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Förord  

Denna rapport är resultatet av den första arbetsetappen i projektet med titeln ”Prognosmodell för 
framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik”. Projektet är 
beställt och finansierat av Trafikverket och har utförts av Statens väg- och transportforskningsinstitut 

(VTI) i samarbete med Trafikverket. Föreliggande rapport är det första notatet av totalt två som 

kommer produceras av det aktuella projektet. I tillägg kommer projektet som helhet redovisas i en 

slutrapport. Projektledare Peter Torstensson och Ragnar Hedström, båda VTI, har tillsammans med 

Elisabeth Pettersson, Eniz Talundzic, Frode Hoem och Pär Olsson från Trafikverket skrivit rapporten. 

Linda Åhlberg, Trafikverket, har kontinuerligt bistått projektet med viktiga synpunkter och förmedlat 

kontaktuppgifter inom Trafikverkets organisation. Ett varmt tack riktas till Veronika Martini, Anna 

Willershausen och Petra Fluor på Trafikverket för all värdefull information ni kunnat bistå projektet 

med. Ett stort tack riktas även till Robert Röder, Strukton Rail AB och Mikael Åstrand, Infranord. 

Göteborg, maj 2019 

Peter Torstensson 

Projektledare 
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Sammanfattning  

Prognosmetod för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för 

spårburen trafik 

av Peter T. Torstensson (VTI) och Ragnar Hedström (VTI) 

Utvecklingen inom järnvägen drivs av en ökande efterfrågan på hållbara och punktliga transporter från 

både näringsliv och en växande befolkning. Jämfört med 2014 prognostiserar Trafikverket en ökning 

av persontransportarbetet på järnväg med 54 % fram till 2040. Trafikverket beskriver i Nationell plan 

för transportsystemet 2018–2029 den största satsningen på järnvägen i modern tid. Detta inkluderar 

t.ex. deletapper av höghastighetsjärnvägsnätet med en planerad total slutlig längd på 1 500 km. 

Därutöver tillkommer insatser som övriga infrastrukturförvaltare i Sverige planerar att genomföra. 

Branschen har belyst behovet av kunskapsuppbyggnad och kompetensförstärkning för att kunna möta 

dessa framtida behov. Inom järnvägsteknikeryrken är kompetensbristen redan betydande och en 

aktuell svårighet för spårentreprenadföretagen att hantera. En utredning från Sveriges Byggindustrier 

bedömer att det inom några år kommer råda brist på 1 700 nyckelpersoner inom dessa yrkesgrupper. 

Denna rapport redovisar resultatet från den första arbetsetappen i ett större forskningsarbete med syfte 

att utveckla en praktiskt användbar modell för att prognostisera framtida kompetens- och resursbehov 

knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik. Projektet leds av Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) med finansiering från, och i samarbete med, Trafikverket. Som ägare 

av stora infrastrukturanläggningar för spårburen trafik deltar Region Stockholm (SL), Trafikkontoret i 

Göteborg (Göteborgs spårvägar) samt Norrköpings spårvägar i projektets referensgrupp. Resultatet 

från projektet förväntas bli värdefullt ur flera aspekter. Bland annat som beslutsunderlag för 

kompetensförsörjningsinsatser så som utökning av antalet utbildningsplatser och utformningen av 

innehållet hos desamma, samt åtgärder för att öka branschens attraktionskraft. Vidare möjliggör 

prognosmetoden för branschaktörer att göra långsiktig strategisk planering som motsvarar och 

anpassas efter tillgången på resurser och kompetens. 

Den föreslagna prognosmetoden utgår från den långsiktiga budgetplanen över framtida åtgärder som 

ska utföras på infrastrukturägarnas anläggningar. För Trafikverket motsvaras denna information av ett 

underlag som tas fram som del i arbetet med Nationell plan för transportsystemet och i likhet med 

denna är tidsperioden som prognosmodellen tar hänsyn till 2018–2029. I det interna arbetet hos 

Trafikverket görs en uppdelning av planerade åtgärder i så kallade åtgärdskategorier. Den föreslagna 

prognosmetoden anpassas efter dessa. För att omfatta ca 81 % av kostnaden relaterad till 

järnvägsanläggningen hos gällande Nationell plan för transportsystemet är det tillräckligt att inkludera 

tio åtgärdskategorier. Varje åtgärdskategori representeras i prognosmodellen av ett så kallat 

modellprojekt vilket beskriver hur den budgeterade kostnaden fördelar sig över sex 

kompetenskategorier: projektadministration, projektering, ban-, el-, signal- och teleteknik. I ett 

efterföljande beräkningssteg görs en förfinad indelning i totalt 18 yrkesgrupper. Rapporten beskriver 

även en procedur för kalibrering av prognosmodellen gentemot resultatet av den kartläggningen över 

branschens kompetenssammansättning som ingår i projektets fortsättningsarbete. 

Utvecklingsarbetet med prognosmetoden behöver hantera ett antal utmaningar. En motsvaras av den 

observerade betydande variationen i kostnadsfördelning mellan kompetenskategorierna för olika 

utförda åtgärder inom samma åtgärdskategori. Vidare tar prognosmetoden endast hänsyn till kostnader 

som kan direkt associeras till enskilda planerade åtgärder. Detta medför att infrastrukturägarnas interna 

behov av t.ex. järnvägsspecialister inte är inkluderat i resultatet från prognosmetoden i dess nuvarande 

utformning. Projektet har dock för avsikt att i det fortsatta arbetet ta fram en procedur för att också 

kunna ta hänsyn till denna del av resursbehovet. 

VTI notat 12-2019 7 



   

     

  

      

    

    

    

   

   

    

    

   

   

 

   

  

  

  

   

  

 

  

   

   

  

 

   

    

    

           

    

    

  

   

 

   

  

 

    

    

  

 

  

Summary  

Method for prediction of future competence and resource needs associated with Swedish rail-

bound infrastructure 

by Peter T. Torstensson (VTI) and Ragnar Hedström (VTI) 

The development within railways is driven by an increased demand for sustainable and punctual 

transportation. The Swedish transport administration (Trafikverket) anticipates a growth in passenger 

transport work by 54% until 2040 compared to the levels at 2014. Trafikverket’s National plan for the 

transport system 2018–2029 describes the most comprehensive effort on railway infrastructure in 

Swedish modern history. This includes for example parts of the new high-speed track network with a 

planned total length of 1 500 km. Supplementary to this are the actions planned by other Swedish rail 

infrastructure managers for public transport. The rail sector has highlighted the need for efforts to 

strengthen the built-up of knowledge and competence in order to accommodate these future needs. For 

railway technical engineers the shortage in resources is already pronounced and difficult for the track 

entrepreneurs to handle. In an investigation by the Swedish construction federation (Sveriges 

Byggindustrier) the manpower shortage in this profession is estimated to 1 700 persons within a few 

years’ time. 

This report forms the outcome from the first work stage in a research project purposed to develop a 

practically usable model for prediction of future needs of competence and resources associated with 

Swedish rail-bound infrastructure. The project is led by the Swedish national road and transport 

research institute (VTI) with financing from, and in collaboration with, Trafikverket. In their roles as 

owners of large infrastructure facilities for rail-bound transportation the Stockholm county council, the 

Traffic office of Gothenburg and the Tramways of Norrköping participate in the reference group of the 

project. The project outcome is expected to be valuable from several different aspects. Amongst others 

by offering information to educational institutions in sufficient time in advance in order for them to 

adjust the syllabus and extent in their long-time planning to meet the market needs. Moreover, the 

predicted results can constitute important grounds to consider in the strategic policy making both in 

public and private sectors. 

According to the proposed method, predictions are made based on the long-time budget planning done 

by the infrastructure managers. In the internal work at Trafikverket, planned actions are sorted in so-

called ”action categories”. These categories are adopted by the proposed prediction method. It is found 

that ten action categories are sufficient for the model to account for 81% of the total cost for railway 

related actions in the current National plan for the transport system. In the prediction method, these 

action categories are represented by so-called ”model projects”. These describe how the cost 

distributes over six competence categories: project administration, project planning, track engineers, 

electrical engineers, signaling engineers and telecom engineers. In a preceding step, a refinement on a 

total of 18 different work professions is made. A procedure to calibrate the prediction method is 

presented in the report. This is done with respect to the results from a survey of the existing 

composition of competences and resources in the railway sector today. 

A number of challenges need to be considered in the development of the prediction method. The 

significant variation in distribution of costs over the competence categories between different actions 

of the same action category constitutes one of them. Further, the prediction method only accounts for 

costs directly linked to individual planned actions. This implies that the internal need of the 

infrastructure managers e.g. railway specialists is not accounted for in the predicted results. However, 

the intention of the future work in the project is to suggest and apply a procedure to include also this 

part of the competence need in the predicted results. 
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1.  Inledning  

1.1.  Bakgrund  

Utvecklingen inom järnvägen drivs av en ökande efterfrågan på hållbara och punktliga transporter från 

både näringsliv och en växande befolkning. Trafikverket prognostiserar en ökning av transportarbetet 

på järnväg fram till 2040 med ca 50 % jämfört med nivån år 2014 (Trafikverket 2018). I Nationell plan 

för transportsystemet 2018–2029 beskriver Trafikverket den största satsningen på järnvägen i modern 

tid (Trafikverket 2017). Det totala anslaget på 700 miljarder kronor innehåller bland annat ett ökat 

anslag till drift och underhåll av järnvägen på 47 % jämfört med tidigare planperiod. Vidare är 77 % 

av investeringarna med en kostnad som överstiger 100 miljoner kronor inriktade på järnvägen. Detta 

inkluderar t.ex. deletapper av höghastighetsjärnvägsnätet med en planerad total slutlig längd på 1 500 

km. Utöver detta tillkommer satsningar som övriga infrastrukturförvaltare i Sverige planerar att 

genomföra. 

Järnvägsbranschen befinner sig i en omfattande och snabb förändring. Urbaniseringen innebär att allt 

fler människor bosätter sig inom ett område begränsat av de växande storstadsregionernas 

pendlingsorter inklusive omgivande landsbygd med närhet till transportknutpunkt/station (Karlsson 

2012). Betydelsen av transportsystemet för bostadsbyggandet och skapandet av en hälsosam, attraktiv 

och trivsam stadsmiljö är välkänd och även uppmärksammad av regeringen (Näringsdepartementet 

2016). För att järnvägstransportsystemet ska kunna möta dessa framtida krav krävs dels ett bättre 

kapacitetsutnyttjande av den befintliga anläggningen samt även byggnation av ny infrastruktur. Vidare 

förväntas digitaliseringen av branschen frigöra kapacitet genom introduktionen av automatiserade 

transporter med fordon som både kommunicerar med varandra, infrastrukturen och trafikplaneringen. 

I Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) är svenska järnvägsbranschens aktörer samlade för att 

identifiera och effektivt kunna planera och driva branschgemensamma frågor. Bland annat har en 

forsknings- och innovationsagenda tagits fram (JBS 2018). I denna beskrivs den pågående 

transformationen av järnvägstransportsystemet och de åtgärder som krävs för att stötta denna 

utveckling. Ett angeläget behov för branschen rör kunskapsuppbyggnad och kompetensförstärkning. 

JBS påtalar behovet av att bygga upp kunskapsmassor för att möjliggöra för framtida forskning och 

innovation på järnvägsområdet. Sveriges Byggindustrier har utrett tillgång och efterfrågan av 

produktionspersonal inom yrkeskategorierna bantekniker, spårsvetsare, el-, signal- och teletekniker 

(Redtzer 2018). Personalbehovet har uppskattats utgående från Trafikverkets Nationell plan för 

transportsystemet. Entreprenadföretagen är oroade över en tilltagande personalbrist till följd av 

Trafikverkets avsikt att öka underhållsinsatserna och investeringarna i järnvägsanläggningen. 

Utredningen bedömer att det inom några år råder brist på 1 700 nyckelpersoner. 

1.2.  Syfte  och avgränsningar  

Den aktuella rapporten redovisar arbetet utfört under etapp 1 i ett projekt som vid avslutningen av 

etapp 2 ska ha resulterat i en praktiskt användbar modell för att prognostisera framtida kompetens- och 

resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik. Syftet med projektetapp 1 är att 

vidareutveckla en sedan tidigare existerande prognosmetod för att kunna ta hänsyn till 

infrastrukturägarnas samtliga verksamhetsområden inklusive byggnation, drift och underhåll 

(Hedström, R., Rosberg, T. & Wikberg, Å. 2019). En viktig uppgift för detta utvecklingsarbetet är att 

anpassa metoden efter de data som de olika infrastrukturägarna kan tillgängliggöra. Vidare ska en 

referensgrupp formeras med representanter från Trafikverket, Region Stockholm, Trafikkontoret i 

Göteborg och Norrköpings spårvägar. 

Det aktuella arbetets fokus ligger på att prognostisera behov och brist av järnvägsspecifik kompetens. 

Med anledning av detta har de inkluderade befattningarna avgränsats till de järnvägstekniska 

yrkesgrupper som utför byggnationen av banöverbyggnaden (BEST-tekniker), projektörer som tar 
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fram nödvändiga bygghandlingar och arbetsledare hos både beställare och utförare. I projektets 

fortsatta arbete är målsättningen att även kunna ta hänsyn till infrastrukturägarnas interna behov av 

järnvägsteknisk kompetens. 

1.3.  Rapportens  disposition 

Kapitel 2 diskuterar prognosmetodens utformning och behov av information från infrastrukturägarna. 

De yrkesgrupper för vilka det resulterande prognostiserade resursbehovet ska redovisas presenteras 

och likaså exempel på hur prognosresultatet kan komma att se ut. Avslutningsvis diskuteras 

osäkerhetsfaktorer förknippade med det aktuella utvecklingsprojektet. 

Prognosmetodens stomme utgörs av de så kallade modellprojekten. Utformningen av dessa beskrivs i 

Kapitel 3. Kapitel 4 presenterar den procedur som planeras att användas för att kalibrera 

prognosmetoden med avseende på verkliga observerade data. Avslutningsvis presenterar Kapitel 5 

strukturen hos en eventuell framtida mjukvaruimplementering av prognosmetoden som ett tekniskt 

systemstöd hos Trafikverket. 

Som beskrivits tidigare i detta kapitlet redogör den aktuella rapporten för arbetet som utförts under 

etapp 1 i ett större projekt som totalt kommer generera tre rapporter. Slutrapporten med preliminärt 

färdigställande i inledningen av 2020, har att hantera hela arbetsinnehållet i projektet. En utförlig 

diskussion om projektets resultat, inklusive vilka slutsatser som kan dras baserat på dessa, kommer 

ingå i slutrapporten och saknas därför i dispositionen hos det aktuella notatet. 

VTI notat 12-2019 10 



   

   

   

  

   

   

   

   

      

   

 

    

 

 

   

   

 

   

 

 

 

 

   

 

2.  Prognosmetod  

I ett föregående arbete togs ett förslag på struktur hos en prognosmetod för framtida resurs- och 

kompetensbehov fram (Hedström, R., Rosberg, T. & Wikberg, Å. 2019). Metoden illustrerades genom 

att efterfrågan av resurser prognostiserades för fyra olika kategorier av åtgärder på Trafikverkets 

järnvägsanläggning: växel- och spårbyte, byggnation av mötesstationer samt utbyggnad av dubbelspår. 

I denna rapport beskrivs en vidareutveckling av denna metod som möjliggör att ta ett helhetsgrepp 

över de planerade insatserna från Trafikverket och övriga infrastrukturägare av spårburen lokaltrafik. 

Prognosmetodens utformning beskrivs schematiskt i Kapitel 2.1. Trafikverkets och övriga ingående 

infrastrukturägares planerade insatser beskrivs i Kapitel 2.2 respektive Kapitel 2.3. I Kapitel 2.4 och 

Kapitel 2.6 redovisas den uppdelning av yrkeskategorier som planeras att användas av 

prognosmetoden respektive förväntade osäkerhetsfaktorer och utmaningar i det fortsatta arbetet. 

Kapitel 2.5 ger exempel på resultat som kommer kunna beräknas med den resulterande modellen från 

det aktuella projektet. 

2.1.  Prognosmetodens  utformning  

Utformningen av prognosmetoden bygger vidare på den struktur som beskrevs i det föregående 

projektet (Hedström, R., Rosberg, T. & Wikberg, Å. 2019). Denna har i sin tur tillämpat en metod 

liknande den som presenterades i (Regionsförbundet Östsam 2013).  Enligt den föreslagna metodiken 

är utgångspunkten för att göra en prognos över det framtida resursbehovet den budgeterade kostnaden 

för de åtgärder som planeras att utföras vid respektive infrastrukturägares anläggning. Fokus för det 

aktuella arbetet är att bedöma behovet av järnvägsspecifika kompetenser. Omvandlat till 

järnvägsanläggningens konstruktion har uppdelningen mellan de delar som erfordrar generella 

kompetenser för anläggningsarbeten respektive järnvägsspecifik kunskap gjorts mellan banunder-

(t.ex. terrasseringsarbeten, broar och tunnlar) och banöverbyggnaden (t.ex. spår-, kontaktlednings- och 

signalsäkerhetsanläggningen). Den aktuella metoden tar endast hänsyn till det senare. Figur 1 

illustrerar prognosmetodens fyra ingående beräkningssteg. Nedan ges en kortfattad beskrivning av 

respektive steg. 

VTI notat 12-2019 11 



   

 

    

   

 

 

  

  

   

   

    

   

  

   

  

  

  

  

  

Figur 1. Illustration av prognosmetodens struktur bestående av fyra delar; (1) Åtgärdsplanering: 

Åtgärder planerade av de ingående infrastrukturägarna delas in i så kallade åtgärdskategorier, (2) 

Kompetenskategorisering: Den budgeterade kostnaden inom de olika åtgärdskategorierna fördelas 

mellan kompetenskategorierna Ban-, El-, Signal- och Teleteknik, samt Projektering och 

Projektadministration, (3) Yrkesgruppskategorisering: Yrkesgrupper ingående i de olika 

kompetenskategorierna bestäms utifrån branschens kompetenssammansättning, och årsarbetskrafter 

beräknas och (4) Resultatredovisning: Det prognostiserade behovet av, och bristen på, 

årsarbetskrafter för olika yrkesgrupper presenteras. 

2.1.1.  Åtgärdsplanering  

De järnvägsspecifika insatserna som föreslås av Trafikverket i Nationell plan för transportsystemet 

uppgår till ca 280 miljarder kronor (Trafikverket 2017). Denna kostnad är summan av ett stort antal 

(över 3 000 st) åtgärder där varje åtgärdsbudget är fördelad över planperioden 2018–2029. För att 

åstadkomma en uppdelning av dessa åtgärder i kategorier med liknande arbetsinnehåll, vilket här 

motsvaras av en liknande kostnadsfördelning över de medräknade kompetensområden, använder 

metoden samma så kallade åtgärdskategorier som används i Trafikverkets interna arbete. De 

åtgärdskategorier som angår järnvägsanläggningen är 35 till antalet och listas i Tabell 1. 

Åtgärdskategorierna som är gråmarkerade är associerade med störst kostnad och är därför utvalda att 

ingå i prognosmodellen, se Kapitel 2.2. Åtgärdskategori ”Underhållsåtgärder” är en utökning av den 

ursprungliga kategorin ”Underhållsåtgärder övrigt” och inkluderar även kostnaden för basunderhållet. 
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Tabell 1. Åtgärdskategorier som används i Trafikverkets ekonomimodell. De 10 st. gråmarkerade 

åtgärdskategorierna är associerade med störst kostnad och har tagits hänsyn till i det aktuella 

projektet. 

Dubbelspår Tele- och radioanläggningar Miljö landskap 

Underhållsåtgärder Åtgärder för ändring av hastighet Kollektivtrafik 

Spår Spårväxel Bärighet 

Trafikstyrning Bro Trafikinformationssystem 

Signal Tunnel Förutsättningsskapande åtgärder 

Mötesspår, 
mötesstationer 

Miljö, buller och vibrationer Nedläggning av järnväg 

Enkelspår Korsningar järnväg Omformare, omriktare, transformator 

Kraftförsörjning Miljö mark Miljö vatten 

El-åtgärder övriga Stängsel, kameraövervakning Beredskapsmaterial 

Kontaktledning Trädsäkring Platser och parkering 

Stationer Terminaler och anslutningsspår 9999 ingen Kategori 

Drift Detektorer 

2.1.2.  Kompetenskategorisering  

Förutom att kategorisera enligt Tabell 1 görs av Trafikverket en mer detaljerad indelning av 

kostnaderna för utvalda åtgärder. Detta med hjälp av så kallade kalkylblock som beskrivs översiktligt i 

Tabell 2. Utifrån projektets fokus på järnvägsspecifik kompetens är följande kalkylblock av särskilt 

intresse: 

• Block 1: Projektadministration 

Trafikverkets och entreprenörers/konsulters kostnader för resurser så som t.ex. projektledare, 

byggledare, projekteringsledare. 

• Block 3: Projektering 

Kostnader för projektörers arbete att ta fram detaljerade tekniska beskrivningar/ritningar. 

• Block 7: BEST-arbeten; Ban-. El-, Signal- och Teleteknik 

Kostnader som uppkommit i samband med byggandet av banöverbyggnaden. Förknippade 

med BEST-yrkeskategorier. 

Hädanefter hänvisas kalkylblocken till som ”kompetenskategorier”. De representerar olika 

kompetensområden för vilka budgeten inom en vald åtgärdskategori ska fördelas. Fördelningen av 

kostnaderna över kompetenskategorierna varierar mycket beroende på vilken typ av åtgärd som ska 

utföras, dvs. åtgärdskategori. Den föreslagna metodiken tar hänsyn till detta genom införandet av så 

kallade ”modellprojekt”, se Figur 1. Ett modellprojekt motsvarande varje åtgärdskategori skapas. I 

Kapitel 3 redovisas det historiska utfallet av kostnader associerade med utförda åtgärder inom de valda 

åtgärdskategorierna. Denna historiska fördelningen används för att skapa de modellprojekt som 

inkluderas i prognosmetoden. Inom kompetenskategorier Projektadministration och Projektering 

motsvarar kostnaderna till övervägande del personalkostnader. Dock täcker kompetenskategorin 

Projektering kostnaderna för projekteringen av den kompletta anläggningen inklusive både banunder-

och överbyggnad. Hur stor andel av projekteringskostnaden som motsvaras av järnvägsspecifik 

kompetens kommer uppskattas i diskussion med teknikkonsultbolag. För kompetenskategorierna inom 

BEST-området innehåller de även material- och maskinkostnader. För dessa kompetenskategorier 

kommer personalkostnadens andel att bestämmas tillsammans med de spårentreprenörer som 

medverkar i projektet. 
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Tabell 2. Beskrivning av Trafikverkets kalkylblock. De kalkylblock som är av särskilt intresse för det 

aktuella projektet är gråmarkerade. De gråmarkerade kalkylblocken hänvisas till som 

kompetenskategorier. 

Kalkylblock Beskrivning 

Block 1: Projektadministration Kostnader hos utföraren och Trafikverket för att leda projektet från 
start till färdigställd anläggning. 

Block 2: Utredning och 
planering 

Kostnader för att utreda och planera anläggningen enligt den 
fysiska planläggningsprocessen. 

Block 3: Projektering Kostnader för att projektera anläggningen inklusive framtagandet 
av bygghandlingar och förfrågningsunderlag. 

Block 4: Mark och 
fastighetsinlösen 

Kostnader som uppstår i samband med att mark och fastigheter 
köps in. 

Block 5: Miljöåtgärder Kostnader som uppstår i samband med miljöåtgärd som t.ex. 
uppförande av bullerskärmar eller marksanering. 

Block 6: Markarbeten Kostnader associerade med banunderbyggnaden så som 
markarbeten, byggnadsverk, tunnel- och brobyggnation. 

Block 7: BEST-arbeten – 
Järnväg 

Kostnader som uppkommit i samband med uppförandet av den 
tekniska anläggningen. 

Block 7.1: Ban järnväg Spår inklusive ballast, sliprar, räler, spårväxlar och övriga 
komponenter. 

Block 7.2: El järnväg Kraftförsörjning, hög- och lågspänning, fjärrstyrning av frånskiljare, 
växelvärmare etc. 

Block 7.3: Signal järnväg ERTMS, konventionell signalteknik, ställverk, m.m. 

Block 7.4: Tele järnväg Trafikinformationsutrustning, mellanortskablar, etc. 

Block 8: Arkeologi, underhåll 
samt projektunika åtgärder 

Kostnader för fysiska åtgärder som uppstår i samband med 
arkeologiska fynd eller andra projektunika åtgärder. Kostnader för 
ökat underhåll av omledningssträckor. 

Block 9: Överlämnande och 
avslut 

Kostnader som anknyter till färdigställandet av projektet. 

2.1.3.  Yrkeskategorisering  

Yrkesgrupper inom de olika kompetenskategorierna som beskrivs i föregående kapitel har identifierats 

och presenteras i Kapitel 2.4. Det föreslagna fortsättningsarbetet innehåller en kartläggning av 

kompetenssammansättningen hos personal knuten till byggnation, drift och underhåll av svensk 

järnvägs, tunnelbane- och spårvägsinfrastruktur. Ett delresultat från arbetet är en beskrivning av 

branschens kompetenssammansättning sorterad efter de kompetenskategorier som används i 

prognosmetoden. 

Kartläggningen av branschens kompetenssammansättning kommer resultera i en uppskattning av 

timkostnaden, 𝐻𝑖𝑗
𝑘 , för yrkesgrupp j i kompetenskategori i. Index k används för att beteckna att 

uppgiften är tagen från kartläggningen. För varje kompetenskategori beräknas en medeltimkostnad 

enligt: 

𝑛 𝑘 ∑ 
̅ 𝑗=1 𝐻𝑖𝑗

𝑘 𝑇𝑖𝑗 
𝐻𝑘 = (1) 𝑖 𝑛 𝑘 ∑𝑗=1 𝑇𝑖𝑗 

där 𝑇𝑖𝑗
𝑘 är branschens sammanlagda årsarbetstid för yrkesgrupp j i kompetenskategori i. 

Kostnaderna förknippade med de olika åtgärdskategorierna fördelas över de valda 

kompetenskategorierna med hjälp av modellprojekten. Summan av kostnaden inom 
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kompetenskategori i från samtliga åtgärdskategorier betecknas Ki, där i = 1 (projektadministration), 2 

(projektering), 3 (banteknik), 4 (elteknik), 5 (signalteknik), 6 (teleteknik). Med hjälp av Ekvation (1) 

kan den sammanlagda årsarbetstiden inom kompetenskategori i beräknas som: 

𝐾𝑖 
𝑇𝑖 = (2)𝑘 �̅�𝑖 

där 𝑇𝑖 är den beräknade totala årsarbetstiden inom kompetenskategori i. Den är baserad på 
𝑘 medeltimkostnaden �̅� som i sin tur bygger på kompetenssammansättning hos branschen. På 𝑖 

motsvarande sätt kan den totala årsarbetstiden 𝑇𝑖 brytas ner på en finare indelning av yrkesgrupper, 

dvs. 𝑇𝑖𝑗. Detta görs under antagande att kompetensfördelningen i en viss kompetenskategori vid det 

prognostiserade årtalet motsvarar den som rådde vid tillfället då kartläggningen utfördes. 

2.1.4.  Resultatredovisning 

I ett avslutande beräkningssteg presenteras prognosresultatet. Detta görs med eller utan hänsyn tagen 

till resurstillgången, med andra ord som ett resursbehov eller en resursbrist. Förutom 

projektadministratörer och projektledare, vars kostnader är redovisade i samband med de olika utförda 

åtgärderna, kommer metoden i nuvarande utformning inte ta hänsyn till infrastrukturägarnas egna 

behov av specialistkompetens. Se ytterligare kommentarer i Kapitel 2.6. 

2.2.  Planerade  åtgärder  hos  Trafikverket  –  Nationell  plan  för  
transportsystemet  2018–2019  

Trafikverket presenterar vart fjärde år ett förslag till Nationell plan för transportsystemet. Det nu 

aktuella förslaget gäller för tidsperioden 2018–2029 och omfattar åtgärder motsvarande 125 miljarder 

kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statlig järnväg (Trafikverket 2017). Detta är en 

ökning med ca 40 % jämfört med motsvarande plan för 2014–2025. Därutöver föreslås investeringar i 

ny järnvägsinfrastruktur till en ännu större kostnad. Sammanlagt omfattar de järnvägsspecifika 

insatserna i Nationell plan för transportsystemet 280 miljarder kronor. I det aktuella arbetet har 

målsättningen varit att ta hänsyn till åtminstone 80 % av denna kostnad. Detta är endast av praktiska 

skäl, metoden som demonstreras kan tillämpas för hela omfattningen hos den planerade budgeten. 

Budgeten för de planerade åtgärderna under tidsperioden 2018–2029 indelad per åtgärdskategori och 

sorterad i ordning om minskad kostnad visas i Figur 2. Den totala kostnaden av åtgärdskategorierna i 

Figur 2 uppgår till ca 227 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär 81 % av hela omfattningen hos de 

insatser i Nationell plan för transportsystemet som är inriktade på järnvägen. Överlägset störst budget 

är planerad för åtgärdskategori Dubbelspår. Detta beror till stor del på att den innehåller flera stora 

projekt där ny järnvägsinfrastruktur ska byggas så som t.ex. Ostlänken mellan Järna – Linköping (ca 

60 miljarder kronor), Västlänken i Göteborg (ca 25 miljarder kronor) samt Olskroken planskildhet och 

hamnbanan i Göteborg (sammanlagt ca 4 miljarder kronor). Näst störst budget med en omfattning på 

34,1 miljarder kronor observeras för åtgärdskategori Underhållsåtgärder, se Figur 2. Av dessa utgörs 

ca 22 miljarder kronor av basunderhållskontrakt. Det kan noteras från Figur 3 att uppgifterna rörande 

basunderhållskontraktens omfattning är begränsade till den tidsperiod på 6 år som täcks av 

verksamhetsplanen. 

Kostnadsfördelningen över planperioden 2018–2029 för de utvalda åtgärdskategorierna redovisas i 

Tabell 3. Detta utgör underlaget från Trafikverket för åtgärdsplaneringssteget i den föreslagna 

prognosmetoden, se Figur 1. En mer utförlig beskrivning ges i Kapitel 2.1.1. Samma information 

presenteras även i Figur 3. Dominansen hos den totala budgeten i Nationell planering för 

transportsystemet från åtgärdskategori Dubbelspår framstår tydligt. 
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Figur 2. Summan av budgeten för järnvägsspecifika åtgärder per åtgärdskategori i gällande Nationell 

plan för transportsystemet. Resultatet visas för de 10 åtgärdskategorierna med störst budget 

motsvarande ca 80 % av den totala insatsen för järnvägsspecifika åtgärder i Nationell plan för 

transportsystemet över planperioden 2018–2029. 

Tabell 3. Fördelning över planperioden för de tio åtgärdskategorierna med störst budget i Nationell 

plan för transportsystemet. Summan av budgetposterna i tabellen motsvarar ca 80 % av den totala 

insatsen för järnvägsspecifika åtgärder i Nationell plan för transportsystemet. Kostnader givna i 

miljoner kronor. 

Åtgärd 
\Budgetår 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ∑ 

Dubbelspår 4 300 6 300 8 400 10 700 11 400 11 200 12 300 17 500 15 800 12 000 11 300 9 000 130 200 

Underhålls-åtgärder 4 800 4 700 4 800 4 700 4 900 4 800 4 900 290 83 42 21 31 34 000 

Spår 1 000 1 200 1 600 2 400 1 900 2 000 1 800 1 400 1 100 1 300 1 400 1 240 18 500 

Trafik-
styrning 

1 400 1 400 1 700 1 300 1 000 680 420 700 900 860 950 180 11 500 

Signal 250 560 710 790 1 100 1 100 1 100 960 610 270 330 200 8 000 

Mötesspår 920 980 1 100 810 330 450 980 700 420 160 22 200 7 100 

Enkelspår 460 500 780 1 100 870 700 150 80 40 0 0 0 4 700 

Kraft-
försörjning 

360 420 560 510 490 460 400 460 440 270 190 60 4 600 

El-åtgärder övriga 140 330 320 200 350 570 530 510 580 390 170 60 4 100 

Kontakt-
ledning 

300 190 120 450 910 880 630 340 190 120 0 0 4 100 

∑ 14 000 17 000 20 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 2 0000 15 000 14 000 11 000 
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Figur 3. Kostnadsfördelning över planperioden 2018–2029 för de tio åtgärdskategorierna med störst 

budget i Nationell plan för transportsystemet. Notera att omfattningen hos basunderhållskontrakten i 

kompetenskategorin ”Underhållsåtgärder” är okänd efter år 2024. Presentation av data i Tabell 3. 

2.3.  Planerade  åtgärder  hos  övriga  infrastrukturförvaltare  

I projektets referensgrupp ingår representanter från förvaltarna av Göteborgs Spårvägar 

(Trafikkontoret, Göteborgs kommun), Stockholms Lokaltrafik (Region Stockholm) och Norrköpings 

spårvägar. Nedan ges en översiktlig redovisning av framtida planer för Göteborgs spårvägar och 

Stockholms Lokaltrafik. 

2.3.1.  Göteborgs lokaltrafik  

En målbild för hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i tätortsområdet Göteborg, Mölndal och 

Partille fram till år 2035 fastslogs i kommunfullmäktige våren 2018. Fram till år 2035 förväntas 

invånarantalet ha ökat med 200 000 i regionen. Enligt målbilden ska spårvagnstrafiken delas upp i två 

koncept; stadsbana som trafikerar längre stråk med högre hastigheter och längre mellan stationerna, 

och spårvagn som trafikerar övriga kortare stråk. Nedan följer några exempel på åtgärder som 

planeras: 

• Allélänk: Ny spårväg från Haga till Polhemsplatsen och förbi centralen. 

• Innerstadsringen: Ny spårväg från Linnéplatsen i tunnel till Stigbergstorget, över eller under 

älven till Lindholmen och vidare längs Norra Älvstranden till Frihamnen. 

Projektet har en pågående dialog med Trafikkontoret i Göteborg som har meddelat att man kommer 

kunna bidra med en beskrivning över åtgärder med tillhörande budget för framtida planerade större 

infrastrukturinvesteringar.  

2.3.2.  Stockholms Lokaltrafik  

Stockholms spårburna lokaltrafik (tunnelbana, pendeltåg och spårväg) förvaltas av Region Stockholm 

via Trafikförvaltningen och Förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Förvaltningarna tar fram så kallade 

utvecklingsplaner som anger ekonomisk omfattning för, och när i tid, olika åtgärder i anläggningen 

ska utföras. Syftet med utvecklingsplanerna är att kommunicera förvaltningens avsikter både internt 

och externt, vidare så utgör de planeringsunderlag för senare beslut om genomförandeplan. 

Utvecklingsplanen för Stockholms tunnelbana har delats till projektet. Motsvarande dokument för 

spårväg (lokalbanor) och pendeltåg ska delges vid ett senare tillfälle. Nedan följer några exempel på 

åtgärder som planeras på tunnelbanesystemet: 
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• Blå linje: utbyggnation till Nacka, Södermalm och Söderort motsvarande en spårsträckning på 

totalt ca 13 km och 7 nya tunnelbanestationer. Arbetet beräknas pågå fram till 2027. 

• Gul linje: utbyggnation från Odenplan till Arenastaden. Spårlängd 4,1 km och tre nya 

tunnelbanestationer. Arbetet beräknas vara färdigställt vid 2025. 

• Ny linje: Det är beslutat att bygga en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. 

Linjens är tänkt att få sex stationer. Byggstart är planerad till 2022. 

Projektet har en pågående dialog med Trafikförvaltningen hos Region Stockholm som har meddelat 

sig villig att bidra med en beskrivning över åtgärder med tillhörande budget för framtida planerade 

större infrastrukturinvesteringar. 

2.4.  Yrkesgrupper  

Sveriges Byggindustrier tillsammans med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Trafikverket 

och Infranord har i en utredning om resursbrist inom produktionspersonal kopplat till 

järnvägsanläggningen gjort bedömningen att åtminstone 1 700 personer kommer fattas inom några år. 

Detta ska jämföras mot den totala nuvarande personalstyrkan som uppskattas till ca 3 600 personer 

(Redtzer 2018). Denna undersökning tog hänsyn till BEST-yrkena: Ban-, El-, Signal och Teletekniker. 

Dessa yrkeskategorierna har tillämpats också i det aktuella arbetet dock som samlingsnamn för flera 

yrkesgrupper. 

Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden (SCB 

2019). Den erbjuder ett standardiserat system för att gruppera individers yrken som används inom 

arbetsmarknads- och individstatistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) använder den exempelvis i sin 

officiella lönestrukturstatistik, arbetskraftsundersökningar och yrkesregister. De SSYK-grupper som 

bedöms vara aktuella för detta projektet i sammanfattas i Tabell 4. 

Tabell 4. SSYK-koder för aktuella yrkesbenämningar. 

Yrkesbenämning SSYK-kod 

Civilingenjör inom bygg och anläggning 2142 

Civilingenjör inom elektronik 2143 

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning 3112 

Ingenjör och tekniker inom elektronik 3113 

Gruppledare för kontorspersonal 3341 

Svetsare och gasskärare 7212 

Anläggningsarbetare 7114 

Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. 7420 

Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal 5419 

Säkerhetsinspektörer m.fl. 3354 

Yrkesgrupper inom respektive kompetenskategori som beskrivs i Kapitel 2.1.2 har identifierats. Som 

redan har nämnts ligger fokus i det aktuella projektet på att prognostisera behov och brist på 

järnvägsspecifik kompetens. Yrkesgrupper engagerade vid byggandet av spårunderbyggnaden 

(beredning och terrassering av mark, byggnation av tunnlar och broar etc.) har inte tagits hänsyn till. 

Vidare har yrkesgrupperna kopplats till sina respektive SSYK-koder. I många fall kan en och samma 

yrkesgrupp associeras med flera SSYK-koder. Exempelvis kan en byggledare som formellt behöver 

minst två års eftergymnasial utbildning vara överkvalificerad (t.ex. Civilingenjör inom bygg och 

anläggning). Tabell 5 är en förteckning över de yrkesgrupper och SSYK-koder som tas hänsyn till i 

det aktuella arbetet uppdelade efter kompetenskategori. 
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Tabell 5. Sammankoppling mellan yrkesgrupper och SSYK-koder. 

Yrkesgrupper SSYK-kod 

Projektadministration 

Projektledare 2142,2143 3112,3113 

Projekteringsledare 2142,2143 3112,3113 

Byggledare 2142,2143 3112,3113 

Projektadministratörer 3341 

Projektering 

Banprojektör 2142 3112 

Elprojektör 2143 3113 

Signalprojektör 2143 3113 

Teleprojektör 2143 3113 

BEST-arbeten 

Bantekniker 7114 

Besiktningsman 3354 

Bevakare 5419 

Maskinförare 7114 

Spårsvetsare 7212 

Eltekniker 7420 

Kontaktledningstekniker 7420 

Signaltekniker 7420 

Signalmontör 7420 

Teletekniker 7420 

2.5.  Exempel  på prognosresultat  

I det följande exemplifieras hur resultatet från prognosmodellen skulle kunna utformas. Figur 4 

presenterar den totala planerade kostnaden för åtgärder på järnvägsinfrastrukturen fram till 2029 enligt 

Nationell plan för transportsystemet. Samma kostnad fast uppdelad per åtgärdskategori/modellprojekt 

visas i Figur 5. Baserat på samma totala kostnad över planperioden möjliggör modellprojekten att 

istället illustrera de planerade insatserna uppdelade per kompetenskategori, se Figur 6. Enligt 

prognosmetoden som presenteras i Kapitel 2.1 utgör denna informationen underlaget för att i nästa 

steg beräkna behovet av årsarbeten presenterad i Figur 7. Noteras kan att det totala behovet av 

årsarbeten varierar med ungefär en faktor 3 mellan dagens situation och den år 2025 då behovet av 

årsarbeten når sitt maximum. I Figur 8 exemplifieras utseendet hos en gapanalys med avseende på 

BEST-kompetenskategorierna. I den slutgiltiga prognosmetoden kommer indelningen av yrkesgrupper 

göras mer detaljerad, se Tabell 4. 
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Figur 5. Total budgeterad kostnad över perioden 2018–2029 uppdelad per åtgärdskategori. 
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Figur 6. Total budgeterad kostnad över perioden 2018–2029 uppdelad per kompetenskategori. 

Diagrammet syftar endast till att demonstrera ett möjligt utseende på resultat från prognosmodellen. 

Uppgifterna i diagrammet är fiktiva. 
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   Figur 7. Prognostiserat totalt behov av årsarbeten. Uppgifterna i diagrammet är fiktiva. 

VTI notat 12-2019 21 



 

6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 

2018 2019 2020 2021 2022 
-1 000 

Banteknik 

Elteknik 

Signalteknik 

Teleteknik 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

År 

Å
rs

ar
b

et
en

 

   

  

  

 

  

  

   

     

  

   

   

  

 

   

     

    

      

 

   

 

    

      

  

 

 

   

 

 

  

Figur 8. Prognostiserat gap mellan behov och tillgång för yrkesgrupper inom BEST-teknikområdet. 

Resultaten redovisade per kompetenskategori. Den slutgiltiga prognosmetoden kommer kunna ge en 

finare uppdelning på yrkesgrupper, se Tabell 5. Positivt antal årsarbeten motsvarar en brist. 

Uppgifterna i diagrammet är fiktiva. 

2.6.  Osäkerhetsfaktorer  och  utmaningar  

Det förekommer stora variationer gällande hur kostnaderna fördelar sig mellan kompetenskategorier 

projektadministration, projektering, samt ban-, el-, signal- och teleteknik för olika åtgärder inom 

samma åtgärdskategori. Detta faktum återspeglar sig i de stora standardavvikelser som förekommer i 

de olika modellprojekten som presenteras i Kapitel 3. Anledningen till de noterade skillnaderna i 

kostnadsfördelning mellan åtgärder i samma åtgärdskategori har inte studerats närmre som del i det 

aktuella projektet men resultatet tyder på att det ekonomiska utfallet för en enskild åtgärd är starkt 

beroende av de lokala förhållandena/förutsättningarna för den specifika insatsen. 

Data från Trafikverkets systemverktyg Agresso har använts för att utforma modellprojekt. Denna 

information innehåller en viss osäkerhet, bland annat med avseende på storleken på den faktiska 

personalkostnaden. Exempelvis kan de entreprenörsfakturor som utgör underlag till den information 

som redovisas i Agresso innehålla båda personal- och materialkostnader. 

Modellprojekten som hittills tagits fram avseende kompetenskategorier projektadministration, 

projektering, samt ban-, el-, signal- och teletekniker är på en övergripande nivå. Byggprocessen för 

utförandet av åtgärder sker enligt en tidssekvens med följande schematiska skeden: förstudie, 

projektering, produktion och överlämning. Översatt till de kompetenskategorier som tas hänsyn till i 

detta arbetet betyder det att projektörer engageras i projektet tidigare än exempelvis BEST-tekniker. 

För att ta hänsyn till detta med den föreslagna prognosmetoden skulle modellprojekten kunna 

tillämpas lokalt för varje enskild åtgärd. Detta hade dock medfört att beräkningarna förknippade med 

att ta fram ett prognosresultat skulle väsentligt öka och är därför inget som planeras att genomföras 

som del i det aktuella projektet. 

Nya tekniksatsningar som exempelvis European Rail Traffic Management System (ERTMS) och 

Nationell tågledning (NTL) kommer sannolikt att kräva ny typ av specialistkompetens inom olika 

teknikområden som i dagsläget kan vara svåra att identifiera. På sikt innebär detta att prognosmodellen 

behöver uppdateras med nya yrkesgrupper. Samtidigt kan utvecklingen av nya arbetsmetoder och 

arbetsmaskiner öka produktiviteten och innebära att enskilda modellprojekt behöver justeras. Detta är 

exempel på frågor som behöver hanteras genom regelbundna revideringar av prognosmetoden. 
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Intervallet mellan, och en uppskattning av omfattningen av, dessa revideringar kommer beskrivas i 

slutrapporten från projektet.  

Den prognosmetod för framtida kompetens- och resursbehov som föreslås i denna rapport utgår från 

de budgeterade kostnaderna för de åtgärder som planeras att utföras på svensk infrastruktur för 

spårburen trafik. Detta tillvägagångssättet utgår från sambandet mellan kostnaden som planeras att 

spenderas på att genomföra en åtgärd, och det resulterande antalet utförda årsarbeten för olika 

yrkesgrupper som utförandet av denna specifika åtgärd motsvarar. Infrastrukturförvaltarnas indirekta 

behov av resurser som inte är direkt kopplade till enskilda åtgärder, exempelvis utredare och 

specialister, fångas inte upp av den föreslagna prognosmetoden i nuvarande utformning. Det är dock 

projektets avsikt att i fortsättningsarbetet hitta en procedur för att även inkludera detta resursbehovet i 

prognosmetoden. Ett första steg utgörs av att även inkludera infrastrukturägarnas behov av specialister 

i kartläggningen av branschens kompetenssammansättning. 
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3.  Modellprojekt 

Som beskrevs i Kapitel 2.1 och som illustreras i Figur 1 är den föreslagna prognosmetoden baserad på 

utformningen av så kallade modellprojekt. Dessa anger kostnadsfördelningen mellan 

kompetenskategorierna projektadministration, projektering samt ban-, el-, signal- och teleteknik för 

varje åtgärdskategori. Modellprojekten har tagits fram utgående från det historiska kostnadsutfallet 

från åtgärder beställda av Trafikverket. Nedan redovisas modellprojekten för de 10 utvalda 

åtgärdskategorierna som tillsammans motsvarar ca 81 % av omfattningen hos de järnvägsspecifika 

åtgärderna i Nationell plan för transportsystemet, se Kapitel 2.2. 

I Figur 9–Figur 17 har den procentuella kostnadsfördelningen mellan kompetenskategorierna 

beräknats med avseende på den totala kostnaden beräknad genom att summera kostnaderna för 

samtliga åtgärder inom respektive kompetens- och åtgärdskategori. Standardavvikelsen är istället 

beräknad med avseende på variationen i kompetenskategoriernas kostnadsfördelning mellan de olika 

åtgärderna i respektive åtgärdskategori. 

När det gäller åtgärdskategorin Enkelspår visade det sig att historiska data från Agresso inte var av 

tillräcklig omfattning för att kunna skapa ett modellprojekt. För att skapa ett modellprojekt även för 

denna åtgärdskategori krävs fördjupade diskussioner med entreprenörerna. Och som redan 

diskuterades i Kapitel 2.1.2 innehåller kompetenskategori Projektering kostnaden för projekteringen 

av hela anläggningen. Hur stor kostnadsandel som generellt kan associeras med BEST-projekteringen 

kommer uppskattas i diskussion med teknikkonsultbolag. Vidare kan noteras att kostnaden för 

kompetenskategorierna inom BEST-området innehåller även material- och maskinkostnader. För dessa 

kompetenskategorier kommer personalkostnadens andel att bestämmas i dialog med spårentreprenörer. 

3.1.  Dubbelspår  eller  flerspår  

Utbyggnad av fyrspår på sträckan Lund–Flackarp, höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås 

samt Ostlänken mellan Järna–Linköping är några exempel på konkreta projekt som ingår i denna 

åtgärdskategori, se Tabell 6. Hur kostnaderna fördelar sig per kompetenskategori framgår av Figur 9. 

Utifrån historiska data för åren 2012–2018 och med avseende på den aktuella åtgärdskategorin är 

medelvärdet av den procentuella andelen av kostnaden rapporterad på de ingående 

kompetenskategorierna i förhållande till den totala kostnaden ungefär 20 %. 
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Figur 9. Den procentuella kostnadsfördelningen mellan utvalda kompetenskategorier för åtgärder 

beställda av Trafikverket och registrerade i ekonomiredovisningssystemet. Medelvärdet och 

standardavvikelsen för respektive kompetenskategori visas baserat på åtgärder som utförts mellan 

åren 2010–2018 och invärderats år 2017–2018. Kostnaderna rapporterade för de ingående 

åtgärderna har justerats så att summan av kompetenskategoriernas kostnadsandel är 100 %. 

Tabell 6. Lista över de åtgärder som Figur 9 är baserad på. 

Åtgärd Kostnad [mnkr] 

Gamla Uppsala (Svartbäcken–Samman) 1 082 

Hallsberg–Degerön, Jakobshyttan 187 

Skutskär–Furuvik 541 

Stockholm C–Stockholm S, Citybanan 17 291 

Södertälje C–Södertälje Hamn 1 369 

3.2.  Underhållsåtgärder  

Denna åtgärdskategori fokuserar i första hand på kostnader för basunderhåll och underhållsplaner 

inom respektive underhållsdistrikt. Förutom detta är det frågan om åtgärder som exempelvis byte av 

hissar och rulltrappor, renovering av bullerplank och ogräsbekämpning. Kostnadsfördelningen mellan 

kompetenskategorierna för modellprojektet enligt Figur 10 är preliminär och kommer att revideras 

som del i framtida arbete. Detta eftersom det nuvarande underlaget inte inkluderar några 

basunderhållskontrakt. Trafikverket använder inte kalkylblocken (se Kapitel 2.1.2) vid redovisningen 

av kostnader knutna till basunderhållskontrakten och därför kommer det aktuella modellprojektets 

utformning istället att tas fram i diskussion med spårentreprenörerna. Exempel på konkreta projekt 

presenteras i Tabell 7. 
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Figur  10. Den procentuella kostnadsfördelningen mellan utvalda kompetenskategorier för åtgärder  

beställda av Trafikverket och registrerade  i  ekonomiredovisningssystemet. Medelvärdet  och 

standardavvikelsen för respektive  kompetenskategori visas baserat på åtgärder som utförts mellan 

åren 2010–2018  och invärderats år  2017–2018. Kostnaderna rapporterade för de ingående 

åtgärderna har justerats så att  summan av kompetenskategoriernas kostnadsandel är 100 %.  

Tabell 7. Lista över åtgärder som Figur 10 är baserad på. 

Åtgärd Kostnad (mnkr) 

4894 Avvattning underhållsområde väst 8,5 

Boden, utbyte plattformstak landsbygdssatsning 2,0 

Bärighetsåtgärder Ostkustbanan 13,7 

Gnesta–Katrineholm, utbyte/upprustning av 

trummor 

0,09 

Kalmar län, avtal enligt specifikation Målilla 

driftplats spårbyte 

18,2 

LAMd, avvattningsåtgärder 1,3 

Landskrona, renovering plattformstak 0,4 

Skövde Resecentrum, gångbro och trapphus 8,6 

Stockholm–Sundsvall trumåtgärder 8,5 

Säkra bangårdar (B41) 48,9 

Åstorp bangårdsupprustning 15,5 

3.3.  Spår  

Spårbyte och rälsbyte är de tunga posterna inom detta modellprojekt, se Tabell 8. Den 

kostnadsfördelning över kompetenskategorierna som resulterar framgår av Figur 11. Utifrån historiska 
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data för åren 2012–2018 och med avseende på det aktuella modellprojektet är medelvärdet av den 

procentuella andelen av kostnaden rapporterad på de ingående kompetenskategorierna i förhållande till 

den totala kostnaden ungefär 67 %. 

Figur  11. Den procentuella kostnadsfördelningen mellan utvalda kompetenskategorier för åtgärder  

beställda av Trafikverket och registrerade  i  ekonomiredovisningssystemet. Medelvärdet  och 

standardavvikelsen för respektive  kompetenskategori visas baserat på åtgärder som utförts mellan 

åren 2010–2018  och invärderats år 2017–2018. Kostnaderna rapporterade för de ingående 

åtgärderna har justerats så att  summan av kompetenskategoriernas kostnadsandel är 100 %.  

Tabell 8. Lista över åtgärder som Figur 11 är baserad på. 

Åtgärd Kostnad (mnkr) 

(Tillberga)–Ransta, spårbyte 53,9 

Herrljunga–Alingsås, Floby–Alingsås, Spårbyte 196,5 

Aleholm–Grevaryd, rälsbyte 18,5 

Alingsås–Göteborg, rälsbyte 158,8 

Alvesta–Älmhult, spårbyte 181,6 

FIST spårbyte Gistad–Mjölby, akutåtgärd 39,2 

FIST spårbyte Strångsjö–Simonstorp, akutåtgärd 21,6 

Hallsberg–Tälle, spårbyte 38,6 

Hudiksvall–Sundsvall, spårbyte 395,9 

Jönköping–Nässjö, rälsbyte 30,1 

Linköping slipersbyte på Tullbron 10,7 

Skövde–Falköping, rälsbyte 33,8 
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Åtgärd Kostnad (mnkr) 

Lockarp–Trelleborg, spårbyte (del) 5,4 

Norrköping, genomfart, spårbyte 13,8 

Strängnäs–Härad (bana) 400,0 

Tranås–Flisby, rälsbyt 25,4 

Tranås–Gripenberg, rälsbyte 9,3 

Tumba bangård, spårbyte 6,7 

Vislanda–Mosselund, spårbyte 250,5 

Ånge bangård 31,2 

Älvsjö, spårbyte 21,2 

3.4.  Trafikstyrning  

Denna åtgärdskategori fokuserar i första hand på åtgärder inom signal- och teleområdet. Exempel på 

projekt är byte av manöversystem, ERTMS och arbetet med Nationellt tågledningssystem, se Tabell 9. 

Av Figur 12 framgår kostnadsfördelningen mellan utvalda kompetenskategorier för detta 

modellprojekt. Utifrån historiska data för åren 2012–2018 och med avseende på den aktuella 

åtgärdskategorin är medelvärdet av den procentuella andelen av kostnaden rapporterad på de ingående 

kompetenskategorierna i förhållande till den totala kostnaden ungefär 96 %. 

Figur  12. Den procentuella kostnadsfördelningen mellan utvalda kompetenskategorier för åtgärder  

beställda av Trafikverket och registrerade  i  ekonomiredovisningssystemet. Medelvärdet  och 

standardavvikelsen för respektive  kompetenskategori visas baserat på åtgärder som utförts mellan 

åren 2010–2018  och invärderats år  2017–2018. Kostnaderna rapporterade för de ingående 

åtgärderna har justerats så att  summan av kompetenskategoriernas kostnadsandel är 100 %.  
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Tabell 9. Lista över åtgärder som Figur 12 är baserad på. 

Åtgärd Kostnad 

[mnkr] 

ARGUS, utbyte av RTU och övergång till IP 22,5 

Bygga bort RCTE för NTL 19,1 

EBICOS TMS och inkompatibla ställverk 38,4 

Helsingborg C/Gbg fjärrstyrning 8,7 

IP/MPLS (Gemini) 6,9 

Kapacitets- och säkerhetsåtgärder i Sundsvall 12,2 

Malmö, Sthlm, Gbg och Gävle. Ombyggnad TC 0,6 

Migrering, rasering CWDM 2,9 

Migrering, rasering Radiolänk 28,2 

Nationellt utbyte hårdvara TC 0,7 

Nässjö–Eksjö, ATC och hastighetshöjning 6,7 

Operativ telefoni 0,3 

Operativ tågnära miljö, utbyte hårdvara 0,1 

Reinvestering mast och fundament 14,7 

Skelleftebanan, införande av ERTMS 15,2 

Trafikantinformation, uppgraderad skyltning 82,7 

Utveckling bildserver tågledningssystem 4,6 

Z, Y - EU parkera och res ATC, mittbanan 5,5 

3.5.  Signal  

Åtgärdsinnehållet i detta modellprojekt utgörs huvudsakligen av signalåtgärder och byte av ställverk, 

se Tabell 10. Kostnadsfördelningen mellan utvalda kompetenskategorier visas i Figur 13. Utifrån 

historiska data för åren 2012–2018 och med avseende på den aktuella åtgärdskategorin är medelvärdet 

av den procentuella andelen av kostnaden rapporterad på de ingående kompetenskategorierna i 

förhållande till den totala kostnaden ungefär 88 %. 
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Figur  13. Den procentuella kostnadsfördelningen mellan utvalda kompetenskategorier för åtgärder  

beställda av Trafikverket och registrerade  i  ekonomiredovisningssystemet. Medelvärdet  och 

standardavvikelsen för respektive  kompetenskategori visas baserat på åtgärder som utförts mellan 

åren 2010–2018  och invärderats år  2017–2018. Kostnaderna rapporterade för de ingående 

åtgärderna har justerats så att  summan av kompetenskategoriernas kostnadsandel är 100 %.  

Tabell 10. Lista över åtgärder som Figur 13 är baserad på. 

Åtgärd Kostnad (mnkr) 

Alingsås, signalställverk 53,3 

Alvesta, signalställverk 1,2 

Alvesta–Eslöv, införande av Å-relä 0,4 

Alvesta–Gemla, mellanblocksignal 3,9 

Arbetspendling storstad: Älvsjö och Solna kraftmatning 16,6 

Byte magasinsenheter Ånge 2,8 

Börringe, slopning av hastighetsnedsättning 0,4 

Eslöv–Dammstorp, blocksignal 3,0 

Göteborg C, byte signalställverk 585,3 

Hässleholm–Lund, signalteknisk trimning 18,3 

Landskrona, slopning av ställverk 7,4 

Lernacken, repeterbaliser 1,5 

Mosselund, uppdaterande hastighetsbalisgrupper 0,4 

Nationellt utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens 

S7 1,3 
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Åtgärd Kostnad (mnkr) 

Nationellt utbytesprogram, reservdelssäkring optobaliser 17,9 

Ramlösa, closeup signaler 9,8 

Signalåtgärder: paket ombyggnad av vägskydd V1 & V2 i 

Ransta, utbyte av växelriktare 3,3 

Trelleborgsbanan, mellanblock signal 2,9 

Utredning och åtgärder i ställverk i Eskilstuna 1,5 

Önnestad, mellanblocksignaler 4,9 

3.6.  Mötesstationer och  mötesspår  

Mötesstationer, mötesspår, stickspår, vändspår och bangårdsförlängning är några exempel på projekt 

inom denna åtgärdskategori. Exempel på konkreta projekt redovisas i Tabell 11. Kostnadsfördelningen 

mellan utvalda kompetenskategorier för detta modellprojekt visas i Figur 14. Utifrån historiska data 

för åren 2012–2018 och med avseende på den aktuella åtgärdskategorin är medelvärdet av den 

procentuella andelen av kostnaden rapporterad på de ingående kompetenskategorierna i förhållande till 

den totala kostnaden ungefär 62 %. 

Figur  14. Den procentuella kostnadsfördelningen mellan utvalda kompetenskategorier för åtgärder  

beställda av Trafikverket och registrerade  i  ekonomiredovisningssystemet. Medelvärdet  och 

standardavvikelsen för respektive  kompetenskategori visas baserat på åtgärder som utförts mellan 

åren 2010–2018  och invärderats år  2017–2018. Kostnaderna rapporterade för de ingående 

åtgärderna har justerats så att  summan av kompetenskategoriernas kostnadsandel är 100 %.  
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Tabell 11. Lista över de åtgärder som Figur 14 är baserad på. 

Åtgärd Kostnad [mnkr] 

Algutsgården 151,7 

Aptas, bangårdsförlängning 52,4 

Gransjön, bangårdsförlängning 63,5 

Gullträsk, bangårdsförlängning 60,2 

Gävle–Sundsvall, ökad kapacitet/framkomlighet 528,8 

Kil–Ställdalen 648,1 

Stenkullen 174,8 

Tornhill, förbigångsspår 47,3 

Alingsås, vändspår 405,3 

3.7.  Kraftförsörjning  

I detta modellprojekt ingår i första hand åtgärder inom elkraftsområdet där byte av omformarstationer, 

nya omriktare, åtgärder med avseende på förstärkningslina, funktionshöjande reläskydd är några 

exempel på aktiviteter inom denna åtgärdskategori, se Tabell 12. Den kostnadsfördelning som 

resulterar för utvalda kompetenskategorier redovisas i Figur 15. Utifrån historiska data för åren 

2012–2018 och med avseende på den aktuella åtgärdskategorin är medelvärdet av den procentuella 

andelen av kostnaden rapporterad på de ingående kompetenskategorierna i förhållande till den totala 

kostnaden ungefär 86 %. 

Figur  15. Den procentuella kostnadsfördelningen mellan utvalda kompetenskategorier för åtgärder  

beställda av Trafikverket och registrerade  i  ekonomiredovisningssystemet. Medelvärdet  och 

standardavvikelsen för respektive  kompetenskategori visas baserat på åtgärder som  utförts mellan 

åren 2010–2018  och invärderats år  2017–2018. Kostnaderna rapporterade för de ingående 

åtgärderna har justerats så att  summan av kompetenskategoriernas kostnadsandel är 100 %.  
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Tabell 12. Lista över åtgärder som Figur 15 är baserad på. 

Åtgärd Kostnad (mnkr) 

Fjärrstyrning av utmatningsfrånskiljare samt 

transformatorstationer 7,1 

Flens övre–Öxelösund, dragning återledare 11,1 

Frövi–Arboga, dragning förstärkningslina 8,9 

Göteborg (Älvängen), ny omformarstation 138,1 

Hudiksvall, Gävle, Tierp standardhöjande åtgärder 15,9 

Ljusdal-Granbo, förstärkningsåtgärd 17,0 

Lund, omformarstation 1,6 

Solna, utbyggnad kopplingscentral 90,6 

Stenbacken–Riksgränsen 75,7 

Valskog–Folkesta, dragning förstärkningslina 11,8 

3.8.  EL-åtgärder,  övriga  

Byte av kraftförsörjning, informationsteknik, mobila elverk, värmeposter och 15 kV ställverksbyte är 

några exempel på åtgärder inom denna åtgärdskategori, se Tabell 13. Kostnadsfördelningen mellan 

utvalda kompetenskategorier för detta modellprojekt visas i Figur 16. Utifrån historiska data för åren 

2012–2018 och med avseende på det aktuella modellprojektet är medelvärdet av den procentuella 

andelen av kostnaden rapporterad på de ingående kompetenskategorierna i förhållande till den totala 

kostnaden ungefär 91 %. 
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Figur  16. Den procentuella kostnadsfördelningen mellan utvalda kompetenskategorier för åtgärder  

beställda av Trafikverket och registrerade  i  ekonomiredovisningssystemet. Medelvärdet  och 

standardavvikelsen för respektive  kompetenskategori visas baserat på åtgärder som utförts mellan 

åren 2010–2018  och invärderats år  2017–2018. Kostnaderna rapporterade för de ingående 

åtgärderna har justerats så att  summan av kompetenskategoriernas kostnadsandel är 100 %.  

Tabell 13. Lista över åtgärder som Figur 16 är baserad på. 

Åtgärd Kostnad (mnkr) 

5266 Olskroken, elstaket 2,3 

Bandel 215, 216, 217, 218 utbyte 

hjälpkrafttransformatorer 8,1 

Berga 400 volts lokvärmepost 0,4 

Jakobshyttan, utbyte ställverk och stationsdator 35,9 

Mora, utbyte personsäkra ställverk 31,4 

Norrköping, redundant kraftförsörjning TC 2,9 

Omkopplingsautomatik i teknikhus 2,8 

Tågvärmeposter Uddevalla lokstall 1,3 

Utbyte av överspänningsskydd till ny standard för 

kraftmatning till teknikhus 1,0 

3.9.  Kontaktledning  

För detta modellprojekt ligger fokus på upprustning av kontaktledning och konstruktion av ny 

kontaktledning i samband med elektrifiering, se Tabell 14. Den kostnadsfördelning som resulterar för 

utvalda kompetenskategorier redovisas i Figur 17. Utifrån historiska data för åren 2012–2018 och med 

avseende på den aktuella åtgärdskategorin är medelvärdet av den procentuella andelen av kostnaden 

rapporterad på de ingående kompetenskategorierna i förhållande till den totala kostnaden ungefär 

80 %. 
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Figur  17. Den procentuella kostnadsfördelningen mellan utvalda kompetenskategorier för åtgärder  

beställda av Trafikverket och registrerade  i  ekonomiredovisningssystemet. Medelvärdet  och 

standardavvikelsen för respektive  kompetenskategori visas baserat på åtgärder som utförts mellan 

åren 2010–2018  och invärderats år  2017–2018. Kostnaderna rapporterade för de ingående 

åtgärderna har justerats så att  summan av kompetenskategoriernas kostnadsandel är 100 %.  

Tabell 14. Lista över åtgärder som Figur 17 är baserad på. 

Åtgärd Kostnad (mnkr) 

Dals–Rostock–Kornsjö, kontaktledningsupprustning 159,1 

Borås Bangård, kontaktledningsupprustning 67,8 

Hässleholm–Lund, kontaktledningsupprustning 16,4 

Laxå–Falköping, kontaktledningsupprustning 246,3 

Ockelbo–Storvik, kontaktledningsbyte och hjälpkraft 91,3 

Sandhem–Nässjö, byte hjälpkraftisolatorer 3,9 
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4.  Kalibrering  av  prognosmodell  

Prognostiseringen av framtida resurs- och kompetensbehov med den föreslagna metoden kommer vara 

behäftat med flera osäkerhetsfaktorer. Standardavvikelsen som redovisades för varje 

kompetenskategori och modellprojekt i föregående kapitel är ett osäkerhetsmått genom att den visar 

storleken på den avvikelse i en kompetenskategoris kostnadsfördelning för olika åtgärd i ett 

gemensamt modellprojekt. Ytterligare utmaningar diskuteras i Kapitel 2.6. För att hantera, och om 

möjligt kompensera för, dessa osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att kalibrera prognosmetoden. 

Figur 18 illustrerar schematiskt en procedur för att göra detta. Kortfattat motsvarar denna att 

prognosmetoden används för att göra en beräkning utgående från ett historiskt kostnadsutfall och att 

det resulterande resursbehovet jämförs mot branschens kompetenssammansättning känd från den 

utförda kartläggningen. Nedan följer en stegvis sammanfattning av kalibreringsproceduren: 

1. Kostnader spenderade på åtgärder i infrastrukturägarnas anläggningar utförda under de 

närmast föregående åren (förslagsvis under tre år tillbaka i tiden) sammanställs och delas in i 

de åtgärdskategorier/modellprojekt som prognosmetoden tar hänsyn till. Kostnaden per 

åtgärdskategori medelvärderad över år utgör ingångsvärden till nästa steg. 

2. Prognosmodellen tillämpas för att prediktera resursbehovet baserat på de historiska 

kostnaderna framtagna från föregående steg. 

3. Det resulterande resursbehovet redovisat för de yrkesgrupper som prognosmetoden planeras 

att ta hänsyn till jämförs med motsvarande resultat från kartläggningen av branschens 

kompetenssammansättning. Avvikelsen mellan resultatet från prognosmodellen och 

kartläggningen utvärderas. Om denna bedöms vara tillräckligt liten är kalibreringen av 

prognosmodellen färdig och metoden anses då kunna tillämpas för att ta fram skarpa 

prognosresultat. Om avvikelsen däremot anses för stor, fortsätt till nästa steg. 

4. Modellprojekten modifieras manuellt vartefter prognosmodellen uppdateras. 

Kalibreringsproceduren fortsätter därefter på Steg 2 ovan. 

Figur  18. Illustration av tänkt metod för kalibrering av prognosmodellen.  
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5.  Utformning  av  teknisk  systemlösning  

Ett förslag på hur den föreslagna prognosmetoden kan implementeras som en teknisk systemlösning i 

Trafikverkets IT-system har tagits fram. En sådan utveckling skulle behöva följa Trafikverkets 

utvecklingsprocess med stegen: samråd 1, samråd 2 samt godkänd informationssäkerhetsanalys och 

försörjningsprövning. Figur 19 visar ett utkast på lösningsidéns struktur. 

Figur  19. Schematisk  illustration av prognosmetodens implementering som en systemlösning hos 

Trafikverket.  

5.1.  Indatakällor  

Indata behövs från ett flertal källor, både interna hos Trafikverket och från externa parter. Källorna 

behövs för att få information om såväl behoven av, som tillgången till, kompetens. Indata med 

historiska värden för tidigare genomförda åtgärder krävs också. 

5.1.1.  Kompetensbehov 

Från infrastrukturägarna behövs information om de planerade investeringarna och reinvesteringarna 

samt det planerade underhållet. Denna informationen behöver spänna över en gemensam tidshorisont 

som motsvarar den i Nationell plan för transportsystemet. För Trafikverket tas informationen från 

avdelningen Nationell planering. 

5.1.2.  Kompetenstillgång  

Från infrastrukturägarna samt branschens entreprenörer behövs information om tillgången på 

branschspecifik kompetens. Det kan även finnas behov av att få information från källor med kunskap 

om hur tillgången på efterfrågad kompetens ser ut så som SCB eller Seko. 

5.1.3.  Historisk information  för modellprojekt  

Baserat på historiska data från ekonomiredovisningssystemet beräknas medelvärden för 

åtgärdskostnader inom de utvalda åtgärdskategorierna. För varje åtgärdskategori kommer 

modellprojekt att skapas. 

5.2.  Mjukvara  

Mjukvaran som ska tas fram är tänkt att användas för att med hjälp av skapade modellprojekt beräkna 

kompetens- och resursbehov för att genomföra insatserna i respektive åtgärdskategori. 
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5.2.1.  Visualisering  av kompetensgap  

Det prognostiserade eventuella kompetensgapet per år för aktuella yrkesgrupper ska visualiseras. 

Eftersom projektet har flera intressenter ska det säkerställas att prognosresultatet blir tillgängligt för 

hela branschen. 
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