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Fackordlista 

 

Tekniskt godkänt material (TGM) 

Tekniskt godkänt material är av Trafikverket standardiserade komponenter för 

järnvägssystemet som(exempelvis räl, slipers, spårväxlar, elanläggning och 

signalanläggning). 

Bitumen 

Bitumen är en produkt som framställs ur petroleum som till stor del används som 

bindemedel för tillverkning av asfalt och tankbeläggningar. 

Höjd beredskap 

Regeringen kan besluta om höjd beredskap om det exempelvis utbryter krig och konflikter i 

vårt närområde, eller om läget i övrigt i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar 

vår säkerhet och självständighet. Höjd beredskap ger regeringen större handlingsfrihet att 

agera och fatta olika beslut. 

Försörjningsberedskap 

Förmågan att i kris, höjd beredskap och ytterst krig förse befolkningen med de varor och 

tjänster som behövs för dess överlevnad. Det är också förmågan att förse samhällsviktiga 

verksamheter, civila liksom militära, med de varor och tjänster som behövs för deras 

funktionalitet. 

Strategiska insatsvaror 

Insatsvaror som är oumbärliga och unika för Trafikverkets produktion och underhåll, 

varorna är inte möjliga att ersättas genom substitut. 

  



6 
 

Sammanfattning

Denna rapport redovisar regeringsuppdrag I2022/00692 – att redovisa och lämna förslag till 

hur tillgången till strategiska insatsvaror säkerställs och kan utvecklas i verksamheten (TRV 

2022/34500).  

Strategiska insatsvaror definieras som unikt material som Trafikverket är beroende av i sitt 

uppdrag för att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Vid brist ska påverkan på 

myndighetens uppdrag vara påtaglig. Dessutom ska det inte gå att ersätta varan med en 

annan vara, för att materialet ska klassas som strategisk insatsvara.  

Säkrandet av andra insatsvaror som maskiner, personal och andra kritiska komponenter 

behandlas inte i rapporten. Trafikverkets arbete med ökad förmåga inom 

försörjningsberedskapen med företagsplanläggning, utpekande av kritisk infrastruktur och 

kontinuitetshantering hanterar de utvecklingsområdena. 

Viktiga utgångspunkter i denna utredning är totalförsvarsbeslut 2021–2025 samt pågående 

utredningar inom området. Utredningens slutsatser ska skapa ökad handlingsfrihet och 

omställningsförmåga vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Utredningen 

beaktar också framtidens transportsystem samt minimerar påverkan på fungerande 

marknadslösningar och samhällsekonomi. 

Utredningen visar att behovet av strategiska insatsvaror förändras vid fredstida kriser, höjd 

beredskap och ytterst krig. Det finns också väsentliga skillnader mellan väg- och 

järnvägsområdet. Givet avgränsningarna i rapporten har det inom väg identifierats relativt få 

strategiska insatsvaror, exempelvis bitumen och cement. Järnvägsområdet kännetecknas av 

en annan komplexitet, och området är beroende av tusentals unika komponenter. Merparten 

av dessa komponenter kan definieras som strategiska insatsvaror.  

 

Till följd av skillnaden mellan väg- och järnvägsområdet finns även stora skillnader i 

försörjningen och logistiklösningar. Inom vägområdet har Trafikverket avtal med flera 

leverantörer (entreprenadföretag) som genom sitt underhålls- eller byggåtagande 

tillhandahåller lager som behövs för att upprätthålla infrastrukturen. Inom järnvägsområdet 

har Trafikverket eget lager inklusive egen produktion av långräl. Vissa mindre lager för 

järnväg finns även hos Trafikverkets leverantörer. Trafikverket har genom bemyndigande i 

myndighetens instruktion mandat att upphandla och tillhandahålla materiel för 

järnvägsinfrastruktur.  

Trafikverket har under pandemin haft utmaningar både inom väg- och järnvägsområdet när 

det gäller att tillhandahålla insatsvaror, och de största försörjningsriskerna har rört 

insatsvarorna bitumen och cement. 

Trafikverket gör bedömningen att utöver identifierade utmaningar inom vägområdet 

(bitumen och cement) kan nya försörjningskriser uppstå bland annat genom ökad 

elektrifiering och automation. På sikt bedöms vägområdet vara beroende av allt fler 

strategiska insatsvaror, och området kan därigenom bli mer sårbart genom att nya 

försörjningsrisker skapas.  
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Förslag till ändring av förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket 

 

Härigenom föreskrivs att 6 § punkten 2 i förordning (2010:185) med instruktion för 

Trafikverket ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse  

 

6 § Trafikverket får bedriva uppdrags-, 

uthyrnings- och försäljningsverksamhet 

som är förenlig med verkets uppgifter i 

övrigt. I detta ingår att 

– – – 

 2. upphandla och tillhandahålla materiel 

för järnvägsinfrastruktur, 

– – – 

Förordning (2019:11). 

 

Föreslagen lydelse  

 

6 § Trafikverket får bedriva uppdrags-, 

uthyrnings- och försäljningsverksamhet 

som är förenlig med verkets uppgifter i 

övrigt. I detta ingår att 

– – – 

2. upphandla och tillhandahålla materiel 

för väg- och järnvägsinfrastruktur, 

– – – 

   Förordning (2019:11).

 

Trafikverket föreslås få bemyndigande att upphandla och tillhandahålla material för 

väginfrastruktur genom författningsändring i myndighetens instruktion. Innebörden är att 

Trafikverket ökar handlingsfriheten för att säkerställa tillgången till strategiska insatsvaror 

genom egen varuupphandling och lagerhantering för vägområdet. I första hand bedömer vi 

att marknaden kan omhänderta behovet och att det i nuläget inte finns något behov av att 

exempelvis lagerföra cement eller bitumen.  

Samverkan och transparens är framgångsfaktorer, och om Trafikverket överväger att hålla 

eget lager för strategiska insatsvaror för väginfrastruktur, krävs dialog med marknadens 

aktörer samt kostnadsberäkning och kalkyler innan det blir aktuellt. Trafikverket kommer i 

de fall det lagrade materialet måste omsättas att neutralt förse marknadens aktörer enligt en 

rättvis modell för fördelning. Det måste även framgå vilket typ av finansiering som krävs.  

Trafikverket skapar genom förslaget handlingsfrihet och förmåga att parera situationer med 

risk för brist på strategiska insatsvaror vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. 

Eftersom Trafikverket inte nämnvärt avser att påverka fungerande marknadslösningar på 

materialsidan, bedöms inga negativa konsekvenser uppstå för näringsliv, myndigheter eller 

medborgare.  

Inom järnvägsområdet ska myndigheten fortsätta utvecklingsarbetet i syfte att säkerställa 

tillgängligheten till strategiska insatsvaror, exempelvis genom att utveckla lager- och 

logistiklösningar för TGM.  

Vidare ska myndigheten fortsatt prioritera åtgärder som ökar robustheten i 

försörjningskedjor, i syfte att säkerställa tillgängligheten till strategiska insatsvaror. 

Exempelvis ska Trafikverkets öka sin förmåga att ha god kontroll på försörjningskedjorna 

och riskerna. 
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1 Inledning 

I detta kapitel går vi igenom grundläggande förutsättningar, avgränsningar och definitioner 

som är centrala i utredningen. Här framgår även viktiga utgångspunkter för våra förslag. 

 

1.1. Rapporten 

Rapporten har följande disposition: 

• kap. 1: inledning, uppdraget, avgränsning, samråd med mera 

• kap. 2: nulägesbeskrivning och framåtblick 

• kap. 3: kartläggning av strategiska insatsvaror, behovet i olika beredskapsfaser 

• kap. 4: förslag till författningsändringar samt modell för försörjning av strategiska 

insatsvaror 

• kap. 5: konsekvensanalys av Trafikverkets förslag. 

 

1.2. Uppdraget 

Trafikverket har i uppdrag att redovisa och lämna förslag på hur tillgången till strategiska 

insatsvaror säkerställs och kan utvecklas i verksamheten. Förslagen ska innehålla uppgifter 

om hur tillgången till dessa varor ska säkerställas såväl vid normala omständigheter som vid 

fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Förslagen ska bidra till att myndigheten ska 

kunna uppfylla sina åtaganden med att bygga, underhålla och driva statliga vägar och 

järnvägar.  

Trafikverket har nyligen vunna erfarenheter om förutsättningar för materialförsörjning från 

pandemiåren och inledningen av Ukrainakrisen. Dessa erfarenheter tas med i det fortsatta 

arbetet och ger en bild av läget för fredstida kriser. När det gäller höjd beredskap och ytterst 

krig skapar Trafikverkets inriktningsbeslut för civil beredskap tillsammans med 

planeringsförutsättningarna och de senaste totalförsvarsbesluten ett ramverk för 

förutsättningarna. Förutsättningarna kan sägas vara ganska vaga och okända, och därför 

utgår vi i utredningen ifrån just denna osäkerhet. 

 

1.3. Tolkning av uppdraget  

Trafikverket ska senast 1 oktober 2022 redovisa förslag på hur tillgången till strategiska 

insatsvaror säkerställs och kan utvecklas i verksamheten. En central del i uppdraget är att 

utröna vilket material som bör definieras som strategiska insatsvaror. I uppdraget ingår 

också att lämna förslag på hur tillgången till dessa varor ska säkerställas vid såväl normala 

omständigheter som vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig, för att myndigheten 

ska kunna uppfylla sina åtaganden med att bygga, underhålla och driva statliga vägar och 

järnvägar.  
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Avgränsningar 

I arbetet har vi utgått från planeringsförutsättningar i form av Trafikverkets inriktningsbeslut 

för civil beredskap samt antaganden om behov i faserna för höjd beredskap och ytterst krig. 

De utmaningar som vi tar med oss som erfarenheter i leveransstörningar i samband med 

pandemin utgör även grund för arbetet med beskrivning av förhållandena i fredstida kriser. 

Utredningen ska beskriva vilken modell Trafikverket föreslår för att säkerställa tillgången till 

strategiska insatsvaror, enligt definitionen. Maskiner, personal och andra produkter som 

används i produktionen av ny infrastruktur, underhåll och drift analyseras därför inte vidare 

i denna utredning. Däremot pågår arbete med företagsplanläggning och förmågeutveckling 

som tar hand om dessa frågor, och även via pågående kontinuitetsplanering av bland annat 

säkerhetsklassad anläggning. Vi ser också att både Trafikverket och levererande företag är 

beroende av exempelvis strategiska insatsvaror för väg (bitumen, cement) och leverantören 

av projektet, underhållet med mera. I dag är dessa företag ofta integrerade med 

produktionsanläggningar för insatsvaror och utförarenheterna.  

Kontrollen över produktionskedjan inom anläggningsbranschen är viktig, och Trafikverket 

vill inte påverka den negativt. Det finns även kritiska insatsvaror som flera samhällssektorer 

och försvarsmakten behöver vid höjd beredskap och ytterst krig (exempelvis energi och 

drivmedel). Där bör prioriteringen ske på samhällsnivå, men med utgångspunkt från 

Trafikverkets behov, tillsammans med andra sektorers behov. Det pågår ett par statliga 

utredningar inom området försörjningsberedskap, där det analyseras och kommer att 

föreslås samordning och en strategi för samhällsgemensamma varor (till exempel drivmedel 

och förnödenheter). För helhetsbilden är det därför intressant när förslagen från dessa 

utredningar blir offentliggjorda.  

Avslutningsvis görs avgränsningen att inte heller funktionen för att leda trafik ingår i 

utredningen. 

 

1.4. Samråd 

Trafikverket har i detta uppdrag haft dialog med Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, Försvarsmakten, transportmyndigheterna, Infrastrukturdepartementet samt 

utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen. Dialog har även förts med 

Finnish Transport Infrastructure Agency (FTA). 

 

1.5. Trafikverkets uppdrag och förutsättningar 

 

Trafikverkets förmåga att bygga och underhålla väg- och järnvägsinfrastruktur ska 

upprätthållas så långt det är möjligt, oavsett kris. I det senaste försvarsbeslutet för perioden 

2021–2025 framgår att utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret bör vara att under 

minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde 

– en kris som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av 

denna tid. Strategiska insatsvaror har då en avgörande betydelse. Men andra resurser är 

minst lika viktiga, till exempel personal och maskiner. I tider av osäkerhet, logistiska 

utmaningar och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge behöver flera åtgärder övervägas.  

Nedan listas de mest centrala utgångspunkterna för styrning av valet av åtgärdsförslag: 



10 
 

• skapa handlingsutrymme och omställningsförmåga givet okända förutsättningar  

• ta höjd för teknikutveckling och innovation samt hållbarhet (elvägar, automation med 

mera) 

• minimera påverkan på fungerande marknadslösningar 

• i första hand föreslå åtgärder som inte innebär regelförändringar 

• utgå ifrån nuvarande försörjnings- och logistiklösning (exempelvis inom TGM) 

• samhällsekonomisk effektivitet, beredskapsperspektiv och risk- och 

sårbarhetsaspekter. 

För att fullständigt kunna kartlägga strategiska och kritiska insatsvaror behöver behoven i de 

olika faserna preciseras, liksom vilken utpekad infrastruktur som är särskilt kritisk. Den 

informationen finns ännu inte fullt ut. Det pågår flera arbeten med att identifiera kritisk 

infrastruktur. Det gäller även säkerhetsklassning av infrastrukturanläggningar samt 

kontinuitetshantering av risker kopplat till kritiska komponenter. Detta är ett pågående 

arbete och behandlas inte vidare i denna utredning. Trafikverkets ökade 

försörjningsberedskap är också beroende av flera pusselbitar, till exempel planläggning av 

viktiga leverantörer (maskiner, personal och material). Detta är viktiga ingångsvärden i 

denna rapport. 

 

1.6. Modell för försörjningsberedskap 

 

Kriterier för strategiska insatsvaror 

Insatsvaror av strategisk betydelse innebär sådant material som Trafikverket (i egen regi eller 

via avtal) ska säkerställa finnas tillgängligt: 

 eftersom de är oumbärliga och unika för produktion och underhåll av 
transportinfrastruktur inom väg och järnväg,  

 

 de är inte möjliga att ersätta (nationellt) vid brist i freds- och kris/krigstid. D.v.s. det 

saknas substitut på marknaden,  

 

 de ska även i huvudsak enbart kunna användas för just detta ändamål, d.v.s. inte 

makadam, grus och liknande, som det finns en större marknad för.  
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Egen regi och avtal 

När vi diskuterar begreppen egen regi och avtal i denna utredning avser vi följande. Med 

egen regi avses att Trafikverket har egna lager med insatsvaror och även tillverkar 

insatsvaror i viss omfattning. När det gäller lager och produktion i egen regi köper 

Trafikverket insatsvaror i enlighet med LOU/LUF.  Att försörja behovet av insatsvaror genom 

avtal innebär att Trafikverket säkrar tillgången via affärskontrakt med leverantörer. 

Trafikverket säkrar i dag insatsvaror på tre olika sätt, se figur 1 nedan.  

 

Figur 1. Matris avtal/egen regi 
 
 
Egen 
produktion 

 

 
 

 
Delvis egen regi 

genom produktion 
(3) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Egen regi (4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen egen 
produktion 

 
 
 

Avtal (1) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Delvis egen regi 
genom lager (2) 

 Inget eget lager 
 

                      Eget lager 
 

 

 

(1) Via avtal med leverantörer säkras material för vägområdet och även via 

entreprenadlager för tekniskt godkänt material för järnväg (TGM), eftersom 

Trafikverket äger materialet.  
(2) TGM lagerhålls även i egna lager.  
(3) Egen produktion utan eget lager förekommer inte i Trafikverkets verksamhet. 
(4) Därutöver producerar Trafikverket långräls genom egen rälsverkstad i Sannahed.  
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2 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel redovisas de insatser som Trafikverket genomfört kopplat till 

försörjningsberedskap. Avsnittet avslutas med en framåtblick som också är en viktig 

förutsättning när vi senare diskuterar förslag till åtgärder.  

 

2.1. Pågående och genomfört arbete 

Trafikverket genomför löpande omvärldsbevakning och leverantörsdialoger för att skapa god 

framförhållning, för att identifiera utvecklingen i stort och hur marknaden för insatsvaror 

utvecklas. Leverantörsmarknadens utveckling och anläggningsbranschens nyckeltal följs 

löpande. I samband med pandemiåren och den pågående Ukrainakrisen har ytterligare 

åtgärder utretts för att bland annat säkra tillgången till bitumen och cement genom särskilda 

analyser för vägsidan.  

Dialog med berörda aktörer, från leverantörer till uppdragsgivare, har sedan en tid tillbaka 

skett löpande och med tät frekvens. Trafikverket har även deltagit i myndigheten 

Tillväxtanalys regeringsuppdrag om cement- och kalkbrytning. Trafikverket berörs även av 

det pågående uppdraget om nationell samordning av försörjningsberedskapen.1 Trafikverket 

kan även komma att beröras av det nya regeringsuppdraget om ökad försörjningsberedskap 

för varor och tjänster från industrin.2  

Trafikverket har också fattat beslut om ett antal åtgärder för att säkerställa tillgången till 

bitumen. Trafikverket ska  

 fortsätta omvärldsbevaka marknad, tillgång/efterfrågan och prisutveckling för 

bitumen och råolja, 

 inleda diskussioner med andra myndigheter om utökad volym av beredskapslager av 

råolja,  

 inleda diskussioner med leverantörer om säkerställande av hållbara leveranskedjor 

och alternativa beredskapslager av bitumen,  

 samverka med de nordiska länderna genom pågående samverkansprojekt.  

Utöver ovanstående pågående aktiviteter har tidigare föreslagits ett tillägg till Trafikverkets 

instruktion som medger inköp, försäljning, lagerhållning och tillhandahållande av 

bitumen/bindemedel i syfte att stärka beredskapsförmågan samt starta planeringen för 

operativt genomförande i mindre omfattning. Någon formell framställan har inte gjorts. 

När det gäller specifikt material inom järnvägsområdet pågår flera arbeten som syftar till att 

säkerställa tillgången till insatsvaror. Det handlar om att utveckla leverantörsdialogen, 

logistiklösningarna och arbetet med att hitta ersättningsprodukter och andra leverantörer.  

Därutöver pågår både pilotförsök och forskning kopplat till att hitta substitut till exempelvis 

bitumen, med andra bindemedel och även andra cementblandningar som innehåller en lägre 

andel kalk. Dessa arbeten är initialt sprungna ur vår gemensamma strävan mot 

hållbarhetsmålen, men de är minst lika viktiga för vår förmåga och vår önskan om ökad 

handlingsfrihet när det gäller försörjningsförmågan.  

                                                           
1 Dir. 2021:65. 
2 Dir. 2022:72. 
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Trafikverket arbetar också löpande med standardiseringsfrågor kopplade till material inom 

både väg- och järnvägsprojekt. Detta tillsammans med materialstrategiarbetet är viktiga 

insatser för framtidens materialtillgång och ytterst transportsystemets funktionalitet. 

 

2.2. Framtidens transportsystem  

Teknikutvecklingen i samhället går fort framåt, och Trafikverket planerar i dag för 

morgondagens behov. En trend som vi ser inom väginfrastrukturområdet är framväxten av 

olika typer av tekniska stödsystem för automatiserad trafik. Parallellt med denna utveckling 

ser vi arbetet med energiomställningen inom transportsektorn, med elvägar och 

elmotorfordon. Den infrastruktur vi har i dag kommer att se annorlunda ut i morgon. 

Väginfrastrukturen kommer i det avseendet att mer likna järnvägssystemet när det gäller 

teknik och automation inbyggt i systemet. Vetskapen om detta gör också att Trafikverket 

förordar ett generellt mandat för att upphandla och tillhandahålla material för 

väginfrastruktur. Det som är strategiskt i dag, kanske inte är det i morgon. 

Pilotprojekt inom elvägar har pågått några år, och vi ser att utvecklingen av 

väginfrastrukturen i framtiden kommer att ställa andra krav på material, redundans och 

standardisering – mer likt det som finns inom järnvägsinfrastrukturen. Införande av ny 

teknik och nya anordningar i vägområdet medför att drift och underhåll av anläggningen kan 

behöva utföras med nya metoder och med andra typer av maskiner och utrustning. Här är 

det viktigt att Trafikverket i ett tidigt skede utreder försörjningsfrågor och distribution på 

motsvarande sätt som myndigheten i dag hanterar material för järnvägsinfrastruktur.  

 

2.3. Utblick 

I samband med utredningen har vi även tagit kontakt med Finlands motsvarighet till 

Trafikverket, Finnish Transport Infrastructure Agency (FTIA), för att få en bild av hur 

försörjningen av insatsvaror inom väg- och järnvägsinfrastruktur hanteras där. Vi kan 

konstatera att situationen är i det närmaste identisk med hur det ser ut i Sverige. FTIA har 

egna lager av material för järnvägsinfrastruktur och löser materialtillgången för 

väginfrastruktur med avtal med entreprenörerna. Samtidigt har FTIA mandat att, om det 

behövs, även hantera egna lager med material för väginfrastrukturen. Detta har dock ännu 

inte tillämpats. 
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3 Kartläggning av strategiska insatsvaror 

I detta kapitel tittar vi närmare på vilka strategiska insatsvaror Trafikverket identifierat och 

hur försörjningen ser ut och fungerar i dag. Först behöver vi göra några antaganden om hur 

förhållandena och förutsättningarna ser i de olika faserna: normalt läge, fredstida kriser, höjd 

beredskap och krig.3 

Figur 2. Beredskapstrappan. 

  

 

 

3.1. Antaganden om de olika faserna och behov av strategiska 
insatsvaror 

 

Trafikverket har till uppgift att upprätthålla kritisk infrastruktur för prioriterade transporter. 

Till skillnad mot uppdraget i fred, med nybyggnation och underhåll enligt plan, är behovet 

vid höjd beredskap och krig annorlunda. Därmed ser behovet av insatsvaror också 

annorlunda ut. Nybyggnation, beläggningsarbeten, bro- och tunnelprojekt väntas inte bli 

prioriterade och inte heller icke-kritiskt underhåll. Detta innebär att behovet av cement, 

bitumen för asfalt, stål och komponenter för järnvägssystemet (TGM) är mindre vid höjd 

beredskap och krig. I stället kommer fokus att vara felavhjälpning, reparation och 

återställande av infrastruktur. I beskrivningen nedan redovisas hur efterfrågan på strategiska 

insatsvaror antas bli förändrat i de olika faserna och om det bedöms uppstå brist på 

insatsvaror. 

 

3.1.1. Normala förhållanden 

Under normala förhållanden utan störningar förväntas tillgången på strategiska insatsvaror 

möta myndighetens efterfrågan. Vi antar att såväl den inhemska marknaden som 

världsmarknaden för insatsvaror inte har några störningar eller kriser. Trafikverket utför sitt 

uppdrag enligt plan och utan störningar. 

                                                           
3 I bilaga 1 sammanfattas strategiska insatsvaror och de olika faserna i en tabell. Antagandena om 
faserna och behoven är förankrat med Försvarsmakten. 
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3.1.2. Fredstida kriser 

Fredstida kriser är naturkatastrofer, pandemier, handelsstörningar eller andra händelser 

som ger upphov till brist på insatsvaror. Vi antar i denna fas att Trafikverket får svårt att 

fullfölja sitt uppdrag och att samhället påverkas. Myndigheten har erfarenheter från 

pandemin, Ukrainakrisen och handelssanktioner som har utmanat Trafikverkets förmåga att 

fullt ut klara sitt planerade uppdrag. Det har till exempel handlat om längre leveranstid för 

material från Asien och Sydamerika och byte av leverantörer (på grund av sanktioner mot 

Ryssland), vilket påverkar planerade projekt. Trafikverket fullföljer sitt uppdrag enligt plan, 

men med mindre störningar. 

3.1.3. Höjd beredskap och krig 

I höjd beredskap och krig har logistik- och handelskedjor brutits. I allt väsentligt behöver 

Trafikverket förlita sig på de insatsvaror som finns nationellt (i egna eller andras lager). I 

höjd beredskap och krig förmodas efterfrågan på reparationer av infrastruktur att öka, 

framför allt i storstadsområden och vid kritiska infrastrukturnoder. Icke-kritiska 

underhållsåtgärder kommer att nedprioriteras, och reparation av ”potthål” på vägar är ett 

sådant exempel. Nybyggnation prioriteras också ned. Trafikverket ser behov av att öka 

omställningsförmågan från löpande underhåll till omfattande reparationer. Trafikverket 

fullföljer inte sitt ordinarie uppdrag, utan prioriterar reparation av kritisk infrastruktur. 

Behovet av strategiska insatsvaror som bitumen och cement minskar avsevärt. Vid höjd 

beredskap och krig kommer samhället inte att kunna förvänta sig samma kvalitetsnivå på 

transportsystemet som i fredstid. 

 

3.2. Nulägesbeskrivning järnväg  

För byggnation och underhåll av järnvägssystemet krävs en stor mängd insatsvaror. De är i 

allt väsentligt unika för den svenska järnvägsanläggningen och omfattar nära 14 000 artiklar. 

Vi grupperar in dem i följande grupper: räl, slipers, övrigt spår, spårväxlar, övrigt spårväxlar, 

bangårdsanläggning, elanläggning, signalanläggning, tele och övriga. Utifrån definitionen av 

strategiska insatsvaror är därmed bedömningen att samtliga insatsvaror inom järnväg 

omfattas. Nedan framgår hur försörjningen ser ut i dag. 

 

3.2.1. Materialförsörjning till basunderhållskontrakt och investeringsprojekt 

Trafikverket tillhandahåller en försörjningslösning utifrån från det definierade behovet av 

material och kravet på tillgänglighet. Detta bygger på dialog med underhållsdistrikten och 

kontrakterade leverantörer, samt den inköpshistorik Trafikverket tillhandahåller för 

respektive entreprenad. När det gäller investeringsprojekt baseras försörjningslösningen på 

projektets behov av material och tidsplan. Lösningen bygger på dialog med 

investeringsprojekten och kontrakterade leverantörer för att säkra projektets framdrift. 

Försörjningslösningen är uppbyggd på att materialet är tillgängligt via nationella lager eller 

leveranser från leverantörer, och även tillfälliga lager kan etableras. 

Trafikverkets egna lager inom järnväg omfattar sex nationella lager, fem försörjningspunkter 

och cirka 125 entreprenadlager. Därutöver sker även direktleveranser från leverantör till 

byggplats.  

Försörjningslösningen innebär följande: 

 försörjningspunkter och entreprenadlager har en säkrad påfyllning, vilket sker från 

nationella lager, 
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 placeringen av entreprenadlager och deras innehåll utgår från respektive 

entreprenads anläggning och dess status samt var leverantören är etablerad, 

 varje leverans finns dokumenterad och statistiken kan användas för analys och 

underlag för att förbättra och effektivisera flödet och 

 Trafikverket har beredskap dygnet runt för att lösa försörjningen vid akuta händelser. 

 

3.2.2. Försörjningsrisker järnväg 

De senaste åren har Trafikverket haft utmaningar när det gäller leveranser och störda 

logistiklösningar för en del material inom TGM järnväg. Det har handlat om räler, 

komponenter med halvledare och på senare tid längre leveranstider för vissa komponenter 

inom segmentet kontaktledning. Kompenserande åtgärder har vidtagits genom prioriteringar 

mellan olika projekt. Nuläget kan beskrivas som ansträngt, med längre och osäkrare 

leveranstider som följd. 

Bedömningen av utvecklingen är att nuvarande situation kommer att bestå minst under hela 

2022 och förmodligen under 2023. Trafikverket behöver fortsätta med åtgärder för att säkra 

försörjningen genom att säkerställa långsiktiga, stabila försörjningsflöden genom ökad 

kontroll och riskhantering. Trafikverkets förmåga att hantera risker i försörjningen har under 

de senaste åren utvecklats till följd av pandemin och kriget i Ukraina. 

Inom järnväg har Trafikverket bemyndigande i myndighetens instruktion att lagerföra och 

tillhandahålla materiel. Det innebär tillräckliga förutsättningar i form av handlingsfrihet och 

omställningsförmåga för att i framtiden hantera försörjningsriskerna.  

 

3.3. Nulägesbeskrivning väg 

För byggnation och underhåll av vägsystemet krävs också en stor mängd insatsvaror. Det 

handlar om material för ett antal teknikområden: byggnadsverk, infrasystem, 

vägutrustning/sidoområden/anläggning, vägyta och vägkropp samt telekom, it-infra och 

trafik/driftledning. Utifrån definitionen av strategiska insatsvaror och utredningens 

avgränsningar diskuteras följande strategiska insatsvaror för väg: bitumen, cement, stål och 

salt. Nedan framgår hur försörjningen ser ut i dag. 

 

3.3.1. Materialförsörjning till basunderhållskontrakten och investeringsprojekt 

Svevia, Peab, NCC, Skanska och Terranor dominerar anläggningsbranschen när det gäller 

väginvesteringar, drift, tunnel och underhållsbeläggningar. Historiskt sett har dessa aktörer 

aktivt arbetat för ökad kontroll över hela produktionskedjan, för att på så vis kunna öka 

lönsamheten. Det innebär strategiskt sett att företagen samverkar med leverantörer och 

investerar i egen produktion av viktiga råvaror. Flera företag äger asfaltverk, betongstationer 

och bergtäkter. Sammantaget ökar det här effektiviteten i produktionskedjan, samtidigt som 

det begränsar konkurrensen. 

För byggande och underhåll av vägar har vi initialt diskuterat följande strategiska insatsvaror 

utifrån definitionen: bitumen, cement, stål och salt. Det visar sig att dessa insatsvaror faller 

inom definitionen enbart i normalläge och fredstida kriser. När det gäller möjligheter till 

substitut för bitumen, cement, stål och salt är de än så länge ganska begränsade. Det pågår 

forskning och försök med alternativa bindemedel till bitumen för asfaltsblandningar, men 

några reella möjligheter har ännu inte realiserats. På motsvarande sätt testas nya 
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blandningar till betong så att beroendet av cement kan minska något, men det finns ännu 

inget etablerat substitut på marknaden. Trafikverket avtalar med leverantören om både 

arbete och material för nybyggnation och underhåll väg. Detta innebär tät kontakt och dialog 

om tillgången till material. Bland annat har det varit aktuellt i fråga om just bitumen, cement 

och stål. Bedömningen är dock i dagsläget att det inte är någon brist. Det som däremot just 

nu har lyfts upp är en framtida brist på sommarvägsalt (dammbindningssalt). I sådant salt 

ingår blandningar med kalciumklorid med mera. Stor efterfrågan på kalcium gör att andra 

tillsatser ersätter kalciumklorid för sommarvägsalt. Därutöver finns alternativ såsom sand 

och grus som substitut för vintervägsalt. Generellt lagerför inte leverantörer stora volymer, 

utan de beställs utifrån behov i nya projekt eller basunderhållskontrakt. Ökad lagervolym är 

förknippad med kostnadsökningar och andra utmaningar om större lagerkapacitet. Det är 

därför väsentligt att ha kännedom om marknaden för dessa insatsvaror.  

 

3.3.2. Marknad för cement 

Trafikverkets upphandlade volym är 0,5 miljoner ton, vilket utgör cirka 15 procent av den 

svenska förbrukningen. Cementas fabrik i Slite producerar cirka 2,3 miljoner ton cement per 

år och står för 75 procent av den totala marknadsvolymen i Sverige om cirka tre miljoner ton. 

Cementtillverkning finns också i Skövde, och där produceras cirka 0,6 miljoner ton per år. 

Skövdefabriken försörjer uteslutande västra Sverige.  

Cementa ingår i den tyska multinationella byggmaterialkoncernen Heidelbergcement AG, 

med en samlad, årlig cementproduktion om cirka 122 miljoner ton. Cementa har ett flertal 

terminaler i Sverige och det finns ytterligare terminaler som hanteras av andra aktörer. 

 

3.3.3. Marknad för bitumen 

Bitumen är en produkt som framställs ur petroleum och som till stor del används som 

bindemedel för tillverkning av asfalt och tankbeläggningar. Man brukar klassificera råoljor 

med utgångspunkt från egenskaper i så kallade lätta eller tunga råoljor. De tunga råoljorna 

innehåller vanligtvis mycket bitumen, medan de lätta råoljorna innehåller mycket bränslen. 

Olja som lämpar sig för bitumentillverkning kommer främst från Venezuela, Iran, 

Saudiarabien och Ryssland. Dessa ursprungsländer medför att geopolitiska förändringar 

snabbt kan påverkan flöden även till Sverige.  

Trafikverket är en stor beställare av vägentreprenader och underhållsåtgärder där asfalt och 

bindemedlet bitumen är en strategisk insatsvara. Trafikverket har i dialog med branschen 

haft en tydlig hållning när det gäller ansvarsfrågan, vilket har bidragit till att den svenska 

marknaden agerat och själva verkar för att säkra sina leveranskedjor och tillgången till 

insatsvaran. Leverantörernas förmåga att hantera svängningar i leveransflöden har 

utvecklats och förbättrats de senaste åren, men förutsättningarna kan förändras. Sedan 

kriget i Ukraina bröt ut har priset på bitumen stigit kraftigt.  

När det gäller bitumen och asfalt använder Trafikverket cirka 65 procent av den totala 

marknadsvolymen i Sverige. Trafikverket köper eller tillhandahåller inte insatsvaror som 

bitumen och asfalt utan beställer ”beläggningsåtgärder” av leverantörer som Peab, Svevia, 

NCC och Skanska. De köper i sin tur insatsvaror från främst Nynas AB, Total, Shell och Neste 

eller genom ”traders” som Vitol eller Puma.  

Grundläggande förutsättningar för Trafikverkets verksamhet är en sund och 

konkurrenskraftig bitumenmarknad med hög transparens och god beredskap. Trafikverket 

har av det skälet under 2020–2021 initierat och bedrivit ett internt uppdrag med 
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inriktningen att minska risken för leveransstörningar av bitumen till Trafikverkets 

verksamhet. 

 

3.3.4. Försörjningsrisker väg 

De senaste åren har Trafikverket haft utmaningar när det gäller leveranser och risker för 

brister inom bitumen och cement. Generellt har det även varit kraftiga prisökningar de 

senaste åren. 

Bedömningen av utvecklingen är att nuvarande situation kommer att bestå minst under hela 

2022 och förmodligen under 2023. Myndigheten behöver alltså fortsätta med åtgärder för att 

säkra försörjningen genom att säkerställa långsiktiga, stabila försörjningsflöden genom att ha 

kontroll och minimera riskerna. 

Trafikverket saknar bemyndigande genom myndighetens instruktion, och därigenom saknas 

förutsättningar för att exempelvis hantera försörjningsriskerna genom egen lagerhållning. 

 

3.4. Överväganden 

Trafikverket har utifrån regeringsuppdraget bedömt behovet av att säkerställa tillgången till 

strategiska insatsvaror genom avtal eller egen regi. I dagsläget ser Trafikverkets mandat att 

agera olika ut för väg respektive järnväg. För närvarande omhändertas tillgången till 

identifierade strategiska insatsvaror på ett tillfredsställande sätt, även om det inte går att 

utesluta en risk för framtida brister. Det pågår också en utveckling av samhällets förmåga och 

försörjningsberedskap, där även Trafikverket ingår. Resultatet är ännu okänt, men sannolikt 

kan Trafikverket komma att teckna olika typer av avtal med leverantörer för att skapa 

robusthet i faserna för höjd beredskap och ytterst krig. Det kan komma att omfatta såväl 

maskiner som personal och material. 

De tekniska skillnaderna i systemen för väg respektive järnväg innebär att vi inom vägsidan 

inte kan se de fördelar vi ser med att material för järnväg i sin helhet hanteras via 

Trafikverket. Inom TGM används ett större antal och mer tekniskt komplicerade 

komponenter som inte används i andra sektorer. Vägmaterial kan på andra sätt användas 

inom andra sektorer, inte minst inom den övriga bygg- och anläggningsbranschen. 

 

Järnväg 

Utifrån befintligt bemyndigande fortsätter vi utveckla vår lagerverksamhet inom material för 

järnvägssystemet. I de fall det är lämpligt ska fler leverantörer kunna användas för vissa 

strategiska insatsvaror. 

Strategiska insatsvaror som betongslipers, räl och andra komponenter för järnvägsområdet 

har i dag ett lagervärde på drygt en miljard kronor. Omsättningshastigheten är cirka 2 gånger 

per år, vilket innebär en lageruthållighet om cirka 6 månader. Lagernivåer och lagringsbehov 

analyseras löpande och är beroende av olika påverkansfaktorer, till exempel förändringar i 

ledtider och i kostnader för inköp av material samt ökade volymer, nya sortiment och 

förändringar i pågående och planerade projekt. Trafikverket kan komma att behöva 

återkomma om ökade kostnader för tillkommande lagerplatser, med anledning av förändrade 

lager- och logistiklösningar för TGM. 
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Väg 

 

Trafikverket bedömer att det inom vägområdet i dag finns förmåga och kapacitet för att 

marknaden (leverantörerna) ska kunna svara för lagerhållning och säkerställa tillgången till 

insatsvaror. Det finns kunskap, erfarenhet och integrerade företag som ger 

effektivitetsvinster som saknas inom järnvägsområdet. Flera av de strategiska insatsvarorna 

som diskuterats inom vägsidan är cement, stål med mera. Detta är insatsvaror som används 

av anläggningsbranschen i stort, och det är risk för suboptimering om Trafikverket skulle 

lagerföra dessa varor i någon större, kontinuerlig omfattning.  

Trafikverkets inriktning är att ta tillvara marknadens förmåga att planera för och distribuera 

de insatsvaror som Trafikverket bedömer är strategiska. Det finns expertis på 

entreprenadsidan när det gäller dessa områden, vilket Trafikverket bedömer vara mycket 

värdefullt. Krav på lagernivåer av vissa insatsvaror i en oviss tid kan vara exempel på 

avtalsjustering som mycket väl kan bli aktuell. Information om marknaden och företagen 

samt deras förmåga är viktiga ingångsvärden för Trafikverkets samlade förmåga och 

säkrande av insatsvaror. Att fortsätta systematisera uppföljningen av leverantörer bedömer vi 

också vara en framgångsfaktor i arbetet med att förbättra säkerställandet av tillgången till 

insatsvaror generellt och strategiska insatsvaror i synnerhet.  

Trafikverket har i dag förmåga att ställa krav i avtal om det skulle krävas. Däremot saknas 

mandat att upphandla, lagerhålla och distribuera strategiska insatsvaror inom vägområdet. 

Utifrån ovanstående överväganden finns inget omedelbart behov av att utöka lagerhållningen 

och hanteringen av insatsvaror för väginfrastrukturen i egen regi. 

Med anledning av erfarenheterna från pandemin, Ukrainakriget och andra störningar i 

leveranser konstaterar vi att Trafikverket saknar handlingsfrihet och omställningsförmåga i 

jämförelse med järnvägsområdet. Trafikverket är helt beroende av att kontrakterade 

leverantörer planerar och löser eventuella framtida bristsituationer. Att genom avtal med 

leverantörer ställa krav för att helt förebygga bristsituationer bedöms som osäkert i händelse 

av fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig, inte minst utifrån att kontrakten alltid har 

begränsad giltighet i tid. Framtida insatsvaror inom vägområdet skulle dessutom kunna vara 

mer tekniskt komplicerade än dagens och mer likna TGM. Sammantaget bedömer vi att 

förslaget med förordningsändring är väl motiverat. 

Trafikverket föreslår därför att förutsättningar för handlingsfrihet och omställningsförmåga 

ska säkerställas genom förordningsändring, eftersom framtida brister inte kan uteslutas. I de 

fall det är lämpligt ska fler leverantörer kunna användas för vissa strategiska insatsvaror. 

Trafikverket bedömer att strategiska insatsvaror kan komma att variera över tid och utreder 

och kostnadsberäknar därför inte varje strategisk insatsvara i denna utredning. Vi bedömer 

att förslaget som gäller vägområdet inte innebär ökade kostnader för staten, utan ryms inom 

befintlig finansiering. En tidigare, intern utredning om bitumen har visat att kostnaden för 

lagerhållning och hantering uppgår till 10–15 miljoner kronor årligen.  
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4 Trafikverkets förslag 

Trafikverkets förslag: 

Trafikverket får bemyndigande att upphandla och tillhandahålla material för 

väginfrastruktur, genom ändring i myndighetens instruktion.  

Trafikverket ska också fortsätta prioritera och genomföra åtgärder som ökar robustheten i 

försörjningskedjorna, i syfte att säkerställa tillgängligheten för strategiska insatsvaror.  

I föregående kapitel konstaterar vi att det finns risk för brist på strategiska insatsvaror inom 

väg- och järnvägsområdet. Arbetet med att säkerställa tillgången till strategiska insatsvaror 

är en del av utvecklingen av vår samlade förmåga och försörjningsberedskap. I 

uppbyggnaden av totalförsvaret är målet att skapa försörjning under minst tre månader av 

höjd beredskap och krig. 

Det är absolut nödvändigt att Trafikverket genom avtal eller i egen regi kan vidmakthålla 

kritisk infrastruktur genom tillgång till det material som behövs. Trafikverkets 

handlingsutrymme och omställningsförmåga kan ytterligare förstärkas genom att den 

föreslagna förordningsändringen ger bemyndigande att hålla lager för insatsvaror inom 

vägområdet.  

Syftet med bemyndigandet är att Trafikverket vid extraordinära bristsituationer, till exempel 

kris, höjd beredskap och krig, får möjlighet att lagerföra insatsvaror i egen regi. I de fall det 

skulle vara aktuellt att lagerhålla exempelvis bitumen eller andra insatsvaror som behöver 

omsättas, kommer Trafikverket att neutralt och rättvist förse avtalade leverantörer med den 

aktuella varan.  

Utöver den föreslagna förordningsändringen avser Trafikverket att i det fortsatta arbetet 

beakta utvecklingen inom transportinfrastrukturen, ta hänsyn till samhällsekonomiska 

effekter och i övrigt beakta Sveriges behov inom civil beredskap.  

Myndigheten behöver fortsätta utveckla det arbete som redan initierats. Detta avser fortsatt 

utvecklad dialog med marknaden, strukturerad omvärlds- och marknadsanalys, utveckling av 

leverantörsstrategier, avtalsjusteringar, lager- och logistiklösningar (TGM) och 

leverantörsuppföljning. Detta syftar till att ta tillvara marknadens förmåga att planera för och 

distribuera de insatsvaror som Trafikverket bedömer som strategiska.  
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I figuren nedan redovisas den förflyttning som utredningen föreslår – att Trafikverket i egen 

regi också ska kunna tillhandahålla varor som används för väginfrastrukturen. 

 

Figur 3. Matris avtal/egen regi 
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5 Konsekvensanalys 

I detta kapitel analyserar vi våra förslag. Förslaget om förordningsändring kräver en 

konsekvensutredning och anges i avsnitt 5.1.  

 

5.1. Förordningsändring 

Problembeskrivning och önskad effekt av ändringarna  

Trafikverkets uppdrag att bygga, underhålla och driva väg- och järnvägsinfrastruktur kräver 

tillgång till maskiner, personal och insatsvaror. I regeringsuppdraget har en översyn gjorts 

när det gäller att säkerställa strategiska insatsvaror för uppdraget i alla faser (normalläge, 

fredstida kriser, höjd beredskap och krig). Ett förhållande som vi under senare år har 

observerat (orsakat av fredstida kriser såsom pandemin, handelssanktioner m.m.) är att det 

från tid till annan blir brist på varor som Trafikverket är beroende av. Vi har ett nytt 

omvärldsläge, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och ett omfattande arbete med civil 

beredskap som också ger anledning att se över försörjningsfrågorna i allmänhet och 

tillgången till strategiska varor i synnerhet.  

De åtgärder som beskrivs i denna utredning syftar till att minimera denna osäkerhet. Vi kan 

konstatera att viktiga komponenter för att hantera risker och osäkerheter om framtida 

tillgång till material är att skapa redundans, handlingsutrymme och omställningsförmåga. 

Trafikverket initierar därför arbeten med att se över leverantörsalternativ, lagerplatser och 

kravspecifikationer i avtalen för våra leverantörer. Därutöver struktureras omvärlds- och 

marknadsbevakning för att fånga in större trender för kritiskt material. Denna 

konsekvensutredning avser ytterligare en komponent för att skapa handlingskraft och 

omställningsförmåga – en ändring i Trafikverkets instruktion för att förtydliga Trafikverkets 

möjlighet att upphandla och tillhandahålla material för väginfrastruktur.  

När Trafikverket får förutsättningar för att skapa lagringskapacitet för strategiska insatsvaror 

minskar risken för att vi inte hamnar i en bristsituation. Det kan till exempel handla om 

mindre lager för bitumen4, som omsätts neutralt på marknaden, men som kan användas i en 

bristsituation. Syftet är förenklat att skapa ytterligare säkerhet och inte att påverka 

nuvarande marknadslösningar. Denna lösning skapar också flexibilitet för framtida 

bristvaror och för framtidens transportsystem, och den omfattar inte bara nuvarande 

bristvaror (exempelvis bitumen).  

 

  

                                                           
4 Bitumen, är ett viktigt bindemedel som utvinns ur råolja och används i produktion av asfalt. 
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Alternativa lösningar och effekter om reglering uteblir 

Trafikverket bedömer att några alternativa lösningar inte är aktuella eller möjliga.  

Om regleringen uteblir kommer Trafikverket att sakna handlingsutrymme för att säkerställa 

tillgången till strategiska insatsvaror i alla faser. Det finns därmed en ökad risk för att det 

uppstår situationer där Trafikverket inte fullt ut kan utföra sitt uppdrag på grund av brist på 

insatsvaror. 

Trafikverket har bedömt att avgiftsförordningen (1992:191) inte är tillämpbar för det 

myndigheten vill uppnå med förmåga att upphandla och tillhandahålla material för 

väginfrastruktur. Den förordningen lämpar sig för tillfälliga behov och 

försäljningsverksamhet i mindre omfattning. 

Berörda av regleringen 

De som berörs av regleringen är Trafikverket och i mycket begränsad omfattning de 

leverantörer Trafikverket kontrakterar. 

Konsekvenser av regleringen 

Den största konsekvensen av regleringen som identifierats är att Trafikverket skapar en 

större trygghet och förmåga att parera situationer med risk för brist på strategiska 

insatsvaror. Ett mindre sårbart transportsystem är också en väntad konsekvens. Eftersom 

Trafikverket inte avser att påverka fungerande marknadslösningar på materialsidan, bedöms 

inga konsekvenser uppstå för övriga berörda. Trafikverket tillhandahåller enbart i de fall 

marknaden inte kan göra det. En modell för neutral fördelning för omsättning av eventuella 

lager säkerställer detta. De ekonomiska konsekvenserna för Trafikverket beror på vilken 

insatsvara det handlar om och vilken lagerkapacitet som det avser. Ett exempel är att om 

Trafikverket skulle börja lagerhålla bitumen (vilket vi tidigare gjort) handlar det om 10–15 

miljoner kronor per år. Bedömning får göras i varje fall Trafikverket avser att använda 

mandatet i förordningen, men det bör inrymmas inom befintlig ram.  

Överensstämmelse med EU-rättslig och internationell reglering 

Bedömningen är att regleringen överensstämmer med EU-rättslig och internationell 

reglering, mot bakgrund av att motsvarande reglering redan finns för insatsvaror inom 

järnvägssystemet. 

Tidpunkt för ikraftträdande och informationsinsatser 
Förordningstexten bör ändras så snart som möjligt och kräver inga särskilda 

informationsinsatser. Trafikverket kommer med god framförhållning att kontakta berörda 

leverantörer om det skulle vara aktuellt att använda mandatet för någon strategisk 

insatsvara. 

Betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga och övriga 

villkor 

Förslaget bedöms inte få några effekter för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga och övriga villkor. Trafikverket tillhandahåller enbart i de fall 

marknaden inte kan göra det. 
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6 Författningsändring och kommentar 

Förslag till ändring av förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket 

 

Härigenom föreskrivs att 6 § punkten 2 i förordning (2010:185) med instruktion för 

Trafikverket ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse  

 

6 § Trafikverket får bedriva uppdrags-, 

uthyrnings- och försäljningsverksamhet 

som är förenlig med verkets uppgifter i 

övrigt. I detta ingår att 

– – – 

 2. upphandla och tillhandahålla materiel 

för järnvägsinfrastruktur, 

– – – 

Förordning (2019:11). 

 

Föreslagen lydelse  

 

6 § Trafikverket får bedriva uppdrags-, 

uthyrnings- och försäljningsverksamhet 

som är förenlig med verkets uppgifter i 

övrigt. I detta ingår att 

– – – 

2. upphandla och tillhandahålla materiel 

för väg- och järnvägsinfrastruktur, 

– – – 

   Förordning (2019:11).

 

Bestämmelsen innebär att Trafikverket kan säkerställa materiel för väginfrastruktur i egen 

regi, när behov uppstår. Syftet är då att vid akut brist, utifrån beredskapssynpunkt, öka 

Trafikverkets förmåga i krissituationer.



Bilaga 1 

 

Strategiska insatsvaror inom väg och järnväg 

 

  
                          = Kraftigt minskat behov/efterfrågan på insatsvaran 

 

 

Utvecklingsplan  

Utvecklingsplanen som beskrivs i denna bilaga ger en mer detaljerad bild av de aktiviteter 

Trafikverket ser som angelägna på kort sikt (2022–2025) och på medellång sikt (2025–

2030), för att förbättra förutsättningarna för att säkerställa strategiska insatsvaror för 

byggande och underhåll av transportinfrastrukturen. 

 

Arbeten på kort sikt (2022–2025): 

 leverantörsdialog, analys av parallella eller dubbla leverantörer på befintliga avtal, 
backup-leverantörer 

 fortsatt analys av lagerhantering av tekniskt godkänt material (egna och 
entreprenadlager) 

 fortsatt analys kopplat till möjlig materialåtervinning och substitut 

 fortsatt analys av avtal 

 utvecklad uppföljning med flaggning av befintliga leverantörer. 

Arbeten på medellång sikt (2025–2030) 

 möjlighet till lagerhållning av material för väginfrastruktur i egen regi realiserad 

 avtalsjustering mot leverantörer väg genomförs löpande 

 etablerat samarbete med Norge (BaneNor) och ERPC 

 utvecklad omvärlds- och marknadsanalys har gett resultat 

 lagerhantering och lagerkapacitet för tekniskt godkänt material anpassad till våra 

behov. 

Fas/Insatsvara Normalt Fredstida kriser Höjd beredskap Krig 

Modell Egen regi Avtal Egen regi Avtal Egen regi Avtal Egen regi Avtal 

VÄG         

Cement  x  x  x  x 

Bitumen  x  x  x  x 

Stål  x  x  x  x 

Salt  x  x  x  x 

JÄRNVÄG         

TGM x  x  x  x  

Räl x  x  x  x  

Slipers x  x  x  x  
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