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Sammanfattning 

Idag saknas ett helhetsgrepp för att säkerställa kompetensförsörjningen och öka 

attraktiviteten inom infrastrukturbranschen. Trafikverket presenterade i 

inriktningsunderlaget ett antal förslag till åtgärder1 för att möta behoven av kompetens. I 

korthet innebär förslagen: 

Nationellt råd för kompetensförsörjningsfrågor inom infrastrukturbranschen 

• Trafikverket föreslås få i uppdrag av regeringen att inrätta rådet

Inrätta en mindre analysfunktion för att identifiera kompetensbehov 

• Till följd av bland annat teknikutveckling och digitalisering

• Bör omfatta alla bygg- och anläggningsarbeten gällande infrastruktur

Utveckla samarbetet med kommuner, regioner och branschen avseende 

utbildning  

• För att öka attraktiviteten och höja kvaliteten

Arbetet med att öka attraktiviteten för branschen blir centralt 

• Viktigt att infrastruktur ses som en framtidsbransch

Aktivt arbete för ökad jämställdhet och mångfald i infrastrukturbranschen 

behövs 

• Bör hanteras i de samarbetsforum som bedrivs

Ställ krav på leverantörer att arbeta med kompetensfrågor i samband med 

större upphandlingar 

 För att säkerställa kompetens och marknadsföra branschen

I arbetet med framtagande av förslag till Nationell transportplan för åren 2022-2033 har 

fördjupning gjorts av förslagen om nationellt kompetensråd och analysfunktion. I ett 

inledande skede föreslås att det nationella rådet inriktas på järnvägsbranschen. 

Trafikverket föreslår att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att inrätta ett nationellt råd 

för kompetensfrågor med inriktning mot infrastruktur med fokus på järnvägsbranschen. 

Motivet för rådet är att långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera 

kompetensförsörjningen av medarbetare, inledningsvis till järnvägsbranschen.  

Syfte: Ett nationellt råd för kompetensfrågor inom järnvägsbranschen ska förbättra 

samverkan mellan Trafikverket, Universitetskanslerämbetet (UKÄ) , branschen och 

lärosäten, Myndigheten för yrkeshögskolan och dess utbildningsanordnare inom 

järnvägssektorn. Rådet bör identifiera behov av kompetens i branschen och behov av 

utbildningar samt skapa förutsättningar för att bedriva utbildning på alla nivåer, bland 

annat genom att möjliggöra för järnvägsutbildning på fler orter i. Vidare bör rådet 

visualisera utbildningsvägar och flöden mellan olika utbildningar.  Rådet kan också ta fram 

material som kan hjälpa aktörerna i sitt attraktivitetsarbete. På sikt kan arbetet utvidgas till 

att omfatta kompetensförsörjningen för även andra delar av transportinfrastrukturen. 

Avgränsningar: Utbildningar på gymnasial nivå ingår inte initialt i Rådets uppdrag 

Förutsättningar: Utifrån Socialstyrelsens och UKÄ:s Nationella råd för framtidens 

vårdkompetensfrågor bygga ett nationellt råd för järnvägskompetensfrågor. Idag finns flera 

1 En utförligare beskrivning av förslagen finns i rapporten Kompetensförsörjning i 
infrastrukturbranschen, En underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 2022 – 2037, 2020-10-30 
(Trafikverket) 
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olika kontaktytor, men det finns inget forum där alla inblandade utbildningsanordnare, 

myndigheter och branscher kan träffas och ta fram gemensamma data, analysrapporter, 

riktlinjer och bedömningar av till exempel arbetsmarknadens behov. Till rådet knyts ett 

rådskansli med analysresurser. Rådet får i uppdrag att analysera och föreslå hur man på sikt 

ska kunna omfatta fler delar av infrastrukturbranschen.  Regionala råd ska bildas på samma 

sätt som vårdens råd gör idag.  

Resurser: UKÄ och Socialstyrelsens motsvarande råd har en budget om 10 mkr/år. Det 

kan vara en rimlig nivå även för detta kompetensråd. 

Tid: En treårig pilotverksamhet som sedan utvärderas. 

Tidsperiod: Tre år med start 2022 

Samverkan/samarbete: Trafikverket och UKÄ ges uppdrag att starta rådet. Följande 

områden skulle kunna representeras i rådet: 

 Trafikverket

 UKÄ

 Lärosäten

 Myndigheten för Yrkeshögskolan

 Utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan

 Representanter för regioner och kommuner

 Representanter för den privata branschen

Samverkan mellan bransch och utbildningsanordnare är idag fragmentiserad. Det leder 

bland annat till att utbildning på såväl Yrkeshögskola som Universitet/Högskola är 

fokuserat till ett fåtal orter i landet. Samverkan mellan Yrkeshögskola och lärosätena skulle 

kunna leda till en ökad strömning av studerande från Yrkeshögskolan till vidare studier 

inom lärosätena men också att lärosätena skulle få tillgång till de resurser som såväl YH som 

branschen i övrigt har tillgång till. 
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1 Regeringens uppdrag 

Huvudsyftet med rapporten är att utgöra ett underlag till Trafikverkets förslag till Nationell 

plan för transportsystemet för planperioden 2022-2033. 

2 Bakgrund 

Trafikverket presenterade den 30 oktober 2020 regeringsuppdraget Inriktningsunderlag 

inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 2022 – 2037. En del 

av inriktningsunderlaget behandlade kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen då 

Trafikverket hade identifierat frågan som en av de centrala utmaningarna. 

Allt pekar på ett totalt ökat behov av resurser och kompetens inom transportområdet. Redan 

nu upplever många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Brist på kompetens 

innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart samhälle och för möjligheterna att 

genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande planer. För att möta behovet av 

kompetens behöver utbildningssystemet utvecklas och bli mer flexibelt 

Man kan välja att se kompetensförsörjningen som ett problem som behöver lösas för att 

kunna genomföra beslutade omfattande satsningar. Ett annat förhållningssätt är att istället 

fokusera på de möjligheter som satsningarna kan ge. Möjligheter i form av ökad kompetens 

och sysselsättning – vilka kan användas även för andra samhällssatsningar.  

Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov inom hållbarhetens 

ramar. Genom ett nära samarbete mellan näringsliv, forskningsinstitut och offentliga 

aktörer kan den forskningen leda till nya system, produkter, tjänster och arbetssätt. En 

alltmer digitaliserad och uppkopplad anläggning ger transportsystemet nya utmaningar och 

möjligheter. Digitaliseringen ställer ökade krav på medarbetares och organisationers 

flexibilitet samt nya typer av kompetenser.  

En central fråga, som lyfts av samtliga trafikslag, när det gäller kompetensförsörjningen är 

bristande attraktivitet. Det bygger till stor del på att tillgången till utbildningsplatser är liten 

och att det inte är synligt för unga människor att man i sitt närområde kan söka sig till 

utbildningar som ger arbete inom branschen. Det är framförallt järnvägssektorn som lider 

av detta, men det gäller i olika grad för alla trafikslag. Branschen behöver utöver detta 

fokusera mer på att aktivt arbeta för att öka attraktiviteten. Här kan digitaliseringen, som av 

många ses som spännande, medverka till att locka nya och yngre medarbetare till 

infrastrukturbranschen. 

Det råder brister vad gäller jämställdhet och mångfald inom transportområdet. Kvinnor är 

underrepresenterade i de flesta delområden. Med ett medvetet arbete kan det finnas goda 

möjligheter att i större utsträckning attrahera och behålla såväl kvinnor som män med 

varierande bakgrund och förutsättningar till utbildning och jobb inom transportområdet. En 

ökad jämställdhet medför också ett bredare perspektiv i planering och utförandet av 

transporter eftersom behoven från alla som nyttjar transportsystemet speglas bättre.  

Det finns många initiativ, från olika aktörer, bland annat Sveriges Byggindustrier och 

Mälardalsrådet, när det gäller kompetensförsörjning inom transportsektorn. Det saknas 

dock ett helhetsgrepp för att säkerställa utbildningsmöjligheter och att öka attraktiviteten. 

Nu behöver nästa steg tas för att förbättra kompetensförsörjningen och beslut fattas av flera 

parter, politiker och beslutsfattare.  
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I Trafikverkets rapport Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen 2022-

2033 och 2022-2037 konstaterades följande: 

 Brist på kompetens innebär en risk för utvecklingen mot ett hållbart samhälle och

för planens genomförande. Bristen har särskilt uppmärksammats inom

järnvägssektorn och kopplas till den planerade upprustningen och utbyggnaden av

järnvägen.

 Attraktiviteten i sektorn brister, det är få sökande till relevanta utbildningar och

branschen har problem med rekrytering av medarbetare med rätt kompetens

 Helhetsgreppet saknas för att säkerställa utbildningsmöjligheter och öka

attraktiviteten

 Ny teknik t ex automatisering, Artificiell intelligens och elektrifiering ställer krav på

nya typer av kompetenser

 Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov

3 Förslag till åtgärder i inriktningsunderlaget 

Mot bakgrund av ovanstående presenterades följande förslag till åtgärder. Dessa bedöms 

fortsatt vara relevanta.  

 Trafikverket föreslås få i uppdrag av regeringen att inrätta ett nationellt råd för

kompetensförsörjningsfrågor inom infrastrukturbranschen. Rådet skulle kunna

liknas vid Nationella vårdkompetensrådet som är ett rådgivande samverkansforum

mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och

Universitetskanslersämbetet och har inrättats på uppdrag av regeringen.

Trafikverket har, på samma sätt som Socialstyrelsen, ett stort behov av att få till

stånd en samsyn med lärosätena, de stora skolmyndigheterna och övriga parter om

dimensionering, innehåll och utveckling av yrkesroller inom deras respektive

områden. OBS! Detta förslag kommer att utvecklas närmare nedan.

 Trafikverket bör utveckla samarbetet med kommuner och regioner för utbildning

för yrkesroller inom infrastrukturbranschen med gymnasie- eller YH-utbildning i

botten. Syftet är att öka attraktiviteten och att höja kvaliteten på utbildningarna. Det

är kommuner, kommungrupperingar eller privata aktörer som bedriver

yrkesutbildningar.

 Under förutsättning att Trafikverket får i uppdrag att inrätta ett kompetensråd bör

Trafikverket även inrätta en mindre analysfunktion som analyserar och

sammanställer vilka kompetenser som över tid kommer att behövas. I denna

analysfunktion bör även en framtidsspaning göras för att identifiera kommande

kompetensbehov till följd av teknikutveckling och digitalisering. I denna analys bör

alla bygg- och anläggningsarbeten inkluderas, inte bara Trafikverkets. Denna

information torde både beställare och leverantörer ha nytta av. Frågan om behov,

finansiering och ansvar för analys bör utredas vidare.

 Branschens aktörer behöver utveckla ett strukturerat och sammanhållet arbete med

attraktivitet inom infrastrukturbranschen. Övergripande strategier, arbetssätt och

koordinering för en sådan typ av arbete skulle kunna hanteras av ett så kallat

nationellt kompetensråd. Analys av kompetensbehov, framtagande av åtgärdsplaner
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samt genomförande av planer föreslås hanteras av olika trafikslagsspecifika 

samarbetsforum eller nätverk.  

 Berörda utbildningsanordnare bör se över befintliga utbildningar kopplade till

infrastrukturbranschen för att ge ett större it-relaterat innehåll, särskilt med

beaktande på dess möjligheter. Viktiga områden att beakta är immateriella

rättigheter, telekom, cyber security, juridiska förutsättningar, dataanalys, affärs- 

och verksamhetsarkitektur, standardisering med mera. Det är även viktigt att öka

kunskapen om digitaliseringens påverkan på människan beteende och acceptans av

den nya tekniken.

 Förbättra förutsättningarna för utbildning inom Yrkesvux och Yrkeshögskolan. Det

råder i dag brist på yrkespaket som inriktas på infrastrukturkompetens. Yrkesvux

som staten har satsat på som en effekt av covid-19-pandemin skulle kunna erbjuda

kurser som förberedelse för jobb inom järnvägsbranschen. De ekonomiska

ersättningarna till kommuner behöver dock anpassas till utbildning inom

infrastrukturbranschen. Det samma gäller ersättningar till utbildningar inom

yrkeshögskolan.

 Undersök förutsättningarna för att starta en (eller flera) branschskola för

järnvägsbranschen. Det finns ett stort behov av fördjupningskurser inom flera av

järnvägsyrken som ligger på SEQF 3–4 (gymnasienivå). För att få kvalitet på

utbildningen krävs att kompetens samlas på något eller några utbildningsplatser i

Sverige, som sedan kan samverka med andra utbildningsanordnare. Genom att

starta en eller flera branschskolor för järnvägsyrken skulle många av de

systembrister som finns kunna lösas; utvecklande av pågående eller nya kursplaner i

samverkan med Skolverket.

 Förbättra samverkan mellan järnvägbranschen och utbildningssektorn.

Järnvägsbranschen behöver samverka med utbildningssektorn på ett mer

organiserat sätt än i dag. Detta kan ske genom att branschen själv bygger upp ett

collegesystem, liknande Teknikcollege eller Motorbranschcollege alternativt att

samverka med något av de existerande collegen.

 I samband med större upphandlingar, ställ krav på leverantörer att komma med

beskrivningar hur de tänker arbeta med resurs- och kompetensfrågor inom

kontraktet. Allt i syfte att bidra med att tillföra kompetens och marknadsföra

branschen.

 Föreslås att regeringen ger Arbetsmiljöverket ett särskilt uppdrag att se över hur

jämställdhet- och mångfaldsintegreringen inom infrastrukturbranschen kan

förbättras.

 Fortsätt utveckla arbetet med att använda upphandling för att bidra till jämställdhet

och mångfald. Exempelvis kan specifika krav ställas på leverantörer gällande

arbetsplatsernas utformning. För att tillgodogöra oss all tänkbar resurs- och

kompetens som finns i samhället behövs arbetsplatser som främjar jämställdhet och

mångfald.

 Verka för att arbete med jämställdhet och mångfald ingår i samarbetsforum som

bedrivs inom ramen för infrastrukturbranschen (regionalt, nationellt och

internationellt).
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4 Remissvar om förslagen i inriktningsunderlaget 

Samtidigt som Trafikverket redovisade inriktningsunderlaget till regeringen den 30 oktober 

2020 skickades underlaget till ett stort antal remissinstanser. Svaren med synpunkter skulle 

skickas till regeringen senast den 29 januari 2021. Drygt 220 remissvar inkom till 

regeringen och dessa finns publicerade på regeringen.se. Nedan följer en kort 

sammanfattning av inkomna synpunkter. 

De flesta synpunkter är av relativt allmän och övergripande karaktär. Många aktörer 

instämmer i att kompetensförsörjningen är en viktig fråga för transportsektorn och är 

positiva till att frågan lyfts i underlaget. Även behoven av ökad attraktivitet för branschen 

betonas av många aktörer.  

De flesta är positiva till inrättandet av ett nationellt råd och analysfunktion. Några Regioner 

och kommuner pekar på behoven av även regionala råd och att 

kompetensförsörjningsfrågorna även bör brytas ner på regional och kommunal nivå.  

Det finns varierande synpunkter om hur bred ansatsen bör vara; några pekar särskilt på 

järnvägssektorns behov medan andra anser att alla trafikslagen och alla aktörer bör 

omfattas eller att det bör omfatta hela den fysiska infrastrukturen.  

Några avstyrker förslagen om att ställa krav i upphandlingar avseende 

kompetensförsörjning, jämställdhet och mångfald. Vissa menar att redan befintliga 

samverkanspunkter för kompetensutveckling bör utvecklas.  

5 Regeringsuppdrag kompetensförsörjning inom 
järnvägsbranschen 

Trafikverket har uppdraget att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen 

inom järnvägsbranschen och har utifrån olika underlag samt i dialog och samverkan med 

branschen identifierat de mest kritiska utmaningarna. Under 2021-2022 innebär det att 

Trafikverket leder, samordnar och driver ett antal prioriterade åtgärder inom ramen för 

regeringsuppdraget. Åtgärderna är uppdelade på två områden där det ena är insatser där 

Trafikverket tillsammans med branschen kan ta fram lösningar. Det andra är förslag på 

åtgärder som Riksdag och Regering har rådighet över. Det som genomförs idag kommer att 

ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

Regeringsuppdraget delredovisades i februari 2021. 

6 Fördjupning om inrättande av nationellt 
kompetensråd 

En av de åtgärder som har lyfts av Trafikverket till regeringen i såväl inriktningsunderlaget 

som i regeringsuppdraget om kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen har varit att 

skapa ett Kompetensförsörjningsråd för infrastrukturbranschen, och att man skulle börja 

med specifikt järnvägssektorn.   

Ett liknande uppdrag gavs till Socialstyrelsen och UKÄ 2019 och arbetet har pågått sedan 

dess. I det följande avsnittet analyseras vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa 
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olika branscher, och möjligheter att använda det Nationella Vårdkompetensrådet som en 

förebild för ett motsvarande råd på infrastrukturbranschens område. 

6.1. Det Nationella Vårdkompetensrådet 

Den 26/9 2019 fattade regeringen beslut att uppdra åt Socialstyrelsen att, i samråd med 

UKÄ, förbereda inrättande av ett nationellt råd för kompetensförsörjning av personal inom 

hälso- och sjukvården. I beslutet så beskriver regeringen bevekelsegrunden till beslutet så 

här:  

”Regeringen ser behov av nationell och regional samverkan mellan berörda aktörer, t ex. 

lärosäten, sjukvårdsregionerna och myndigheter. Detta för att kunna utveckla nya arbetssätt 

i vården samt möta utmaningarna med bemanning och kompetensförsörjning.”  

I januariavtalet fans också en skrivning om att en nationell samordning, vad gäller långsiktig 

planering av personal och kompetensförsörjning inom vården, skulle genomföras.  

I det förberedande uppdraget, som Socialstyrelsen och UKÄ genomfört, föreslog man att 

rådets uppdrag skulle begränsas till professioner som kräver högskoleutbildning, men med 

möjlighet att på sikt öppna för andra professioner. 

I regeringens beslut 2019 var man tydlig med att rådet redan från början skulle analysera 

och föreslå hur man på sikt ska kunna omfatta fler professioner, och då särskilt 

undersköterskor. 

I januari 2020 inrättades så det Nationella vårdkompetensrådet med det övergripande 

uppdraget att samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av 

personal inom hälso- och sjukvården. Det ska ske genom ökad samverkan mellan berörda 

aktörer. I rådet deltar representanter från regioner, kommuner och lärosäten samt 

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.  

Arbetet i Nationella vårdkompetensrådet hade precis kommit igång när coronapandemin 

slog till och satte både lärosätena och vårdens aktörer i en helt ny sits. Efter vårens 

utveckling beslutade rådet att analysera hur kompetensförsörjningen inom såväl vård- som 

utbildningsverksamheter påverkats av pandemin, en rapport som just presenterats av rådet. 

Organisatorisk struktur 

I rådet deltar 14 företrädare för regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och 

Universitetskanslersämbetet. Ledamöterna utses av regeringen men efter nominering av 

respektive organisation. Hur många representanter som ska utses per grupp av organisation 

framgår också av regeringsbeslutet:  

 En ordförande med förståelse för både högskolesektorn som hälso- och

sjukvårdssektorn

 Fem representanter från lärosäten

 Tre representanter från landsting

 Två representanter från kommuner

 En representant från Socialstyrelsen

 En från representant från UKÄ

 En representant från den sjukvårdsregionala nivån
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Det Nationella rådet är placerat på Socialstyrelsen med ett tillhörande kansli men har en 

egen budget och eget budgetansvar. Regeringen har beslutat att ge rådet 10 mkr/årligen i tre 

år för sin verksamhet. 

Rådets uppdrag 

Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera 

kompetensförsörjningen av personal inom hälso- och sjukvården. Rådets verksamhet 

omfattar offentlig och privat hälso- och sjukvård, tandvård och kommunalt finansierad 

hälso- och sjukvård. 

Man ska främja samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa att samtliga aktörer har 

en gemensam bild av kompetensförsörjningsbehoven i vården. Ett sätt att göra det är att 

göra sammanställningar av fakta- och kunskapsunderlag och utifrån dessa göra samlade 

bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven, inklusive behovet av framtidens 

vårdkompetens. Rådet ska lämna bedömningar till berörda aktörer och beslutsfattare i 

frågor som har betydelse för kompetensförsörjningen på lokal, regional och nationell nivå. 

Till sist ska man stödja och föra dialog med verksamheterna på den sjukvårdsregionala 

nivån. Begränsningar i uppdraget innefattar att man i steg ett enbart ska titta på 

professioner av högskoleutbildade yrkesgrupper (för närvarande 22 stycken) i hälso- och 

sjukvården, tandvården och kommunal hälso- och sjukvård. I regeringens beslut 2019 är 

man tydlig med att rådet ska analysera och föreslå hur man på sikt ska kunna omfatta fler 

professioner, och då särskilt undersköterskor. 

Rådets verksamhet 2020-2021 

I Nationella vårdkompetensrådets verksamhetsplan för 2021 beskrivs mål för det nationella 

vårdkompetensrådets verksamhet för perioden 2021–2022 och en aktivitetsplan för 2021.  

Rådet kan lämna bedömningar om behov av förändringar av dimensionering, utbud och 

innehåll i utbildningar. Kompetensväxling och utveckling av nya arbetssätt, behov av nya 

kompetenser, fort- och vidareutbildning samt livslångt lärande är andra frågor som kan 

diskuteras i rådet. Rådet sammanträder fyra gånger årligen. Rådskansliet ska stödja det 

nationella rådet och ansvara för den dagliga verksamheten utifrån rådets verksamhetsplan. 

En viktig uppgift för kansliet är att föra dialog med berörda aktörer om 

kompetensförsörjningen och att sprida och kommunicera kunskapsunderlag, bedömningar 

och analyser till berörda aktörer. Rådskansliet bedriver även omvärldsbevakning inom 

kompetensförsörjningsområdet och har ett nära samarbete med UKÄ. 

Tre målområden har definierats för rådets verksamhet: 

1. Nationellt samordna och främja samverkan om kompetensförsörjningen i hälso- 

och sjukvården på nationell och regional nivå

2. Främja en kunskapsbaserad kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården

3. Ge berörda aktörer tillgång till en samlad och kvalitetssäkrad bild av nuvarande

och framtida kompetensförsörjningsbehov

6.2. Likheter och olikheter mellan infrastrukturbranschens 
problem och vårdens 

I Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen och UKÄ trycker man på ett grundläggande behov 

av samverkan och utveckling av två saker: 



12 

”Regeringen ser behov av nationell och regional samverkan mellan berörda aktörer, t ex. 

lärosäten, sjukvårdsregionerna och myndigheter. Detta för att kunna utveckla nya 

arbetssätt i vården samt möta utmaningarna med bemanning och kompetensförsörjning”. 

Vårdens 22 olika yrkesgrupper är, på samma sätt som infrastrukturbranschen, spridda över 

ett stort antal olika sorters arbetsgivare och områden. Här finns privata aktörer och här 

finns statliga, regionala och kommunala arbetsgivare och aktörer. De har i grunden olika 

behov och möjligheter. Såväl vårdbranschen som infrastrukturbranschen har behov av att få 

igång en dialog kring utbildningars innehåll, praktik och praktikplatser och hur framtida 

utmaningar ska hanteras.  

Dialogen mellan lärosätena om utbildningar inom respektive område är inte tillräcklig. 

Dialoger mellan lärosätena och respektive bransch/arbetsgivare är inte heller tillräcklig, 

eller med en gemensam analys av hur utbildningar framgent ska se ut och vilket ansvar var 

och en av parterna har.  

Det regeringen tar upp som två viktiga områden som samverkan ska fokusera på är att 

utveckla nya arbetssätt och att möta utmaningarna med bemanning och 

kompetensförsörjning. 

För järnvägsbranschen, som är en kritisk del av infrastrukturbranschen,  är 

utmaningarna stora inom båda områdena. Ramböll beskriver i sin rapport om järnvägens 

kompetensförsörjningsproblematik i ”Nya stambanor Stockholm-Göteborg, Stockholm-

Malmö- Utredning av risk för resurs och kompetensförsörjningspåverkan för planering 

och genomförande ” (maj 2020) effekterna på järnvägsutbyggnaden av den svåra 

kompetensbrist som råder i ett antal av de yrken som finns inom järnvägsbranschen. Här är 

ett utdrag ur deras sammanfattning: 

”Konsekvenserna av bristen på arbetskraft kommer med stor sannolikhet bli förseningar, 

ökade kostnader, icke ideala lösningar och/eller nedprioritering av annan verksamhet. 

 Förseningar. En brist på resurser och kompetens kan resultera i förseningar av olika 

anledningar. Bristen på lantmätare och markförhandlare kan exempelvis leda till att 

beslut om marktilldelning försenas. Förseningar kan även uppstå om det inte går att 

genomföra det arkeologiska utredningsarbetet enligt plan, vilket i så fall stannar upp 

byggnationen inom det berörda området. Det kan även uppstå förseningar till följd av att 

entreprenörerna bedömer att de inte kan få tag på tillräcklig kompetens för banunder- och 

banöverbyggnadsarbeten. Detta kan leda till att entreprenörer väljer att avstå från 

enskilda upphandlingar, vilket i sin tur kan leda till att Trafikverket behöver göra om och 

anpassa upphandlingarna. 

Kostnadsökningar. Konkurrensen om arbetskraft inom en enskild yrkesgrupp leder till 

att individer inom berörda bristyrken kan kräva högre ersättning, vilket leder till ökade 

kostnader. Förseningarna kan också leda till kostnadsökningar på grund av att de 

variabla kostnaderna löper under längre tid, som exempelvis kostnader för arbetskraft 

och hyrkostnader för maskiner och lokaler. 

Icke ideala lösningar. Brister på rätt kompetenser kan leda till att lösningar genomförs 

som inte är de mest ideala. Detta handlar inte om själva stambanans driftsäkerhet, utan 

snarare de lösningar som väljs och hur de påverkar annan stadsplanering och 

exploatering. Exempelvis kan en brist på erfarna projektledare hos de kommuner där 

stambanorna passerar en stad leda till att kommunikationen med Trafikverket blir 

lidande, vilket i sin tur kan leda till lösningar som inte är ideala för kommunen från ett 

stadsplaneringsperspektiv. 
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Nedprioritering av annan verksamhet. För kommuner kan exempelvis bristen på 

lantmätare leda till en fråga om kommunen ska prioritera att tilldela resurser till att 

hantera de nya stambanorna på bekostnad av att hantera övriga markfrågor som rör 

exempelvis bostadsbyggande. För BEST2-yrkena, som idag i första hand är sysselsatta 

med att underhålla den befintliga järnvägen, kan det bli konkurrens om deras tjänster 

mellan att underhålla den befintliga järnvägen och att bygga de nya stambanorna.” 

Om inget görs kring kompetensförsörjningen inom järnväg kommer med andra ord 

utbyggnaden av järnvägen riskera fördyringar, förseningar i byggnadsprocessen, 

nedprioriteringar av annan verksamhet eller att man kommer tvingas att välja lösningar 

som inte är optimala. 

Att utveckla nya arbetssätt innebär i ett infrastrukturperspektiv att dels fortbilda den 

personal man redan har anställd utifrån de nya krav som ny teknik för med sig, dels att 

faktiskt se över de arbetsmodeller som man har skapat utifrån det utrymme som dagens och 

gårdagens teknik har gett möjlighet till. Exempel på omvälvande område för 

järnvägsområdet är det nya signalsystemet ERTMS, European Rail Traffic Management 

System, som är ett EU-gemensamt signalsystem. Det kommer att ersätta dagens 

anläggningar. ERTMS driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för 

höghastighetsjärnvägar och framtida automation. ERTMS- piloter har införts i Ådals- och 

Botnia-, Haparanda- samt Västerdalsbanan. 

Det finns med andra ord stora likheter i de utmaningar som Vård-Sverige och Infrastruktur-

Sverige står inför. Det finns också en grundläggande likhet i att det är politiska beslut som 

står för de flesta beslut som genomförs inom området. I den nyligen presenterade 

Infrastrukturpropositionen har regeringen satt en ram på 876 miljarder kronor för 

infrastrukturinvesteringar för åren 2022-2033.  Av denna summa är 165 miljarder till drift 

och underhåll av järnvägen vilket är en ökning med 40 miljarder kronor. 

Det är politiska beslut att bygga nya järnvägssträckningar, höghastighetsbanor med mera på 

samma sätt som det är sjukvårdspolitiker som beslutar om att bygga nya stora sjukhus – 

eller politiska beslut om vilken servicenivå som kommuner ska erbjuda sina medborgare 

som är i behov av vård och omsorg. 

Legitimationsyrken och andra olikheter 

Det finns också några olikheter mellan vården och infrastrukturbranschen. Vården har en 

specifik situation där samtliga 22 yrken, som finns inom högskolans område, är 

legitimationsyrken. Det betyder att samtliga dessa yrken har en mycket fast struktur kring 

hur utbildningarna ska se ut och vilka krav som finns för att en person ska få sin 

legitimation. Inom infrastrukturbranschen finns ingen tradition av legitimationsyrken. Det 

finns krav på att arbetstagaren ska ha certifikat på vissa utbildningar för att få genomföra 

vissa arbetsmoment (eller oftast; för att arbetsgivaren ska kunna försäkra sin verksamhet) 

men det är en annan sak än ett legitimationskrav. Traditionen med legitimationsyrken gör 

att vården redan från början har ett starkare samarbete mellan lärosätena och myndigheten 

(Socialstyrelsen) än vad lärosätena idag har med t ex Trafikverket.  

En sak som hänger ihop med legitimationsyrken är att det oftast finns krav på en given 

mängd praktik/handledd första tid i yrket. Det mest kända exemplet på det är läkarnas AT-

tjänstgöring. Vid intervjuer med representanter från det Nationella Vårdkompetensrådet 

(personal och styrelserepresentanter) så verkar frågan om hur praktik/handledning ska 

organiseras och dimensioneras vara en viktig del av Rådets arbetsuppgifter. Att lösa bristen 

2 Bana, elkraft, signalteknik och teleteknik 
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på t ex specialistsjuksköterskor låter sig inte enbart göras genom att öka antalet 

utbildningsplatser – det måste också samtidigt tas fram praktikplatser åt de studerande. 

För infrastrukturbranschen finns inget sådant organiserat samarbete mellan lärosäten och 

branschen när det gäller praktik/handledning, utan det är upp till den studerande att själv 

kontakta en arbetsgivare för att till exempel få skriva en uppsats om något problem de har 

eller att få en praktik/traineeplats på företaget. Stora insatser har gjorts för att förbättra 

kopplingen mellan studenter och branschen, men det är ändå inte på samma organiserade 

vis som t ex AT-tjänstgöringen, som är en obligatorisk del för att få ut sin läkarlegitimation. 

En annan olikhet är att vården har ett stort antal anställda och att man är den största 

arbetsgivaren i flertal kommuner. Det innebär att frågor kring kompetensutveckling med 

mera inom vården har en hög prioritet. Infrastrukturbranschen har färre anställda och mer 

fläckvist stora arbetsgivare ute i kommunerna.  

6.3. Kan infrastrukturbranschen få samma uppdrag? 

Det Nationella vårdkompetensrådet har tre huvudområden: 

1. Nationellt samordna och främja samverkan om kompetensförsörjningen i hälso- 

och sjukvården på nationell och regional nivå

2. Främja en kunskapsbaserad kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården

3. Ge berörda aktörer tillgång till en samlad och kvalitetssäkrad bild av nuvarande

och framtida kompetensförsörjningsbehov

Kan man översätta det till behoven inom infrastrukturbranschen? En kort genomgång av de 

behov som finns inom branschen ger följande vid handen: 

1. Nationellt samordna och främja samverkan om

kompetensförsörjningen i infrastrukturbranschen på nationell och

regional nivå

Kommentar: Mål 1 är fullt möjligt att ha som grunduppdrag för ett nationellt råd för 

specifikt  järnvägskompetensförsörjning. Fokus inom utbildningssverige ligger där på 

Yrkeshögskola (YH)-utbildningar och i dagsläget två lärosäten (KTH/LTH).  

Om man istället fokuserar på hela infrastrukturbranschen landar man i att en majoritet av 

alla lärosäten i Sverige (alla som har ingenjörsutbildningar) blir adresserade och ett mycket 

stort antal YH- och gymnasieutbildningar. Det är en mycket stor bredd på 

utbildningsaktörer, möjligen en för stor bredd för att få ett väl fungerande råd, i a f initialt. 

Om man utgår från regeringens uppdrag till Nationella vårdkompetensrådet – nämligen att 

det nya rådet ges i uppdrag att analysera och föreslå hur man på sikt ska kunna omfatta fler 

professioner, och då särskilt undersköterskor, skulle man på motsvarande sätt kunna ge det 

nya rådet i uppdrag att börja med järnvägsbranschen, men att också ge rådet i uppdrag att 

analysera och föreslå hur man på sikt ska kunna omfatta fler delar av 

infrastrukturbranschen. 

2. Främja en kunskapsbaserad kompetensförsörjning i

infrastrukturbranschen.

Kommentar: Här handlar det om att sammanställa och analysera befintliga 

kunskapsunderlag om kompetensförsörjningsbehov och att utveckla nya kunskapsunderlag 

om befintliga och framtida kompetensförsörjningsbehov. Behovet är liknande inom 

infrastrukturbranschen som inom vården.  
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3. Ge berörda aktörer tillgång till en samlad och kvalitetssäkrad bild av

nuvarande och framtida kompetensförsörjning

Kommentar: Rådet lägger mycket resurser på att ta fram, och sprida, analyser av 

kompetensförsörjningens utmaningar i branschen. Trafikverket har idag uppgifter inom 

kompetensförsörjningen spridd mellan olika delar inom myndigheten och branschorganet 

Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS),  när det gäller järnväg. Ett nytt råd med 

särskilt uppdrag att ta fram analyser kring kompetensförsörjningen vore viktigt för 

dimensionering av utbildning och en förnyad diskussion om hur branschen bättre ska kunna 

ta emot nyutbildade inom branschen. En viktig del skulle vara att ta fram material som 

skulle hjälpa JBS i sitt attraktivitetsarbete. 

6.4. Avgränsningar 

I det förberedande uppdraget, som Socialstyrelsen och UKÄ genomfört, har man föreslagit 

att rådets uppdrag ska begränsas till professioner som kräver högskoleutbildning, men med 

möjlighet att på sikt öppna för andra professioner. 

I regeringens beslut 2019 är man tydlig med att rådet redan från början ska analysera och 

föreslå hur man på sikt ska kunna omfatta fler professioner, och då särskilt undersköterskor. 

För Trafikverkets del finns det behov av ett ökat arbete kring kompetensförsörjning inom 

infrastrukturbranschen. Men på samma sätt som vården valt att fokusera på enbart de 

yrkesroller som kräver högskoleutbildningar, och vänta med den stora yrkesgruppen 

undersköterskor till nästa steg, finns det anledning att för Trafikverkets del starta med 

Järnvägsbranschen. Det är en klart avgränsad del med helt egna utbildningar och med 

mycket stora kompetensförsörjningsbehov. I dagsläget är det endast två lärosäten (KTH och 

LTH) som har egna ingenjörsprogram mot järnvägssektorn. Diskussioner finns med fler 

lärosäten som har ingenjörsutbildningar och som eventuellt skulle kunna bygga ut med 

inriktningar mot järnväg. Här finns ett behov av att få tilltänkta lärosäten att samverka med 

de redan etablerade lärosätena inom järnväg (KTH och LTH). Inom KTH finns också ett 

internationellt samarbete som kan byggas ut och dessutom ge positiva effekter för andra 

intresserade lärosäten.  

Inom yrkeshögskolan finns en handfull aktörer med stort behov av ökat samarbete med 

branschen. De senaste åren visar på problem för utbildningsanordnarna inom YH att förstå 

vilka krav som ställs på till exempel lärarkompetens, anläggningar och kursmaterial. Ett 

nationellt råd, och inte minst regionala råd, skulle ge YH-utbildningsanordnare möjlighet 

att få ett forum för diskussioner och beslut om krav på nivåer. 

Gymnasieskolan/vuxenutbildningen skulle, på motsvarande sätt som det nationella 

vårdkompetensrådet, ligga utanför det initiala uppdraget. Det är i dagsläget en liten 

verksamhet och där branschen inte är klar över exakt vilka yrkesroller som dessa 

utbildningar leder till. Här krävs en fortsatt dialog mellan de olika aktörerna inom 

branschen innan även SEQF3-4(ett system för beskrivning av kvalifikationer) kan ingå i ett 

framtida råd. 

Rådet bör redan från början få uppdraget att analysera och föreslå hur man på sikt ska 

kunna omfatta fler områden inom infrastrukturbranschen.  

Sammanfattningsvis finns det stort behov av ett Nationellt Kompetensförsörjningsråd 

med inriktning mot Infrastruktur, men att det i dagsläget är behov av fokus på 

järnvägsbranschen. Behoven på kompetens är redan innan regeringens aviserade satsningar 

på järnvägsinvesteringar långt större än tillgången. Utvecklingen av utbildningar på 
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universitetsnivån behöver stöttas och lärosätena och branscherna behöver ett forum att 

samverka i. Yrkeshögskolans utbildningsaktörer behöver ett forum att utveckla ett 

samarbete. 

Övriga Infrastruktur-Sverige är även de i behov av ökad samverkan, och det är ett rimligt 

nästa steg. Rådet bör därför få i uppdrag att analysera och föreslå hur man på sikt ska kunna 

omfatta fler områden inom infrastrukturbranschen. 

6.5. Organisationsform 

Regeringens uppdrag har getts till Socialstyrelsen och UKÄ att skapa det nationella rådet. I 

rådet ska det delta 14 företrädare för regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och 

Universitetskanslersämbetet. Ledamöterna utses av regeringen men efter nominering av 

respektive organisation. Förutom det nationella rådet så ska man skapa regionala råd, som 

även har representanter för privata arbetsgivare.

Att huvuduppdraget skulle hamna på Trafikverket och UKÄ är rimligt utifrån hur 

myndighetsstrukturen ser ut i Sverige. Representanter från lärosätena skulle i första hand 

bli representanter från de två lärosäten som idag har ingenjörsprogram mot järnväg men 

också ett antal andra lärosäten som i dagsläget har närliggande utbildningar och som skulle 

vara intresserade av att utveckla nya inriktningar på sina ingenjörsutbildningar.  

Till detta ska läggas representanter för YH-utbildningar och representanter för landsting 

och regioner (motsvarande Rådet). För järnvägsbranschen är det orimligt att tänka sig ett 

nationellt råd som inte också innefattar representanter för de privata arbetsgivare som finns 

inom branschen. Exempel skulle kunna tas från representationen i JBS styrelse. 

Det nationella rådet bör, på samma sätt som vårdens råd, få i uppdrag att skapa regionala 

råd. Eftersom järnvägsbranschen i skrivande stund enbart har universitetsutbildningar på 

två ställen i landet innebär det att inte alla regioner kommer att ha ett lärosäte med en aktiv 

utbildning i dagsläget. Desto mer angeläget är det att skapa en tätare dialog mellan den 

regionala järnvägsarbetsmarknaden och de YH-utbildningar som finns i regionen och de 

lärosäten som har ingenjörsutbildningar i regionen (och som eventuellt är intresserade av 

att även ha en järnvägsinriktning). 

Ett uppdrag, liknande det som getts till Socialstyrelsen och UKÄ, skulle enligt ovanstående 

resonemang ges till Trafikverket och UKÄ. Såväl det faktum att det rör sig om två olika 

myndigheter och att man inte i onödan ska begränsa framtida uppdrag till att enbart röra 

järnvägsbranschen (utan ge möjligheter till att lägga till vägsidan) leder till slutsatsen att 

uppdraget inte bör läggas på existerande samverkansorganisationen JBS utan i ett eget råd. 

6.6. Mälardalsrådets förslag om kompetensråd 

Mälardalsrådet konstaterar att bristen på samhällsbyggare drabbar infrastrukturprojekt i 

hela Stockholm-Mälardalsregionen. Inom ramen för Mälardalsrådets samarbete för  

strategisk kompetensförsörjning3 har rapporten ”Bristen på samhällsbyggare inom 

infrastruktursektorn” tagits fram. I rapporten presenteras fem förslag till hur 

kompetensförsörjningen kan stärkas: 

3 Samarbetet samlar de åtta regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, 
Gävleborg, Dalarna och Östergötland. 
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De regionala kompetensråden föreslås samordna berörda aktörer för att tillgodose framtida 

kompetensbehov. På liknande sätt kan storregionala (samt eventuellt ett nationellt) 

kompetensråd för samhällsbyggare inom infrastruktursektorn verka för att samordna 

myndigheter, företag och utbildare.  

6.7. Förslag om att tillsätta ett Nationellt råd/Kompetensråd 
för järnvägsbranschen 

Trafikverket föreslår att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att inrätta ett nationellt råd 

för kompetensfrågor med inriktning mot infrastruktur med fokus på järnvägsbranschen. 

Motivet för rådet är att långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera 

kompetensförsörjningen av medarbetare, inledningsvis till järnvägsbranschen.  

Syfte: Ett nationellt råd för kompetensfrågor inom järnvägsbranschen ska förbättra 

samverkan mellan Trafikverket, UKÄ, branschen och lärosäten, Myndigheten för 

yrkeshögskolan och dess utbildningsanordnare inom järnvägssektorn. Rådet bör identifiera 

behov av kompetens i branschen och behov av utbildningar samt skapa förutsättningar för 

att bedriva utbildning på alla nivåer, bland annat genom att möjliggöra för 

järnvägsutbildning på fler orter i landet. Vidare bör rådet visualisera utbildningsvägar och 

flöden mellan olika utbildningar. Rådet kan också ta fram material som kan hjälpa 

aktörerna i sitt attraktivitetsarbete. På sikt kan arbetet utvidgas till att omfatta 

kompetensförsörjningen för även andra delar av transportinfrastrukturen. 

Avgränsningar: Utbildningar på gymnasial nivå ingår inte initialt i Rådets uppdrag 

Förutsättningar: Utifrån Socialstyrelsens och UKÄ:s Nationella råd för framtidens 

vårdkompetensfrågor bygga ett nationellt råd för järnvägskompetensfrågor. Idag finns flera 

olika kontaktytor, men det finns inget forum där alla inblandade utbildningsanordnare, 

myndigheter och branscher kan träffas och ta fram gemensamma data, analysrapporter, 

riktlinjer och bedömningar av till exempel arbetsmarknadens behov. Till rådet knyts ett 

rådskansli med analysresurser. Rådet får i uppdrag att analysera och föreslå hur man på sikt 

ska kunna omfatta fler delar av infrastrukturbranschen.  Regionala råd ska bildas på samma 

sätt som vårdens råd gör idag.  

Resurser: UKÄ och Socialstyrelsens motsvarande råd har en budget om 10 mkr/år. Det 

kan vara en rimlig nivå även för detta kompetensråd. 

Tid: En treårig pilotverksamhet med start 2022 som sedan utvärderas. 

Samverkan/samarbete: Trafikverket och UKÄ ges uppdrag att starta Rådet. Följande 

områden skulle kunna representeras i Rådet: 

 Trafikverket

 UKÄ
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 Lärosäten

 Myndigheten för Yrkeshögskolan

 Utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan med järnvägsprofil

 Representanter för regioner och kommuner

 Representanter för den privata branschen

7 Underlag för rådskansli med analysfunktion 

Trafikverket har låtit göra flera studier angående kompetensförsörjningen inom i första 

hand järnvägsinfrastrukturbranschen. Dessa rapporter och studier kan vara underlag för 

den föreslagna analysfunktionen. En utförligare beskrivning finns i underlagsrapporten till 

inriktningsunderlaget om kompetensförsörjning.  

Konsekvenserna av brist på resurs och kompetens är svåröverblickbara och svåranalyserade. 

Ramböll konstaterar i sin rapport4 om nya stambanor att det finns risk för resurs- och 

kompetensbrist inom flera yrkesgrupper vid planering och genomförande av nya stambanor. 

I rapporten identifieras fyra övergripande konsekvenser vilka är (1) tidsförseningar, (2) 

kostnadsökningar (3) icke ideala lösningar och (4) nedprioritering av annan verksamhet. 

Dessa punkter är utvecklade i avsnitt 6.2 ovan. Även andra studier5 vidimerar att det 

kommer att uppstå resurs- och kompetensbrist inom flera yrkesgrupper inom 

infrastrukturbranschen.  

7.1. Forskningsprojekt gällande prognosmodell 

För att kunna leverera utifrån de järnvägsspecifika projekten i Nationell plan så krävs bl.a. 

järnvägsspecifik kompetens. Med järnvägsspecifik kompetens menas i detta sammanhang 

kompetens knuten till banöverbyggnad inklusive ballast, sliprar, räler, växlar, 

signalanläggning och kontaktledning. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har på uppdrag av Trafikverket och med 

hjälp från flera av aktörerna inom infrastruktur järnväg drivit ett forskningsprojekt för att ta 

fram en prognosmodell för att kunna prognostisera kompetens och resursbehov inom just 

detta område. Projektet avslutades vid årsskiftet 2019/2020 och då presenterades även den 

första prognosen. Under 2020 genomfördes ett antal förbättringsarbeten i 

prognosmodellen. 

De prognoser som modellen genererat sträcker sig från 2019-2025 och visar ett uppskattat 

behov av olika kompetenser utifrån infrastrukturförvaltarnas budgetplaner. I modellen finns 

information om den befintliga järnvägsspecifika kompetensen för året 2019. Utifrån basåret 

2019 modelleras sedan utvecklingen av både efterfråga och utbud på personal vilket 

resulterar i ett relativt överskott eller underskott av personaltillgång för åren 2020-2025. 

Prognosen tar hänsyn till pensionsavgångar men däremot inte till inflödet av kompetens 

från t.ex. utbildning. Anledningen till det är så stor variation i antalet platser på 

utbildningarna och antalet resurser som avslutar utbildning år från år. Istället görs ett 

4 Nya Stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, Ramboll 2020 
5 Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken, Sweco 2015, När Götalandsbanan 
byggs, Internationella handelshögskolan i Jönköping 2016, Prognos över framtida kompetens-och 
resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårbunden trafik, VTI 2020 
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antagande om 0,5 procent rationaliseringsgrad per år samt ett personalinflöde på 2 procent 

per år. 

Figur 1 Prognos över behov av personal med järnvägsspecifik kompetens för perioden 2019–2025 redovisat per 
branschsegment; spårentreprenörer, teknikkonsultbolag och infrastrukturförvaltare. Röd streckad linje hör till 
höger y-axeln och redovisar total planerad budget hos infrastrukturförvaltarna. 

Figur 2 Branschgemensam prognos över behov, tillgång och brist på personal med järnvägsspecifik kompetens 
för perioden 2019–2025. De streckade ytorna motsvarar prognostiserad personalbrist. Dessa är beräknade 
under antagande om 0,5 % rationaliseringsgrad per år samt ett personalinflöde på 2 % per år. 

Som visas i figur 2 beräknas dagens totala personalantal på 6 000 personer förbli ungefär 

samma de kommande åren. Däremot ökar behovet av personal upp till nästan 8 000 

personer år 2024, varav störst ökning av behov uppstår för järnvägsspecifikkompetens hos 

teknikkonsultbolagen. 

Underlag 

Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen, En underlagsrapport till 

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 

2022 – 2037 (Trafikverket, 2020-10-30) 



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