafikverkets långsiktiga mål är att ur ett 
livscykelperspektiv skapa rätt kombination av förebyggande underhåll och 
avhjälpande underhåll, vilket innebär att det alltid kommer att finnas ett 
avhjälpande underhåll.

3.8.1 Järnvägssystemets leveranskvaliteter
Underhållsverksamheten påverkar främst leveranskvaliteten robusthet. 
Underhållet bidrar i viss utsträckning även till de andra leveranskvaliteterna, 
men det är viktigt att betona att de bidragen inte är avgörande för om leve
ranskvaliteterna för hela Trafikverket visar en positiv eller negativ utveckling. 

Reinvesteringsbehovet för att bibehålla funktionaliteten på dagens nivå 
ökar under de kommande åren, på grund av en åldrande anläggning. De 
ökade ramarna under 2019–2023 gör det möjligt att ta igen det efterslä
pande underhållet och öka robustheten på delar av järnvägssystemet. I 
andra delar av systemet kommer robustheten däremot att vara oförändrad 
och i vissa fall temporärt försämrad. Upprustning sker på de fyra särskilt 
utpekade transportflödena, för att återställa hastighets och bärighetsned
sättningar och för att minska risken för nya nedsättningar. 

3.8.2 Nedsättningar
En av effekterna som underhållsplanen har på trafiken är förändringar i 
hastighet och bärighet. När underhållet släpar efter påverkas anläggning
ens standard och funktion. Om anläggningens standard inte klarar av den 
tänkta funktionen måste hastighets och bärighetsgränserna sänkas, så 
kallade nedsättningar. Nedsättningar kan uppkomma när reinvesterings
takten blir för låg, och de kan tas bort när en reinvestering genomförts. 
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Trafikverket kommer i första hand säkerställa att dagens funktionalitet 
bibehålls på de 14 utpekade transportflödena i enlighet med nationell plan 
för transportsystemet 2018–2029. Vidare är målsättningen att de fyra särskilt 
utpekade transportflödena ska vara fria från hastighetsnedsättningar (eller 
nämnvärd risk för nedsättningar). På banor med omfattande godstransporter 
och resandetrafik kommer det fortfarande finnas anläggningar som behöver 
bytas eller åtgärdas, och här kommer det fortsatt att finnas brister som 
kan antas ge upphov till störningar. Vi bedömer dock att funktionaliteten i 
allt väsentligt kommer kunna upprätthållas på dessa stråk. På övriga delar 
av järnvägsnätet finns en fortsatt risk för nya temporära eller långvariga 
bärighets och hastighetsnedsättningar. 

Diagram 5 visar utvecklingen av hastighetsnedsättningar i antal spårkilometer.

Diagram 5 Antal spårkilometer med hastighets-
nedsättning
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Effekter av underhållsplan går enligt intentionerna i den nationella planen 
för transportsystemet. De planerade nedsättningarna på fyra särskilt ut
pekade flöden är helt återställda sedan 2019 och nedsättningar på de övriga 
tio utpekade transportflödena blir helt åtgärdade 2022. Även nedsättningar 
på övriga flöden är planerade att åtgärdas med början under 2021, men 
nedsättningarna kan komma att öka temporärt eftersom de inte prioriteras 
i den nationella planen. 

Fram till 2017 ökade antalet kilometer spår med hastighetsnedsättning på 
grund av dåligt spår eller dålig räls. Detta berodde till stor del på en allt 
snabbare nedbrytning av de så kallade VSPrälerna. VSPräler tillverkades 
fram till början av 80talet och var behäftade med fabrikationsfel. Att 
antalet spårkilometer med nedsättning minskade efter 2017 är med andra 
ord ett trendbrott, och det är resultatet av att dessa och andra räler bytts ut. 
Den kraftiga minskningen av hastighetsnedsättningar avtar efter 2019.

Det finns en osäkerhet i prognoserna för åren 2022–2023 då de bygger på 
att ingen av de risker för ytterligare nedsättningar, som är annonserade i 
Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB), faller ut under de närmsta åren. Risker 
för nedsättningar ligger på en relativt hög nivå, cirka 800 spårkilometer 
vilket innebär att nedsättningarna kan öka. Vissa banor åtgärdas medan 
nya tillkommer.

Tågplanerna anpassas utifrån de aktuella nedsättningar som annonserats  
i JNB.
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4 Vägunderhåll
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4.1 Vägsystemets tillstånd
Vägsystemets funktion påverkas direkt av anläggningens tekniska tillstånd, 
som i sig påverkas av yttre påfrestningar som exempelvis väder och trafik.

När en väganläggning bryts ned försämras dess tekniska tillstånd, och 
tillslut är tillståndet så dåligt att en funktionsbrist uppstår. Det kan exem
pelvis röra sig om att vägen är så spårig eller ojämn att det inte går att köra 
i den gällande hastigheten. För att undvika att en funktionsbrist uppstår 
måste underhåll som förbättrar väganläggningens tillstånd utföras innan 
tillståndet blivit för dåligt. En grund för att planera underhåll är därför att 
ha kännedom om vägsystemets tekniska tillstånd.

4.1.1 Belagda vägar
För den belagda vägytan finns en fastställd underhållsstandard för vilket 
tekniskt tillstånd som vägytan ska ha som sämst. Det baseras på en sam
hällsekonomisk bedömning. Vilket tillstånd som accepteras varierar, bland 
annat beroende på hur mycket trafik som kör på vägen och vilken den skyl
tade hastigheten är. Exempelvis ställs högre krav på jämnhet på högtrafi
kerade storstadsvägar än på lågtrafikerade vägar.

Diagram 6 visar utvecklingen av hur stor andel av den belagda vägytan på 
olika vägtyper som avviker från den beslutade underhållsstandarden, och 
hur den har utvecklats mellan 2010 och 2020. Ju lägre andel som avviker 
från underhållsstandarden desto bättre är tillståndet. Eftersom under
hållsstandarden beskriver den lägsta acceptabla standarden ska helst inga 
avvikelser förekomma. 

Majoriteten av det statliga vägnätets totala yta hör till vägtyperna övriga för 
näringslivet viktiga vägar (30 procent), övriga vägar (29 procent) och vägar 
för dagliga resor och arbetspendling (26 procent). Storstadsvägarna utgör en 
mycket liten del av det statliga vägnätet (1 procent) medan vägar som bildar 
större sammanhängande stråk och vägar som är viktiga för landsbygden upp
går till 12 respektive 4 procent av vägnätet.

Visste du att?
Det svenska vägnätet består av: 

100 000 km 
statliga vägar

42 000 km 
kommunala vägar

längsta vägbro: 
Ölandsbron, 6 072 m

längsta vägtunnel: 

Södra länken (Sthlm), 4 500 km

75 000 km 
enskilda vägar med statsbidrag

390 000 km 
enskilda vägar utan statsbidrag

17 000 broar, 
ett tjugotal tunnlar och 

40 färjeleder 

22 800 km cykelvägar 
(2 700 km statliga, 18 800 km  

kommunala och 1 300 km enskilda)

5 000 km gångvägar  
(30 km statliga, 4 600 km kommunala  

och 350 km enskilda)

Diagram 6 Utveckling av avvikelse från under-
hållsstandard, fördelat på leveranskvaliteternas 
vägtyper (vägtypens andel av det belagda vägnätets 
totala yta inom parentes)
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Andelen förebyggande underhåll till belagda vägar minskar och avhjälpande 
underhåll ökar. Orsaken till att andelen förebyggande underhåll på belagda 
vägar minskar är att nedbrytningshastigheten ökar. Det beror på:

• ökad trafikmängd och ökad andel tung trafik

•  ökning av lappning och lagning istället för mer heltäckande åtgärder

•  ökning av avhjälpande underhåll, vilket innebär mer kortsiktiga akuta 
åtgärder

•  ökning av mötesfria vägar samt trimningsåtgärder i storstäder. Dessa 
åtgärder innebär en ökad kanalisering av trafiken och därmed en snabbare 
spårutveckling.

Det finns ingen underhållsstandard för vägarnas tillstånd under vägytan, 
men brister i vägarna under vägytan påverkar vägytans tillstånd. Under 
2018 till 2020 har en inventering av trummor visat på att underhållet är mer 
eftersatt än vi tidigare haft kunskap om. Till exempel kommer vi se ett ökat 
behov av akuta åtgärder i vägtrummor eftersom många trummors livslängd 
kommer vara uttjänt inom de närmaste åren. Cirka 25 000 trummor har i 
dag bristande materialstatus. Utförandet av åtgärder i vägtrummor kommer 
att fördelas ut på flera år framåt i underhållsplanen.

Vägmarkering har ett nära samband med åtgärder på den belagda vägytan.
Tillståndet för vägmarkeringen har haft en tydlig försämring de senaste 
åren, och den följer ganska väl den tillgängliga ekonomiska ram som verk
samheten har. Förändringar i ramar ger en tydlig förändring på tillståndet 
inom 1–2 år. Andelen mötesseparerade vägar ökar stadigt, vilket påverkar 
kostnaden för att vägunderhållet. Årskostnaden för att underhålla vägmar
keringen på en mittseparerad väg är cirka 7 gånger högre än för en likvärdigt 
trafikerad 2fältsväg som är 9 meter bred. 

I diagram 7 visas hur stor andel uppmätt vägmarkeringslängd som klarar 
kravet 150 mcd/m2/lux gällande torr retroreflexion för åren 2011 till 2020. 
Diagrammet visar också ökningen av mittseparerade vägar under samma 
period.

Orange linje visar andel uppmätt vägmarkeringslängd (vägnummer 1–499) 
som klarar kravet 150 mcd/m2/lux gällande torr retroreflexion. Röd linje 
visar antal km mötesseparerade vägar 2011–2020.

Diagram 7 Andel godkänd vägmarkeringslängd  
samt antal km mötesseparerade vägar 

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Andel godkänt % Mötesfria vägar km

2019 202020182017201620152014201320122011

%

km

4 000

4 200

4 400

4 600

4 800

5 000

5 200

5 400

5 600

Mötesfria vägar km

Andel godkänt % 

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Andel godkänt % Mötesfria vägar km

2019 2020201820172016201520142013201220112010

% km

4 000

4 200

4 400

4 600

4 800

5 000

5 200

5 400

5 600

Mötesfria vägar kilometer

Andel godkänt procent



35

4.1.2 Broar
Underhållsbehovet på landets broar har förändrats de senaste åren. En stor 
andel av landets broyta består av stora broar som byggdes under 60 och 
tidigt 70tal. Behovet av åtgärder av standardkaraktär minskar och i stället 
ökar behovet av kostsamma större komplexa underhållsåtgärder och 
reinvesteringar.

Brobeståndets tillstånd beskrivs av indikatorn brist på kapitalvärde. 
Indi katorn beskriver kostnaden för att reparera skador på brobeståndet i 
förhållande till dess återanskaffningsvärde. Ju högre värdet är desto sämre 
är tillståndet. Ett bestånd med mer omfattande skador har ett högre värde 
än ett med mindre omfattande skador, och ett helt skadefritt brobestånd 
har ingen brist på kapitalvärde. Måttet brist på bärighet visar antalet broar 
där tillåten trafiklast understiger den dimensionerade trafiklasten, det vill 
säga antalet broar som inte kan bära de laster som de ursprungligen är 
byggda för.

Diagram 8 visar utvecklingen av indikatorn brist på kapitalvärde och mått
tet brist på bärighet under de senaste tio åren. Indikatorn brist på kapital
värde har totalt sett ökat de senaste åtta åren. Det förbättrade värdet för 
2020 kan betyda att den negativa tillståndsutvecklingen på broarna inte 
fortsätter på samma sätt som tidigare.  

Brist på bärighet är ett mått som indikerar om vi genomför rätt underhålls
åtgärd i tid så att framkomligheten inte påverkas i form av sänkt bärighet. 
I hälften av fallen är bärigheten sänkt till BK3 eller lägre med några broar 
som blivit helt avstängda för trafik. Den andra hälften utgörs av mindre 
rörbroar i stål som på grund av korrosionsskador får sänkt bärighet. Flera 
av rörbroarna har från början en mycket hög bärighet, och därför blir på
verkan störst för den tunga trafiken som behöver dispens för att få trafikera 
vägsystemet. Exempelvis transporter av vindkraftverk och mobilkranar 
behöver extra hög bärighet.

Bärighetsklasser
BK1  
Max 64 tons bruttovikt tillåts. 
Beroende på fordonets axelav
stånd och axeltryck kan tillåten 
bruttovikt vara lägre.

BK2  
Max 51,4 tons bruttovikt. Bero
ende på fordonets axelavstånd och 
axeltryck kan tillåten bruttovikt 
vara lägre.

BK3 
Max 37,5 tons bruttovikt. Bero
ende på fordonets axelavstånd  
och axeltryck kan tillåten brutto
vikt vara  

BK4  
Max 74 tons bruttovikt med 
oförändrade krav på axeltryck 
jämfört med BK1, men beroende 
på fordonets axelavstånd kan 
tillåten bruttovikt vara lägre.

Diagram 8 Utveckling av brobeståndets brist på 
kapitalvärde, promille, och brist på bärighet, antal 
broar

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Brist på Kapitalvärde, promille

Brist på Kapitalvärde, 
promille

20192018201720162015201420132012201120102009

pr
om

ill
e

an
ta

l b
ro

ar

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Brist på bärighet, antal broar

Brist på bärighet, 
antal broar

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Brist på Kapitalvärde, promille

Brist på Kapitalvärde, 
promille

20192018201720162015201420132012201120102009

pr
om

ill
e

an
ta

l b
ro

ar

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Brist på bärighet, antal broar

Brist på bärighet, 
antal broar

2020



36

4.1.3 Övriga väganläggningar
För övriga väganläggningar kan vi inte ge en samlad bild av tillståndet på 
samma tydliga sätt som för belagda vägar och broar. Det beror dels på att vi 
i dagsläget inte har utvecklade indikatorer för tillståndet, dels på att vi inte 
alltid har haft metoder och resurser för att kontinuerligt samla in informa
tion om tillståndet. Det tekniska tillståndet hos dessa väganläggningar 
registreras av underhållsentreprenörer som gör kontinuerliga inspektioner 
av vägnätet. I underhållsplanen för perioden 2021 till 2024 ingår att öka 
kunskapen om dessa anläggningar.

4.2 Vägunderhållsverksamheten
Vägunderhållsverksamheten kan grovt indelas i tre typer av underhåll: 
drift, basunderhåll samt underhåll inklusive reinvesteringar. Dessa typer 
beskrivs nedan.

4.2.1 Drift
Drift avser tekniska, administrativa och styrande åtgärder i anläggningen 
som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av vägför
bindelser. Exempel på sådan verksamhet är elförsörjning, vägassistans och 
styrning av öppningsbara broar.

Vatten är vägarnas  
värsta fiende
Potthål kan uppstå som effekt av 
tjälskador men även av kraftiga 
vattenflöden och hård belastning av 
vägen. När vatten i de små 
håligheterna i beläggningen fryser 
till is och expanderar kan det leda 
till att isen spränger sönder 
beläggningen och hålet blir större. 
Om temperaturväxlingar ligger och 
pendlar runt noll grader upprepas 
denna procedur vilket gör att hålet 
blir större och större. Till slut har 
det blivit ett så kallat potthål.

Vi arbetar förebyggande med 
kontroller och underhåll för att 
motverka hål i vägbanan, till 
exempel genom dikning och 
dränering. Under sommaren 
arbetar vi med att förstärka 
väg konstruktionen och att laga  
hål, spår och sprickor på vägbanan.

4.2.2 Basunderhåll
Basunderhållet innefattar skötsel, inspektion och löpande underhåll av vä
gar och dess sidoområden samt av andra anläggningar som ingår i vägsys
temet. Till basunderhåll räknas exempelvis:

•  vinterväghållning såsom snöröjning och halkbekämpning

•  skötsel av vägar och deras sidoområden, exempelvis sopning av vägbana 
och röjning av växtlighet och skräpplockning längst med vägarna

• lagning av hål och sprickor i vägars beläggning

•  bortledning av vatten från vägbanan och löpande underhåll av brunnar, 
vägtrummor och diken

• utbyten av skadade vägmärken och vägräcken 

• skötsel av rastplatser och andra sorters sidoanläggningar

•  inspektioner och förutbestämt underhåll av broar och tunnlar, exempel
vis rengöring, röjning av växtlighet och tunneltvätt 

•  skötsel och underhåll av infrasystem såsom ventilationssystem och fläk
tar i tunnlar, hissar, pumpstationer och belysningsarmaturer

• omledning av trafik vid trafikstörningar.

Basunderhållets uppgift är att hålla vägnätet framkomligt och säkert för 
trafikanterna på kort sikt. Vikten av basunderhållet framstår tydligt om det 
upphör. Upphör vi med snöröjning och halkbekämpning blir det svårt att 
ta sig fram på vägarna, och upphör vi med att städa rastplatser blir dessa 
snabbt obrukbara.

Basunderhåll handlar också om att vårda vägar och väganläggningar på 
ett kostnadseffektivt sätt. En stor andel av det underhåll som räknas som 
basunderhåll syftar till att bromsa vägarnas nedbrytningstakt. Därmed 
senareläggs behovet av större utbyten eller renoveringar.



37

Basunderhåll upphandlas i flera olika former av kontrakt, och paketeringen 
av åtgärderna varierar beroende på vad det är som ska underhållas. Basun
derhåll av vägar, vägutrustning, sidoområden och sidoanläggningar utgör 
omkring 85 till 90 procent av allt basunderhåll. Största delen av kostna
derna för basunderhållet utgörs av vinterväghållning. Detta basunderhåll 
upphandlas utifrån en geografisk indelning av det statliga vägnätet, där 
vi delar in Sverige i 110 områden som vardera omfattar mellan 70 och 170 
mil statlig väg. För varje område har vi kontrakterat en entreprenör som 
utför basunderhållet. Normalt är kontraktstiden fyra år med möjlighet till 
förlängning med ett eller två år.

Innehållet i kontrakten utgår från nationella riktlinjer som i viss mån an
passas till lokala omständigheter. Kontrakten innehåller så kallade funk
tionskrav och reglerar bland annat vilken standard vägarna ska hålla, när 
snöröjning och halkbekämpning ska ske och hur ofta vägarna ska inspek
teras. Verksamhetsvolymen för basunderhållet i dessa kontrakt framgår av 
diagram 9. 

Diagram 9  
Planerad verksamhetsvolym för basunderhåll år 
2021–2024
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I basunderhållet ingår också medel som är avsatta för att åtgärda skadegö
relse samt skador i anläggningen som orsakas av trafiken. Om det är okänt 
vilket fordon som skadat en väganläggning täcks inte skadan av en fordons
försäkring, och då måste Trafikverket bekosta återställningen av anlägg
ningen.

Utöver det basunderhåll som genomförs i beskrivna kontrakt så genom
förs också ett basunderhåll som består av bland annat skötsel av broar 
och tunnlar samt skötsel och underhåll av hissar, pumpstationer, fläktar, 
belysningsarmaturer, ventilationssystem och fläktar i tunnlar, brandlarm 
och styrsystem för öppningsbara broar. Detta basunderhåll upphandlas i 
särskilda kontrakt och uppgår till cirka 500 miljoner kronor per år.
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4.2.3 Underhåll inklusive reinvesteringar
Med reinvestering menas att väganläggning byts ut i syfte att återställa 
dess ursprungliga funktion. En underhållsåtgärd definieras som en reinves
tering om väganläggningen är tekniskt förbrukad, eller om det är oekono
miskt att fortsätta utföra mer löpande underhåll. Vilka underhållsåtgärder 
som blir definierade som reinvesteringar beror på vilken del av väganlägg
ning som avses. För belagda vägar gäller till exempel att lager under det 
översta slitlagret byts ut, och för broar gäller byte av hela bron eller byte av 
broöverbyggnad där underbyggnaden återanvänds.

Basunderhåll och reinvesteringar täcker inte hela spannet av underhålls
åtgärder som utförs. En stor del av underhållet syftar också till att höja vä
ganläggningens tillstånd utan att helt återställa det till ursprungligt skick. 
Det handlar om att delar av en väganläggning byts ut eller att väganlägg
ningen repareras. Exempel på underhåll som varken är basunderhåll eller 
reinvestering är:

•  utbyte av vissa brodelar såsom kantbalkar, tätskikt och övergångskon
struktioner

•  utbyte av det översta så kallade slitlagret på belagda vägar och grusvägar

• tätning av sprickor i tunnlar

• infodring av vägtrummor

• målning av vägmarkeringar såsom väglinjer

• reparation av viltstängsel och vägräcken.

Den här typen av underhåll förbättrar väganläggningens tillstånd och 
bidrar till att vägnätet bibehåller den funktion som det byggts för. Under
håll och reinvesteringar medför också att behovet och därmed kostnaderna 
för basunderhåll minskar. Exempelvis innebär ett byte av ett spårigt och 
ojämnt asfaltslager att man inte behöver åtgärda sprickor, hål och vatten
samlingar lika ofta som innan bytet. Inom underhållsverksamheten vill vi 
göra den kombination av basunderhåll och annat underhåll som säkerstäl
ler att väganläggningens funktion bibehålls till den lägsta totala under
hållskostnaden sett över anläggningens livscykel.

Huvudinriktningen vid prioriteringen av underhållsåtgärder är att upp
rätthålla funktionella och säkra vägar. Ett behov av att utföra en åtgärd på 
en viss väganläggning kan föranledas av att väganläggningen brister i en 
funktion, eller att man behöver göra åtgärden för att säkerställa att man på 
lång sikt kan bibehålla anläggningens funktion till lägsta livscykelkostnad. 
När behoven är större än vad de ekonomiska ramarna tillåter, behöver vi 
prioritera mellan olika underhållsåtgärder.

För 2021 finns följande satsning fastställd i Trafikverkets regleringsbrev. 
Satsningen kommer också att fortsätta perioden 2022–2023:

Medel om minst 500 miljoner kronor ska användas till utgifter för åtgärder 
för förbättrat vägunderhåll, med fokus på bl.a. det finmaskiga vägnätet på 
landsbygden som har särskild betydelse för god tillgänglighet.

Prioritering av underhållsåtgärder görs både nationellt och lokalt. Inled
ningsvis görs prioriteringen inom respektive teknikområde (vägyta och 
vägkropp, byggnadsverk, infrasystem samt vägutrustning och sidoområde). 

Beläggningsarbete utförs 
när det är tillräckligt varmt
Den normala beläggningssäsongen 
sträcker sig från april till september. 
Det är under den perioden som 
luften och underlaget håller 
tillräckligt varm temperatur för att 
resultatet ska bli bra och få lång 
hållbarhet.
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Därefter görs en teknikområdesövergripande prioritering på nationell nivå. 
Generellt prioriterar vi basunderhåll och drift högst. Som tidigare nämnts 
är basunderhållet och drift avgörande för att vägnätet ska gå att använda 
här och nu. Baskontrakt väg innefattar även att hålla en beredskap för att 
hantera oförutsedda händelser som till exempel extrema väder, översväm
ningar eller olyckor. Kontrakten löper över flera år och syftar till att ha sta
bila förutsättningar för utföraren. De långa kontraktstiderna tillsammans 
med vikten av att dagligen hålla vägnätet framkomligt och säkert innebär 
att denna verksamhet har högst prioritering i underhållsplanen.

Resterande medel går till underhåll och reinvesteringsåtgärder som syftar 
till att förbättra väganläggningens tillstånd. Generellt prioriterar Trafikver
ket de åtgärder som bedöms ge störst effekt på transportsystemets leve
ranskvaliteter, i förhållande till hur mycket det kostar att genomföra dem. 

Kännedom om tillståndet och nedbrytningen skiljer sig åt mellan teknik
områden, vilket innebär att vi har olika metoder för prioritering på tek
nikområdesnivå. Detta innebär att det inom vissa teknikområden finns 
beprövade metoder och analysstöd för samhällsekonomisk bedömning av 
olika åtgärder. Inom andra teknikområden saknas detta, och där är till ex
empel vägtyp och trafikmängd viktiga prioriteringskriterier i kombination 
med erfarenhet.

Grunden för prioriteringen är att åtgärda bristande funktion och minimera 
risken för bristande funktion eller tillgänglighet. Det gäller inom samtliga 
teknikområden. Högst prioriterade är sådana åtgärder på storstadsvägar, 
större vägar och stråk, öppningsbara broar och i tunnlar. Vi prioriterar 
även åtgärder i trängselskattesystemen och åtgärder i sådana infrasystem 
som inte längre tillverkas och som det därför finns risk för att det inte finns 
reservdelar och uppdateringar till. Därefter prioriteras åtgärder på vägar 
och broar som är viktiga för pendling, dagliga resor samt för näringslivet. 
Vi prioriterar även åtgärder på övriga vägar som har stor betydelse för 
näringslivet och större samhällen.

I planeringen av åtgärder tar vi även hänsyn till resultat från trafikko
ordineringen för att minska trafikstörningar samt lämplig paketering av 
åtgärder inför upphandling. Vi tar också hänsyn till kundsynpunkter samt 
teknisk utveckling och miljöpåverkan. 

Förutom bibehållen funktion, säkerhet och robusthet är ett av de övergri
pande målen för prioriteringen att andelen förebyggande underhåll och re
investeringar ska öka och att andelen avhjälpande underhållet ska minska.
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Diagram 10 visar volymen av planerade underhållsåtgärder och reinveste
ringar 2021 till 2024. Den största delen av denna verksamhet är utbyten av 
slitlager på belagda vägar och upprustningar av broar för att upprätthålla 
funktionen som vägarna är byggda för. 

Diagram 10  Planerad verksamhetsvolym för 
underhåll inklusive reinvesteringar år 2021-2024, 
per teknikområdesgrupp
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4.3 Finansiella ramar för vägunderhåll 
Diagram 11 visar hur Trafikverket planerar att fördela de finansiella ramarna 
för 2021 till 2024 på de olika typerna av underhåll. Trafikverkets ram för 
underhållsåtgärder för 2021 ökar med cirka 900 miljoner kronor, för att 
under 2022 till 2024 gå ner till cirka 300 miljoner kronor högre än nivån 
2020.

Inom ramarna som presenteras i diagram 11 inryms regeringens aviserade 
landsbygdsatsning på 500 miljoner kronor år 2021–2023. Dessa åtgärder är 
av typen underhåll inklusive reinvesteringar, och majoriteten av åtgärderna 
syftar till att förbättra tillståndet på det lågtrafikerade vägnätet.

Diagram 11  Finansiella ramar för vägunderhåll år 
2021–2024, per typ av underhåll, miljoner kronor
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4.3.1 Kostnadspåverkande faktorer för vägunderhåll
Kostnaderna för att vidmakthålla vägsystemets funktion påverkas av en 
rad faktorer. De två faktorer som bedöms ha störst betydelse under perioden 
2021 till 2024 är utvecklingen av trafikvolym och trafiklast.

Vägtrafikens utveckling 
Vägtrafiken ökar kontinuerligt. Från 1990 till 2015 ökade vägtrafiken med 
26 procent (Trafikanalys, 2016). Fram till 2030 väntas bilanvändandet öka 
med 1,1 procent årligen och godstransportarbetet med 2,4 procent årligen 
(Trafikverket, 2015). Även trafiklasterna har ökat, både avseende totalvikt 
och boggitryck. Högsta tillåtna totalvikt har i Sverige gått från 10 ton på 
20talet och 35 ton på 50 och 60talet, till dagens 64 ton. Från och med 2018 
är det också tillåtet med laster upp till 74 ton på ett särskilt utpekat vägnät.

Mer trafik och tyngre laster gör att väganläggningen slits hårdare och då 
krävs mer underhåll för att vidmakthålla anläggningens funktion. Ökad 
trafik påverkar också underhållskostnaderna genom att det är mer kom
plext att utföra underhållsåtgärder i högtrafikerade miljöer.

Vägnätets förändring innebär att många vanliga tvåfältsvägar har byggts 
om till mötesseparerad väg. Många kilometer väg har också räfflats för att 
få en ökad trafiksäkerhet. Dessa förändringar genererar ökade kostnader. 
Vägmarkeringar kostar cirka 700 procent mer på mötesseparerad väg än 
på vanlig väg, och återräffling som genomförs i samband med att ett nytt 
slitlager läggs är nya kostnader som inte funnits inom underhåll i tidigare 
planer.

Väganläggningens storlek  
Totalt byggs mer ny väganläggning än vad som avvecklas, vilket innebär att 
vägsystemet ökar i omfattning. Stora vägbyggen som pågår under perioden 
2021 till 2024 är till exempel Västsvenska paketet i Göteborg samt Förbifart 
Stockholm.

Utöver dessa tillkommer ett stort antal mindre komplexa anläggningar i 
vägsystemet. Bland annat bygger vi många gång och cykelvägar, ett stort 
antal knutpunkter för kollektivtrafik och busshållplatser.

Val av halkbekämpnings- 
metod beror på flera faktorer
Trafikverket halkbekämpar meka-
niskt med sand eller kemiskt med 
vägsalt. Vägsalt används för att 
smälta snö och is och för att 
förhindra isbildning på vägbanan. 
Vilken halkbekämpningsmetod som 
lämpar sig bäst beror på faktorer 
som väderförhållanden och 
trafikmängder, men även på vilket 
väglag man vill uppnå. Vägsalt 
används när andra metoder inte 
fungerar.
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4.4 Planerade åtgärder i vägsystemet
I bilaga 2 presenteras ett urval av större planerade underhållsåtgärder i 
vägsystemet. De enskilt största underhållsåtgärderna på väg är broåtgärder, 
till exempel utbyte av bron över Kalix älv och broarna över Helge å, utbyte 
av snedkablar på Strömssundsbron och Tjörnbron samt reparation av 
Älvsborgsbron i Göteborg och motorvägsbron över Nordre älv vid Kungälv. 
Även Tingstadstunneln i Göteborg kommer att rustas upp.

Samtidigt som vägunderhållet får ökade finansiella resurser, har trafiken 
ökat på vägarna och nya anläggningar har tillkommit i vägsystemet. Det to
tala behovet av underhållsåtgärder under perioden 2021 till 2024 ryms inte 
inom de finansiella ramarna för denna underhållsplan. Uteblivet underhåll 
kan medföra en funktionsbrist på kort sikt, eller onödigt höga kostnader för 
att upprätthålla vägsystemets funktion över livscykeln.

Vi ser till exempel att kostnaderna för att bibehålla funktionen på flera 
av våra motorvägar riskerar att bli onödigt höga över deras livscykler. 
Vägkroppen under beläggningen behöver göras om på motorvägar som 
är byggda på 50, 60 och 70talet, eftersom den är uttjänt. En vägkropp i 
dåligt skick står sämre emot trafik, vilket visar sig genom att vägytan snab
bare blir spårig och därför måste läggas om oftare. Det är en kostsam åt
gärd att göra om vägkroppen i förhållande till att bara byta vägens översta 
lager. I denna plan har utbyten av materiallager under beläggningsytan, 
åtgärder i vägkroppen, inte kunnat prioriteras. Dessa åtgärder är dock 
lönsamma över tid eftersom framtida beläggningar av vägytan då kommer 
att hålla längre.

Bro över Kalix älv 
Utbyte av bron pågår och beräknas 
vara klart 2022. När utbytet är klart 
kommer den att klara 74 tons 
fordon (BK4).

Bro över Nordre älv Kungälv 
Omfattande reparations- och 
förstärkningsarbeten på bron pågår 
och beräknas vara klara 2022. 
Antalet körfält kommer att utökas 
från två till tre i vardera riktningen. 
Med separata busskörfält på bron 
förbättras framkomligheten och 
punktligheten mellan Göteborg och 
det nya resecentrat i Kungälv, strax 
norr om bron. När arbetet är klart 
kommer bron även att få ökad 
bärighet till BK4.

Broarna över Helge å 
Broarna över Helge å i Kristianstad 
kommer under perioden 2022–2023 
att bytas ut. Förbindelsen består av 
två parallella broar som byts en i 
taget för att trafik ska kunna passera 
under byggnationen. I framtiden 
kommer broarna klara 74 tons 
fordon samt tyngre dispenser.

Älvsborgsbron
På Älvsborgsbron utförs omfat-
tande underhållsåtgärder för att 
säkerställa framkomlighet och 
säkerhet. Under 2021 slutförs etapp 
5 med utbyte av tätskikt och under 
åren 2023–2024 repareras 
brobaneplatta och huvudbrons 
stålfackverk och hängare målas.

Tjörnbron
Tjörnbrons snedkablar ska bytas ut 
etappvis för att säkerställa fram-
komlighet och säkerhet. 2022 
planeras för utbyte av snedkablarna 
på tillfartsbroarna på Almösidan och 
år 2024 planeras utbyte av sned - 
kablarna i huvudspannet starta.

4.4.1 Effekter på vägsystemets tillstånd
Sammantaget väntas åtgärderna i denna underhållsplan inte vara tillräck
liga för att kunna upprätthålla det nuvarande tillståndet på vägnätet.

För belagda vägar innebär underhållsplanen att fler förebyggande åtgär
der behöver senareläggas och att det blir en ökning av det avhjälpande 
underhållet (lappning och lagning). På det vägnät som inte kan prioriteras 
kommer åtgärder inte kunna utföras i samma takt som vägnätet bryts ned. 
Tillståndet på dessa vägar kommer att försämras.

Kostnaderna för vägmarkering ökar på grund av att fler mötesseparerade 
vägar och vägar som är räfflade får nya slitlager. De mötesseparerade vä
garna är cirka 700 procent dyrare att utföra vägmarkering på än en vanlig 
väg. Vägar som är räfflade ska återräfflas när ett nytt slitlager läggs. Dyrare 
vägmarkering påverkar det ekonomiska utrymmet för nya slitlager, vilket 
ger effekter på tillståndet.

För broar och tunnlar innebär underhållsplanen att tillståndet på högtra
fikerade, öppningsbara och stora broar samt tunnlar förbättras. Däremot 
finns inte utrymme för att åtgärda behoven på broar utefter lågtrafikerade 
vägar. Det finns inte heller utrymme för att göra några planerade under
hållsarbeten på bergslänter. Tillståndet på mindre broar och broar på det 
lågtrafikerade vägnätet samt bergslänter kommer att försämras och sett 
över livscykeln blir det dyrare att upprätthålla funktionen och framkomlig
heten.  



43

Underhållsplanen innebär att grusvägarnas tillstånd generellt försämras. 
Bland annat är behovet av åtgärder för att få vatten att rinna av vägarna 
större än vad som ryms inom underhållsplanen. Det betyder att grusvä
garna kommer att stå emot regn sämre än vad de gör i dag, och framkom
ligheten kan komma att påverkas även av lättare nederbörd. För vägräcken 
innebär planen att tillståndet försämras på hela vägnätet.

Effekter på vägsystemets leveranskvaliteter 
Vi bedömer att underhållsplanen kommer att bidra till att alla transport
systemets leveranskvaliteter är oförändrade under perioden 2021 till 2024, 
som en följd av att vi prioriterar att vidmakthålla vägnätets funktion på 
kort sikt högre än på lång sikt. Med andra ord väntas trafikanterna varken 
uppleva fler eller färre funktionsbrister år 2024 jämfört med i dag.

På lång sikt kommer planen bidra till att transportsystemets leveranskvali
teter försämras. De finansiella ramarna tillåter inte att vi gör allt underhåll 
som ur ett livscykelkostnadsperspektiv borde utföras inom perioden 2021 
till 2024. Det innebär att vi sett över hela anläggningens livslängd kommer 
att få högre underhållskostnader för att bibehålla funktioner än vad vi skulle 
få om vi hade haft medel i dag. Om inte ytterligare medel finns tillgängliga i 
framtiden kommer vägsystemets leveranskvaliteter att försämras.

Strömsundsbron
Strömsundsbron öppnades för trafik 
1956 och var då världens längsta 
snedkabelbro. Några av brons sned-
kablar, som var i dåligt skick, har 
bytts ut tidigare år. Under 2021–
2022 kommer även brons övriga 
snedkablar kommer att bytas ut.

Tingstadstunneln
Nödvändiga reparationsarbeten på 
tunnelns konstruktion ska genom-
föras. Samtidigt byts merparten av 
de tekniska installationerna såsom 
belysning, fläktar och avvattnings-
system ut. Förberedande arbeten 
sker under 2021 och huvudsakliga 
reparationsarbetena sker 2022–2023.
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Bilaga 1  

Planerade åtgärder i järnvägssystemet
Underhållsplanen 2021–2024 omfattar många underhållsåtgärder.  
Här presenteras i kartor och tabeller ett urval av planerade större under
hållsåtgärder, uppdelade på transportflöden och per region. De bransch
gemensamt 14 utpekade transportflöden (som anses speciellt viktiga för 
gods och persontrafik) har på kartorna slagits ihop till 8 transportflöden,  
likt den indelning som används i genomförandeplanen. På regionkartorna 
finns även reinvesteringar angivna som inte ligger på något av de utpekade  
transportflödena.
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Transportflöde Hallsberg–Luleå–Riksgränsen
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västra

Östersunds
central

Ockelbo

Västeraspby

Ljusdal

Peuravaara

Borlänge
central

Ånge

Långsele

Härnösands
central

Sundsvall c

Gällivare

Råtsi

Vassijaure

Hoting

Storuman

Vännäs
Umeå

central

Hällnäs

Bastuträsk
Skellefteå

Älvsbyn

Boden central

Luleå

Morjärv
Haparanda

Mellansel Örnsköldsviks
central

Sala

KristinehamnKarlstads
central

Kil

Mellerud

stad

Gävle centralStorvik

Kiruna
malmbangård

Narvik

60

32

1

2

26

31

61

3

30

4

5

25

6

62

7

33
34

63

64

35

65

66

8
Nr Åtgärd

Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

1 Ren- och viltstängsel  Spår 2023– efter 
2025 

2 Träskholm- Myrheden, spårväxelbyte  Spår 2023

3 Älvsbyn spårväxelbyte  Spår 2023

4 Tornehamn, utbyte av stationskontroll- 
utrustning, Landsbygdssatsning  El 2020-2021

5 Harrträsk- Gällivare Rälsbyte  Spår 2021

6 Oxmyran- Öreälv Glödbergstunneln, 
vattenavledande åtgärder  Bv 2021

7 Malmbergsvägen, brobyte  Bv 2022

8 Stenbacken, byte av banunderbyggnad 
samt banöverbyggnad vid växel  Bv 2024

25 Falun, spårväxelbyte  Spår 2023

26 Falun Bangård, upprustning kontaktledning  Spår 2023

30 Långsele, spårväxelbyte  Spår 2023

31 Ockelbo bangård, kontaktledningsbyte  El 2023

32 Österås spårväxelbyte  Spår 2023

33 Fors växelbyte  Spår 2024

34 Jularbo växelbyte  Spår 2024

35 Hästbo växelbyte  Spår 2024

60 Fagersta, byte signalställverk Pilot  Si pågår-2022

61 Fagersta växelbyte  Spår 2024

62 Örebro - Frövi U&N spårbyte  
och växelbyte  Spår 2021-2022

63 Skinnskatteberg växelbyte  Spår 2024

64 Karbenning, växelbyte  Spår 2024

65 Fagersta bg, kontaktledningsbyte  El 2023

66 Örebro S, spår- och växelbyte  Spår 2022

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Transportflöde Stockholm–Umeå

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

11 Byte av UPS Botniabanan  El 2021-2022

15 Västeraspby-Långsele, spåråtgärder  Spår pågår-2021

16 Västeraspby - Långsele, spår och växelbyte  Spår pågår-2023

17 Västeraspby-Långsele, upprustning 
kontaktledning  El 2022

18 Gävle rangerbangård, upprustning 
kontaktledning  El 2022-2023

19 Gävle-Söderhamn Bro Testeboån, 
förstärkning och ommålning

 Bv pågår-2021

20 Gävle - Åänge, spår och växelbyte  Spår 2020-2021

21 Gävle C, spårväxelbyte  Spår 2021-2022

22 Gävle Drottninggatan, Brobyte, 3500-3371-1  Bv 2024

23 Öd tunnlarna, berg och betongunderhåll  Bv 2023

45 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Spår 2021-2025

46 Stockholm C, växelbyte  Spår 2021-2023

48 Getingmidjan (Stockholm C – Stockholms 
södra, reinvestering bl.a. Strömbroarna)  Bv pågår-2021

56 Solna, tunnelåtgärder Bdl 401  Bv 2021-2023

59 Solna, tunnelåtgärder Bdl 401  Bv 2022

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Holmsund

Ånge
godsbangård

Västerås
central

Eskilstuna
central

Bräcke

Frövi

Uppsala
central

Kolbäck

Bollnäs

Södertälje
centrum

Järna

Stockholms central

Arlanda
central

Fagersta
central

Avesta Krylbo

Ställdalen

Ludvika

Mora

Söderhamns
västra

Östersunds
central

Ockelbo

Västeraspby

Ljusdal

Borlänge
central

Ånge

Långsele

Härnösands
central

Sundsvall c

Hoting
Vännäs

Umeå central

Mellansel
Örnsköldsviks
central

Sala

Gävle central
Storvik

4556

48

18
19

15

20

21

16
17

11

46

23

59

22

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Transportflöde Stockholm–Örebro

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Västerås
central

Eskilstuna
central

Flen
Katrineholms
central

Hallsbergs
personbangård

Frövi

Linköpings
central

Mjölby

Norrköpings
central

Uppsala
central

Kolbäck

Södertälje
centrum

Järna

Stockholms
central

Arlanda
central

Fagersta
central

Avesta Krylbo

Nyköpings
central

Ludvika

Borlänge
central

Sala

Storvik

45
48

67

68
69

46

70

71

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

45 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Spår 2021-2025

46 Stockholm C, växelbyte  Spår 2021-2023

48 Getingmidjan (Stockholm C – Stockholms 
södra, reinvestering bl.a. Strömbroarna)

 Bv pågår-2021

67 (Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kol-
bäck, spår-, räls och växelbyte  Spår 2023-2024

68 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C), utbyten 
stlv 85 och hybridblock (FST)  Si 2021-2024

69 Västerås, Hustaleden, broupprustning  Bv 2022

70 Västerås norra-Bålsta, utbyte av 7 
signalställverk modell 85

 Si 2024-efter 
2025

71 Munktorp-Köping-Valskog, utbyte av  
3 signalställverk

 Si 2024-efter 
2025

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Transportflöde Stockholm–Oslo
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!
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!

!

!

!
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Ånge
godsbangård

Västerås
central

Halmstads
central

Göteborg
Central

Eskilstuna
central

Flen

Varberg

Falköpings
central

Herrljunga

Katrineholms
central

Skövde
central

Gårdsjö

Laxå Hallsbergs
personbangård

Frövi

Linköpings
centralÖxnered

Nässjö
central

Mjölby

Alvesta

Norrköpings
central

Uppsala
central

Kolbäck

Bollnäs

Södertälje
centrum

Järna

Stockholms
central

Arlanda
central

Fagersta
central

Avesta Krylbo

Nyköpings
central

Ställdalen

Ludvika

Malung

Sveg

Söderhamns
västra

kelbo

Ljusdal

Borlänge
central

Ånge
Sundsvall c

Sala

Västervik

Kristinehamn

Karlstads
central

Kil

Mellerud

Strömstad

Gävle central

Uddevalla
central

Håkantorp

Storvik

Jönköpings
central

Värnamo

Vaggeryd

Borås central

Oslo S

93

7273 49
74

94

75
76

77

95

!

!

!

Södertälje
centrum

Järna

Stockholms central

45
48

50

46

47

51

52

53

54

55

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

45 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Spår 2021-2025

46 Stockholm C, växelbyte  Spår 2021-2023

47 Flemingsberg, spårväxelbyte  Spår 2024

48 Getingmidjan (Stockholm C – Stockholms 
södra, reinvestering bl.a. Strömbroarna)  Bv pågår-2021

49 Mölnbo, spårväxelbyte  Spår 2021

50 Älvsjö, upprustning kraft till signal- 
anläggning inkl kanalisation  El 2021-2022

51 Älvsjö spårväxelbyte  Spår 2024-2026

52 Tumba, spårväxelbyte  Spår 2023

53 Älvsjö, 15 kV ställverksbyte  El 2022-2023

54 Rönninge tunnlarna, upprustning  Bv 2024-efter 
2025

55 Stockholms Södra, stn Stockholm södra, 
betongreparationer  Bv 2024-efter 

2025

72 Järna-Sköldinge, upprustning förstärknings-
lina , ktl, 22 kV hjälpkraft  El 2023-efter 

2025

73 Skebokvarn, spårväxelbyte  Spår 2021

74 Östansjö-Laxå, upprustning kontaktledning, 
AT, 22 kV hjälpkraft  El 2023-efter 

2025

75 Järna-Flen, Björnlunda, spårväxelbyte  Spår 2022

76 Järna-Flen,  Stjärnhov, spårväxelbyte  Spår 2022

77 Katrineholm - Hallsberg , växelbyte  Spår 2024-2026

93 Kil, Ställverksbyte ställarställverk  Si 2024-efter 
2025

94 Norsälven, bro ommålning/förstärkning  Bv 2021

95 Laxå-Kil, Spår och växelbyte  Spår 2021-2024

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Transportflöde Stockholm–Göteborg
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Halmstads
central

Göteborg
Central

Eskilstuna
central

Flen

Varberg

Falköpings
central

Herrljunga

Katrineholms
central

Skövde
central

Gårdsjö

Laxå Hallsbergs
personbangård

Frövi

Linköpings
central

Öxnered

Ängelholm

Nässjö
central

Mjölby

Alvesta

Norrköpings
central

Hässleholm

Södertälje
centrum

Järna

Stockholms
central

Emmaboda

Nyköpings
central

Västervik

Kristinehamn

Karlstads
central

Kil

Mellerud

Uddevalla
central

Håkantorp

Karlskrona
central

Jönköpings
central

Kalmar
central

Värnamo

Vaggeryd

Åstorp
Kristianstads
central

Borås central
96

7273 49

98

74

100

101

75
76

77

!

!

!

Södertälje
centrum

Järna

Stockholms central

45
48

50

46

47

51

52

53

54

55

!

Göteborg
Central

103

97 104

105
106

102107

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

45 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Spår 2021-2025

46 Stockholm C, växelbyte  Spår 2021-2023

47 Flemingsberg, spårväxelbyte  Spår 2024

48 Getingmidjan (Stockholm C – Stockholms 
södra, reinvestering bl.a. Strömbroarna)  Bv pågår-2021

49 Mölnbo, spårväxelbyte  Spår 2021

50 Älvsjö, upprustning kraft till signalanlägg-
ning inkl kanalisation  El 2021-2022

51 Älvsjö spårväxelbyte  Spår 2024-2026

52 Tumba, spårväxelbyte  Spår 2023

53 Älvsjö, 15 kV ställverksbyte  El 2022-2023

54 Rönninge tunnlarna, upprustning  Bv 2024-efter 
2025

55 Stockholms Södra, stn Stockholm södra, 
betongreparationer  Bv 2024-efter 

2025

72 Järna-Sköldinge, upprustning förstärknings-
lina , ktl, 22 kV hjälpkraft  El 2023-efter 

2025

73 Skebokvarn, spårväxelbyte  Spår 2021

74 Östansjö-Laxå, upprustning kontaktledning, 
AT, 22 kV hjälpkraft  El 2023-efter 

2025

75 Järna-Flen, Björnlunda, spårväxelbyte  Spår 2022

76 Järna-Flen,  Stjärnhov, spårväxelbyte  Spår 2022

77 Katrineholm - Hallsberg , växelbyte  Spår 2024-2026

96 Alingsås - Olskroken, kontaktledningsbyte  El 2022-2025

97 Sävenäs bangård, integrering i G sltv 95  Si pågår-2022

98 Floda, spårväxelbyte  Spår 2021

100 Vårgårda, spårväxelbyte  Spår 2023

101 Norsesund Västra, spårväxelbyte  Spår 2023

102 Sävenäs bangård, utbyte/upprustning av 
spår o banunderbyggnad  Spår 2025-2028

103 Göteborg, plattformstak  St 2023

104 Sävedalen, Spårväxelbyte  Spår 2021

105 Göteborg, Spårväxelbyte  Spår 2021

106 Göteborg, Uppgradering Ställverk 95  Si 2021-2023

107 Olskroken, Kompletterande Markförstärk-
ning  Bv 2021

108 Bullerskärm Vid Lexby, Utbyte Bullerskärm  Bv 2023
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Transportflöde Stockholm–Malmö
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Lund c

Halmstads
central

Flen

Varberg

Falköpings
central

Herrljunga

Katrineholms
central

Skövde
central

Gårdsjö

Laxå

Hallsbergs
personbangård

Linköpings
central

Öxnered

Ängelholm

Nässjö
central

Mjölby

Alvesta

Norrköpings
central

Hässleholm

Malmö central

Emmaboda

Nyköpings
central

Västervik

Mellerud

Håkantorp

Karlskrona
central

Jönköpings
central

Kalmar
central

Värnamo

Vaggeryd

Åstorp

Kristianstads
central

Borås central

78

128

129

79
80

81

130

82

131

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

45 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Spår 2021-2025

46 Stockholm C, växelbyte  Spår 2021-2023

47 Flemingsberg, spårväxelbyte  Spår 2024

48 Getingmidjan (Stockholm C – Stockholms 
södra, reinvestering bl.a. Strömbroarna)  Bv pågår-2021

50 Älvsjö, upprustning kraft till signalanlägg-
ning inkl kanalisation  El 2021-2022

51 Älvsjö spårväxelbyte  Spår 2024-2026

52 Tumba, spårväxelbyte  Spår 2023

53 Älvsjö, 15 kV ställverksbyte  El 2022-2023

54 Rönninge tunnlarna, upprustning  Bv 2024-efter 
2025

55 Stockholms Södra, stn Stockholm södra, 
betongreparationer  Bv 2024-efter 

2025

78 Kimstad, spårväxelbyten  Spår 2022-2023

79 Norsholm, brobyte  Bv 2021

80 Linköping, Ladugårdsbacke, brobyte  Bv 2024

81 Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister, 
Motala  Si 2022

82 Katrineholm-åby-mjölby, upprustning 
kontaktledning och hjälpkraft  El 2024-efter 

2025

128 Alvesta, spår och växelbyte  Spår 2022-2023

129 Sommen, spårväxelbyte  Spår 2022

130 Eslöv, upprustning kontaktledning  El 2023

131 Älmhult-Hässleholm, upprustning 
kontaktledning och AT  El 2021-2026
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Transportflöde Gävle–Kil–Göteborg
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!
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Västerås
central

Göteborg
Central

Eskilstuna
central

Flen

Varberg

Falköpings
central

Herrljunga

Katrineholms
central

Skövde
central

Gårdsjö

Laxå

Hallsbergs
personbangård

Frövi

Linköpings
centralÖxnered

Nässjö
central

Mjölby

Norrköpings
central

Kolbäck

Bollnäs

Fagersta
central

Avesta Krylbo

Nyköpings
central

Ställdalen

Ludvika

Malung

Mora

Söderhamns
västra

Ockelbo

Borlänge
central

Sala

Västervik

Kristinehamn

Karlstads
central

Kil

Mellerud

Gävle
central

Uddevalla
central

Håkantorp

Storvik

Jönköpings
central

Värnamo

Vaggeryd

Borås central

29

93

26
24

25

27

28

!!

Göteborg
Central

Göteborg
Central

103

97

105
106

102

107

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

24 Gävle-Storvik, upprustning stlv m59  
samt vägskydd  Si 2022-2023

25 Falun, spårväxelbyte  Spår 2023

26 Falun Bangård, upprustning kontaktledning  El 2023

27 Grängesberg bg, kontaktledningsbyte  El 2022

28 Ludvika bg, kontaktledningsbyte  El 2022

29 Stubinfabriken, broupprustning, och 
Dalporten, rivning av bro  Bv 2024

93 Kil, Ställverksbyte ställarställverk  Si 2024-efter 
2025

97 Sävenäs bangård, integrering i G sltv 95  Si pågår-2022

102 Sävenäs bangård, utbyte/upprustning av 
spår o banunderbyggnad  Spår 2025-2028

103 Göteborg, plattformstak  St 2023

105 Göteborg, spårväxelbyte  Spår 2021

106 Göteborg, uppgradering Ställverk 95  Si 2021-2023

107 Olskroken, kompletterande  
markförstärkning  Bv 2021

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Transportflöde Malmö-Oslo
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Lund c

Halmstads
central

Göteborg
Central

Varberg

Falköpings
central

Herrljunga

Skövde
central

Gårdsjö

Laxå

Hallsbergs
personbangård

Frövi

Öxnered

Ängelholm

Nässjö
central

Mjölby

Alvesta

Hässleholm

Malmö central

Ställdalen

Ludvika

Kristinehamn

Karlstads
central

Kil

Mellerud

Strömstad

Uddevalla
central

Håkantorp

Ystad

Jönköpings
central

Värnamo

Vaggeryd

Åstorp
Kristianstads
central

Borås central

Oslo S

109

110

111

112

!

Göteborg
Central

103

97

105
106

102
107

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

97 Sävenäs bangård, integrering i G sltv 95  Si pågår-2022

102 Sävenäs bangård, utbyte/upprustning av 
spår och banunderbyggnad  Spår 2025-2028

103 Göteborg, plattformstak  St 2023

105 Göteborg, spårväxelbyte  Spår 2021

106 Göteborg, uppgradering Ställverk 95  Si 2021-2023

107 Olskroken, kompletterande  
markförstärkning  Bv 2021

109 Haksjön / Teåker, tunnelåtgärder  Bv 2023

110 Halmstad Central, spårväxelbyte  Spår 2021

111 Hökedalen, brobyte  Bv 2022

112 Brännarp - Biskopstorp, tunnlar nya dräner  Bv 2022

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Åtgärder region Nord
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! !
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!

!

!

!

!
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Holmsund

Piteå

Svappavaara

Arvidsjaur

Peuravaara

Gällivare

Råtsi

Vassijaure

Hoting

Storuman

Vännäs
Umeå central

Hällnäs

Bastuträsk Skellefteå

Älvsbyn

Boden central

Luleå

Morjärv

Haparanda

Mellansel

Kiruna
malmbangård

Narvik

1

9

2

3

4

5

6

10

11

7

12

13

14

14

8
Nr Åtgärd

Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

1 Ren- och viltstängsel  Spår 2023-efter 
2025

2 Träskholm- Myrheden, spårväxelbyte  Spår 2023

3 Älvsbyn spårväxelbyte  Spår 2023

4 Tornehamn, utbyte av stationskontrollutrust-
ning  El 2021-2022

5 Harrträsk- Gällivare, spårbyte  Spår 2021

6 Oxmyran- Öreälv Glödbergstunneln  Bv 2021

7 Malmbergsvägen, brobyte  Bv 2022

8 Stenbacken, byte av banunderbyggnad samt 
banöverbyggnad vid växel

 Bv 2024

9 Ume älv vid åskilje, ommålning bro  Bv 2022

10 Åmsele, Vindelälven, ommålning bro  Bv 2024

11 Botniabanan, byte av UPS  El 2021-2022

12 Liukattijoki dubbeltrumma, upprustning  Bv 2024

13 Boden, byte av lågspänningsställverk/omk  El 2022

14 Pite- och Skelleftebanan, spårbyte, Etapp 1  Spår 2021-2022

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Åtgärder region Mitt
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40

32

29

1826

31

24

19

1530

44

41

25

20

21

16
17

38

39

42

23

27

28

37

33
34

3543

22

Ånge
godsbangård

Bräcke

Uppsala
central

Bollnäs

Fagersta
central

Avesta Krylbo

Ställdalen

Ludvika

Falun central

Malung

Mora

Sveg

Söderhamns
västra

Östersunds
central

Ockelbo

Västeraspby

Ljusdal

Borlänge
central

Ånge

Långsele

Härnösands
central

Sundsvall c

Hoting

Mellansel

Örnsköldsviks
central

Sala

Gävle central
Storvik

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

15 Västeraspby-Långsele, spåråtgärder  Spår pågår-2021

16 Västeraspby - Långsele, spår och växelbyte  Spår pågår-2023

17 Västeraspby-Långsele, upprustning 
kontaktledning

 El 2022

18 Gävle rangerbangård, upprustning 
kontaktledning  El 2022-2023

19 Gävle-Söderhamn Bro Testeboån, 
förstärkning och ommålning  Bv pågår-2021

20 Gävle - Åänge, spår och växelbyte  Spår 2020-2021

21 Gävle C, spårväxelbyte  Spår 2021-2022

22 Gävle Drottninggatan, Brobyte, 3500-3371-1  Bv 2024

23 Öd tunnlarna, berg och betongunderhåll  Bv 2023

24 Gävle-Storvik, upprustning stlv m59 samt 
vägskydd  Si 2022-2023

25 Falun, spårväxelbyte  Spår 2023

26 Falun Bangård, upprustning kontaktledning  El 2023

27 Grängesberg bg, kontaktledningsbyte  El 2022

28 Ludvika bg, kontaktledningsbyte  El 2022

29 Stubinfabriken, broupprustning, och 
Dalporten, rivning av bro  Bv 2024

30 Långsele, spårväxelbyte  Spår 2023

31 Ockelbo bangård, kontaktledningsbyte  El 2023

32 Österås spårväxelbyte  Spår 2023

33 Fors, växelbyte  Spår 2024

34 Jularbo, växelbyte  Spår 2024

35 Hästbo, växelbyte  Spår 2024

36 Storlien-Gränsen, spårbyte  Spår 2022

37 Östersund bg, kontaktledningsbyte  El 2023

38 Fjällsjöälven, brobyte  Bv 2021-2022

39 Rörströmsälven, brobyte  Bv 2021-2022

40 Gävle rbg, åtgärder signalställverk  Si 2024-2025

41 Tunsta bro över Dalälven, reparation o 
ommålning  Bv 2023-2024

42 Borlänge, utbyte av rangerställverk  Si 2023-2024

43 Borlänge, utbyte av operativa datorer för 
rangerstyrsystemet  Si 2021

44 Mora, utbyte av stlv 85  Si 2022-2023

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Åtgärder region Stockholm

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

45 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Spår 2021-2025

46 Stockholm C, växelbyte  Spår 2021-2023

47 Flemingsberg, spårväxelbyte  Spår 2024

48 Getingmidjan (Stockholm C – Stockholms 
södra, reinvestering bl.a. Strömbroarna)  Bv pågår-2021

49 Mölnbo, spårväxelbyte  Spår 2021

50 Älvsjö, upprustning kraft till signalanlägg-
ning inkl kanalisation  El 2021-2022

51 Älvsjö spårväxelbyte  Spår 2024-2026

52 Tumba, spårväxelbyte  Spår 2023

53 Älvsjö, 15 kV ställverksbyte  El 2022-2023

54 Rönninge tunnlarna, upprustning  Bv 2024-efter 
2025

55 Stockholms Södra, stn Stockholm södra, 
betongreparationer  Bv 2024-efter 

2025

56 Solna, tunnelåtgärder Bdl 401  Bv 2021-2023

57 Hagalund, utbyte av utdelssystem JZU840 
till OCS950  Si 2022-2025

58 Stockholm, dilatation byte  Spår 2021-2024

59 Märsta, ktl-byte, byte oljekablar  El 2022

!

!

!

!

!

!

45

56

48

49

50

5846

47

51

52

53

59

57

54

55

Uppsala
central

Södertälje
centrum

Järna

Stockholms
central

Arlanda
central

Nyköpings
central

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Åtgärder region Öst

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

60 Fagersta, byte signalställlverk  Si pågår-2022

61 Fagersta växelbyte  Spår 2024

62 Örebro - Frövi U&N spår och växelbyte  Spår 2021-2022

63 Skinnskatteberg växelbyte  Spår 2024

64 Karbenning, växelbyte  Spår 2024

65 Fagersta bg, kontaktledningsbyte  El 2023

66 Örebro S, spår- och växelbyte  Spår 2022

67 (Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kol-
bäck, spår-, räls och växelbyte

 Spår 2023-2024

68 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C), utbyten 
stlv 85 och hybridblock (FST)  Si 2021-2024

69 Västerås, Hustaleden, broupprustning  Bv 2022

70 Västerås norra-Bålsta, utbyte av 7 
signalställverk modell 85  Si 2024-efter 

2025

71 Munktorp-Köping-Valskog, utbyte av 3 
signalställverk  Si 2024-efter 

2025

72 Järna-Sköldinge, upprustning förstärknings-
lina , ktl, 22 kV hjälpkraft  El 2023-efter 

2025

73 Skebokvarn, spårväxelbyte  Spår 2021

74 Östansjö-Laxå, upprustning kontaktledning, 
AT, 22 kV hjälpkraft  El 2023-efter 

2025

75 Järna-Flen, Björnlunda, spårväxelbyte  Spår 2022

76 Järna-Flen,  Stjärnhov, spårväxelbyte  Spår 2022

77 Katrineholm - Hallsberg , växelbyte  Spår 2024-2026

78 Kimstad, spårväxelbyten  Spår 2022-2023

79 Norsholm, brobyte  Bv 2021

80 Linköping, Ladugårdsbacke, brobyte  Bv 2024

81 Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister, 
Motala  Si 2022

82 Katrineholm-Åby-Mjölby, upprustning 
kontaktledning och hjälpkraft  El 2024-efter 

2025

83 Uppsala-Sala-Avesta Krylbo, spår och 
växelbyten  Spår 2023-2025

84 (Uppsala N)-(Avesta/Krylbo), upprustning 
kontaktledning och hjälpkraft  El 2023-2026

85 Stångådalsbanan, Kisaån Torp, brobyte  Bv 2023

86 Hallstahammar-Ängelsberg, utbyte stlv 85  Si 2022-2023

87 Skogstorp-Vrena, Utbyte centralenheter 
M85 till utbredd M95  Si 2022-2023

88 Vedevåg-Kopparberg, utbyte centralenhe-
ter M85 till utbredd M95  Si 2022-2023

89 Linköping-Hjulsbro spårupprustning  Spår 2023

90 Hallstahammar-Ängelsberg, utbyte 
utdelssystem  Si 2023-efter 

2025

91 Tillberga, spår- och växelbyte  Spår 2024

92 Oxelösund-Nyköping S, spår och växelbyte  Spår 2023-2024
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Västerås
central

Eskilstuna
central

Flen
Katrineholms
centralLaxå

Hallsbergs
personbangård

Frövi

Linköpings
central

Mjölby

Norrköpings
central

Uppsala
central

Kolbäck

Södertälje
centrum

Järna

Fagersta
central

Avesta Krylbo

Nyköpings
central

Ställdalen

Ludvika

Sala

60

92

61

78

85

67

83

68

69

72
73

86

87

74

88

89

79

7576

62

70

90

71

80

91

63

64

65

77

81

66

82

84

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Åtgärder region Väst

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

93 Kil, Ställverksbyte ställarställverk  Si 2024-efter 
2025

94 Norsälven, bro ommålning/förstärkning  Bv 2021

95 Laxå-Kil, Spår och växelbyte  Spår 2021-2024

96 Alingsås - Olskroken, kontaktledningsbyte  El 2022-2025

97 Sävenäs bangård, integrering i G sltv 95  Si pågår-2022

98 Floda, spårväxelbyte  Spår 2021

99 Säveån vid Fjällbo, brobyte  Bv 2021

100 Vårgårda, spårväxelbyte  Spår 2023

101 Norsesund Västra, spårväxelbyte  Spår 2023

102 Sävenäs bangård, utbyte/upprustning av 
spår o banunderbyggnad  Spår 2025-2028

103 Göteborg, plattformstak  St 2023

104 Sävedalen, spårväxelbyte  Spår 2021

105 Göteborg, spårväxelbyte  Spår 2021

106 Göteborg, uppgradering Ställverk 95  Si 2021-2023

107 Olskroken, kompletterande markförstärkning  Bv 2021

108 Bullerskärm vid Lexby, utbyte bullerskärm  Bv 2023

109 Haksjön / Teåker, tunnelåtgärder  Bv 2023

110 Halmstad Central, spårväxelbyte  Spår 2021

111 Hökedalen, brobyte  Bv 2022

112 Brännarp - Biskopstorp, tunnlar nya dräner  Bv 2022

113 Tidan Mariestad, ommålning bro  Bv 2021

114 Nossan vid Herrljunga, brobyte  Bv 2022

115 Vänersborg Trollhättekanal, brobyte  Bv 2023-2024

116 Borås och Uddevalla, utbyte ställverk  El pågår-2021

117 Bohusbanan, tunnelreparationer  Bv 2022

118 Oskarström - Åled, spår- o växelbyte  Spår 2022

119 Borås, Ställverksbyte ställarställverk  Si 2021-2022

120 Borås - Varberg, kontaktledningsbyte  El pågår-2022

121 Bdl 641 ställverksbyten, signal  Si 2023-2025

122 Herrljunga - Borås, spår och växelbyte, 
ommålning broar  Spår 2021

123 Borås - Varberg, spår och växelbyte, 
ommålning broar  Spår pågår-2022

124 Uddevalla Bg, upprustning kontaktledning  El 2022-2023

125 Uddevalla - Strömstad, kontaktlednings-
upprustning  El 2023-2025

126 Vänersborg, spår och växelbyte  Spår 2024

127 Almedal - Borås, stolpbyte  El 2022-2023
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Halmstads
central

Göteborgs
central

Varberg

Falköpings
central

Herrljunga

Skövde
central

Gårdsjö

Laxå

Hallsbergs
personbangård

Öxnered

Nässjö
central

Mjölby

Alvesta

Ställdalen

Kristinehamn

Karlstads
central

Kil

Mellerud

Strömstad

Uddevalla
central Håkantorp

Jönköpings
central

Värnamo

Vaggeryd

Borås central

Oslo S

113

114

115

116

116

117

109

118

119

93

96

120

110

98

121

111

122

123

94

100

101

112

124

125

126

127

95

!

103

97

104105
99

106

102

107

108

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Åtgärder region Syd

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

128 Alvesta, spår och växelbyte  Spår 2022-2023

129 Sommen, spårväxelbyte  Spår 2022

130 Eslöv, upprustning kontaktledning  El 2023

131 Älmhult-Hässleholm, upprustning 
kontaktledning och AT  El 2021-2026

132 Helsingborg-Teckomatorp, spår och 
växelbyte  Spår pågår-2021

133 Värnamo, genomfart, spårbyte  Spår 2023

134 Älmhult - Olofström, spår och spårväxelbyte  Spår pågår-2021

135 Värnamo, Ställverksbyte ställarställverk  Si 2022-2024

136 Malmö, Emmaboda, uppgradering 
Signalställverk 95  Si 2022-2023

137 Åstorp - Helsingborg C, spår och växelbyte  Spår 2023-2024

138 Helsingborg C, rulltrappor byte  St 2021

139 Malmö rangerbangård, balkbromsrevision  Spår pågår-2021

140 Värnamo, upprustning kontaktledning  El 2023-2024

141 Helsingborg, upprustning kontaktledning  El 2023

142 Malmö rbg, upprustning kontaktledning  El 2023-2025

143 Ramlösa-Teckomatorp, upprustning 
kontaktledning  El 2022-2023
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132

133

134

135

136

136

128

137138

139

129

140

130

141

142

131

143

Lund c

Halmstads
central

Falköpings
central

Herrljunga

Ängelholm

Nässjö
central

Alvesta

Hässleholm

Malmö central

Helsingborgs
central

Emmaboda

Karlskrona
central

Jönköpings
central

Värnamo

Vaggeryd

Åstorp

Kristianstads
central

Borås central

 Spår Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
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Bilaga 2 

Planerade åtgärder i vägsystemet
Underhållsplanen 2021–2024 omfattar många underhålls 
åtgärder. Här presenteras en nationell karta med utpekade  
stråk, E4, E6, E18, E20 och väg 40 samt sex regionala kartor  
med ett urval av planerade större underhållsåtgärder.  
Åtgärderna är inte låsta, och vi kan komma att ändra eller  
utföra dem vid en annan tidpunkt än vad vi här anger.



60

Åtgärder på utpekade stråk

E4

E4

E6

E18

E20

40

14

20

24

37

39 40

48

52

57

67

73
75

81
84 91

95 96
99

103

107
112

114
116 117

118119 121
123 127

133

137
140

78

82

87 89

94

Typ av åtgärd
Beläggning

Bro

Intallation

Tunnel

!$

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
Produktionsår

14 Bro över Kalix älv  Bro 2021-2022

20 Väg E4: Länsgräns - Piteå  Bel 2021

24 Väg E4: Solbacken-TPL Ostvik  Bel 2022

37 Väg E4: Nydala - Sävar - Lillåbron  Bel 2021-2022

39 Bro över Öre älv n Håknäs  Bro 2024

40 Väg E4: Håknäs-Hörnefors-Stöcksjö  Bel 2023

48 Högakustenbron  Bro 2021

52 Väg E4: Torsboda - Fröland  Bel 2021

57 Väg E4: Enånger-Hudiksvall  Bel 2021

67 Väg E4: Funktionsbeläggning Gävle-Enånger  Bell 2021-2022

73 Väg E4: Tpl 190 - Tpl 189  Bel 2021-2022

75 Väg E4: Uppsala, K2  Bel 2023

78 Bro över Rickebyån 1.5 km no Odensala 
kyrka

 Bro 2021

81 Bro över Svartån och allmän väg vid Vallby 
 i Västerås (Norra bron)

 Bro 2023-2024

82 Väg E18: Flertalet åtgärder genom 
Stockholms län

 Bel 2021-2023

84 Väg E18: Motorvägen Karlstad  Bel 2021

87 Essingeleden Broåtgärder  Bro 2021-2024

89 Installationer på Essingeleden  In 2021-2023

91 Väg E18: Genomfart Karlskoga  Bel 2023

94 Väg E4: Flertalet åtgärder genom 
Stockholms län

 Bel 2021-2023

95 Nya Svinesundsbron  Bro 2021-2023

96 Bro över Moraån vid Saltå  Bro 2021

99 Väg E20: Finnerödja-Laxå-Sandstubbetorp  Bel 2023

103 Väg E4: Påljungshage- Tystberga  Bel 2022

107 Väg E6: Håby - Gläborg  Bel 2021

112 Väg E4: Funktionsbeläggning Gränna-
Örsta-Stavsjö

 Bel 2021-2023

114 Väg E6: Ljungskile-Stora Höga  Bel 2021-2022

121 Väg 40: Brämhult-Tullamotet  Bel 2021-2022

123 Väg 40: Landvettermotet-Ryamotet  Bel 2022

127 Väg E4: Funktionsbeläggning Toftaholm-
Gränna

 Bel 2021-2023

133 Väg E4: tpl  Hyllinge- söder om Ljungby  Bel 2021-2023

137 Väg E4: tpl Hyllinge-söder om Ljungby  Bel 2021-2023

140 Väg E6: Flertalet åtgärder genom Skåne län  Bel 2021-2023

 Bel Beläggning
 Bro Bro
 In Installation
 Tu Tunnel
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Åtgärder region Nord

Luleå

Piteå

Skellefteå

ÖrnsköldsvikÖstersund

Kiruna

Gällivare

99

97

87

99

90

98

92

95

94

1

2

3 4

5
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7
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9

10

11
1213

14

15
16

17
18

19

20

21
22

23

24 25

26
27

2829

31
32

33 34 35
36

37

39
40

E12

E4

E10

E12

E4

E45

E45

E14

E10

E45

Umeå

Typ av åtgärd
Beläggning

Bro

Intallation

Tunnel!$

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
Produktionsår

1 Väg 45: Nedre Soppero - Tulusjärvi  Bel 2021

2 Väg 392: Sattajärvi - Pajala  Bel 2022

3 Väg E45: Harrejaur-Gällivare  Bel 2022

4 Väg 99: Jarhois - Kassa  Bel 2023

5 Väg 392: Ansvar - Teurajärvi  Bel 2022

6 Väg 99: Juoksengi - Pello  Bel 2021

7 Väg 98: Alsån - Hirvijärvi  Bel 2022

8 Väg 97: Padjerim - Mattisudden  Bel 2023

9 Väg 796, 25-19-1, Bro över Kalix älv vid 
Överkalix Bränna

Bro 2024

10 Väg 95: Svenjer - Jäkkvik  Bel 2023

11 Väg 628: Laisvall - Svenjer  Bel 2023

12 Väg 95:Radnejaur-Arjeplog  Bel 2022

13 Dainaksundsbron Bro 2021-2022

14 Bro över Kalix älv Bro 2021-2022

15 Väg 95: Svärdälven - Allejaur  Bel 2022-2023

16 Väg E12: Hemavan-Umasjö  Bel 2023

17 Väg 97: Notviken - Sunderbyn  Bel 2021

18 Väg 45: Akkavare - Moskosel  Bel 2021-2022

19 Väg 45: Buresjön-Slagnäs  Bel 2021

20 Väg E4: Länsgräns - Piteå  Bel 2021

21 Väg E12: Bäckmark vsk1107-vsk1132  Bel 2021

22 Väg 876. Drängsmark-Lillkågeträsk  Bel 2023

23 Väg 365: Kvarnåsen-Norsjövallen  Bel 2022

24 Väg E4: Solbacken-TPL Ostvik  Bel 2022

25 Väg 372: Skellefteå-Skelleftehamn  Bel 2022

26 Väg 360: Norrbäck-Fäboliden  Bel 2021

27 Väg 1067: Lövliden-Malgovik  Bel 2022

28 Väg 750: Lövånger-Vebomark  Bel 2023

29 Väg 365: Åttonträsk-Tuvträsk  Bel 2022-2023

31 Väg 591: Nordanås-Västermyrriset  Bel 2023

32 Väg 365: Älgsjö-Lillögda  Bel 2023

33 Väg 92: Dorotea-Åsele  Bel 2021

34 Väg363: Hippologum-Tavelsjö/Sand  Bel 2022

35 Väg 364: Flurkmark-Botsmark  Bel 2021-2022

36 Väg E12: Vännäs-Älgmyran  Bel 2023

37 Väg E4: Nydala - Sävar - Lillåbron  Bel 2021-2022

39 Bro över Öre älv n Håknäs  Bro 2024

40 Väg E4: Håknäs-Hörnefors-Stöcksjö  Bel 2023

 Bel Beläggning
 Bro Bro
 In Installation
 Tu Tunnel
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Åtgärder region Mitt

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
Produktionsår

30 Väg 342: Vsk 801 - norska gränsen  Bel 2022

38 Strömsundsbron  Bro 2021-2022

41 Väg 340: Rondellen Krokom - norska 
gränsen

 Bel 2022

42 Väg 90: Näsåker - Junsele  Bel 2021

43 Väg 1035: Vsk 915 - Höglandssågen  Bel 2021

44 Väg 675: Änge- Rönnefors  Bel 2021

45 Väg 340: Krokom - Landön  Bel 2021

46 Bro över Indalsälven vid Lit  Bro 2020

47 Väg 14: Genom Brunflo  Bel 2021

48 Högakustenbron  Bro 2021

49 Väg 45: Åsarna - Rätansskogen  Bel 2021

50 Väg 718: Bondsjö - Vsk 331  Bel 2023

51 Väg 86: Kovland - Kävstabron- Z-länsgräns  Bel 2021-2022

52 Väg E4: Torsboda - Fröland  Bel 2021

53 Bro över Alnösundet vid Alvik  Bro 2022-2024

54 Väg 84: Långå - Möckelbäcken  Bel 2022

55 Väg 296: X-länsgräns - Ytterhogdal  Bel 2022

56 Väg 84: Delsbo-Funstasjön  Bel 2022

57 Väg E4: Enånger-Hudiksvall  Bel 2021

58 Väg 583: Skarplycke-Hudiksvall  Bel 2022

59 Väg 83: Vallsta-Offerberg  Bel 2023

60 Väg 651: Arbrå-Glössbo  Bel 2022

61 Väg 685: Näsbyn-Nybruket  Bel 2023

62 Väg 1029: Nässjöån – Jöllen  Bel 2022

63 Väg 50: Bollnäs  Bel 2022

64 Väg 643: Vågbrå-Utvik  Bel 2022

65 Väg 45: Orsa-Emådalen  Bel 2023

66 Väg 1012: Hemus-Oxberg  heldrag  Bel 2023

67 Väg E4: Funktionsbeläggning Gävle-Enånger  Bel 2021-2022

68 Bro över Västerdalälven vid Torgås  Bro 2021

69 Väg 546: Säbyggeby-Vallsbo  Bel 2022

70 Väg 938: Siljansnäs-Ryssa  Bel 2023

71 Väg 16: Lönnemossa-Engelsfors  Bel 2023

72 Väg 26: Örskogen-Vansbro  Bel 2021

Örnsköldsvik

Östersund

Sandviken

Falun

Borlänge

Härnösand

Timrå

Hudiksvall

Bollnäs
Söderhamn

Mora

62

68

26

76

87

86

66

50

66

90

90

70

84

83

84

56
70

69

83

92

30

38

41

42 4344
45

46

47

48

49
5051

52
53

54

55

56
57

58

59

606162

63
64

65

66
6768 69

70

71

72

E45

E4

E14

E16

E14

E12

E16

E4

E45

E45

Sundsvall

Gävle
Typ av åtgärd

Beläggning

Bro

Intallation

Tunnel!$
 Bel Beläggning
 Bro Bro
 In Installation
 Tu Tunnel
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Åtgärder region Öst

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
Produktionsår

73 Väg E4: Tpl 190 - Tpl 189  Bel 2021-2022

75 Väg E4: Uppsala, K2  Bel 2023

76 Väg 70: C-länsgräns - Hogla  Bel 2023

77 Väg 66: Surahammar -Sothällen- Fagersta  Bel 2023

79 Väg 66: Erikslund - Surahammar  Bel 2022

81 Bro över Svartån och allmän väg vid Vallby  
i Västerås (Norra bron)

 Bro 2023-2024

91 Väg E18: Genomfart Karlskoga  Bel 2023

93 Väg 230: Alberga-Skogstorp  Bel 2021

98 Väg 52: Genom Katrineholm  Bel 2021

99 Väg E20: Finnerödja-Laxå-Sandstubbetorp  Bel 2023

101 Väg 55: Strångsjö- Sågmon  Bel 2023

102 Bro över järnväg vid Vrena station  Bro 2021-2023

103 Väg E4: Påljungshage- Tystberga  Bel 2022

105 Bro vid hamnen i Oxelösund  Bro 2020-2023

108 Väg 1050: Flygrakan-RV 34  Bel 2022

112 Väg E4: Funktionsbeläggning Gränna-
Örsta-Stavsjö

 Bel 2021-2023

113 Väg 22: Funktionsbeläggning H-länsgräns-
Norrköping

 Bel 2021-2023

Motala

Enköping

Märsta

Tumba

Katrineholm

Nyköping

Karlskoga

Mjölby

Tranås

Ekerö

Kungsängen

Avesta
Ludvika

Fagersta

Sala

Hallstahammar
Bålsta

Köping

Kumla

Finspång
Oxelösund

Arboga
Strängnäs

6863
55

51

53

68

72

23

66

70

66

35

57

50

69

50

49

34

77

52

56

32

56

55

73

75

7677

79
81

91

93

98
99

101

102 103

105

108

112 113

E18

E4

E20

E4

E4

E4

E18

E20

E18

E22

E20

Stockholm

Norrköping

Linköping

Örebro

Uppsala

Västerås

Södertälje

Eskilstuna

Typ av åtgärd
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Bro

Intallation
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Åtgärder region Stockholm

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
Produktionsår

74 Väg 1170: Hela vägen  Bel 2022

78 Bro över Rickebyån 1.5 km no Odensala 
kyrka

 Bro 2021

80 Bro över Eriksund  Bro 2021-2024

82 Väg E18: Flertalet åtgärder genom 
Stockholms län

 Bel 2021-2023

83 Bro över Almarestäket  Bro 2022-2024

85 Nya Lidingöbron  Bro 2022-2024

87 Essingeleden Broåtgärder  Bro 2021-2024

88 Bro över Mälaren vid Nockeby  Bro 2021

89 Installationer på Essingeleden  In 2021-2023

90 Skurubron  Bro 2021-2024

94 Väg E4: Flertalet åtgärder genom 
Stockholms län

 Bel 2021-2023

96 Bro över Moraån vid Saltå  Bro 2021

Gustavsberg
och Hemmesta

Märsta

Vallentuna

Åkersberga

Tumba

Lidingö

Ekerö

Västerhaninge

Kungsängen

Jordbro

Bålsta

Nynäshamn

77

73

77
55

57 73

78

80

82

83

85

87
88 89 90

94

96

E4

E4

E18

E20

E18

E4

E4

E20

E18

Stockholm

Sollentuna och
Upplands Väsby

Uppsala

Södertälje

Typ av åtgärd
Beläggning

Bro

Intallation

Tunnel!$
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 Bro Bro
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 Tu Tunnel



65

Åtgärder region Väst

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
Produktionsår

84 Väg E18: Motorvägen Karlstad  Bel 2021

86 Väg 26: Kristinehamn - Bergsjön  Bel 2023

92 Bro över Byälven vid Nysäter  Bro 2021-2022

95 Nya Svinesundsbron  Bro 2021-2023

97 Väg 164: Edsleskog - Åmål  Bel 2023

100 Väg 2236: Dals Långeds samhälle  Bel 2021

104 Bro över sj vid ned Säm  Bro 2021

106 Väg 26: Mobacka-Haggården  Bel 2021-2023

107 Väg E6: Håby - Gläborg  Bel 2021

109 Väg 161: Bäcken - Skår  Bel 2022

110 Väg 44: Väne Ryr - Trestad C  Bel 2022

111 Bro över Göta älv Stallbackabron  Bro 2021-2023

114 Väg E6: Ljungskile-Stora Höga  Bel 2021-2022

115 Tjörnbron  Bro 2021-2022

116 Nordre älvbron Kungälv  Bro 2021

117 Väg E20: Kärrbogärde-Alingsås  Bel 2023

118 Väg E20: Kastenhof-Floda  Bel 2021

119 Tingstadstunneln  Tu 2021-2024

120 Väg E6.21: TPL Bräcke-Ivarsbergsmotet-
Gnistängstunneln

 Bel 2022

121 Väg 40: Brämhult-Tullamotet  Bel 2021-2022

122 Älvsborgbron  Bro 2021

123 Väg 40: Landvettermotet-Ryamotet  Bel 2022

124 Väg 27: Limmared-Hillared  Bel 2021-2023

126 Väg 156: Haratången-Svenljunga  Bel 2022

128 Väg E6: Frillesås-TPL55  Bel 2023

129 Väg 153: Rolfstorp-Ullared  Bel 2022

Trollhättan

Alingsås

Kungälv

Lidköping

SkövdeUddevalla Vänersborg

Björlanda och
Torslanda

Gunnared och
Hammarkullen

Varberg

Lerum

Falköping

Skara

Nödinge-Nol

Onsala

Billdal

Stenungsund

Ulricehamn

Gislaved

Värnamo

Mölnlycke

Kinna

Mariestad

Skoghall
Kristinehamn
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114115
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E45

E6

E4

E18

E20

E6

E4

E20

E18

E6

E45

Göteborg

Jönköping
Borås

Karlstad

Typ av åtgärd
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Bro
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Åtgärder region Syd

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
Produktionsår

125 Väg 30: Hok - Stigamo  Bel 2021

127 Väg E4: Funktionsbeläggning Toftaholm-
Gränna

 Bel 2021-2023

130 Väg 22: Funktionsbeläggning Kalmar län  Bel 2021-2023

131 Väg 25: Lessebo-Tomeshult  Bel 2022

132 Väg 120: Lindås - Rv25  Bel 2022

133 Väg E4: tpl  Hyllinge- söder om Ljungby  Bel 2021-2023

134 Väg 925: Gammalsby-väg 940  Bel 2021

135 Väg 105 Vantinge - Grevie Kyrkby  Bel 2023

136 Väg 114: Munka Ljungby-Lärkeröd  Bel 2022

137 Väg E4: tpl Hyllinge-söder om Ljungby  Bel 2021-2023

138 Väg 22: Funktionsbeläggning Mörrum-
Lösen

 Bel 2021-2023

139 Väg 21: Ignaberga-Vanneberga  Bel 2023

140 Väg E6: Flertalet åtgärder genom Skåne län  Bel 2021-2023

141 Bro över Helge å  Bro 2022-2023

142 Väg 17: N Skrävlinge - Trollenäs  Bel 2023

Trollhättan

Alingsås

Kalmar

Ängelholm och
Vejbystrand

Karlshamn
Karlskrona

Kristianstad

Landskrona

Trelleborg

Skövde
Vänersborg
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Lerum Västervik

Mjölby

Falköping

Tranås

Ljungby

Nybro

Höganäs Ronneby

Hässleholm

Eslöv

Staffanstorp

Ystad

Skara

Eksjö

Bunkeflostrand

Lomma

Svedala
och

Sjödiken

Bjuv
och

Billesholm

Höör

Ulricehamn

Gislaved
Oskarshamn

Värnamo

Nässjö

Kinna

Vetlanda

40

47
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15
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34
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42
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9
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27
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13
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27
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17
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130
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132133
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137
138

139

140 141

142

E22

E4

E6

E22

E22

E20

E65

E4

E45

E20

E6

Halmstad

Helsingborg

Lund

Malmö

Linköping

Växjö

Jönköping
Borås

Typ av åtgärd
Beläggning

Bro

Intallation
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 Tu Tunnel



67

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
trafikverket.se

https://www.trafikverket.se
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