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Generaldirektören har ordet 

När jag tillträdde som 
generaldirektör i mars 2022 
hade Ryssland precis gått in i 
Ukraina. Trots det 
allvarsamma omvärldsläget 
har vi levererat mer åtgärder 
för ett robust transportsystem 
än någonsin tidigare. Precis 
som under pandemin har 
verksamheten visat stor 
handlingskraft och flexibilitet 
för att på bästa sätt lösa 
utmaningarna. 

Ett omvälvande år 
Knappt hade Sverige avskrivit covid-19 som samhällsfarlig sjukdom, förrän 

en annan världspåverkande händelse inträffade: ett krig i Europa. 

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat allt från säkerhetspolitik till 

råvaru- och energipriser. Trafikverkets nationella kriskoordinering, som 

hade blåsts av i takt med att covid-19-restriktionerna lättat, aktiverades 

återigen – men nu med anledning av kriget.  

I samband med att regeringen i maj presenterade myndighetsreformen för 

civilt försvar och krisberedskap fick vi uppdraget att från och med den 

1 oktober 2022 vara sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn 

transporter. Sektorsansvaret ska bidra till att stärka transportområdets 

förmåga vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

Trafikverket har också fått uppgiften att anpassa sin verksamhet och 

organisation till de nya regionala civilområdena inom det civila försvaret, 

vilket kommer att underlätta samordning och samverkan. Vår nya 

regionindelning träder i kraft den 1 januari 2024. 

I december fattade regeringen också ett beslut om att avbryta planeringen 

av ett sammanhängande system av nya stambanor. Vi har därför startat ett 

arbete med att analysera konsekvenserna av beslutet. 

Kostnader i fokus 
Under hösten beslutade vi hur vi ska hantera pågående kontrakt som får 

ökade kostnader på grund av omvärldsläget. Leverantörer fick möjlighet att 

söka ersättning för den del av kostnadsändringen som överstiger 2,5 procent 

av entreprenadsumman. Vi förlängde också vårt tidigare erbjudande om 

reglering av ökade drivmedelskostnader i pågående leverantörskontrakt. 

Kostnadskontroll var ett prioriterat område för oss redan före kriget och 

inflationen som följde, och vi har under året fortsatt att utveckla våra 

metoder för att följa utvecklingen och agera i tid. Regeringen har också gett 
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myndigheten Trafikanalys i uppdrag att i samverkan med 

Ekonomistyrningsverket granska och följa upp Trafikverkets arbete för en 

förbättrad kostnadskontroll, och det välkomnar vi. 

Järnvägsbranschen har haft bemanningsutmaningar, särskilt efter 

pandemin. Detta i kombination med sprickbildning i rälsen på Västra 

stambanan och Södra stambanan ledde till ett ökat antal inställda och 

försenade tåg. Även övergången till det nya tågplaneringssystemet TPS 

(Train Planning System) har inneburit utmaningar. TPS har tagits fram 

inom ramen för projektet MPK (Marknadsanpassad planering av kapacitet).  

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att vi under 2022 genomförde fler 

planerade arbeten i spår än någonsin tidigare, vilket på sikt kommer att 

göra anläggningen mer robust.  

Kompetens – en nyckelfråga 
Rätt kompetens är en nyckelfråga för att klara de utmaningar vi står inför, 

inte minst på järnvägssidan där hela branschen behöver återväxt av kritiska 

specialkompetenser. Under året har vi till exempel ihop med andra 

järnvägsaktörer etablerat Järnvägscollege. Det är en ny organisation som 

ska samordna och kvalitetssäkra utbildningar inom järnvägsbranschen. 

Ökande personalomsättning och kraftigt ökad rörlighet på arbets-

marknaden kräver en kraftsamling för att säkerställa Trafikverkets tillgång 

till rätt kompetens. Det gäller att både behålla befintliga medarbetare och 

utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare.  

Relation, kommunikation och dialog 
Förtroendet för Trafikverket är gott. Men förtroende kan aldrig tas för givet, 

utan är något man förtjänar genom att fortsätta att sträva efter förbättringar. 

Vi måste ständigt förnya och utveckla vår dialog med omvärlden för att skapa 

största möjliga värde för medborgare och näringsliv.  

Det kan handla om hur vi gör byggprojektens samråd tillgängliga för fler 

medborgare genom att erbjuda digital medverkan på distans. Det kan också 

handla om hur vi i samarbete med järnvägsbolag utvecklar trafik-

informationen till resenärer – inte minst i stört läge, då god 

kommunikation om orsak och prognos för ny tid är avgörande för att 

resenären ska kunna göra rätt val och använda tiden på bästa sätt.  

Under året lanserade vi också tjänsten Tågkartan, som visar var tågen 

befinner sig i realtid, och appen Mina tåg, som togs fram i samarbete med 

bland annat Synskadades Riksförbund, Dyslexiförbundet och 

Afasiförbundet. Appen Mina tåg ger resenärer tillgänglighetsanpassad 

trafikinformation direkt i telefonen.  

En bekräftelse på att vi gör framsteg kom när vi vann Stora 

Kommunikationspriset 2022 i kategorin Bästa förändringskommunikation, 

för arbetet med Norrbotniabanan. Stora Kommunikationspriset delas ut av 

Sveriges kommunikatörer till organisationer eller personer som gjort stora 

insatser inom kommunikation det senaste året.  
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Läget nu och framåt 
I juni beslutade regeringen om nationell plan för transportinfrastrukturen 

och ekonomiska ramar för länsplaner för åren 2022–2033. I budget-

propositionen för 2023 har några förändringar gjorts; bland annat har vissa 

medel omfördelats från järnvägsunderhåll till vägunderhåll, i enlighet med 

förslag från oss. Dessa medel kan på kort sikt bättre omsättas och göra 

nytta inom vägunderhållet. Regeringen vill dessutom se ökade anslag till 

Trafikverket till följd av omvärldsläget, inflationen och vår roll som 

sektorsansvarig beredskapsmyndighet.  

Vägtrafiken har successivt ökat under 2022. Det har dessvärre inneburit att 

antalet omkomna i vägtrafiken också har ökat något. Vi ser en liknande 

utveckling i våra grannländer som bedöms vara kopplad till ökad trafik 

efter pandemin.  

I maj publicerades en ny aktionsplan för säker vägtrafik, där 33 aktörer 

deltar med 250 åtgärder för en säker vägtrafik. Aktionsplanen är ett viktigt 

bidrag i strävan mot Nollvisionens nästa etappmål – att halvera antalet 

omkomna i vägtrafiken mellan år 2020 och 2030.  

Säkerheten på järnväg har förbättrats. Obehöriga i spår är fortfarande ett 

stort problem, men antalet självmord (som utgör majoriteten av omkomna 

på järnvägen) minskade något under 2022. Trafikverket samverkar med 

andra aktörer för att utvecklingen ska fortsätta gå åt rätt håll. 

Transportsektorn ska minska utsläppen med 70 procent till 2030 – ett 

klimatmål som utmanar. Bland positiva hållbarhetstrender syns att 

elbilarna har blivit fler, och regeringen har aviserat att man vill fortsätta 

utbyggnaden av laddinfrastruktur.  

Vi arbetar med de delar vi kan påverka för att Sverige ska vara fossilfritt 

2045, till exempel via upphandlingskrav i våra projekt. Ett fint kvitto kom 

när Fyrspåret Malmö–Lund fick ta emot Sweden Green Building Councils 

pris för hållbar infrastruktur.  

När detta skrivs går mitt första år som Trafikverkets generaldirektör mot 

sitt slut. Världen, Sverige och Trafikverket står inför många utmaningar, 

men det är med stolthet jag kan konstatera att jag och mina medarbetare 

fortsätter att utveckla ett transportsystem där alla kommer fram smidigt, 

grönt och tryggt. 

 

 

Borlänge februari 2023 

 

 

Roberto Maiorana 

Generaldirektör 
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I korthet 

Ett robust transportsystem är en förutsättning för att få 
samhällets hjul att snurra. Trafikverkets ansvar är att förvalta 
och utveckla den statliga transportinfrastrukturen så att både 
människor och godsleveranser kommer fram smidigt, grönt och 
tryggt. 

Verksamhetsvolym och dess finansiering 

Trafikverkets verksamhet 2022 omfattade totalt 83,7 miljarder kronor. En 

översikt över vad medlen användes till finns i diagram 1 och finansieringen 

av verksamheten finns i diagram 2.  

Diagram 1 Trafikverkets kostnader för verksamheten 2022, miljarder kronor  

 

 

Den största delen av kostnaderna gick till väg- och järnvägsinvesteringar 

och till drift och underhåll av väg och järnväg.  
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Diagram 2 Trafikverkets finansiering av verksamheten 2022, miljarder kronor 

 

 

Verksamheten finansierades huvudsakligen av anslag. Övrig finansiering 

bestod av lån, bidrag samt intäkter av avgifter och övriga intäkter.  

Året i korthet – ett turbulent år  
Kriget i Ukraina har haft stor inverkan på såväl stigande priser som 

utmaningar i materialförsörjningskedjorna. Försörjningssituationen och 

långa ledtider har påverkat hur många åtgärder Trafikverket kunnat 

genomföra. Vi för en tät dialog med våra leverantörer om situationen och 

hur vi på bästa sätt kan lösa de utmaningar som uppstår.  

I början av 2022 släppte Sverige de restriktioner som landet haft under 

covid-19-pandemin. Trafiken på väg och järnväg har sedan dess ökat, se 

diagram 3. Persontrafiken på väg har ökat med 3,5 procent jämfört med 

2021 medan godstrafiken på väg gick ner 0,6 procent under året. På järnväg 

har persontrafiken ökat med 6,4 procent och godstrafiken med 3,9 procent 

jämfört med 2021. Flygtrafiken har också ökat under året men ligger 

fortfarande under volymerna före pandemin. 
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Diagram 3 Trafikutveckling väg, järnväg och luftfart 2019–2022, index jan 2019 =1,00 

 

 

Efter att pandemirestriktionerna avvecklades i Sverige har Trafikverket gått 

in i en ny vardag, där arbete på kontor varvas med distansarbete. Många 

medarbetare har kunnat teckna överenskommelse om distansarbete, som 

innebär att medarbetaren kan utföra cirka 40 procent av arbetet på distans. 

En stor andel medarbetare har dock arbetsuppgifter som kräver fysisk 

närvaro på arbetsplatsen, till exempel trafikledare, personal på färja, 

förarprövare och även viss projekt- och underhållspersonal. 

Året i korthet – insatser och effekter 

Trafiksäkerhet 

Nollvisionen är sedan länge grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. 

Under 2022 omkom något fler än under föregående år i vägtrafiken, 

preliminärt 220 personer. Ökningen antas delvis vara en effekt av ökande 

trafik efter ett par år med mindre trafik under pandemin.  

Regeringen har beslutat om nationell plan och ekonomiska ramar för 

länsplaner för åren 2022–2033. Det sätter en del viktiga förutsättningar för 

hur långt vi kan nå i förhållande till bland annat etappmålet för trafik-

säkerhet till 2030. Målet är att antalet omkomna ska halveras (jämfört med 

medelvärdet av utfallen 2017–2019).  

Trafikverket beslutade inte om några hastighetsändringar under 2022, i 

avvaktan på regeringens fastställelse av ny nationell plan. Trafikverket 

reviderade också en tidigare sänkning och höjde hastigheten från 80 till 90 

km/tim på drygt 30 mil väg, efter överklagan.  

Antalet omkomna i det statliga järnvägssystemet var preliminärt 68, vilket 

är 27 färre än under 2021. Utfallet är lågt jämfört med tidigare år 
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(undantaget 2017). Andelen självmord är fortfarande hög, över 80 procent 

av antalet omkomna. 

Övriga effekter 

Punktligheten för persontrafiken på järnväg landade för 2022 på 

90,1 procent. Godstrafikens punktlighet till terminal blev 73,0 procent.  

Projektet Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) har medfört att 

nya it-verktyg och arbetssätt har införts, vilka på sikt kommer att bidra till 

att vi får ut mer kapacitet ur det befintliga järnvägsnätet. Utvecklingen av 

systemet har dock medfört en rad utmaningar under året. 

Väderförhållanden och möjligen klimateffekter ger påfrestningar på 

infrastrukturen, vilket kan medföra fler störningar. En blöt höst 2021 gav 

till exempel utslag i fler tjälskador under 2022, och en relativt varm 

sommar ställde också till med vissa problem – bland annat fler åskväder 

som påverkade elförsörjningen på järnväg. 

Stadsmiljöavtal och gröna färjor 

Stadsmiljöavtal med paketlösningar för cykel- och kollektivtrafikåtgärder 

visar en positiv utveckling; fler söker och får sin ansökan beviljad. Under 

året beviljades 23 nya avtal med totalt nästan 2,4 miljarder kronor i stöd till 

kommuner och regioner. Det största avtalet 2022 gällde Uppsala spårväg 

(Kunskapsspåret) som beviljades drygt 2 miljarder i stöd. 

Trafikverkets färjerederi tecknade sitt största avtal någonsin i och med 

upphandlingen av fyra nya elfärjor. Avtalet ingår i rederiets plan för en 

klimatneutral färjetrafik 2045. Den första av elfärjorna ska vara färdig-

byggd och levererad sommaren 2024, för trafik i Stockholms skärgård.  

Exempel på projekt som öppnat för trafik 

Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg kunde i augusti åter öppna för 

trafik, efter att ha varit avstängd för spår- och kontaktledningsbyte under 

ett år. Upprustningen möjliggör en större trafikvolym. Den ökar också 

möjligheten att leda om trafik, vilket utnyttjades när projektet Olskrokens 

planskildhet, som är en del av Västlänken, gjorde åtgärder som reducerade 

trafiken genom Göteborg. 

På väg har några etapper av större projekt öppnat för trafik. Veddestabron 

öppnades för trafik i juni, och den knyter ihop den nya stadsdelen 

Barkarbystaden i Järfälla kommun med bebyggelsen på järnvägens västra 

sida. Bron underlättar byte mellan trafikslag, eftersom den ger anslutning 

till tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg.  

Allmänhetens förtroende 

Förtroendet för Trafikverket ökade och landade på den högsta siffran 

hittills. Under 2022 hade 55 procent av de tillfrågade högt förtroende, 

medan motsvarande siffra för hela 2021 var 50 procent. 
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Läget i förhållande till långsiktiga planer 

Regeringen beslutade i juni om infrastrukturplaner för 2022–2033. 

Trafikverket genomför planerna och under året har 6 namngivna objekt i 

nationell plan öppnat för trafik och 77 objekt pågår. Totalt sett förbrukades 

de anslag som Trafikverket tilldelades för namngivna investeringar, 

trimnings- och miljöåtgärder samt vidmakthållande av vägar i nationell 

plan avseende 2022. Medlen till vidmakthållande av järnvägar kunde inte 

omsättas i sin helhet under året. Vi noterar även kostnadsökningar till följd 

av kriget i Ukraina och dess effekt på världsmarknaden. 

Organisation 
Trafikverkets organisation beskrivs i figur 1. Vid årets slut bemannades den 

av 9 337 tillsvidareanställda, där fördelningen mellan kvinnor och män var 

43 respektive 57 procent. 

Figur 1 Trafikverkets organisation 

 

Verksamhetsområde Planering  

Planerar för landets statliga infrastruktur för väg och järnväg och 

långsiktigt även för sjöfart och luftfart. Ansvarar för att utveckla, samordna 

och följa upp arbetet med civil beredskap inom transportsektorn. Planering 

är kontaktytan till Trafikverket för medborgare, näringsliv och 

samarbetspartner. 

Verksamhetsområde Trafik  

Planerar trafiken på järnväg samt övervakar och leder trafiken på vägar och 

järnvägar. Levererar trafikslagsövergripande trafikinformation så att 

systemet används säkert och effektivt. 

Verksamhetsområde Underhåll 

Förvaltar, underhåller och utvecklar väg- och järnvägsanläggningen och 

dess tekniska system.  
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Verksamhetsområde Investering 

Planerar och bygger huvuddelen av Trafikverkets ombyggnadsåtgärder och 

nyinvesteringar. Driver projekt med en budget upp till en miljard kronor. 

Verksamhetsområde Stora projekt  

Planerar och bygger de flesta av Trafikverkets allra största nyinvesteringar. 

Driver projekt med en budget över en miljard kronor (utom Nya 

stambanor).  

Verksamhetsområde Informations- och kommunikationsteknik  

Ansvarar för Trafikverkets it- och telekominfrastruktur och teknisk 

förvaltning av it-lösningar. 

Program Nya stambanor 

Planerar och bygger ett nytt stambanesystem mellan Sveriges tre 

storstadsregioner: Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Resultatenheter 

Färjerederiet, Förarprov, Fordonsresurser och Trafikverksskolan genomför 

utpekade delar av Trafikverkets verksamhet på affärsmässiga villkor. 

Centrala funktioner 

Ekonomi och styrning, Strategisk utveckling, HR, Kommunikation, Inköp 

och logistik samt Juridik och planprövning har ett övergripande ansvar för 

sina områden inom hela Trafikverket. 
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Verksamhetens resultat 

Trafikverket bygger samt ansvarar för underhåll och drift av 
statliga vägar och järnvägar. Vi ansvarar också för långsiktig 
planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart och för 
genomförande av långsiktiga infrastrukturplaner. Tillsammans 
med andra aktörer utvecklar vi transportsystemet för att 
underlätta livet i hela Sverige och bidra till ett hållbart samhälle 
och till att de transportpolitiska målen nås. 

I år belyser vi i kapitlet ”Verksamhetens resultat” ännu tydligare två 

grundläggande frågor om Trafikverkets verksamhet kopplade till 

myndighetens kärnuppgifter: anläggningens tillstånd och genomförandet 

av långsiktiga infrastrukturplaner. Årets resultat presenteras på en 

övergripande nivå. I detta kapitel finns även avsnittet ”Utveckling i 

förhållande till transportpolitiska mål”. I uppföljningen använder vi 

begreppet leveranskvalitet – effektområde. Vissa effektområden syftar 

främst till att beskriva utvecklingen kopplad till transportpolitikens 

funktionsmål, medan andra främst kopplar till hänsynsmålet. 

Därefter kommer kapitlet ”Verksamhetens delar”, underindelat i separata 

avsnitt. Här fokuserar redovisningen på vilka resultat Trafikverket har 

uppnått i verksamheten. Avsnitten inleds med tabeller för verksamhets-

volym i miljoner kronor, följt av mera ingående beskrivningar av åtgärder, 

resultat och effekter samt kostnader och mer detaljerade tillstånd.  

Kompetensförsörjning och intern styrning och kontroll redovisas därefter. 

Anläggningens tillstånd 
Det statliga vägnätet omfattar cirka 98 500 kilometer väg, varav 

2 100 kilometer motorväg. Längs med det statliga vägnätet finns också cirka 

3 300 kilometer gång- och cykelväg. Cirka 80 procent av det statliga 

vägnätet är belagd väg, medan resterande 20 procent utgörs av grusvägar. 

Även om längden på vägnätet i stort sett har varit konstant de senaste åren 

har mängden anläggningsmassa ökat, till exempel mängden broyta och 

antalet automatiska trafiksäkerhetskontroller med kameror (ATK). 

Sveriges järnvägsnät består av cirka 15 600 spårkilometer. De banor som 

Trafikverket förvaltar och som är öppna för trafik består av cirka 

14 200 spårkilometer. Den allra största delen, över 80 procent, är 

elektrifierad järnväg. Det finns cirka 11 000 växlar varav drygt hälften är 

uppvärmda för att järnvägen ska kunna vara pålitlig året om. Övrigt 

järnvägsnät ägs av kommuner, hamnar och större företag. 

Avgörande faktorer för anläggningens tillstånd är hur den ursprungligen 

byggdes, hur den har underhållits och hur den används. När anläggningen 

slits under lång tid utan att åtgärder för att återskapa tillståndet utförs i 

motsvarande grad, sker en nedbrytning som ökar progressivt. Det leder till 

merkostnader för akuta och kortlivade lagningar samt fler störningar än 
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nödvändigt. Trafikverket arbetar därför för att återställa anläggningens 

tillstånd och förebygga att den bryts ner. Det ger ett robustare system och 

det minskar också störningarna i trafiken. 

Väganläggningens tillstånd  
Tillståndet på det statliga vägnätet har gradvis försämrats under en längre 

tid, och nedbrytningen fortsätter vara högre än åtgärdstakten. Vi kan inte 

vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt eftersom nödvändiga åtgärder 

inte kan utföras förebyggande, i rätt omfattning eller till önskad standard. 

Vi strävar efter att upprätthålla standard och byggd funktion, men det sker 

alltmer med akuta och kortlivade lagningar, bland annat eftersom 

tillgängliga medel inte täcker förebyggande åtgärder för hela vägnätet. 

Konsekvensen blir att tillståndet för både det låg- och högtrafikerade 

vägnätet försämras, vilket leder till ett växande underhålls- och 

reinvesteringsbehov.   

Stora delar av vägnätet byggdes före år 1975 och vägarna dimensionerades 

då för fordonsekipage med en bruttovikt på upp emot 40 ton. Detta kan 

jämföras med dagens tillåtna bruttovikt på 74 ton. Den tekniska livslängden 

bedöms till mellan 40 och 60 år för de bärande delarna av väg-

konstruktionen. Det innebär att allt fler vägar börjar uppnå sin tekniska 

livslängd, även om delar av överbyggnaden förstärks i samband med 

beläggningsunderhåll. Samtidigt byggs nya tunnlar och vägar med tekniskt 

avancerade system, exempelvis Förbifart Stockholm. Denna typ av 

anläggningar är dyr att underhålla, och flera anläggningsdelar har kort 

livslängd på grund av tekniska system som automatiserad trafikledning, 

brandsäkerhet och ventilation. 

Underhållsstandarden på Trafikverkets vägar baseras på en samhälls-

ekonomisk bedömning. Eftersom hela vägnätet ska vara öppet och 

framkomligt prioriteras basåtgärder för hela vägnätet. Därefter prioriteras 

åtgärder på de mest högtrafikerade vägtyperna, vilket innebär att en 

snabbare nedbrytning av dessa vägar påverkar möjligheten att upprätthålla 

tillståndet på de lågtrafikerade vägtyperna. Till följd av regeringens 

landsbygdssatsning har det under året genomförts åtgärder på det 

finmaskiga vägnätet, det vill säga på det vägnät som annars inte hade 

prioriterats. Se vidare i avsnittet ”Drift och underhåll”. 

Vägyta 

För att bedöma vägbeläggningens tillstånd mäts utvecklingen av avvikelse 

från underhållsstandard, se diagram 4. Vägtyperna har olika underhålls-

standard, och ju lägre andel som avviker från standarden, desto bättre är 

tillståndet. Måttet indikerar att tillståndet på vägytan förändras långsamt, 

men sammantaget har utvecklingen vänt till en negativ trend de senaste 

åren. Trots detta bedömer vi att framkomligheten var oförändrad under 

2022. Avvikelsen från underhållsstandard redovisas också som väglängd, se 

diagram 18 i avsnittet ”Drift och underhåll”. 
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Diagram 4 Utveckling av andel avvikelse från underhållsstandard, fördelat på 
vägtyper, procent  

 

Vägtypens andel av det belagda vägnätets totala yta inom parentes.  

Den långsiktiga trenden med kraftigt försämrat tillstånd för vägytan i 

storstadsområden ser ut att ha stannat av. En stor andel av den vägytan är 

dock fortfarande sämre än underhållsstandarden. De vägarna utgör en liten 

del av vägnätet, men de har mycket trafik och är dyra att åtgärda på grund 

av den hårda trafikbelastningen.  

För vägar som bildar större sammanhängande stråk fortsätter de senaste 

årens negativa trend. Det gäller främst mötesfria vägar, som i allt högre 

grad avviker från underhållsstandarden. Men även andra vägtypers 

tillstånd har försämrats de senaste 4–5 åren. Mötesfria vägar har generellt 

snabbare nedbrytning än andra vägar. I takt med att andelen mötesfri väg 

ökat så har även behovet av tätare beläggningsåtgärder ökat. Trots att 

åtgärder på de högtrafikerade vägtyperna prioriteras, bryts beläggningarna 

ner i högre takt än vi hinner åtgärda dem. 

För vägtyp 3–6 är förändringarna små de senaste åren. Dessa mer låg-

trafikerade vägtyper har en åtgärdscykel för beläggningen på 10 till 20 år. 

Det innebär att skicket förändras långsamt och det går inte att dra säkra 

slutsatser från enskilda år. Historiskt har åtgärder som beläggnings-

underhåll, bärighetsåtgärder och investering i nybyggda vägar inneburit en 

långsam förbättring av det belagda vägnätets skick. Det gäller också de mest 

lågtrafikerade vägarna. Den positiva utvecklingen av vägytans tillstånd, som 

pågått sedan mätningarna startade på 90-talet, ser ut att ha avstannat eller 

vänt till en negativ utveckling de senaste åren. 
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Broar 

Broarnas tillstånd beskrivs med indikatorerna brist på kapitalvärde och 

brist på bärighet. Trenden med stadigt ökande brist på både kapitalvärde 

och bärighet har under året planat ut, se diagram 19. Mer om brobeståndets 

tillstånd finns att läsa i avsnittet ”Drift och underhåll”. 

Bärighet 

Bärighetsåtgärder är funktionalitetshöjande åtgärder i vägsystemet som 

syftar till att vägen ska klara en tyngre belastning och inte riskera en 

onormalt hög nedbrytningstakt. Framför allt sker det genom att broar och 

vägar förstärks. I den nationella planen för transportinfrastrukturen har 

medel för bärighetsåtgärder fördelats för en successiv utbyggnad av ett 

vägnät för tyngre transporter. Målet är att 70–80 procent av strategiskt 

utpekade vägar för tung trafik ska upplåtas för BK4 till 2029. Hittills har 

52 (48) procent av det strategiskt utpekade vägnätet upplåtits för BK4. 

Vägnätet kommer att upplåtas för BK4 allteftersom vägsträckor och broar 

har förstärkts. Under 2022 uppläts cirka 34 (31) procent av hela det statliga 

vägnätet för BK4. Mer om bärighet finns att läsa i avsnittet ”Drift och 

underhåll”. 

Järnvägsanläggningens tillstånd 
Järnvägsanläggningens tillstånd har under lång tid försämrats. Det beror 

på att den stora anläggningsmassa som uppfördes under 1990-talet har 

börjat uppnå sin tekniska livslängd. 

Kunskapen om anläggningens nedbrytning har ökat genom mer omfattande 

mätningar av bland annat spår och kontaktledningar. 

Inom ramen för branschsamverkan har 14 transportflöden med både 

person- och godstrafik pekats ut som viktiga. Av dessa har 4 särskilt pekats 

ut som Sveriges samhällsekonomiskt viktigaste transportflöden: Hallsberg–

Luleå, Luleå–Boden central–Riksgränsen, Stockholm–Göteborg och 

Stockholm–Malmö–Köpenhamn. Trafikverket har under året förbättrat 

järnvägen på dessa transportflöden. Vi har också gjort insatser för att 

bibehålla tillståndet på övriga 10 utpekade transportflöden. För att skapa 

förutsättningar för att förbättra och bibehålla tillståndet på järnvägen har vi 

också genomfört åtgärder på omledningsbanor. På övriga delar av järn-

vägen har tillståndet försämrats under lång tid, och bedömningen är att 

trenden har fortsatt under 2022 på grund av ökad trafik i en sliten 

anläggning som inte åtgärdats i den takt som nedbrytningen sker. 

I och med högre anslagsnivåer kunde vi öka andelen förebyggande åtgärder, 

till exempel reinvesteringar, komponentbyten och ett förstärkt underhåll. 

Åtgärderna följer intentionerna i den nationella planen för transportinfra-

strukturen. Diagram 5 visar att från och med 2023 finns inte några 

hastighetsnedsättningar till följd av bristande underhåll aviserade i 

järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). 
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Diagram 5 Antal spårkilometer med hastighetsnedsättningar aviserade i JNB 

 

 

De planerade hastighetsnedsättningarna på fyra särskilt utpekade flöden är 

helt återställda, men bärighetsnedsättningar för största axellast 30 ton på 

Malmbanan har tillkommit under 2022, och de var inte annonserade i JNB.  

Vi kunde åtgärda delar av det eftersläpande underhållet, och detta har gjort 

att risken för nya hastighetsnedsättningar har minskat både på de utpekade 

flödena och på det övriga nätet. Men det har även tillkommit nya risker på 

de fyra särskilt utpekade flödena. 

För att följa upp anläggningens driftsäkerhet mäter vi bland annat antalet 

infrastrukturrelaterade, tågstörande fel i förhållande till trafikeringen 

(tågkilometer). Diagram 6 visar att dessa minskade under 2022 jämfört 

med föregående år för alla bantyper. Orsaken är framför allt att felen i 

banöverbyggnaden har minskat, men även att trafikeringen ökade jämfört 

med föregående år. Bantypen ”banor med ringa eller ingen trafik” är inte 

redovisad eftersom ingen tågtrafik har gått på dessa spår. 
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Diagram 6 Antal infrastrukturrelaterade tågstörande fel per tusen tågkilometer  

 

 

Effektivare tillståndsbedömningar 
Vi har under året ökat takten för att utveckla metoder och verktyg för 

datadriven tillståndsbedömning och åtgärdsplanering. Metoderna ger oss 

bättre förutsättningar för att kunna besluta om åtgärder på både kort och 

lång sikt. 

Trafikverket har under 2022 lanserat en ny version av underhållssystemet 

PMS (Pavement Management System) som visar mätningar av vägytans 

tillstånd och de åtgärder som planeras och genomförs. Systemet är ett 

tittskåp för det statliga vägnätet och är tillgängligt för både internt och 

externt bruk. Den nya versionen innehåller mer information och 

förbättrade funktioner som ger oss bättre förutsättningar för att besluta om 

underhållsåtgärder. 

Trafikverket har tagit fram en metod för bedömning av tillståndet hos bland 

annat eltekniska installationer och sidoområden i väganläggningen. Varje 

anläggning ges en tillståndsklass som indikerar när åtgärder behöver 

utföras. Metoden kommer att göra det lättare att följa upp en åtgärd, 

underlätta planering och ta fram tillståndet för till exempel ett större 

område. 

Inom projektet ”Digital besiktning” utvecklar Trafikverket nya metoder för 

att inspektera spåranläggningen med hjälp av foto och video. I ett första 

steg har besiktningsmannens arbete flyttats från nattarbete i spår till 

kontorsarbete dagtid framför en skärm. Nu arbetar projektet med att med 

hjälp av AI hitta defekter på sliprar, befästningar och räler. I slutändan vill 

vi kunna fatta bättre beslut genom bättre kvalitet på besiktningen. Vi vill 

också minska kostnader och tid för besiktning och öka järnvägens 

tillgänglighet.  
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Trafikverket genomförde under 2022 en innovationsupphandling för att 

utveckla mätning av järnvägsanläggningen från järnvägsfordon i ordinarie 

trafik. De utvalda leverantörerna ska under de närmaste två åren ta fram en 

tjänst för fordonsbaserad mätning av järnvägsanläggningen. Tjänsten ska 

kunna fungera som en integrerad del i tillståndsbedömningen. 

Genomförande av infrastrukturplaner 
Den 7 juni fastställde regeringen den nationella planen för infrastruktur 

2022–2033 samt ramar för länsplaner. Regeringens beslut innebar vissa 

förändringar jämfört med Trafikverkets förslag. Dessa förändringar avsåg i 

huvudsak justeringar inom utvecklingsramen, som totalt rymmer 

satsningar till ett värde av 437 miljarder kronor för planperioden. Den 

enskilt största justeringen avsåg de ekonomiska planeringsramarna för 

trafikstyrningssystemet ERTMS, som begränsades avsevärt jämfört med 

Trafikverkets förslag. Detta har krävt en fördjupad konsekvensanalys och 

en översyn av planen för införandet av ERTMS i Sverige. Analysen beräknas 

vara färdig sommaren 2023. En tidig slutsats är att införandet av ERTMS i 

Sverige kommer att ta betydligt längre tid än vad som angavs i 

planförslaget. 

Den nationella planens namngivna investeringar (> 100 miljoner kronor) 

uppgår sammantaget till knappt 300 miljarder kronor under planperioden. 

Det handlar om drygt 200 namngivna objekt varav cirka 30 är nya jämfört 

med den tidigare planen. Flera av de nya och utökade satsningarna kan 

knytas till de stora industriinvesteringarna i norra Sverige.  

Regeringen beslutade i december att avbryta planeringen av ett samman-

hängande system av nya stambanor för höghastighetståg. Beslutet 

omfattade även att avbryta arbetet med sträckan Hässleholm–Lund och 

pausa arbetet med sträckan Göteborg–Borås. Parallellt fick Trafikverket i 

uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas dels i Skåne, dels på stråket 

Göteborg–Borås. När det gäller Ostlänken fick Trafikverket i uppdrag att 

identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder. Trafikverket har startat 

ett arbete med att analysera konsekvenserna av beslutet.  

Läget i förhållande till den nationella planen 
Den nationella planen för transportinfrastrukturen och länsplanerna för 

regional transportinfrastruktur innehåller åtgärder som ger effekt för hela 

landet. Arbetet med större objekt i den nu gällande nationella planen löper i 

stort enligt planen, men det finns vissa avvikelser, se tabell 23, sidan 82.  

Namngivna järnvägsinvesteringar hade under året en hög framdrift, vilket 

medförde tidigareläggning av medel som i kombination med kostnads-

ökningar orsakade att Trafikverket förbrukade mer medel än vad som 

tilldelats för året. Detta var möjligt genom att vi utnyttjade anslagssparande 

från tidigare år och anslagskredit. Mer medel än vad som tilldelades 

förbrukades även för de namngivna sjöfartsinvesteringarna. Det innebar att 

vi kunde genomföra pågående åtgärder i en effektiv takt. Även detta var 
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möjligt genom att vi utnyttjade anslagssparande från tidigare år. För 

namngivna väginvesteringar förbrukades däremot mindre medel än vad 

som tilldelades, vilket berodde på senareläggningar i projekt under året. 

Även för trimnings- och miljöåtgärder förbrukades mindre medel än vad 

som tilldelades, vilket berodde på senareläggningar i projekt under året 

samt lägre förbrukning än förväntat inom miljögarantier. 

De tilldelade medlen för vidmakthållande av vägar förbrukades under 2022 

och anslagskrediten användes. De ökade råvarupriserna i kombination med 

höga energikostnader och inflation har påverkat den totala kostnaden för 

vägunderhåll. Kostnadsökningarna medförde senareläggning av 

underhållsåtgärder som påverkar inriktningen i den nationella planen för 

transportinfrastrukturen för 2022–2033. Eftersom vi har haft begränsade 

medel har vi utfört mer avhjälpande underhåll, för att säkerställa 

funktionen och bibehålla säkerheten. Detta bidrar till att förebyggande 

underhåll försenas och att gapet mellan underhållsbehov och genomfört 

underhåll ökar. De tilldelade medlen för vidmakthållande av järnväg 

förbrukades inte i sin helhet under 2022, på grund av att satsningar från 

regeringen beslutades sent under året och inte kunde genomföras fullt ut 

enligt regeringens önskemål. Orsaken var att åtgärder i järnvägssystemet 

behöver lång framförhållning, eftersom banarbeten påverkar tågplanen och 

därför måste aviseras enligt särskilda regler. Satsningarna planeras att bli 

genomförda kommande år. Med utförda och planerade åtgärder följer vi 

intentionerna i den nationella planen.  

Genomförandet av länsplanerna varierar eftersom projekt som ingår i 

planerna har kommit olika långt i planering och genomförande, se tabell 

24, sidan 86.  

Diagram 7 Utveckling av infrastrukturindex för investeringar sedan februari 2021 
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Prisutvecklingen för infrastrukturinvesteringar har sedan underlagen till 

den nationella planen togs fram varit mycket kraftig, men utvecklingen har 

mot slutet av år 2022 bromsat in.  

Diagram 7 visar indexutvecklingen för investeringar från februari 2021, 

vilket är utgångspunkten för kostnadsbedömningar i nationell plan 2022–

2033. Trafikverkets anslag räknas upp med pris- och löneomräkningar som 

beslutas av regeringen. I tabellen används KPI-KS för att illustrera den 

kraftiga prisökningen i branschen jämfört med priser generellt i Sverige. 

Konsumentprisindex (KPI) är det vanliga måttet för kompensations- och 

inflationsberäkningar i Sverige. I måttet KPI-KS har effekter från ändrade 

skatter och subventioner räknats bort från den faktiska prisutvecklingen.  

Prisutvecklingen innebär en avsevärt ökad risk för förseningar och 

senareläggningar i genomförandet av objekt i planerna, eller behov av 

ökade medel för att kunna genomföra innehållet i planerna. Vi följer 

utvecklingen noga och identifierar kontinuerligt åtgärder för att hantera 

risker. För mer information om hur vi arbetar med hantering av ökade 

kostnader, se avsnittet ”Åtgärder som har vidtagits för att effektivisera 

verksamheten för investeringar”.  
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Utveckling i förhållande till transportpolitiska mål 
Trafikverket har i uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen 

uppnås. Vi är en av många aktörer som kan göra skillnad för 

transportsystemet, och våra insatser påverkar läget i transportsystemet i 

olika utsträckning, och tar olika lång tid för att nå full effekt.  

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhälls-

ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet har 

preciserats i ett funktionsmål och ett hänsynsmål.  

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska bidra till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 

god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Transportsystemet ska också likvärdigt svara mot mäns och kvinnors 

behov.  

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, 

bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitets-

målen nås samt bidra till ökad hälsa. 

Om förhållandet mellan målen sägs, bland annat, att om klimatmålet för 

transportsektorn ska nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas 

inom ramen för hänsynsmålet. Med detta avses att den samlade 

utvecklingen inom transportsystemet ska leda till att klimatmålet för 

transporter nås. Det innebär inte att varje enskild åtgärd i transport-

systemet måste bidra till att uppfylla klimatmålet. I enlighet med målen 

arbetar vi för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.  

I uppföljningen använder vi leveranskvaliteter – effektområden. Vissa 

effektområden syftar främst till att beskriva utvecklingen kopplad till 

transportpolitikens funktionsmål, medan andra främst kopplar till 

hänsynsmålet, se illustration i figur 2. 

Figur 2 Koppling mellan effektområden och transportpolitikens övergripande mål 
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Vår långsiktiga ambition är att bidra till förbättringar inom samtliga 

effektområden. I Trafikverkets verksamhetsplan för 2022 var målet 

förbättringar för samtliga leveranskvaliteter, med ett undantag. Målet för 

robusthet var, med hänsyn till aktuellt läge och tillgängliga medel, att 

bibehålla driftsäkerheten för järnväg och framkomligheten på väg. För 

miljö och hälsa var målet att insatserna ska ge ett övervägande positivt 

bidrag, men vi konstaterar också att de positiva effekterna av åtgärderna i 

vissa fall är små i förhållande till utvecklingen i övrigt. 

Covid-19-pandemins påverkan har minskat, men den hade stor påverkan på 

både utbud och efterfrågan i transportsystemet 2020 och 2021. Det gör det 

svårare att göra rättvisande jämförelser mellan åren och dra slutsatser om 

långsiktiga trender. Resandet under 2022 har ökat tydligt efter pandemin, 

vilket innebär att tillgängligheten har ökat men också att negativa effekter 

som kan följa av ökad trafik har gått upp. 

Trafikverkets resultat för funktionsmålet och hänsynsmålet under 2022: 

 Trafikverket har arbetat för att bidra till att funktionsmålet ska nås, 

men nådde ett sämre resultat under 2022 än under 2021. 

Punktligheten på järnväg var den lägsta sedan 2018, och det var stora 

problem i kapacitetstilldelningen på järnväg, med sena tidtabeller som 

följd. Relativt få namngivna åtgärder har slutförts och kapaciteten i 

väg- och järnvägssystemet bedöms vara oförändrad. Materialbrist och 

kostnadsökningar har lett till senareläggning av åtgärder som annars 

skulle ha bidragit till ökad användbarhet i systemet. Utfallet för tåg 

utan störning når inte riktigt upp till årsmålet. Vi bedömer att 

tillståndet för vägarna försämras i långsam takt, men prioriteringar av 

åtgärder som upprätthåller framkomligheten gör att detta inte har 

påverkat vägtrafiken märkbart. Vi har haft god krishantering vid 

väderrelaterade händelser.  

 Trafikverket har bidragit till att hänsynsmålet ska nås. I transport-

systemet har utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskat. 

Trafikverkets effektberäknade åtgärder har resulterat i att utsläppen 

från trafiken ökat. För infrastrukturhållningen har Trafikverkets 

klimatkrav i upphandling lett till att utsläppen minskat. Trafikverkets 

fysiska åtgärder har gett ett övervägande positivt bidrag i form av 

minskade negativa hälsoeffekter och ökad landskapsanpassning, men 

effekterna är små i förhållande till hela transportsystemet. En lång rad 

insatser har genomförts och de bidrar till ökad trafiksäkerhet, men 

etappmålen till 2030 blir svåra att nå. Antalet omkomna i vägtrafiken 

har ökat något och ligger i nivå med utfallet 2019 (före pandemin), som 

var ett bra år. På järnväg har antalet omkomna minskat. Ingen resande 

med tåg har omkommit.  

Tabell 1 innehåller en bedömning av Trafikverkets bidrag under året. 

Bedömningen görs för sju leveranskvaliteter och väger samman 

utvecklingen med stöd av indikatorer och expertbedömningar. Från 2020 

görs bedömningen för klimat separat; den var tidigare en del av miljö och 

hälsa.  
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Vi genomförde förbättringsinsatser kopplade till samtliga leveranskvaliteter 

under 2022 men nådde i flera fall inte upp till ambitionerna enligt 

verksamhetsplanen för 2022. 

Tabell 1 Sammanfattande bild av Trafikverkets bidrag 2022 samt utvecklingen 
i transportsystemet 2018–2022 

Leverans-
kvalitet 

Når 
ambitioner i 
verksamhets
plan 2022 

Trafikverkets 
påverkan 

Transportsystemet – 

bättre eller sämre jämfört med 
föregående år 

2022 2021 2020 2019 2018 

Järnväg        

Punktlighet  Nej Märkbar ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Kapacitet  Ja  Stor → → → ↗ ↗ 

Robusthet  Nej Märkbar → → ↗ ↗ ↘ 

Trafiksäkerhet  Ja Märkbar ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Väg        

Punktlighet  Ja  Märkbar → → → → → 

Kapacitet  Ja  Märkbar → → ↗ ↗ ↗ 

Robusthet  Ja  Märkbar → → → → → 

Trafiksäkerhet  Nej Märkbar → ↗ ↗ ↗ ↘ 

Trafikslagsöver
gripande        

Användbarhet  Ja  Märkbar ↘ → → ↗ → 

Klimat  Nej  Liten  ↗ → ↗   

Miljö och hälsa  Ja  Märkbar → → → → → 

Läsanvisning för tabell 1: 

Kolumnen ”Når ambitioner i verksamhetsplan 2022” är vår bedömning i 

förhållande till ambitionerna i Trafikverkets verksamhetsplan för året. 

 Ja Trafikverkets insatser har genomförts enligt plan och ger 

förväntade effekter. 

 Nej Trafikverket når inte ambitionen i verksamhetsplanen för 

året.  

Kolumnen ”Trafikverkets påverkan” tolkas så här:  

Liten Trafikverket har liten påverkan på det totala utfallet i 

transportsystemet. 

Märkbar Trafikverkets insatser har märkbar påverkan, men andras 

insatser eller yttre omständigheter påverkar minst lika 

mycket. 

Stor Trafikverket har stor påverkan på utfallet i transportsystemet.  
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Punktlighet 
Punktlighet beskriver utvecklingen av stabila res- och transporttider och 

användbar trafikinformation i det statliga väg- och järnvägsnätet.  

Punktlighet järnväg 

Järnvägsbranschen har det gemensamma målet att 95 procent av alla tåg 

ska vara punktliga.  

Samarbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT) har från och med 2020 återgått 

till att mäta punktlighet med det mått som punktlighetsmålet ursprungligen 

formulerades för år 2013: RT+5. Det är ett punktlighetsmått som redovisar 

ankomstpunktlighet för framförda tåg. Ett punktligt tåg ska ha ankommit 

till sin slutstation högst 5 minuter och 59 sekunder efter tidtabellen. 

Trafikverket följer branschen och presenterar från 2021 därför 

punktlighetsutfallet enligt RT+5. Utfallet presenteras tillsammans med 

andelen sena förändringar, så att regulariteten fortsatt kan följas.  

Punktligheten 2022 enligt RT+5 var 90,1 (92,0) procent, se diagram 8, och 

andelen sena förändringar var 3,7 (2,4) procent. 

Diagram 8 Persontåg, punktlighet till slutstation (RT+5), procent 

 

 

Utfallet på 90,1 procent för persontågen totalt 2022 är det näst lägsta sedan 

2013. Endast 2018 hade lägre punktlighetsresultat under den senaste 10-

årsperioden. 

Utfallet år 2022 var 1,9 procentenheter lägre än 2021 och lägre för alla tre 

segmenten: kortdistanstågen minskade med 0,6 procentenheter, 

medeldistanstågen minskade med 2,1 procentenheter och långdistanstågen 

minskade med hela 8,7 procentenheter. Även godstrafikens punktlighet var 

lägre 2022 jämfört med 2021 och det blev det lägsta resultatet under den 

senaste 10-årsperioden. 
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Den enskilt största orsaken till det lägre punktlighetsresultatet 2022 

gentemot 2021 för persontågen, främst lång- och medeldistanstågen, är de 

spårfel som upptäcktes i februari, först på sträckan Flen–Sparreholm på 

Västra stambanan, sedan på sträckan Flisby–Nässjö på Södra stambanan. 

Under perioden då rälsbyten och reparationsarbeten utfördes på dessa 

sträckor fick tågen passera på enkelspår med hastighetsnedsättning. Detta 

försenade ett stort antal tåg, främst lång- och medeldistanståg, vilket 

resulterade i en låg punktlighet för dessa månader. Det drog också ned 

punktlighetsresultatet för helåret 2022 betydligt.  

Ankomstpunktligheten för persontågen under spårfelsperioden landade på 

89,1 procent. Punktligheten före och efter spårfelsperioden var 92,2 

respektive 90,5 procent. Totalt för 2022 blev punktlighetsresultatet för 

persontågen 90,1 procent. Sämst gick det för långdistanstågen. Under 

spårfelsperioden var punktligheten endast 64,4 procent. Punktligheten före 

och efter spårfelsperioden var 81,5 respektive 75,9 procent. Totalt för 2022 

blev punktlighetsresultatet för långdistanstågen 72,8 procent. 

Under 2022 ökade antalet händelser och förseningstimmar jämfört med 

föregående år, se antal händelser i tabell 18 samt text i avsnittet ”Särskilda 

händelser och arbeten”. Störningar på grund av banarbeten med 

hastighetsnedsättning gav fler förseningstimmar under 2022 jämfört med 

2021. Utöver detta gick fler tåg under 2022 jämfört med 2021, och det 

bidrog till att varje enskild händelse eller störning blev mer omfattande och 

störde fler tåg. 

Trafikinformation järnväg 

Väl fungerande information, både när tågen håller tiden och när de är 

försenade, ger resenärer trygghet och förutsättningar att ta egna beslut om 

sin resa. Målet är att resenärer ska nås av en samstämmig information, 

oavsett om de tar emot den på stationen, ombord på tågen, på webben eller 

i appar och oavsett från vilken aktör den kommer. Informationen ska också 

vara användbar och komma i rätt tid. För information om de åtgärder som 

utförts inom området under 2022, se under rubriken ”Trafikinformation 

järnväg” i avsnitt ”Drift och underhåll”. 

Sedan våren 2021 mäts nöjd kund-index (NKI), och målet är att NKI ska 

vara minst 70 vid trafikstörda lägen senast år 2025. Detta mål beslutades av 

Järnvägsbranschens samverkansforums (JBS) styrelse i oktober 2021. Som 

ett kompletterande mål ska NKI vara 80 i normala lägen, vilket JBS styrelse 

beslutade i september 2021. 

Diagram 9 visar hur NKI utvecklats för både normala och störda lägen 

sedan enkätundersökningen påbörjades i april 2021. För 2022 var NKI 55 

för störda lägen, vilket är relativt långt från målet på 70. För normala lägen 

var NKI 79, vilket är nära målet på 80. 
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Diagram 9 Nöjd kund-index, normalt läge och stört läge 

 

  

Undersökningen mäter även tre effektmål där nöjdheten mäts i att 

informationen kom i rätt tid, var samstämmig och var användbar.  

Effektmålen följs enbart upp för resenärer som varit med om en 

tågstörning. De mäter hur nöjd resenären var med informationen baserat 

på var och när informationen togs emot. Effektmålen för 2022 är satta till 

att  

 55 procent av resenärerna anser att informationen kom i rätt tid 

 60 procent anser att informationen var samstämmig 

 65 procent anser att informationen var användbar.  

Under 2022 ansåg 46 procent att informationen kom i rätt tid, 54 procent 

ansåg att informationen var samstämmig och 58 procent ansåg att 

informationen var användbar. 

Kända restider väg 

Punktligheten på väg handlar om kända förutsättningar inför och under 

resa, alltså hur kända restiderna är och i vilken grad trafikinformationen 

bidrar till att göra restiderna mer kända. Under året har ett syfte med 

uppföljningen av kända restider för väg definierats: att beskriva 

utvecklingen av trafikanters och näringslivs möjlighet att planera sina resor 

och transporter. Det pågår ett arbete med att ta fram mått som beskriver 

den här utvecklingen.  

Sedan 2018 mäter vi restidsvariation i storstad, genom att följa variationen 

av restider på ett antal stråk i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det speglar 

förutsägbarhet i framkomligheten i storstadsområden. Måttet utvecklas 

fortfarande och nuvarande referensvärdesmetod började tillämpas 2020, 

och dess användbarhet utvärderas fortfarande. Metoden innebär att en 

restid enbart anses vara förutsägbar om ruttens utfall för restidsvariation är 
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lägre eller lika med medianvärdet för motsvarande utfall året innan. Därför 

beror måttutfallet till största del på föregående års utfall. Med anledning av 

covid-19-pandemins påverkan på trafikvolymer, dröjer det ytterligare innan 

vi kan använda utfallen för att se mönster och dra slutsatser. 

Diagram 10 Andel resor 2022 som bedöms ha haft förutsägbar restid baserat 
på restidsvariation, procent 

 

 

Diagram 10 presenterar andelen resor som kan anses ha haft en förutsägbar 

restid under 2022. Trafikvolymerna har successivt återgått till normala 

nivåer, efter minskning till följd av pandemin. Vår bedömning är att 

restidsvariationen minskat på grund av att trafikmängderna och restiderna 

har varit mer stabila än under pandemin.  

När oplanerade störningar och stopp inträffar är det viktigt att trafikanter 

och näringsliv snabbt får information, för att i ett tidigt skede kunna välja 

en annan väg eller ett annat färdsätt. Trafikverket skapar förutsättningar 

för sådan information genom att snabbt göra information om störningar 

tillgänglig i utkanaler, där den kan plockas upp av exempelvis Sveriges 

Radio eller Google. Se även information om störningshantering i avsnittet 

”Robusthet väg”. 

Vi kan inte dra någon säker slutsats om huruvida kända restider på väg har 

förändrats.  

Kapacitet 
Kapacitet beskriver utbudet i förhållande till efterfrågad volym av resor och 

transporter.  

Kapacitet järnväg 

Järnvägens kapacitet, det vill säga hur många tåg som kan trafikera en viss 

sträcka, beror på infrastrukturens utformning och på vilka typer av tåg som 

trafikerar, deras hastighet, antalet uppehåll och hur lång tid de gör 

uppehåll. Faktorer som har betydelse för hur många tåg som ryms är om 
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det finns enkelspår eller dubbelspår och om det finns täta eller glesa 

möjligheter för tåg att mötas på enkelspåren eller gå förbi varandra på 

dubbelspåren. Även utformningen av trafikstyrningssystemet, och i 

synnerhet signalsystemet, har betydelse eftersom det påverkar hur långa 

avstånd som behövs mellan tågen.  

Trafikverket påverkar den kapacitet som erbjuds, dels genom skötsel och 

utveckling av järnvägsinfrastrukturen, dels genom att besluta om och 

tilldela tåglägen. Tåglägen är den kapacitet på järnvägen som får tas i 

anspråk för att framföra järnvägsfordon från en plats till en annan, under 

en viss tidsperiod. De tågoperatörer som vill ha kapacitet på järnvägsnätet 

ansöker om tåglägen hos Trafikverket som sedan prioriterar in tåg med 

hänsyn till övriga ansökta tåglägen på sträckan och de prioriteringsregler 

som gäller. Tilldelningen presenteras i en årlig tågplan. Kapaciteten mäts 

ofta med antal tåglägen per tidsenhet.  

Tågplanen för 2023 konstruerades för första gången med hjälp av de nya 

hjälpmedel som tagits fram inom ramen för projektet Marknadsanpassad 

planering av kapacitet (MPK). Hjälpmedlen ska på sikt bidra till en enklare, 

snabbare och mer transparent planering av kapacitet på järnvägen. 

Införandet medförde att fastställelsen av tågplanen fick senareläggas.   

För att bedöma hur väl kapaciteten i spåren svarar mot efterfrågan följer vi 

kapacitetsutnyttjandet. Det är ett mått på infrastrukturens belastning och 

beräknas för dygnet som helhet och för den tvåtimmarsperiod under dygnet 

som är mest trafikerad. Modellen är standardiserad och delar in 

järnvägsnätet i linjedelar där kapacitetsutnyttjandet mäts per linjedel. 

Kapacitetsutnyttjandet ökar om trafiken ökar på oförändrad infrastruktur, 

och det minskar om Trafikverket genomför förbättringar som ökar 

kapaciteten, förutsatt att trafiken är oförändrad. En infrastrukturåtgärd 

som sänker kapacitetsutnyttjandet är alltså positiv eftersom den kan ge 

utrymme för mer trafik. Om trafiken minskar på oförändrad infrastruktur, 

så minskar också kapacitetsutnyttjandet. 

Under 2022 syntes effekter av åtgärder som färdigställdes under 2021, 

exempelvis spårbyte och fjärrstyrning Herrljunga–Borås och 

hastighetshöjning Falköping–Nässjö. Effekten av covid-19-pandemin har 

avtagit och förändringarna av kapacitetsutnyttjandet är på väg mot hur det 

såg ut före pandemin. 

Vi bedömer att kapacitetsutnyttjandet var oförändrat för järnväg.  

Kapacitet väg 

Trafikverket slutför årligen en rad vägprojekt – både namngivna objekt och 

mindre åtgärder som bidrar till att efterfrågan på resor och transporter kan 

hanteras. Bland de namngivna åtgärderna kan nämnas E4 Djäkneboda–

Bygdeå och E18 Danderyd–Arninge. Bland mindre åtgärder kan nämnas 

1 kilometer nytt kollektivtrafikkörfält på väg 265 Norrortsleden i 

Stockholm.  
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Kapacitetsproblem i vägnätet uppstår främst i våra storstäder under vissa 

perioder och på vissa sträckor, särskilt i samband med arbetspendling.  

Kapaciteten i vägnätet speglas i ett restidsmått som beskriver hur 

situationen under rusningstid utvecklas i respektive stad. Av måttet 

framgår att restiderna i Stockholm, Göteborg och Malmö minskade 

tillfälligt under covid-19-pandemin, men att de under 2021 successivt 

ökade. Under 2022 var de tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. 

För att kunna dokumentera kapacitetsförbättringar i storstäderna till följd 

av Trafikverkets åtgärder, sammanställs årligen kapacitetsförändringarna i 

dessa vägnät. För att mäta och jämföra hur kapaciteten i vägnätet 

förändrats, multipliceras möjlig kapacitetsförbättring med den geografiska 

längden för åtgärden. I tabell 2 visas permanenta kapacitetsförbättringar 

till följd av ny- och ombyggnationer som öppnats för trafik under 2018–

2022. Åtgärder som leder till tillfälliga förändringar ingår inte.  

Tabell 2 Kapacitetsförändringar i storstad, utökat antal fordonskilometer i 
maxtimmen 

Stad 2022 2021 2020 2019 2018 

Stockholm 0 0 0 31 830 3 266 

Göteborg 62 515 1 700 1 000 0 2 945 

Malmö 0 0 0 0 0 

 

Kapaciteten på väg under maxtimmen i Göteborg bedöms ha ökat med 

62 515 (1 700) fordonskilometer under 2022. Kapaciteten har ökat genom 

färdigställandet av två motorvägsobjekt på E20 vid Alingsås. I Stockholm 

och Malmö bedöms kapaciteten på väg under maxtimmen varken ha ökat 

eller minskat, 0 (0) fordonskilometer, under 2022.  

För att möta näringslivets efterfrågan på att använda tyngre fordon, byggs 

delar av vägnätet ut för den högsta bärighetsklassen BK4. Under 2022 

öppnades cirka 2 465 (4 895) kilometer på strategiskt utpekade vägar för 

BK4. Läs mer om BK4 under rubriken ”Bärighetsåtgärder på vägnätet” i 

avsnittet ”Drift och underhåll”. 

Vi bedömer att kapaciteten på väg var oförändrad under 2022. 

Robusthet 
Robusthet beskriver störningar och Trafikverkets förmåga att motstå och 

hantera störningar i det statliga väg- och järnvägsnätet.  

Ett robust transportsystem är stabilt konstruerat och väl underhållet, och 

därför tillförlitligt när det utsätts för slitage från trafik och annan yttre 

påverkan. Transportsystemets robusthet följs upp ur perspektivet hur det 

fungerar för medborgarna och näringslivet, och vi följer driftsäkerheten på 

järnväg och framkomligheten på väg. 
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Robusthet järnväg 

För järnväg mäts driftsäkerhet med måttet ”tåg utan störningar” som visar 

systemets förmåga att möjliggöra tågtrafik enligt tågplan.  

Planering, prioritering och utförande av åtgärder har följt inriktningen i 

den nationella planen för transportinfrastrukturen. Under året 

genomfördes viktiga åtgärder på Västra stambanan och Södra stambanan, 

som är två av de fyra särskilt utpekade transportflödena.  

Måttet ”tåg utan störningar” visar andelen tågpassager utan störning i 

förhållande till det totala antalet tågpassager. Utfallet för transportsystemet 

bygger på samtliga orsakskoder: infrastruktur, driftledning, järnvägs-

företag, olyckor/tillbud och yttre faktorer samt följdorsaker. Utfallet för 

Trafikverket bygger på de orsakskoder som Trafikverket ansvarar för, och 

det är i huvudsak koder för infrastruktur och driftledning. 

Diagram 11 Andel tåg utan störningar, för hela transportsystemet respektive 
inom Trafikverkets ansvar, procent  

 

 

Hastighetsnedsättningar av säkerhetsskäl vid rälbyte efter upptäckta 

sprickor på Västra stambanan och Södra stambanan bidrog till det lägre 

utfallet för 2022.  

Även de kraftiga snöfallen i början på året, höga vattenflöden, åska och 

brand påverkade driftsäkerheten negativt. För att kunna vidta åtgärder i 

god tid så att konsekvenserna vid besvärligt väder minskar, arbetar 

Trafikverket med beredskapsplanering i samarbete med entreprenörer och 

järnvägsföretag. Beredskapsplaner och systematisk uppföljning möjliggör 

en tydlig styrning vid hantering av årstids- och väderrelaterade händelser. 

Exempelvis fokuserade vår norra region på att minska antalet djur-

påkörningar genom att bygga och underhålla stängsel.  
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Driftsäkerheten i förhållande till ökad trafikmängd vidmakthölls. Utfallet 

för måttet ”tåg utan störningar” var 99,29 procent, vilket är strax under 

årsmålet 99,30 procent, se diagram 11.  

Vi bedömer att järnvägens robusthet var oförändrad under 2022. 

Robusthet väg 

Framkomlighet på vägnätet följs upp genom beräkning av exponeringsgrad 

för antalet oplanerade händelser som ledde till nedsatt framkomlighet samt 

händelsernas varaktighet. Det ger möjlighet att följa upp trafikpåverkan på 

olika typer av vägar. Under 2022 analyserades utfallet för händelsetyper, 

exempelvis vägskada, avvikande friktion, vattensamling på vägyta och 

nedfallet träd, vilket är till nytta vid prioritering av åtgärder.  

Trafikanterna påverkas mest i storstadsområden och på vägar som bildar 

större sammanhängande stråk, se diagram 12.  

Diagram 12 Trafikpåverkan vid oplanerade händelser, exponeringsgrad per 
vägtyp 

 

Vägtyp 1 - Vägar i storstadsområden 

Vägtyp 2 - Vägar som bildar större sammanhängande stråk 

Vägtyp 3 - Vägar för dagliga resor och arbetspendling 

Vägtyp 4 - Övriga för näringslivet viktiga vägar 

Vägtyp 5 - Vägar som är viktiga för landsbygden 

Vägtyp 6 - Övriga vägar 

 

Vi fortsätter följa upp trenden för fordonstimmar till följd av totalstopp, för 

att upptäcka systematiska fel samt brister i arbetssätt och systemstöd som 

påverkar hanteringen av störningar negativt. 
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Korta stopp dominerar i antal, men stopp som varar över två timmar 

dominerar vid skattning av kännbarhet. De tio största händelserna bidrog 

med 20,1 (16,2) procent av årets förseningstimmar. Mest bidrog omfattande 

bränder samt olyckor med tunga fordon som inträffade på vägar med hög 

årsdygnsmedeltrafik. 

En viktig del i Trafikverkets störningshantering är att snabbt leverera 

information vid oplanerade störningar och stopp. Informationen används 

dels för att identifiera nödvändiga åtgärder, dels som grund för information 

till trafikanter och näringsliv. Trafikverket levererade information om 

oplanerade händelser inom 5 minuter i 95,9 (95,3) procent av fallen, vilket 

är över årsmålet på 95 procent. 

Vid omfattande händelser är det viktigt att kunna erbjuda omledning via 

alternativa transportvägar som är väl kända och förberedda. Vi ajourhåller 

och kvalitetssäkrar de utpekade omledningsvägarna i enlighet med rutiner 

som beslutades 2020. Trafikverket vidareutvecklar störningshanteringen i 

samarbete med andra relevanta aktörer. 

För att öka robustheten i vägnätet behövs dels insatser som bidrar till en 

god bild av åtgärdsbehov, dels konkreta åtgärder som underhållsbeläggning 

och åtgärdande av brister i bärigheten. Se vidare i avsnitten ”Anläggningens 

tillstånd” och ”Drift och underhåll”.  

Vi bedömer att framkomligheten var oförändrad under 2022. 

Användbarhet 
Användbarhet beskriver hur olika kundgruppers behov av transport-

möjligheter tillgodoses. 

Under 2022 påverkade ett antal större yttre omständigheter 

transportsystemets utveckling och användning. Effekter av covid-19-

pandemin, försämringar i säkerhetsläget och en energikris som även 

bidragit till kraftigt stigande inflation har lett till såväl material- och 

personalbrist som kostnadsökningar. Detta har fått till följd att ett antal 

åtgärder senarelagts, vilket har reducerat planerade positiva tillskott till 

användbarheten i transportsystemet. På vägsidan har en ökande 

underhållsskuld och ökade klimatrelaterade effekter bidragit negativt. 

Enskilda större händelser i järnvägssystemet samt senarelagd fastställelse 

av tågplanen har medfört sämre möjligheter för resenärer och tåg-

operatörer att kunna planera resor och transporter. Transportstyrelsen har 

i februari 2023 efter en tillsyn gett Trafikverket ett föreläggande förenat 

med vite om att åtgärda ett antal brister, utifrån hur Trafikverket i sin roll 

som infrastrukturförvaltare levt upp till de lagkrav som ställs på 

planeringen av trafiken på järnvägsspåren. 

Trafikverket tillhandahåller ledsagning för personer med funktions-

nedsättning på stationer och bytespunkter. Vid utgången av 2022 var 

18 (18) operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter anslutna till 
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tjänsten, som finns på 167 (166) platser i 155 (154) orter. Under året 

genomfördes 17 589 (11 414) ledsagningar. 

Vi gör stationer och busshållplatser mer tillgängliga genom att ta bort 

fysiska hinder och installera informationsutrustning. Under året 

genomfördes åtgärder vid 18 (25) stationer och 342 (202) hållplatslägen. 

”Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderpolitiken” 

beslutades av regeringen under 2021, med följd att Trafikverket i samband 

med årsredovisningarna för 2021–2031 ska redogöra för sitt arbete med att 

bidra till att nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Årets 

uppföljningsrapport beskriver Trafikverkets åtgärder inom områdena 

universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd 

och lösningar för individens självständighet samt förebyggande och 

motverkande av diskriminering. 

Trafikverkets namngivna investeringar ökar i regel användbarheten för 

medborgare och näringsliv. Under 2022 färdigställdes exempelvis 

Veddestabron i Järfälla kommun samt en ny station i Nälden i Krokoms 

kommun. 

För att främja ökad, säker gång- och cykeltrafik byggde Trafikverket 

24 (34) kilometer ny statlig gång- och cykelväg under året, samtidigt som 

antalet nybyggda eller åtgärdade gång-, cykel- och mopedpassager uppgick 

till 45 (66). Trafikverket har även samfinansierat en mängd förbättrings-

åtgärder för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt citylogistik via stads-

miljöavtalen, se avsnitt ”Utbetalning av bidrag och övrigt stöd”. Detta är 

exempel på insatser som kan bidra till ett mer transporteffektivt samhälle. 

Vi bedömer att transportsystemets användbarhet var något sämre än under 

föregående år. 

Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhet beskriver Trafikverkets bidrag och utvecklingen i transport-

systemet i förhållande till trafiksäkerhetsmål.  

Nollvisionen är utgångspunkt för vårt trafiksäkerhetsarbete. Enligt visionen 

ska ingen dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Arbetet fortsätter med 

sikte på de etappmål som regeringen beslutat: ”Antalet omkomna till följd 

av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska 

halveras till år 2030. Antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras till 

år 2030. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska till år 

2030 minska med minst 25 procent.” 

Trafiksäkerhet järnväg 

Etappmålet för statlig järnväg är maximalt 36 självmord och 6 omkomna i 

olyckor år 2030. Jämfört med den nödvändiga utvecklingen för att nå målet 

ligger utfallet för självmord lägre och för olyckor något högre. Det totala 

utfallet för 2022 blev 68 (95) omkomna inom statlig järnväg. I 

plankorsningar omkom 10 (22) personer, vilket är färre än 2021, och av 



Trafikverkets årsredovisning 2022   36 
 

dessa var 7 (16) gående och cyklister som blev påkörda och 3 (6) personer 

som omkom i vägfordon. 

Huvuddelen av dödsfallen inom järnvägstrafik är självmord. Det gäller även 

i plankorsningsolyckor.  

Diagram 13 Antal omkomna i självmord, statlig järnväg 2017–2022, samt 
nödvändig utveckling för att nå målet 2030  

 

 

Under perioden 2017–2022 har antalet omkomna i självmord pendlat 

mellan 50 och 84. Preliminärt bedöms 55 (79) vara omkomna i självmord 

under 2022. Fördelningen av omkomna är 35 (53) män och 19 (24) kvinnor 

samt 1 omkomna ej fördelade, se diagram 13. Att fler män än kvinnor har 

omkommit i självmord har varit ett mönster under en längre tid. Totalt sett 

utgör självmord vid järnvägen cirka 5 procent av alla självmord i Sverige.  
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Diagram 14 Antal omkomna i olycka, statlig järnväg 2017–2022, samt 
nödvändig utveckling för att nå målet 2030 

 

 

Antalet omkomna på grund av olycka var 13 (16) personer, varav 9 (12) män 

och 4 (4) kvinnor. Under perioden 2017–2022 har antalet omkomna i 

olycka pendlat mellan 5 och 16. Preliminärt sorteras alla oklara dödsfall 

som olyckor till dess att klassningen är genomförd. Det gör att antalet 

omkomna i olyckor 2022 sannolikt är högre än den statistik som 

Transportstyrelsen presenterar årligen, se diagram 14. Det är små tal, och 

jämförelsen mellan enskilda år bör därför göras med försiktighet.  

Trafikverket arbetar med att förhindra obehörigt spårbeträdande genom 

stängsel och kameror på särskilt utsatta platser. Åtgärderna har effekt på 

både självmord och olyckor, eftersom tillträdet till anläggningen försvåras. 

Under 2022 sattes 42 609 (61 424) meter stängsel upp utmed järnvägen. 

3 (0) nya platser har fått larmande kameror som har tagits i drift, utöver de 

40 platser som finns sedan tidigare. Pyramidmattor som försvårar för 

gående och djur att komma ut på spåret införs som komplement vid 

stängselavslut, vid sidan av plankorsningar och i änden av plattformar. 

Antalet förseningstimmar på grund av obehöriga i spår mäts och uppgår till 

4 958 (5 764) timmar.  

Antalet omhändertagna självmordsbenägna personer är 353 (440). Av 

dessa antas 1 procent ha räddats till livet, med utgångspunkt från 

allvarlighetsgraden i just de händelserna. Trafikverket samarbetar även 

med andra myndigheter i ett regeringsuppdrag som Folkhälsomyndigheten 

leder för att förebygga självmord. 

Arbetet med plankorsningar har intensifierats under året, med ökade 

insatser för att förbättra sikten i oskyddade plankorsningar och stärka 

skyddet i plankorsningar som anses ha en förhöjd risk för vägtrafikanten. 
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Under året fick 212 (155) plankorsningar bättre skydd eller slopades, vilket 

är betydligt fler än 2021. 

Under 2022 inträffade 14 (17) allvarliga händelser med spårgående fordon: 

2 (0) arbetsplatsolyckor, 3 (3) urspårningar, 0 (0) allvarliga tillbud till 

urspårning, 0 (0) kollisioner, 2 (8) tillbud till kollision, 3 (0) påkörningar av 

hinder samt 4 (6) allvarliga tillbud till hinderpåkörning. Olyckorna och 

tillbuden har utretts för att ta fram orsaken, dra lärdom och förebygga att 

liknande händelser inträffar igen. Inga omkomna bland resande har 

rapporterats, men det blev stora skador på infrastruktur och fordon.  

Vi bedömer att Trafikverket har bidragit till ökad trafiksäkerhet på järnväg.  

Trafiksäkerhet väg 

Etappmålet inom vägtrafiken till 2030 innebär att antalet omkomna ska 

halveras, till maximalt 133 omkomna. Antalet allvarligt skadade ska 

reduceras med en fjärdedel.  

År 2022 omkom enligt preliminära uppgifter 220 (210) personer i 

vägtrafikolyckor, varav 151 (147) personer på det statliga vägnätet. Av de 

omkomna var 165 (156) män och 55 (54) kvinnor. Det finns ingen 

tillförlitlig statistik för antalet allvarligt skadade så tidigt på året som när 

Trafikverkets årsredovisning presenteras. Transportstyrelsen tar fram den 

informationen senare under året. I vägtrafiken omkom preliminärt 

36 (26) personer genom självmord.  

Diagram 15 Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2017–2022, samt nödvändig 
utveckling fram till år 2030  

 

 

Trafikverkets arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder utgår från 

Nollvisionen och EU:s ambition om det trafiksäkra vägtransportsystemet 

2050. Med planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling nås 
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inte målen för omkomna och allvarligt skadade till 2030. Detta synliggör ett 

behov av kompletterande åtgärder som har effekt på kortare sikt, och här 

har åtgärder som bidrar till att fler håller hastighetsgränserna störst 

potential. Utöver polisens insatser och fler trafiksäkerhetskameror, behöver 

större företag och organisationer involveras. Trafikverket ser också över 

möjligheter att hitta billigare lösningar för redan kända vägåtgärder. 

Exempelvis har ett pilotprojekt med en enklare form av mittseparering 

startats – en lösning som ger färre möjligheter att köra om.  

Under 2022 tillkom 7,1 (2,8) mil mötesseparerad väg, och 40 mil har 

försetts med mitträffling. Ytterligare 24 (47) mil väg har försetts med 

automatisk hastighetsövervakning, men vi har under året också haft 

problem med stölder av trafiksäkerhetskameror, se under rubriken 

”Särskilda händelser och arbeten” i avsnittet ”Drift och underhåll”. Totalt 

sett beräknas Trafikverkets åtgärder på statliga vägar under 2022 minska 

det årliga antalet omkomna med 1,7 (2,3) personer. 

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur arbetet med 

hastighetsanpassning kan utvecklas, samtidigt som det pågår arbete med 

att uppdatera planen för genomförandet av regionala hastighets-

anpassningar. Inom ramen för regional hastighetsanalys har inga 

anpassningar av hastighetsgränser till vägens säkerhetsstandard 

genomförts under året. 

Reshastigheten för motorfordon på det statliga vägnätet var under lång tid 

oförändrad, men den har minskat sedan 2018. Under 2022 syntes en 

fortsatt tydlig nedgång. Trots lägre hastighetsnivåer är det långt kvar till 

målet om 80 procents efterlevnad av gällande hastighetsgräns till 2030. I 

dag beräknas 54 procent köra enligt skyltad hastighet.  

En ny aktionsplan för en säker vägtrafik 2022–2025 publicerades i maj 

2022. Planen har tagits fram i samverkan med 33 myndigheter och aktörer 

och innehåller 250 åtgärder inom sex prioriterade insatsområden. Utöver 

den effekt i antalet räddade liv som åtgärderna väntas bidra till, bidrar 

också själva arbetsprocessen till ett ökat fokus och engagemang hos 

deltagande aktörer. 

Regeringsuppdraget ”Medborgar- och trafikantinformation för ökad 

trafiksäkerhet” fortsätter. Under 2022 har arbetet breddats mot nya 

målgrupper. Inom satsningen Zhero har kommunikation riktats gentemot 

dem som kör i tjänsten. Ett nytt delprojekt har startats för att ta fram och ge 

kunskapsstöd till arbetsgivare och transportköpare. Inom delprojektet 

”Kommun och region” pågår ett arbete med att ta fram kunskapsstöd för att 

stödja skolors arbete med att motverka alkohol och narkotika i trafiken.  

Inom initiativet ”Hållbara hastigheter” för Trafikverket dialog med flera av 

Sveriges största transportköpare, för att driva på krav om redovisning av 

hastighetsefterlevnad i upphandlade vägtransporter. Enligt Trafikverkets 

färdplan pågår ett pilotprojekt som ska ge erfarenheter inför införandet av 

redovisningskrav i egna entreprenader senast 2025. 



Trafikverkets årsredovisning 2022   40 
 

Trafikverket har delgett Transportstyrelsen underlag i samband med 

regeringsuppdraget där nya regler utretts för A-traktorer. Trafikverket 

driver också ett forskningsprojekt som syftar till att se över hur 

utbildningen av förare med AM-behörighet kan förbättras för att höja 

trafiksäkerheten. Inom krocktestprogrammet EuroNCAP gjorde 

Trafikverket under året ett krockprov med lastbil, som ett led i att även 

införa lastbilstester. Det bidrog till att EuroNCAP i november beslutade att 

börja utvärdera lastbilars trafiksäkerhetstandard. Här finns stor potential 

att rädda liv, främst i mötesolyckor.  

Vi bedömer att trafiksäkerheten på väg var oförändrad under 2022.  

Klimat 
Klimat beskriver Trafikverkets bidrag och utvecklingen i transportsystemet 

i förhållande till klimatmål. 

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafik, som helt dominerar utsläppen 

från inrikes transporter, minskade enligt preliminära data med cirka 

5 procent 2022 jämfört med 2021. Ökad andel biodrivmedel genom höjd 

reduktionsplikt kompenserade tillsammans med elektrifiering för ökad 

trafik. Diagram 16 visar hur utsläppen från vägtrafiken har utvecklats sedan 

år 2000. 

Enligt Sveriges klimatpolitiska mål ska Sverige senast 2045 inte ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser, och inrikes transporter exklusive flyg ska 

senast 2030 ha minskat sina utsläpp med minst 70 procent jämfört med 

2010. Utifrån preliminära siffror för 2022 är minskningen jämfört med 

2010 cirka 31 procent. Det kvarstår därmed ett betydande gap till målet 

2030. 
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Diagram 16 Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik, miljoner ton 

koldioxidekvivalenter  

 

   

Utsläpp från inrikes transporter utgör enligt Naturvårdsverket en knapp 

tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Tabell 3 visar 

fördelningen mellan trafikslagen.  

Tabell 3 Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter 2021, fördelat 
mellan trafikslag, miljoner ton 

Växthus-
gasutsläpp 

Vägtrafik Luftfart Sjöfart Järnvägstrafik Totalt 

Utsläpp, 
miljoner ton 14,2  0,2 0,6 0,05 15,1 

Andel, procent 94,2 1,3 4,2 0,3 100 

 

Trafikverket genomför åtgärder som både ökar och minskar trafikens 

klimatpåverkan. Nettoeffekten av Trafikverkets effektberäknade åtgärder 

under 2022 är att de årliga utsläppen av växthusgaser från trafiken ökade 

med cirka 880 (-4 000) ton koldioxidekvivalenter, se tabell 4.  
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Tabell 4 Förändring av växthusgasutsläpp och energianvändning från 
trafiken som resultat av Trafikverkets effektbedömda åtgärder. 

Växthusgasutsläpp och 
energianvändning  

2022 2021 2020 2019 2018 

Koldioxidekvivalenter, 
tusen ton 0,9 -4  -5 -10 -10 

Energianvändning, GWh -8  -18 -27 -44 -29 

Siffrorna i tabellen är ett nettoresultat av åtgärder som bidragit till ökade (+) och 

minskade (-) växthusgasutsläpp respektive energianvändning.  

På statliga vägar gjordes inga hastighetssänkningar, vilka skulle ha sänkt 

vägtrafikens årliga växthusgasutsläpp. Däremot höjdes hastigheten på vissa 

vägar igen efter tidigare sänkningar, vilket medförde ökade utsläpp med 

994 (0)ton. Etablering av automatisk trafiksäkerhetskontroll bedöms 

minska de årliga utsläppen med i storleksordningen 1 300 (2 585) ton. 

Under 2022 ändrades metoden för beräkningar, vilket ger betydligt lägre 

effekter än tidigare. 

Väg- och järnvägsinvesteringar som öppnade för trafik resulterade i att 

trafikens nettoutsläpp av växthusgaser ökade med cirka 3 163 (394) ton 

koldioxidekvivalenter.  

Stadsmiljöavtalen beräknas bidra med minskade utsläpp på 4 500 ton. 

Färjerederiet beräknas bidra med ökade utsläpp på 2 523 ton. 

Andra åtgärder som minskar vägtrafikens utsläpp av växthusgaser är 

införande av bärighetsklass BK4 som effektiviserar godstransporter genom 

att möjliggöra tyngre fordon, samt miljökompensation och ekobonus som 

stimulerar godstransporter på järnväg och sjöfart. Åtgärderna ingår dock 

inte i beräkningen ovan. 

Trafikverkets stöd för utbyggnad av publika stationer för snabbladdning av 

elfordon har lett till att 35 sådana stationer har etablerats på platser längs 

det funktionellt prioriterade vägnätet, där det tidigare inte har varit möjligt 

att snabbladda. 

Transportsystemets utsläpp innefattar, utöver utsläpp från trafiken, också 

utsläpp från byggande och underhåll av infrastruktur, tillverkning av fordon 

samt produktion och distribution av drivmedel. Trafikverket har stor 

möjlighet att påverka energianvändningen och växthusgasutsläppen från 

byggande och underhåll av statlig väg och järnväg. Under 2022 beslutade 

Trafikverkets generaldirektör om skärpta klimatmål och krav för infra-

strukturhållningen: utsläppen ska minska med 60 procent till 2030, med 

80 procent till 2035 och vi ska nå klimatneutral infrastruktur 2040. Även 

klimatkraven i upphandling av drivmedel och nollutsläppsfordon har 

utvecklats. 

Bedömningen är att de totala växthusgasutsläppen från entreprenader med 

klimatdeklaration som färdigställdes under 2022 var 59 200 ton. Utsläpp 

från produktion av inköpt tekniskt godkänt material med klimatkrav 
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beräknas till 156 930 ton utsläpp. Utfallet varierar från år till år beroende 

på entreprenadernas typ och storlek. 

Trafikverket genomförde under 2022 ett uppdrag enligt regleringsbrevet. 

Det handlade om att analysera hinder och möjligheter för cirkulärt 

byggande, med syfte att minska klimatpåverkan. Det konstaterades att även 

om stora mängder material redan återanvänds och återvinns, finns en 

förbättringspotential som kan utnyttjas för att minska verksamhetens 

klimatpåverkan.  

Trafikverket har slutredovisat det 4-åriga regeringsuppdraget 

”Informations- och kunskapshöjande åtgärder för att bidra till att 

klimatmålet för transportsektorn nås”. En digital resultatkonferens med 

cirka 250 deltagare från kommuner, näringsliv, branschorganisationer och 

akademi genomfördes den 12 oktober. Temat var transporteffektivt 

samhälle och minskad trafik. I samband med konferensen släpptes en 

rapport med goda exempel på temat. Under året hölls 11 kunskaps-

webbinarier om transporteffektiv stadsmiljö, med syftet att sprida kunskap 

och goda exempel för att öka tempot i omställningsarbetet i städer. 

11 digitala informationstillfällen om klimatkrav på transportinfrastruktur 

har erbjudits kommuner och regioner. Trafikverket har även lanserat en 

digital utbildning om laddning och laddbara fordon samt 5 webbinarier i 

ämnet.  

De åtgärder som Trafikverket kan effektberäkna har resulterat i att 

utsläppen från trafiken har ökat. Byggande, drift och underhåll av 

infrastruktur medför utsläpp av växthusgaser. Trafikverkets klimatkrav i 

upphandling har lett till att dessa utsläpp har minskat.  

Miljö och hälsa 
Miljö och hälsa beskriver Trafikverkets bidrag och utveckling i förhållande 

till det övergripande generationsmålet för miljö, miljökvalitetsmålen och 

målet ökad hälsa. 

Landskap 

En landskapsanpassad infrastruktur bevarar och utvecklar natur- och 

kulturmiljövärden. En mindre del av statlig väg och järnväg bedöms vara 

landskapsanpassad. Till exempel utgör 47 procent av utpekade vägar och 

järnvägar inte barriär för vilt, och 12 procent av väg- och järnvägs-

anläggningen bidrar till biologisk mångfald. Den långsiktiga trenden är en 

försämring av landskapsanpassningen, även om utvecklingen i vissa delar 

är positiv. Försämringen beror på faktorer som delvis ligger utanför 

Trafikverkets möjlighet att påverka. Ett exempel är viltolyckor, som ökar 

över tid till följd av att trafiken ökar, trots att åtgärder genomförs.  

Under 2022 minskade viltolyckorna något jämfört med föregående år, men 

det är för tidigt att dra säkra slutsatser om orsaken till minskningen. 

Inventeringar under 2022 visar en fortsatt försämring av situationen för 

artrika miljöer och fortsatt utbredning av invasiva arter.  
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Trafikverket genomför åtgärder för landskapsanpassning, vilket minskar 

infrastrukturens negativa påverkan på natur- och kulturvärden och främjar 

positiva värden. Vi bedömer att våra åtgärder totalt sett bidrar till 

förbättrad landskapsanpassning. Bland annat har både viltbroar och 

mindre, säkra passager för olika typer av djur färdigställts. Artrika miljöer, 

alléer och kulturmiljöer har restaurerats. Genomförandet av riktade 

landskapsåtgärder har ökat under 2022 jämfört med senare år, och det 

gäller både antal åtgärder och ekonomiska medel. I avsnittet 

”Investeringar” redovisas antalet åtgärder.  

Bekämpningen av invasiva arter fortsätter, och nya metoder testas och 

utvärderas i enlighet med beslutad färdplan. Under året togs förslag till 

färdplan för rennäring och infrastruktur fram, och ett arbete med 

övergripande inriktning och funktionskrav med hänsyn till renskötsel 

påbörjades. Under året inventerades över 300 kilometer utpekade 

kulturmiljövägar.  

Luftkvalitet  

Vägtrafiken är en betydande källa till luftföroreningar. Utsläppen av 

avgaser och slitagepartiklar bidrar till att människor får besvär, insjuknar 

och dör i förtid av sjukdomar i hjärta, kärl eller luftvägar. Luftkvaliteten 

förbättras över tid, men lagstadgade miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

överskrids eller riskerar att överskridas längs statlig väg i några tätorter. 

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” nås inte. 

Under året genomförde Trafikverket, i egen regi eller i samverkan med 

andra, åtgärder enligt lokala och regionala åtgärdsprogram för bättre 

luftkvalitet, exempelvis dammbindning.  

Buller och vibrationer 

Höga nivåer från trafikbuller och vibrationer medför negativa effekter på 

hälsa och välbefinnande. Buller från väg- och spårtrafik i Sverige beräknas 

under ett år orsaka cirka 500 förtida dödsfall till följd av hjärtinfarkt eller 

stroke. Detta drabbar oftast äldre personer, och de som dog i förtid 

beräknas i genomsnitt ha förlorat 8 levnadsår.  

Övergripande bullerkartläggningar visar att cirka 2 miljoner personer i 

Sverige utsätts för bullernivåer över riktvärden utomhus vid sin bostad, 

varav cirka 600 000 personer utsätts för buller från statliga vägar och 

järnvägar. Längs statlig infrastruktur finns drygt 20 000 bostäder och cirka 

250 skolor som behöver utredas för behov av åtgärd på grund av höga 

bullernivåer. Bedömningen från Trafikverkets vibrationsinventeringar är 

att cirka 150 bostadshus utsätts för höga vibrationsnivåer. 

Under året genomförde Trafikverket bulleråtgärder som bullerdämpande 

skärmar och fasadåtgärder för cirka 6 700 (3 800) personer längs statliga 

vägar och järnvägar. Se även tabell 29 i avsnittet ”Investeringar”. 

Beläggning med mindre stenstorlek minskar bullret något. En 

åtgärdsanalys har gjorts för att identifiera lämpliga vägsträckor för detta 

inför framtida beläggningsåtgärder. Under 2022 minskade bullret för 
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150 personer i Balingsnäs, Huddinge kommun, genom beläggning med 

mindre stenstorlek på väg 259.  

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet och åtgärder som ökar säker gång och cykling i transport-

systemet bedöms generellt ge positiva hälsoeffekter. Trafikverket 

genomförde under 2022 investerings- och underhållsåtgärder som främjar 

gång och cykling, se vidare i avsnittet ”Användbarhet”. Dessutom har statlig 

medfinansiering och bidrag enligt stadsmiljöavtal betalats ut. Se vidare 

under rubrikerna ”Statlig medfinansiering” och ”Stadsmiljöavtal” i avsnittet 

”Utbetalning av bidrag och övrigt stöd”.  

Vatten  

Transportinfrastrukturen och trafiken påverkar såväl dricksvatten-

försörjningen som vatten med höga naturvärden. Trafikverket identifierar 

och riskbedömer löpande kontaktsträckor mellan vatten och statlig väg och 

järnväg. Under 2022 riskbedömdes 248 (52) kilometer kontaktsträcka 

längs statlig väg översiktligt. Fördjupad riskbedömning, ofta med 

åtgärdsförslag, genomfördes för 89 (212) kilometer statlig väg. Under året 

har ett femtontal vattenskyddsåtgärder pågått varav tre åtgärder har 

slutförts. Dessutom har 21 sugtransformatorer längs järnväg åtgärdats för 

att minska risken för läckage.   

Under året utvecklades metoder för att analysera dels vägbankar som 

riskerar att påverka negativt genom att snöra av vikar och sund i 

kustvatten, dels vandringshinder för fisk och andra vattenlevande 

organismer. Med metoderna analyserades 82 vägbankar och ett stort antal 

potentiella vandringshinder.  

Material och kemiska produkter 

Trafikverket har som mål att fasa ut användningen av kemiska produkter 

som innehåller särskilt farliga ämnen. Arbetet har resulterat i att antalet 

produkter med sådana ämnen har minskat över tid, från över 70 produkter 

år 2009 till 59 (55) produkter år 2022. Antalet produkter har dock ökat de 

senaste tre åren. Ökningen beror främst på införande av strängare kriterier 

för allergiframkallande och hormonstörande ämnen.  

Systematiskt arbete är en viktig del för att så långt som möjligt fasa ut 

produkter som innehåller särskilt farliga ämnen. Det kan ske till exempel 

genom krav i upphandlingar och utfasningsanalyser i samverkan med 

tillverkare och entreprenörer. Arbetet har också resulterat i att andelen 

artiklar med tillgång till information om innehåll av farliga ämnen ökat till 

88 (87) procent. 

Information om arbetet med förorenade områden finns i avsnittet 

”Expertstöd och myndighetsutövning”. 

Vi bedömer att våra insatser har gett ett övervägande positivt bidrag till 

leveranskvaliteten miljö och hälsa. Insatserna är till stor del åtgärder i den 

statliga infrastrukturen. 
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Jämställt transportsystem 
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 

kvinnors respektive mäns transportbehov. 

I preciseringen av det transportpolitiska funktionsmålet anges följande: 

”Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken 

medverkar till ett jämställt samhälle”. Det handlar bland annat om att 

kvinnors resvanor, förutsättningar och värderingar ska väga lika tungt i 

planeringen som männens samt inkluderas i hela beslutsprocessen. 

Andelen kvinnor i centralt beslutande position i statliga myndigheter och 

organisationer ligger på en relativt stabil nivå, cirka 45 procent. Nivån är 

stabil även i regionala organisationer, men där ligger den på 30–35 procent. 

Motsvarande andel i näringslivet är däremot relativt låg. I Trafikverket är 

fördelningen mellan manliga och kvinnliga chefer 54 (54) respektive 

46 (46) procent, se tabell 53. Andelen kvinnor som söker sig till bygg- och 

anläggningsbranschen är låg, drygt 10 procent. Låg andel gäller även för 

yrkestrafiken och inom sjöfarten.  

I transportsystemet finns det skillnader mellan könen när det gäller bland 

annat resmönster, tillgänglighet och attityder. Män gör fler resor än kvinnor 

per person och dag, och den skillnaden är statistiskt säkerställd. Däremot 

lägger män och kvinnor ungefär lika mycket tid på resor, knappt 45 minuter 

per person och dag. Männen har något längre restid till eller från arbets-

plats och skola eller i tjänsten, medan kvinnor lägger mer restid på resor för 

service och inköp. Restiden för fritidsändamål är lika för män och kvinnor. 

Det totala resandet, och därmed också restiden, ligger på en lägre nivå än 

före pandemin. Det finns siffror som visar att körkortsinnehavet är något 

lägre bland kvinnor än bland män, men skillnaden har minskat över tid.  

Kvinnor och män har inte bara olika resvanor, utan också olika risk-

beteenden i trafiken. Siffror visar att unga män är överrepresenterade i 

trafikolyckor, och risken att omkomma i en trafikolycka är dubbelt så stor 

för män som för kvinnor. Dock är det inte bara män som drabbas av sitt 

eget risktagande: fler män orsakar att kvinnor dör i trafiken än tvärtom. Det 

finns forskning som visar att kvinnor generellt sett har en mer positiv 

attityd till hastighetssänkningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Trafikverket ingår i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhets-

integrering i myndigheter (JiM). Trafikverkets inriktning är att arbeta för 

att jämställdhetsperspektivet ska vara en naturlig del i att långsiktigt 

planera transportsystemet och i att bygga, driva och underhålla statliga 

vägar och järnvägar. Exempel på insatser under 2022: 

 Trafikverket och Transportstyrelsen har gemensamt tagit fram en 

webbutbildning för sina anställda, med fokus på jämställdhet i 

transportsektorn. Utbildningen lanseras under 2023.  

 Trafikverkets ledningssystem har gåtts igenom med avseende på den 

regionala samhällsplanerings- och utredningsverksamheten. 

Genomgången visar att styrdokument behöver uppdateras när det gäller 
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social hållbarhet och jämställdhet. Bland annat kommer stöddokument 

att integreras i TRAST (Handbok för trafikstrategiskt arbete – 

Trafikverkets, Boverkets och Sveriges Kommuner och Regioners 

handbok för planerare på nationella och regionala myndigheter, 

regioner och regionala kollektivtrafikmyndigheter).  

 Ett pilotprojekt med jämställdhetsbonus kopplat till sysselsättningskrav 

har permanentats från och med 2022. Tillsammans med branschen har 

Trafikverket diskuterat åtgärder för att öka förutsättningarna för att fler 

kvinnor ska söka sig till bygg- och anläggningsbranschen. 

Bedömningen är att transportsystemet ännu inte är jämställt.  
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Verksamhetens delar 
Trafikverkets verksamhet har följande indelning: 

 planering 

 drift och underhåll 

 investeringar 

 expertstöd och myndighetsutövning 

 utbetalning av bidrag och övrigt stöd 

 forskning och innovation 

 uppdragsverksamhet 

 gemensam administration. 

Våra totala intäkter och verksamhetsvolymen, det vill säga våra totala 

kostnader inklusive investeringsutgifter, fördelas per verksamhetsdel. 

Verksamhetsindelningen skiljer sig från den organisatoriska indelningen. 

Trafikverkets anslagsstruktur utgår från verksamhetens indelning, snarare 

än vilken typ av kostnad det avser. Det gör att det finns kostnader av 

förvaltningskaraktär inom de flesta anslag. 

Verksamhetsvolymen för 2020–2022 presenteras i tabell 5 och för 2013–

2022 i diagram 17. Verksamhetens totala omfattning under 2022 var 

83,7 (78,4) miljarder kronor, vilket är 7,7 procent högre än 2021.  

Verksamhetsvolymen för drift och underhåll ökade med 1 758 miljoner 

kronor mot föregående år. Den största delen av ökningen, 1 233 miljoner, 

gäller drift och underhåll av järnväg. Motsvarande ökning för väg var 

525 miljoner kronor, se tabell 10, sidan 60 och tabell 14, sidan 70.  

För investeringar ökade verksamhetsvolymen med 3 029 miljoner kronor 

mot föregående år. Ökningen är i enlighet med nationella planens 

inriktning. Den största ökningen gäller namngivna investeringar på järnväg 

som ökade med 1 477 miljoner kronor, se tabell 19, sidan 78. 

Verksamhetsvolymen för utbetalning av bidrag och övrigt stöd minskade 

med 390 miljoner kronor. De flesta bidragsområdena ökade under året, 

men eftersom stödet till kollektivtrafiken för minskade biljettintäkter på 

grund av covid-19 var 2 074 miljoner lägre för 2022 än för 2021 blev det 

totalt sett en minskad verksamhetsvolym, se tabell 37 sidan 104. 

Verksamhetsdelen gemensam administration finansieras av anslaget för 

Trafikverkets administration och var 93 miljoner kronor högre än 

föregående år.  
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Diagram 17 Verksamhetsvolym, miljarder kronor  
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Tabell 5 Verksamhetsvolym, miljoner kronor  

  

Verk-
sam-
hets-

volym 

Finansiering Resultat av  

extern 
uppdrags-

verksamhet 
och 

offentlig-
rättsliga 
avgifter Verksamhetsdel År Anslag Lån Bidrag 

Intäkter 
av 

avgifter 
och 

övriga 
intäkter 

Summa 
finansi-

ering 

Planering 

2022 1 624 1 587 0 15 22 1 624 0 

2021 1 491 1 469 0 5 18 1 491 0 

2020 1 439 1 413 0 5 21 1 439 0 

Drift och 
underhåll 

2022 27 596 24 508 0 77 3 011 27 596 0 

2021 25 838 24 409 0 113 1 316 25 838 0 

2020 24 841 22 107 0 71 2 662 24 841 0 

Investeringar 

2022 35 183 23 958 8 522 1 659 1 044 35 183 0 

2021 32 154 23 085 6 906 1 326 836 32 154 0 

2020 30 891 22 443 5 833 1 489 1 127 30 891 0 

Expertstöd och 
myndighets-
utövning 

2022 3 004 2 171  0 42 796 3 009 -5 

2021 2 665 1 907 0 28 748 2 684 -19 

2020 2 629 1 883 0 31 680 2 593 36 

Utbetalning av 
bidrag och 
övrigt stöd 

2022 11 146 11 143 0 3 0 11 146 0 

2021 11 537 11 535 0 1 1 11 537 0 

2020 9 905 9 870 0 32 3 9 905 0 

Forskning och 
innovation 

2022 719 685 0 34 0 719 0 

2021 758  666 0 92 0 758 0 

2020 710 652 0 59 0 710 0 

Uppdrags-
verksamhet 

2022 2 995 0 0 2 3 078 3 080 -85 

2021 2 576 0 0 0 2 632 2 633 -56 

2020 2 932 0 0 0 2 499 2 499 432 

Gemensam 
administration 

2022 1 423 1 416 0 4 3 1 423 0 

2021 1 330 1 326 0 1 3 1 330 0 

2020 1 298 1 296 0 0 2 1 298 0 

Totalt 

2022 83 690 65 468 8 522 1 836 7 954 83 781 -90 

2021 78 350 64 398 6 906 1 566 5 555 78 425 -75 

2020 74 646 59 663 5 833 1 688 6 993 74 177 468 

För beskrivning av sambandet mellan resultatredovisningen och den finansiella 

redovisningen, se not 43 i den finansiella redovisningen. 

I efterföljande rubriker per verksamhetsdel redovisas fördjupningar av 

resultaten från verksamheten. De enskilda resultatindikatorerna har valts 

utifrån väsentlighet och mätbarhet, för att ge en rättvisande bild av 

Trafikverkets resultat och resultatutveckling jämfört med regeringens mål. 

Effekterna förmedlas huvudsakligen i avsnittet ”Utveckling i förhållande till 

transportpolitiska mål”. 
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Planering  
Tabell 6 Verksamhetsvolym planering, miljoner kronor  

Verksamhetsvolym och finansiering 2022 2021 2020 

Tillståndsbedömning och informationshantering 369 332 314 

Planera transportsystemet långsiktigt 580 593 599 

Planera genomförande av transportplaner 10 10 8 

Planera underhållsåtgärder, väg 26 25 22 

Planera underhållsåtgärder, järnväg 58 62 49 

Planera investeringsåtgärder 129 110 111 

Planera trafik, järnväg 424 317 321 

Planering övrigt 30 42 14 

Summa verksamhetsvolym planering 1 624 1 491 1 439 

Finansiering    

Anslag    

1:1 ap.6 Investeringar i regional plan 90 88 96 

1:1 ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning 548 562 528 

1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar  277 251 242 

1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar 1 1 1 

1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg  642 527 506 

1:3 ap.2 Trafikverkets administration 25 35 36 

1:11 ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket 3 3 4 

Bidrag 15 5 5 

Intäkter av avgifter och övriga intäkter 22 18 21 

Summa finansiering 1 624 1 491 1 439 

 

Trafikverket planerar transportsystemets utformning, underhåll och 

användning tillsammans med regioner, kommuner, näringslivet och andra 

aktörer. Planeringen sträcker sig från tidiga analyser av behov och 

lösningar till prioriterade åtgärdsplaner och planering av när åtgärder ska 

färdigställas. Vi samlar även in data om anläggningen och bedömer dess 

tillstånd. 

Av tabell 6 framgår att verksamhetsvolymen blev något högre än 2021. En 

anledning är att ”tillståndsbedömning och informationshantering” 

belastades med högre kostnader för trafikdatamätningar, samt ökade 

kostnader för skyddsåtgärder på väg. De ökade kostnaderna för ”planera 

trafik, järnväg” beror framför allt på projektet Marknadsanpassad planering 

av kapacitet (MPK) som införts under året. I övrigt är det inga väsentliga 

förändringar jämfört med 2021. 

 



Trafikverkets årsredovisning 2022   52 
 

Tillståndsbedömning och informationshantering väg och 
järnväg  
Informationen om väg- och järnvägsanläggningens utformning och tillstånd 

samt händelser i anläggningen är nödvändig för att vi ska kunna sköta om 

anläggningen. Med tillstånd menas i det här fallet anläggningens skick. 

Informationen behöver vara kvalitetssäkrad och uppdaterad för att vi ska 

kunna fatta välgrundade beslut.  

Trafikverket samlar årligen in en stor mängd uppgifter om väg- och 

järnvägsanläggningen. Informationen lagras, kvalitetssäkras och görs 

tillgänglig. Vi levererar också information till externa parter. Kontroller av 

den fysiska anläggningens tillstånd är nödvändiga ur ett säkerhets-

perspektiv. Dessa bedömningar görs också för att ge förutsättningar för 

planering av underhåll av vägar och järnvägar, både på kort och på lång 

sikt. 

Under året har vi genomfört en rad förbättringsåtgärder som beskrivs i 

avsnittet ”Effektivare tillståndsbedömningar” 

Planera transportsystemet långsiktigt  
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportinfra-

struktur. I juni 2022 beslutade regeringen om nationell plan för transport-

infrastrukturen 2022–2033. Till grund för beslutet låg Trafikverkets förslag 

till planrevidering som redovisades i slutet av 2021. Förslaget 

kompletterades i början av 2022 med en analys av de effekter som förslagen 

i den nationella planen och de regionala länsplanerna tillsammans ger. 

Regeringens beslut innebar vissa förändringar jämfört med Trafikverkets 

förslag. Dessa förändringar avsåg i huvudsak justeringar inom ramen för 

utveckling av transportsystemet, som totalt rymmer satsningar för 

437 miljarder kronor för planperioden. Den största justeringen avsåg de 

ekonomiska planeringsramarna för trafikstyrningssystemet European Rail 

Traffic Management System (ERTMS), som begränsades avsevärt jämfört 

med Trafikverkets förslag. Detta har krävt fördjupad konsekvensanalys och 

en översyn av tidigare planförslag med införandet av ERTMS i Sverige. 

Konsekvensanalysen beräknas vara färdig sommaren 2023, men införandet 

av ERTMS i Sverige kommer att ta betydligt längre tid än vad som angavs i 

planförslaget. 

Planbeslutet består av Trafikverkets planförslag och regeringens 

fastställelsebeslut, med de justeringar som framgår i beslutet. För att 

underlätta omvärldens förståelse för hur planbeslutet sammantaget ser ut 

har Trafikverket under hösten 2022 publicerat en slutpromemoria. I den 

tydliggörs vilka delar i planförslaget som är oförändrade och vilka delar 

som förändrats. Med dessa åtgärder har planrevideringen för perioden 

2022–2033 avslutats. 
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Åtgärdsvalsstudier och fyrstegsprincipen  

Trafikverket använder åtgärdsvalsstudier i den tidiga planeringen, för att 

tillsammans med andra aktörer i samhället förutsättningslöst diskutera 

behov, brister och alternativa lösningar i transportsystemet. Med stöd av 

den stegvisa prövningen i fyrstegsprincipen ska åtgärdsvalsstudier resultera 

i innovativa och kostnadseffektiva åtgärder som i första hand ska påverka 

transportefterfrågan och valet av transportsätt. Att bygga nytt kommer i 

sista hand, se figur 3. Trafikstyrande och trafikreglerande åtgärder är 

exempel på steg 1- och steg 2-åtgärder. 

Figur 3 Fyrstegsprincipen 

 

 

Den strategiska planeringen har en viktig roll i valet av kostnadseffektiva 

åtgärder och framtida lösningar som bidrar till ett hållbart och tillgängligt 

transportsystem. Transportplaneringen behöver genomföras tillsammans 

med andra aktörer och integreras med övrig samhällsutveckling, vilket 

medför att det behövs en ännu tidigare dialog och samverkan under hela 

processen. För att stärka styrningen och sätta planeringsförutsättningar och 

krav utifrån mål och inriktningar, har ett arbete genomförts under året. Det 

ska ge ett bredare perspektiv initialt och säkerställa beslutsprocessen i valet 

av åtgärder, genomgående förhållningssätt utifrån fyrstegsprincipen samt 

fördelning av ansvar och åtgärder mellan aktörer. Dessutom har vi utrett 

oklarheter dels om mandat, dels om att hantera och föreslå åtgärder utifrån 

fyrstegsprincipen.  

Tabell 7 Fördelning av åtgärder 2022 per aktör och steg enligt 
fyrstegsprincipen, antal och andel 

Typ av 
åtgärd 

Extern TRV Summa Andel extern Andel TRV 

Steg 1 100 39 139 72 % 28 % 

Steg 2 86 164 250 34 % 66 % 

Steg 3 64 298 362 18 % 82 % 

Steg 4 15 66 81 19 % 81 % 

Totalt 1-4 265 567 832 32 % 68 % 

 

Under året hanterades 134 åtgärdsvalsstudier, varav 53 har avslutats (111 år 

2021, 189 år 2020, 190 år 2019, 235 år 2018 och 140 år 2017). Resursbrist 

och behov av utökad dialog och samverkan med externa aktörer har 

påverkat antalet hanterade studier. Arbetet med fler utredningsformer har 
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etablerats och används nu systematiskt i samband med planering av 

utredningsbehov i utredningsplanerna.  

Trafikverket är den aktör som genomför flest åtgärdsvalsstudier. Varje 

avslutad studie har resulterat i flera åtgärdsförslag, vilka bekostas och 

genomförs av den aktör som har störst nytta av åtgärden. Årets 

åtgärdsvalsstudier har resulterat i totalt 832 rekommenderade åtgärder i 

steg 1–4, vilket är färre än 2021 (1 160). Utfallet är 30 procent lägre än 2021 

års resultat. Trafikverket åtar sig 68 procent (567) och externa aktörer åtar 

sig 32 procent (265) av dessa åtgärder. Trafikverket ansvarar för 81 procent 

av steg 4-åtgärderna och externa ansvarar för 72 procent av steg 1-

åtgärderna. För steg 2 och 3 svarar Trafikverket för merparten av dessa 

åtgärder (66 respektive 82 procent). Ansvarsfördelningen är lika som 

tidigare år, men antalet steg 4-åtgärder har minskat kraftigt, och externa 

parter har åtagit sig fler steg 4-åtgärder och Trafikverket fler steg 1-

åtgärder, se tabell 7.  

I stadsmiljöavtal, som tecknas med kommuner och regioner, har andelen 

motprestationer som utgörs av steg 1- och steg 2-åtgärder ökat på senare 

tid, bland annat i form av beteendepåverkande kampanjer och 

omfördelning av yta från biltrafik till förmån för gång- och cykeltrafik. 

Regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna 
landsbygdspolitiken 

Trafikverket bidrar till den regionala utvecklingspolitiken och den 

sammanhållna landsbygdspolitiken, och nästan allt Trafikverket gör har en 

geografisk prägel, med en förankring i en eller flera regioner. Det handlar 

främst om investeringar, drift och underhåll, men även andra åtgärder, till 

exempel trafikavtal som kompletterar områden där tillfredsställande 

tillgänglighet inte kan lösas med ordinarie kollektivtrafik. 

För planering och genomförande av infrastrukturåtgärder krävs en 

samverkan med regional och lokal nivå. Trafikverket har en stark regional 

och lokal förankring. Exempelvis sker samarbetet i de mer formella 

processerna, där Trafikverket yttrar sig över planer och program. 

Trafikverket samverkar även med regioner och kommuner i tidiga och 

strategiska skeden. 

Genom att erbjuda kommuner och regioner en skriftlig överenskommelse 

om samverkan, kan en grund för dialog och samverkan skapas. 

Överenskommelsen syftar till att skapa samsyn om förväntningar och 

struktur för samverkan.  

Trafikverket för löpande dialog med regionerna i frågor om infrastruktur 

och utveckling av transportsystemet. Trafikverkets roll blir ofta att bistå 

regionerna med underlag som de behöver i beredningen av sina frågor. En 

del av denna dialog förs i ett nationellt nätverk för samverkan med 

regionala kommunikationsexperter, men i huvudsak sker dialogen på 

regional nivå i Trafikverket, med löpande kontakter gentemot regionerna. 
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Trafikverket är också sammankallande i regionala samverkansråd i frågor 

som behöver koordineras regionalt och nationellt. 

Utöver samverkan på regional och lokal nivå samverkar Trafikverket även 

nationellt, vilket även stöder regional och lokal nivå. Förutom deltagande i 

Rådet för hållbara städer, Miljömålsrådet och klimatkontrakts-

kommunernas myndighetsgrupp, har Trafikverket även överenskommelse 

och löpande samverkan med bland annat Sveriges Kommuner och Regioner 

och Tillväxtverket. 

Rådet för hållbara städer  

Trafikverket ingår som en av fjorton medlemmar i regeringens råd för 

hållbara städer. I februari lämnade rådet sin årliga rapportering till 

Regeringskansliet. I mars fick rådet ett förlängt och ändrat uppdrag med 

tydligare fokus på att arbeta mot mål 11 Hållbara städer och samhällen i 

Agenda 2030. Rådets nuvarande uppdrag sträcker sig till 31 december 

2030. Under året har Trafikverket bland annat deltagit i ett gemensamt 

stormöte. På mötet lades grunden för fortsatt gemensamt arbete genom att 

diskutera parternas uppdrag och utmaningar. Rådets medlemmar har även 

bidragit med material till den gemensamma webbplatsen i form av 

information om nya kunskapsstöd, metoder och finansieringsmöjligheter, i 

syfte att underlätta för kommuner och andra aktörer att hitta aktuellt 

material inom hållbar stadsutveckling. 

Planera genomförande av åtgärder  
Att planera åtgärder innebär att planera, prioritera och koordinera 

investerings- och underhållsåtgärder utifrån fastställda planer och annan 

styrning av verksamheten. De finansiella resurser som riksdagen beslutar 

om, och som Trafikverket förfogar över varje enskilt år, utgår från den 

nationella planen och de regionala länsplanerna. 

Trafikverket arbetar även med en sexårig plan som kallas genomförande-

plan, för att överbrygga tidsavståndet mellan den tolvåriga nationella 

planen och den mer kortsiktiga verksamhetsplaneringen, och för att 

beskriva effekterna i infrastrukturen. Nuvarande genomförandeplan 

omfattar åren 2022–2027 och uppdateras årligen. Den är ett stöd i dialoger 

och samverkan, bland annat med järnvägsbranschen, allmänheten, kunder 

och samarbetspartner.  

Den nationella planen för transportinfrastrukturen 

Arbetet med att bygga och underhålla den statliga infrastrukturen enligt 

den nationella planen för 2022–2033 pågår. 
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Tabell 8 Uppföljning av namngivna investeringar samt trimnings- och miljöåtgärder i 
den nationella planen för transportinfrastrukturen, miljoner kronor, prisnivå 2021 

Omfattning Namngivna investeringar Trimnings- och miljöåtgärder  

 Järnväg Sjöfart Väg Tillgänglighet Säkerhet Miljö Summa 

Ackumulerat utfall 
2022, mnkr 13 059 275 3 147 1 019 938 756 19 194 

Volym i nationell plan 
2022, mnkr* 19 743 909 4 005 1 363 1 000 963 27 982 

Upparbetad del av 
planen 2022, procent 66,1 30,3 78,6 74,8 93,8 78,5 68,6 

*Tabellen innehåller inte de delar av investeringarna i den nationella planen som 

finansieras direkt med trängselskatt eller vägavgifter eller som finansieras med 

lån där amorteringen sedan finansieras med trängselskatt eller vägavgift. Den 

årliga volymen i den nationella planen har antagits utgöra 1/12 av det 

sammanlagda planbeloppet för respektive område för de tolv år den nationella 

planen omfattar. 

Under 2022, som är det första året i nuvarande nationella plan, har 

Trafikverket förbrukat 69 procent av årets finansiella utrymme för 

investeringsåtgärder i den tolvåriga nationella planen, se tabell 8. De 

namngivna investeringarna, se avsnittet ”Investeringar”, understiger en 

tolftedel av det finansiella utrymmet i den tolvåriga planen. Orsaken är att 

anslagsnivåerna inte var anpassade till den nya planens nivåer. 

I avsnittet ”Läget i förhållande till den nationella planen” analyseras anslag 

och upparbetade medel för år 2022. 

Av de 188 namngivna investeringarna i den nationella planen är 6 stycken 

färdigställda och 77 pågår. De färdigställda investeringarna utgörs av 

2 järnvägsobjekt och 4 vägobjekt. 

Åtgärder som har vidtagits för att effektivisera verksamheten för 
investeringar  

Det finns ett stort behov av att koordinera och samplanera åtgärder i 

järnvägssystemet. För att utnyttja kapaciteten så effektivt som möjligt har 

planeringen av åtgärder utvecklats så att det i större utsträckning planeras i 

stråk samordnat med trafikering. Denna samplanering har utvecklats under 

året för att fungera på tre av de åtta utpekade flödena som utgör landets 

viktigaste stråk för gods- och persontrafik.  

Under 2021 genomfördes en omfattande analys för att identifiera åtgärder 

på både kort och lång sikt, för att utveckla Trafikverkets förmåga att göra 

kostnadsbedömningar. Under 2022 startades förbättringsaktiviteter för att 

utveckla metod, system, process och kompetens. Ett exempel är den 

pågående utvecklingen av referensklassprognoser. Det är en metod som 

förutsäger investeringskostnad för en åtgärd, baserat på faktiska resultat i 

liknande åtgärder. Det pågår även utveckling av ett nytt systemstöd för 

kontraktsuppföljning, vilket kommer att bidra med information för 

exempelvis prisdatabas och kalkyler. 
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Trafikverket har intensifierat arbetet med bättre kostnadsstyrning för en 

effektivare investeringsverksamhet. Det finns naturliga kostnadsosäker-

heter under ett investeringsobjekts faser, från att den första utredningen 

görs till att ett projekt öppnar för trafik, och ett antal förbättringsområden 

har identifierats. I arbetet ingår bland annat aktiviteter för att förstärka 

styrningen i planerings- och projekterings-skedet, för att beslut ska kunna 

tas på ett systematiskt sätt för att säkerställa rätt utformning, ambitions-

nivåer och avgränsningar i våra projekt. 

Arbetssätt för halvtidsavstämningar och systematiska revisionsmöten har 

påbörjats. Två revisionsmöten har genomförts i syfte att styra kostnader 

och innehåll under planläggningsfasen. Samtliga större namngivna åtgärder 

i den nationella planen har genomlysts ytterligare, för att kvalitetssäkra att 

de har rätt omfattning, ambitionsnivåer och avgränsningar. 

På samtliga stora projekt har Project Review Board (PRB) införts, vilket är 

möten där Trafikverkets ledning går igenom projektens utveckling och 

risker. Ett syfte är att få en tidig signal om avvikelser som kan komma att 

kräva beslut. Motsvarande möten är även införda för mindre 

investeringsåtgärder. 

Kortsiktiga åtgärder som innebär att säkra tillämpningen av befintliga 

metoder sker löpande, och mer långsiktig utveckling kommer att ske under 

kommande år.  

Konkreta effekter av vidtagna åtgärder kommer att kunna ses från och med 

2023, men många effekter är mer långsiktiga eftersom planering av 

infrastruktur sker över en lång tidsperiod.  

Säkra uppställningsplatser  

Trafikverket har i uppdrag att se över hur bristen på säkra uppställnings-

platser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas. Under året har vi 

färdigställt och publicerat en planeringsinriktning som beskriver hur 

Trafikverket och andra aktörer kan utveckla uppställningsplatser för 

lastbilar utmed stamvägnätet. Inriktningen beskriver brister och behov på 

en övergripande nivå.  

Som komplement till planeringsinriktningen har Trafikverket tagit fram en 

intern handlingsplan, där prioriterade åtgärder fördelade på fyra 

fokusområden beskrivs. 

Det pågår ett pilotprojekt om kamerabevakning och närvarostyrd belysning. 

Arbetet med uppföljning och utvärdering kommer att hanteras i samråd 

med bland annat Polismyndigheten och förväntas bli genomfört under 

2023.  

Under året har Trafikverket initierat ytterligare ett pilotprojekt, där vi 

undersöker nyttor med att tillhandahålla realtidsdata för kapacitet och 

beläggningsgrader för uppställningsplatser i ett utpekat briststråk.  
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Planera trafik, järnväg  
Trafikverket planerar användningen av det statliga järnvägsnätet. Det 

innebär planering av kapacitet för tågtrafik, underhåll och investeringar. 

Trafiken planeras efter ansökta behov från järnvägsföretag och övriga 

sökande. Resultatet beskrivs i en årlig tågplan som innehåller tidtabeller för 

tåg och planer för arbeten i spåren.  

Förutsättningarna för att trafikera järnvägsnätet och för de tjänster som 

Trafikverket tillhandahåller för järnvägstrafik beskrivs i en järnvägsnäts-

beskrivning, som tas fram varje år. Tjänsterna som de sökande tilldelats 

avtalas med Trafikverket genom trafikeringsavtal.  

Den årliga tågplanen fastställs vid två tillfällen: primär tågplan i september 

och uppdaterad tågplan i november. Detta föregås av att Trafikverket i juli 

presenterar ett förslag till tågplan. Antalet ansökningar till tågplanen för 

2023 var 10 400 (12 700). Skillnaden beror på minskat antal stora 

banarbeten som krävde anpassade ansökningar. 

För att möta behovet från den avreglerade järnvägsmarknaden och behovet 

av ökad digitalisering och effektiv kapacitetsplanering, infördes under 2022 

nya arbetssätt och nya planeringsverktyg, inom ramen för projektet 

Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK). Införandet medförde 

dessvärre försenade leveranser av förslag och fastställelser av tågplanen. 

Förändringar i den årliga tågplanen  

Tabell 9 Antal ansökningar om förändringar i den fastställda tågplanen 

 Mått 2022 2021 2020 2019 2018 

Antal ansökningar 91 409 107 110 114 281 88 848 87 725 

 

Behovet av transporter med tåg förändras under året. Det medför att 

ansökningar om ökad eller minskad trafik kommer in kontinuerligt. Den 

1 juni infördes järnvägsmarknadslagen (2022:365). Det förändrade 

förutsättningarna för när en ansökan om förändrad kapacitet ska besvaras. 

En ansökan som avser tidtabell för ett tåg en enstaka dag ska besvaras inom 

fem arbetsdagar, medan mer komplicerade ansökningar ska besvaras så 

snart möjligt. Tabell 9 visar att antalet ansökningar var något lägre än 

föregående år. En förklaring till skillnaden är att ansökningar i perioden 

11 december till 31 december hanterades i ett annat system som inte 

medgav uppföljning som tidigare. Dessa ansökningar är inte inräknade i 

tabellen för år 2022. Andelen som besvarats inom fem dagar, utan hänsyn 

till ändringen i lagen, var 64 procent (85). Det är lägre än tidigare år, på 

grund av att resurser tagits i anspråk i samband med införandet av nya 

arbetssätt och verktyg för planeringen av kapacitet. 

Kvalitetsavgifter och ekonomisk skada  

För att uppfylla järnvägsmarknadslagens (2022:365) krav på villkor för 

verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter, används en modell som 

Trafikverket tagit fram tillsammans med övriga järnvägsbranschen. 
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I järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) finns en modell som ska ge branschens 

aktörer incitament för att arbeta med kvalitetshöjande åtgärder, för att 

minska störningarna i tågtrafiken. Den som orsakar en störning, 

Trafikverket eller ett järnvägsföretag, får betala en avgift. För att stimulera 

tidig avbokning av kapacitet som inte ska användas, omfattar modellen 

också en bokningsavgift. Avgiften som Trafikverket och järnvägsföretagen 

betalar enligt JNB uppgick till 378 (322) miljoner kronor. Trafikverket 

svarade för 258 (217) miljoner och järnvägsföretagen för 120 (105) 

miljoner.  

Järnvägstrafiklagen (2018:181) ger dessutom järnvägsföretag och 

trafikorganisatörer möjlighet till ersättning för ekonomisk skada (regress) 

när Trafikverket orsakar trafikstörningar, utöver de kvalitetsavgifter som 

beskrivs ovan. Om en händelse orsakar en ekonomisk skada hos en 

transportör, kan denne skicka in ett anspråk till Trafikverket. 

Transportören får verifiera sina kostnader för anspråken, och därefter 

betalar Trafikverket ut ersättning för godkända anspråk.  

Under 2022 inkom cirka 47 000 (56 000) anspråk på ersättning för 

ekonomisk skada. Tolv (nio) anspråk avsåg godstrafik och övriga avsåg 

persontrafik. Beloppen var 1,1 (10,7) miljoner kronor för godstrafik och 

37,7 (51) miljoner för persontrafik.  

Enligt järnvägstrafiklagen ska ersättningen för ekonomisk skada reduceras 

med en summa som motsvarar redan utbetalda kvalitetsavgifter för samma 

händelse. Efter nedjustering för utbetalda kvalitetsavgifter med 5,8 (8,5) 

miljoner kronor har 22,1 (41,2) miljoner betalats ut inom verksamhetsdelen 

expertstöd och myndighetsutövning. Den administrativa kostnaden för 

hanteringen är 7,6 (7,6) miljoner. 

Riksrevisionen har i en rapport från 8 december 2022, ”Kvalitetsavgifter 

och regressrätt – statens insatser för att motverka tågförseningar (RiR 

2022:27)”, granskat modellerna för styrning med kvalitetsavgifter och 

ersättning för ekonomisk skada.  
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Drift och underhåll  
Drift är en direkt del i leveransen av tåglägen och vägförbindelser. Driften 

gör transporten möjlig genom ledning, styrning och övervakning av 

trafiken. I det ingår hantering av information till kunderna, elförsörjning 

samt kommunikation mellan och inom de tekniska system som krävs för 

resorna och transporterna. 

Underhåll innebär att förvalta vägar och järnvägar som är i drift. Syftet är 

att hålla våra statliga vägar och järnvägar framkomliga och att bevara dem 

så att de håller avsedd funktion under hela sin livstid. Trafikverket gör det 

genom att till exempel reparera vägar och järnvägar, röja undan snö, hålla 

beredskap, informera om pågående arbeten och byta ut delar som har slitits 

ut. Effekten blir att anläggningen är robust, det vill säga tillförlitlig när den 

utsätts för slitage från trafik och yttre påverkan, exempelvis dåligt väder. 

Dessutom förebyggs slitagets negativa effekt på andra leveranskvaliteter.  

Drift och underhåll väg  
Tabell 10 Verksamhetsvolym, drift och underhåll väg, miljoner kronor  

Verksamhetsvolym och finansiering 2022 2021 2020 

Underhållsåtgärder    

Belagda vägar 3 054 3 069 2 849 

Grusvägar 302 373 228 

Broar och övriga byggnadsverk 712 827 725 

Tunnlar 254 126 116 

Eltekniska installationer 165 142 125 

ITS (Intelligenta transportlösningar) 285 246 234 

Vägutrustning 626 617 467 

Övriga väganläggningar 1 011 919 756 

Vintertjänster 2 376 2 170 1 696 

Åtgärdande av skador 399 350 368 

Styrning och stöd i genomförandet av underhållsåtgärder 651 627 638 

Övriga underhållsåtgärder 187 175 147 

Summa underhållsåtgärder 10 023 9 642 8 349 

Reinvesteringar    

Bärighet och tjälsäkring 1 520 1 565 1 245 

Övriga reinvesteringar 1 305 1 276  1 184 

Summa reinvesteringar 2 825 2 840 2 428 

Trafikledning 257 235 251 

Drift av anläggning    

Färjedrift 859 767 760 

Anläggningsdrift 617 570 553 

Summa drift av anläggning 1 476 1 337 1 312 

Summa verksamhetsvolym drift och underhåll väg 14 580 14 055 12 341 
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Verksamhetsvolym och finansiering 2022 2021 2020 

Finansiering    

Anslag    

1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar  12 566 12 068 10 619 

1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar 1 489 1 490 1 232 

1:11 ap.3 Trängselskatt i Stockholm - del till Trafikverket 28 22 23 

1:11 ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket 28 34 21 

1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket 17 17 20 

1:14 ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket 18 4 2 

Bidrag 77 112 70 

Intäkter av avgifter och övriga intäkter 356 306 353 

Summa finansiering 14 580 14 055 12 341 

I övriga väganläggningar ingår bland annat underhållsåtgärder på 

sidoområden och sidoanläggningar.  

Verksamhetsvolymen för drift och underhåll av vägar ökade under 2022, 

jämfört med 2021, se tabell 10. Till följd av omvärldsläget har verksamheten 

haft brist på insatsvaror, och stigande priser på material har bidragit till ett 

mer ansträngt ekonomiskt läge. Under året har kostnaderna för att 

underhålla vägnätet ökat betydligt mer än för ett normalt år. De ökade 

råvarupriserna för drivmedel och bitumen i kombination med höga 

energikostnader och inflation har påverkat den totala kostnaden för 

vägunderhåll speciellt mycket. För att finansiera dessa kostnadsökningar 

har arbeten senarelagts och anslagskrediten använts för att vidmakthålla 

anläggningen i enlighet med fastställd standard. 

Eftersom basunderhållet prioriteras i första hand blir viktigt förebyggande 

underhåll undanträngt. Effekten av att vi har begränsade medel blir att mer 

avhjälpande underhåll utförts för att säkerställa funktionen och bibehålla 

säkerheten. Detta bidrar till att eftersatt underhåll ökar, ju större gapet blir 

mellan underhållsbehov och genomfört underhåll. 

Kostnaden för vintertjänster nådde en högre nivå jämfört med 2021. De 

ökade kostnaderna beror främst på inflation och ökade priser på drivmedel. 

Även färjedriften har påverkats av ökade priser för drivmedel och 

fördyringar till följd av komponentbrist. 

Underhållets effekt på vägsystemet  

Effekten redovisas ofta som avvikelser från en fastställd standard eller 

byggd funktion, eftersom det är utgångspunkten för vad som behöver 

åtgärdas.  

De tilldelade medlen för landsbygdssatsning har använts i sin helhet inom 

det finmaskiga vägnätet. Åtgärder som har utförts är beläggnings-, 

belysnings-, avvattnings- och brounderhåll med en geografisk spridning i 

landet. Åtgärderna har bland annat minskat risken för tillfälliga 

restriktioner och avbrott i vägbelysning på det aktuella vägnätet. 
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Belagda vägar  

Tabell 11 visar en fördelning av kostnaden för underhållsbeläggning per 

kvadratmeter väg och år för respektive vägtyp under 2018–2022. 

Kostnaden gäller förebyggande underhåll. Statusen på de belagda vägarna 

påverkas även av andra åtgärder, till exempel avhjälpande underhåll, 

bärighetshöjande åtgärder och förbättringar, vilka inte redovisas här. 

Kostnaden har varierat något mellan vägtyper. Vägar i storstadsområden 

och vägar som bildar större sammanhängande stråk har en snabbare 

nedbrytning och kräver dyrare åtgärder på grund av den högre trafik-

belastningen, jämfört med de mer lågtrafikerade vägtyperna. I enlighet med 

den nationella planen för transportinfrastrukturen prioriteras vägtyp 1–3. 

Under året har priset på bitumen och drivmedel stigit kraftigt, vilket lett till 

att vi fått mindre åtgärder för pengarna. Det medför större behov av både 

förebyggande och avhjälpande underhåll kommande år.  

Tabell 11 Nedlagda kostnader, förebyggande underhållsbeläggning för 
respektive vägtyp  

 Andel 
av total 
vägyta, 
procent 

Trafik-
arbete, 

procent 

Kronor per kvadratmeter väg per år 

Vägtyp 2022 2021 2020 2019 2018 

1. Vägar i 
storstadsområden 2 12 9 9 9 7 7 

2. Vägar som bildar större 
sammanhängande stråk 18 40 6 5 

 

6 4 4 

3. Vägar för dagliga resor 
och arbetspendling 28 31 5 4 

 

5 5 5 

4. Övriga för näringslivet 
viktiga vägar 28 12 3 2 2 3 2 

5. Vägar som är viktiga för 
landsbygden 4 1 3 3 2 1 2 

6. Övriga vägar 20 4 2 2 2 2 2 

Totalt 100 100 4 4 4 3 3 

Vid föregående planrevidering byttes namn på två vägtyper. ”Storstadsvägar” 

ändrades till ”Vägar i storstadsområden”, och ”Lågtrafikerade vägar” ändrades 

till ”Övriga vägar”. Observera att det endast är ett namnbyte – innehållsmässigt 

är vägtyperna jämförbara med tidigare år.  

Diagram 18 visar att majoriteten av avvikelserna beror på ojämnheter när 

det gäller övriga för näringslivet viktiga vägar, vägar som är viktiga för 

landsbygden och lågtrafikerade vägar. På de mer trafikerade vägtyperna 

beror avvikelserna främst på att spåren är för djupa. 
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Diagram 18 Vägnätslängd som avviker från underhållsstandard år 2022. 
Värdena avser spårdjup, ojämnheter (IRI) och kantdjup fördelat på vägtyper, 
antal kilometer  

 

 

Bärighetsåtgärder på vägnätet  

Bärighetsåtgärder leder till att robustheten och kapaciteten återställs eller 

förbättras. Huvuddelen av de tunga vägtransporterna går på de större 

vägarna, som är dimensionerade för att klara tunga laster. Av det statliga 

vägnätet håller cirka 96 procent de högsta bärighetsklasserna BK1 och BK4, 

se faktaruta. På dessa vägar går mer än 99 procent av trafikarbetet. På de 

mindre vägarna finns det bärighetsrestriktioner, vilket påverkar främst 

skogsbruket och jordbruket, som genererar tunga transporter. Inom 

bärighet utförs även förebyggande åtgärder för att klara av exempelvis 

stormar och skred till följd av klimatförändringar.  

Bärighetsklasser:  

Bärighetsklass, BK, används för att gradera bärighet och anger hur tunga fordon 

en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Godstransporterna i 

Sverige är uppdelade i fyra bärighetsklasser:  

BK1 – max 64 tons bruttovikt  

BK2 – max 51,4 tons bruttovikt 

BK3 – max 37,5 tons bruttovikt  

BK4 – max 74 tons bruttovikt. 

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan den tillåtna bruttovikten vara 

lägre. 

 

Tabell 12 visar omfattningen av bärighets- och tjälsäkringsåtgärderna under 

2018–2022. Under 2022 färdigställdes bland annat utbytet av en bro över 

den kommunala gatan Järnvägsleden i Skellefteå, vilket är viktigt för den 

lokala gruvdriften. Vi höjde också bärighetsklassen till BK4 på väg 55 vid 
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Norlunda mellan Katrineholm och Norrköping – en sträcka som finns med i 

det strategiskt utpekade vägnätet för tunga transporter. Hittills har 

29 835 (27 648) kilometer öppnats. För hela det statliga vägnätet öppnades 

under 2022 ytterligare cirka 2 465 (4 895) kilometer för BK4, utöver de 

30 963 (26 068) kilometer som öppnats tidigare. 

Tabell 12 Bärighetsåtgärder som har genomförts under perioden 2018–2022 
inom ramen för bärighetsanslaget  

Genomförda åtgärder 2022 2021 2020 2019 2018 

Riskreducerande väghållningsåtgärder, 
antal 22 15 21 20 21 

Bärighetsåtgärder för höjning av 
bärighetsklass på broar och på utpekade 
viktiga näringslivsvägar, antal broar 9 9 9 4 5 

Bärighetsåtgärder för tjälsäkring eller 
höjning av bärighetsklass för statliga 
vägar, antal km 633 229 223 360 461 

Bärighetsåtgärder på viktiga 
näringslivsvägar, antal km 310 419 376 394 785 

 

Broar  

Broarnas tillstånd beskrivs med indikatorn ”brist på kapitalvärde”. Den 

beskriver kostnaden för att reparera skador på alla broar, i förhållande till 

vad det skulle kosta att bygga nya broar. Broar med omfattande skador har 

ett högre bristvärde än broar med få skador, och för helt skadefria broar är 

bristen på kapitalvärdet noll.  

Diagram 19 visar utvecklingen för brist på kapitalvärde och brist på 

bärighet under de senaste tio åren. Trenden med stadigt ökande brist på 

kapitalvärde har planat ut och ligger sett över en längre period strax över 

20 promille. Det beror på att vi fortsätter att prioritera åtgärder på stora 

och komplexa broar samt öppningsbara broar, det vill säga broar med högt 

kapitalvärde. Där gör vi återkommande underhållsåtgärder för att broarna 

ska kunna användas säkert under hela sin tekniska livslängd. 
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Diagram 19 Utveckling av brobeståndets brist på kapitalvärde, promille, och 
brist på bärighet, antal broar  

 

 

Diagram 19 visar brobeståndets brist på bärighet, det vill säga antalet broar 

som inte kan bära de laster som de ursprungligen byggdes för. Dessa kan 

man enkelt beskriva som broar där ett eftersatt underhåll har medfört att 

Trafikverket av säkerhetsskäl har satt ned bärigheten, eller helt stängt bron 

för trafik. Huvudsakligen utgörs de cirka 70 broarna med nedsatt bärighet 

av korta broar på det lågtrafikerade vägnätet. Den vanligaste brotypen som 

får nedsatt bärighet är rörbroar i stål. Rörbroar användes flitigt under 60- 

och 70-talet, och deras beständighet har senare visat sig vara dålig. En 

satsning på att byta ut dåliga rörbroar under 2022 ser ut att ha haft effekt 

eftersom trenden med kraftig ökning i antal ser ut att ha planat ut. Det är 

dock för tidigt för att dra några långtgående slutsatser av årets värde. Att 

behålla bärigheten på broar gör vägnätet tillgängligt för tunga transporter, 

men det bidrar även till att vi övergår från avhjälpande underhåll till 

förebyggande underhåll. Ett planerbart tillståndsbaserat underhåll är på 

alla sätt effektivare än ett avhjälpande underhåll. 

Automatisk trafiksäkerhetskontroll  

Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett system för automatisk 

hastighetsövervakning med kameror. Ett av Trafikverkets och 

Polismyndighetens gemensamma mål är att kamerorna i genomsnitt ska ha 

en tillgänglighet på minst 93 procent. Målet visar hur stor andel av 

kamerorna som kan aktiveras för att registrera hastighetsöverträdelser och 

trafikdata.  

I diagram 20 visas de senaste tio årens tillgänglighetsmätningar. Stölderna 

av ett stort antal trafiksäkerhetskameror har medfört en nedgång för första 

gången sedan 2018. Trots detta visar diagram 20 att vi klarade vårt mål för 

tillgängligheten även 2022.  
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Eftersom ATK-systemet bidrar till att trafikanterna inte överskrider skyltad 

hastighet, påverkar dess tillgänglighet både trafiksäkerheten och miljön. 

Diagram 20 Utveckling tillgänglighet av systemet för automatisk 
trafiksäkerhetskontroll, procent  

 

 

Trafikstyrning och trafikinformation väg  

Trafikverket registrerar och hanterar oplanerade händelser för att genom 

trafikinformation ge trafikanter möjlighet att planera sina resor. Vår 

leveransförmåga mäts genom att vi följer upp andelen registrerade olyckor 

där information har vidareförmedlats till trafikanterna inom fem minuter. 

År 2022 klarade vi denna tidsgräns för 96 (94) procent av de trafikolyckor 

som SOS bekräftat. 

För att bättre kunna planera sin resa behöver trafikanterna tillgång till 

information om planerade vägarbeten som kan påverka trafikflöden och 

restider, och därför ska arbeten på väg rapporteras korrekt. Målet för 2022 

var att 85 procent av arbetena på väg skulle vara korrekt inrapporterade. 

Resultatet blev 75 (79) procent. Den vanligaste orsaken till felaktigt 

inrapporterade vägarbeten var att de registrerats med felaktig status (till 

exempel aktivt eller inaktivt).  
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Färjedrift  

Tabell 13 Färjetrafik, trafikstatistik  

Nyckeltal färjedrift 2022 2021 2020 2019 2018 

Färjeleder, statliga, antal 38 38 38 38 38 

Färjeleder, ej statliga, antal 2 2 2 2 3 

Färjor, antal 68 68 70 70 69 

Överskeppade fordon, tusental 12 270 12 653 12 561 12 717 12 686 

Antal personbilsekvivalenter (PBE), 
tusental * 15 331 15 903 16 280 15 901 15 806 

Passagerare utan fordon, tusental ** 1 249 1 210 1 197 1 375 1 492 

Uppgifterna om antal avser både statliga och icke-statliga färjeleder. Antalet 

beräknas med utgångspunkt i personbilsekvivalent (PBE). 

* Fordon < 6 m = 1 PBE; fordon 6–15 m = 2,5 PBE; fordon 15–24 m = 4,5 PBE; 

dispensfordon och bussar = 9 PBE. 

** På vissa av västkustens leder har vi automatisk trafikräkning som inte 

registrerar fotgängare. 

Trafikstatistik redovisas i tabell 13.  

Trafikverket har beställt fyra nya elfärjor till Färjerederiet. Det är rederiets 

största satsning någonsin och ingår i Vision 45, som är en plan för klimat-

neutral färjetrafik 2045. Färjorna kommer att gå i trafik på Ljusteröleden 

och Vaxholmsleden i Stockholms skärgård. De ska i första hand gå på el 

men har backupmotorer som går på HVO, som är en miljövänlig ersättning 

för diesel. De ska utrustas med smart teknik och kunna korsa färjeleden 

med endast en knapptryckning. Den första färjan levereras under 

sommaren 2024. Sedan kommer de andra med ungefär ett års mellanrum. 

Anläggningsdrift väg  

Anläggningsdrift utgörs bland annat av elförsörjningen av Trafikverkets 

anläggningar, till exempel vägbelysning, tunnlar, öppningsbara broar, 

pumpstationer, trafiksignaler och rastplatser. Även vägassistans och flytt av 

fordon ingår. Inom vägbelysningsområdet utförde vi under 2022 

underhållsåtgärder för att minska elförbrukningen. Konventionella 

ljuskällor såsom högtrycksnatrium med höga effekter byttes ut mot nya 

energisnålare LED-armaturer. Förbrukningen var 73,4 (76,8) GWh, vilket 

är en minskning med 6,0 (5,4) GWh eller 7,5 (6,6) procent jämfört med 

föregående år. 

Särskilda händelser och arbeten 

Trafiksäkerhetskameror i mellersta Sverige utsattes under augusti och 

oktober för närmare 160 stölder och skadegörelser. Kostnaden för att 

återställa uppskattar vi till cirka 40 miljoner kronor. Arbetet kan ta tid 

eftersom det är så många incidenter. Stölderna påverkar tillgängligheten för 

systemet, och vi samarbetar med vår leverantör om lösningar som kan 

förhindra och försvåra stölder.  
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Den 7 oktober drabbades trafikanter i Stockholm av ett stopp i Norra 

länken. Orsaken var ett tekniskt fel som gjorde att anläggningen stängdes 

mellan klockan 6 och 11. Trafikpåverkan var mycket stor och köerna nådde 

hela vägen till Södra länken. Trafikverkets utredning av händelsen 

färdigställs i början av 2023. 

I början av året var det svårt att få tillgång till salt för vinterväghållningen. 

En längre köldperiod hos saltproducenterna, problem med transporter och 

effekter från pandemin angavs vara anledningen till att situationen 

uppstod. Som en konsekvens har vi i år infört krav på lagerhållning av salt i 

kommande upphandling av baskontrakt. 

Till följd av kriget i Ukraina har Trafikverket haft regelbundna 

avrapporteringar från entreprenörer om problem med personella och 

materiella resurser inom basverksamheten. Rapporteringen har utgjort ett 

viktigt underlag vid kriskoordineringen inom Trafikverket. 

Kommunikationen har fungerat väl och det visar på en bra 

branschsamverkan mellan oss beställare och våra entreprenörer. 

Under sommaren 2022 färdigställdes en större namngiven reinvestering 

när bron över Nordre älv i Bohuslän öppnade för full trafik. Vi utökade 

körbanan med en bussfil, utförde åtgärder för minskad bullernivå och 

uppförde hinder för vattenföroreningar.  

Långsiktiga förbättringsinitiativ  

Inom basverksamheten har två pilotfall initierats med Tidig 

entreprenörsmedverkan (TEM). Planeringsfasen och etableringen 

färdigställdes under året, och under hösten påbörjades produktionen. 

Genom att planera produktion tidigt i samverkan mellan beställare och 

entreprenör har ett antal innovativa lösningar tagits fram. Lösningarna 

kommer att testas i skarp miljö för att vi ska kunna utvärdera resultaten. 

I projektet ”Uppkopplade vägytemätningar” har vi tecknat avtal med 

leverantörer som ska utveckla tekniken. Projektets mål är att vanliga 

trafikanter ska förse Trafikverket med tillståndsförändringar på vägnätet 

via sina uppkopplade fordon. Informationen kommer att utgöra ett viktigt 

underlag för planering och genomförande vägunderhåll.  

Det pågår flera projekt inom klimatanpassning. Flödesapp är ett verktyg 

som beräknar vattenflöden från avrinningsområden och nederbörd. 

Verktyget kan också simulera vattenflöden för olika framtida scenarier. 

Exempelvis kan vattenflöden genom trummor uppskattas. Ett annat verktyg 

är vädervarningar i riskobjekt, som under året har initierats i två pilot-

projekt. En nederbördsmängd tas fram genom analys av riskobjektets 

avrinningsområde och nederbördsdata. Vid en bestämd nederbördsmängd 

larmar systemet och en vädervarning utfärdas och skickas till vår 

driftentreprenör och projektledare. Användningsområdet för dessa verktyg 

anses vara stort, och de kan exempelvis varna för bortspolningar, ras eller 

översvämningar.  
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Trafikverket har sedan 2019 haft upphandlingar med klimatincitament med 

EKA (Energi och koldioxid i asfaltproduktion) för att minska koldioxid-

utsläppen vid beläggningsprojekt med varm asfalt. Under 2022 lades 

ungefär 500 000 ton asfalt med klimatincitament, jämfört med cirka 

324 000 ton under 2021, vilket genomfördes i 35 kontrakt (29). Till följd av 

detta var utsläppen av koldioxidekvivalenter 5 080 ton lägre än vårt 

jämförelsevärde från 2015.  

Kundnöjdhet  

Trafikverket ställer frågor till privata förare och yrkesförare om deras 

senaste resa på vägen. Mätningen för sommaren 2021 och vintern 2022 

visar att 72 (74) procent av trafikanterna var nöjda med sin resa och att 

privata förare generellt är mer nöjda än yrkesförare: 80 (80) procent 

respektive 63 (67) procent. De problem som flest förare säger sig ha upplevt 

är ojämn vägbana samt skada och slitage på vägbanan. Bland privata förare 

är 78 (80) procent av kvinnorna och 73 (80) procent av männen nöjda. 

Bland yrkesförare är 75 (66) procent av kvinnorna och 70 (67) procent av 

männen nöjda. 

När det gäller skötseln av Trafikverkets rastplatser är 79 (80) procent av 

privatpersonerna och 70 (67) procent av yrkesförarna nöjda. Bland privata 

förare är 78 (82) procent av kvinnorna och 73 (77) procent av männen 

nöjda. Bland yrkesförare är 70 (80) procent av kvinnorna och 75 (72) 

procent av männen nöjda. 

Vi mäter även hur de som reser med våra vägfärjor bedömer tjänstens 

kvalitet. Synpunkterna hjälper till att förbättra vår verksamhet. Resultatet 

av årets mätning var att 92 (92) procent var nöjda. Av de som deltog i 

undersökningen var 92 (93) procent av kvinnorna och 92 (92) procent av 

männen nöjda.   
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Drift och underhåll järnväg  
Tabell 14 Verksamhetsvolym, drift och underhåll järnväg, miljoner kronor 

Verksamhetsvolym och finansiering 2022 2021 2020 

Underhållsåtgärder    

Spår 1 972 1 615 1 480 

Spårväxlar 524 460 495 

Broar 115 109 85 

Tunnlar 44 22 16 

Kontaktledning 62 40 50 

Övriga elanläggningar 454 375 291 

Signal- och teleanläggningar 347 325 336 

Övriga järnvägsanläggningar 864 847 724 

Fast del i funktionsupphandlat basunderhåll 1 229 1 169 1 047 

Vintertjänster 333 350 279 

Åtgärdande av skador 215 266 207 

Styrning och stöd i genomförandet av underhållsåtgärder 318 302 271 

Övriga kostnader inom underhållsverksamheten 427 401 318 

Summa underhållsåtgärder 6 904 6 281 5 599  

Reinvesteringar    

Spår 1 852 1 459 1 554 

Spårväxlar 285 163 25 

Broar 350 447 807 

Tunnlar 97 108 119 

Kontaktledning 384 306 202 

Övriga elanläggningar 156 122 210 

Signal- och teleanläggningar 643 634 374 

Övriga järnvägsanläggningar 160 254 140 

Summa reinvesteringsåtgärder 3 929 3 492 3 432 

Trafikledning 1 048 1 019 1 031 

Drift av anläggning 1 136 990 908 

Elskatt för tågdrift 0 0 1 531 

Summa verksamhetsvolym drift och underhåll järnväg 13 016 11 783 12 500 

Finansiering    

Anslag    

1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg 9 929 10 397 10 190 

1:2 ap.2.2 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF 432 377 0 

Bidrag 0 2 1 

Intäkter av banavgifter enligt minimipaketet 2 299 671 1 829 

Övriga intäkter av avgifter och ersättningar 356 336 480 

Summa finansiering 13 016 11 783 12 500 

I övriga järnvägsanläggningar ingår bland annat underhållsåtgärder på 

banunderbyggnad och bangårdsanläggningar.  
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För att hålla järnvägsnätet tillgängligt och säkert för användarna 

underhåller vi bland annat spår, spårväxlar, broar, tunnlar och 

kontaktledningar. 

Verksamhetsvolymen för drift och underhåll av järnväg har ökat jämfört 

med 2021, se tabell 14. Det innebär att Trafikverket har kunnat utföra fler 

underhållsåtgärder. Vi kunde öka andelen förebyggande åtgärder, till 

exempel reinvesteringar, komponentbyten och ett förstärkt underhåll. 

Exempel på större reinvesteringar är spårbyte på Ådalsbanan samt spår- 

och kontaktledningsbyten på Viskadalsbanan. Även spårväxlar byttes ut och 

broar målades om i samband med spårbytena. Spårbyten utfördes på Södra 

stambanan och Västra stambanan för att åtgärda akuta rälssprickor. Ett 

ställverksbyte är genomfört i Borås inför upprustning av bangården. Vi har 

även utfört underhåll på broar och tunnlar som är i stort behov av 

reparation och upprustning.  

Intäkterna från banavgifter går till underhåll av järnvägen och finns med i 

den nationella planen för transportinfrastrukturen. Banavgifterna 

finansierade cirka 18 (6) procent av Trafikverkets totala verksamhetsvolym 

för drift och underhåll av järnvägen. Intäkterna blev högre än föregående 

år, på grund av att utfallet 2021 påverkades av en retroaktiv sänkning av 

banavgifterna. Regeringen beslutade om denna sänkning för perioden mars 

2020–september 2021. 

Underhållets effekt på järnvägssystemet  

För att använda resurserna så långsiktigt effektivt som möjligt har 

Trafikverket prioriterat underhållet på ett sätt som skapar mesta möjliga 

nytta för järnvägens slutanvändare. Prioriteringarna i underhållsplanen för 

2022–2025 grundar sig på inriktningen i den nationella planen för 

transportinfrastrukturen 2022–2033. Förutsättningar i nationella planen 

är att grundläggande funktioner för framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet 

och miljö ska säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet. En särskild 

satsning pågår för att ta igen det eftersläpande underhållet på särskilt 

utpekade flöden. Dessa flöden har tagits fram i branschsamverkan och är 

viktiga för person- och godstrafiken.  

Inom ramen för landsbygdssatsningen slutförde Trafikverket under 2022 

ett spårbyte på sträckan Oskarström–Åled i Halmstads kommun samt ett 

brobyte över Fjällsjöälven i Sollefteå kommun. 

Trafikverket fick i september 2021 i uppdrag av regeringen att delta i 

genomförandet av den del av Sveriges återhämtningsplan (RRF), till följd 

av pandemin, som avser järnvägssatsningar. I planen ingår reinvesteringar i 

spår och växlar, uppgradering av vägskyddsanläggningar till systemet ALEX 

och en broåtgärd. Reinvesteringarna är fördelade på tre mål och ett delmål. 

De mål som är klara till och med 2022 är spår- och växelbyte: mål 1 Gävle–

Åänge och mål 2 Västeraspby–Långsele.  

Tabell 15 visar antalet kronor per tågkilometer för 2018–2022 och antalet 

kronor per spårmeter för underhåll och reinvesteringar under 2022. 
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Tågkilometer motsvarar trafikering, och antalet kronor per tågkilometer är 

högre på övriga banor som är viktiga för näringslivet. Det beror på att det 

går relativt lite trafik i förhållande till kostnaden för underhållet. Hur 

kronor per tågkilometer förändras från år till år beror främst på vilka större 

reinvesteringar vi gör och hur trafikeringen förändras. Reinvesteringar som 

ledde till en ökning av antalet kronor per tågkilometer 2022 var spår- och 

brobyten på övriga för näringslivet viktiga banor. 

Tabell 15 Underhåll och reinvesteringar i kronor per bantyp i förhållande till 
antalet tågkilometer och antalet spårmeter 

 

Mil-
joner 

tågkilo
-meter 

2022 

An-
del  

% 

Spår-
kilo-

meter 
2022 

An-
del  

% 

Kronor 
per 

spår-
meter 
2022 

Kronor per tågkilometer per år 

Bantyp 2022 2021 2020 2019 2018 

Storstad 36,1 24 1 409 10 744 29 38 49 38 36 

Större stråk 59,8 40 4 328 30 621 45 31 24 28 33 

Godstransport 
och resandetrafik 39,7 27 4 538 31 527 60 43 54 51 41 

Dagliga resor och 
arbetspendling 11,9 8 2 015 14 598 101 133 95 57 51 

Övriga för 
näringslivet 
viktiga banor 1,1 1 1 466 10 569 730 378 409 244 276 

Ringa eller ingen 
trafik 0,0 0 311 2 45 0 0 0 0 0 

Rangerbangårdar 0,6 0 323 2 1 121 656 1 004 662 473 482 

Övriga bangårdar 0,0 0 177 1 418 0 0 0 0 0 

Alla bantyper 149,2 100 14 567 100 591 58 51 50 43 42 

Notera att tabell 15 endast visar en delmängd av den totala verksamhetsvolymen 

och den kan därför inte jämföras med tabell 14. Antal spårkilometer inkluderar 

även spår som inte är öppna för trafik. 

Trafikverket mäter regelbundet kvaliteten på spårläget, det vill säga hur 

rakt spåret ligger i höjd- och sidoläge. En bättre spårlägeskvalitet innebär 

högre komfort för resenärer och minskar slitaget på spår- och 

fordonskomponenter. Kvalitetstalet QS, som redovisas i tabell 16, är ett 

sammanvägt värde för spårläget och beräknas för att få en bild av kvaliteten 

på en längre sträcka. Ett högre QS-tal (maximalt 150) innebär bättre 

kvalitet. För att förbättra kvaliteten utför vi bland annat spårriktning. 

Tabell 16 Medelvärde för QS-tal (maxvärde 150) per bantyp  

Bantyp 2022 2021 2020 2019 2018 

Storstad 99 103 101 100 99 

Större stråk 102 103 103 103 99 

Godstransport och resandetrafik 100 102 101 101 97 

Dagliga resor och arbetspendling 87 87 87 87 84 

Övriga för näringslivet viktiga banor 83 83 81 79 80 

 

QS-talet för 2022 minskade marginellt jämfört med föregående år. Banor i 

storstad, på större stråk och med omfattande gods- och resandetrafik har 
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högre QS-tal än övriga bantyper. Det beror dels på att andelen äldre spår är 

större på banor med mindre trafik, dels på att mer trafikerade banor är 

högre prioriterade. 

Spår och spårväxlar  

För att upprätthålla kapaciteten, tillgängligheten och robustheten bytte vi 

under året ut cirka 256 (114) kilometer spår. Utbytestakten är cirka 

2,2 procent av spår där tågen går i full hastighet och utgör trefjärdedelar av 

all räl som byttes 2022. Åtgärderna genomfördes bland annat på 

Ådalsbanan (Västeraspby–Långsele), sträckan Oskarström–Åled, 

Mittbanan (Storlien–Gränsen), Viskadalsbanan (Borås–Varberg), 

Skellefteåbanorna (Nyfors–Piteå och Bastuträsk–Skelleftehamn övre), 

Godsstråket genom Bergslagen (Örebro södra), Värmlandsbanan (Laxå-Kil) 

samt på Södra stambanan och Västra stambanan för att åtgärda akuta 

rälssprickor.  

Spårväxlar är en viktig komponent för järnvägens funktionalitet och 

kapacitet, och vi bytte ut 26 (29) spårväxlar under året. Utbytestakten är 

cirka 0,6 procent av spår där tågen går i full hastighet. Utöver detta byter vi 

även spårväxlar inom investeringsverksamheten. Reinvesteringarna 

genomfördes framför allt på Ostkustbanan (Gävle C), Södra stambanan 

(Sommen) och Västra stambanan (Järna–Flen). 

Broar och tunnlar  

Ett antal broar reparerades, byttes ut och målades om under året. Dessutom 

utfördes mindre underhållsåtgärder.  

Underhållsåtgärder har utförts i tunnlar och bergsslänter. På sträckan 

Abisko–Riksgränsen på Malmbanan har vi bland annat förstärkt berg och 

monterat ny vatten- och frostskyddsisolering för att öka driftsäkerheten. I 

Solnatunnlarna har en större reinvestering som avser berg och betong 

fortsatt, och den fortsätter till och med 2023. Åtgärden innebär utbyte och 

förstärkning av berg- och betongkonstruktioner, vilket ger tunnlarna 

förbättrad stabilitet, ökad säkerhet och ökad livslängd. 

Elanläggningar  

Under 2022 byttes cirka 181 (30) kilometer kontaktledning ut i 

järnvägsanläggningen. Utbytestakten är cirka 1,4 procent mot bakgrund av 

att den totala kontaktledningslängden är cirka 13 000 kilometer. Den 

största andelen svarade upprustningen på Viskadalsbanan för med omkring 

87 kilometer, följt av cirka 25 kilometer inom den pågående upprustningen 

mellan Älmhult och Hässleholm. Kontaktledningen har också bytts ut inom 

dubbelspårsutbyggnaden Ängelholm–Maria (cirka 20 kilometer) och inom 

fyrspåret Malmö–Lund (9 kilometer). Utöver dessa större åtgärder har ett 

antal kontaktledningssektioner i mindre omfattning bytts ut på utspridda 

platser över landet. 
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För att öka kapaciteten genomfördes åtgärder i ett antal omformar-

stationer, och den elektriska kapaciteten har förstärkts för omkring 

230 kilometer kontaktledning. 

För att upprätthålla och förbättra tillgängligheten i elkraftsystemet 

genomfördes flera mindre arbeten i teknikhus, omformarstationer och på 

kontaktledningar över hela landet. 

Signalanläggningar  

Merparten av systemen i signalanläggningen är av en äldre typ. För att 

säkerställa tillgången till reservdelar som inte längre tillverkas genomför vi 

åtgärder som frigör reservdelar som vi sedan kan återanvända i andra delar 

av signalanläggningen. För att långsiktigt upprätthålla funktionen behöver 

system i anläggningen bytas ut om de bedöms ha dåliga förutsättningar för 

fortsatt drift. Större delen av resurserna läggs på åtgärder som syftar till att 

vidmakthålla driftsäkerheten. Under året bytte vi ut 1 (2) äldre 

signalställverk och 5 (2) vägskyddsanläggningar. 

Övriga järnvägsanläggningar 

Trafikverket har fortsatt att inventera, inspektera och planera åtgärder på 

bullerskärmar utmed järnvägen för att kunna sätta in rätt åtgärder och på 

så sätt motverka en negativ påverkan på miljö och hälsa på grund av buller.  

Inom området tunnelsäkerhet har vi uppdaterat äldre drift- och 

underhållsinstruktioner för system med nödlägesfunktion. Vi har även 

utfört åtgärder på släckvattensystem och brandlarm, bland annat på 

Ostkustbanan och i Norralatunneln mellan Söderhamn och Enånger. 

Åtgärderna bidrar till att säkerställa rätt funktion hos de delar och system 

som är relevanta för nödsituationer i tunnlar. 

Trafikstyrning järnväg  

Totalt framfördes 1 388 880 tåg under 2022. Det är en liten ökning jämfört 

med föregående år. Ökningen beror främst på att det var fler inställda tåg 

2021 (på grund av pandemin) jämfört med 2022. Tabell 17 visar alla 

framförda tåg under de senaste fem åren.  

Tabell 17 Trafikledda tåg, antal 

Tågslag 2022 2021 2020 2019 2018 

Godståg 158 842 156 987 156 268 163 342 168 421 

Persontåg 1 034 185 994 371 980 082 1 047 613 1 027 324 

Tjänstetåg 195 853 194 988  189 183 215 013 218 345 

Totalt antal tåg 1 388 880 1 346 346 1 325 533 1 425 968 1 414 090 

 

Tabell 18 Händelser på järnväg, antal 

Registrering av 
störningar 

2022 2021 2020 2019 2018 

Antal händelser 308 856 262 958 207 534 254 587 296 467 
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Trafikverkets trafikledning för järnväg innefattar trafikstyrning, trafik-

information, anläggningsövervakning och hantering av störningar vid 

planerade och oplanerade händelser.  

En händelse, se tabell 18, registreras för varje störning som medför att ett 

eller flera tåg försenas med minst tre minuter. Händelser kan vara orsakade 

av järnvägsföretagen, infrastrukturen eller driftledningen. Dessutom 

tillkommer händelser som kan inträffa vid exempelvis olyckor, tillbud eller 

andra yttre faktorer. De förseningsorsaker som ökade mest 2022 jämfört 

med 2021 är driftledning och infrastruktur. Infrastrukturökningen kan helt 

förklaras med de spårfel och rälsskador vi hade på Västra stambanan och 

Södra stambanan i början på året.  

Trafikinformation järnväg  

Trafikverket erbjuder information om trafiken på Trafikverkets järnvägs-

spår. Informationen skapas av oss och järnvägsföretagen och distribueras 

till flera kanaler, till exempel skyltar och högtalare på stationer och ombord 

på tågen samt egna och externa webbsidor och appar. Data tillgängliggörs 

via ett järnvägsinternt gränssnitt och via öppna data för externa användare 

som driver eller vill skapa egna kanaler med trafikinformation. 

Tillsammans med resenärer, godstransportörer och järnvägsföretag 

utvecklar Trafikverket regelbundet nya tjänster och vidareutvecklar 

befintliga. Vi ingår också i ett branschsamarbete inom ramen för 

Järnvägsbranschens samverkansforum där vi gemensamt driver 

förbättringar för trafikinformationen.  

Vi har lanserat mobilappen ”Mina tåg” som riktar sig till personer med 

funktionsbegränsning och synskadade i synnerhet. Syftet är att information 

motsvarande den som ges på skyltar på stationerna anpassas för 

uppläsning. Appen har tagits fram i samarbete med bland annat 

Synskadades Riksförbund och Afasiförbundet, och funktionerna har under 

hela utvecklingen testats av personer med synnedsättning. 

Över 500 monitorer på stationer runt om i landet har fått ett nytt utseende. 

Det är framtaget genom flera omgångar tester med grupper av resenärer, 

och det upplevs som tydligare och lättare att ta till sig. Även här har 

synskadade ingått i referensgruppen. 

”Tågkartan” är en ny tjänst på Trafikverkets webbplats. Kartan visar 

positionen för samtliga persontåg i Sverige. Den är ett resultat av samarbete 

med järnvägsföretagen, med ambitionen att fastställa mer exakta positioner 

med hjälp av GPS i stället för som tidigare genom avläsare i spåren. 

Tågkartan lanserades i en pilotversion sommaren 2022 tillsammans med en 

användarenkät. Mottagandet var mycket positivt. Tre av fyra svarade att de 

ansåg sig ha stor eller mycket stor nytta av kartan. Utvecklingen av tjänsten 

fortsätter. 
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Utöver nya tjänster och funktioner förbättrar vi samverkan och datautbyte 

mellan järnvägsföretagen och Trafikverket genom nya systemstöd och 

arbetssätt.  

Anläggningsdrift järnväg  

Anläggningsdrift innefattar de resurser som behövs för en anläggnings 

löpande funktion, till exempel kontroll och distribution av elkraft, daglig 

övervakning, telekom samt it-infrastruktur kopplat till anläggningen. Allt 

fler tekniska utrustningar i anläggningen kopplas upp, vilket leder till ett 

ökat behov av telekomutrustning.  

Särskilda händelser och arbeten 

Under februari identifierades sprickor i rälen på Västra stambanan mellan 

Flen och Sparreholm och på Södra stambanan mellan Flisby och Nässjö. 

Sprickorna var nya och hittades på en äldre typ av räl. Trafikverket 

beslutade därför om hastighetsnedsättning på sträckorna, för att minska 

risken för fler sprickor. Vi startade omgående spårbyte för att snabbt kunna 

återgå till normal hastighet på sträckorna. Dessa händelser gav den största 

negativa påverkan på den planerade trafiken under året, eftersom 

hastigheten var nedsatt under en längre tid. 

Strax utanför Stockholm (Myrbacken) uppstod en brand i en signalkiosk i 

mitten av februari. Detta medförde stopp och stora störningar i trafiken 

mellan Stockholm och Uppsala under en längre tid, och person- och 

godstågen drabbades av cirka 300 förseningstimmar. Till följd av branden 

behövde signalkiosken ersättas med en ny. Tack vare ett stort engagemang 

från inblandade parter gick återställningsarbetet snabbt och anläggningen 

kunde tas i drift 4 dygn tidigare än beräknat. 

I slutet av februari påverkades tågtrafiken i mellersta delarna av Sverige av 

kraftiga snöfall som orsakade drygt 800 förseningstimmar för person- och 

godstrafiken. Kraftiga vindar drabbade även Västra stambanan mellan 

Töreboda och Moholm i början av augusti, då bland annat tak från 

omkringliggande fastigheter blåste ned. Plåtdelar, isolering och annan bråte 

spreds över järnvägen och skadade bland annat kontaktledningen. Tåg 

mellan Stockholm och Göteborg påverkades i stor omfattning, och ovädret 

orsakade drygt 600 förseningstimmar för person- och godstågen. Efter ett 

lyckat återställningsarbete kunde ett av spåren öppnas tidigare än beräknat. 

Historiskt har vi sett att ett fåtal stora händelser stått för nästan hälften av 

förseningstimmarna. För att minska antalet fel och deras påverkan på 

trafiken har vi skapat ett arbetssätt för att utvärdera stora händelser. Vi kan 

med detta identifiera och genomföra förbättringar för en mer robust 

järnvägsanläggning. 

Den nya nationella planen för transportinfrastruktur 2022–2033 innefattar 

31 större namngivna reinvesteringar. Under 2022 öppnades en sådan 

reinvestering för trafik: Västeraspby–Långsele, spår- och växelbyte. Norra 

Ådalsbanan utgör en förbindelselänk mellan den upprustade delen av 

Ådalsbanan/Botniabanan i Västeraspby och Stambanan genom Övre 
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Norrland i Långsele. I samband med byggandet av Botniabanan rustades 

tre fjärdedelar (södra delen) av Ådalsbanan upp. Motsvarande upprustning 

planerades även mellan Västeraspby och Långsele, men av ekonomiska skäl 

genomfördes den aldrig. Väntan på upprustningen innebar att underhållet 

drogs ner kraftigt och att en omfattande underhållsskuld byggdes upp. 

Genom att vi åtgärdar spår och växlar, avvattning och samtliga 

vägbeläggningar i plankorsningarna längs sträckan, kommer risken för 

driftstörningar och hastighetsnedsättningar att minska. 

Långsiktiga förbättringsinitiativ  

Järnvägen är normalt byggd med ballastspår där det översta lagret som 

slipern vilar på är makadam. Ballasten ska bära spåret och säkra dess 

längd- och sidostabilitet. Trafikverket har utvecklat ny spårkonstruktion 

där komponenter som förankrar rälsen fästs i betongplattor. I september 

körde det första malmtåget över det nyinstallerade betongspåret vid 

Gransjö. Målet är att öka järnvägens nyttjandegrad, minska behovet av 

underhåll samt sänka livscykelkostnaderna. Anläggningen är den första i 

sitt slag och den ska vara i provdrift under två år. 

En självstyrande underhållsrobot har utvecklats och provats på järnvägen 

(testbana). Roboten har helt utan yttre styrning själv letat upp en 

fördefinierad skada, gjort en fiktiv reparation och återvänt till utgångsläget. 

Roboten har potential att utföra underhållsarbete med bättre kvalitet och 

högre effektivitet under korta underhållstider, och den kan även 

återrapportera mer noggrant än vad som sker i dag. 

Trafikverket förbättrar kontinuerligt styrningen av det löpande underhållet, 

för att öka effektiviteten och därmed frigöra resurser för förebyggande 

åtgärder. Detta bidrar till ökad robusthet. En modell för tydligare styrning 

av basunderhållet fanns i slutet av 2022 i 28 (16) av 34 baskontrakt, i olika 

skeden av upphandlingsprocessen. Servicefönster (fasta reserverade tider 

för underhållsåtgärder) fanns i slutet av 2022 i 33 (31) av 34 baskontrakt. 
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Investeringar 
Tabell 19 Verksamhetsvolym investeringar, miljoner kronor i löpande priser 

Investeringar 2022 2021 2020 

Investeringar järnväg     

Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan 18 962 17 485 15 400 

Trimning och effektivisering  1 438 1 045 1 207 

Miljöinvesteringar 210 157 164 

Investeringar i länsplaner  28 51 247 

Summa investeringar järnväg 20 638 18 739 17 017 

Investeringar väg  
  

Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan 9 973 9 305 9 909 

Trimning och effektivisering  1 405 1 231 1 167 

Miljöinvesteringar 554 475 390 

Investeringar i länsplaner  2 208 2 289 2 391 

Summa investeringar väg 14 139 13 301 13 857 

Investeringar sjö- och luftfart  
  

Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan 402 112 17 

Miljöinvesteringar luftfart 5 3 0 

Summa investeringar sjö- och luftfart 406 115 17 

Summa verksamhetsvolym investeringar 35 183 32 154 30 891 

Finansiering  
  

Anslag  
  

1:1 ap.6 Investeringar i regional plan 1 652 1 743 2 318 

1:10 ap.5 EU-stöd, TEN 823 636 148 

1:1 ap.10.1 Väginvesteringar 3 873 3 435 3 459 

1:1 ap.10.2 Järnvägsinvesteringar 13 209 12 712 10 924 

1:1 ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar -1 0 0 

1:1 ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar 3 143 2 654 2 515 

1:11 ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket 403 1 023 2 047 

1:14 ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket 855 881 1 031 

Lån järnväg 3 009 2 784 2 236 

Lån väg 5 514 4 123 3 597 

Bidrag järnväg 1 116 313 626 

Bidrag väg 543 1 013 863 

Intäkter av avgifter och övriga intäkter järnväg 266 338 412 

Intäkter av avgifter och övriga intäkter väg 379 392 697 

Intäkter av avgifter och övriga intäkter sjöfart 400 106 18 

Summa finansiering 35 183 32 154 30 891 
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Trafikverket bygger om och bygger nytt i järnvägs-, sjöfarts- och 

vägsystemen. Åtgärderna bestäms i den nationella planen för transport-

infrastrukturen och i länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Den 

del av den nationella planen som omfattar investeringar kan delas in i 

namngivna investeringsåtgärder samt trimnings- och miljöåtgärder med 

åtgärdsområdena tillgänglighet, säkerhet och miljö.  

Namngivna investeringar 

Investeringar och förbättringar namnges sedan 2018 i den nationella planen om de 

beräknas kosta mer än 100 miljoner kronor. Före 2018 låg gränsen på 50 miljoner 

kronor. För länsplanerna är sedan 2022 motsvarande kostnad 50 miljoner kronor. 

Innan dess låg gränsen på 25 miljoner kronor. 

 

Tabell 19 visar verksamhetsvolymen för investeringar inom väg, järnväg, 

luftfart och sjöfart, både i den nationella planen och i länsplanerna.  

Den totala verksamhetsvolymen 2022 var större än 2021. Volymen för både 

järnvägsinvesteringar och väginvesteringar ökade under 2022 jämfört med 

2021. Se ytterligare analys i avsnittet ”Genomförande av 

infrastrukturplaner”. 

Länsplanerna innehåller investeringsåtgärder där utfallet på respektive post 

är beroende av den beslutade inriktningen för respektive år. Utfallet av 

länsplanerna redovisas i sin helhet i tabell 24, sidan 86. I tabell 23, sidan 

82, visas ett antal av de pågående större objekt som förbrukat mycket medel 

under 2022. Statlig medfinansiering inom ramen för såväl nationell plan 

som länsplaner finns i avsnittet om utbetalning av bidrag och övrigt stöd. 

Miljöinvesteringar exklusive bidragsutbetalningar till miljöåtgärder har 

gjorts till ett värde av 769 (635) miljoner kronor. Den totala avsättningen 

för miljöåtgärder framgår av not 27 i den finansiella redovisningen. 

Trafikverket följer prioritetsordningen i den nationella planen för 

transportinfrastrukturen, se även tabell 8 i avsnittet ”Planering”. Volymen 

bestäms i hög grad av vilka anslag och låneramar som avsätts i 

regleringsbrevet, och av omfattningen av medfinansiering. Den faktiska 

volymen påverkas även av investeringarnas produktionstakt eller om de 

förskjuts i tid, exempelvis på grund av överklagade planer. Kostnads-

förändringar i investeringarna påverkar också volymen. 

Tabell 20 och tabell 21 visar fördelningen mellan olika väg- och bantyper 

för namngivna objekt som öppnats för trafik 2020–2022. Objekten som 

öppnades 2022 redovisas i sin helhet i tabell 26, sidan 88.  
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Tabell 20 Slutkostnad för namngivna väginvesteringar i länsplaner och 
nationell plan som öppnats för trafik 2020–2022 per vägtyp, fast pris för 
respektive angivet år, miljoner kronor 

Vägtyp 2022 2021 2020 

Vägar i storstadsområden 755 3 486 0 

Vägar som bildar större sammanhängande 
stråk 1 040 1 367 318 

Vägar för dagliga resor och arbetspendling 0 684 1 126 

Övriga för näringslivet viktiga vägar 0 0 166 

Vägar som är viktiga för landsbygden samt 
övriga vägar 88 0 0 

 

Tabell 21 Slutkostnad för namngivna järnvägsinvesteringar i läns- och 
nationell plan som öppnats för trafik 2020–2022 per bantyp, fast pris för 
respektive angivet år, miljoner kronor 

Bantyp 2022 2021 2020 

Storstad 0 159 0 

Större stråk 0 0 0 

Godstransporter och resandetrafik 3 370 1 120 1 321 

Dagliga resor och arbetspendling 0 492 0 

Övriga för näringslivet viktiga banor samt 
med ringa eller ingen trafik 0 0 0 

 

Trafikverket följer upp andelen byggherrekostnader, vilket redovisas i tabell 

22. Byggherrekostnaderna är övergripande projektkostnader som 

Trafikverket har för exempelvis administration, projektering, utredning och 

planering inom investeringsprojekten. Utfallet är 21,8 (25,9) procent av de 

totala projektkostnaderna, vilket är lägre än tidigare år. 

Tabell 22 Andel byggherrekostnader, procent 

Andel byggherrekostnader 2022 2021 2020 2019 2018 

Andel byggherrekostnad av total 
investeringsvolym 21,8 25,9 27,2 28,9 29,2 

Varav andel projektering av 
byggherrekostnad 33,6 33,6 31,7 34,7 31,2 

Varav andel utredning och 
planering av byggherrekostnad 12,9 19,7 24,3 22,9 24,7 

Varav andel projektadministration 
av byggherrekostnad 52,0 45,2 42,7 41,1 42,8 

Varav andel överlämnande och 
avslut av byggherrekostnad 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 
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EU-stöd och medfinansiering från EU 
Trafikverket upprättar ansökningar om bidrag från Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (CEF) till den svenska delen av de transeuropeiska 

transportnätverken (TEN-T). Trafikverket fick under 2022 beslut om 

medfinansiering för följande projekt:  

 järnvägsprojektet Västlänken, etapp Centralen 

 järnvägsprojektet Hallsberg–Degerön 

 vägprojektet Brobygget över Helge å, E22 

 ERTMS, ombordutrustning  

 järnvägsprojektet Elektrifiering av sträckan Laurila–Tornio–

Haparanda. 

Trafikverket ingår som partner tillsammans med Finland i det sistnämnda 

projektet. 

Utbetalningarna från EU-kommissionen uppgick 2022 till 794 (505) 

miljoner kronor i stöd för investeringar och utveckling. De största 

utbetalningarna var till ERTMS (201,3 miljoner kronor), Västlänken, etapp 

Centralen (179,8 miljoner kronor) och Arlöv–Flackarp (101,2 miljoner 

kronor). 
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Pågående namngivna investeringar 
Tabell 23 Prognos för större investeringsobjekt jämfört med totalkostnad 
inklusive medfinansiering i nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–
2033, miljoner kronor, omräknat med infrastrukturindex för investeringar 

 Projekt 

Järn-
väg(J) 

Sjö-
fart(S) 

Väg(V) 

Bygg-
start 

Öpp-
nas 
för 

trafik 

Total-
kostnad enl. 
plan inkl. ev. 

med-
finansiering 

Prisnivå 
2021 

Prognos 
20221231 

Prisnivå 
2021 

Prognos
/ 

Plan 
Procent 

Utfall 
2022 

Löpande 
pris  

Utfall 
t.o.m. 

221231 
Löpande 

pris 

ERTMS – flera objekt* J  2008 2045 30 482 30 482 100 1 492 8 446 

E4/E12 
Umeå/Umeåprojektet V 2009 2023 2 696 2 756 102 

 
177 2 743 

Förbifart Stockholm V 2014 2030 41 668 41 668 100 5 432 29 662 

Tomteboda–Kallhäll, ökad 
kapacitet (Mälarbanan)  J 

2011 
(Yttre 

delen)  

2016 
och 

2032 25 489 25 489 100 936 10 658 

Södertälje sluss, Mälaren S 2016 2025 4 990 4 990 100 674 2 852 

Ostlänken, nytt dubbelspår 
Järna–Linköping J 2018 2035 91 364 91 364 100 869 5 592 

Västsvenska paketet J/V 2010 2028 42 578 42 578 100 5 238 33 158 

Olskroken, planskildhet J 2018 2026 4 349 4 349 100 654 3 763 

Göteborgs hamnbana och 
Marieholmsbron, ökad 
kapacitet och dubbelspår 
över Göta älv J 2013 2023 3 823 3 941 103 674 3 719 

Varberg, dubbelspår (tunnel) 
inklusive resecentrum J 2019 2024 6 912 7 831 113 1 696 5 409 

Ängelholm–Maria, 
dubbelspårsutbyggnad  
(inkl. Romares väg) J 2020 2023 2 906 3 221 111 1 558 2 816 

Flackarp–Arlöv, utbyggnad 
till flerspår J 2017 2023 4 199 4 860 116 479 4 431 

Summa     261 456 263 529 101 19 879 113 249 

* Införande av ERTMS (European Rail Traffic Management System) rapporteras 

årligen i en separat årsrapport enligt regeringsuppdrag. ERTMS består av fyra 

pågående objekt. 

Tabell 23 visar hur de större investeringsprojekten har fortsatt under 2022. 

I tabellen framgår också prognoser i förhållande till den nationella planen 

för transportinfrastrukturen. Prognoserna anges i prisnivå 2021 för att de 

ska vara jämförbara med värdena i planen. Nedan kommenteras de objekt 

som redovisas i tabellen. Större kostnadsavvikelser kommenteras det år de 

inträffat, se tidigare årsredovisningar. 

E4/E12 Umeå/Umeåprojektet 

Umeåprojektet omfattar en ringled runt Umeå. Tidigare passerade både E4 

och E12 med mycket tung trafik genom staden, med stora miljö- och 

trafiksäkerhetsproblem som följd. Brobalken över Umeälven ligger nu på 

plats, nästan två år efter den allvarliga lanseringsolyckan. Den sista delen 

av balken lanserades och landade på det norra brofästet som planerat. 
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Förbifart Stockholm 

E4 dras i en ny sträckning väster om Stockholm. Förbifarten binder 

samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och 

innerstaden samt minskar sårbarheten i trafiksystemet. Förbifart 

Stockholm byggs med tre körfält i båda riktningarna, vilket innebär god 

framkomlighet. Under 2022 byggdes bland annat en påfartsramp som 

ansluter till E4/E20 söderut från trafikplats Lindvreten södra. Bron som 

leder trafiken från Norrortsleden i södergående riktning in mot Stockholm 

är nu färdig och har öppnat för trafik. Bron är drygt 200 meter lång och 

5 meter hög. Cirka 5,7 mil av den totala sträckan på 6 mil av bergtunnlar 

har sprängts ut, vilket motsvarar 95 procent. 

Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet (Mälarbanan) 

Projektet innebär en utbyggnad från två till fyra spår nordväst om 

Stockholm, vilket ger ökad kapacitet på Mälarbanan. Pendeltågen separeras 

från övrig tågtrafik, vilket ger förutsättningar för tätare turer, bättre 

punktlighet och kortare restid. Samtidigt skapar det möjlighet till bättre 

arbetspendling och regional utveckling. Fyrspårsutbyggnaden mellan 

Spånga och Kallhäll och mellan Tomteboda och Huvudsta är klar. Nya 

pendeltågsstationer har byggts i Barkarby och Kallhäll, och stationsentrén i 

Jakobsberg är ombyggd. Under 2022 utfördes omfattande lednings-

omläggningar på Sundbybergs torg, och under sommaren lyftes en 

ledningsbrygga över spåret mellan Sundbybergs torg och Stationsgatan. 

Södertälje sluss, Mälaren 

Projektet innebär att förbättra tillgängligheten till Mälarens hamnar, öka 

sjösäkerheten och skapa förutsättningar för större och modernare fartyg så 

att transporters miljöpåverkan kan minska. Det innebär också att väg- och 

järnvägsnätet kan avlastas. Under 2022 utfördes förberedande arbeten i 

form av ledningsomläggningar. Prognosen för projektet har höjts eftersom 

de anbud som inkommit var avsevärt högre än tidigare bedömning. Det 

finns flera orsaker till detta, till exempel höjda priser och osäkert 

marknadsläge med långa leveranstider. 

Ostlänken, nytt dubbelspår Järna–Linköping 

Ostlänken är en del av det nya stambanenätet på järnväg. Trafikverket har 

beslutat att Ostlänken ska dimensioneras för 250 km/tim. Projekteringen 

för delprojektet Södertälje/Trosa är i slutfasen. Järnvägsplanen för den nya 

godsbangården i Norrköping har vunnit laga kraft och entreprenaden är 

upphandlad. Projekteringen av delen Nyköping inklusive resecentrum är 

klar och har kvalitetssäkrats under 2022. Trafikverket fick i slutet av 2022 i 

uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i 

genomförandet av projektet Ostlänken. 

Västsvenska paketet 

Västsvenska paketet kommer att bidra till regionförstoring i Västsverige och 

stadsutveckling i storstadsområdet Göteborg, genom förbättrad 

förutsättning för arbetspendling. Västlänken, som är en del av Västsvenska 
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paketet, är en åtta kilometer järnväg för pendel- och regiontåg, varav sex 

kilometer går i tunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer ska 

byggas under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central. Samtliga 

delsträckor är upphandlade och byggandet pågår på flera platser i centrala 

Göteborg. Inom entreprenaden Haga har det pågått omfattande 

kontraktsdiskussioner med entreprenören. I januari 2023 hävde 

Trafikverket kontraktet för etappen Haga, där det huvudsakliga skälet för 

hävningen var omfattande och växande försening. 

Olskroken, planskildhet 

Olskroken är en knutpunkt i det västsvenska järnvägssystemet. En 

ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka 

framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg. 

Totalt kommer 10 kilometer nya järnvägsspår att byggas. Bland det som 

utfördes 2022 kan lanseringen av den 60 meter långa och 510 ton tunga 

bron över Gullbergsån nämnas. Möjligheten att bygga en bro med längre 

avstånd mellan brostöden än planerat har bidragit till att mindre mark 

behöver tas i anspråk och att miljöstörningarna minskar, till exempel vid 

Gullbergsån och vid Säveån, som är ett Natura 2000-område. 

Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och 
dubbelspår över Göta älv 

För att överföra godstransporter till järnväg och medverka till att 

säkerställa Göteborgs hamns behov av transporter på järnväg, behövs en 

utbyggnad till dubbelspår på den enkelspåriga Hamnbanan. När objektet 

står färdigt kommer maxkapaciteten att vara cirka 285 tåg per dygn. På 

sträckan Eriksberg–Pölsebo, delen mellan Celsiusgatan och 

Bratteråsberget, är betongtunneln klar.  

Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum 

Projektet innebär att en av sträckorna med enkelspår som finns kvar på 

Västkustbanan nu blir dubbelspårig. Syftet med dubbelspåret vid Varberg 

är att öka kapaciteten på banan, och när tunneln byggs försvinner även 

barriäreffekten i centrala staden. Det skapar möjlighet till bättre kontakt 

mellan staden och vattnet. Tunneldrivning pågår i centrum vid 

Järnvägsparken. I maj 2022 gjordes ett genomslag mellan två delar i den 

norra tågtunneln under Brunnsparken. Projektet har ökade kostnader i 

entreprenaden, och de huvudsakliga orsakerna är prisökningar samt 

svårigheter att göra schaktgropar täta. Det har lett till att prognosen för 

projektet höjts. 

Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inklusive Romares väg) 

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund/Malmö är en viktig förbindelse 

för person- och godstrafik i västra Sverige. Banan är viktig både för regional 

pendeltrafik och för längre resor mellan Öresundsregionen och 

Göteborg/Norge. Projektet innebär att ytterligare en av de kvarstående 

sträckorna med enkelspår nu blir dubbelspårig. Vid en längre avstängning 

under sommaren utfördes arbeten längs hela sträckan, med tyngdpunkt i 
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Ängelholm, Skavebäcken, Kattarp, Ödåkra och Maria. Arbetena påverkade 

resenärer, bilister, gående, cyklister, närboende och verksamheter. 

Projektet har ökade kostnader, vilket bland annat beror på omplanering till 

följd av försenade beslut och förlängning av plattformen för interregionala 

tåg. 

Flackarp–Arlöv, utbyggnad till fyra spår 

Järnvägssträckan mellan Malmö och Lund är maximalt utnyttjad och det 

går cirka 460 tåg varje dygn. Genom utbyggnad till fyra spår och 

nedsänkning av hela anläggningen, kommer projektet att ge betydande 

kapacitetsförbättringar på Södra stambanan. Även barriäreffekter och 

buller reduceras i tätorterna längs sträckan.  

Arbetet i järnvägstunneln i Åkarp stoppades hösten 2021, och i januari 

2022 fattades beslut att låta tågtrafiken köra på de tillfälliga spåren mellan 

Åkarp och Hjärup ytterligare ett år. Orsaken var brister i betongen på delar 

av tunnelns väggar. En analys visar att konstruktionens livslängd kan 

säkras med relativt enkla åtgärder. Projektet har ökade kostnader, vilket till 

stor del kan härledas till kostnader som saknats och missbedömts i de 

tidigare produktionskalkylerna. 
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Länsplaner för regional transportinfrastruktur 
Tabell 24 Uppföljning av länsplanerna för regional transportinfrastruktur, miljoner 
kronor i fast pris 2021 omräknat med infrastrukturindex för investeringar 

 Län 
Utfall 
2022 

Plan 
2022-
2025 

Andel* av 
plan 2022-
2025 som 

genomförts 
under 2022, 

procent 

Plan 
2022-
2033 

Andel som 
genomförts 
under 2022 

av plan 
2022-2033, 

procent 

Stockholm 460 3 303 14 9 918 5 

Uppsala 79 656 12 1 935 4 

Södermanland 58 590 10 1 363 4 

Östergötland 95 587 16 1 716 6 

Jönköping 29 626 5 1 691 2 

Kronoberg 78 142 55 736 11 

Kalmar 95 393 24 1 112 9 

Gotland 1 106 1 279 0 

Blekinge 18 284 6 695 3 

Skåne 193 1 723 11 5 152 4 

Halland 33 488 7 1 405 2 

Västra Götaland 278 2 785 10 7 726 4 

Värmland 64 334 19 1 110 6 

Örebro 115 368 31 1 162 10 

Västmanland 28 351 8 990 3 

Dalarna 85 169 51 1 040 8 

Gävleborg 28 327 9 1 062 3 

Västernorrland 47 208 22 895 5 

Jämtland 20 40 49 437 4 

Västerbotten 30 340 9 1 050 3 

Norrbotten 62 40 155 552 11 

Centralt bokförda 
kostnader 49 0  0  

Summa 1 943 13 861 14 42 027 5 

* Det finns krav på att genomföra planerna jämnt till 2025. 

De regionala vägarna är statliga vägar som inte ingår i det nationella 

stamvägnätet. Länsplaner för regional transportinfrastruktur upprättas av 

regionerna i respektive län och i Gotlands kommun. Planerna innehåller 

investeringsåtgärder och statlig medfinansiering. I dessa planer kan 

länsplaneupprättarna även avsätta medel till investeringar i nationella 

vägar, enskilda vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar för att 

genomföra de åtgärder som de regionala planupprättarna fastställt i sina 

länsplaner. I tabell 24 redovisas utfallet för 2022, även som procentuell 

andel av planen 2022–2025 och planen 2022–2033. 
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Utfallet i tabell 24 varierar mellan länen. För några län är utfallet högt på 

grund av större projekt som har krävt en större andel medel under året. För 

några län är utfallet lågt, dels på grund av försenade underlag för att starta 

produktionen, dels på grund av att det krävts omtag i objekt, vilket gjort att 

de behövt senareläggas. Ytterligare en anledning till ett lågt utfall i vissa län 

är att länsplanerna för 2022–2033 fastställdes först i slutet av året, och 

planeringen har därför inte hunnit anpassas till de nya planerna. De 

investeringar med störst omfattning i länsplanerna som pågått under 2022 

är väg 23 Målilla–Hultsfred, mötesseparering i Kalmar län, och väg 66 

Östra Tandö–Bu i Dalarnas län.  

Tabell 25 visar vilka typer av åtgärder som har genomförts inom ramen för 

medel i länsplanerna. Den visar också fördelningen mellan kategorierna av 

statlig medfinansiering. Tabellen visar att medel generellt inte utnyttjas i 

tillräckligt snabb takt. En anledning är att flera av länsplanerna beslutades 

sent under 2022, vilket har gjort att planeringen inte fullt ut hunnit 

anpassas till de nya länsplanerna. Under 2022 var utnyttjandet lägst inom 

statlig medfinansiering till enskilda vägar.  

Tabell 25 Uppföljning av åtgärdstyper i länsplanerna för regional 
transportinfrastruktur, miljoner kronor i fast pris 2021 

Åtgärdstyp 
Volym 

2022 

Volym 
2022–2033 
enligt plan 

Andel av 
plan, 

procent 

Namngivna investeringar och namngivna 
brister, väg och järnväg 

759 17 664 4 

Trimning och effektivisering, miljö och övriga 
mindre åtgärder 

644 12 036 5 

Statlig medfinansiering till kommuner för 
trafiksäkerhet, miljö, transportinformatik * 

169 3 789 4 

Statlig medfinansiering till trafikhuvudmän för 
kollektivtrafik väg, spår och sjöfart * 

331 7 611 4 

Statlig medfinansiering till enskilda vägar * 11 533 2 

Driftsbidrag till icke statliga flygplatser och 
statlig medfinansiering flygplatsanläggningar * 

29 395 7 

Summa 1 943 42 027 5 

* Tillhör verksamhetsdel Utbetalning av bidrag och övrigt stöd 

 

Namngivna objekt i nationell plan och länsplaner som 
öppnades för trafik under 2022  
I tabell 26 redovisas objekt som öppnades för trafik mellan 1 oktober 2021 

och 30 september 2022. Objektens slutkostnad jämförs med kostnaden i 

underlaget till regeringsbeslutet som fattades före byggstarten. Den sam-

hällsekonomiska lönsamheten följs upp genom att nettonuvärdeskvoten 

(NNK, se faktaruta) för gällande plan vid byggstart räknas om med slut-

kostnaden. Det är därför endast möjligt att ta hänsyn till förändringar i 

kostnad och byggtid. Det innebär också att en kostnadsökning per 
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definition resulterar i en minskad NNK, och omvänt för en kostnads-

minskning. Objekt där innehållet förändrats mellan gällande plan vid 

byggstart och färdigställande kommer därför inte att redovisas, och anges 

därför som ”ej tillämplig” i tabell 26 och tabell 30. 

Nettonuvärdeskvot (NNK) 

NNK beräknas som kvoten mellan nettonyttan och den samhällsekonomiska 

investeringskostnaden. Lägre än noll betyder att objektet är olönsamt utifrån de 

effekter som beräknats. Högre än noll innebär att beräknade effekter tyder på att 

objektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Negativa nettonuvärdeskvoter 

presenteras med <0.  

 

Tabell 26 Objekt öppnade för trafik 2022, miljoner kronor i prisnivå 2022-06 

  

Uppföljning med KPI-KS Uppföljning med investeringsprisindex för 

väg- respektive banhållning 

Objektnamn  

Gällande plan vid 
byggstart 

Inve-
ste-

rings-
typ 

Plan-
kost-

nad 

Beräk-
nad 

kost-
nad vid 

bygg-

start* 

Slut-
kost-

nad 

Plan-
kost-

nad 

Beräk-
nad 

kost-
nad vid 

bygg-

start* 

Slut-
kost-

nad 

NNK i 
gällan-

de plan 
vid 

bygg-
start 

Upp-
följd 
NNK 

Pro-
centu- 

ell för-
änd-
ring 

** 

E14 Sundsvall–Blåberget 

Nationell plan 2018–2029 V2 470 470 838 613 613 838 0,5 0 37 

E18 Statlig följdinvestering, 
Arninge hållplats 

Nationell plan 2018–2029 V1 349 318 597 455 419 687 
Sak-
nas 

Sak-
nas 51 

Väg 642/678 Färjelägen 
Tynningöfärjan 

Länsplan 2018–2029 V5 22 97 84 41 77 88 <0 <0 115 

Väg 226 Huddingevägen, 
oskyddade trafikanter 

Länsplan 2018–2029 V1 91 

Ej 
tillämp-

lig 59 
 

120 

Ej 
tillämp-

lig 68 <0 0,4 -43 

Hallsberg–Degerön, 
dubbelspår, etapp 1 

Nationell plan 2010–2022 J3 2 008 

Ej 
tillämp-

lig 1 658 2 547 

Ej 
tillämp-

lig 2 102 
Sak-
nas 

Sak-
nas -17 

Väg 25 Boasjön–Annerstad 

Nationell plan 2018–2029 V1 137 137 202 179 179 202 0,5 0,3 13 

Åstorp–Teckomatorp, etapp 
2 och 3 och 
Marieholmsbanan 

Nationell plan 2014–2025 J3 899 942 1 268 1 037 1 087 1 268 
Sak-
nas 

Sak-
nas 22 

Objekten presenteras från norr till söder.  

Förkortningar:  

V1=Vägar i storstadsområden 

V2=Vägar som bildar större sammanhängande stråk 

V5=Vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar 

J3=Järnväg för godstransporter och resandetrafik 

*För objekt i nationell plan redovisas kostnaden som angavs i Trafikverkets 

förslag till byggstarter som utgör regeringens underlag för byggstartsbeslut. För 

objekt i länsplan, som inte omfattas av byggstartsbeslut, redovisas motsvarande 

Trafikverksinterna underlag.  

** Förändring slutkostnad jämfört mot plankostnad. 
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E14 Sundsvall–Blåberget 

Syftet var att öka trafiksäkerheten på E14 och framkomligheten för 

oskyddade trafikanter. Åtgärden omfattade 4,9 kilometer ny 2+2-väg samt 

ny gång- och cykelväg. Åtgärden har i sin helhet samma utformning som i 

beslutsunderlaget. En ökad anläggningskostnad till följd av högre anbud än 

väntat har medfört en minskad men fortfarande positiv NNK. 

E18 Statlig följdinvestering, Arninge hållplats 

Syftet var att säkerställa tillgången till hållbara kollektiva färdmedel och 

snabba, säkra och enkla byten för resenärerna genom byggande av ett 

resecentrum i Arninge. Åtgärden omfattade en väderskyddad gångbro över 

E18, trapphus med hissar och rulltrappor, bussgator, motorvägshållplatser 

för bussar, ny cirkulationsplats samt ny dagvattenanläggning för hela 

Arningeområdet. Anläggningskostnaden har ökat till följd av tilläggs-

arbeten i form av breddning av kollektivtrafikkörfält, rastlokal för SL-

personal och skyltprogram.  

Väg 642/678 Färjelägen Tynningöfärjan 

Syftet var att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Åtgärden innebar 

förbättring och anpassning av vägar och gångvägar på Norra Lagnö och 

Tynningö samt muddring av färjeleden. Åtgärden har i sin helhet samma 

utformning som i beslutsunderlaget. En ökad anläggningskostnad till följd 

av sämre markförhållanden med lera samt mer berg än förväntat har 

medfört att NNK förblir negativ. 

Väg 226 Huddingevägen, oskyddade trafikanter 

Syftet var att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade 

trafikanter samt förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Åtgärden 

innebar ett separat kollektivtrafikkörfält och en ny gång- och cykelväg. 

Åtgärden har i sin helhet samma utformning som i beslutsunderlaget. En 

minskad anläggningskostnad har medfört en ökad och positiv NNK. 

Hallsberg–Degerön, dubbelspår, etapp 1 

Syftet var att öka kapaciteten på sträckan Hallsberg–Degerön. Åtgärden 

omfattade dubbelspår förbi Jakobshyttan, dubbelspår mellan Åsbro och 

Dunsjö samt ett nytt spår i Hallsberg. I beslutsunderlaget ingick 

mötesmöjlighet mellan Skymossen och Åsbro, vilket inte har byggts 

eftersom en annan sträckning valdes för Hallsberg–Åsbro, dubbelspår. 

Minskat innehåll jämfört med beslutsunderlaget har medfört en minskad 

anläggningskostnad. Eftersom innehållet har förändrats jämfört med plan 

är det inte möjligt att jämföra planerad NNK med utfall.  

Väg 25 Boasjön–Annerstad 

Syftet var att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och tryggheten. 

Åtgärden innebar mötesseparering och breddning med omkörningssträckor 

i befintlig sträckning. Åtgärden har i sin helhet samma utformning som i 

beslutsunderlaget. En ökad anläggningskostnad har medfört en minskad 

men fortfarande positiv NNK. 
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Åstorp–Teckomatorp, etapp 2 och 3 och Marieholmsbanan 

Syftet var att förbättra kapaciteten för godstrafiken och möjliggöra för 

persontrafik på Godsstråket genom Skåne. Åtgärden omfattade utbyggnad 

av mötesstationer, införande av modernt signalsystem samt utbyggnad av 

nya stationer för persontrafik. På Marieholmsbanan ingick byte av spår och 

kontaktledning. Ökat innehåll jämfört med beslutsunderlaget har medfört 

en ökad anläggningskostnad.  

Objekt öppnade för trafik under fjärde kvartalet 2022 

De objekt som öppnats för trafik under fjärde kvartalet 2022 redovisas i 

nästa årsredovisning. 

Trimnings- och miljöåtgärder 
Trimnings- och miljöåtgärder är åtgärder som kostar mindre än 

100 miljoner kronor och som syftar till att utveckla och förbättra transport-

systemets funktion. Åtgärderna delas in i tre områden: tillgänglighet, 

trafiksäkerhet och miljö. Åtgärderna kan dock överlappa så att en åtgärd 

som exempelvis presenteras under tillgänglighet också kan ha positiva 

effekter på trafiksäkerhet.  

Tabell 27, tabell 28 och tabell 29 redovisar genomförda åtgärder under 

2018–2022. Observera att tabellerna även omfattar åtgärder som 

finansierats inom ramen för namngivna investeringar i den nationella 

planen och i länsplanerna.  

Tillgänglighetsåtgärder 

Tillgänglighetsåtgärder syftar till att förbättra tillgänglighet, användbarhet, 

kapacitet, kvalitet och robusthet i transportsystemet. Exempel på detta är 

anpassning av stationer och busshållplatser så att de blir tillgängliga för 

resenärer med funktionsnedsättningar och att bygga separata kollektiv-

trafikkörfält – åtgärder som skapar förutsättningar för en attraktivare 

kollektivtrafik och ett ökat kollektivt resande.  

Inom åtgärdsområdet genomförs även mindre trimningsåtgärder inom väg- 

och järnvägssystemet. Exempel inom vägsystemet är installation av ITS-

utrustning (intelligenta trafiksystem) som gör det möjligt att informera och 

varna trafikanter och att styra och leda trafiken. Inom järnvägssystemet är 

vanliga åtgärder förlängning av mötesspår och signalåtgärder som gör det 

möjligt att köra tågen tätare.  

Näringslivet ges också möjlighet att peka ut och prioritera åtgärder som 

bidrar till att förbättra förutsättningarna för transporter av gods på 

järnvägen. Bangårdsåtgärder och elektrifiering av sträckor är exempel på 

detta. Under året har cirka 98 (112) miljoner kronor använts till åtgärder 

som pekats ut av näringslivet.  

Medel avsätts även till åtgärder som bidrar till ökad och säkrare cykling. 

Inom ramen för satsningen på samfinansiering av cykelåtgärder i 

länsplanerna mellan åren 2022 och 2027 har inget objekt färdigställts och 

noll kronor har upparbetats inom ramen för trimnings- och miljöåtgärder 
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under året. Under 2022 byggdes cirka 2,8 (1) kilometer gång- och cykelväg 

med finansiering från åtgärdsområdet, och säkerhetshöjande åtgärder 

genomfördes i anslutning till 10 (17) gång-, cykel- och mopedpassager. 

Utöver detta tillgänglighetsanpassades 142 (107) busshållplatser och 

18 (23) stationer inom åtgärdsområdet. 

Tabell 27 Volymer av genomförda tillgänglighetsåtgärder 

Genomförda åtgärder 

Namngivna 
investe-
ringar i 

nationell 
plan 

Trim-
nings- 

åtgärder i 
nationell 

plan 

Investe-
ringar i 

läns-
planer 

Sum-
ma 

2022 

Sum-
ma 

2021 

Sum-
ma 

2020 

Sum-
ma 

2019 

Sum-
ma 

2018 

Nybyggda gång- och 
cykelvägar, km 1,1 2,8 20,5 24,4 34 56 82 92 

Nybyggda planskilda 
korsningar för gång- och 
cykeltrafik, antal 3 3 1 7 16 21 18 23 

Stationer åtgärdade för 
funktionsnedsatta, antal 0 18 0 18 25  33 6 7 

Busshållplatser åtgärdade 
för funktionsnedsatta, antal 7 141 194 342 202  432 288 260 

 

Trafikverket fick under 2021 regeringsuppdraget ”Etablera vågar i 

infrastrukturen för att kontrollera överlaster”, och det spänner över 

perioden 2022–2024. Uppdraget omfattar sex höghastighetsvågar vid 

motsvarande antal kontrollplatser som Polisen använder för fordons-

kontroller. Trafikverket avser att bygga två vågar per år under perioden. 

Under 2022 installerades två höghastighetsvågar, vid kontrollplatserna 

Hagby östra (Norrortsleden Stockholm) och Ringeby (E4 Norrköping). 

Platserna har valts i samarbete mellan Trafikverket och Polisen via den 

nationella samordningsgrupp som är etablerad mellan myndigheterna.  

Trafiksäkerhetsåtgärder 

Tabell 28 Volymer av genomförda trafiksäkerhetsåtgärder 

Genomförda åtgärder 

Namngivna 
investe-
ringar i 

nationell 
plan 

Trim-
nings- 

åtgärder i 
nationell 

plan 

Investe-
ringar i 

läns-
planer 

Sum-
ma 

2022 

Sum-
ma 

2021 

Sum-
ma 

2020 

Sum-
ma 

2019 

Sum-
ma 

2018 

Vägar som försetts med 
mötesseparering/mitträcke, km 38,5 1,5 31 71 28 30 83 122 

Nybyggda planskilda 
korsningar för biltrafik inkl. 
trafikplatser, antal 5 1 1 7 6 3 21 14 

 

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar huvudsakligen till att minska antalet dödade 

och svårt skadade i transportsystemet. Ofta har åtgärderna även positiva 

effekter inom andra områden. Ett exempel är att åtgärder för bättre 

hastighetsefterlevnad bidrar till minskade koldioxidutsläpp och mindre 

buller. Viktiga säkerhetsåtgärder är stängsling och kameraövervakning i 
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utsatta spårmiljöer och åtgärder som bidrar till ökad säkerhet i 

plankorsningar.  

Under året stängslades cirka 43 (44) kilometer järnväg, och säkerhets-

höjande åtgärder genomfördes i anslutning till 212 (123) plankorsningar. 

Dessutom förbättrades sikten vid 119 (81) plankorsningar. På väg bidrar 

mötesseparering och automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) till 

förbättrad trafiksäkerhet. Under 2022 hastighetssäkrades närmare 

24 (47,5) mil väg med hjälp av ATK. Tre objekt färdigställdes under 2022 

inom ramen för satsningen på samfinansiering av mötesseparering i 

länsplanerna. Objekten är väg 35 Vårbergs kors–Hackefors, väg 23 

Huseby–Marklanda och väg 23 Målilla–Hultsfred. Cirka 364 (190) miljoner 

kronor har upparbetats inom ramen för trimnings- och miljöåtgärder.  

Miljöåtgärder 

Miljöåtgärder syftar till att förbättra miljöprestandan i befintlig 

infrastruktur, för att på så sätt minska trafikens och infrastrukturens 

negativa påverkan på omgivningen. Behovet av denna typ av åtgärder kan 

till exempel uppstå genom att anläggningen har byggts när kraven på 

miljöåtgärder var lägre än i dag, eller genom att anläggningen används på 

ett annat sätt, exempelvis på grund av ökad trafik. Miljöåtgärder skapar 

även positiva värden som höjer kvaliteten i landskapet och den omgivande 

miljön. Exempel på åtgärder är buller- och vattenskydd, sanering av 

förorenade markområden och skydd av biologisk mångfald och 

landskapsstruktur. 

Tabell 29 Volymer inom miljöåtgärder 

Genomförda åtgärder 2022 2021 2020 2019 2018 

Åtgärder för bullerutsatta längs statliga vägar, 
antal personer 1 312 1 563  2 961 1 118 1 367 

Varav med trimnings- och miljömedel 1 019 680  222 498 783 

Åtgärder för bullerutsatta längs statlig järnväg, 
antal personer 5 468 2 192  4 221 3 875 1 180 

Varav med trimnings- och miljömedel 3 768 1 259  2 893 867 670 

Åtgärdade barriärer för djur, antal 107  74  110 107 131 

Alléer, kulturobjekt och kulturmiljöer som 
restaurerats, upprustats eller fått 
kvalitetshöjande åtgärder, antal 889  865  617 598 762 

 

Trafikverket genomförde under 2022 åtgärder i bostäder för 6 710 (3 755) 

personer som varit utsatta för väg- eller järnvägstrafikbuller över riktvärden 

för buller inomhus eller utomhus. Bullerdämpande åtgärder kan vara 

riktade åtgärder för de mest bullerutsatta längs det befintliga väg- och 

järnvägsnätet, och de finansieras som miljöåtgärder i den nationella planen. 

I tabell 29 ingår även bulleråtgärder som genomförs inom större 

investeringsprojekt. Det förklarar varför utfallet kan variera mellan åren.  
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För att minska infrastrukturens barriäreffekt för djur genomfördes under 

året 24 (17) åtgärder för fisk, 4 (2) åtgärder för groddjur, 62 (42) åtgärder 

för utter och 17 (13) åtgärder för hjortdjur. Även restaureringar och 

kvalitetshöjande åtgärder utfördes i anslutning till vägnätet: 261 (230) 

alléer, 310 (287) kulturobjekt och kulturvägar samt 318 (348) artrika 

infrastrukturmiljöer inklusive åtgärder mot invasiva arter.  

Stockholmsöverenskommelsen  
Stockholmsöverenskommelsen omfattar 64 väg- och järnvägsobjekt i 

Stockholms län, varav 55 objekt följs upp av Trafikverket. Under 2022 

öppnade E18 Danderyd–Arninge för trafik. Det innebär att knappt två 

tredjedelar av Trafikverkets objekt nu är klara. För resterande objekt pågår 

planering och produktion.  

Uppföljning av effekter och samhällsekonomisk lönsamhet 
för objekt öppnade för trafik 2017 

Effekter och samhällsekonomisk lönsamhet följs upp för namngivna objekt 

fem år efter att de öppnats för trafik. För vägobjekt har nya samhälls-

ekonomiska analyser gjorts, och en ny nettonuvärdeskvot (NNK) med 

uppdaterade effekter har beräknats utifrån faktiska utfall och med gällande 

förutsättningar. Förändringar i förutsättningar, till exempel prognos, 

värderingar, effektsamband och kalkylförutsättningar, påverkar den 

beräknade nettonuvärdeskvoten. Det kan därför vara skillnad mellan 

beräknad NNK i gällande plan/planunderlag vid byggstart och efter-

kalkylen, trots att objektets innehåll inte har förändrats nämnvärt. Nya 

efterkalkyler genomförs inte för järnvägsobjekt, eftersom enbart 

prognosens trafik finns att utgå ifrån.  

Nedan och i tabell 30 redovisas de objekt som öppnades 2017. 

Väg 86 Bergsåker–Silje 

Projektet syftade till att förbättra trafiksäkerheten för skyddade och 

oskyddade trafikanter. Åtgärden innebar ombyggnad av befintlig väg. Den 

uppföljda lönsamheten bedöms vara lägre än i beslutsunderlaget, vilket i 

huvudsak beror på en högre slutkostnad och utebliven hastighetsökning. 

Den planerade lönsamheten bedöms inte vara uppnådd.  

Skutskär–Furuvik, dubbelspår 

Syftet var att utöka kapaciteten och förbättra restiden. Åtgärden omfattade 

ett 5,3 kilometer långt dubbelspår och ett förbindelsespår mellan det nya 

dubbelspåret och Skutskärs bangård. Kapaciteten har utökats, vilket har 

möjliggjort halvtimmestrafik i rusningstid mellan Uppsala och Gävle. 

Restidsvinsten blev något lägre, men fler resenärer än beräknat bedöms ta 

del av restidsbesparingen. Lönsamheten efter genomförande är inte 

beräknad, men den planerade nyttan bedöms vara uppnådd. 
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Väg 68 förbi Fors 

Syftet var att möjliggöra och säkra framtida expansion för Fors kartong-

fabrik. Åtgärden innebar ny dragning av väg 68 förbi Fors samt nya 

anslutningar. Den uppföljda lönsamheten bedöms fortsatt vara negativ. 

Eftersom industrins expansionsplaner är oklara, är det inte möjligt att 

jämföra planerad nytta med utfall. 

Väg 56 Stingtorpet–Tärnsjö 

Syftet var att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Åtgärden 

innebar ny mötesfri landsväg i ny sträckning mellan Stingtorpet och 

Tärnsjö. Den uppföljda lönsamheten bedöms vara högre än i besluts-

underlaget, vilket i huvudsak beror på nya kalkylvärden. Den planerade 

lönsamheten bedöms vara uppnådd. 

Väg 252 Hallstahammar–Surahammar 

Syftet var att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt minska 

trafikens påverkan på vattentäkten i Ramnäs. Åtgärden innebar ny mötesfri 

landsväg och åtgärder vid vattentäkter. Den uppföljda lönsamheten bedöms 

vara högre än i beslutsunderlaget, vilket i huvudsak beror på ökad 

trafikering och nya kalkylvärden. Den planerade lönsamheten bedöms vara 

uppnådd.  

Väg 61 Åmotfors–Norra by 

Syftet var att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för 

fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Åtgärden innebar breddning och 

mötesseparering av väg och en ny gång- och cykelbro. Den uppföljda 

lönsamheten bedöms vara högre än i beslutsunderlaget, vilket i huvudsak 

beror på nya kalkylvärden men också på en något högre trafikutveckling. 

Den planerade lönsamheten bedöms vara uppnådd. 

E18 väster Karlstad 

Syftet var att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Åtgärden 

innebar en ny fyrfältsväg söder om befintlig E18 mellan Björkåsmotet och 

Skutberget. Den uppföljda lönsamheten bedöms vara högre än i 

beslutsunderlaget, vilket i huvudsak beror på nya kalkylvärden. Den 

planerade lönsamheten bedöms vara uppnådd. 

E4 Tomteboda–Haga södra 

Syftet var att genomföra kapacitetshöjande åtgärder utmed befintlig väg 

och bygga ramper via Norra station och Norra länkens anslutning till 

Essingeleden. Lönsamheten efter genomförande är inte beräknad, men den 

planerade nyttan bedöms vara uppnådd. 

Citybanan, Stockholm 

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala 

Stockholm. Åtgärden har medfört ökad kapacitet mellan Stockholms 

central och Stockholms södra. Den ökade kapaciteten och separation av 

pendeltåg från regional- och fjärtåg har inneburit att tågtrafiken kunnat 

utökas och punktligheten har förbättras. Den samhällsekonomiska 
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lönsamheten i beslutsunderlaget bedöms dock inte vara uppnådd, vilket i 

huvudsak beror på att restiden och bytestiden inte förbättrats jämfört med 

prognosen. Lönsamhet efter genomförande bedöms inte vara uppnådd. 

Väg 222 Mölnvik–Insjön 

Syftet var att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Åtgärden 

innebar ombyggnad av väg till 2+2 körfält med kollektivtrafikkörfält. Den 

slutliga utformningen skiljer sig från den planerade, eftersom fler 

busshållplatser och korsningsåtgärder har tillkommit. Lönsamheten efter 

genomförandet är inte beräknad och det har inte gått att jämföra den 

planerade nyttan med utfallet. 

Väg 190 Gunnilse Ås–Angereds kyrkväg 

Syftet var att förbättra kapaciteten, framkomligheten, tillgängligheten och 

trafiksäkerheten. Åtgärden innebar en ny mötesfri landsväg med 2+2 

körfält, cirkulationsplatser, bro och busshållplatser. Den uppföljda 

lönsamheten bedöms vara högre än i beslutsunderlaget, vilket i huvudsak 

beror på nya kalkylvärden. Den planerade lönsamheten bedöms vara 

uppnådd. 

Väg 190 Storåsvägen–Gunnilse Ås 

Syftet var att förbättra kapaciteten, framkomligheten, tillgängligheten och 

trafiksäkerheten. Åtgärden innebar breddning av väg, mittseparering, 

cirkulationsplatser, broar och busshållplatser. Den uppföljda lönsamheten 

bedöms vara högre än i beslutsunderlaget, vilket i huvudsak beror på nya 

kalkylvärden. Den planerade lönsamheten bedöms vara uppnådd. 

Trafikplats Spillepengen 

Syftet var att förbättra framkomligheten. Åtgärden innefattade en planskild 

korsning i form av en bro över cirkulationsplatsen Spillepengen. 

Lönsamheten efter genomförandet är inte beräknad, men den planerade 

nyttan bedöms vara uppnådd. 
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Tabell 30 Objekt öppnade för trafik år 2017, prisnivå 2016-06, miljoner kronor  

 Objektnamn 
Invester-

ingstyp 

Plan-
kostnad  

(ur års-
redo-

visning 
2017) 

Beräk-
nad 

kostnad 
vid 

bygg-
start (ur 
årsredo-
visning 

2017)* 

Upp-
följd 

kostnad 
efter 

genom-
förande 
(ur års-

redo-
visning 

2017) 

Beräknad 
NNK  

i gällande 
plan/plan-
underlag 
vid bygg-

start 

Upp-
följd 
NNK  

(ur års-
redovis-

ning 

2017)** 

Bedöms 
planerade 

nyttor 
vara 

uppnådda
? 

(uppföljd 
2022) 

NNK 
(be-
räk-
nad 

2022) 
*** 

Väg 86 Bergsåker–Silje 
Mötesfri 

 väg 40 37 42 0 <0 Nej <0 

Skutskär–Furuvik, 
dubbelspår Järnväg 916 927 698 0,2 0,5 Ja 

Sak-
nas 

Väg 68 förbi Fors 
Förbifart 335 404 414 0,5 0,2 

Jämförelse 
ej möjlig <0 

Väg 56 Stingtorpet–
Tärnsjö 

Mötesfri 
väg 495 387 334 1,1 1,8 Ja 2,17 

Väg 252 Hallstahammar–
Surahammar 

Mötesfri 
väg 261 274 231 0 0,1 Ja 2,26 

Väg 61 Åmotfors– 
Norra by 

Mötesfri 

 väg 84 85 66 <0 <0 Ja 2,02 

E18 väster Karlstad Motorväg 387 405 300 1,1 1,7 Ja 3,15 

E4 Tomteboda– 
Haga södra Motorväg 917 917 727 4,0 5,4 Ja 

Sak-
nas 

Citybanan, Stockholm 
Järnväg 22 579 23 316 22 901 <0 <0 Nej 

Sak-
nas 

Väg 222 Mölnvik–Insjön 
Mötesfri 

väg 79 84 107 Saknas Saknas 
Jämförelse 

ej möjlig 
Sak-
nas 

Väg 190 Gunnilse Ås–
Angereds kyrkväg 

Mötesfri 
väg 83 114 90 <0 <0 Ja 1,69 

Väg 190 Storåsvägen–
Gunnilse Ås 

Mötesfri 
väg 109 151 119 2,3 2,0 Ja 2,81 

Trafikplats Spillepengen 
Mötesfri 

 väg 277 277 269 1,0 1,1 Ja 
Sak-
nas 

* Redovisad byggstartskostnad baseras på den egenkalkyl som Trafikverket 

upprättade inför upphandling av entreprenad. 

** Om inte annat anges, baseras uppföljd NNK i Årsredovisning 2017 på 

eventuella kostnadsförändringar mellan plankostnad och genomförandekostnad. 

*** För vägobjekt ursprungligen analyserade i kalkylverktyget EVA har en ny 

samhällsekonomisk analys gjorts med idag gällande metoder och värderingar. 

Järnvägsobjekt analyseras inte i EVA, och de omfattas därför inte av denna 

uppföljning. 
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Expertstöd och myndighetsutövning 
Tabell 31 Verksamhetsvolym expertstöd och myndighetsutövning, miljoner 
kronor 

 Verksamhetsvolym och finansiering 2022 2021 2020 

Styrning och stöd till drift och underhåll, väg 334 303 402 

Styrning och stöd till drift och underhåll, järnväg 890 849 794 

Styrning och stöd till investeringar 498 414 394 

Fastighetsförvaltning 131 124 115 

Hantera vägars och järnvägars användning och avgränsning 145 135 132 

Genomföra förarprov 587 566 542 

Övrigt expertstöd och myndighetsutövning  420 274 249 

Summa verksamhetsvolym expertstöd och myndighetsutövning 3 004 2 665 2 629 

Finansiering    

Anslag    

1:1 ap.6 Investeringar i regional plan 33 20 26 

1:1 ap.9 Civilt försvar 127 38 13 

1:1 ap.11.2 Stadsmiljöavtal 5 5 4 

1:1 ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning 741 636 610 

1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar 421 351 458 

1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar -5 9 -1 

1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg 849 849 773 

Bidrag 42 28 31 

Intäkter av avgifter och övriga intäkter 796 748 680 

Summa finansiering 3 009 2 684 2 593 

Resultat offentligrättslig verksamhet, Förare -5 -19 36 

 

Verksamhetsdelen expertstöd och myndighetsutövning innefattar de 

styrande och stödjande åtgärder som krävs i rollen som infrastruktur-

förvaltare, exempelvis expertis inom teknik och miljö, utveckling av system 

och komponenter, standardiseringar och regelverk, förvaltning och 

utveckling av processer och verksamhetsnära it-system samt säkerhet och 

krisberedskap. I verksamhetsdelen ingår även myndighetsutövning och 

övriga förvaltande uppgifter med utgångspunkt från lagar och uppdrag, 

exempelvis att genomföra förarprov, bevilja transportdispenser och hantera 

trafikmiljöärenden som anslutningar och vägvisning. Verksamhetsvolymen 

redovisas i tabell 31. 

Under året fick Trafikverket ökat anslag för att stärka det civila försvaret. 

Detta påverkade främst verksamhetsvolymen inom övrigt expertstöd och 

myndighetsutövning. 

Under 2022 har 62 (48) väg- och järnvägsplaner vunnit laga kraft. Vid 

årsskiftet låg 18 (22) planer överklagade hos regeringen.  
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Expertstöd inom miljö och hälsa 
I följande avsnitt behandlas förorenade områden. Fler områden och 

åtgärder inom miljö och hälsa beskrivs i avsnittet ”Utveckling i förhållande 

till transportpolitiska mål”. 

Förorenade områden 

Ett område som klassas som förorenat har halter av farliga ämnen i en 

sådan mängd att det kan medföra risk för människors hälsa eller miljön. 

Föroreningarna kan vara metaller, oljor eller organiska miljögifter som 

finns i mark, grundvatten, sjöar, vattendrag och byggnader. 

Arbetet med förorenade områden styrs av miljöbalken (1998:808) och de 

miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om. Utöver ansvar inom våra 

fastigheter, inom det som kallas riktade miljöåtgärder, har vi även 

uppdraget att hantera historiska miljöskador orsakade av verksamheter 

som bedrivits av Luftfartsverket, Vägverket, Banverket och Statens 

järnvägar. I olika avtal beskrivs att femton bolag kan få ersättning till följd 

av historisk miljöskuld, den så kallade miljögarantin. Under 2022 

hanterades ärenden främst från Jernhusen AB, Swedavia AB och Svevia AB. 

För de flesta av de övriga bolagen bedöms hanteringen vara avslutad. 

I tabell 32 visas antalet förorenade områden i olika arbetsfaser under 2018–

2022. Tabellen omfattar förorenade områden orsakade av Trafikverket 

samt historiska miljöskador orsakade av Luftfartsverket, Vägverket, 

Banverket och Statens järnvägar, men exklusive de miljöskador som ersätts 

inom miljögarantin. Den totala avsättningen för miljöåtgärder framgår av 

not 27 i den finansiella redovisningen. I not 34 framgår Trafikverkets 

ansvarsförbindelser kopplat till avhjälpande av miljöskador. 

Tabell 32 Ackumulerat antal förorenade områden fördelat per år och på olika 
faser i arbetssättet  

Tidpunkt Inventerade 
Översiktligt 
undersökta 

Detaljerat 
undersökta 

Efter-
behandlade 

2022-12-31 11 545 1 413 484 417 

2021-12-31 12 034 1 339 448 405 

2020-12-31 8 398 1 245 363 315 

2019-12-31 4 970 1 139 308 214 

2018-12-31 4 708 975 250 187 

Antalet förorenade områden ger en översiktlig bild av omfattningen. Tabellen 

omfattar riskobjekt som Trafikverket ansvarar för, men exklusive de objekt som 

ersätts inom miljögarantin. Tabellen anger samtliga Trafikverkets objekt och inte 

enbart de som bedrivs inom riktade miljöåtgärder, utan även hantering av 

förorenade massor inom infrastrukturprojekt.  

Trafikverket har under 2022 arbetat vidare med flera objekt. Antalet 

inventerade objekt har sjunkit jämfört med 2021, mot bakgrund av att 

databasen över förorenade områden har setts över och objekt har kunnat 

raderas till följd av att de varit dubbletter. 
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Antalet objekt som undersökts översiktligt eller detaljerat har ökat, men i 

något lägre takt än föregående år. 

Vid Jernhusens bangårdar avslutades under 2022 flera större sanerings-

åtgärder och flera är i slutskedet, både schaktsanering och olika tekniker för 

behandling på plats, så kallad in situ-sanering. Schaktsanering har till 

exempel slutförts i Kristianstad, och in situ-sanering har avslutats i 

Nyköping och är i slutskedet vid Fjällbo depå i Göteborg.    

PFAS-ämnen användes i brandsläckningsskum på flygplatser från mitten av 

1980-talet och fram till början av 2000-talet. Åtgärder för PFAS är 

komplicerade och ofta behövs flera åtgärdstekniker parallellt för både mark 

och vatten. På flera flygplatser pågår tester för att hitta rätt åtgärd. 

Förutom åtgärder i mark och vatten pågår även sanering i äldre byggnader, 

främst av PCB (polyklorerade bifenyler) och asbest.  

Diagram 21 Fördelning av kostnader för miljöskada från förorenade områden 
2018–2022, miljoner kronor 

 

 

Diagram 21 redovisar årliga kostnader för utredning och efterbehandling av 

förorenade områden inom miljögarantibolagen och Trafikverket. Totalt 

uppgick kostnaderna 2022 till cirka 206 (240) miljoner kronor fördelat på 

41 (15) miljoner för Trafikverket och 165 (225) miljoner kronor för 

ersättning enligt miljögarantin.  

Svevias åtgärder som omfattas av miljögarantin är på väg att slutföras och 

kostnaderna under 2022 var därför låga. Swedavia har lägre kostnader än 

tidigare och det beror på effekter av pandemin, främst genom intern 

resursbrist som gäller säkerhetspersonal för tillträde till flygplatsområden. 

För Trafikverkets egna fastigheter påverkas åtgärderna av tilldelade medel 

för det aktuella året.  

Trafikverket samverkar med andra statliga organisationer som ansvarar för 

statens förorenade områden. Aktiviteter har pågått under året enligt en 
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handlingsplan för 2021–2022, vilket bland annat inneburit en kartläggning 

av myndigheternas arbetssätt för processen från utredning till åtgärd och 

förvaltning av förorenade områden. 

Civil beredskap 
Regeringen har beslutat om en ny struktur för samhällets krisberedskap 

och civilt försvar, med Trafikverket som beredskapsmyndighet och 

sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn transporter. En ny 

beredskapsförordning (2022:524) och förändringar i 

myndighetsinstruktionen (2022:552) innebar att vi har utrett vårt ansvar 

och har förslag på hur dessa förändringar ska införas. 

Utvecklingstakten inom civil beredskap har accelererat kraftigt på kort tid, 

med utgångspunkt i Trafikverkets "Inriktning för civil beredskap 2021–

2025" (TRV 2021/118251) och "Planeringsinriktning civil beredskap VP 

2023–2025" (TRV 2022/37570). Vi har tagit fram anvisningar för att 

tydliggöra prioriteringar och ansvarsområden. 

Trafikverket bevakar det förändrade omvärldsläget i och med kriget i 

Ukraina och eventuell påverkan på våra leveranser. Vi har deltagit i flera 

regionala och nationella samverkansmöten och vidtagit åtgärder 

tillsammans med andra myndigheter för att säkerställa en stabil och säker 

drift. Arbetet med att etablera ledningsförmåga för kris och krig pågår, och i 

det ingår att skapa en övergripande organisationsstruktur för operativa 

delar på regional och nationell nivå.  

Inom ramen för civilt försvar och civil beredskap har vi arbetat med olika 

åtgärder och projekt, inklusive samverkan med interna, externa och 

internationella grupper, för att öka kompetensen och för att utbilda och 

öva. Vi har förtydligat Trafikverkets roll i totalförsvaret, utvecklat en 

systematik för krigsduglighet och arbetat med kontinuitetsplanering inom 

väg och järnväg, samt genomfört fysiska åtgärder för att stärka och 

säkerställa funktionaliteten hos skalskydd, signalskydd, krisledning, 

alternativa ledningsplatser och beredskapsviktig infrastruktur. Dessutom 

har vi genomfört utvecklingsprojekt inom ersättningsförbindelser, 

kriskommunikation, materielförsörjning och samverkan med finansiering 

från MSB:s anslag 2:4. 

Under 2022 fick Trafikverket ökat anslag till snabba och förmågehöjande 

åtgärder som kan stärka det civila försvaret. Vi har på kort tid kunnat 

omsätta dessa medel till relevanta och direkt beredskapshöjande åtgärder, 

inklusive upprustning av materiel, utbildning, övning, säker 

kommunikation och samverkan. Ytterligare en förfrågan om åtgärder för 

perioden 2023–2030 har inkommit, och vi bereder underlag för 

beredskapssektorn transporter som syftar till resursförstärkningar, 

konkretiseringar och prioriteringar.  

Under det gångna året har Trafikverket ökat förståelsen och 

förutsättningarna för arbetet med civil beredskap genom planering, 

uppföljning, samverkan, utbildning och övning. Sektorsansvaret ger 
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Trafikverket ett tydligare ansvar inom området för civil beredskap samt 

förutsättningar och resurser för att driva arbetet framåt.  

Genomförda förarprov  
Trafikverket tillhandahåller prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet i 

hela landet och ansvarar för den nationella kundtjänsten för förarprov.  

Tabell 33 Antal ärenden och styckkostnad för handläggning av ärendeslagen 
körprov och kunskapsprov, för alla behörigheter 

Provtyp per kön 
och kostnad 

2022 2021 2020 2019 2018 

Antal körprov * 386 124 371 320  327 395 381 803 357 024 

Varav män 228 690 219 060 197 821 239 156 225 627 

Varav kvinnor 157 434 152 260 129 574 142 647 131 397 

Kostnad för 
handläggning, mnkr 427 401 374 379 347 

Styckkostnad, kr 1 106 1 080 1 141 993 972 

Antal 
kunskapsprov** 591 004 621 618 510 808 503 704 475 901 

Varav män 351 593 367 913 308 091 322 552 304 024 

Varav kvinnor 239 411 253 705 202 717 181 152 171 877 

Kostnad för 
handläggning, mnkr 143 151  152 133 130 

Styckkostnad, kr 242 244  297 264 272 

* Inklusive säkerhetskontroller 

** Exklusive yrkesprov 

Under 2022 har verksamheten bedrivits med full kapacitet. Vi har fokuserat 

på att öka tillgängligheten till prov och möta den stora efterfrågan som 

fanns till följd av de tidigare restriktionerna med anledning av covid-19-

pandemin. Effektiv resursplanering, övertidsarbete och visstidsanställda 

provförrättare har ökat tillgängligheten. 

Trafikverket levererade under året 15 810 färre prov än under föregående 

år. Antalet körprov ökade med 4 procent och antalet kunskapsprov 

minskade med 5 procent. Styckkostnaden för körprov ökade medan 

styckkostnaden för kunskapsprov minskade under 2022, se tabell 33. 

Under 2022 beviljade Transportstyrelsen 233 476 (262 131) 

körkortstillstånd. Godkännandegraden för körprov B och kunskapsprov B 

visas i tabell 34.  
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Tabell 34 Godkännandegrad för körprov och kunskapsprov behörighet B, 
procent 

Provtyp och kön 2022 2021 2020 2019 2018 

Körprov B, män 46 48 47 43 44 

Körprov B, kvinnor 46 48 49 46 48 

Kunskapsprov B, män 38 39 41 39 40 

Kunskapsprov B, kvinnor 43 44 48 50 49 

 

Under året utexaminerades 31 (28) nya trafikinspektörer, och 43 (36) nya 

medarbetare började sin utbildning till trafikinspektör.  

Hantering av ledningsärenden 
Tabell 35 Antal ärenden och styckkostnad för handläggning av ärendeslag 
ledningstillstånd väg 

Ärendestatistik 2022 2021 2020 2019 2018 

Antal inkomna ansökningar 
(ärenden) 8 259 8 633 8 516  9 302 9 096 

Andel optokabel, procent 73 72 74 75 75 

Kostnad för handläggning, mnkr 26,4 23,9 24,9  27,1 30,0 

Styckkostnad, tkr 3,2 2,8 2,9 2,9 3,3 

Handläggningstid, månader 2,1 3,0 3,0 4,0 Saknas 

 

Trafikverket tog emot 8 259 (8 633) ansökningar om tillstånd att lägga 

ledningar i vägnätet, se tabell 35. Av ansökningarna handlade 73 (72) 

procent om optokabel. Från 2018 till 2022 har antalet ansökningar varierat 

mellan 8 259 och 9 302. Under 2022 kortades handläggningstiden till i 

genomsnitt 2,1 månader medan styckkostnaden ökade något. 

Trafikverket har under året genomfört aktiviteter från den handlingsplan 

som togs fram under 2021, med anledning av regeringens utökade 

bidragsstöd. Som exempel på åtgärder kan nämnas översyn av bemanning 

och finjustering av interna arbetssätt. Alla aktiviteter som genomförts inom 

ramen för handlingsplanen har gett god effekt på handläggningstiden, som 

kortats med nästan en månad jämfört med föregående år. 

  



Trafikverkets årsredovisning 2022   103 
 

Transportdispenser 
Det krävs beslut om dispens för transporter som är bredare, längre eller 

tyngre än det som normalt är tillåtet på vägnätet. Den som vill framföra en 

sådan transport på väg måste ansöka om transportdispens.  

Den stabila ökningen av transportdispensärenden sedan 2017 har avstannat 

något under 2022, se tabell 36. Det är främst under de senaste sex 

månaderna ökningen stannat av. Det är för tidigt att dra slutsatser om 

orsaker men ökade drivmedelspriser och en begynnande lågkonjunktur kan 

bidra. Det finns ett fortsatt stort behov av att frakta många entreprenad-

maskiner, delar till vindkraftverk, husmoduler, mobilkranar med mera. 

Trafikverket handlägger också yttranden till kommuner i transport-

dispensärenden där kommunen beslutar, men där dispensen rör statlig väg. 

Tabell 36 Antal ärenden och styckkostnad för handläggning av ärendeslag 
transportdispenser på väg  

Ärendestatistik 2022 2021 2020 2019 2018 

Antal ärenden om transportdispenser 
på väg 34 002 34 651  32 540 30 805 29 621 

Varav antal yttranden till kommuner 2 692 2 570 3 141 2 444 2 177 

Andel ärenden som sökts via webb, 
procent 88 88 85 84 82 

Andel ärenden som sökts av 
företagsanvändare (sökande som har 
avtal med Trafikverket), procent 69 64  60 59 58 

Årskostnad för handläggning och 
förvaltning av transportdispenser, mnkr 17,9 18,2  18,5 18,2 16,0 

Styckkostnad, kr 527 525  570 591 540 
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Utbetalning av bidrag och övrigt stöd  
Tabell 37 Verksamhetsvolym utbetalning av bidrag och övrigt stöd, mnkr  

Verksamhet och finansiering 2022 2021 2020 

Bidrag till investeringsåtgärder i nationell plan 3 253 2 653 1 795 

Bidrag till investeringar i länsplaner 791 777 526 

Stadsmiljöavtal 651 399 306 

Statsbidrag till drift av enskilda vägar 1 307 1 260 1 232 

Trafikavtal 1 081 926 1 028 

Ersättning avseende icke statliga flygplatser 229 131 186 

Sjöfartsstöd 1 331 1 182 1 227 

Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet 549 515 517 

Bidrag till ideella organisationer 9 19 18 

Miljökompensation för godstransporter på järnväg 807 450  87 

Klimatinvesteringar väg till sjöfart 4 26 4 

Stöd till kollektivtrafik för minskade biljettintäkter p.g.a. covid-19 1 000 3 074 2 926 

Stöd till publika stationer för snabbladdning av elfordon 5 47 20 

Övrigt driftbidrag och stöd 127 76 32 

Summa verksamhetsvolym utbetalning av bidrag och övrigt 
stöd 11 146 11 537 9 905 

Finansiering    

Anslag    

1:1 ap.6 Investeringar i regional plan 791 777 506 

1:1 ap.10.1 Väginvesteringar 251 507 1 028 

1:1 ap.10.2 Järnvägsinvesteringar 899 509 139 

1:1 ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar 397 332 151 

1:1 ap.10.4 Luftfartsinvesteringar 0 0 25 

1:1 ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar 196 326 293 

1:1 ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning 12 23 20 

1:1 ap.11.2 Stadsmiljöavtal 651 399 306 

1:1 ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet 549 515 517 

1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar  86 69 54 

1:2 ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg 1 307 1 260 1 232 

1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg  810 453 88 

1:5 ap.3 Laddinfrastruktur större väg – del till Trafikverket 5 47 20 

1:6 ap.1 Icke statliga flygplatser – del till Trafikverket 168 66 169 

1:6 ap.2 Flygtrafiktjänster 11 6 5 

1:6 ap.3 Beredskapsflygplatser  50 58 13 

1:7 ap.2 Trafikavtal 1 081 925 1 022 

1:11 ap.6 Trängselskatt Stockholm – del till Trafikverket 1 508 978 125 

1:15 ap.1 Sjöfartsstöd 1 331 1 182 1 227 

1:16 ap.3 Internationell tågtrafik 35 1 0 

1:17 ap.2 Eko-bonus – till Trafikverket 4 26 4 
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Verksamhet och finansiering 2022 2021 2020 

1:18 ap.1 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 1 000 3 074  2 926 

Bidrag 3 1 32 

Intäkter av avgifter och övriga intäkter 0 1 3 

Summa finansiering 11 146 11 537 9 905 

Vissa rader i tabellen innehåller förutom bidragsutbetalningar även 

handläggningskostnader. 

Trafikverket ska betala ut bidrag för enskild väghållning, trafikavtal och 

drift av icke-statliga flygplatser samt kollektivtrafikanläggningar och 

åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och miljö. Verksamhetsvolymen 

framgår av tabell 37. 

Delegationen för sjöfartsstöd beslutar om stöd till fysiska och juridiska 

personer samt partrederier med sjömän anställda för arbete ombord på 

svenskregistrerade fartyg som är utsatta för internationell konkurrens. 

Stödet gör att skatten och arbetsgivaravgiften för anställda sjömän kan 

sättas ned till noll kronor. Under 2022 fick 114 (112) fartyg sjöfartsstöd med 

totalt 1 331 (1 182) miljoner kronor. 

Bidraget till ideella organisationers arbete för att bidra till de transport-

politiska målen uppgick till 2,0 (0,0) miljoner kronor för överens-

kommelsen ”Idéburet offentligt partnerskap” (IOP) och till 6,9 (12,0) 

miljoner i projektbidrag. Mottagaren av IOP var MHF (Motorförarnas 

Helnykterhetsförbund) och den största mottagaren av projektbidrag var 

NTF:s länsförbund (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande).  

Trafikverket betalade ut  

 807,3 (450,0) miljoner kronor i miljökompensation till 

järnvägsföretag, för godstransporter som utförts på svensk järnväg  

 4,1 (26,5) miljoner kronor i miljökompensation till redare, för 

överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart (ekobonus)  

o Av dessa medel avser 126 000 (500 000) kronor Trafikverkets 

administration av stödet.  

 5,5 (46,6) miljoner kronor för utbyggnad av publika stationer för 

snabbladdning av elfordon 

o Av dessa medel avser 490 068 (287 000) kronor Trafikverkets 

administration av stödet. Minskningen jämfört med utfallet för 

2021 hänför sig bland annat till att det 2022 endast var en 

ansökningsomgång med få ansökningar samt flera återkrav 

eftersom beviljade projekt inte genomförts enligt beslut.  

 1 000 (3 074) miljoner kronor i ersättning till regionala kollektivtrafik-

myndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19.   

o Minskningen jämfört med 2021 beror på ett mindre anslag för 

2022. 
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Statlig medfinansiering 
Trafikverket betalar ut statlig medfinansiering till regionala kollektiv-

trafikmyndigheter för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och till 

kommuner för miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar och 

gator. I tabell 37 ingår statlig medfinansiering som en delmängd i posterna 

”bidrag till investeringsåtgärder i nationell plan” respektive ”bidrag till 

investeringar i länsplaner”. Under 2022 betalade Trafikverket ut statlig 

medfinansiering för exempelvis busshållplatser, resecentrum, 

tillgänglighetsanpassning, säkra gångpassager, gång- och cykelvägar samt 

trafiksäkerhetsåtgärder. De två största utbetalningarna under 2022 avsåg 

Slussen Bussterminal och utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. 

Stadsmiljöavtal 
De ordinarie stadsmiljöavtalen uppgick till totalt 541 (368) miljoner kronor, 

och de särskilda cykelstadsmiljöavtalen uppgick till totalt 110 (31) miljoner 

kronor, se tabell 37. Avtalen ska främja hållbara stadsmiljöer och är 

avsedda för kommuner och regioner. Syftet är att öka kollektiv- och 

cykeltrafikens andel av persontransporterna och att öka hållbara 

godstransportlösningar genom innovativa, kapacitetsstarka och 

resurseffektiva lösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar 

med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö. Stödmottagaren ska ta fram motprestationer som bidrar till 

fler hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.  

De två största utbetalningarna under 2022 var till ny bussterminal Slussen 

och till avtalet där bland annat Tvärbanan Kistagrenen, etapp 2, ingår. En 

separat rapport lämnas till regeringen i mars 2023 i enlighet med 

regleringsbrevet. 

Statsbidrag till enskild väghållning 
Enskilda vägar utgör en stor del av vägnätet för person- och godstrans-

porter på landsbygd. Statsbidragsvägnätet (enskilda vägar som får 

statsbidrag) omfattar 73 969 (74 235) kilometer väg och 10 (10) enskilda 

färjor. Bidraget stöder trafikanternas behov av transporter och därmed 

transportsystemets användbarhet. Trafikverket utövar tillsyn över cirka en 

femtedel av det enskilda statsbidragsvägnätet per år, vilket syftar till att det 

årliga driftbidraget ska användas för avsett ändamål. Kontrollen av att 

vägen hålls öppen för allmän trafik och är väl underhållen sker genom 

tillsyn av vägarna. Under 2022 gjordes tillsyn på 15 060 (14 254) kilometer 

väg. Vid tillsynerna godkändes 7 134 (6 709) av 7 607 (7 033) vägar, vilket 

är 94 (95) procent. 

Trafikverket har tillsammans med Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) 

genomfört utbildningar om bidragsregler och vägteknik vid 18 (16) tillfällen 

med 656 (497) deltagare. Åtta kurser med 339 deltagare har genomförts i 

kurslokal och 10 kurser med 317 deltagare har genomförts på distans. 

På vägnätet finns cirka 4 000 broar, varav 99 (99) procent har bärighets-

klassats för axel- och boggitryck samt bruttovikt. Inspektioner visar på 
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brister i broarnas tillstånd som behöver åtgärdas. Det finns ett ökat behov 

av bärkraftiga broar till följd av allt tyngre fordon.  

Trafikverket har fått ökad anslagsnivå på 118 miljoner kronor per år för 

2020–2022, inom ramen för landsbygdspropositionen (prop. 2017/18:179) 

för att åtgärda de enskilda vägarnas funktion och bärighet.  

Trafikverket har beslutat totalt 374 (395) miljoner kronor för särskilt 

driftbidrag. I dessa bidragsmedel ingår den ökade anslagsnivån. Bidraget 

betalas ut när åtgärderna utförts och kontrollerats, vilket kan förskjuta 

utbetalningen framåt i tiden. Särskilt driftbidrag har betalats ut under 2022 

för olika åtgärder enligt tabell 38. Trafikverket betalade ut 237 (258) 

miljoner kronor.  

Tabell 38 Särskilt driftbidrag utbetalt 2020-2022, miljoner kronor 

Åtgärdstyp 2022 2021 2020 

Beläggning 50 58 62 

Bro och trummor 55 64 39 

Bärlagerförstärkning och förstärkningslager 78 102 82 

Övrigt 54 34 29 

Summa 237 258 212 

 

I posten Övrigt ingår företrädesvis avvattning, mötesplats, naturkatastrof, 

sprängning, trafiksäkerhet, vägsträckning, vägmärke och vändplan.  

Trafikverket lämnar årligt driftbidrag, särskilt driftbidrag samt statsbidrag 

till byggande av enskilda vägar och färjeleder, se tabell 39. Det årliga 

driftbidraget utgör huvuddelen av de beviljade bidragen. 

Av förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning framgår 

hur bidraget ska betalas ut. Årligt driftbidrag till vägar ska betalas i 

efterskott för kalenderår. Driftbidrag som avser färjeled får betalas ut i 

efterskott per kvartal. Särskilt driftbidrag får betalas när arbetena har 

slutförts eller allteftersom arbetena fortgår. Byggnadsbidrag ska betalas ut 

allteftersom byggnadsarbetena fortgår.  

Tabell 39 Statsbidrag till enskild väghållning 

Bidrag 2022 2021 2020 2019 2018 

Årlig drift av väg, bro och beläggning, mnkr 958 890 909 899 858 

Årlig drift av färjeleder, mnkr 112 112 111 118 113 

Särskild drift väg, bro och beläggning inkl. 
iståndsättning, mnkr 237 258 212 180 171 

Byggnadsbidrag genom länsplan, mnkr  * 15 21 26 29 32 

Totalt utbetalda statsbidrag till enskilda 
statsbidragsvägar, mnkr 1 322 1 281 1 258 1 226 1 174 
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Bidrag 2022 2021 2020 2019 2018 

Nyckeltal      

Statens genomsnittliga bidragsandel exkl. 
färjedrift, procent 63 64 63 63 63 

Trafikverkets kostnader för administration 
och rådgivning, mnkr       35 33 35 38 37 

Antal km väg berättigad till statsbidrag 73 969 74 235 74 282 74 705 74 678 

Antal väghållningsorganisationer 22 412 22 461 22 501 22 701 23 073 

Statsbidrag exkl. färjedrift per km väg och 

år, kr 16 354 15 753 15 445 14 724 14 046 

Statsbidrag exkl. färjedrift per väghållare och 
år, kr 53 975 

 

52 065 50 982 48 817 45 989 

Kostnad för administration och rådgivning 
per väghållare och år, kr 1 576 

 

1 484 1 554 1 652 585 

*Återfinns i posten Bidrag till investeringar i länsplaner i tabell 37 

verksamhetsvolym utbetalning av bidrag och övrigt stöd, mnkr 

Trafikavtal 
Trafikverket tecknar avtal med operatörer och regionala kollektivtrafik-

huvudmän om kompletterande trafik för att uppnå en tillfredsställande 

tillgänglighet i kollektivtrafiken mellan interregionala resmål där trafiken 

inte kan bedrivas kommersiellt. Trafikverket använder åtta kriterier för 

interregionala resor, för att avgöra var insatser behövs. Trafikavtalen ger en 

positiv påverkan på användbarheten i transportsystemet.  

Tabell 40 Utfall för trafikavtal, miljoner kronor 

Trafikslag 
Genomsnitt 
2018–2022 

2022 2021 2020 2019 2018 

Färja 531 663 529 466 500 498 

Flyg 189 198 201 221 161 164 

Tåg 232 174 154 291 290 251 

Buss 49 46 42 50 54 54 

Summa 870 1 081 926 1 028 1 005 967 

 

Avtalen uppgick totalt till 1 081 (926) miljoner kronor och de förbättrade 

tillgängligheten för 67 (59) kommuner. 1 (1) kommun hade bristande 

tillgänglighet i samtliga åtta kriterier. Förutom Gotlandstrafiken gäller 

merparten av avtalen trafik i den norra delen av landet. Trafiken på de 

avtalade linjerna har återgått till det normala. Resandet har ökat och 

närmar sig nivåerna före pandemin. För Gotlandstrafiken har resandet 

återhämtat sig väl efter den kraftiga tillbakagången under pandemiåren.  

De kraftigt ökade bränslepriserna har gett stora ökningar av kostnaderna 

för trafikavtal. Effekten är störst för Gotlandstrafiken eftersom priset på 

främst LNG (flytande naturgas) ökat mycket kraftigt. Även flygavtalen har 

fått betydande kostnadshöjningar på grund av höjt oljepris. Jämfört med 

2020 och 2021 har den totala kostnaden dock minskat för flygavtalen 



Trafikverkets årsredovisning 2022   109 
 

eftersom Trafikverket dessa år, med anledning av covid-19-pandemin, hade 

uppdrag att upprätthålla trafik på tidigare kommersiella flyglinjer, vilket 

kostade 39 miljoner kronor för 2020 och 17 miljoner kronor för 2021. 

Uppdraget att upprätthålla upphandlad trafik på tidigare kommersiella 

flyglinjer upphörde vid utgången av 2021.  

Trafikverket har upphandlat nattåg till europeiska städer. Trafik på linjen 

Stockholm–Hamburg startade den 1 september. Inledningsvis var trafiken 

begränsad eftersom vissa vagnar inte var godkända för trafik i Danmark. 

Kostnaden för trafiken var 35 miljoner kronor som finansieras via ett 

särskilt anslag och ingår därför inte i tabell 40. 

De flesta kommuner som berörs av trafikavtalen har en minskande och 

åldrande befolkning, vilket ger ett minskat underlag för kollektivtrafik. 

Anropsstyrd trafik används för att minska kostnaderna där resande-

strömmarna är små, till exempel på vissa sträckor i Norrbottens och 

Västerbottens län. 

Ersättning till flygplatser 
Ersättningen till flygplatser var 229 (131) miljoner kronor, se tabell 37. 

Av den summan gick 10,9 (6,2) miljoner till flygtrafiktjänster. 

Trafikverket betalade även ut 26,5 (164) miljoner i lån till leverantörer av 

flygtrafiktjänst vid icke-statliga flygplatser, för intäktsbortfall för de delar 

av flygtrafiktjänsten som normalt finansieras via den svenska 

undervägsavgiften. Se not 18 i den finansiella redovisningen. 

Driftbidrag till icke-statliga flygplatser 

Trafikverket ger driftbidrag till icke-statliga flygplatser där det bedrivs 

flygtrafik under allmän trafikplikt. Bidraget är en förutsättning för att 

flygtrafiken ska kunna upprätthållas där den inte är kommersiellt lönsam. 

Trafikverket betalade ut driftbidrag på 68,4 (68,5) miljoner kronor. 

Trafikverket har använt en extern konsult för uppföljning av föregående års 

bidrag, till en kostnad av 98 900 kronor.  

Trafikverket betalade även ut 100 miljoner kronor i tillfälligt ökat driftsstöd 

till kommuner för drift av kommunala flygplatser, med anledning av covid-

19-pandemin.  

Nationellt nät av beredskapsflygplatser 

Trafikverket tecknade avtal med 19 flygplatshållare om beredskap på 

26 flygplatser. Trafikverket tecknade också avtal för perioden 1 januari–

31 mars med Skövde flygplats, som därefter lade ned sin verksamhet. 

Avtalen innebär att flygplatserna ska upprätthålla beredskap för att ta emot 

samhällsviktiga flygtransporter, även under tider då flygplatserna är 

stängda. Trafikverket betalade ut 49,6 (58,4) miljoner kronor till 

beredskapsflygplatser. 
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Forskning och innovation 
Ett långsiktigt hållbart transportsystem kräver ny kunskap och nya 

innovativa lösningar inom samtliga trafikslag. Forskning och innovation 

(FoI) ger möjlighet att utveckla sådana lösningar. Trafikverkets FoI-

verksamhet utgår från den uppgift vi har, men regeringen har även gett oss 

i uppdrag att finansiera forskning och innovation inom sjöfartsområdet och 

luftfartsområdet.  

Vår FoI omfattar stora delar av innovationskedjan – från tillämpad 

forskning till demonstration och test av system. Den ska tillföra ny kunskap 

och utveckla nya lösningar samt förbättra befintliga tjänster. 

Styrning av forskning och innovation 
Tabell 41 Verksamhetsvolym forskning och innovation, miljoner kronor 

FoI-portfölj 2022 2021 2020 

Planera 115 115 155 

Vidmakthålla 41 49 138 

Möjliggöra 43 39 38 

Bygga 129 112 109 

Strategiska initiativ 113 100 102 

Sjöfartsorienterad FoI 101 104 94 

Luftfartsorienterad FoI 66 68 73 

Europeiskt och svenskt samarbete inom järnvägsområdet* 111 172 0 

Summa verksamhetsvolym forskning och innovation 719 758 710 

Finansiering    

Anslag    

1:1 ap.2.2 Forskning och innovation 384 358 379 

1:2 ap.4 Forskning och innovation  300 306 271 

1:10 ap.5 EU-stöd TEN** 2 2 2 

Bidrag 34 92 59 

Summa finansiering 719 758 710 

*från och med år 2021 har projekten inom Shift2Rail-programmet flyttats från 

portföljerna Planera och Vidmakthålla till Europeiskt och svenskt samarbete 

inom järnvägsområdet. 

** EU-bidrag inom de Transeuropeiska transportnätverken (TEN-T) till projektet 

FEDeRATED. 

Vår FoI styrs genom tematiska portföljer, som utgår från att dagens 

transportsystem behöver förbättras, men även från att identifiera lösningar 

som kan leda till förnyelse av transportsystemet. Verksamhetsvolymen är 

719 (758) miljoner kronor fördelat på 643 (733) projekt, varav 148 (219) nya 

projekt startade. Under året avslutades 165 (276) projekt, och 152 av dem 

har publicerade resultatrapporter.  
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Av de påbörjade projekten redovisar 97 (99) procent att jämställd-

hetsaspekter har beaktats i projektens innehåll och organisation. 

Verksamhetsvolymen per ämnesområde framgår av tabell 41 och per 

trafikslag av tabell 42. 

Tabell 42 Forskning och innovation per trafikslag, miljoner kronor 

Trafikslag 2022 2021 2020 

Väg 168 172 180 

Järnväg 165 241 191 

Sjöfart 100 103 95 

Luftfart 65 64 69 

Trafikslagsövergripande 222 177 175 

Summa  719 758 710 

Ovanstående fördelning mellan trafikslag är en bedömning av FoI-resultatets 

huvudsakliga tillämpningsområde. 

Pågående stora forskningssatsningar 
Vi samarbetar med både nationella och internationella aktörer inom 

gemensamma områden och fokuserar på projekt som ger nytta för flera 

parter.  

Utvecklingen av olika elektrifieringslösningar för vägtransporter går fortsatt 

snabbt. Trafikverkets elvägsprogram följer därför aktivt alla typer av 

elektrifieringslösningar. Vi har påbörjat planeringen av en första 

permanent elväg på E20 Örebro–Hallsberg, med möjlig trafiköppning 

2026, och en upphandling har startat. Dessutom testas en induktiv 

elvägslösning på Gotland och en konduktiv lösning med markskenor i 

Lund. Ett regeringsuppdrag att leda ett innovationspartnerskap med 

Tyskland och Frankrike löper fram till 2023 och har gett ett värdefullt 

kunskapsutbyte. Frankrike har under 2022 aktivt klivit in i partnerskapet.   

Det tioåriga forskningsprogrammet som syftar till förstärkning av svensk 

förmåga till excellent järnvägsforskning har fortsatt. Forskningen inom det 

EU-gemensamma programmet EU Rail, som är en uppföljare till Shift2Rail, 

har startats under året. Vi är grundarmedlem och deltar i alla startade 

projekt.  

Satsningen för att utöka och bredda forskningen inom sjöfartsområdet är 

inne på det tredje året. I slutrapporteringen sammanfattar vi att satsningen 

har varit framgångsrik. Antalet ansökningar har ökat, strategiska satsningar 

på mer omfattande projekt har genomförts och nya aktörer har intresserat 

sig för området. 

Det EU-gemensamma programmet SESAR (Singel European Sky ATM 

Research) fortgår. Det handlar om att flyget på ett säkert och kostnads-

effektivt sätt ska kunna leverera kapacitet som möter efterfrågan, såväl i 

luftrummet som på flygplatserna, och samtidigt reducera miljöeffekterna.  
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Resultat från avslutade projekt  
FoI kan leda till förbättringar i närtid, men också till att transportsystemet 

förändras på sikt. För att forskningsresultat ska komma till nytta och ge 

effekter, behövs det ytterligare former av utveckling eller insatser. Därför är 

det svårt att visa effekter av de projekt som avslutades under året. En 

enklare undersökning utfördes 2022 i syfte att få en uppfattning om i vilken 

grad vi drar nytta av FoI-resultat. Studien omfattade ett urval av FoI-

projekt som avslutades under 2018. Studien visar att i 93 procent av fallen 

har resultatet använts i vår verksamhet, för akademisk meritering eller av 

marknaden. 

Nedan visas dels exempel på forskningsresultat som tagits fram, dels en 

bedömning av effekter som de förväntas kunna ge. Exemplen är valda för 

att visa på bredden av projekt när det gäller forskningsområde, trafikslag 

och effekter:  

I projektet ”Varning för ankommande tåg vid oskyddade plankorsningar” 

har ett nytt sätt att varna för tåg vid oskyddade plankorsningar tagits fram. 

Projektet har genomförts som en förkommersiell upphandling. Resultatet 

blev en plattform som möjliggör åtkomst för olika applikationer som 

exempelvis appar i mobilen och information i vägfordon, och på lite längre 

sikt automatiskt nödstopp i vägfordon. Med lösningen aktiverad ska 

trafikanter bli uppmärksammade på ankommande tåg när de närmar sig en 

oskyddad plankorsning. En förutsättning för full funktionalitet är att alla 

tåg utrustas med en GPS-antenn, för att det ska vara möjligt att med 

säkerhet känna till tågets position i förhållande till plankorsningen. Det 

behövs samarbete mellan många intressentgrupper, inte minst med 

tågföretagen, för att nå hela vägen. 

Projektet ”Infrastrukturmodellering för storskalig introduktion av elflyg och 

flygtrafikledning” (MODELflyg) bidrar till ökad förståelse om vilka 

kapacitetskrav som kan tänkas uppstå på flygplatser vid framtida laddning 

av batterielektriska flygplan. Detta genom utveckling av en flexibel modell 

som hanterar flygtrafikdata och optimering av elflygtrafikscheman, 

flygsimulering för elflygplan samt laddningssimuleringar inklusive smarta 

algoritmer för lastbalansering och utjämning av effekttoppar vid simultan 

laddning av flera elflygplan. 

Införandet av det nya signal- och tågskyddssystemet ERTMS syftar bland 

annat till förenklad trafikledning och till att underlätta för gränsöver-

skridande tågtrafik i Europa. För att klara övergången behöver de aktörer 

som är närmast inblandade i den dagliga tågföringen ha tillräcklig kunskap 

och kompetens för att utnyttja systemets fördelar, utan att riskera trafik-

säkerheten. Projektet KAJT – ”Testplattform med simulatorer för effektiv 

och trafiksäker driftsättning av ERTMS” visar att praktisk utbildning i 

simulatormiljö är effektivare än praktik i verkligheten. Simulatorer ger 

möjlighet till repetition av olika särfallssituationer, som är den viktigaste 

faktorn för att utbilda effektiva och trafiksäkra förare.  
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Projektet ”Effektsamband för hastighetsförändring vid omskyltning” har 

studerat hur omskyltning förändrar faktiska hastigheter på hastighets-

anpassade vägar. Studien visar bland annat att omskyltning från 90 till 

80 km/tim ger en effekt på cirka minus 4,0 km/tim för personbilar och 

cirka minus 3,2 km/tim för samtliga motorfordon. Resultatet är ett viktigt 

underlag för effektsamband för hastighetsförändring vid omskyltning, som 

sedan kan möjliggöra bättre samhällsekonomiska kalkyler och 

utvärderingar av anpassningar i trafiksystemet.  

I projektet ”Cykel Optimering Energi (CYKLOPEN)” har en experimentell 

metod utvecklats för att uppskatta cyklisters förmåga att klara lutningar 

beroende på lutning, radie, underlag, effekt och syreupptagningsförmåga. 

Resultatet innebär nya riktvärden för maxlutningar både i landsbygd och i 

tätort, för olika cykelnät (lokalnät, huvudnät och ”snabbcykelvägar”) och 

olika cykelflöden. De nya värdena kan inarbetas i regler för gators och 

vägars utformning, och medför att cykelinfrastrukturen får en lämplig 

standard utifrån cykelvägens funktion och behov i transportsystemet. 

Passningen av den maritima nödfrekvensen sker analogt och manuellt och 

utförs av en operatör dygnet runt och året om. Projektet ”Heimdall” har 

testat att med artificiell intelligens bedriva datorstödd nödpassning, 

parallellt med ordinarie passning samt att få anropen bekräftade i textform. 

Systemet är en fullt fungerade prototyp för både svenska och engelska 

språket och har sedan april 2022 varit i drift med ordinarie nödradio-

anpassning. Därmed har sjöräddningscentralen ett fungerade system som 

stärker förmågan att inte missa anrop på hjälp från fartyg i nöd. Systemet 

kommer att utvärderas om det ska tas in i den normala driftsprocessen i 

framtiden.  
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Uppdragsverksamhet 
Trafikverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljnings-

verksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt. I verksamhets-

delen uppdragsverksamhet ingår den verksamhet som är uppräknad under 

avgifter och bidrag i Trafikverkets regleringsbrev. I tabellerna 43–45 finns 

en mer detaljerad uppräkning av vilken verksamhet som ingår. Tabellerna 

är en uppföljning mot den budget som finns angiven för avgiftsbelagd 

verksamhet i Trafikverkets regleringsbrev. 

Grundprincipen är att Trafikverket ska ta ut avgifter så att det täcker 

verksamhetens kostnader. Om det är nödvändigt för att undvika att 

konkurrensen på marknaden snedvrids, ska Trafikverket enligt 20 § i 

förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket beräkna 

avgifternas storlek på marknadsmässiga grunder. Vi ska också upplåta 

lokaler på marknadsmässiga villkor enligt förordningen (1993:527) om 

förvaltning av statliga fastigheter m.m.  

Trafikverket får disponera alla intäkter från verksamheten. Intäkter som 

överstiger full kostnadstäckning ska balanseras i ny räkning. 

Resultatet för uppdragsverksamheten var 85 (56) miljoner kronor för 2022, 

se tabell 43. 

Försäljning av elenergi till företag som bedriver tågtrafik står för en stor del 

av uppdragsverksamheten, se tabell 43. Det ackumulerade underskottet 

från 2020 kompenserades under 2021 med tillkommande anslagsmedel på 

anslag 1:2 ap. 2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg, vilket gör att 

det ackumulerade över-/underskottet 2022 blir noll. 

Trafikverket gör löpande prissäkringar av inköp av el 4–5 år i förväg med 

20–25 procent per år. Vårt inköpspris för 2022 blev 43,6 öre/kWh (För 

2021 var det 38,5 öre/kWh) 
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Tabell 43 Extern uppdragsverksamhet, miljoner kronor  

 Ack. 
över-

/under
skott 

t.o.m. 
2020 

Resultat
2021 

Budget regleringsbrev 2022 Utfall 2022 
Ack. 

Över-
/under

skott 

 Område/ 
verksamhet 

Intäkter Kost-
nader 

Resultat  Intäkter Kost-
nader 

Resultat  

Färjeleder -1 4 102 102 1 117 124 -7 -4 

Elförsäljning -453 0 1 441 1 441 0 1 225 1 225 0 0 

Fastighets-
förvaltning* 0 0 89 89 0 103 103 0 0 

Övriga uppdrag 6 8 52 42 10 68 60 8 22 

Uthyrning av 
reservbroar 25 8 5 3 2 4 3 1 34 

Förvaltning av 
järnvägsfordon 101 -4 35 57 -22 41 52 -11 86 

Teletjänster och 
it 85 2 15 14 2 17 11 6 93 

Uthyrning av 
förarprovsbilar 11 1 87 85 2 86 88 -2 10 

Trafikverks-
skolan -22 -2 64 66 -2 61 60 2 -22 

Material-
försörjning 51 38 1 053 1 053 0 1 460 1 372 89 178 

Summa -197 56 2 942 2 950 -8 3 182 3 097 85 397 

* Fastighetsförvaltning redovisas inte som uppdragsverksamhet i 

verksamhetsvolymen i tabell 5 utan i verksamhetsdelen expertstöd och 

myndighetsutövning. Summa kostnader 3 097 mnkr 2022 i tabellen ovan 

exklusive fastighetsförvaltning 103 mnkr överensstämmer med summa 

verksamhetsvolym uppdragsverksamhet 2 995 mnkr i tabell 5. 

Uppdragsverksamheten färjeleder uppvisar ett underskott för 2022, vilket 

beror på ökade kostnader för drivmedel och underhåll. 

Kostnaderna för förvaltning av järnvägsfordon har blivit lägre än budgeten 

eftersom löpande underhåll inte har utförts i den takt som planerats. 

Från och med 2018 ska Trafikverket enbart erbjuda kapacitetstjänster i sitt 

fibernät i områden där det inte redan finns en fungerande marknad. Det 

pågår ett arbete inom Trafikverket för att avveckla dataförbindelser inom 

övriga områden. Under 2022 blev kostnaderna lägre än beräknat, vilket till 

största delen beror på ett minskat antal hyrda förbindelser, se tabell 43. 

I uppdragsverksamheten materialförsörjning tillhandahålls tekniskt 

godkänt järnvägsmateriel till de entreprenörer som utför arbete på 

järnvägsinfrastrukturen. Det gäller både investerings- och underhålls-

entreprenader. Omsättningen har ökat på grund av ökat underhållsanslag 

samt prisökningar och inflation. Materialförsörjningen visar ett positivt 

resultat på 89 miljoner kronor, se tabell 43. Målet är att resultatet ska vara 

noll över tid. Resultatet beror till största delen på en höjd värdering av 

inneliggande lager, med anledning av kraftigt höjda inköpspriser. Påslaget 

för kostnadstäckning har inte ökat under året. Om man bortser från 

förändringen av lagervärdets påverkan så hade resultatet varit negativt. 
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Offentligrättslig verksamhet 
De offentligrättsliga avgifterna regleras normalt av lag och förordning.  

Avgifterna inom förarprov bestäms av regeringen enligt förordningen 

(2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. 

Resultatet för förarprovsverksamheten är lägre än beräknat, vilket framför 

allt beror på en lägre efterfrågan på teoriprov än vad som antogs i budgeten, 

se tabell 44. 

Uttag av banavgifter regleras i 8 kapitlet i järnvägsmarknadslagen 

(2022:365). I Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 

2015/909 regleras kostnadsberäkningen av dessa avgifter.  

Intäkterna och kostnaderna för banavgifter utgår från statistiskt beräknade 

marginalkostnader. Därför har vi valt att redovisa att kostnaderna 

motsvarar intäkterna. Trafikverket håller på att anpassa de olika 

avgiftskomponenterna som ingår i banavgifterna för att motsvara kraven 

enligt järnvägsmarknadslagen fullt ut. I samband med detta har 

Transportstyrelsen under 2022 gett Trafikverket ett föreläggande om att 

anpassningen ska vara slutförd till tågplanen 2025. 

Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd regleras i 7 § i förordningen 

(2001:770) om sjöfartsstöd. Intäkterna 2022 uppgick till 0,5 miljoner 

kronor. I tabell 44 beräknas kostnaderna uppgå till samma belopp som 

intäkterna. Beräknade intäkter enligt regleringsbrevet var 0,4 miljoner 

kronor. 

Intäkter från ansökningsavgifter för transportdispenser och avgifter för 

tillstånd enligt 39 och 43 §§ i väglagen (1971:948) disponeras inte av 

Trafikverket, se tabell 45. 
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Tabell 44 Offentligrättslig verksamhet, miljoner kronor  

 Ack. 
över-

/under
skott 

t.o.m.
2020 

Resultat
2021 

Budget regleringsbrev 2022 Utfall 2022 
Ack. 

över-
/under

skott 

 Område/ 
verksamhet 

Intäkter Kost-
nader 

Resultat  Intäkter Kost-
nader 

Resultat  

Förare 57 19 649 610 39 588 582 5 81 

Banavgifter* 0 0 2 505 2 505 0 2 351 2 351 0 0 

Avgifter för 
ansökan om 
sjöfartsstöd 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Summa 57 19 3 154 3 116  39 2 939 2 934 5 81  

*Innefattar banavgifter enligt minimipaketet samt grundläggande 

bantillträdestjänster 

 

Tabell 45 Offentligrättslig verksamhet där intäkterna inte disponeras, miljoner kronor 

 Ack. 
över-

/under
skott 

t.o.m.
2020 

Resultat 
2021 

Budget regleringsbrev 2022 Utfall 2022 
Ack. 

Över-
/under

skott 

Område/ 

Verksamhet 

Intäkter Kost-
nader 

Resultat  Intäkter Kost-
nader 

Resultat  

Ansöknings-
avgifter för 
transport-
dispenser 0 0 22 22 0 26 26 0 0 

Övriga 
dispenser 0 0 4 4 0 3  3 0 0 

Summa 0 0 26 26 0 30 30 0 0 
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Övriga återrapporteringskrav 

Investeringsplan 
Tabell 46 Uppföljning av investeringsplan enligt regleringsbrev, miljoner kronor  

Investeringar och finansiering 
Budget 

2022 
Utfall 
2022 

Diff 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Anskaffning och utveckling av nya investeringar      

Järnväg – nationell plan 16 667 20 341 -3 674 18 354 16 384 

Varav objekt finansierade med trängselskatt Göteborg  2 510 3 864 -1 354 3 736 2 983 

Järnväg – regional plan 85 32 53 47 222 

Järnvägsinvesteringar 16 752 20 373 -3 621 18 401 16 605 

Väg – nationell plan 10 736 11 473 -737 10 656 10 844 

Varav objekt finansierade med trängselskatt Stockholm 4 169 5 414 -1 245 4 684 5 012 

Varav objekt finansierade med trängselskatt Göteborg 13 1 12 1 182 

Väg – regional plan 2 841 2 287 554 2 252 2 316 

Varav objekt finansierade med trängselskatt Stockholm 0 456 -456 217 0 

Väginvesteringar 13 577 13 760 -183 12 908 13 160 

Summa utgifter för anskaffning och utveckling 30 329 34 133 -3 804 31 309 29 765 

Varav investeringar i anläggningstillgångar      

Järnvägsanläggningar 16 082 19 630 -3 548 18 317 16 710 

Väganläggningar 13 442 13 191 251 12 051 13 076 

Summa investeringar i anläggningstillgångar 29 524 32 822 -3 298 30 368 29 786 

Finansiering      

Anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 21 030 21 872 -842 20 541 19 217 

Anslag 1:10 EU-stöd TEN 0 821 -821 630 148 

Anslag 1:11 Trängselskatt Stockholm 415 403 12 1 023 2 047 

Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg 859 855 4 881 1 031 

Övrig kreditram (lån i Riksgäldskontoret) 6 090 8 522 -2 432 7 059 5 844 

Förskotteringslån -176 0 -176 -152 -11 

Medfinansiering 2 111 1 659 452 1 326 1 489 

Summa finansiering av anskaffning och utveckling 30 329 34 133 -3 804 31 309 29 765 

Vidmakthållande av befintliga investeringar      

Reinvesteringar i järnvägar 4 350 3 914 436 3 485 3 204 

Reinvesteringar i vägar 2 050 2 814 -764 2 828 2 432 

Varav bärighet och tjälsäkring 1 524 1 516 8 1 554 1 253 

Summa utgifter för vidmakthållande 6 400 6 728 -328 6 313 5 636 

Varav investeringar i anläggningstillgångar      

Järnvägsanläggningar 4 350 4 340 10 2 996 3 199 

Väganläggningar 2 046 2 665 -619 2 800 2 404 

Beredskapstillgångar 4 0 4 0 0 

Summa investeringar i anläggningstillgångar 6 400 7 004 -604 5 797 5 603 
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Investeringar och finansiering 
Budget 

2022 
Utfall 
2022 

Diff 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Finansiering      

Anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 6 367 6 655 -288 6 212 5 591 

Anslag 1:11 Trängselskatt Stockholm  0 28 -28 34 23 

Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg 22 18 4 4 2 

Övrig kreditram (lån i Riksgäldskontoret) 0 0 0 0 0 

Bidrag/Medfinansiering 11 27 -16 64 20 

Summa finansiering av vidmakthållande 6 400 6 728 -328 6 313 5 636 

Totala utgifter för anskaffning, utveckling och 
vidmakthållande av investering 36 729 40 861 -4 132 37 623 35 401 

Totalt varav investering i anläggningstillgångar 35 924 39 826 -3 902 36 165  35 389 

(Budget med röda siffror finns inte i regleringsbrevet) 

Investeringsplanen visar att förbrukningen av medel för anskaffning och 

utveckling av nya investeringar blev 3 804 miljoner kronor högre än 

budget, se tabell 46. Jämfört med investeringsplanen i regleringsbrevet 

ökade den ekonomiska ramen enligt propositionen ”Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige”. Vi har också tagit upp 

mer lån än beräknat. 

Utgifterna för anskaffning och utveckling inom järnvägsinvesteringar var 

3 621 miljoner kronor högre än budget. Det beror på att det har varit en 

högre framdrift än beräknat, framför allt för projekt inom Västsvenska 

paketet, till exempel Västlänken, i kombination med kostnadsökningar, 

exempelvis i projekten för dubbelspårsutbyggnad i Varberg och sträckan 

Ängelholm–Maria. Motsvarande kostnader inom väginvesteringar blev 

183 miljoner högre än budget. Ett projekt med större förändring är 

Förbifart Stockholm som haft en högre produktion än beräknat under året. 

Samtidigt har flera projekt senarelagts, vilket gör att den totala ökningen 

jämfört budget blir mindre. 

Verksamhetsinvesteringar 
Nedan kommenteras större avvikelser i utfall och prognos för de 

verksamhetsinvesteringar som ingår i Trafikverkets regleringsbrev för 

2022, se tabell 47. 

Projektet Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) har en något 

högre prognos 2023 än tidigare beräknat, som en följd av att det behövs 

investeringar i ytterligare prestandaförbättringar. 

För investeringen i färjor har överprövningar lett till försenade leveranser 

och ett lägre utfall än budgeterat under 2022. Den ökade totala prognosen 

beror på att tidigare uppgifter inte tog hänsyn till investeringen för samtliga 

år.  

Investeringen i nya nattåg väntas leda till högre utgifter än tidigare 

beräknat, bland annat på grund nya krav. Merparten av investeringen 

genomförs år 2024 och framåt. 
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Utvecklingen av it-infrastruktur har ett lägre utfall än budgeterat, och 

samtidigt en ökad prognos för 2023 och efterföljande år. Det beror främst 

på försenade leveranser och ökade priser till följd av omvärldsläget.  

Investeringen i spårgående snöslungor har för 2022 ett lägre utfall än 

planerat, och samtidigt har prognosen ökat för 2023. Det beror på att 

leveranser har förskjutits framåt i tid till följd av förseningar i 

upphandlingen. 

Ombyggnaden av trafikledningscentraler har ett lägre utfall 2022 än 

budgeterat, samtidigt som prognosen för 2023 har ökats. Tidsför-

skjutningen beror på förseningar i projekteringen.  

Tabell 47 Uppföljning av verksamhetsinvesteringar per objekt enligt regleringsbrev, 
miljoner kronor 

Verksamhetsinvesteringar för 
Trafikverket per objekt 

Totalt  

Ack 
utfall 

t.o.m. 
2021 

Budget 
2022 

Utfall 
2022 

Diff 
Prog-

nos 
2023 

Prog-
nos 

2024- 

System Marknadsanpassad 
planering av kapacitet 972 724 136 153 -17 95 0 

Diesellok för röjningsorganisation 314 1 5 1 4 5 307 

Färja 2 896 137 252 139 113 358 2 262 

Fordon för upphandlad 
nattågstrafik 4 041 28 15 3 12 15 3 996 

It-infrastruktur för it-miljö, nationella 
datahallar 878 470 216 159 57 99 150 

Spårgående snöslungor 201 83 90 2 88 116 0 

Ombyggnad trafikledningscentraler 949 20 199 20 179 68 841 

Summa utgifter för investeringar 10 250 1 463 913 476 437 756 7 556 

Finansiering        

Lån i Riksgäldskontoret 10 250 1 463 913 476 437 756 7 556 

Summa finansiering  10 250 1 463 913 476 437 756 7 556 

Tabellen ger inte en fullständig bild av Trafikverkets verksamhetsinvesteringar. 

Produktivitet 
För att bidra till ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen 

arbetar Trafikverket främst med förutsättningsskapande åtgärder. Genom 

vår roll som stor beställare verkar vi för produktivitet och innovation 

genom att 

 skapa bra förutsättningar för leverantörer att lämna anbud 

 erbjuda frihetsgrader för att främja innovation 

 ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning. 

Trafikverket följer utvecklingen inom dessa områden genom ett antal 

indikatorer och regelbunden uppföljning. Andelen utvecklingsfrämjande 

upphandlingar är ett sätt att visa hur vi skapar förutsättningar för 

innovation i våra upphandlingar, och antalet anbud är en indikator på 

konkurrenssituationen. Båda visas i diagram 22 och diagram 23. 
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En marknad med god konkurrens kännetecknas också av att 

produktiviteten utvecklas. 

Diagram 22 Antal anbud per upphandling och andel utvecklingsfrämjande 
upphandlingar avseende underhåll för väg och järnväg 

 

 

För upphandlingar av underhåll i diagram 22 har andelen utvecklings-

främjande upphandlingar sjunkit till 7 (12) procent, och antalet anbud per 

upphandling har ökat till 3,3 (2,9).  

För upphandlingar som gäller investeringar och reinvesteringar i diagram 

23 har andelen utvecklingsfrämjande upphandlingar minskat till 4 (9) 

procent. Antalet anbud per upphandling har minskat något till 4,1 (4,3).  

Diagram 23 Antal anbud per upphandling och andel utvecklingsfrämjande 
upphandlingar inom investering och reinvestering för väg och järnväg 
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Utvecklingen under 2022 innebär att antalet anbud ligger på en relativt 

stabil nivå jämfört med tidigare år. Andelen utvecklingsfrämjande 

upphandlingar har minskat både inom underhåll och investering. Detta 

mått har uppvisat en sjunkande trend de senaste åren, och det gäller både 

underhåll och investeringar. Orsakerna kan vara flera. Tiden för att 

förbereda och genomföra en upphandling är ofta kort. Trafikverket kan 

därför behöva vidta åtgärder för att beakta affärsmässiga frågeställningar 

tidigare i processen.  

För att mäta produktiviteten inom Trafikverkets eget ansvarsområde 

beräknas två mått. Diagram 24 visar sambandet mellan trafikbelastning, 

nedlagda kostnader fastprisberäknade med driftsindex väg och vägens 

tillstånd (i det här fallet baserat på spårdjup och så kallad IRI) över tid, och 

ger en indikation på produktivitet. Utvecklingen av produktiviteten har 

beräknats till cirka 2,6 procent årligen. Eftersom mätserien över 

utvecklingen sträcker sig från 1990 till 2022 är det lämpligt att också 

beräkna ett glidande medelvärde som korresponderar mot förväntad 

genomsnittlig livslängd för åtgärder på det belagda vägnätet. Det glidande 

medelvärdet beräknat över en 15-årsperiod indikerar en 

produktivitetsutveckling på 1,6 procent. Resultatet gäller underhålls-

beläggningar på vägsidan, och det finns fler områden som påverkar såväl 

produktiviteten som kvaliteten på vägen. Det är svårt att dra slutsatser om 

hur produktiviteten utvecklas från ett år till ett annat, utan det är 

utvecklingen över tid som är intressant. Konsekvenser av åtgärder påverkar 

under en lång tid. Bedömningen behöver därför följas kontinuerligt. 

Diagram 24 Produktivitet belagd väg, index 1990 
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Diagram 25 redovisar förhållandet mellan trafikbelastningen, tillståndet i 

järnvägsanläggningen (i detta sammanhang baserat på antalet fel relaterade 

till spår och spårväxlar) och kostnaderna för spår och spårväxlar. 

Kostnaderna är fastprisberäknade med driftindex banhållning. 

Beräkningarna är desamma som för vägmåttet: trafikbelastningen och 

tillståndet är en produkt av hur det ser ut i järnvägsanläggningen, och den 

produkten sätts i förhållande till de nedlagda kostnaderna. 

Tidsserien för utvecklingen av produktiviteten är kortare än för vägsidan 

och sträcker sig från 2003 fram till 2022. Den genomsnittliga utvecklingen 

mäts som ett glidande medelvärde över en fyraårsperiod. Det glidande 

medelvärdet indikerar en produktivitetsutveckling på cirka -2,2 procent för 

år 2022. Detta är en förbättring jämfört med motsvarande mätning 

föregående år, men det innebär att nedlagda kostnader inte fullt ut svarar 

mot tillståndets utveckling i relation till trafikbelastningen. 

Återhämtningen i trafikbelastning har fortsatt, samtidigt som tillståndet i 

anläggningen, mätt som antalet fel på spår och spårväxlar, varit något 

bättre än föregående år. Produkten av trafikbelastning och tillstånd blir 

därmed högre för 2022. Samtidigt har kostnaderna varit högre under 2022, 

vilket sammantaget innebär att den årliga produktiviteten ligger på 

motsvarande nivå som föregående år. Produktiviteten ett enskilt år ger dock 

inte en fullständig bild. De kostnader som läggs ned i anläggningen kan 

förväntas ha en positiv effekt på tillstånd och förmågan att hantera en ökad 

belastning över tid. I likhet med motsvarande mått på vägsidan bör även 

detta mått följas kontinuerligt. 

Diagram 25 Produktivitet, spår och spårväxlar, index 2003  
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Trängselskatt och broavgifter 
I vägsystemet tas trängselskatter ut i Stockholm och Göteborg. Skatterna är 

en del i finansieringen av infrastruktursatsningar inom Stockholms-

överenskommelsen, Västsvenska paketet och Sverigeförhandlingen. 

Avgifter tas ut på de statliga broarna på väg 50 i Motala och på E4 i 

Sundsvall, som en delfinansiering av infrastrukturkostnaden för broarna. 

Trafikverket ansvarar tillsammans med Transportstyrelsen för drift och 

funktionalitet i betalsystemen som samlar in trängselskatter och 

infrastrukturavgifter. Kostnadseffektiviteten följs upp via nyckeltal och 

redovisas i tabell 48. Där redovisas system- och administrationsutgifter 

som Trafikverket, Transportstyrelsen, Skatteverket, Kronofogden och 

Domstolsverket har haft för att samla in trängselskatter och 

infrastrukturavgifter. 

Kostnaden per beskattad passage i Göteborg är något högre än i Stockholm, 

vilket delvis beror på den så kallade flerpassageregeln. Regeln innebär att 

man endast beskattas för en passage även om man passerar flera 

betalstationer inom en timme. 

Tabell 48 Beskattade/avgiftsbelagda passager 

Nyckeltal trängselskatt och 
broavgifter 

2022 2021 2020 2019 2018 

Stockholm (trängselskatt)      

Antal beskattade passager 82 615 761 85 330 542 84 496 901 82 226 124 82 679 044 

Kostnad per passage, kr  1,28  1,18 1,24 1,23 1,36 

Totalkostnad exkl. 
kapitalkostnader, tkr 105 521 100 528 104 992 100 795 112 595 

Göteborg (trängselskatt)      

Antal beskattade passager 61 874 646 61 477 865 62 103 327 64 901 094 66 778 162 

Kostnad per passage, kr  1,93  1,88 1,96 1,90 1,78 

Totalkostnad exkl. 
kapitalkostnader, tkr 119 217 115 763 121 942 123 264 118 637 

Sundsvall (broavgift)      

Antal avgiftsbelagda passager 5 151 210 5 172 047 5 032 156 4 915 753 4 311 327 

Kostnad per passage, kr  1,22  1,04 0,96 0,98 0,96 

Totalkostnad exkl. 
kapitalkostnader, tkr 6 290 5 398 4 818 4 799 4 158 

Motala (broavgift)      

Antal avgiftsbelagda passager 3 194 546 3 150 025 3 023 476 3 113 154 2 886 916 

Kostnad per passage, kr  1,49  1,47 1,44 1,34 1,27 

Totalkostnad exkl. 
kapitalkostnader, tkr 4 766 4 632 4 355 4 161 3 668 

 



Trafikverkets årsredovisning 2022   125 
 

Skyltfonden 
Tabell 49 Resultat och fakta om Skyltfonden  

Skyltfonden 2022 2021 2020 2019 2018 

Redovisning av överskott till Skyltfonden (inkl. 
ränta), tkr 17 461 17 579 17 060 16 139 13 575 

Utbetalning från Skyltfonden, tkr 11 000 13 276 9 255 12 847 9 684 

Behållning i Skyltfonden 31/12 resp. år, tkr 65 917 59 455 55 152 47 347 44 055 

Skyltfondens skulder (beviljade bidrag), tkr 21 183 26 960 28 714 25 596 24 169 

Inkomna bidragsansökningar, antal 74 88 109 122 81 

Beviljade bidragsansökningar, antal 26 31 40 44 36 

 

Transportstyrelsen säljer personliga skyltar för motorfordon. Det är 

Trafikverket som beslutar om prisnivån, och intäkterna går till Skyltfonden, 

se tabell 49. Trafikverket administrerar Skyltfonden som disponerar 

intäkterna, efter avdrag för Transportstyrelsens omkostnader, och delar ut 

bidrag till främst trafiksäkerhetsändamål.  

Under 2022 beviljade Skyltfonden 10,2 (13,1) miljoner kronor till 

26 (31) projekt, i huvudsak inom följande områden: 

 oskyddade trafikanter 

 förbättrad hastighetsefterlevnad 

 olycksreducerande metodutveckling och verktyg. 

 

Exempel på projekt som under året tilldelades medel ur Skyltfonden: 

 Bältesprodukter riktade till barn – kartläggning samt testning av hur 

dessa fungerar vid krock 

 Motorcyklisters skadeutfall i olyckor med vägräcken samt skillnader i 

skaderisk mellan olika räckestyper 

 Isgreppindex för vinterskor 

 Validering av FIA RS Index manual (hållbarhetsredovisning för 

trafiksäkerhet) för bussbolag, speditionsföretag samt hyrbilsföretag. 
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Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en förutsättning för att vi ska klara vårt 
uppdrag.  

Trafikverkets samordningsansvar för kompetensförsörjningen i 

järnvägsbranschen blir allt tydligare. Under 2022 beslutade Trafikverkets 

styrelse om etablerandet av Järnvägscollege, en ny organisation med syfte 

att samordna och kvalitetssäkra utbildningar inom järnvägsbranschen. 

Järnvägscollege ska bidra till en effektiv samverkan mellan bransch, 

utbildningssamordnare, myndigheter och övriga intressenter i syfte att 

etablera nya strukturer och kvalitetskriterier för järnvägsrelaterade 

utbildningar. Branschen har tagit emot initiativet positivt.  

Förändringar i omvärlden innebär utmaningar i form av ökande extern 

personalomsättning och hög konkurrens på arbetsmarknaden. Ett flertal 

aktiviteter pågår för att säkerställa Trafikverkets tillgång till rätt 

kompetens.  

Vårt arbete med kompetensförsörjning har under året fokuserat särskilt på 

några prioriterade befattningskategorier: projektledare inom väg och 

järnväg, informations- och kommunikationsteknik samt teknik, miljö och 

markförhandling. Även kritiska befattningar inom trafikledning prioriteras. 

Några exempel på aktiviteter är införandet av ett utbildningsprogram för 

projektingenjörer, ett partsgemensamt arbete för nyttjande av lokala 

omställningsmedel samt fortsatt arbete för att möjliggöra kompetens-

utveckling för befintliga medarbetare.  

Som en följd av ökad personalomsättning och den höga konkurrensen på 

arbetsmarknaden har Trafikverket en något ökad andel konsulter i 

verksamheten. 

Sammantaget bedömer vi att våra åtgärder bidrar på ett bra sätt till vår 

kompetensförsörjning.  

Attrahera 
För att tillgodose vårt kompetensbehov arbetar vi kontinuerligt med att 

stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Vi synliggör vår verksamhet, våra 

medarbetare och vårt arbetsgivarerbjudande genom målgruppsinriktade 

insatser, för att öka engagemanget för Trafikverket och attrahera nya 

medarbetare.  

Ett exempel på en riktad insats är ett initiativ i vår norra region som 

genomförts under 2022 med anledning av den förväntade tillväxten i 

regionen. Initiativet syftade till att analysera och kartlägga regionens behov 

av kompetensförsörjning med anledning av planerade industrisatsningar 

som förväntas öka konkurrenssituationen. 

Arbetet sker till stor del digitalt men även genom deltagande vid exempelvis 

arbetsmarknadsmässor. Vi ökar vår närvaro på sociala medier i de kanaler 

där de primära målgrupperna finns. Vi fortsätter också att öka antalet 
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följare i yrkesnätverket Linkedin och har 81 935 (72 568) följare och 

7 441 (6 996) medarbetare i nätverket.  

Undersökningsföretaget Universum genomför årligen mätningar för att 

ranka företags och myndigheters attraktivitet. Resultatet från mätningarna 

redovisas i tabell 50.  

Tabell 50 Rankning av Trafikverket 

Undersökning 2022 2021 2020 2019 2018 

Karriärbarometern (juniora 
yrkesverksamma*)      

Civilingenjör 22 30 14 16 15 

Högskoleingenjör 11 14 19 13 26 

Data/it 66 29 46 28 48 

Karriärbarometern (seniora 
yrkesverksamma**)      

Civilingenjör 12 7    

Högskoleingenjör 6 20    

Data/it 15 26    

Företagsbarometern (studenter***)      

Civilingenjör 42 45 41 39 45 

Högskoleingenjör 22 20 13 17 21 

Data/it 85 70    

Skalan för dessa mätningar är 1–100 där rankning 1 betyder bästa placering. 

Uppdelning efter kön är inte tillgänglig.  

* Juniora yrkesverksamma är personer under 40 år med akademisk bakgrund 

och 1–8 års arbetslivserfarenhet.  

** Seniora yrkesverksamma är personer med akademisk bakgrund och mer än 8 

års arbetslivserfarenhet.  

***Studenter avser studenter inom varje studieområde. 

Rekrytera 
Konkurrens på arbetsmarknaden, i kombination med ökade rekryterings-

behov, har under året resulterat i förlängda ledtider i rekryterings-

verksamheten. Genomförda åtgärder har gett önskad effekt och ledtiderna 

är nu på normala nivåer. För att säkerställa en fortsatt effektiv och 

ändamålsenlig rekrytering arbetar vi med ständiga förbättringar och har en 

ambition om ytterligare digitalisering i processen.  

Det finns ett fortsatt behov av rekrytering de kommande åren, samtidigt 

som vi arbetar med intern rörlighet och kompetensutveckling för befintliga 

medarbetare. Under 2022 nyanställdes 1 070 (803) medarbetare och den 

interna personalomsättningen var 5,0 procent (3,6). 
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Utveckla och behålla 

Avtal och arbetsrätt 

Vi arbetar partsgemensamt för att säkerställa att våra lokala kollektivavtal 

är verksamhetsanpassade och att de underlättar Trafikverkets kompetens-

försörjning. 

Ledarskap och medarbetarskap 

Resultatet från vår medarbetarundersökning visar generellt på höga 

resultat för engagemang, bemötande mellan medarbetare samt förtroende 

för ledningen och den närmaste chefen. Under året har vi jobbat för att 

ytterligare stärka medarbetarskapet, bland annat genom dialoger på 

arbetsplatsträffar och korta filmer, så kallade medarbetarskapsboostar.  

Trafikverkets ledare ska agera tryggt även i förändringar och aktivt bidra till 

resultat och framgång. För att uppnå detta kompletteras befintliga 

utvecklingsprogram med andra aktiviteter som utvecklar chefs- och 

ledarskapet. Exempel på detta är möjligheten till grupputveckling och 

individuellt stöd genom coachning och mentorskap.  

Arbetsmiljö, mångfald och inkludering  

Trafikverket arbetar för att öka medvetenheten om allas lika rättigheter och 

för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier. Under året har 

en likabehandlingsplan påbörjats. 

Vi arbetar ständigt för att öka systematiken i arbetsmiljöarbetet. Några 

exempel på aktiviteter är utveckling av skyddsarbetet och tydligare 

integrering av arbetsmiljöfrågor i den interna uppföljningen.  

Antalet inrapporterade arbetsmiljöärenden har ökat jämfört med tidigare 

år, eftersom ett systemstöd infördes under 2021. Detta tyder på att det 

tidigare år funnits ett mörkertal i antalet incidenter. Vi arbetar 

kontinuerligt med uppföljning och åtgärder kopplat till inrapporterade 

ärenden. Under 2022 rapporterades 450 (276) tillbud, 93 (90) olyckor och 

51 (27) anmälningar av kränkande särbehandling eller trakasserier.  

I rollen som byggherre ansvarar Trafikverket även för arbetsmiljön i bygg- 

och anläggningsprojekt. Under 2022 omkom 0 (1) personer och 

36 (53) skadades allvarligt inom ramen för byggherreansvaret.  

Trafikverkets individbaserade statistik är uppdelad på kön, om det inte 

finns särskilda skäl mot detta. Detta är en grundläggande förutsättning för 

att kunna mäta graden av måluppfyllelse och riktningen på jämställdhets-

integreringen i Trafikverket. 

Sjukfrånvaron följs upp månadsvis och den totala nivån för Trafikverket är 

fortsatt stabil, se tabell 51. Utvecklingen av sjukfrånvaron följer mönstret i 

samhället i övrigt, det vill säga att sjukfrånvaron är högre för kvinnor än för 

män.  
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Tabell 51 Sjukfrånvaro, procent 

Sjukfrånvaro per kategori 2022 2021 2020 2019 2018 

Sjukfrånvaro kvinnor 4,9 4,5 4,4 4,6 5,0 

Sjukfrånvaro män 3,0 2,4 2,6 2,5 2,7 

Sjukfrånvaro totalt 3,8 3,3 3,4 3,3 3,6 

Andel långtidsfrånvaro av kvinnors 
sjukfrånvaro 51,2 54,5 51,6 55,6 54,8 

Andel långtidsfrånvaro av mäns 
sjukfrånvaro 36,5 40,3 36,1 47,1 48,5 

Andel långtidsfrånvaro (60 dagar 
eller mer) av total sjukfrånvaro 44,6 48,4 44,5 51,8 51,9 

29 år eller yngre, kvinnor 3,6 3,4 3,5 3,1 3,9 

29 år eller yngre, män 3,2 2,5 2,3 1,9 2,4 

29 år eller yngre, totalt 3,5 3,0 2,9 2,5 3,2 

30–49 år, kvinnor 5,0 4,9 4,7 4,9 4,9 

30–49 år, män 2,8 2,5 2,7 2,4 2,5 

30–49 år, totalt 3,8 3,6 3,6 3,5 3,6 

50 år och äldre, kvinnor 5,1 4,2 4,2 4,5 5,4 

50 år och äldre, män 3,1 2,4 2,6 2,7 2,9 

50 år och äldre, totalt 3,8 3,1 3,2 3,3 3,7 

 

Personalstruktur  
Trafikverkets personalstatistik framgår av tabell 52. Det genomsnittliga 

antalet tillsvidareanställda har fortsatt att öka, och andelen kvinnor är 

43 (42) procent. Antalet chefer fördelat på män och kvinnor redovisas i 

tabell 53. Trafikverket eftersträvar en jämn könsfördelning.  

Tabell 52 Personalstatistik 

Personalstatistik per kategori 2022 2021 2020 2019 2018 

Antal tillsvidareanställda (vid årets slut) 9337 9 185 8 909 8 308 7 659 

Andel kvinnor, procent 43 42 42 41 40 

Andel män, procent 57 58 58 59 60 

Antal tidsbegränsat anställda (vid årets slut)  1305 1 176 1 196 1 304 1 348 

Andel kvinnor, procent 34 33 32 31 33 

Andel män, procent 66 67 68 69 67 

Totalt antal anställda (vid årets slut) 10 642 10 361 
10 

105 9 612 9 007 

Andel kvinnor, procent 42 41 41 40 39 

Andel män, procent 58 59 59 60 61 

Årsarbetskrafter, egen personal (vid årets slut) 9 166 9 024 8 739 8 465 7 845 

Andel kvinnor, procent 42 41 41 40 40 

Andel män, procent 58 59 59 60 60 

Årsarbetskrafter, resurs- och 
kompetenskonsulter (vid årets slut)  1 927 1 710 1 594 1 762 1 664 

Andel kvinnor, procent 26 27 26 29 50 

Andel män, procent 74 73 74 71 50 
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Personalstatistik per kategori 2022 2021 2020 2019 2018 

Antal nyanställningar 1070 803 1 028 1 127 1 063 

Andel kvinnor, procent 48 47 44 46 47 

Andel män, procent 52 53 56 54 53 

Antal avgångar, tillsvidareanställda 871 581 436 486 452 

Andel kvinnor, procent 41 40 39 37 36 

Andel män, procent 59 60 61 63 64 

Antal pensionsavgångar 230 131 147 179 146 

Andel kvinnor, procent 23 30 24 23 18 

Andel män, procent 77 70 76 77 82 

Personalomsättning, procent 9,4 6,4 5,0 6,0 6,1 

Andel kvinnor, procent 9,0 6,1 4,7 5,4 5,5 

Andel män, procent 9,7 6,6 5,2 6,4 6,5 

Antal tillsvidareanställda (genomsnitt) 9 259 9 115 8 707 8 095 7 415 

Andel kvinnor, procent 43 42 42 41 40 

Andel män, procent 57 58 58 59 60 

Antal tidsbegränsat anställda (genomsnitt)  1 267 1 201 1 241 1 308 1 408 

Andel kvinnor, procent 34 34 32 31 30 

Andel män, procent 66 66 68 69 70 

Totalt antal anställda (genomsnitt)  10 526 10 316 9 948 9 403 8 823 

Andel kvinnor, procent 42 41 40 40 38 

Andel män, procent 58 59 60 60 62 

  

Tabell 53 Chefer 

Chefer i Trafikverket 2022 2021 2020 2019 2018 

Ledamöter i Trafikverkets ledningsgrupp 16 14 15 14 14 

Andel kvinnor, procent 50 29 40 36 36 

Andel män, procent 50 71 60 64 64 

Antal chefer 734 730 720 690 621 

Andel kvinnor, procent 46 46 46 45 44 

Andel män, procent 54 54 54 55 56 
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Intern styrning och kontroll 

Den interna styrningen och kontrollen (ISK) syftar till att 
verksamheten genomförs enligt instruktion, regleringsbrev och 
verksamhetskrav. Viktiga ledstjärnor är den statliga 
värdegrunden samt Trafikverkets värderingar, styrfilosofi och 
uppförandekod. Egenkontroll, riskhantering och revisioner är 
verktyg i den interna styrningen och kontrollen. 

En förutsättning för den interna styrningen och kontrollen är tydligt 

definierade mål och krav, tydliga ansvarsområden och befogenheter samt 

fungerande rutiner och regler. Verksamhetsansvarigas riskhantering och 

egenkontroll är en naturlig del i styrning, genomförande och uppföljning av 

verksamheten för att vi ska lösa uppgifter, nå mål och uppfylla krav. 

Revisioner är verktyg för att verifiera betryggande ISK.  

Konsekvenskategorierna vid riskbeslut rangordnas i tre grupper:  

1. säkerhet och hälsa, miljö samt lag och efterlevnad 

2. verksamhetens funktion samt förtroende och varumärke 

3. ekonomi, tid, intern effektivitet och produktivitet. 

Relevant förmåga för den integrerade riskhanteringen (riskhantering, 

kontinuitet i kritisk verksamhet och inträffade händelser) tillsammans med 

intern miljö utgör grunden för ISK och ett gemensamt, systematiskt och 

strukturerat arbetssätt, se figur 4. 

Figur 4 Konceptuell bild av processen för ISK och arbetssätt 

 

Trafikverkets arbetssätt för intern styrning och kontroll baseras på de 

vedertagna internationella standarderna COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) och ISO 31000 Riskhantering. 

Författningsreglerad riskhantering integreras i arbetssättet. 

Trafikverkets interna styrning och kontroll utgår från styrelsens direktiv 

med principer, förhållningssätt och kriterier för värdering av risker och 

inträffade händelser. 
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I den interna föreskriften om riskhantering tydliggörs tre ansvarslinjer för 

intern styrning och kontroll: riskägarskapet (verksamhetschef), stödjande 

riskfunktioner (exempelvis riskrådgivare) och interna revisioner. 

Tillämpningen anpassas till verksamheten med utgångspunkt från krav på 

relevant förmåga för hantering av risk, incident och kris samt kontinuitet.  

Genomförande 
Riskhanteringen är en del i fastställda styr- och arbetsformer. Risker och 

inträffade händelser identifieras, övervakas, bedöms, beslutas och 

dokumenteras, och åtgärder genomförs. Verksamhetsansvariga värderar 

identifierade risker och bedömer om risken eller den inträffade händelsen 

kan hanteras av den egna organisationen eller behöver lyftas till 

överliggande organisatorisk nivå. Trafikverkets riskexponering upprättas 

och uppdateras samt beslutas löpande under året. 

Interna revisioner är en del i övervakningen och utvärderingen av den 

interna styrningen och kontrollen. Under året har 12 revisoner genomförts, 

med ett flertal observationer per revision. Åtgärder är beslutade och pågår 

för dessa observationer. 

Den andra ansvarslinjen, riskfunktioner, har genomfört 11 analyser och 

verifieringar som stöd till den verksamhetsansvarige i förbättringen av 

verksamheten. Åtgärder är beslutade och åtgärder pågår för de brister som 

identifierats. 

Den interna styrningen och kontrollen följs upp och utvärderas genom 

bedömning av processen för ISK:s ändamålsenlighet, se figur 4. Underlaget 

för bedömningen baseras på uppföljning från andra och tredje 

ansvarslinjerna samt Riksrevisionens granskningar. 

Hanterade risker 
Vi har under året hanterat flera höga riskområden, eller minskat risknivån 

för dem. Här följer några exempel:  

 Materialförsörjningen har haft förhöjd risknivå under året, dels på 

grund av kriget i Ukraina, dels på grund av negativa effekter av covid-

19-pandemin. Dessutom hade det kunnat uppstå brist på cement om 

Cementas fabrik i Slite hade stängts.  

 Införandet av det nya planeringssystemet TPS (Train planning system) 

har medfört risker. Systemet syftar till att öka ändamålsenligheten och 

effektiviteten i arbetet med kapacitetstilldelning på järnvägen.  

 För det systematiska arbetet med informations- och it-säkerhet har 

risker reducerats, bland annat genom att arbetssätten för CSOC (Cyber 

Security Operations Center) och CERT (Computer Emergency Response 

Team) har etablerats i ordinarie verksamhet.  
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Risker att fortsätta hantera under 2023 
Det finns högt värderade riskområden för 2023 där de pågående åtgärderna 

ännu inte fått tillräcklig effekt. Här följer några exempel på risker: 

 Kostnadsstyrningen och kontrollen är inte tillräcklig i Trafikverkets 

infrastrukturinvesteringar, vilket kan medföra stora kostnadsökningar. 

 Trafikverket säkerställer inte rätt funktion i signalsystemet, vilket 

påverkar kvaliteten i verksamhetens leverans och förtroendet hos 

intressenterna. 

 Risken för att hantera tågplan (T23) enligt ursprunglig tidsplan och 

med rätt kvalitet föll ut. Fortsatt behöver Trafikverket hantera denna 

risk. 

 Trafikverket har inte tillräcklig samplanering av anläggningen och dess 

användning, vilket kan medföra ineffektiv verksamhet och försämrad 

kvalitet i transportsystemet.  

 Åtgärder inom säkerhetsskydd och beredskap är inte effektivt och 

ändamålsenligt utformade, vilket medför konsekvenser för 

samhällsnytta och intern effektivitet. 

 Trafikverkets och marknadens verksamhet är inte tillräckligt attraktiv 

för leverantörer och kritisk kompetens att verka i, vilket kan ge ökade 

kostnader och lägre samhällsnytta.  

 

Trafikverket har en komplex verksamhet med stora risker som behöver 

hanteras. För att förbättra det proaktiva arbetssättet gör Trafikverket en 

satsning för att utveckla styrningen, med fokus på ledningssystem samt 

intern styrning och kontroll. 

Vårt arbete fortsätter under 2023 och innefattar  

 ändamålsenliga och väl införda arbetssätt för intern styrning och 

kontroll 

 ett kvalitetssäkrat och effektivt ledningssystem. 

Ett långsiktigt mål är att vi framöver arbetar mer digitaliserat. 
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Resultaträkning 
Resultaträkning 

Resultaträkningspost, tkr Not 
2022-01-01 

2022-12-31 

2021-01-01 

2021-12-31 

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag  Not 1 25 826 317 26 662 855 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar  Not 2 8 044 398 5 662 301 

Intäkter av bidrag  1 818 479 1 539 949 

Finansiella intäkter  Not 3 564 527 412 226 

Summa  36 253 721 34 277 331 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal Not 4 -8 486 343 -8 230 928 

Kostnader för lokaler  -542 631 -506 207 

Övriga driftskostnader Not 5 -22 248 595 -21 405 376 

Finansiella kostnader Not 3 -527 245 -324 385 

Avskrivningar och nedskrivningar Not 6 -12 631 167 -12 390 167 

Summa  -44 435 981 -42 857 062 

Verksamhetsutfall  -8 182 259 -8 579 731 

Uppbördsverksamhet    

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras  857 093 503 236 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet  -871 859 -538 138 

Saldo Not 7 -14 766 -34 901 

Transfereringar    

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Not 1 11 614 768 11 909 058 

Medel som erhållits av myndigheter för finansiering av bidrag  2 875 -5 002 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Not 8 33 156 48 586 

Finansiella intäkter  474 0 

Avsättning till fonder m.m. för transfereringsändamål Not 9 -6 462 -4 303 

Lämnade bidrag Not 8 -11 644 811 -11 948 339 

Saldo  0 0 

Årets kapitalförändring Not 10 -8 197 025 -8 614 632 
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Balansräkning 
Balansräkning 

Balansräkningspost, tkr Not 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar Not 11   

 Balanserade utgifter för dataprogram   1 396 219 1 209 230 

 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  74 314 116 601 

Summa immateriella anläggningstillgångar  1 470 532 1 325 831 

Materiella anläggningstillgångar    

 Infrastrukturanläggningar, byggnader, mark och annan 
 fast egendom 

Not 12 
327 748 072 319 689 047 

 Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 13 22 580 20 646 

 Maskiner, inventarier, transportmedel m.m. Not 14 1 257 048 1 214 581 

 Pågående nyanläggningar Not 15 150 432 492 130 630 100 

 Beredskapstillgångar Not 16 80 065 81 910 

 Förskott avseende materiella anläggningstillgångar  671 526 929 915 

Summa materiella anläggningstillgångar  480 211 783 452 566 200 

Finansiella anläggningstillgångar    

 Andra långfristiga fordringar Not 17 423 479 459 379 

Summa finansiella anläggningstillgångar  423 479 459 379 

Utlåning Not 18 190 500 164 000 

Varulager m.m.    

 Varulager och förråd Not 19 1 362 958 1 195 633 

 Förskott till leverantörer  63 680 58 256 

Summa varulager m.m.  1 426 638 1 253 889 

Kortfristiga fordringar    

 Kundfordringar  1 401 023 662 417 

 Fordringar hos andra myndigheter  2 520 407 2 430 038 

 Övriga fordringar Not 20 58 242 46 159 

Summa fordringar  3 979 672 3 138 614 

Periodavgränsningsposter Not 21   

 Förutbetalda kostnader  563 283 438 264 

 Upplupna bidragsintäkter  627 287 652 102 

 Övriga upplupna intäkter  853 298 686 235 

Summa periodavgränsningsposter  2 043 868 1 776 601 

Avräkning med statsverket Not 22 -4 961 679 -5 063 043 

Kassa och bank    

 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 23 11 481 103 14 891 390 

 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Not 23 5 365 5 000 

 Kassa och bank  647 185 340 428 

Summa kassa och bank  12 133 653 15 236 818 

SUMMA TILLGÅNGAR  496 918 447 470 858 290 
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Balansräkningspost, tkr Not 2022-12-31 2021-12-31 

KAPITAL OCH SKULDER    

Myndighetskapital Not 24   

 Statskapital  428 172 834 407 966 794 

 Balanserad kapitalförändring   305 732 -530 033 

 Kapitalförändring enligt resultaträkning  -8 197 025 -8 614 632 

Summa myndighetskapital  420 281 541 398 822 129 

 Fonder Not 25 65 917 59 455 

Avsättningar    

 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 26 22 492 22 099 

 Avsättningar för avhjälpande av miljöskador Not 27 1 051 792 1 453 794 

 Övriga avsättningar Not 28 224 789 254 648 

Summa avsättningar  1 299 073 1 730 541 

Skulder m.m.    

 Lån i Riksgäldskontoret Not 29 4 205 546 3 830 546 

 Övriga lån Not 30 200 618 200 618 

 Andra långfristiga skulder Not 31 436 546 709 636 

 Övriga krediter i Riksgäldskontoret Not 29 54 343 518 48 536 107 

 Kortfristiga skulder till andra myndigheter  2 124 058 1 819 314 

 Leverantörsskulder  9 350 074 10 829 089 

 Övriga kortfristiga skulder Not 32 596 503 604 637 

 Depositioner  0 372 

Summa skulder m.m.  71 256 863 66 530 318 

Periodavgränsningsposter Not 33   

 Upplupna kostnader  3 892 428 3 559 484 

 Oförbrukade bidrag  53 991 38 117 

 Övriga förutbetalda intäkter  68 634 118 246 

Summa periodavgränsningsposter  4 015 053 3 715 847 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  496 918 447 470 858 290 

Ansvarsförbindelser  Not 34   

Ansvarsförbindelser för statliga garantier  7 641 000 7 077 000  

Ansvarsförbindelser för avhjälpande av miljöskador  25 135 000 25 011 000  

Summa ansvarsförbindelser  32 776 000 32 088 000  

 

Nya väg- och järnvägsanläggningar har under året färdigställts till ett värde som 

överstiger de avskrivningar som skett av befintliga anläggningar med 8 miljarder 

kronor. Värdet av pågående investeringar har ökat med 20 miljarder kronor och 

uppgick vid årets slut till 150 miljarder kronor. I detta ingår väganläggningar med 63 

miljarder kronor och järnvägsanläggningar med 87 miljarder kronor. Bland de 

pågående investeringarna finns ett flertal mycket stora järnvägsprojekt såsom 

Västlänken, Mälarbanan, och Ostlänken samt vägprojektet Förbifart Stockholm. 

Kundfordringarna var vid utgången av 2021 onormalt låga till följd av att Trafikverket 

i december 2021 krediterade kunder med trafikeringsavtal 1,37 miljarder kronor efter 

en tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av Covid-19. Vid utgången av 

2022 är kundfordringarna åter på en mer normal nivå. 
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Anslagsredovisning inklusive redovisning mot 
bemyndiganden 
Anslagsredovisning 

Anslag perioden 2022-01-01 - 2022-12-31 (tkr) 
Not 39 

Ingående 
överföring
sbelopp 

2022-01-01 
Not 35 

Årets 
tilldelning 

enligt 
regleringsbrev 

Not 36 

Omdisp
onerade 
anslags-
belopp 
Not 35 

Indrag-
ning 

Totalt  
disponibelt 

belopp 
Netto- 

kostnader 

Utgående 
överföring
s belopp 

2022-12-31 
Not 37 

Utgiftsområde 20 - Allmän miljö- och naturvård                

1:17 Klimatpremier (ramanslag) 23 539 150 000   -23 539 150 000 4 069 145 931 

 2 Eko-bonus - till trafikverket (ram) 23 539 150 000   -23 539 150 000 4 069 145 931 

1:23 Laddinfrastruktur (ramanslag)   48 500     48 500 5 469 43 031 

 2 Laddinfrastruktur - till TRV (ram)   48 500     48 500 5 469 43 031 

Utgiftsområde 22 - Kommunikationer                

1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag) 7 677 611 31 872 300   -2 336 969 37 212 942 29 168 614 8 044 328 

6 Investeringar i regional plan (ram) 1 309 764 3 381 720     4 691 484 2 566 349 2 125 135 

7 Räntor och återbetalning av lån (ram) 2 231 505 2 017 000   -2 231 505 2 017 000 1 617 823 399 177 

7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram) 191 499 295 000   -191 499 295 000 271 074 23 926 

7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram) 2 040 006 1 722 000   -2 040 006 1 722 000 1 346 749 375 251 

9 Civilt försvar (ram) 1 152 125 000     126 152 126 564 -411 

10 Större investeringar i nationell plan (ram) 1 026 870 18 304 246 -25 000   19 306 116 18 628 551 677 565 

10.1 Väginvesteringar (ram) 117 238 4 943 464     5 060 702 4 123 841 936 861 

10.2 Järnvägsinvesteringar (ram) 529 372 13 097 782 -25 000   13 602 154 14 108 738 -506 585 

10.3 Sjöfartsinvesteringar (ram) 380 260 263 000     643 260 395 971 247 289 

11 Övriga investeringar (ram) 2 994 243 5 619 555     8 613 798 3 995 937 4 617 861 

11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram) 346 746 4 169 555     4 516 301 3 339 174 1 177 127 

11.2 Stadsmiljöavtal (ram) 2 647 497 1 450 000     4 097 497 656 763 3 440 734 

12 Övrig verksamhet (ram) 114 078 2 424 779 25 000 -105 464 2 458 393 2 233 391 225 002 

12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning (ram) 145 307 1 481 190   -105 464 1 521 033 1 300 450 220 583 

12.2 Forskning och innovation (ram) -36 626 422 101     385 475 383 922 1 554 

12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram) 5 397 521 488 25 000   551 885 549 020 2 865 

1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 
(ramanslag) 2 383 611 31 144 263   -24 839 33 503 035 29 106 079 4 396 956 

1 Vidmakthållande Väg (ram) 34 643 16 081 744     16 116 387 16 143 367 -26 980 

1.1 Drift och underhåll av vägar (ram) -121 495 13 249 830     13 128 335 13 351 015 -222 680 

1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram) 6 473 1 522 538     1 529 011 1 485 555 43 456 

1.3 Bidrag för drift av enskild väg (ram) 149 664 1 309 376     1 459 040 1 306 797 152 244 

2 Vidmakthållande järnväg (ram) 2 315 265 14 764 272     17 079 537 12 663 097 4 416 439 

2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram) 2 192 369 14 264 272     16 456 641 12 231 041 4 225 600 

2.2 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF (ram) 122 896 500 000     622 896 432 056 190 839 

4 Forskning och innovation 33 703 298 247   -24 839 307 111 299 615 7 497 

1:3 Trafikverket: Administration (ramanslag) 100 893 1 426 106   -58 333 1 468 667 1 440 782 27 885 

2 Trafikverkets administration (ram)  100 893 1 426 106   -58 333 1 468 667 1 440 782 27 885 

1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser (ramanslag) 7 958 257 813   -7 958 257 813 255 580 2 233 

1 Icke statliga flygplatser - del till Trafikverket (ram) 2 130 168 513   -2 130 168 513 168 460 53 

2 Flygtrafiktjänster 3 840 12 500   -3 840 12 500 10 995 1 505 

3 Beredskapsflygplatser (ram) 1 988 50 300   -1 988 50 300 49 625 675 

4 Lån avseende regional flygtrafiktjänst (ram)   26 500     26 500 26 500   

1:7 Trafikavtal (ramanslag) 132 639 1 238 000   -132 639 1 238 000 1 080 728 157 272 

1 Trafikavtal (ram) 132 639 1 238 000   -132 639 1 238 000 1 080 728 157 272 

1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till 
Transeuropeiska nätverk (ramanslag) -9 752 950 000     940 248 825 108 115 141 

5 EU-stöd, TEN (ram) -9 752 950 000     940 248 825 108 115 141 

  



Trafikverkets årsredovisning 2022   139 
 

1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag) 127 441 1 842 000 26 070   1 995 511 1 970 165 25 346 

3 Trängselskatt Stockholm - del till TRV (ram) 14 802 40 000 -14 802   40 000 31 101 8 899 

6 Trängselskatt Stockholm - del till TRV (ram) 112 639 1 802 000 40 872   1 955 511 1 939 064 16 447 

1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag) 6 851 900 250 26 103   933 204 890 632 42 571 

1 Trängselskatt i Göteborg - del till TRV (ram) 5 084 22 000 -5 084   22 000 17 012 4 988 

2 Trängselskatt Göteborg - del till TRV (ram) 1 767 878 250 31 187   911 204 873 620 37 584 

1:15 Sjöfartsstöd (ramanslag) 447 914 1 550 000   -447 914 1 550 000 1 331 391 218 609 

1 Sjöfartsstöd (ram) 447 914 1 550 000 
 

-447 914 1 550 000 1 331 391 218 609 

1:16 Internationell tågtrafik (ramanslag) 4 019 45 000   -4 019 45 000 35 289 9 711 

1 Internationell tågtrafik (ram) 4 019 45 000   -4 019 45 000 35 289 9 711 

1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik (ramanslag) 70 1 000 000   -70 1 000 000 1 000 000   

1 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik (ram) 70 1 000 000   -70 1 000 000 1 000 000   

Totalt Utgiftsområde 20, 21 och 22 10 902 797 72 424 232 52 173 -3 036 281 80 342 920 67 113 906 13 229 014 

Avslutade anslag  
       

21 01:05 3 Laddinfra större väg - del till TRV (ram) 1 895 
  

-1 895 
   

22 01:06 4 Lån avseende regional flygtrafiktjänst (ram) 61 000   -61 000    

 

Redovisning mot inkomsttitel 

Inkomsttitlar (tkr) 

Beräknade 

inkomster enligt 

regleringsbrev 

2022 

Utfall 

inkomster 

2022-12-31 

2127 004 Inlevererat överskott från övriga myndigheter   46 660 

2394 117 Övriga ränteinkomster   1 193 

2511 038 Expeditions- och ansökningsavgifter 25 750 29 763 

2811 334 Övriga inkomster av staten verksamhet   22 723 

6511 001 Bidrag till Transeuropeiska nätverk                                              Not 38   794 242 

Totalt 25 750 894 582 

 

Finansiella villkor 

Anslag 1:1 ap.7.2 Räntor och återbetalningar av lån för järnvägar 

Trafikverket har betalat 21 tusen kronor avseende administrativ avgift för 

kapitaltäckningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure AB och 410 tusen kronor i 

administrativ avgift avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train. 

Anslag 1:1 ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar 

Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende villkorat 

aktieägartillskott till Svedab. 

Åtgärder i Nationalstadsparken har under 2022 genomförts för 3 miljoner kronor. 

Totalt har åtgärder genomförts för 31 mnkr för åren 2014-2022. 

350 tusen kronor har utbetalats till Kommerskollegium för uppgiften att vara 

förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem. 

Det har under året inte varit aktuellt att infria kapitaltäckningsgaranti till 

Arlandabanan Infrastructure AB. 

Förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät har under 2022 utförts för 5 miljoner 

kronor. Totalt har åtgärder utförts för 6,8 miljoner kronor för åren 2020-2022. 

Utfallet är lågt på grund av att planeringsprocessen tagit längre tid än beräknat. 

Åtgärder är planerade för år 2023 med 3,9 miljoner kronor och för år 2024 med 4,3 

miljoner kronor. 
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3,7 miljoner kronor har utbetalats till Luftfartsverket för arbetet med översyn av det 

undre luftrummet. 

Anslag 1:1 ap.11.2 Stadsmiljöavtal 

5 miljoner kronor har använts för den myndighetsutövning som följer av 

förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. För utvärdering 

av stödet har 343 tusen kronor använts. 

Anslag 1:1 ap.12.1 Planering stöd och myndighetsutövning 

11 miljoner kronor har använts 2022 för att avhjälpa den långsiktiga 

kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn. Totalt för åren 2020-2022 har  

25 miljoner kronor använts. 

2,2 miljoner kronor har utbetalats 2022 till Luftfartsverket avseende uppdatering av 

Försvarsmaktens flyghinderdatabas. Totalt har 7,2 miljoner kronor utbetalats för åren 

2018-2022.  

14,5 miljoner kronor har använts för samverkan med civilsamhället i syfte att möta 

utmaningar inom transportområdet och bidra till att uppnå de transportpolitiska 

målen. Utbetalningarna har blivit mindre än planerat på grund av utredningen kring 

verksamheten hos NTF. 

1 miljoner kronor har använts för att genomföra uppdraget bedömningar av 

klimateffekter. 

Anslag 1:1 ap.12.2 Forskning och innovation 

99,6 miljoner kronor har använts till forskning och innovation inom sjöfarten och  

66 miljoner kronor har använts till forskning och innovation inom luftfarten. 

Anslag 1:1 ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet 

Till Inlandsbanan AB har bidrag utbetalats med 151 miljoner kronor och till 

Öresundsbrokonsortiet har ersättning utbetalats med 373 miljoner kronor för 

nyttjandet av Öresundsförbindelsen. För utbyte av radiobasstationer har 10 miljoner 

kronor utbetalats till Inlandsbanan och för tidigareläggning av slipersbyte har 15 

miljoner kronor utbetalats. 

Anslag 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar 

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangsavgift 

på 14,8 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikationssystemet 

Rakel. 

86 miljoner kronor har betalats till Polismyndigheten för eftersök av vilt som varit 

inblandat i sammanstötning med motorfordon. 

Åtgärder för förbättrat vägunderhåll i landsbygd har genomförts för 1 302 miljoner 

kronor. 

Anslag 1:2 ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg 

237 miljoner kronor har använts för bidrag till särskilda driftåtgärder för att förbättra 

de enskilda vägarnas funktion och bärighet, bl.a. för tyngre fordon. 

Anslag 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg 

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangsavgift 

på 3,7 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikationssystemet 

Rakel. 

2,9 miljoner kronor har betalats till Polismyndigheten för eftersök av vilt som varit 

inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon. 
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För år 2021 har 300 miljoner kronor utbetalats enligt förordningen (2018:675) om 

miljökompensation för godstransporter på järnväg. För år 2022 har utbetalningar 

gjorts avseende kvartal 1 och kvartal 2 med 507 miljoner kronor. 

För att öka landsbygdens konkurrenskraft genom att främja spårbundna 

godstransporter i landsbygd har åtgärder genomförs för 138 miljoner kronor. 

Anslag 1:3 ap.2 Trafikverket administration 

Kostnaderna för Trafikverkets medlemskap i de europeiska intressegrupperna EEIG 

och EULYNX har uppgått till 567 tusen kronor. 

Anslag 1:6 ap.1 Icke statliga flygplatser 

99 tusen kronor har använts för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna. 

Anslag 1:17 ap.2 Klimatpremier - Eko-bonus 

126 tusen kronor har använts för administrativa kostnader kopplat till klimatpremier 

för Eko-bonus. 

Anslag 1:5 ap.3 Laddinfrastruktur längs större vägar 

490 tusen kronor har använts för utgifter kopplat till stödet för Laddinfrastruktur 

längs större vägar. 

Låneram och krediter 

Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2022 redovisas i not 29. 

Lån från kommuner och enskilda för finansiering av väg- och järnvägsanläggningar 

har upptagits och amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för år 2022 anger.  

Utnyttjandet av disponibla anslagskrediter redovisas i not 37. 
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Redovisning mot bemyndiganden (tkr) 

Anslag/Anslagsbenämning 

Tilldelad 
bemyn-

diganderam 
Ingående 

åtaganden 
Utestående 
åtaganden  

Utestående åtagandenas fördelning per år 

År 2023 År 2024 År 2025 Därefter 

UO 22, Anslag 1:1 Utveckling 115 900 000 97 251 021 101 162 862 22 142 307 13 325 077 9 600 548 56 094 930 

UO 22, Anslag 1:1 ap.6  8 227 359 6 422 471 6 472 372 1 576 758 781 698 443 741 3 670 175 

UO 22, Anslag 1:1 ap.7.1 3 457 327 3 719 042 3 522 029 321 000 317 002 312 940 2 571 088 

UO 22, Anslag 1:1 ap.7.2 36 775 874 38 195 872 37 462 543 1 982 878 1 975 882 1 970 994 31 532 789 

UO 22, Anslag 1:1 ap.10.1 13 915 995 7 003 368 7 170 294 2 654 954 1 250 915 637 122 2 627 303 

UO 22, Anslag 1:1 ap.10.2 43 885 749 35 233 767 35 677 338 13 002 418 7 064 805 4 218 523 11 391 591 

UO 22, Anslag 1:1 ap.10.3 3 708 132 2 054 578 3 820 122 651 462 1 050 149 1 000 497 1 118 014 

UO 22, Anslag 1:1 ap.11.1 2 941 954 1 128 289 1 021 416 737 755 156 432 109 696 17 533 

UO 22, Anslag 1:1 ap.11.2 2 795 747 3 030 405 5 655 219 983 690 635 765 876 340 3 159 424 

UO 22, Anslag 1:1 ap.12.1 4 844 9 478 16 912 15 281 1 581 50 0 

UO 22, Anslag 1:1 ap.12.2 187 019 453 751 344 616 216 110 90 848 30 644 7 014 

UO 22, Anslag 1:2 
Vidmakthållande 35 800 000 25 119 281 29 828 863 12 943 096 7 568 491 4 674 963 4 642 313 

UO 22, Anslag 1:2 ap.1.1 17 614 272 12 831 737 14 378 801 6 492 297 4 156 594 2 374 954 1 354 956 

UO 22, Anslag 1:2 ap.1.2 1 967 640 219 148 646 887 509 754 154 495 -7 862 -9 500 

UO 22, Anslag 1:2 ap.1.3 937 088 955 000 1 077 000 1 077 000 0 0 0 

UO 22, Anslag 1:2 ap.2.1 15 007 000 10 644 453 13 243 085 4 693 080 3 128 229 2 252 987 3 168 789 

UO 22, Anslag 1:2 ap.4 274 000 468 943 483 090 170 965 129 173 54 884 128 068 

UO 22, Anslag 1:7 Trafikavtal 4 000 000 3 332 095 2 426 690 850 174 530 716 498 000 547 800 

UO 22, Anslag 1:7 ap.1 4 000 000 3 332 095 2 426 690 850 174 530 716 498 000 547 800 

UO 22, Anslag 1:11 
Trängselskatt Stockholm 52 500 000 45 498 243 51 157 326 1 507 600 1 883 900 1 912 500 45 853 326 

UO 22, Anslag 1:11 ap.6 52 500 000 45 498 243 51 157 326 1 507 600 1 883 900 1 912 500 45 853 326 

UO 22, Anslag 1:14 
Trängselskatt Göteborg 12 200 000 9 111 089 10 563 226 773 800 866 900 875 200 8 047 326 

UO 22, Anslag 1:14 ap.2 12 200 000 9 111 089 10 563 226 773 800 866 900 875 200 8 047 326 

UO 20, Anslag 1:17 
Klimatpremier 200 000 45 000 0 0 0 0 0 

UO 20, Anslag 1:17 ap.2 200 000 45 000 0 0 0 0 0 

UO 20, Anslag 1:23 
Laddinfrastuktur längs större 
vägar 12 000 22 200 11 900 11 900 0 0 0 

UO 20, Anslag 1:23 ap.2 12 000 22 200 11 900 11 900 0 0 0 

 

Redovisning av äldre beställningsbemyndigande (tkr) 

Anslag/Anslagsbenämning 

Tilldelad 
bemyn-

diganderam 
Ingående 

åtaganden 
Utestående 
åtaganden  

Utestående åtagandenas fördelning per år 

År 2023 År 2024 År 2025 Därefter 

UO 22, Anslag 1:16 
Internationell tågtrafik   317 200 282 000 81 500 77 300 77 700 45 500 

UO 22, Anslag 1:16 ap.1   317 200 282 000 81 500 77 300 77 700 45 500 

 

Avser bemyndiganden enligt 17 § anslagsförordningen, dvs. åtaganden som medför utgifter 

under kommande budgetår. 

Inomstatliga lån för samhällsinvesteringar som Trafikverket tagit upp hos Riksgälden där 

amorteringar och räntor belastar anslag 1:1 Utveckling, 1:11 Trängselskatt Stockholm och 1:14 

Trängselskatt Göteborg ingår i Trafikverkets bemyndiganderedovisning, inklusive beräknade 

framtida räntor för dessa lån. För att tydliggöra vilka utgifter som kommer att belasta framtida 

anslag ska även ekonomiska åtaganden finansierade med lån och framtida beräknade 

ränteutgifter för dessa ingå i bemyndigandet. Rätten att ta upp lån för investeringarna framgår 

av Trafikverkets regleringsbrev, beviljad låneram redovisas i not 29. 

Framtida amorteringar och framtida räntekostnader uppgår per 2022-21-31 totalt sett till 40 

985 miljoner kronor (anslag 1:1), 23 911miljoner kronor (anslag 1:11) samt 9 853 miljoner 

kronor (anslag 1:14). 
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Vid beräkningarna av utestående åtagande för framtida ränta 2022 använder sig Trafikverket 

av Riksgäldens femåriga statsobligationsränta plus 1 % år 1-4 och från år 5 och framåt den 

europeiska tillsynsmyndigheten EIOPAs (European Insurance and Occupational Pensions 

Authority) långsiktiga jämviktsränta som för närvarande uppgår till 3,45 %. EIOPAs ränta 

används även i Budgetpropositionen för 2023 (Prop. 2022/23:1) vid beräkning av framtida 

ränta. 

Fördelningen av bemyndiganderamarna för enskilda anslagsposter och delposter inom 

respektive anslag är endast indikativa enligt Trafikverkets regleringsbrev. Det innebär att det 

är tillåtet att överskridanden av bemyndiganderamarna kan ske för enskilda anslagsposter och 

delposter så länge som utestående åtaganden håller sig inom den totala ramen för respektive 

anslag. 

Negativa poster i tabellen avser inbetalningar där annan part är med och finansierar en åtgärd 

(medfinansieringsavtal), där beräknade kostnaden för entreprenaden och inbetalningar av 

medfinansiering inte sker samtidigt i tid. 

Principer för index i bemyndiganderedovisningen skiljer sig åt beroende på typ av åtagande. 

Entreprenadkontrakten redovisas till avtalets nominella värde, indexjusteringar för 

innevarande år avser fakturering av index från leverantören enligt avtal. För nästkommande år 

ska avtal som innehåller indexuppräkning räknas upp med schablonvärdet 2 %. 

Storstadsavtalen och avtal för statlig medfinansiering redovisas i fast pris. Avtalen räknas upp 

till rapporteringens innevarande års prisnivå genom att använda årsmedelvärde föregående år 

och sedan schablonen 2 % för innevarande år. Trafikverket avvaktar regeringens beslut om 

Ekonomistyrningsverkets förslag om prisnivå för samhällsinvesteringar i myndigheternas 

budgetunderlag, vilket kommer påverka även beställningsbemyndigande och principer för 

index.  

Bemyndigande för UO 22 Anslag 1:16 Internationell tågtrafik tilldelades år 2021. 

Kommentar väsentliga skillnader utestående åtaganden jämfört med tilldelad 
bemyndiganderam på anslagsnivå 

UO 22 Anslag 1:1 Utveckling utestående åtagande är lägre än tilldelad bemyndiganderam. 

Inom ap. 10.1 Väginvesteringar samt ap. 1.11 Trimning och effektiviseringar finns flera 

senareläggningar av projekt där kontrakt tecknas under senare år jämfört med planerat. Inom 

ap. 10.2 Järnvägsinvesteringar har flera större kontrakt som skulle tecknas 2022 förskjutits till 

2023. För anslagspost 7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar och 7.2 Räntor och 

återbetalning av lån för järnvägar har förändrat ränteläge medfört högre utestående åtagande 

för ränta än beräknat. För anslagspost 10.3 Sjöfartsinvesteringar har kontrakt tecknats för 

projekt Södertälje sluss där utestående åtagande är högre på grund av lägre infriande 2022 än 

beräknat. För anslagspost 11.2 Stadsmiljöavtal har beslut om stöd för att genomföra åtgärd 

Uppsala spårväg - Kunskapsspåret tagits, vilket inte var planerat när ramarna beslutades av 

regeringen. Inom ap. 12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning har fler kontrakt tecknats 

än planerat. Inom ap. 12.2 Forskning och innovation har fler forskningsprojekt startat än 

planerat. 

UO 22 Anslag 1:2 Vidmakthållande utestående åtagande är lägre än tilldelad 

bemyndiganderam. Inom ap. 1.2 Bärighet och tjälsäkring beror differensen på senarelagda 

åtgärder. Inom ap. 4 Forskning och innovation har flertalet kontrakt tillkommit. Ap. 1.3 Bidrag 

för drift av enskild väg går över tilldelad ram på grund av högre indexuppräkning än beräknat. 

UO 22, Anslag 1:7 Trafikavtal utestående åtaganden är lägre än tilldelad bemyndiganderam. 

Inga nya kontrakt tecknades under 2022. 

UO 20, Anslag 1:17 Klimatpremier har inget utestående åtagande 2022. Trafikverket 

redovisade i mars 2022 sitt förslag på utformning av en förlängd och breddad ekobonus till 

regeringskansliet. Stödet behöver nu godkännas av EU-kommissionen innan regeringen kan 

besluta om en förordning. När förordningen är på plats kan Trafikverket verkställa breddad 

ekobonus, inga avtal har tecknats 2022.  
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Finansieringsanalys 
Finansieringsanalys 

Finansieringsanalys, tkr Not 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

DRIFT    

Kostnader Not 40 -31 803 652 -30 461 512 

Finansiering av drift    

Intäkter av anslag  25 826 317 26 662 855 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 41 8 028 231 5 645 102 

Intäkter av bidrag  Not 42 160 715 225 231 

Övriga intäkter  564 527 412 226 

Summa medel som tillförts för finansiering av drift  34 579 790 32 945 414 

Ökning (-)/minskning (+) av lager  -167 325 -38 127 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar  -501 187 462 694 

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder  -714 490 1 004 085 

Kassaflöde från/till drift  1 393 136 3 912 554 

INVESTERINGAR    

Investeringar i finansiella tillgångar  35 900 621 894 

Investeringar i materiella tillgångar  -40 096 431 -36 055 938 

Investeringar i immateriella tillgångar  -343 871 -285 378 

Summa investeringsutgifter  -40 404 402 -35 719 422 

Finansiering av investeringar    

Lån från Riksgäldskontoret  7 705 000 8 042 000 

 - amorteringar  -1 522 589 -1 565 749 

Andra långfristiga lån  0 0 

- amorteringar  0 -152 269 

Ökning av statskapital med medel som erhållits från statens budget  29 646 321 27 943 778 

Försäljning av anläggningstillgångar  17 473 21 602 

Bidragsmedel som erhållits för investeringar  Not 42 1 657 764 1 314 718 

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar  37 503 969 35 604 079 

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder  -1 486 200 1 792 730 

Kassaflöde från/till investering  -4 386 633 1 677 387 

LÅNEVERKSAMHET    

Nyutlåning  -26 500 -164 000 

Summa låneutgifter  -26 500 -164 000 

Finansiering av låneverksamhet    

Ökning av statskapital med medel som erhållits från statsbudgeten  26 500 164 000 

Summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet  26 500 164 000 

Kassaflöde från/till låneverksamhet  0 0 

UPPBÖRDSVERKSAMHET    

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras  857 093 503 236 

Inbetalningar i uppbördsverksamhet  857 093 503 236 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet  -871 859 -538 138 

Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet  -14 766 -34 901 

TRANSFERERINGSVERKSAMHET    

Lämnade bidrag  -11 644 811 -11 948 339 

Utbetalningar i transfereringsverksamhet  -11 644 811 -11 948 339 

Finansiering av transfereringsverksamhet    

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  11 614 768 11 909 058 

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag  2 875 -5 002 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  33 156 48 586 

Finansiella intäkter  474 0 

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet  11 651 273 11 952 642 

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet  6 462 4 303 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  -3 001 802 5 559 343 
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SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL    

Likvida medel vid årets början  10 173 775 4 614 433 

Ökning (+)/minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret  -3 409 921 8 857 438 

Ökning (+)/minskning (-) av banktillgodohavanden  306 756 267 717 

Ökning (+)/minskning (-) av avräkning med statsverket  101 364 -3 565 812 

Summa förändring av likvida medel  -3 001 802 5 559 343 

Likvida medel vid årets slut  7 171 974 10 173 775 
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Sammanställning över väsentliga uppgifter 
Sammanställning över väsentliga uppgifter 

Uppgift 2022 2021 2020 2019 2018 

Låneram Riksgäldskontoret (tkr)      

Beviljad låneram  63 448 000 56 199 400 49 865 500 45 268 000 42 785 000 

Utnyttjad låneram 58 549 064 52 366 653 45 890 402 41 403 238 40 912 933 

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret (tkr)      

Beviljad räntekontokredit 3 078 000 2 887 000 2 291 000 2 291 000 2 291 000 

Maximalt utnyttjad räntekontokredit under 
året 

0 0 0 0 0 

Räntekonto (tkr)      

Räntekostnader 46 106 0 262 18 451 43 116 

Ränteintäkter 78 195 0 226 6 315 9 880 

Avgiftsintäkter (tkr)      

Intäkter som inte disponeras av 
Trafikverket 

29 763 32 501 31 079 20 982 19 909 

Intäkter som disponeras av Trafikverket 8 044 398 5 662 301 7 107 933 7 820 956 6 894 266 

Intäkter enligt budget i regleringsbrev 6 203 855 5 516 764 5 551 995 5 406 700 5 032 743 

Anslagskredit (tkr)      

Beviljade anslagskrediter 6 418 939 2 743 551 3 284 228 2 429 668 2 314 364 

Utnyttjad anslagskredit -726 676 -167 872 -166 092 1 035 089 754 483 

Anslagssparande (tkr)      

Summa anslagssparande 13 958 690 11 133 563 6 364 811 5 759 382 5 102 706 

Tilldelade bemyndiganden (tkr)      

Belopp intecknade av framtida åtaganden 195 432 867 180 696 129 175 662 053 174 001 968 146 270 651 

Summa tilldelade bemyndiganden 220 612 000 217 938 000 194 022 000 207 018 400 185 433 000 

Anställda      

Årsarbetskrafter i genomsnitt(antal) 9 101 8 973 8 678 8 296 7 845 

Medeltal anställda (inklusive 
projektanställda) (antal) 

10 526 10 316 9 948 9 403 8 823 

Driftskostnad per årsarbetskraft (tkr) 3 437 3 359 3 357 3 337 3 309 

Kapitalförändring (tkr)      

Årets kapitalförändring -8 197 025 -8 614 632 -8 798 549 -8 833 856 -8 325 284 

Balanserad kapitalförändring -305 732 -530 033 -738 096  -1 218 210 -1 587 089 
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Noter 

Redovisningsprinciper 

Allmänt 

Trafikverkets årsredovisning är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) 

om årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) om myndigheters 

bokföring samt de undantag från EA-regler som beslutats av Ekonomistyrningsverket 

eller som regeringen meddelat i regleringsbrevet för år 2022.  

I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande verksamheten. I 

resultatredovisningen ingår även utförda investeringar i väg- och 

järnvägsanläggningar. 

Anslag och intäkter 

Trafikverkets verksamhet finansieras i huvudsak genom statliga anslag.  

Avräkning mot anslagen görs för den löpande verksamheten med redovisade 

kostnader efter avdrag av intäkter i den anslagsfinansierade verksamheten.  

Investering i väg- och järnvägsanläggningar anslagsavräknas normalt 

kostnadsmässigt i samband med att investeringen utförs. Sådana anslagsmedel tillförs 

statskapitalet och redovisas därför inte i resultaträkningen.  

Undantag från den direkta anslagsavräkningen görs för investeringar som finansieras 

med lån hos Riksgäldskontoret. Tidpunkten för anslagsavräkning för sådana 

lånefinansierade investeringar beslutas av regeringen. Lånefinansierade investeringar 

i eldrifts- och teleanläggningar samt vissa anläggningar i Stockholmsområdet 

anslagsavräknas i normala fall i takt med amorteringar som baseras på planenliga 

avskrivningar. Lånefinansierade investeringar i projekt som regeringen särskilt pekat 

ut anslagsavräknas i takt med att amorteringar görs under 25 år från det att 

respektive anläggning tagits i drift.  

Investering som tidigareläggs genom tillfällig finansiering med lån från externa 

intressenter anslagsavräknas då lånen återbetalas.  

Trafikverket ansvarar för uppbörd av avgifter för trafik på statens spåranläggningar 

enligt järnvägsförordningen (2004:526). Avgifterna disponeras av Trafikverket för 

finansiering av vidmakthållande på järnväg. 

Externa uppdrag utförs mot ersättning enligt villkor i instruktion och regleringsbrev. 

Trafikverket disponerar de intäkter som uppkommit i de externa uppdragen. 

Resultatet av de externa uppdragen redovisas i resultaträkningen (ingår i årets 

kapitalförändring) och balanseras till kommande år.  

Periodisering görs av inkomster och bidrag. Bidrag från EU avseende stöd till 

Transeuropeiska nätverk samt expeditions- och ansökningsavgifter inlevereras till 

statsverket. 

Bemyndiganden 

Trafikverket har bemyndiganderamar enligt 17 § anslagsförordningen (2011:223). 

Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader och framtida amorteringar på 

upptagna lån. Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga 

investeringar i infrastrukturella anläggningstillgångar ingår i redovisningen mot 

bemyndiganderamen. 
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Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar aktiveras enligt gällande bestämmelser för statliga 

myndigheter. 

Infrastrukturella anläggningstillgångar 

Trafikverket redovisar investeringar i väg- och järnvägsanläggningar som tillgång i 

balansräkningen. Anslagsmedel för utförda investeringar tillförs statskapitalet. 

Anläggningarna värderas till full produktionskostnad oberoende av finansieringsform. 

Eventuell extern finansiering tillförs statskapitalet. Anskaffningskostnad för mark 

avseende järnvägsanläggningar särredovisas från och med år 2002. Mark anskaffad 

före år 2002 redovisas till ett standardvärde av en krona per kvadratmeter. Mark 

anskaffad från och med år 2002 är redovisad till faktisk anskaffningskostnad. 

Produktionskostnad i pågående investeringsprojekt aktiveras som pågående 

nyanläggningar. Ränta aktiveras inte under byggnadstid eftersom anslagsavräkning 

av räntan görs i takt med byggandet. I värdet för Botniabanan, bron över Motalaviken 

samt bron över Sundsvallsfjärden ingår ränta under byggnadstid. 

Projekteringskostnader för planerade investeringar aktiveras som pågående 

nyanläggning. Invärdering från pågående investeringsprojekt till färdigställd 

anläggning sker normalt i samband med att anläggningen tas i bruk. 

Byggnader, maskiner och inventarier 

Anskaffade byggnader, maskiner och inventarier för användning i den egna 

verksamheten redovisas som anläggningstillgång till historisk anskaffningskostnad. 

Planenliga avskrivningar belastar resultat och avräknas mot anslag.  

Avskrivningar 

Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas ursprungliga 

anskaffningsvärde med avskrivningstider som fastställts efter bedömning av 

tillgångarnas ekonomiska och tekniska livslängd och med beaktande av det utbyte 

eller reinvesteringsbehov som kan uppstå över tid inom följande intervall: 

 immateriella anläggningstillgångar: 3–8 år 

 järnvägsanläggningar: 25–110 år 

 väganläggningar: 10-95 år 

 eldriftanläggningar: 10–35 år 

 teleanläggningar: 5–20 år 

 byggnader: 10–40 år 

 förbättringsutgifter på annans fastighet: 5–15 år 

 maskiner och inventarier: 3–25 år 

 färjor: 20–30 år. 

 reservbroar (beredskapstillgång): 50 år 

Från och med år 2008 tillämpas komponentavskrivning för samtliga 

järnvägsanläggningar. För huvuddelen av järnvägsanläggningarna tillämpades fram 

till och med år 2007 en genomsnittlig avskrivningstid, beräknad som ett genomsnitt 

av livslängden för de anläggningstyper som normalt förekommer i en 

järnvägsanläggning. Komponentavskrivning för järnvägsanläggningar tillämpades 

före 2008 endast för eldrift- och teleanläggningar (som finansierats med lån). 
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Från och med år 2016 tillämpas komponentavskrivning för samtliga väganläggningar. 

Fram till och med år 2015 tillämpades en schablonmässig linjär avskrivningstid på 40 

år. 

Kostnader för vägrätter, servitut och tomträtter aktiveras som en del av 

produktionskostnaden för uppförandet av den infrastrukturella 

anläggningstillgången. Dessa skrivs sedan av i samma takt som den tillgång de är 

anskaffade för. 

Samtliga avskrivningar redovisas i resultaträkningen. Avskrivning på väg- och 

järnvägsanläggningar där anslagsavräkning skett redan vid investeringens 

genomförande, påverkar årets kapitalförändring. 

Aktier och andelar 

Andelar i hel- och delägda företag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Varulager och förråd 

Varulager och förråd består i huvudsak av material för underhåll och reparation av 

anläggningar. Värdering sker enligt FIFU-principen till det lägsta av 

anskaffningsvärde och verkligt värde. Inkuransberäkning har gjorts efter 

schablonmässig beräkning. 

Fordringar 

Fordringar tas upp till de belopp som de beräknas inflyta med. Reservering för osäkra 

fordringar görs schablonmässigt senast efter 90 dagar eller efter individuell 

bedömning. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas i bokslutet till aktuell växelkurs på 

balansdagen. 

Avsättningar 

Avsättningar görs enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 

(2000:605). 

Avsättning för miljöåtgärder görs då Trafikverket genomfört åtgärdsutredning och 

med tillräcklig säkerhet kunnat kostnadsbedöma efterbehandlingsåtgärden. 

Avsättning för kostnader för avveckling av fastigheter görs när beslut fattats om sådan 

avveckling. 

Avsättning görs för åtgärdande av brister i färdigställd anläggning som identifierats i 

samband med slutbesiktning. 

Avsättning för ersättning till uppsagd personal görs när beslut fattats. 

Avsättning för ersättning till personal som erbjudits förtida pensionering görs när 

beslut fattats. 

Avsättning för skadeståndskrav i entreprenader görs, efter bedömning av 

Trafikverket, då framställan om sådan gjorts och det bedömts sannolikt att 

skadestånd kommer att betalas. 

Kort- och långfristiga fordringar och skulder 

Fordringar och skulder delas upp i kort- och långfristig del enligt 5 § i förordningen 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
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Värdering av elterminer 

Trafikverket köper elenergi främst för vidareförsäljning till de järnvägsföretag som 

trafikerar statens spåranläggningar med eldrivna tåg. Elen prissäkras med finansiella 

elterminer, dessa elterminer redovisas inte i balansräkningen. 

Brytdag 

Trafikverket tillämpar den 5 januari som brytdag för inomstatliga motparter. Om 

detta är en lördag eller söndag, blir närmast föregående vardag brytdag. Detta enligt 

Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 10 § förordningen (2000:606) om 

myndigheters bokföring. För att hålla nere storleken på periodiseringsposterna har 

Trafikverket 2022 tillämpat 11 januari 2023 som brytdag för externa motparter. Detta 

är gjort efter överenskommelse med ESV och beror på att Trafikverket är en 

beställande myndighet med mycket stort inflöde av fakturor, främst från utomstatliga 

leverantörer. 

Undantag från EA-regler 

I regleringsbrevet för år 2022 medges Trafikverket följande undantag från de 

generella EA-reglerna för statliga myndigheter: 

 Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen 

(2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta 

regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella 

anläggningstillgångar med lån. 

 Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § 

kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera icke-

statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning. 

 Trafikverket medges undantag från vad som anges i 3 kap. 2 § förordningen 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att fördela verksamhetens 

totala intäkter och kostnader enligt verksamhetsindelningen. Redovisning ska 

istället göras så att den ger en rättvisande bild av den verksamhet Trafikverket 

bedriver vilket även ska inkludera samhällsinvesteringar. 
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Not 1-43 
Not 1 Intäkter av anslag 

Intäkter av anslag tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning 67 113 906 66 679 691 

Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital för investering i järnvägs- 
och väganläggning -29 646 321 -27 943 778 

Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital för utlåning -26 500 -164 000 

Redovisade intäkter av anslag enligt resultaträkningen 37 441 085 38 571 913 

Varav 
  

Verksamheten, intäkter av anslag 25 826 317 26 662 855 

Transfereringar, medel som erhållits från statens budget 11 614 768 11 909 058 
 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Förare 585 881 580 134 

Banavgifter minimipaket och grundläggande bantillträdestjänste*r 2 351 345 721 743 

Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd 540 496 

Broavgifter Motalabron och Sundsvallsbron 98 276 109 059 

Övriga offentligrättsliga intäkter 31 0 

Summa intäkter av offentligrättslig verksamhet 3 036 074 1 411 432 

Färjeleder 114 291 109 649 

Trafikverksskolan 60 361 56 173 

Teletjänster och IT 17 034 17 811 

Materialförsörjning 1 457 261 1 181 630 

Elförsäljning 1 222 119 1 055 224 

Fastighetsförvaltning 91 921 89 251 

Uthyrning av reservbroar 3 574 9 368 

Uthyrning av förarprovsbilar 85 890 77 943 

Förvaltning av järnvägsfordon 41 346 44 698 

Intäkter i investerings- och reinvesteringsprojekt 1 032 821 810 113 

Övriga intäkter av avgifter 382 954 337 125 

Summa intäkter av avgifter 4 509 571 3 788 986 

Intäkter av viten, skadestånd och försäkringsersättningar 482 586 444 684 

-varav hänförligt till:  
  

Färjeleder 1 557 18 570 

Elförsäljning 2 0 

Materialförsörjning 3 042 3 778 

Investerings- och reinvesteringsprojekt 35 956 45 450 

Fastighetsförvaltning 0 62 

Övriga intäkter av viten, skadestånd och försäkringsersättningar 442 030 376 823 

Intäkter av reavinster försäljning av anläggningstillgångar 16 167 17 199 

-varav hänförligt till:  
  

Förare 1 706 511 

Förvaltning av järnvägsfordon 0 150 

Trafikverksskolan 550 25 

Fastighetsförvaltning 10 769 9 790 

Investerings- och reinvesteringsprojekt 20 101 

Övriga intäkter av reavinster förs. anläggningstillgångar 3 123 6 624 

Summa övriga ersättningar och reavinster 498 754 461 883 

Summa intäkter och övriga ersättningar 8 044 398 5 662 301 

Ovan ingår ersättningar som regleras i avgiftsförordningen (1992:191) 4 §: 
  

Tidskrifter och andra publikationer 0 231 

Konferenser och kurser 127 14 

Tjänsteexport 4 489 5 432 

*Årets ökade intäkter av banavgifter kommenteras i årsredovisningens resultatdel i anslutning till tabell 14 

Verksamhetsvolym, drift och underhåll järnväg. 
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Not 3 Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
 2021-12-31 

Räntekonto hos Riksgäldskontoret 78 195 0 

Ränta lån i Riksgäldskontoret 16 513 20 184 

Utdelningar från statligt ägda företag 382 922 340 443 

Valutakursvinster på fordringar och skulder 82 022 50 185 

Övriga finansiella intäkter  4 876 1 414 

Summa Finansiella intäkter 564 527 412 226 

 

Finansiella kostnader tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
 2021-12-31 

Ränta lån i Riksgäldskontoret 444 032 292 660 

Räntekonto hos Riksgäldskontoret 46 106 0 

Valutakursförluster på fordringar och skulder 19 601 7 682 

Övriga finansiella kostnader  17 505 24 043 

Summa finansiella kostnader 527 245 324 385 

 

Not 4 Kostnader för personal 

Kostnader för personal tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Lönekostnader 5 398 217 5 246 491 

   - därav arvoden och andra ersättningar 1 777 1 587 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter, premier avtalsförsäkringar m.m.  2 532 833 2 502 781 

Pensionskostnader 343 919 326 405 

Utbildningskostnader, kostnader för sjuk och hälsovård samt övriga 
personalkostnader 211 375 155 251 

Summa kostnader för personal 8 486 343 8 230 928 

Antal tillsvidareanställda vid årets slut 9 337 9 185 

därav män 5 317 5 290 

därav kvinnor 4 020 3 895 

I kostnader för personal ingår kostnader avseende ersättningar till följande 
personer utsedda av regeringen: 

  

Roberto Maiorana, generaldirektör fr o m 2022-03-01 1 724 
 

Francisca Ramsberg, överdirektör fr o m 2022-08-15 531 
 

Lena Erixon, fd generaldirektör t o m 2021-12-31 0 2 197 

Bo Netz generaldirektör fr o m 2022-01-01 t o m 2022-02-28 304 
 

Bo Netz, överdirektör och ställföreträdande generaldirektör t o m 2022-08-14 396 1 634 

Britt Bohlin, styrelseordförande fr o m 2021-07-01 130 65 

Anne-Marie Eklund Löwinder, styrelseledamot fr o m 2020-07-01 65 58 

Anneli Wikner, styrelseledamot fr o m 2020-07-01 65 58 

Johan Persson, styrelseledamot fr o m 2021-07-01 65 58 

Per Ängquist, styrelseledamot fr o m 2019-09-01 65 58 

Brita Saxton, styrelseledamot fr o m 2019-10-01 65 58 

Thomas Rolén, styrelseledamot fr o m 2019-10-01 65 58 

Mikael Jonsson, styrelseledamot fr o m 2019-10-01 65 58 

Johnny Magnusson, styrelseledamot fr o m 2021-08-19 65 27 

 

Styrelsearvoden avseende 2022 till styrelseordförande och styrelseledamöter har utbetalats januari 2023. 
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Not 5 Övriga driftkostnader 

Övriga driftkostnader tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Summa kostnader för löpande verksamhet och investeringar 62 863 632 58 134 673 

Aktivering av kostnader för investering -40 615 037 -36 729 297 

Kostnader för löpande verksamhet 22 248 595 21 405 376 

 

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar 

Avskrivning/Nedskrivning tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Avskrivningar 
  

Väg- och järnvägsanläggningar 12 010 251 11 812 750 

Beredskapsanläggningar 0 1 846 

Byggnader och markanläggningar 66 931 63 807 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 238 15 959 

Maskiner, inventarier, transportmedel m.m. 184 687 164 536 

Immateriella anläggningstillgångar 188 670 115 581 

Summa avskrivningar 12 458 777 12 174 479 

Nedskrivningar 
  

Immateriella anläggningstillgångar 10 500 0 

Pågående investeringar 161 890 215 688 

Summa nedskrivningar 172 390 215 688 

Summa avskrivningar och nedskrivningar 12 631 167 12 390 167 

 

Not 7 Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten 

Intäkt tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Ansökningsavgifter för transportdispenser samt övriga avgifter enligt väglagen 29 763 32 501 

EU -bidrag till Transeuropeiska nätverk, TEN 794 242 505 637 

EU -bidrag till Transeuropeiska nätverk, TEN, periodiseringsposter 30 866 -35 836 

Utomstatliga ränteintäkter 1 193 0 

Utomstatliga ränteintäkter, periodiseringsposter 1 028 935 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -871 859 -538 138 

Summa -14 766 -34 901 
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Not 8 Transfereringar 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Medel från näringslivet 4 488 6 935 

Medel från EU 353 24 113 

Medel från övriga 28 316 17 538 

Summa erhållna medel 33 156 48 586 

 

Medel från näringslivet avser delfinansiering av utbetalda bidrag till forskningsprojekt. 

Medel från EU avser bidragsintäkter i forskningsprojekt där Trafikverket har en koordinatorroll. Det 

innebär att Trafikverket förmedlar medel vidare till olika partners i projekten genom att betala ut bidrag. 

Medel från övriga avser medel för finansiering av utbetalda skyltfondsbidrag samt delfinansiering 

avseende utbetalda bidrag till ett antal olika forskningsprojekt. 

Lämnade bidrag tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Statliga myndigheter/internationella organisationer 1 759 668 1 638 994 

Statliga bolag/affärsverk 1 342 243 1 097 290 

Kommuner och regioner 2 522 855 6 273 169 

Privata och kommunala företag/organisationer 4 658 181 1 576 722 

Organisationer/ideella föreningar 30 075 64 101 

Enskilda vägar 1 321 391 1 281 195 

Övriga 10 398 16 868 

Summa lämnade bidrag 11 644 811 11 948 339 

 

Bidrag till statliga myndigheter avser främst sjöfartsstöd och forskning. Bidraget till statliga bolag avser 

främst bidrag till forskning, bidrag till tågtrafik och beredskapsflyplatser samt bidrag för 

miljökompensation avseende järnvägstransporter. Bidrag till affärsverk avser forskning inom sjö- och 

luftfart samt investeringar i sjöfartsfarleder. Bidrag till kommuner och regioner avser främst bidrag för 

upprätthållande av kollektivtrafik på 1 miljarder kronor. I övrigt avser bidragen ny bro över Göta älv, 

stadsmiljöavtal samt bidrag till investeringar i kommunala vägar och spårvägar. Bidrag till privata och 

kommunala företag avser projektering av ny tunnelbana i Stockholm, drift av flygplatser, färjeleder, tåg 

och busstrafik, inlandsbanan samt bidrag för utveckling av elvägar och bidrag kopplat till miljögarantin 

inom järnväg och luftfart. 

 

Not 9 Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 

Transaktioner i fonder tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Inbetalningar under året 16 988 17 579 

Årets ränteintäkt 474 0 

Transfereringar -11 000 -13 276 

Avsättning till fonder 6 462 4 303 
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Not 10 Årets kapitalförändring 

Årets kapitalförändring tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Resultat externa uppdrag 1 84 921 56 415 

Anslagstilldelning för elskatt som belastat uppdragsverksamheten 2 0 453 000 

Resultat offentligrättslig verksamhet 5 244 18 509 

Resultat vägavgifter Svinesund, Motala, Sundsvall 1 858 8 223 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 92 024 536 148 

Bidrag för investeringar, järnvägs- och väganläggningar 1 657 764 1 314 718 

Summa bidragsfinansierade investeringar 1 657 764 1 314 718 

Anslagstilldelning för amortering avseende lånefinansierade 
järnvägsanläggningar 779 833 784 859 

Anslagstilldelning för amortering, lånefinansierade broar väg 1 320 2 080 

Anslagstilldelning för amortering Botniabanan 428 669 428 669 

Anslagstilldelning för amortering avseende lånefinansierade väganläggningar 240 000 240 000 

Anslagstilldelning för amortering, Tullstation Svinesund 3 600 0 

Summa anslagsfinansierade amorteringar 1 453 423 1 455 608 

Av- och nedskrivningar av anslags- och externfinansierade järnvägs- och 
väganläggningar 3 -12 100 215 -11 963 033 

Summa av- och nedskrivningar på järnvägs- och väganläggningar -12 100 215 -11 963 033 

Utdelningar från statligt ägda företag 382 922 340 443 

Ränta betalningsutfästelse statligt ägda företag  -2 369 -5 925 

Avsättning miljö 334 193 -257 690 

EU -bidrag till Transeuropeiska nätverk, TEN 30 866 -35 836 

Utomstatliga ränteintäkter 1 028 935 

Inleverans av tidigare överskott från Vägverket -46 660 0 

Summa övrigt 699 980 41 927 

Summa totalt -8 197 025 -8 614 632 

 

1) Den externa uppdragsverksamheten bedrivs inom områdena Teletjänster och IT, Trafikverksskolan, 

Materialförsörjning, Färjeleder, Förvaltning av järnvägsfordon och Förarprov 

2) Till följd av ändrad lagstiftning har uppdragsverksamheten belastats med kostnader för elskatt med 

453 188 tusen kronor under 2020. Detta har kompenserats med tillkommande anslagsmedel under 2021. 

3) Avskrivning för broarna Svinesund, Motala och Sundsvall, 71 810 tusen kronor (71 810 tkr), redovisas 

inom posten "Resultat vägavgifter Svinesund, Motala, Sundsvall". 
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Not 11 Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 713 769 488 215 

Årets anskaffning 774 0 

Årets färdigställande från pågående investering 992 586 256 844 

Försäljning/utrangering -49 618 -31 289 

Utgående anskaffningsvärde 1 657 510 713 769 

Ingående avskrivningar -265 220 -180 929 

Årets avskrivningar -188 670 -115 581 

Försäljning/utrangering 49 618 31 289 

Ackumulerad avskrivning -404 272 -265 220 

Planenligt restvärde 1 253 239 448 549 

Pågående immateriella anläggningstillgångar 
  

Ingående pågående anläggning 877 282 850 847 

Årets anskaffning 343 097 285 378 

Omklassificering till färdig anläggning -992 586 -256 844 

Nedskrivning av pågående investering -10 500 -2 100 

Utgående anskaffningsvärde 217 294 877 282 

Summa 1 470 532 1 325 831 

 

Trafikverket har ett fåtal investeringar i immateriella tillgångar där investeringskostnaden uppgår till 

flera 100 miljoner kronor. Trafikverket har gjort den bedömningen att en avskrivningstid på 5 år för 

dessa stora investeringar är missvisande i redovisningen och missvisande i förhållande till 

investeringarnas beräknade ekonomiska livslängd. Trafikverket har därför valt en avskrivningstid på 8 

år. 

 

Not 12 Infrastrukturanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom 

tkr Väg Järnväg 
Byggnader och 

markanläggningar 
Mark Summa 

 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående 
anskaffningsvärde 

265 147 053 255 800 252 260 303 045 252 083 474 1 760 673 1 752 873 975 729 920 760 528 186 501 510 557 358 

Årets anskaffning       31 363 62 578 31 363 62 578 

Årets färdigställande 
från påg. investering 

6 247 817 9 346 802 13 680 749 8 219 571 166 279  24 198   20 121 844 17 590 571 

Försäljning/ 
utrangering 

  -26 164  -4 445 -16 398 -2 461 -7 610 -33 070 -24 007 

Utgående 
anskaffningsvärde 

271 421 870 265 147 053 273 957 629 260 303 045 1 922 507 1 760 673 1 004 631 975 729 548 306 637 528 186 501 

Ingående 
avskrivningar 

-118 708 430 -112 490 032 -88 702 682 -83 108 329 -1 086 342 -1 036 783   -208 497 454 -196 635 145 

Årets avskrivningar -6 391 495 -6 218 398 -5 616 910 -5 594 353 -66 931 -63 807   -12 075 336 -11 876 557 

Försäljning/ 
utrangering 

  9 780  4 445 14 248   14 225 14 248 

Ackumulerad 
avskrivning 

-125 099 925 -118 708 430 -94 309 812 -88 702 682 -1 148 828 -1 086 342   -220 558 565 -208 497 454 

Planenligt restvärde 146 321 945 146 438 623 179 647 818 171 600 363 773 679 674 331 1 004 631 975 729 327 748 072 319 689 047 

 

Taxeringsvärdet för Trafikverkets fastigheter uppgår till 418 miljoner kronor 
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Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet 

Förbättringsutgifter annans fastighet tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 180 736 175 489 

Årets anskaffning 6 220 2 891 

Årets färdigställande från pågående investering 5 247 3 155 

Försäljning/utrangering -47 -799 

Utgående anskaffningsvärde 192 156 180 736 

Ingående avskrivningar -165 240 -150 080 

Årets avskrivningar -8 238 -15 959 

Försäljning/utrangering 47 799 

Ackumulerad avskrivning -173 432 -165 240 

Planenligt restvärde 18 724 15 496 

Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet 
  

Ingående pågående anläggning 5 151 3 523 

Årets anskaffning 3 952 4 783 

Omklassificering till färdig anläggning -5 247 -3 155 

Utgående anskaffningsvärde 3 855 5 151 

Summa 22 580 20 646 

 

Not 14 Maskiner, inventarier, transportmedel m.m. 

tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 3 362 592 3 317 801 

Årets anskaffning 76 661 22 516 

Årets färdigställande från pågående investering 150 499 81 982 

Försäljning/utrangering -39 348 -59 708 

Utgående anskaffningsvärde 3 550 404 3 362 592 

Ingående avskrivningar -2 144 577 -2 039 720 

Årets avskrivningar -184 687 -164 536 

Försäljning/utrangering 39 343 59 680 

Ackumulerad avskrivning -2 289 921 -2 144 577 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 435 -3 435 

Planenligt restvärde 1 257 048 1 214 581 

   

 

Not 15 Pågående nyanläggningar 

 

Väganläggningar Järnvägsanläggningar 
Maskiner, inventarier, 

transportmedel, byggnader 
och markanläggningar 

Summa 

tkr 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående 
anskaffningsvärde 53 679 303 48 383 466 76 475 873 63 448 389 474 924 307 828 130 630 100 112 139 684 

Årets anskaffning 15 844 047 14 842 951 23 954 038 21 259 382 438 539 274 225 40 236 625 36 376 558 

Försäljning/utrangering 
        

Omklassificering till 
färdig anläggning -6 274 817 -9 346 802 -13 680 749 -8 219 571 -316 777 -106 181 -20 272 343 -17 672 554 

Nedskrivning av 
pågående investering -111 570 -200 311 -50 319 -12 327 0 -949 -161 890 -213 588 

Utgående 
anskaffningsvärde 63 136 964 53 679 303 86 698 843 76 475 873 595 685 474 924 150 432 492 130 630 100 
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Not 16 Beredskapstillgångar 

Beredskapstillgångar tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 92 436 92 436 

Utgående anskaffningsvärde 92 436 92 436 

Ingående avskrivningar -10 526 -8 680 

Årets avskrivningar -1 846 -1 846 

Ackumulerad avskrivning -12 371 -10 526 

Planenligt restvärde 80 065 81 910 

Summa 80 065 81 910 

 

Beredskapstillgångarna består till huvuddelen av reservbroar. 

 

Not 17 Andra långfristiga fordringar 

Andra långfristiga fordringar tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Finansiella tillgångar NASDAQ 423 479 459 379 

 

Under 2022 har marknadspriserna på elterminerna ökat i jämförelse med inköpspriserna vilket har gjort 

att säkerhetsbehovet på Nasdaq har minskat. 

 

Not 18 Utlåning 

Lånefordringar tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående balans 164 000 0 

Nyutlåning 26 500 164 000 

Summa lånefordringar 190 500 164 000 

 

Redovisningen sker mot anslag 1:6 ap.4 Lån avseende regional flygtrafiktjänst. Enligt uppdrag från 

regeringen har Trafikverket med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 ställt ut 

återbetalningspliktiga stödlån till leverantörer av flygtrafiktjänst vid icke-statliga flygplatser för 

intäktsbortfall för de delar av flygtrafiktjänsten som normalt finansieras via den svenska 

undervägsavgiften. Lånen har en löptid på ett till fem år. 

 

Not 19 Varulager och förråd 

Varulager och förråd tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Lager hos Logistik 1 351 964 1 186 804 

Övrigt lager 10 994 8 829 

Summa 1 362 958 1 195 633 

 

Varulager och förråd består i huvudsak av lagret hos Logistik som innehar material för underhåll, 

reparation och byggnation av järnvägsanläggningar. 

 

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar 

Övriga kortfristiga fordringar tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Fordran på leverantörer 49 078 29 836 

Återbetalning försäkringspremie 6 000 6 000 

Övriga fordringar 3 164 10 323 

Summa 58 242 46 159 
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Not 21 Periodavgränsningsposter 

Periodavgränsningspost tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Förutbetalda kostnader avseende 
  

Förutbetalda hyreskostnader 90 951 73 126 

Förutbetalda försäkringspremier 5 644 6 427 

Investeringar väg 3 858 4 937 

Investeringar järnväg 76 289 9 723 

Underhåll väg 7 719 4 392 

Underhåll järnväg 62 730 61 639 

IT kostnader, licenser mm. 219 369 204 977 

Övriga förutbetalda kostnader 96 723 73 045 

Summa 563 283 438 264 

Upplupna bidragsintäkter avseende   

Investeringar väg 329 984 426 809 

Investeringar järnväg 181 192 117 311 

Investeringar sjöfart 77 297 77 112 

Övriga upplupna bidragsintäkter 38 815 30 870 

Summa 627 287 652 102 

Övriga upplupna intäkter avseende 
  

Elförsäljning 336 910 232 077 

Banavgifter 5 000 5 000 

Skadereglering enligt trafikeringsavtal 18 000 30 000 

Upplupna ränteintäkter 5 765 6 183 

Upplupna intäkter i investeringsprojekt 233 495 166 774 

Upplupna intäkter i reinvesteringsprojekt 206 765 207 631 

Övriga upplupna intäkter 47 363 38 570 

Summa 853 298 686 235 

Summa periodavgränsningsposter 2 043 868 1 776 601 

 

Not 22 Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Uppbörd 
  

Ingående balans -573 -481 

Redovisat mot inkomsttitel (-) -894 582 -538 138 

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 894 545 538 046 

Skuld avseende Uppbörd  -610 -573 

Anslag i icke räntebärande flöde 
  

Ingående balans 319 883 

Redovisat mot anslag (+) 5 844 431 7 448 593 

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats 
  

till icke räntebärande flöde (-) -5 843 716 -7 449 157 

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 1 034 319 

Anslag i räntebärande flöde 
  

Ingående balans -5 058 367 -1 468 264 

Redovisat mot anslag (+) 61 269 476 59 231 097 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -61 169 964 -62 821 201 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -4 958 856 -5 058 367 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
  

Ingående balans -4 422 -29 369 

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 846 646 568 088 

Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -5 794 642 -7 454 253 

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+/-) 4 949 171 6 911 112 

Saldo 1 174 24 947 
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Avräkning med statsverket tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto -3 248 -4 422 

Summa avräkning med statsverket -4 961 679 -5 063 043 

 

I summan av fordringar/skulder på statens centralkonto ingår 10 770 tusen kronor som kommer att 

flödesrättas mot räntebärande flöde nästkommande månad. 

 

Not 23 Behållning räntekonto och övriga tillgodohavanden hos Riksgäldskontoret 

Behållning räntekonto och övriga tillgodohavanden hos 
Riksgäldskontoret tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Behållning räntekonto 11 481 103 14 891 390 

Övriga tillgodohavanden 5 365 5 000 

 

Beviljad räntekontokredit på räntekontot i Riksgäldskontoret är 3 078 000 tusen kronor. 

Övriga tillgodohavanden består av inlåningskonto för placering av medel avseende ekonomisk säkerhet 

för deponiverksamhet. 

 

Not 24 Myndighetskapital 

Förändring av 
myndighetskapitalet 

tkr 

Statskapital 

Balanserad 
kapitalförändring 

avgiftsbelagd 
verksamhet 

Balanserad 
kapitalförändring 

övrigt 

Kapitalförändring 
enligt 

resultaträkningen 
Summa 

Utgående balans 2021 407 966 794 290 788 -820 821 -8 614 632 398 822 129 

Rättelser           

Ingående balans 2022 407 966 794 290 788 -820 821 -8 614 632 398 822 129 

Föregående års kapitalförändring -9 450 397 536 148 299 617 -8 614 632 -17 229 264 

Tillförda anslagsmedel för 
investering 29 646 321 

  
  29 646 321 

Tillförda anslagsmedel för 
utlåning 26 500 

  
  26 500 

Rättelse -16 384 
  

  -16 384 

Årets kapitalförändring       -8 197 025 -8 197 025 

Summa årets förändring 20 206 040 536 148 299 617 417 607 21 459 412 

Utgående balans 2022 428 172 834 826 936 -521 204 -8 197 025 420 281 541 

 

Not 25 Fonder 

Fonder tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående balans 59 455 55 152 

Årets förändring 6 462 4 303 

Utgående balans 65 917 59 455 

 

Årets förändring specificeras i not 9 
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Not 26 Avsättningar för pensioner 

Avsättningar för pensioner tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående avsättning 22 099 27 952 

Årets pensionskostnad 10 865 5 290 

Årets pensionsutbetalningar -10 473 -11 143 

Utgående avsättning 22 492 22 099 

 

I posten avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser ingår de åtaganden som Trafikverket har 

för utbetalning av förtida pensioner. Det återstående åtagandet vid årets slut har beräknats till  

22,5 miljoner kronor. 

 

Not 27 Avsättningar för avhjälpande av miljöskador 

Avsättning för avhjälpande av miljöskador tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Avsättning för Trafikverkets miljöansvar   

Impregneringsplaster 224 185 320 417 

Bangårdar och stationsområden 166 677 206 147 

Övrigt 166 650 164 250 

Avsättning för Trafikverkets miljöansvar med anledning av 
miljögarantin   

Jernhusen 429 230 467 400 

Svevia 13 750 9 100 

Swedavia 51 300 247 480 

Övrigt miljögarantin 0 39 000 

Summa avsättningar 1 051 792 1 453 794 

 

Kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet ska finansieras med 

anslagsmedel från anslaget 1:1 ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar. 

Specifikation av förändring av avsättning tkr 2022-12-31 
Förändrat behov 

av avsättning 2021-12-31 

Del av avsättning som ej redovisats mot anslag 1 005 570 -334 193 1 339 763 

Del av avsättning som redovisats mot anslag enligt 
anslagsförordningens övergångsbestämmelse 46 222 -67 809 114 031 

Summa 1 051 792 
 

1 453 794 

 

Effekten av förändrade bestämmelser avseende hur avsättningar för avhjälpande av miljöskador ska 

anslagsavräknas är att anslagsbelastningen för Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar har 

minskats med 67 809 tusen kronor total förändring av avsättningen är en minskning med 402 002 tusen 

kronor. 

Belopp som ännu inte anslagsavräknats beräknas belasta anslaget med 183 833 tkr år 2023, 229 700 tkr 

år 2024 och 592 037 tkr år 2025 och senare. 

 

Not 28 Övriga avsättningar 

Övriga avsättningar tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Avsättning för skadestånd och regress 96 688 138 840 

Avsättning för avvecklingskostnader, fastigheter m.m. 19 930 19 930 

Avsättning för åtgärdande av brister i slutbesiktning 0 800 

Avsättning för personalanpassningar m.m. 4 654 3 804 

Övriga avsättningar enl. kollektivavtal 92 929 80 685 

Övriga avsättningar 10 588 10 588 

Summa övriga avsättningar 224 789 254 648 

Varav bedöms regleras under 2022 27 106 4 822 
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Not 29 Lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret 

Lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Lån vid årets början 52 366 653 45 890 402 

Under året upptagna lån 7 705 000 8 042 000 

Årets amorteringar -1 522 589 -1 565 749 

Lån vid årets slut 58 549 064 52 366 653 

Lån upptagna för finansiering av 
  

- Samhällsinvesteringar väg (enl 7 kap 6 § budgetlagen) 19 202 800 14 910 720 

- Samhällsinvesteringar järnväg (enl 7 kap 6 § budgetlagen) 35 140 718 33 625 387 

- Verksamhetsinvesteringar (enl 7 kap 1 § budgetlagen) 4 205 546 3 830 546 

 58 549 064 52 366 653 

Beviljad låneram 
  

- Verksamhetsinvesteringar (enl 7 kap 1 § budgetlagen) 5 522 000 5 199 400 

- Samhällsinvesteringar (enl 7 kap 6 § budgetlagen) 57 926 000 51 000 000 

 

Not 30 Övriga lån 

Övriga lån tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Förskotteringar järnvägsinvesteringar 200 618 200 618 

Summa övriga lån 200 618 200 618 

 

Not 31 Andra långfristiga skulder 

Andra långfristiga skulder tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Betalningsutfästelse SVEDAB 166 706 547 259 

Innehållna garantibelopp, långfristiga 269 840 162 377 

Summa 436 546 709 636 

 

Not 32 Övriga kortfristiga skulder 

Övriga kortfristiga skulder tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Innehållna garantibelopp, kortfristiga 447 365 450 579 

Innehållen källskatt 130 512 129 723 

Övriga kortfristiga skulder 18 626 24 335 

Summa 596 503 604 637 

 

Not 33 Periodavgränsningsposter 

Periodavgränsningsposter tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Upplupna kostnader 
  

Upplupna semesterlöner exkl. sociala avgifter  406 439 411 172 

Övriga upplupna personalrelaterade kostnader  281 537 290 469 

Upplupna utgiftsräntor 132 186 94 005 

Upplupna kostnader för marklösen 783 765 786 029 

Investeringar väg 444 142 543 547 

Investeringar järnväg 980 202 741 092 

Investeringar sjöfart 62 196 22 159 

Underhåll väg 119 379 142 278 

Underhåll järnväg 493 061 455 602 

Övriga upplupna kostnader 189 520 73 132 

Summa 3 892 428 3 559 484 

Oförbrukade bidrag 
  

Oförbrukade bidrag, inomstatliga* 23 517 6 082 

Oförbrukade bidrag, utomstatliga 30 474 32 034 

Summa  53 991 38 117 
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Periodavgränsningsposter tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Övriga förutbetalda intäkter 
  

Förutbetalda hyresinkomster 17 253 20 241 

Förutbetalda intäkter, investering färja 44 184 47 767 

Förutbetalda intäkter, EU anslag TEN järnväg 4 434 28 073 

Förutbetalda intäkter, EU anslag TEN väg 536 7 763 

Övriga förutbetalda intäkter 2 227 14 402 

Summa 68 634 118 246 

Summa periodavgränsningsposter 4 015 053 3 715 847 

 

*Posten oförbrukade bidrag, inomstatliga, förväntas i sin helhet tas i anspråk inom tidsintervallet tre 

månader till ett år. 

 

Not 34 Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelser tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Ansvarsförbindelser för statliga garantier   

Villkorat aktieägartillskott Svedab 5 503 000 4 943 000 

Kapitaltäckningsgaranti Arlandabanan Infrastructure AB 1 668 000 1 724 000 

Aktiekapital EUROFIMA 470 000 410 000 

Summa ansvarsförbindelser för statliga garantier 7 641 000 7 077 000 

Ansvarsförbindelser för avhjälpande av miljöskador 25 135 000 25 011 000 

Summa ansvarsförbindelser 32 776 000 32 088 000 

 

Ansvarsförbindelser för statliga garantier 

Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat 

aktieägartillskott till Svensk-Danska Broförbindelsen AB (Svedab) för att bolagets egna kapital vid varje 

tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom 

att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktie-

ägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande 

upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser. Värdet av framtida åtaganden har beräknats till  

5 503 miljoner kronor. Värderingen är gjord utifrån bolagets totala låneskulder. I beräkningen har då 

beaktats att Trafikverket vid utgången av 2022 ställt ut betalningsutfästelser till Svedab till ett värde av 

167 miljoner kronor, vilket redovisats som långfristig skuld i balansräkningen enligt not 31. 

Sannolikheten för att ett infriande skulle bli aktuellt bedöms som mycket låg både vad avser belopp och 

tidpunkt men vid ett eventuellt infriande ska avräkning ske från delposten 11.1 inom anslaget 1.1, 

Utveckling av statens transportinfrastruktur. 

Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av 

kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led 

tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Sannolikheten för att ett infriande skulle bli aktuellt bedöms 

som mycket låg både vad avser belopp och tidpunkt men vid ett eventuellt infriande ska avräkning ske 

från delposten 11.1 inom anslaget 1.1. Det framtida åtagandet har beräknats till 1 668 miljoner kronor. 

Värderingen är gjord utifrån bolagets skuld i form av förutbetalda intäkter för koncession till 

anläggningen. Koncession har genom nytt avtal under 2019 förlängts att gälla till och med 2050. 

Trafikverket har för statens räkning förbundit sig att, efter beslut i bolagets styrelse, inbetala resterande 

del av den svenska statens andel av aktiekapitalet i det schweiziska bolaget EUROFIMA på 41,6 miljoner 

schweiziska franc eller 470 miljoner kronor. Om och när ett infriande kan bli aktuellt går inte att förutse 

men om det blir aktuellt ska avräkning ske från delposten 11.1 inom anslaget 1.1. 

Ansvarsförbindelser för avhjälpande av miljöskador 

Trafikverket ska enligt 7 § svara för avhjälpande av miljöskada enligt 10 kap miljöbalken i de fall staten 

har ett ansvar för avhjälpande till följd av den flygplatsverksamhet som bedrivits av Luftfartsverket och 

den verksamhet som bedrivits av Vägverket, Banverket och Statens järnvägar. Trafikverket ansvarar 

också för det miljöansvar som staten ska bära enligt de ramavtal som tecknades i samband med 

bolagiseringen av flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt bolagiseringen av Statens Järnvägar, 

den så kallade miljögarantin. Utöver det som nämns i instruktionens 7 § finns ramavtal och  
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kompletterande avtal som reglerar Trafikverkets ansvar för sådan miljöskada som uppkommit till följd av 

den verksamhet som bedrevs före bolagiseringen av Banverket Produktion, Vägverket Produktion och 

Statens Järnvägar. 

Enligt villkor för anslag 1:1 får Trafikverket använda delposten 11.1 för de kostnader som uppstår som en 

konsekvens av statens miljöansvar inom transportområdet. Värdet av det framtida åtagandet är mycket 

svårbedömt, både vad gäller vilka åtgärder som kan behöva vidtas och också när och hur det kommer att 

ske, men har beräknats uppgå till mellan 9,6 och 23 miljarder kronor för Trafikverkets egna fastigheter 

och till 2,1 miljarder kronor när det gäller de åtaganden som följer av miljögarantin. Sammantaget 

innebär det att värdet av det framtida åtagandet för avhjälpande av miljöskador som högst beräknas 

uppgå till 25,1 miljarder kronor. Beräkningen av värdet för det framtida åtagandet för Trafikverkets egna 

fastigheter bygger på en översiktlig bedömning av miljöskulden som senast uppdaterades under 2021 och 

har inte påverkats av löpande miljöåtgärder eller förändrade avsättningar. 

 

Not 35 Ingående överföringsbelopp samt omdisponerade anslagsbelopp 

Enligt regeringsbeslut 2021-12-16: 

 Disponeras ingen anslagsbehållning för anslag 1:1 ap.7.1, ap.7.2 samt för anslag 1:6, 1:7, 1:15 och 1:16. 

 Disponeras inte anslagsbehållning utöver 3% för anslag 1:1 ap. 9, ap.12.1 och ap.12.2, anslag 1:2 ap.4 

samt för anslag 1:3. 

 För anslag 1:1 ap.6, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 12.3, anslag 1:2 ap.1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, anslag 1:10, 1:11 

ap.3, 6 och 1:14 ap.1, 2 disponeras hela anslagsbehållningen. 

Enligt regeringsbeslut 2021-12-16: 

 Disponeras ingen anslagsbehållningen för anslag 1:18 ap. 1. 

Enligt regeringsbeslut 2021-12-22: 

 Disponeras ingen anslagsbehållning för anslag 1:17 ap. 2. (utgiftsområde 20) 

Enligt regeringsbeslut 2021-12-22: 

 Disponeras ingen anslagsbehållning för anslag 1:23 ap. 2. (utgiftsområde 20) 

Enligt regeringsbeslut 2022-03-03: 

 Disponeras ingen anslagsbehållning för anslag 1:6 ap. 5. 

Enligt regeringsbeslut 2021-12-16: 

 Omdisponeras 40 872 tusen kronor från anslag 1:11 ap.1, ap.2, ap.3, ap.5 till ap 1:11 ap 6. 

 Omdisponeras 31 187 tusen kronor från anslag 1:14 ap.1, ap.3, ap.4, ap.6 till ap 1:14 ap 2. 

Enligt regeringsbeslut 2022-04-07: 

 Omdisponeras 10 000 tusen kronor från anslag 1:1 ap.10.2 till ap.12.3. 

Enligt regeringsbeslut 2022-06-30: 

 Omdisponeras 15 000 tusen kronor från anslag 1:1 ap.10.2 till ap.12.3. 

 

Not 36 Förändring i årets tilldelning 

Förändring Belopp tkr 

Enligt regeringsbeslut 2022-03-03 har följande förändringar skett; 
 

anslag 1:6 ap.1 har ökat med 100 000 

nytt anslag 1:6 ap.5 har tilldelats med 26 500 

Enligt regeringsbeslut 2022-06-30 har följande förändringar skett; 
 

anslag 1:2 ap.1.1 har ökat med 72 000 

anslag 1:2 ap. 2.1 har ökat med 697 000 

Enligt regeringsbeslut 2022-12-15 har följande förändringar skett; 
 

anslag 1:1 ap.9 har ökat med 57 000 

anslag 1:2 ap.1.1 har minskat med 27 000 

anslag 1:6 ap.2 har ökat med 2 500 

anslag 1:7 ap.1 har ökat med 200 000 

anslag 1:10 ap.5 har ökat med 260 000 
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Not 37 Utgående överföringsbelopp 

Utnyttjandet av anslagskredit för samtliga anslagsposter ligger inom tillgängligt kreditutrymme. 

Redovisade utgående överföringsbelopp innebär ett nyttjande av disponibla anslagskrediter enligt 

följande. 

Anslag tkr 
Disponibel 

anslagskredit 
Utnyttjad 

anslagskredit 
Överförings-

belopp 

Utgiftsområde 20 
   

1:17 ap.2 Eko-bonus - till trafikverket (ram) 0 
 

145 931 

1:23 ap.2 Laddinfrastruktur - till TRV (ram) 0 
 

43 031 

Utgiftsområde 22 
   

1:1 ap.6 Investeringar i regional plan (ram) 338 172 
 

2 125 135 

1:1 ap.10.1 Väginvesteringar (ram) 494 348 
 

936 861 

1:1 ap.10.2 Järnvägsinvesteringar (ram) 1 309 778 -506 585 
 

1:1 ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar (ram) 26 300 
 

247 289 

1:1 ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram) 416 955 
 

1 177 127 

1:1 ap.11.2 Stadsmiljöavtal (ram) 145 000  3 440 734 

1:1 ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning (ram) 148 119 
 

220 583 

1.1 ap.12.2 Forskning och innovation (ram) 42 210 
 

1 554 

1:1 ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram) 52 148   2 865 

Summa  2 973 030 -506 585 
 

1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar (ram) 1 320 484 -222 680  

1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram) 152 253 
 

43 456 

1:2 ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg (ram) 130 937 
 

152 244 

1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram) 1 356 727   4 225 600 

1:2 ap.2.2 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF (ram) 50 000 
 

190 839 

Summa  3 010 401 -222 680  

1:1 ap.7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram) 29 500 
 

23 926 

1:1 ap.7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram) 172 200 
 

375 251 

1:1 ap.9 Civilt försvar (ram) 6 800 -411 
 

1:2 ap.4 Forskning och innovation 29 824 
 

7 497 

1:3 ap.2 Trafikverkets administration (ram)  42 783   27 885 

1:6 ap.1 Icke statliga flygplatser - del till Trafikverket (ram) 0 
 

53 

1:6 ap.2 Flygtrafiktjänster 1 000 
 

1 505 

1:6 ap.3 Beredskapsflygplatser (ram) 0 
 

675 

1:6 ap.5 Lån avseende regional flygtrafiktjänst (ram) 0 
 

0 

1:7 ap.1 Trafikavtal (ram) 103 800  157 272 

1:10 ap.5 EU-stöd, TEN (ram) 0 
 

115 141 

1:11 ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till TRV (ram) 2 000 
 

8 899 

1:11 ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till TRV (ram) 0 
 

16 447 

1:14 ap.1 Trängselskatt i Göteborg - del till TRV (ram) 1 100 
 

4 988 

1:14 ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till TRV (ram) 0 
 

37 584 

1:15 ap.1 Sjöfartsstöd (ram) 46 500   218 609 

1:16 ap.1 Internationell tågtrafik (ram) 0 
 

9 711 

1:18 ap.1 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik (ram) 0 
  

Totalt 6 418 938 -729 676 13 958 690 

Utgående överföringsbelopp enligt anslagsredovisning 0 
 

13 229 014 

För att hantera produktionsvariationer i investeringsprojekt som löper över flera år disponerar 

Trafikverket angiven kredit, på anslagsposterna Större investeringar i nationellplan, Övriga 

investeringar, Investeringar i regional plan och Övrig verksamhet under anslag 1:1 Utveckling av statens 

transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt, 

utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter/delposter under anslaget överskrids. 

Trafikverket disponerar angiven kredit för anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 

för oförutsedda händelser i den löpande underhållsverksamheten, exklusive anslagspost 4 Forskning och 

innovation med den fördelning på anslagsposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av 

anslagskrediten för aktuella anslagsposter under anslaget överskrids. Trafikverket disponerar även 

angiven kredit på samma sätt för att hantera produktionsvariationer i reinvesteringsprojekt som löper 

över flera år. 
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Not 38 Bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) 

Bidrag utbetalda till Trafikverket för finansiering av projekt inom de 
Transeuropeiska transportnätverken (TEN-T) tkr 

2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

ERTMS, bidrag till fordonsägare för fordonsutrustning 201 324 30 353 

Järnvägsprojekt genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön 0 43 912 

Hamnbanan i Göteborgs inkl. ny järnvägsbro över Göta älv 126 735 27 480 

ERTMS, markutrustning Malmbanan 0 241 896 

Next ITS phase 2 1 724 0 

Next ITS phase 3 0 46 722 

Nordic Way 2 (ITS) 13 211 0 

Nordic Way 3 (ITS) 11 464 16 703 

FEDERATED  1 671 1 691 

Västlänken järnvägstunnel i Kvarnberget 99 087 0 

Arlöv-Flackarp, utbyggnad till fyrspår 101 152 0 

Ostkustbanan Gävle Kringlan dubbelspår 21 606 432 

Norrbotniabanan Umeå-Skellefteå, studier 34 233 41 892 

Norrbotniabanan – delen Ytterbyn – Bureå 0 37 173 

Sundsvall – Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren 0 11 822 

Farleds- och hamnprojekt Malmporten – Luleå 0 5 562 

Skandiaporten-Göteborg 2 243 0 

Västlänken deletapp Centralen, tunnelarbete i järnvägstunneln 179 790 0 

Summa utbetalda bidrag 794 242 505 637 

Återbetalning av tidigare års erhållna bidrag 0 0 

Summa redovisat mot inkomsttitel 794 242 505 637 

 

Not 39 Kommentarer till anslagsutfall 

Anslagspost 

Avvikelse årets 
tilldelning-årets 

nettokostnader 1 tkr 
Avvikelse 

% 

1:17 2 Eko-bonus  145 931 97% 

Efter slutredovisning kunde endast del av beslutade medel avseende 
ekobonus betalas ut. Därutöver saknar Trafikverket beslut på 
förordningsförändringen av EU-kommissionen för hantering av breddad 
ekobonus. 

  

1:5 3 Laddinfra större väg -del till TRV (ram) 43 031 89% 

Ett antal beslutade lägen har utgått vilket har medfört återbetalningar av 
förskottering. Nya avtal tecknades under året som sträcker sig över årsskiftet. 

  

1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur2 
  

6 Investeringar i regional plan (ram) 815 371 24% 

Senareläggningar av utbetalning av statlig medfinansiering samt att 
investeringsprojekt inte kommer igång som planerat. 

  

1:1 7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram) 375 251 22% 

Lägre kostnad än beräknat på grund av lägre ränteläge än beräknat i nationell 
plan.  

  

1:1 10.1 Väginvesteringar (ram) 819 623 17% 

Senareläggningar i projekt har lett till en underförbrukning under året som 
beräknas upparbetas under kommande år.  

  

1:1 10.2 Järnvägsinvesteringar (ram) -1 035 956 -8% 

Överskridandet för anslaget förklaras av hög framdrift i projekt, 
tidigareläggningar samt kostnadsökningar. 

  

1:1 10.3 Sjöfartsinvesteringar (ram) -132 971 -51% 

Avvikelsen förklaras av att ingående anslagsbehållning från tidigare år har 
nyttjats. Anslagssparandet från tidigare år beror i sin tur på senareläggningar 
inom objektet Södertälje Sluss på grund av överklagande av tilldelning av 
entreprenad. 

  

1:1 11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram) 830 381 20% 

Senareläggningar av projekt samt kostnadsminskning för miljögarantier för 
flyg och järnväg.  
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Anslagspost 

Avvikelse årets 
tilldelning-årets 

nettokostnader 1 tkr 
Avvikelse 

% 

1:1 11.2 Stadsmiljöavtal (ram) 793 237 55% 

Utbetalningar från anslaget sker årsvis utifrån stödmottagarnas upparbetade 
kostnader. Senareläggningar i projekten gör att anslaget inte förbrukas fullt ut 
2022 utan kommer att förbrukas under de närmaste åren. 

  
1:1 12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning (ram) 180 740 12% 

Avvikelsen förklaras till stor del av att 105 miljoner kronor var avsatta för 
nationellt biljettsystem som inte genomförts. En mindre del avser försenade 
eller uteblivna rekryteringar samt lägre utbildning- och resekostnader än 
beräknat.    

1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur2 
  

1.1 Drift och underhåll av vägar (ram) -101 185 -1% 

Avvikelsen förklaras av ökade kostnader till följd av omvärldsläget i form av 
indexjustering, stigande priser på insatsmaterial för vägunderhållet och 
drivmedel. 

  

2 2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram) 2 033 231 14% 

Avvikelsen avser till största del senareläggningar inom både reinvesterings- 
och underhållsverksamheten, främst på grund av resursbrist kopplat till 
personal, maskiner och material. Även miljökompensation som kommer 
utbetalas nästkommande år bidrar till avvikelsen. 

  

2.2 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF  67 944 14% 

Avvikelsen förklaras av senareläggningar i projekten för återhämtningsplanen. 
  

1:6 2 Flygtrafiktjänster (ram) 1 505 12% 

Anslagsposten utökades med 2,5 mnkr under året till följd av höjda avgifter 
och ökad trafik efter Covid-19 och Rysslands innovation av Ukraina. Dessa 
medel förbrukades inte fullt ut.  

  

1:7 1 Trafikavtal (ram) 157 272 13% 

Anslaget ökades med 200 mnkr under året till följd av kraftigt ökade 
bränslekostnader. Dessa bränslepriskompensationer blev lägre än befarat, 
varför medlen inte förbrukades fullt ut. 

  

1:10 5 EU-stöd, TEN (ram)  124 892 13% 

Avvikelsen förklaras av större projekt (Gothenburg Port  
Line och The West Link–Kvarnberget railway tunnel) där utbetalningen har 
skjutits till 2023 och 2025.  

  

1:11 3 Trängselskatt i Stockholm - del till TRV (ram) 8 899 22% 

Avvikelsen beror på lägre administrationskostnader än anslagsnivå.   

1:14 1 Trängselskatt i Göteborg - del till TRV (ram) 4 988 23% 

Avvikelsen beror på lägre administrationskostnader än anslagsnivå. 
  

1:15 1 Sjöfartsstödet (ram) 218 609 14% 

Avvikelsen beror på lägre utbetalda bidrag med anledning av minskad in- och 
utflaggning av fartyg. 

  

1: 16 Internationell tågtrafik (ram) 9 711 22% 

Upphandlingskostnaden blev lägre än beräknat för tågtrafik från Sverige till 
destinationer i andra länder. 

  

   

1 Årets tilldelning definieras som årets tilldelning enligt regleringsbrev inklusive omdisponerade 

anslagsbelopp. 

2 Specificering av utnyttjad anslagskredit framgår av not 37. 
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Not 40 Drift, kostnader 

Kostnad tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen -44 435 981 -42 857 062 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 
  

- avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar 12 631 167 12 390 167 

- realisationsförlust vid avyttring av anläggningstillgångar 1 161 5 384 

Summa likviditetspåverkande kostnader -31 803 652 -30 461 512 

 

Not 41 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

Intäkt tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt resultaträkningen 8 044 398 5 662 301 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 
  

- realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar -16 167 -17 199 

Summa likviditetspåverkande intäkter 8 028 231 5 645 102 

 

Not 42 Erhållna bidrag för drift och investeringar 

Erhållna bidrag för tkr 
2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Drift 160 715 225 231 

Investeringar 1 657 764 1 314 718 

Summa erhållna bidrag för drift och investeringar 1 818 479 1 539 949 
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Not 43 Samband mellan Resultatredovisning och Finansiell redovisning 

  

Verk-
sam-
hets 

volym 
enligt  

tabell 5 

Resultaträkning Balansräkning 

  
Verksamhet 

Upp-
börd 

Transferering Investeringar 

mnkr Kostnader Intäkter 

Intäkter 
av 

bidrag 

Intäkter 
av 

bidrag  
t invest 

Intäkter 
av 

anslag  
Lämnade 

bidrag 

Medel 
från 

övriga Anslag 
Aktiv-

erat Anslag Lån 

Planering 1 624 1 618 22 15  1 580   6 0 6     

Drift och underhåll 27 596 20 587 3 011 50 27 17 525   3  3 7 006 6 979   

Investeringar 35 183 2 322 1 044 28 1 631 1 250   40  40 32 821 22 668 8 522 

Expertstöd och 
myndighetsutövning 

3 004 2 734 796 40  1 903   270 2 268     

Utbetalning av bidrag 
och övrigt stöd 

11 146 401 0 3  398   10 745  10 745     

Forskning och 
innovation 

719 154 0 17  137   565 17 548     

Uppdragsverksamhet 2 995 2 995 3 078 2              

Gemensam 
administration 

1 423 1 420 3 4  1 413   3  3     

Total verksamhet 83 690 32 230 7 954 159 1 658 24 207   11 634 19 11 615   29 646   

Övrigt som påverkar 
resultaträkningen   

                

Inleverans av tidigare 
ackumulerade 

överskott i 
uppdragsverksamheten 

       -47          

Vägavgifter, Motala och 
Sundsvall 

  92 94              

Anslagstilldelning för 
amortering av låne-

finansierade väg- och 
järnvägsanläggningar 

     1453            

Avskrivning väg- och 
järnvägsanläggningar 

 12 103 3               

Resultat fr aktier och 
andelar samt 

räntekostnader för 
intresseföretag 

SVEDAB 

 2 383               

Förändring avsättning 
för miljöåtgärder 

 -334                 

Utlåning 
flygtrafiktjänster 

      1     27  

Finansiella kostnader 
och intäkter 

  342 175 2  166 31         

Skyltfonden           11 11       

Summa övrigt  12 206 655 2  1 619 -15 11 11    27   

Totalt   44 436 8 609 161 1 658 25 826 -15 11 645 30 11 615   29 673   

Årets 
kapitalförändring 

 -8 197 
     

 

Verksamhetsvolymen avser totalt nedlagda kostnader. Resultaträkningen visar kostnader för den 

löpande verksamheten exklusive investeringar i väg-och järnvägsanläggningar. 
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Årsredovisningens undertecknande 
Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande 

under den period som årsredovisningen avser. 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 

kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.  

 

Den 16 februari 2023  

 

 

 

Britt Bohlin Roberto Maiorana  Anne-Marie Eklund Löwinder 

Ordförande Generaldirektör 

 

 

 

 

Mikael Jonsson Johnny Magnusson  Johan Persson 

 

 

 

 

Thomas Rolén Brita Saxton Anneli Wikner 

 

 

 

 

Per Ängquist 
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