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Förord
Regeringen har gett VTI i uppdrag att granska Vägverkets och Banverkets planer 
för åren 2004–2015 beträffande bärighet, drift och underhåll respektive vidmakt-
hållande. Beställarens kontaktperson har varit Niklas Lundin, Näringsdeparte-
mentet.

Arbetet med rapporten har bedrivits genom en omfattande faktainsamling vid 
respektive myndighet. Såväl Banverkets som Vägverkets huvudkontor och de 
ansvariga för planarbetet, liksom representanter för olika verksamhetsområden,
har besökts vid flera tillfällen. Därutöver har Vägverkets regioner Mitt, Väst och 
Sydöst besökts. Projektet inleddes med ett internt planeringsseminarium vid VTI 
med förberedda diskussioner kring Banverkets och Vägverkets planförslag. En 
intern referensgrupp bildades för granskningen av Vägverkets rapporter. Roger 
Pydokke, SIKA och VTI var lektör vid ett granskningsseminarium där också 
uppdragsgivarens representant och representanter för de granskade myndigheterna
deltog.

VTIs projektledare har varit Gudrun Öberg, som också har haft huvudansvaret 
för granskningen av Vägverkets plan medan Mats Wiklund haft huvudansvaret för 
granskningen av Banverkets plan. Jan-Eric Nilsson har tagit aktiv del i arbetet
med att utvärdera planförslagen från båda myndigheterna.

Linköping augusti 2003 

Gudrun Öberg 
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Granskning av Vägverkets och Banverkets förslag 
till drift- och underhållsstrategier 

av Gudrun Öberg, Mats Wiklund och Jan-Eric Nilsson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 Linköping 

Bakgrund och sammanfattning 
Regeringen har gett väg- och transportforskningsinstitutet i uppdrag att granska 
innehållet i de förslag till drift- och underhållsstrategier för 2004–2015 som 
Vägverket och Banverket skickat på remiss. Denna rapport innehåller en 
redovisning av detta uppdrag. 

Gemensamt för båda trafikverken är det omfattande kunskapsmaterial i form av 
beskrivningar av vägnätets och bannätets standard som finns tillgängligt för 
planeringsarbetet. Man har i viktiga delar också kompletterat detta material med
särskilda studier, enkäter och genom att låta regionerna bearbeta speciella frågor.

Enligt instruktionerna från Näringsdepartementet ska verken utforma sina
åtgärdsförslag för att minimera den samhällsekonomiska kostnaden för att hålla 
infrastruktur tillgänglig för trafik. Kriterier för när åtgärder ska sättas in – vad som 
av Vägverket kallas målnivåer – bör därför väljas med denna utgångspunkt. 
Problemet är att det är svårt och många gånger omöjligt att med utgångspunkt från
tillgänglig dokumentation avgöra hur målnivåerna valts, om det skett på samhälls-
ekonomiska grunder eller om det är andra överväganden som varit vägledande för 
att komma fram till dessa gränsvärden. Det har därför inte varit möjligt att som en 
del av granskningen komma fram till om man gjort rimliga avvägningar mellan
olika aspekter på driftinsatserna.

Många gånger måste i synnerhet beskrivningen av vägnätets tillstånd baseras 
på subjektiva kriterier, något som gör det svårt att få en samlad beskrivning av de 
fel och brister som finns. Dessutom saknas ofta också kunskap om hur samhällets
kostnader ökar när vägens eller banans standard försämras liksom om så kallade
åtgärdseffektsamband det vill säga hur olika underhållsåtgärder kan förbättra 
standarden.

Bristen på mått och kunskaper innebär att planeringsprocessen i betydande 
omfattning karaktäriseras av en strävan att komma överens. Företrädare för 
Vägverkets regionala och centrala nivåer är experter på drift- och underhålls-
åtgärder och man har också i varierande omfattning utnyttjat företrädare för 
näringsliv och andra intressenter för att klargöra hur den tilldelade planerings-
ramen lämpligen bör användas. Likartade förhållanden påverkar också Banverkets 
arbete. Vår uppfattning är att detta tillvägagångssätt, med tanke på de stora 
problem som kan finnas med att belysa åtgärdsbehovet på ett mera systematiskt
sätt, kan ha mycket som talar för sig.

En process som på detta sätt försöker identifiera den bästa användningen av en 
viss resurstilldelning på grundval av rimlighetsbedömningar och kompromisser
lämnar emellertid stora luckor i andra avseenden. Det är exempelvis inte möjligt
för en utomstående att avgöra hur stort det så kallade eftersläpande underhållet är. 
För att avgöra hur mycket resurser som ”borde” avsättas för vägunderhåll i 
förhållande till den tilldelning av resurser som anges i planeringsramen krävs 
väsentligt mer precisa kunskaper än vad som redovisats. Vi kan därför inte efter 
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genomförd granskning avgöra om eftersläpningen är större eller mindre än vad 
som hävdas av Vägverket, eller för den delen om det över huvud taget finns någon 
eftersläpning.

Möjligheterna att med mer eller mindre formella kriterier eller modeller fördela
medel för att genomföra bärighetshöjande åtgärder är om möjligt ännu sämre än 
möjligheterna att analysera underhållsinsatser. Vår genomgång har visat att ett 
omfattande planeringsarbete har lagts ner för att behandla dessa frågor och att en 
stor mängd möten har genomförts, inte minst med representanter för det lokala 
näringslivet och för länen. En stickprovskontroll indikerar också att representanter 
från länsstyrelser och näringsliv som deltagit i denna process tycks vara nöjda 
med det sätt som arbetet bedrivits på; däremot är man mindre nöjd med de nivåer 
på medel som man slutligen tilldelats.

Trots de mätproblem som påtalats torde det vara möjligt att redovisa någon
grundläggande princip, någon röd tråd, som styrt fördelningen av planeringsramen
mellan åtgärdskategorier och/eller mellan regioner. Vi har inte kunnat identifiera 
några sådana resonemang. Det har därför inte varit möjligt att göra en samlad
tolkning av om Vägverkets planförslag i dessa delar är i enlighet med de
instruktioner som utfärdats.

Redovisningen av arbetsmetoder och principer för när åtgärder bör genomföras
är i vissa stycken lättare att följa i Banverkets planförslag. På en viktig punkt finns 
emellertid ett problem av likartad natur som vad som nu sagts om Vägverkets 
förslag. Vi tänker då på Banverkets påstående om att man med tilldelad
planeringsram kan minska ”de infrastrukturrelaterade förseningarna” med
20 procent och att det under planperioden krävs ytterligare 8 miljarder kr för att 
halvera förseningarna. Vår genomgång visar att tillgängligt material inte gör det 
möjligt att vare sig verifiera eller förkasta detta påstående. Problem med data-
fångst, dels vad gäller trafikbelastning på bandelsnivå, dels beträffande 
förseningsstatistiken, gör det också svårt att bedöma de samlade konsekvenserna 
av planförslaget. 

Banverket har också dokumenterat hur man gått till väga när mål satts upp för 
spåranläggningarnas tekniska tillstånd. Målen förefaller inte som orimliga, men de
har inte prövats i samhällsekonomisk kalkyl. Det innebär att marginella 
justeringar av målnivåerna mycket väl kan vara samhällsekonomiskt lönsamma.
Dessutom är dokumentationen av sambandet mellan föreslagna åtgärder och 
målnivåer för tekniska tillstånd bristfällig.

Inför det framtida planeringsarbetet finns det skäl att framhålla att den snabba
förändring som samhället genomgår också kan vara av betydelse för hur 
planeringsarbetet i framtiden bör läggas upp. Det kan till exempel finnas skäl att 
bredare överväga balansen mellan drift- och underhållsåtgärder å ena sidan och å 
andra sidan helt andra åtgärder för att påverka samhällets resursanvändning. Det 
är exempelvis väl känt att tunga fordon bryter ner i synnerhet dåliga vägar mycket
snabbt. Fordonens exakta utformning – antal axlar etc. – kan också påverka 
vägens nedbrytning. Om man kunde utveckla metoder för att med en 
kilometerskatt ta ut särskilt höga avgifter när tunga fordon använder sådana vägar 
skulle sannolikt behovet av underhåll och bärighetshöjande åtgärder minska.
Utvecklingen av GPS och mobiltelefoni gör det möjligt att såväl inom detta som 
säkerligen inom många andra områden hitta lösningar som tidigare inte varit
möjliga. Också inom järnvägsområdet finns sannolikt denna typ av möjligheter till 
avvägningar mellan användningen av olika styrmedel. Som en del av planeringen 
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skulle trafikverken för regeringen därför kunna översiktligt beskriva hur den 
tekniska utvecklingen påverkar tillgången till styrmedel.

Som framgår av vår redovisning bör man också sträva efter att utveckla 
metoder som gör det möjligt att avgöra om marginella omfördelningar av medel
mellan budgetar skulle öka den samlade nyttan av tilldelade medel. Även om 
departementet kan, och i vissa fall bör, fastställa budgetar för delaktiviteter så kan 
en återföring av information om att exempelvis medel borde överföras från 
beläggningsunderhåll till bärighetsåtgärder eller vice versa vara av intresse för 
framtida avvägningar. 
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Analysis of the Swedish National Road Administration’s and Banverket’s 
proposals regarding operation and maintenance strategies 

by Gudrun Öberg, Mats Wiklund och Jan-Eric Nilsson 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping 

Background and summary 
The Government has assigned the Swedish Road and Transport Research Institute
the task of analysing the content of the proposals for operation and maintenance
strategies that the Swedish National Road Administration and Banverket (the
Swedish National Rail Administration) have submitted for comment. This
memorandum constitutes a report of this assignment.

Common to both the traffic administrations is the extensive knowledge in the 
form of descriptions of the road and rail networks’ standard that are available
when planning. Important parts of this material have also been supplemented with 
studies and surveys, and by having the regions themselves work on special issues. 

According to the directives of the Ministry of Industry, Employment and 
Communications, the two administrations are to devise their own proposals for 
measures to minimise the cost to the public economy of keeping the infrastructure 
accessible for traffic. The criteria for when measures are to be applied – which the 
National Road Administration calls target levels – should therefore be chosen on 
this basis. The problem here is that it is difficult, and in many cases impossible, on 
the basis of the available documentation, to determine how the target levels have
been chosen, whether this has been done according to public economy principles,
or if other considerations have been the guiding principles when determining
these limits. For these reasons, it has not been possible in our analysis to ascertain
whether a reasonable balance has been achieved between different aspects of the 
measures proposed with regard to operation.

The description of the condition of the road network in particular must often be 
based on subjective criteria, which makes it difficult to get a full picture of the
defects and shortcomings that exist. Moreover, there is often no knowledge of 
how society’s costs increase when the condition of the road or track deteriorates, 
or of the linkages between action and effect, i.e. how different maintenance
measures might improve the standard.

The lack of measurements and knowledge means that the planning process is to 
a considerable extent characterised by an endeavour to agree. Representatives of
the National Road Administration at regional and central level are experts on 
operation and maintenance measures, and representatives of trade and industry 
and other stakeholders have also made contributions in varying degrees to help 
clarify how the assigned planning framework should best be used. Banverket’s 
work is subject to similar conditions. Our view is that this approach, considering 
the great problems that may exist when trying to illustrate the need for action in a
more systematic fashion, may have much that can be said for it.

However, a process that tries in this way to identify the best way of using a
certain resource allocation on the basis of assessments of rationality and
compromises, leaves large gaps in other respects. For example, it is not possible 
for anyone not directly involved to see how great the maintenance lag is. In order 
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to determine the amount of resources that ”should” be allocated to road 
maintenance in relation to the allocation of resources stated in the planning
framework, considerably more detailed information is needed than has been
presented. On the basis of our study, we can therefore not determine whether the 
lag is greater or smaller than the National Road Administration claims, or for that 
matter whether there is any lag at all. 

That possibility to distribute funds to carry out measures to improve bearing
capacity using more or less formal criteria or models is if anything even smaller
than the possibility to analyse the maintenance measures. Our review shows that a 
great deal of planning has gone into dealing with these issues and a great many
meetings have been held, not least with representatives of local trade and industry 
and the county administration. Moreover, a spot check indicates that 
representatives of county administrative boards and trade and industry who have 
taken part in the process seem to be satisfied with the way in which the work has 
been done; on the other hand, they are less happy with the funds that were 
ultimately allocated.

In spite of the measurement problems that have been commented upon, it 
should be possible to present some basic principle, some common guideline, 
underlying the distribution of the planning framework between different 
categories of action and/or between regions. We were not able to identify any 
such lines of argument. It has therefore not been possible to make a general 
interpretation as to whether the National Road Administration’s planning proposal 
conforms to the directives issued in this respect.

The presentation of work methods and principles for determining when 
measures should be applied are in part easier to follow in Banverket’s proposal. 
On one important point, however, there is a problem of a similar nature to what 
we have said about the National Road Administration’s proposal. Banverket
claims that with the planning framework allocated, the administration can reduce 
“the infrastructure-related delays” by 20% and that a further SEK 8 billion is 
needed in order to halve the delays. Our review showed that it is not possible on 
the basis of the material available to either verify or reject this claim. The problem 
of data capture, partly with regard to traffic load at the track section level, and
partly with regard to the delay statistics, makes it difficult to assess the overall
consequences of the proposal. 

Banverket has also documented their procedure for setting targets for the 
technical condition of the track systems. The targets do not seem to be 
unreasonable, but have not been checked in any public economy calculation. This 
means that marginal adjustments to the target levels may very well be profitable
from the point of view of the public economy. Moreover, the documentation of 
the linkages between proposed measures and target levels for technical condition 
is insufficient.

Considering the plans for the future, there is reason to call attention to the fact
that the rapid change that society is undergoing may also have an impact on how 
planning work should be drawn up. There might, for example, be good reason to 
consider on a broader front the balance between operation and maintenance
measures on the one hand, and completely different measures to influence 
society’s use of resources on the other. It is a well-known fact, for example, that 
heavy vehicles break down bad roads in particular very quickly. The precise 
configuration of the vehicles – the number of axles etc. – may also affect the 
degradation of the road. If some means could be devised to levy an especially 
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high duty in the form of a kilometre charge on heavy vehicles for using such 
roads, the need for maintenance and measures to improve bearing capacity would
probably be reduced. The development of GPS and mobile telephony allows us to 
find solutions that would earlier have been impossible with regard to both this and 
assuredly many other issues. It is probable that this kind of possibility to balance 
the use of different instruments of control also exists in the rail sector. As a part of
the planning, the traffic administrations would then be able to describe to the
Government in general terms how technical development affects the accessibility
to instruments of control.

Our arguments show that there is a need to develop methods that make it 
possible to determine whether marginal reallocations of funds between budgets 
would increase the total benefit from funds allocated. Even if the ministries can, 
and in some cases should, fix budgets for sub-activities, a feedback of 
information, for example that funds should be transferred from road pavement
maintenance to measures to improve load bearing capacity, may be of interest
when weighing measures against each other in the future. 
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1 VTIs synpunkter på de frågor som ställts
VTI har fått Näringsdepartementets uppdrag att granska Vägverkets och 
Banverkets förslag till drift- och underhållsstrategier, bland annat för att bedöma
om arbetet genomförts i enlighet med regeringens direktiv. För Vägverkets del ska 
även bärighetsplanen granskas. Granskningen skall även innefatta en översiktlig
bedömning av kvaliteten hos det underlagsmaterial som Vägverket och Banverket 
använt, liksom av kvaliteten i de slutsatser som dragits. Vi besvarar här dessa
frågor i tre huvudavsnitt; för Vägverkets drift och underhåll (avsnitt 2) respektive 
dess bärighetsåtgärder (avsnitt 3) och för Banverkets plan (avsnitt 4). I två bilagor
redovisas vår genomgång av de olika planerna.

2 Vägverkets drift och underhåll 
För drift- och underhållsplanen ska följande specifika frågor besvaras. 

¶ Vilka arbetsmetoder har Vägverket använt i bedömningen av tillståndet och 
uppskattningen av eftersläpningens storlek?

¶ Vilken kvalitet håller beslutsunderlaget i denna del och vilken osäkerhet finns
det i Vägverkets slutsatser?

¶ Hur påverkar Vägverkets val av målstandard och prioritering av åtgärder 
möjligheterna att uppnå de transportpolitiska målen inom de givna ramarna?

¶ I vilken mån bidrar den allt mer komplexa vägutrustningen och de ökande
transportvolymerna till ökade kostnader för drift och underhåll under 
planperioden?

¶ Hur fördelas den eventuella kostnadsökningen per år under perioden?

Vi redovisar våra överväganden genom att först behandla den tillståndsbedömning
som gjorts (2.1). Därefter kommenteras Vägverkets bedömningar av eftersläp-
ningens storlek (2.2) och frågan om man med det lagda planförslaget klarar att 
uppnå uppställda trafikpolitiska mål (2.3). Slutligen behandlar vi de båda sista 
frågorna om den framtida kostnadsutvecklingen (2.4). 

2.1 Tillståndsbedömning 
Vägverkets bedömning av åtgärdsbehov har resulterat i de kostnader som 
sammanfattas i tabell 1 nedan. Utgångspunkten för denna bedömning är den 
kartläggning som gjorts av tillståndet eller standarden på landets vägar. När man
kan konstatera att standarden har sjunkit till en viss nivå finns anledning att vidta 
de olika typer av åtgärder som ryms inom budgeten för drift och underhåll. 
Mätning och beskrivning av vägnätets tillstånd, och de kriterier som används för 
att identifiera ett åtgärdsbehov, är därför avgörande för att kunna bedöma vilka 
resurser som krävs för att vägarna fortlöpande ska kunna användas på ett smidigt
och säkert sätt. I den utsträckning som tilldelade medel inte är tillräckliga för att
upprätthålla de mål för standarden som formulerats uppkommer en eftersläpning. 
Också eftersläpningen bestäms därför av hur tillståndet mäts respektive de
åtgärdskriterier som fastställs. 

Man kan förenklat säga att vägarnas och vägutrustningens tillstånd mäts på två
sätt; med objektiva mätmetoder och med subjektiva bedömningar. Objektiva
mätmetoder innebär att olika typer av mätinstrument utnyttjas för att dokumentera
vägens standard i vissa angivna dimensioner. Exempelvis mäts vägytans standard 
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årligen med så kallade RST-mätbilar, fordon med utrustning som gör ett antal 
registreringar och som redovisas för varje avsnitt om 20 eller 400 meter. Två mått
som tas fram på detta sätt används vid upprepade tillfällen under planerings-
arbetet, nämligen jämnheten längs med vägen och jämnheten tvärs vägen. De mått
som utnyttjas är IRI (International Roughness Index) respektive spårdjup.

Tabell 1 Sammanställning av årligt åtgärdsbehov samt eftersläpning. 
Verksamhet, mnkr per år Drift/underhåll Eftersläpning 2002
Belagda vägar 2 940 14 000 
Grusvägar 470 1 200
Bro/tunnel 940 500
Vägutrustning 1 020 1 300 
Vinterdrift 1 720 
Färjetrafik 370
Väginformatik 180
SUMMA 7 640 17 000 

En planering som baseras på objektiva mätmetoder har som främsta fördel att man
säkerställer att en och samma måttstock används överallt. Man vet på så sätt att 
tillståndet på vägarna kan jämföras såväl mellan olika delar av landet som mellan
olika år. Men objektiva mätmetoder kan självfallet enbart mäta de aspekter på 
vägens standard som går att definiera och som det finns relevanta utrustningar för 
att mäta. Eftersom mått och mätinstrument stundtals saknas är det nödvändigt att 
komplettera objektiva mått med subjektiva bedömningar.

Men därmed uppstår ett nytt problem just genom att sådana bedömningar är 
subjektiva till sin natur. Granskarens egna uppfattningar och prioriteringar kan 
påverka resultatet av bedömningen utan att det för någon annan är möjligt att 
hävda att bedömningen är felaktig. Olika bedömare, och bedömare i olika 
regioner, kan därför i realiteten använda sig av olika måttstockar. Användningen 
av subjektiva bedömningar innebär därför en betydande osäkerhet i sig. 

Vår bedömning: Det finns idag inte konceptuella mått och användbara 
mätinstrument som gör det möjligt att undvika behovet av att använda subjektiva 
metoder för att mäta många dimensioner av vägnätets tillstånd. Det finns heller 
ingen grund att ifrågasätta de tillvägagångssätt som Vägverket faktiskt har 
utnyttjat så som vi har kunnat tolka redovisningen. Däremot är det svårt att från 
tillgängligt material få en samlad bild av vägnätets tillstånd i alla de dimensioner
som är relevanta att mäta. Detta gör det också svårt att avgöra om man använder 
likartade mått och kriterier i alla regioner. 

Problemet med att mäta tillstånd, och också att med en rimlig grad av säkerhet
mäta effekterna av de olika underhållsåtgärder, ligger sannolikt bakom 
utformningen av den process som genomförts och som lett fram till det
planförslag som sammanfattas i tabell 1. Planeringsprocessen kännetecknas av 
förslag och motförslag som går mellan huvudkontor och regioner. Kommentarer
och kritik leder till justeringar och jämkningar, men ofta utan att det är möjligt att
utifrån genomskåda vilka kriterier som förändras och vilka nya principer som
gäller. Processen kännetecknas av ett sökande efter samstämmighet eller
konsensus snarare än fasta principer och enhetliga mått.

Vår bedömning är att en process av denna natur sannolikt inte går att undvika 
med tanke på de kunskapsbrister som finns och också sannolikt kommer att bestå i 
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framtiden. Detta utesluter emellertid inte att man bör eftersträva en förbättrad
beskrivning av de överväganden som lett fram till det lagda planförslaget. Det har 
också ett egenvärde att vägstandard i dess olika dimensioner mäts och behandlas 
på i huvudsak samma sätt i olika delar av landet. Vi är osäkra på hur det förhåller 
sig med detta i planförslaget.

Man kan därför överväga att i framtiden utveckla tillvägagångssätt som 
minskar spridningen i de bedömningar som görs. Ett sätt är att med stick-
provsteknik jämföra vägavsnitt som enligt bedömningar i respektive region ska ha 
samma typ av problem för att konstatera hur det förhåller sig i realiteten. Man kan
också överväga att använda sig av ett begränsat antal särskilda granskare som får
studera vägavsnitt som av regionerna bedöms ha en otillräcklig standard och man
kan försöka utveckla protokollföringen från regionernas granskningar. Det finns 
sannolikt också möjlighet att utveckla ytterligare objektiva mått som ersätter
behovet av subjektiva granskningar. En för landet gemensam databas som
redovisar vägarnas standard och som löpande uppdateras med de (objektiva och 
subjektiva) mätningar som görs kan också vara ett betydelsefullt planerings-
hjälpmedel.

2.2 Uppskattning av eftersläpningens storlek 
Från det att en mätning gjorts av vägens tillstånd, det vill säga dess standard, är
det naturliga nästa steget att avgöra om standarden inte längre är tillfyllest. Man 
gör detta genom att definiera en målnivå, ett kriterium som innebär att när 
exempelvis värdet på IRI blir allt för högt – när vägen är allt för ojämn i längdled 
– bör något göras. Om en åtgärd inte genomförs i enlighet med detta värde uppstår 
en eftersläpning. 

Den avgörande frågan är då hur det kritiska värdet – som Vägverket kallar
målstandard – ska fastställas. Svaret ges i de instruktioner som Vägverket fått för 
sitt arbete; det är den samhällsekonomiska lönsamheten som ska avgöra vilken
standard som vägnätet bör ha. Innebörden är att man för varje kategori av mått på 
vägens standard tvingas till en balansgång, en avvägning mellan motriktade 
faktorer. I ena vågskålen ligger konsekvenserna för vägtrafikanter och eventuellt 
för kringboende av en sämre standard. Ju mer ojämn en väg är, desto svårare kan 
det vara att hålla en jämn hastighet, desto mer slits bilen och desto högre blir 
underhållskostnaden, drivmedelsförbrukningen etc. En sämre väg kan också öka 
risken för olyckor, exempelvis om kantdeformationer ökar risken för avåkningar. 
Kostnaden i vid bemärkelse för den som använder vägen ökar alltså med en sämre
standard.

I den andra vågskålen ligger de kostnader som väghållaren har för att åtgärda 
bristerna. Ju högre krav som ställs på standarden, desto mer pengar måste man
lägga ner på underhåll. Det är i balansen mellan dessa aspekter som den lämpliga
standarden – målstandarden – som ger den samhällsekonomiskt lägsta kostnaden 
bör väljas. 

I ett specifikt fall har vi kunnat konstatera att Vägverket har använt sig av just 
denna typ av modellansats för att identifiera ett kriterium som ska utlösa åtgärder.
Detta avser utformningen av regler för vintervägunderhåll och frågan om det bör 
satsas mer eller mindre resurser på denna verksamhet.

Många andra målkriterier baseras på ingenjörsbedömningar. Skälet är, som vi 
tidigare behandlat, att man saknar möjlighet att objektivt mäta standarden. Man
saknar också en heltäckande kunskap om effektsamband och om hur trafikan-
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ternas kostnader påverkas av en försämring, något som krävs för att göra en 
samhällsekonomisk avvägning. Tekniska kriterier valda av fackmän på området är 
därför en oundgänglig del av underhållsplaneringen. 

Detta argument innebär därför att man i brist på bättre kunskap måste använda 
sig av vad vi kallat ingenjörssamband. Men i vissa delar av planförslagets 
underlagsmaterial sägs därutöver att den målstandard som valts delvis motiveras
av den planeringsram som Vägverket fått; målstandarden är då sådan att målet
ryms inom ramen för de medel som man beräknar kommer att tillfalla 
myndigheten. Om detta är korrekt försvagas tanken på att det finns en i någon 
mening ”objektiv” målstandard; målet beror på resurstilldelningen och man
kommer oavsett hur mycket eller lite pengar som fördelas att uppfylla uppställda 
mål. Vi har emellertid inte lyckats tolka hur denna typ av överväganden har 
påverkat planförslagets utformning.

Det finns också åtgärder som man med modeller kan beräkna samhälls-
ekonomiska effekter men där man åtminstone delvis förbigår resultatet av 
modellberäkningarna för att definiera åtgärdsbehovet. Inom ramen för åtgärder på 
belagda vägar – knappt 3 miljarder per år enligt tabell 1 – ryms bland annat 
periodvis nybeläggning. Man identifierar där ett åtgärdsbehov enligt kriteriet 
”grundläggande standard”. Detta är åtgärder som inte är samhällsekonomiskt
lönsamma men som man ändå anser bör genomföras. Man talar stundtals om att
vägarnas standard bör uppvisa en viss nivå, ”skamgräns”; sämre än en sådan gräns 
är det inte rimligt att låta vägen bli. Innebörden är att underhåll enligt de 
modellberäknade värdena medför att vägens standard sjunker under denna 
skamgräns.

Men därutöver identifieras ett åtgärdsbehov enligt kriteriet ”lönsam standard”, 
vilket utgörs av åtgärder som är samhällsekonomiskt motiverade. I det exempel
som redovisas i bilagda underlagsrapport utgör de åtgärder som motiveras på 
samhällsekonomiska grunder endast en bråkdel av det åtgärdsbehov som 
identifieras på grundval av kriteriet ”grundläggande standard”. 

Som redan behandlats vid flera tillfällen saknas ofta kunskap om de 
effektsamband som krävs för att göra samhällsekonomiska bedömningar. De 
effektsamband som finns kan också vara ofullständiga eller felaktiga. Av sådana 
skäl kan det vara rimligt att ansätta kriterier enligt ”grundläggande standard” på 
det sätt som görs. Däremot är det inte rimligt att detta görs utan att de egentliga
motiven anges för de nivåer som valts. Av vissa inventeringar och bedömningar 
av åtgärder som redovisas kan man också konstatera att regionerna inte alltid 
använder samma definitioner av de nu diskuterade begreppen.

Innebörden av de förhållanden som nu redovisats är att eftersläpningen, det vill 
säga de åtgärdsvolymer som ”egentligen” skulle krävas för att se till att vägnätets
standard har en acceptabel standard, beräknas på synnerligen oklara grunder. Utan 
att den utanförstående granskaren ges en klar och enhetlig definition av vad som 
avses med ”grundläggande standard” går det därför inte att av redovisningen 
förstå varför man menar att det finns ett eftersläpande underhåll. 

I vissa delar av de framställningar som vi tagit del av framstår det som om 
enkäter av typen ”Trafikantbetyg” används för att definiera behovet av åtgärder. 
Det är i så fall kundernas egna bedömningar som avgör frågan om huruvida en 
vägs standard är tillräcklig eller ej. Enligt vår bedömning är emellertid sådana 
enkäter förenade med stora tolkningsproblem. Det finns också – mot bakgrund av 
de motsägande resultaten jämfört med de objektiva mätningar som görs av 
vägytans standard – anledning att överväga om enkäterna kan vidareutvecklas för 

16 VTI rapport 492 



att bättre förstå vad trafikanterna tycker om de tjänster som vägnätet ger. Det finns 
t.ex. inte i enkäten frågor som kan användas för att fånga upp allmänna trender, 
exempelvis om synen på myndigheter i allmänhet eller kanske synen på 
Vägverket har ändrats. Detta kan medföra att man ger ett sämre betyg till en
verksamhet som just denna myndighet ansvarar för samtidigt som den som fyller i 
enkäten egentligen vill reagera på något annat förhållande.

Vår bedömning: Det är ofrånkomligt att mål för vägnätets standard i många fall
måste formuleras på grundval av vad som kallats subjektiva mått och med stöd i 
ingenjörsbedömningar. Vår uppfattning är att detta kan göras på ett mera
genomskådligt sätt så att läsaren kan förstå vad som ligger till grund för de 
målnivåer som valts. I den genomgång som biläggs har vi vid flera tillfällen 
tvingats konstatera att det saknas beskrivningar av de överväganden som lett fram 
till en given målstandard. Det blir på så sätt också omöjligt att avgöra huruvida de 
åtgärdsnivåer som identifieras är lämpliga eller inte.

Som tidigare behandlats innebär den planeringsprocess som används att man
ersätter kunskapsbrister med rimlighetsbedömningar som görs av den bästa 
expertisen på området. Detta torde också kunna anses fungera väl när det gäller att 
fördela en viss planeringsram. Genom att successivt ”känna på” var brister, 
ofullständigheter och skador hos vägen är mest besvärande kommer man i så fall 
fram till en rimlig fördelning av tilldelade medel.

Enligt Vägverkets instruktioner ska målet för vägnätets standard utgå från 
samhällsekonomisk bedömning. Målstandard har endast för vinterväghållningen
satts utifrån sådana beräkningar. För övriga verksamhetsområden kan man delvis 
ha gjort samhällsekonomiska beräkningar, men det förefaller främst ha varit den 
tilldelade ramen som varit styrande. Det går därför inte att avgöra om detta är den 
samhällsekonomiskt optimala planen eller om mer/mindre pengar eller en 
omfördelning mellan olika verksamheter skulle ha gett ett bättre resultat eller om 
det finns ett eftersläpande underhållsbehov. 

Vi har vidare under arbetets gång noterat att verket till sina regioner lämnat
uppmaningar som innebär att en åtgärd som identifieras på grundval av ett visst 
kriterium inte också ska ge utslag på ett annat kriterium. Man kan till exempel
tänka sig att mätning av vägytans jämnhet indikerar att en viss sträcka bör 
beläggas. En separat bedömning av förekomsten av sprickor eller potthål får då
inte leda till att samma sträcka ska åtgärdas också av detta skäl eftersom man då 
skulle få en dubbelregistrering av åtgärdsbehovet. Vårt intryck är att risken för en 
sådan överskattning av åtgärdsbehovet inte kan uteslutas. 

I enlighet med vad som sagts som avslutning till föregående avsnitt finns det 
skäl att vidareutveckla planeringsarbetet inför framtida planeringsomgångar. 
Särskilt skulle ett förbättrat kostnadsunderlag, t.ex. i form av angivande av årlig 
kostnad för beläggningsunderhåll av en km väg för olika trafikklasser, göra det 
möjligt att med bättre precision beräkna den samlade kostnaden för Vägverkets
drift och underhåll. Detta torde också göra det enklare att beräkna vilka 
kostnadsförändringar en höjd eller sänkt standard för olika driftåtgärder innebär. 
Vi tror att en kontinuerligt uppdaterad databas med a-priser av denna art skulle 
fylla en viktig uppgift i planeringsarbetet.

Man skulle på detta sätt också kunna få ett instrument för att jämföra kostnads-
variationer mellan regioner. En region som kan genomföra underhållsåtgärder till 
en lägre kostnad än andra regioner – givet att man kontrollerar för skillnader i 
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trafik, klimat och andra relevanta parametrar – kan ha viktig kostnadsbesparande 
information att överföra till andra regioner. 

2.3 Kan Vägverket uppfylla uppställda trafikpolitiska mål? 
För att klargöra om ett visst åtgärdsförslag uppfyller de trafikpolitiska mål som 
formulerats bör man i ett första steg redovisa hur olika åtgärder – lagning av 
potthål, reparation av en bro eller målning av vägmarkeringar – påverkar
vägnätets standard. Ett naturligt nästa steg är att bedöma hur standarden påverkar 
olika trafikpolitiska mål. Det är emellertid inte uppenbart hur detta görs i 
Vägverkets planförslag. 

Det är inte heller uppenbart i vilken utsträckning som drift- och underhålls-
åtgärder påverkar de olika trafikpolitiska målen. Miljömålet kan bland annat 
påverkas av hur mycket vägsalt som används vintertid, men vi har inte hittat 
någon diskussion om hur den föreslagna policyn påverkar denna eller andra 
aspekter av miljömålet.

Det är också oklart hur man resonerar om målen för tillgänglighet och 
transportkvalitet som i sig utgör kärnan i den verksamhet som bedrivs. Nya
beläggningar gör det lättare och billigare – fordonen slits mindre – att komma
fram på en väg och därmed påverkas också målen. Vägnätet sägs ofta vara av 
avgörande betydelse för en positiv regional utveckling, men vi kan inte genom-
skåda hur man har försökt att närmare mäta denna aspekt. Det finns särskilt 
anledning att återknyta till den tidigare diskussionen kring valet av
”grundläggande standard”. Vår uppfattning efter att ha tagit del av bakgrunds-
dokumentationen är att detta väsentligen är ett sätt att motivera beläggnings-
åtgärder också på mindre trafikerade vägar, åtgärder som inte skulle komma i 
fråga om man enbart baserade sina överväganden på samhällsekonomiska
kriterier. Om denna tolkning är korrekt så skulle man här kunna operationalisera 
åtgärder som huvudsakligen motiveras av en strävan efter att åstadkomma en 
positiv regional utveckling. 

Det transportpolitiska målet om trafiksäkerhet är tvetydigt i samband med
underhållsåtgärder. Om en väg är ojämn kan detta betyda att fordonen kör lång-
sammare än om vägen vore i gott skick. En beläggningsåtgärd kan då förbättra 
framkomlighet och transportkvalitet samtidigt som den – via en högre genom-
snittshastighet – ökar olycksrisken. Vi har inte kunnat identifiera några 
resonemang som visar hur man hanterar sådana problem. Vi har heller inte funnit 
några resonemang som klargör om jämställdhetsmålet påverkas av drift och 
underhållsåtgärder.

Vår bedömning: I Vägverkets planförslag saknas en diskussion som klargör om
och hur, mera precist, de föreslagna drift- och underhållsåtgärderna påverkar 
uppställda trafikpolitiska mål. Det är därför inte möjligt att avgöra hur verkets val 
av målstandard för olika åtgärder kan kopplas samman med de övergripande 
trafikpolitiska ambitionerna.

2.4 Hur kan behovet av drift och underhåll komma att 
utvecklas i framtiden? 

Man kan med utgångspunkt från tabell 1 tolka den genomgång som gjorts så långt 
som att vi behandlat tillvägagångssättet för att komma fram till en lämplig
åtgärdsnivå under det första av planperiodens tolv år. En naturlig följdfråga är
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vilka bedömningar som man har anledning att göra av resurskraven under de 
följande åren. 

För att förhålla sig till denna fråga finns det anledning att kort konstatera den 
djupare innebörden av den typ av planer som här diskuteras. En plan innebär inte 
på något sätt ett löfte eller åtagande från regering eller riksdag gentemot en 
sektorsmyndighet. I stället innebär planen att man, under rimliga förutsättningar, 
pekar ut en inriktning på de kommande årens verksamhet.

En sådan plan är särskilt betydelsefull under de första åren, inte minst eftersom
de bedömningar som görs under planarbetet utgör ett naturligt underlag för arbetet 
med det första årets anslagsäskande. Ju längre fram i tiden som planen behandlar, 
desto svagare blir dess relevans för det praktiska arbetet eftersom ny kunskap och 
nya överväganden kommer att påverka den policy som faktiskt väljs. De första 
fyra åren av planen är också mer betydelsefulla än de kommande årens angivelser 
eftersom den rullande planeringen innebär att en ny plan kommer att fastställas
efter denna period. 

Den del av planen som avser drift- och underhållsåtgärder längre fram i tiden 
har i första hand ett värde för de indikationer som kan lämnas om förväntade 
förändringar av åtgärdsbehovet. Exempelvis kanske det är möjligt att idag 
identifiera att det finns en risk för ökade åtgärdsbehov efter (exempelvis) år fem.
För vissa typer av åtgärder kan det då vara möjligt att på ett tidigt stadium 
genomföra korrigeringar i verksamheten som minskar risken för en framtida
”puckel”.

Långsiktig planering av drift- och underhållsverksamhet är i detta avseende 
något annorlunda än planering av framtida investeringar. Skälet är att såväl 
privatpersoner och företag, men kanske i synnerhet kommunerna, kan betinga sina
beslut om samhällsbyggnadsåtgärder på de planer som finns om statliga invester-
ingar i vägnätet. Planförslag om framtida investeringar har därför en potentiellt 
större praktisk betydelse än förslag till budget för drift och underhåll. 

Inom ramen för dessa allmänna konstateranden har Vägverket i sitt planförslag 
förhållit sig till vissa aspekter som uppenbarligen kan komma att få effekter för 
kostnaderna under kommande år. 
¶ En ökad trafikmängd ökar vägslitaget och därmed – allt annat lika – det 

framtida behovet av drift- och underhållsåtgärder. 
¶ Investeringar i mer komplexa vägutrustningar med relativt korta livslängder 

kan komma att öka behovet av återanskaffning under planperioden.
¶ Driftindex har historiskt ökat snabbare är konsumentprisindex, men av skäl 

som inte är uppenbara.

I den motsatta vågskålen, det vill säga förändringar som innebär ett minskat
framtida resursbehov, har huvudsakligen två aspekter identifierats. 
¶ Det finns skäl att anta en fortlöpande produktivitetsutveckling. 
¶ Reinvesteringar i form av bärighetshöjande åtgärder minskar behovet att 

underhålla sådana vägar; man hänför detta till synergieffekter. 

Sammantaget görs bedömningen att de motriktade effekterna tar ut varandra under 
planperiodens första fyra år. Därefter kan de kostnadsdrivande effekterna ta 
överhanden vilket pekar på ökade framtida kostnader för drift- och underhålls-
åtgärder. Vägverkets bedömning innebär en ökning med 1,5 % per år i fasta 
priser.
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Vår kommentar: Vår bedömning är att Vägverket behandlat dessa frågor på ett 
lämpligt sätt i planförslaget. Eftersom tänkbara kostnadsökningar ligger relativt 
långt fram i tiden innebär dessutom de resonemang som förs att man får tid på sig 
att uppmärksamma trender som kan medföra betydande kostnadsförändringar i 
framtiden. Någon grund för att ifrågasätta de specifika antaganden som gjorts har 
vi inte heller. 
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3 Tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion 
Vägverket har i sitt planförslag delat upp statsvägnätet i tre delar och definierat 
bärighetsmål för respektive del. Arbetet har genomförts i samråd med näringslivet 
och andra intressenter. Planförslaget innehåller en fördelning av de 17 miljarder
kronorna till tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion på väghållningsregion samt
åtgärdstyp. Departementets uppdrag innebär att VTIs granskning av dessa delar 
ska avse följande frågor: 
¶ Vilka arbetsmetoder, samråd och kriterier har Vägverket använt i utpekandet 

av det vägnät som är viktigt för näringslivet?
¶ Förekommer skillnader mellan olika regioner när det gäller kriterier?
¶ Vilka kriterier har Vägverket använt i den geografiska fördelningen av ramen?
¶ Hur stämmer dessa kriterier överens med uppdraget från regeringen?
¶ Vilket underlag har Vägverket använt för att fördela ramen på olika typer av 

åtgärder?

Svaret på dessa frågor ges med beaktande av de skrivningar som finns i 
regeringens planeringsdirektiv till Vägverket (dir. N2001/11612/IR). Där sägs att 
det, när det gäller tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion, är angeläget att 
strategin utgår från det vägnät som bedöms vara viktigt för näringslivet i 
respektive region. Här skall Vägverket i samverkan med bland annat det lokala 
näringslivet och länen definiera ett sådant vägnät. Vägverket skall i den 
geografiska fördelningen av ramen beakta bristerna i systemet, dvs. längden 
avstängd väg, antalet dagar avstängningen varar samt storleken på det trafikflöde 
som berörs. Hänsyn skall också tas till graden av svårighet för den tunga trafiken 
att under tjällossningsperioden nå sina målpunkter, vilket innebär att regioner med
glest vägnät skall ges större tyngd i fördelningen.

Några av de frågor som formuleras ovan är enkla att ge svar på. Det 
förekommer skillnader mellan regioner, exempelvis av hur man definierar det 
vägnät som är ”viktigt för näringslivet”. Detta torde också vara i enlighet med de
instruktioner som Vägverket fått (se ovan). Den bild som vi fått under arbetets 
gång är vidare att man vare sig från länen eller från näringslivet riktar systematisk
kritik mot Vägverkets prioriteringar utan snarare menar man att samarbetet
fungerat väl. Däremot har man synpunkter på ramens storlek, vilket är en fråga
som ligger utanför Vägverkets domvärjo. Regioner med glest vägnät och mycket
tjälrestriktioner har fått mer pengar. Fördelningen av medel till de olika
regionerna beror därför på vilka åtgärdstyper som man beslutar att satsa på och 
inte på några entydiga standardkriterier.

Vad som tidigare sagts om tillståndsbeskrivning och åtgärds-effektsamband
gäller än mer för bärighetsåtgärder än för övriga drift- och underhållsåtgärder. 
Detta innebär att den förhandlingsliknande process som lett fram till planförslaget
i betydande omfattning också omfattat parter utanför Vägverket. Man får på detta 
sätt en bättre uppfattning om hur vissa trafikantgrupper upplever situationen på 
det aktuella vägnätet.

Men detta innebär också att det är än svårare att tränga in i enskildheterna i det 
arbete som bedrivits. Exempelvis har man länsvis genomfört en inventering av 
bristerna i nu aktuella avseenden. Flera olika indikatorer används i detta arbete, 
exempelvis att en väg uppvisar ett högt IRI-värde, att det sker en snabb 
försämring av IRI och/eller spårdjup, att man kan konstatera kanthäng och 
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sprickor och sist men inte minst de erfarenheter som finns från tjällossnings-
perioder. Vissa regioner har kartor med vägar/broar markerade som inte har full 
bärighet (BK1). På dessa kartor kan också finnas markerade vägar med måttlig
och hög risk för tjällossningsrestriktioner. Vi har emellertid inte tagit del av någon 
sammanställning av denna genomgång för hela landet utan bara en samman-
ställning av åtgärdsbehov i kronor för varje region. Det saknas därför en samlad
bedömning av hur besvärande bärighetsproblemen faktiskt är, om det finns ett 
vägnät där en trafik av mer betydande omfattning regelmässigt hindras från att ta 
sig fram på avsett sätt.

Vi kan, mot denna bakgrund, inte bedöma vilka kriterier som utnyttjats för att 
fördela medel regionalt eller mellan olika åtgärdskategorier. Genomgången ger 
vid handen att ett omfattande arbete har lagts ner och att en stor mängd möten har 
genomförts, inte minst med representanter för det lokala näringslivet och för 
länen. Förhandlingar har lett fram till gällande plan. Någon samlad tolkning av de
överväganden som gjorts är emellertid inte möjlig att göra. Vi kan därför bara 
delvis besvara de fem frågor som formulerats i vårt uppdrag från regeringen. 
Detta innebär vidare – återigen i enlighet med de kommentarer som vi hade i 
avsnitt 2.2 – att det inte kan anses påvisat att det finns ett eftersläpande
åtgärdsbehov på detta område.
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4 Drift och underhåll av statliga järnvägar 
Drift och underhåll av statliga järnvägar styrs i stor omfattning av de rigorösa och 
detaljerade säkerhetsbestämmelser som reglerar järnvägstrafiken. Det innebär att 
fel eller skador på delsystem eller komponenter, exempelvis ett signalställverk 
eller en signallampa, inte får konsekvenser för säkerheten på spåret. I stället låter 
man tågtrafiken stanna, eller också får den fortgå men med reducerad hastighet.
Vår tolkning av tillgänglig underlag är därför att Banverkets vidmakthållande-
åtgärder i första hand får konsekvenser för omfattningen av de förseningar som 
inträffar samt mängden inställda tåg. Valet att byta ut komponenter i systemet kan 
dessutom i vissa fall betingas av att man på så sätt kan minska Banverkets egna 
kostnader för verksamheten.

Detta ger också en bakgrund till den fokusering som i planförslaget finns på 
målet att minska förseningarna. Banverket anför exempelvis i sitt förslag att man,
med anvisad planeringsram, under planperioden kan minska förseningarna med ca
20 procent jämfört med 2001. Men detta svarar enligt Banverket inte upp mot
regeringens och kundernas krav utan man bedömer att de infrastrukturrelaterade 
tågförseningarna under perioden bör minska med 50 procent. För att klara detta 
behövs enligt verket ytterligare cirka åtta miljarder kronor.

Vi redovisar resultatet av vår granskning av Banverkets planförslag med
utgångspunkt från de fem frågor som formulerats i uppdraget. 

¶ Vilka arbetsmetoder har Banverket använt i bedömningen av tillståndet?
¶ Vilken kvalitet håller beslutsunderlaget i denna del och vilken osäkerhet finns

det i Banverkets slutsatser?

Banverkets analys av drift- och underhållsåtgärder baseras i stor utsträckning på 
de uppgifter som finns registrerade i Baninformationssystemet (BIS). BIS är en 
databas som med stor geografisk precision beskriver landets järnvägsnät och som
anger positionen för flertalet järnvägsanläggningar. 

Med BIS som referens används flera kompletterande databaser för att registrera
anläggningarnas tillstånd. Så finns bland annat system som registrerar resultatet 
av de spårlägesmätningar som regelbundet görs av landets järnvägar. Där framgår
spåranläggningarnas standard, spårlägesfel och andra fel som uppträder under 
året, tillfälliga hastighetsnedsättningar, osv. 

Vår bedömning är att Banverkets tekniska kunskap om de anläggningar som 
ska drivas och underhållas måste bedömas som god, om än inte fullständig. De
brister som finns kan emellertid vara av sekundär natur i förhållande till 
huvuddelen av den trafik som bedrivs, det vill säga att man har tillräcklig kunskap 
om de delar av nätet som är hårt utnyttjade.

¶ Hur påverkar Banverkets val av banklasser och prioritering av åtgärder 
möjligheterna att uppnå de transportpolitiska målen inom de givna ramarna?

Den första delfrågan handlar om den valda banklassindelingen. Denna 
klassificering utgår från den trafik som bedrivs på banan, mätt som antal tåg eller
mängden bruttoton som utnyttjar en bana per dag. Principen är därefter att de 
standardkriterier som ställs upp för respektive banklass beror på trafikmängd; ju 
fler tåg som utnyttjar en bana, desto högre krav finns anledning att ställa på
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banans standard, mätt i ett antal dimensioner. Just denna koppling bedömer vi som 
väl motiverad. Det är den trafik som bedrivs som har nytta av de åtgärder som 
genomförs. Det förefaller rimligt att en genomarbetad samhällsekonomisk kalkyl 
skulle bekräfta detta angreppssätt. Banverket har dock inte genomfört en sådan 
kalkyl.

Banverkets prioritering av åtgärder verkar därför vara baserat på en strävan att 
minska antalet funktionstörningar och mängden förseningar i de delar av 
järnvägsnätet som har stora trafikmängder på bekostnad av dem som har små. Vi 
har dock inte funnit belägg för att denna ambition i praktiken påverkat 
fördelningen av medel för vidmakthållande mellan de högt och lågt trafikerade 
delarna av järnvägsnätet. Tillgängligt underlag pekar snarast på att – jämfört med 
nuvarande ambitionsnivå – en omfördelning sker till förmån för de minst 
trafikerade banorna. Vi vet dock att Banverkets ekonomiska uppföljningssystem 
är utformat så att en del av kostnaderna för drift och underhållsåtgärder inte 
fördelas på banklasser. Det är därför inte möjligt att göra en heltäckande 
jämförelse av åtgärdsbehovet mellan olika år. 

En ytterligare innebörd av denna strategi är att planen för drift- och 
underhållsåtgärder huvudsakligen tillgodoser det trafikpolitiska mål som avser 
kvalitet i trafiken. Om denna tolkning är korrekt har den mycket som talar för sig. 
Som vi redan konstaterat innebär gällande säkerhetsföreskrifter att brister i banan 
sällan eller aldrig påverkar sannolikheten för att olyckor ska inträffa. Om man 
tvingas att sätta ner hastigheten till följd av fel i banan – något som skulle påverka 
framkomligheten i form av längre res- och transporttider – så tycks ambitionen 
vara att snarast möjligt rätta till sådana fel. Vad gäller övriga transportpolitiska 
mål har vi inte funnit någon systematisk diskussion om hur dessa påverkas av 
drift- och underhållsåtgärder. 

Kvalitetsmålet, mätt som antal förseningsminuter, tycks alltså stå i fokus för 
planeringen. Vi har emellertid inte kunnat hitta underlag som motiverar just de 
kriterier som valts. På samma sätt som i samband med diskussionen om val av 
målnivåer för vägunderhållet bör dessa kriterier baseras på ett samhälls-
ekonomiskt resonemang. Vissa överväganden av denna art finns i underlags-
materialet, men inte så långt att det går att motivera de valda värdena. Omvänt 
finner vi ingenting som talar för att dessa värden är felaktiga. 

Ett allvarligt problem i detta sammanhang är emellertid de databaser som 
registrerar den trafik som bedrivs. Banverket har inte tagit fram underlag för att 
bandelsvis beräkna den årliga trafikbelastningen, dvs. den ”produkt” som 
Banverket ”säljer”. Antalet tåg som trafikerar olika bandelar är känt, men detta är 
otillräckligt utan kunskap om tågens faktiska bruttovikter. Detta gör det svårt eller 
omöjligt att bedöma omfattningen av den trafik som påverkas av de åtgärder som 
man överväger att genomföra. Bristen på kunskap om bruttotonbelastning på de 
enskilda delarna av banan är i dagens läge ett besvärande hinder för att göra 
analyser och bedömningar av genomförda åtgärder eller behovet av nya inom 
järnvägsunderhållet. Bristen borde också i princip vara lätt att åtgärda eftersom 
man för andra ändamål registrerar trafikbelastningen utan att detta sparas i en 
heltäckande databas. 

Inte heller kunskapen om de trafikstörningar och förseningar som inträffar är, 
enligt vår bedömning, av acceptabel kvalitet. Det räcker således inte att registrera 
förseningar i den trafik som bedrivs, utan det är också nödvändigt att kunna följa 
upp om och varför tåg ställts in. Vi har inte kunnat hitta några sådana 
redovisningar i underlagsmaterialet. Det tycks dessutom finnas oklarheter kring 
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orsaksrapporteringen av de förseningar som uppstår. Sådana redovisningar finns 
tillgängliga men enligt uppgift från andra projekt som bedrivs vid bland annat VTI 
är inte Banverket och operatörerna alltid överens om orsaken till att en försening 
har uppstått. Den officiella redovisningen av förseningsorsaker har inte vidimerats 
ömsesidigt av järnvägstransportsystemets aktörer och det är därför inte möjligt att 
bedöma i vilken utsträckning det finns olika uppfattningar om orsakerna.  

Vår samlade bedömning mot bakgrund av denna genomgång är att det skulle 
vara möjligt att bedöma hur Banverkets börvärden för olika banklasser enligt 
planförslaget påverkar det transportpolitiska delmålet om kvalitet. Det kräver 
dock att information samlas in om trafikens och förseningarnas egentliga 
omfattning. Med sådan information skulle en bedömning kunna göras av hur de 
transportpolitiska målen uppnås genom en samhällsekonomisk analys av 
banklassernas börvärden.

¶ Vilket underlag har Banverket använt för att sätta målet på 50 procents 
minskning av de infrastrukturrelaterade tågförseningarna? 

¶ Är Banverkets slutsats att 8 miljarder kronor ytterligare till drift och underhåll 
leder till att de infrastrukturrelaterade tågförseningarna under perioden kan 
minska med 50 i stället för 20 procent rimlig? 

Det av Banverket formulerade målet att mängden infrastrukturrelaterade 
tågförseningar ska minska med 50 procent har inte motiverats och något underlag 
för bedömningen finns inte tillgängligt. Som framgått av den tidigare 
framställningen delar vi bedömningen att man bör fokusera sin verksamhet mot 
insatser som minskar mängden förseningar. Om detta innebär att just en halvering 
av de förseningar som förorsakas av infrastrukturen är en lämplig nivå kan inte 
vare sig förkastas eller beläggas. Särskilt betänkligt torde det dessutom vara att 
det finns en betydande osäkerhet om hur stor del av förseningarna som egentligen 
förorsakas av operatörer respektive infrastrukturhållare. 

Banverket gör vidare bedömningen att 8 miljarder kronor ytterligare till drift 
och underhåll leder till att de infrastrukturrelaterade tågförseningarna under 
perioden kan minska med 50 i stället för 20 procent. Vi har i vår genomgång inte 
funnit något underlag som understöder slutsatsen att det innebär att de 
infrastrukturrelaterade förseningarna skulle minska med just 30 procentenheter. 
Vi har inte heller funnit något underlag som stöder att sådana behov baseras på 
samhällsekonomiska resonemang.  
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1 Inledning; definitioner
De aktiviteter som Vägverket utför på och för vägnätet kan delas upp i fyra 
komponenter. En investering innebär att en ny väg byggs eller att vägens standard 
förbättras, reinvesteringar innebär en ofta omfattande resursinsats som återställer
en nedgången väg till sin ursprungliga standard, underhåll avser större åtgärder 
som syftar till att återställa vägnätets tillstånd till en ursprunglig standardnivå 
medan driftåtgärder avser begränsade och kortsiktiga åtgärder i syfte att kontinu-
erligt hålla vägnätet i användbart skick och att eliminera akuta hot mot vägens 
standard. En bro som rivs och ersätts med en ny med samma standard som den 
förra räknas som en underhållsåtgärd.

I praktiken finns inga entydiga definitioner eller vattentäta skott mellan åtgärd-
erna. I synnerhet är hanteringen av standardhöjningar – som i princip bör räknas 
som investeringar – otydlig. Såväl reinvesteringar som underhåll kan innebära en 
viss standardhöjning. Dessutom sänker en reinvestering eller en nyinvestering ofta 
kostnaderna för underhållet.

Vi ska mot denna bakgrund här redovisa Vägverkets åtgärdsplaner under två 
huvudrubriker, drift och underhåll (avsnitt 2) respektive reinvesteringar eller med
Vägverkets språkbruk bärighetshöjande åtgärder (avsnitt 3). 

Granskningen av Vägverkets plan (Publikation 2003:06 och delar av 2003:03) 
beträffande bärighet, drift och underhåll har medfört att många underlags-
dokument/minnesanteckningar lästs, många fler än som återges i denna rapport. 
Det har också inneburit att representanter för olika verksamhetsområden i 
Borlänge och ute i några regioner intervjuats som komplement till dokumenten
men också beroende på att vissa fakta inte var dokumenterade. Det har ändå inte 
alltid gått att få fram varför t ex vissa igångsättningskriterier ligger på den nivå 
som de gör. Några länsstyrelser har också kontaktas för att få deras syn på 
samarbetet med Vägverket. Alla som kontaktats har varit mycket tillmötesgående
och hjälpt till att söka och ge information.
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2 Drift och underhåll 
Den årliga drift- och underhållsverksamhet som Vägverket enligt planförslaget
vill genomföra under planperioden framgår av tabell 1. Där framgår också 
årskostnader och uppskattad eftersläpning för de olika verksamheterna. Den 
senaste beräkningen av årskostnad är utförd i 2002 års prisnivå och uppräknad till 
2004 års prisnivå. 

Vi inleder med att kort beskriva de modellbegrepp som kan användas för att 
tolka behovet av beläggningsunderhåll (avsnitt 2.1). Av det följer också en 
definition på det ofta återkommande begreppet eftersläpning. Därefter behandlas 
de definitioner som Vägverket valt för att en åtgärd ska utlösas, vad som kallas 
målnivån (2.2). Med denna utgångspunkt redovisas de resonemang som leder 
fram till slutsatsen att det behövs knappt tre miljarder kronor för att underhålla
belagda vägar under 2004 (2.3) och resonemangen bakom behovet av resurser för 
att genomföra övriga åtgärdskategorier (2.4). En separat behandling ges av den 
bedömda kostnadsutvecklingen under planperioden (2.5).

Tabell 1 Sammanställning av åtgärdsbehov enligt målnivå samt eftersläpning. 
Verksamhet, mnkr per år Drift/underhåll Eftersläpning 2002
Belagda vägar 2 940 14 000 
Grusvägar 470 1 200
Bro/tunnel 940 500
Vägutrustning 1 020 1 300 
Vinterdrift 1 720 
Färjetrafik 370
Väginformatik 180
SUMMA 7 640 17 000 

2.1 Modellering av behovet av drift och underhållsåtgärder
En väg byggs för att klara vissa belastningar. Om man förväntar sig mycket trafik
så är vägens nystandard högre för att kunna stå emot trafikens nedbrytande 
effekter, än om framtidens trafik är mindre. Vägens standard försämras från denna 
nystandard också beroende på väder- och klimatförhållanden.1 När vägens 
standard har sjunkit till en viss nivå måste den återställas till (ungefär) samma 
standard, nystandard, som i utgångsläget. Vi kallar denna nivå, det mått på 
standarden som utlöser ett behov av underhållsåtgärder, målstandard. 

Vägnätet kan delas in i ett mycket stort antal delar eller sträckor. Man tänker 
sig att varje sådan sträcka är enhetlig med avseende på vägens ursprungliga bygg-
standard, trafik etc. Ett vägnät består därför av sträckor eller objekt som befinner 
sig i olika skeden av nedbrytningsprocessen. Man kan likna ett sådant vägnät vid 
ett system av bollar. För att förenkla resonemanget kan man tänka sig att alla 
bollar rullar med konstant hastighet utför en rak lutande bana, det vill säga att alla 

1 Det finns skäl för att redan här varna för en viss begreppsförvirring när det gäller måttet på 
standard. En standard försämras alltid, går från bättre till sämre. Vissa mätserier hanterar detta
genom att sätta ett högt värde på den goda standarden och ett lågt värde på en sämre standard.
Andra mått, som exempelvis IRI som beskrivs nedan, innebär emellertid att när vägens jämnhet
försämras så går mätvärdet från ett lågt till ett högt värde; IRI=7 är sämre än IRI=2. Med detta i
minne är emellertid logiken som denna beskrivs här (förhoppningsvis) konsistent.
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sträckor bryts ner med samma hastighet. Varje vägobjekt motsvaras av en boll och 
objektets standard svarar mot bollens läge i höjdled. Varje boll motsvarar också 
ett mycket stort antal sträckor med just den standarden.

I ett tänkt idealt system finns då inga bollar under den nivå som motsvarar mål-
standard, utan en boll som når den nivån lyfts omedelbart upp till toppen av banan 
igen genom att lämpliga åtgärder vidtas. 

Om målstandarden skulle omdefinieras, till exempel därför att målet sänks och 
man accepterar att standarden sjunker ytterligare, uppstår en lucka. Under en tid
når inga bollar målstandarden och inga åtgärder behöver vidtas under denna 
period; kostnaderna sjunker momentant. Efterhand som antalet bollar åter når (den
nya) målstandarden blir åtgärdsbehovet på kort sikt lika stort som innan föränd-
ringen. Resonemanget innebär dock att på lång sikt är underhållskostnaden 
omvänt proportionell mot avståndet mellan nystandard och målstandard: Ju lägre
målstandard som accepteras, desto lägre är den årliga underhållskostnaden för
ett givet vägnät, allt annat lika.

Sjunkande
standard

målstandard

nystandard

Detta resonemang kan också användas för att definiera eftersläpning. Eftersläp-
ningen i den nedre figuren representeras av de tre svarta bollar – vägdelar av tre 
standardklasser – som har passerat målnivån utan att någon åtgärd vidtagits. 
Kostnaden för eftersläpning består därför i de underhållskostnader som skulle 
krävas för att återställa vägnätet till den genomsnittliga standard som ges av 
underhållsinsatser i enlighet med målnivån. Denna kostnad är därför per definition
en engångskostnad för att lyfta vägnätet till dess ursprungliga standard, 
nystandard

målstandard

nystandard

Vad händer då om man i detta läge sänker målstandarden? Eftersläpningen 
minskar givetvis eftersom antal bollar under målstandard minskar, men de bollar 
som redan finns på banan kommer att rulla på i samma hastighet som förut. Antal 
bollar som passerar målstandard per år kommer alltså inte att minska för att vi
sänker denna. Det vill säga, kostnaden för att hålla en viss nivå på eftersläpningen 
minskar inte när vi sänker målstandarden. Man kan alltså inte påstå att det frigörs
medel för att åtgärda eftersläpningen om man sänker målstandarden.
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En förfinad modell kan innehålla ett plan med en lutning som ökar, för att 
beskriva att ett objekts förfall accelererar med tiden. Ett sådant antagande 
förändrar inte grunden för resonemanget ovan utan de kursiverade slutsatserna 
som getts gäller även för accelererande förfall. 

I en ännu mer komplicerad modell kan åtgärdskostnaden bero av vägens 
standard eftersom det vid långt gånget förfall kan krävas mer omfattande åtgärd. 
Då gäller inte längre att eftersläpningen är proportionell mot antal objekt under
målstandard eftersom kostnaden att lyfta bollarna ökar med avståndet till 
nystandard. Fortfarande gäller dock inom planeringshorisonten att kostnaden för 
att hålla en viss nivå på eftersläpningen inte minskar när vi sänker 
målstandarden. Tvärtom gäller snarare att kostnaden för att hålla denna lägre 
standard ökar eftersom bollarna rullar på i samma hastighet som förut och ska
lyftas högre, till en högre kostnad per boll (nystandard är samma som förut, men
målstandard ligger längre ner). 

Andra begrepp som nu och då dyker upp i dokumentationen är mål beträffande 
vägnätets beständighet liksom att bevara vägkapitalet. Något egenvärde i att 
vägnätet ska bevaras i ett visst (genomsnittligt) tillstånd finns emellertid inte. Som 
vi konstaterat ovan tänker man sig gärna att en underhållsåtgärd innebär att 
standarden lyfts till den ursprungliga nivån. Ofta är inte detta fullt möjligt, och det
är först med en mer omfattande reinvestering som man i genuin bemärkelse
återställer en nystandard. Men även om det vore möjligt så är det inte med
nödvändighet önskvärt. Det är en samhällsekonomisk bedömning av kostnader 
för, och nyttan med varje standardnivå som ska avgöra vilken standard som ska 
väljas.

På motsvarande sätt finns inget egenvärde med att bevara ett vägkapital vid 
någon viss nivå. Problemet med detta begrepp är emellertid ännu större eftersom 
det inte är självklart hur man mäter kapitalvärdet för ett kapitalföremål – en väg – 
som saknar alternativutnyttjandevärde. 

2.2 Att definiera och mäta målstandard 
Så långt de principiella begrepp som används för att förstå behovet av åtgärder för 
underhåll av vägnätet. En kritisk fråga när dessa principer ska fyllas med innehåll 
är att fastställa ett tillvägagångssätt för att mäta standarden och för att avgöra vid 
vilken standardnivå som åtgärder bör sättas in. Hur ska målstandarden fastställas?

Enligt Vägverkets instruktioner ska målet för vägnätets standard utgå från en 
samhällsekonomisk bedömning av de kostnader som påverkas av vägens 
kvalitetsförsämring. I ena vågskålen ligger då trafikanternas kostnader. Ju sämre
kvalitet som en väg uppvisar, desto långsammare går det att ta sig fram, desto 
större är drivmedelsförbrukningen och slitaget på fordonet, och så vidare. Den 
sämre vägen kan också medföra att risken för olyckor ökar. Mot detta står 
väghållarens kostnader; ju högre krav på standard som ställs, desto mer kostar det 
att underhålla vägen. Den samhällsekonomiskt optimala underhållsstandarden är 
den kvalité på vägen där dessa båda aspekter balanserar varandra. Detta är den 
vägstandard där samhällets totala kostnader är som lägst.

Men de kriterier som används för att slå fast planperiodens målstandard har 
enligt verket satts för att stämma med budgetramen för de flesta drift- och 
underhållsåtgärder och innebär att ”nuvarande tillstånd upprätthålls”. Vinter-
väghållning är den enda verksamhet där samhällsekonomiska beräkningar ligger 
till grund för den av Vägverket föreslagna målstandarden. De långsiktiga mål 
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och målstandard som beskrivs i Vägverkets plan (med huvudmålen;
beständighet, grundläggande och lönsam standard) gäller inte under planperioden. 
Planperiodens målstandard bygger inte heller på dessa 3 huvudmål men på en 
lägre nivå såsom framgår i beskrivningen nedan. 

Målstandard för de olika åtgärdskategorierna återges i 2.3 och 2.4. Målstandard 
(oftast den långsiktiga men ibland även planperiodens) finns beskrivna i nedan 
angivna dokument:

¶ Vinterdrift: Nya regler – VINTER 2003 – används numera men med i stort 
sett samma standard som den tidigare, vid planens upprättande, DRIFT 96.

¶ Färjetrafik: Nuvarande tidtabell med kapacitet och laster utgör 
målstandard.

¶ Belagd väg: Förslaget till målstandard finns i en PM ”Belagda vägar – 
målstandard och bärighetsmål 2002” från den 2002-03-25. Finns beskriven i 
texten nedan.

¶ Grusväg: Förslaget till målstandard finns i en PM ”Målstandard för
grusvägar”.

¶ Broar: Metoden med beräkning av ”brist på kapital” används som
målstandard se t.ex. PM 2002-06 ”Uppföljning av VP-kraven för bro-
underhållet för år 2001” 

¶ Vägutrustning: Målstandard finns beskriven i följande dokument:
- Inventering och tillståndsbedömning av vägmärken, vägräcken och 

vägbelysning. (Publ 2001:103) 
- Drift och underhåll av vägutrustning. (Publ 2002:157) 
- Funktions och standardbeskrivning, FSB. 
- Regler för underhåll av vägmarkering, RUV. (Publ 2000:102) 

¶ Väginformatik: Målstandard finns beskriven i ett särskilt dokument
”Handledning för kostnadsberäkning av drift och underhåll av 
väginformatikanläggningar för perioden 2004–2016”.

Vägverket följer på olika sätt upp standarden på vägnät och tillhörande utrust-
ningar. Exempelvis görs systematiska mätningar av vägytans standard. Detta är 
emellertid inte hela sanningen när man ska klargöra huruvida landet har goda 
vägar eller inte. Av avgörande betydelse är hur "kunderna", dvs. vägtrafikanterna, 
upplever den produkt man ”köper”, det vill säga standarden på vägar som man
använder.

Vägverket har därför sedan flera år genomfört enkäter bland privatbilister och 
yrkeschaufförer. Undersökningen "Trafikantbetyg" genomförs vår och höst. På 
hösten avser den vägarnas tillstånd under sommaren, dvs. ungefär samtidigt då 
vägarnas spårdjup och IRI mäts med RST-mätbilen. Frågeformulär sänds till 
400 privatbilister och 300 yrkeschaufförer i var och en Vägverkets sju regioner. 
Enkäten har inte genomförts bland yrkeschaufförer vid varje tillfälle. I enkäten 
ställs för varje vägkategori (nationella, regionala och övriga statliga vägar) bland 
annat följande frågor:

- Är du nöjd eller missnöjd med hur vägarna sköts och underhålls? 
- Är du nöjd eller missnöjd med vägarna vad gäller spårbildning?
- Är du nöjd eller missnöjd med vägarna vad gäller ojämnheter i belägg-

ningen?
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Svaren anges i sex nivåer. Resultaten som anger andelen nöjd är summan av de 
som svarat mycket eller ganska nöjd. Man tycks dessutom kategorisera den som
inte svarat på en fråga som att denne inte är ”nöjd” i denna bemärkelse i stället för
att behandla det som bortfall; icke svar tolkas alltså som ”missnöjd”.

Man kan i korthet sammanfatta resultatet av enkäten på följande sätt: Yrkes-
chaufförer är nöjda i mindre utsträckning än privatbilister. Trafikanterna verkar 
vara mest nöjda med de nationella vägarna och minst nöjda med övriga statliga 
vägar. Det som, mot bakgrund av tidigare resultat, kanske är mest förvånande är 
att trafikanterna verkar mindre nöjda idag än under de första åren som enkäten 
genomfördes. Man verkar också mer nöjda med hur vägarna sköts och underhålls 
allmänt sett än med spårbildning och ojämnheter i beläggningen.

Dessa resultat är anmärkningsvärda eftersom mätningar av vägytan visar att 
vägarna snarast blivit bättre vad gäller just spårbildning och ojämnheter. Det är 
emellertid möjligt att de mått som används inte speglar det som trafikanter tycker
är obehagligt. Om spårdjupet varierar olika i höger och vänster hjulspår kommer
passerande fordon att svänga i sidled, vilket kan skapa stort obehag speciellt för 
lastbilsförare. Ett sådant problem kan inte fångas av de mått som utnyttjas. Det 
skulle dock gå att ta fram ett sådant mått utifrån inmätta data. Utseendet på vägen 
kan dessutom spela in på så sätt att trafikanten kan tycka att lappningar och
lagningar är liktydigt med ojämnheter även om så inte är fallet. Å andra sidan
finns det studier som visar att IRI är dåligt på vägar som trafikanter tycker är
obehagliga (VTI-rapport 475). 

Det finns även andra möjliga förklaringar till enkätutfallet. En är att 
trafikanternas förväntningar ändras. Exempelvis kan den mediadebatt som förs 
kring dessa frågor indirekt påverka förväntningar; "eftersom så många talar om 
dåliga vägar så måste de väl vara dåliga, även om de vägar jag åker på är bra" är 
ett tänkbart förhållningssätt. Det är också väl känt att allmänt hållna frågor om 
attityder av den art som det här är fråga om är känsliga för sådan påverkan. Det 
kan också vara att man inte kommer ihåg de vägar som har tillfredsställande 
standard utan bara de sämsta. Om det har blivit fler vägar som når upp till en nivå
som man är känslig för kan man kanske få de svar som sammanställningarna ger. 

En annan, eller snarare kompletterande, förklaring kan vara att trafikantpopula-
tionen förändras. Äldre bilister med erfarenhet från vägar på 1950-talet ersätts av
bilister som föddes på 1980-talet och som förväntar sig en god standard. Ytter-
ligare en förklaring kan vara att nykonstruerade bilar är anpassade till de största
och snabba vägarna som utifrån vägytestandard tillhör de bättre vägarna. Detta 
kanske innebär att fordonen blivit känsligare för ojämnheter. Eventuellt bidrar 
även lågprofildäcken till detta. 

Vi har redan konstaterat att enkäter av nu avsedd art är förenade med stora 
tolkningsproblem och att tolkningar måste göras med stor försiktighet. Det finns 
också – mot bakgrund av de motsägande resultaten – anledning att överväga om
enkäterna kan vidareutvecklas för att bättre förstå vad trafikanterna tycker om de 
tjänster som vägnätet ger. Det finns t.ex. inte i enkäten frågor som kan användas 
för att fånga upp allmänna trender. Har synen på myndigheter ändrats eller kanske 
synen på Vägverket? Detta kan medföra att man ger ett sämre betyg till något som 
denna myndighet ansvarar för.

Vi har emellertid inte kunnat avgöra i vilken utsträckning som Vägverket 
använder svaren på de enkäter som genomförs för att fastställa ett åtgärdsbehov. 
Innan detta görs finns det skäl att vidareutveckla enkättekniken och inte minst att 
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studera i vilken utsträckning som tekniska eller ”objektiva” standardmått
samvarierar med svårmätbara attityder.

2.3 Beläggningsunderhåll
Vägverket har centralt med hjälp av sitt stödsystem för beläggningsunderhåll
(Pavement Management System – PMS) för varje region tagit fram underlag som
visar på hur stort vägnät (längd och bredd) som har sämre vägytestandard än 
målstandard. Regionerna har utifrån dessa uppgifter – det vill säga utifrån en
förteckning över vägar med sämre standard än målstandard – bedömt vilka 
åtgärder som behöver genomföras och kostnaderna för dessa. Eftersom á-priser 
för dessa åtgärder varierade mellan regioner valde VV-HK att föreskriva att
enhetliga priser skulle användas. Dessa priser är oberoende av standarden på 
vägytan på det sätt som beskrevs i avsnitt 2.1. 

Två mått utnyttjas i bedömning av vägens tillstånd. IRI (International
Roughness Index) är ett mått på ojämnheten längs med vägen medan spårdjup
mäter ojämnheten tvärs vägen. De utrustningar som används för att mäta tillstånd
håller hög kvalitet med noggranna kalibreringar och träning av förare. Mätningar 
utförs regelbundet och vissa data förs över till PMS. Mätningar och uppdatering 
av databasen i PMS fungerar väl. Däremot finns det brister när det gäller att föra
in beläggningsåtgärder vilket innebär att man inte utan vidare kan analysera hur 
IRI och spårdjup förändras till följd av det beläggningsunderhåll som utförs. 

Det som kan ifrågasättas är om dessa mått är tillräckliga för att avgöra 
standarden på vägen. VV anger själva att nya mått behövs och har själva utrett 
behovet men också låtit VTI göra en utredning om detta. 

Man använder sig mera precist av tre olika klasser av begrepp – tre huvudmål – 
för att komma fram till kriterier för vilka beläggningsåtgärder som ska vidtas, det
vill säga för att fastställa det som är den egentliga målstandarden. Med grund-
läggande standard är avsikten att identifiera stora ojämnheter. Ett motiv för att 
eliminera sådana ojämnheter är att dessa minskar trafiksäkerheten; ju högre 
tillåten hastighet, desto större trafiksäkerhetsrisk innebär en ojämnhet och desto 
högre krav kan – allt annat lika – ställas på jämnheten. Man tycks också använda 
begreppet för att slå fast en ”skamgräns”, det vill säga för att vägens standard inte 
ska sjunka under en viss miniminivå. Nivån har beslutats efter diskussioner 
mellan centrala och regionala representanter. 

För att illustrera resonemanget har vi listat de kriterier som anges i ”Belagda
vägar – målstandard och bärighetsmål 2002”.

Tabell 2 Brister på 20 m-sträckor enligt den grundläggande standarden.
Spårdjup (mm) IRI (m/mm) 

Alla hastighetsgränser Ó 70 km/h Ò 50 km/h 

> 20 >6 >7

Med dessa mått som utgångspunkt identifieras vilka sträckor som måste åtgärdas 
under den närmaste tiden om något av måtten överskrids. Därmed kan också 
eftersläpningen mätas direkt ur PMS. Eftersläpning är helt enkelt de åtgärder som 
”borde” genomföras enligt definitionen av grundläggande standard men som det 
inte finns medel att genomföra. 
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Förutom att på detta sätt identifiera åtgärder som bör vidtas för att upprätthålla
en grundläggande standard på alla vägar kan man också vidta åtgärder därför att 
dessa är samhällsekonomiskt lönsamma. Man talar om en samhällsekonomisk
standard (begreppet lönsam standard i planen). På högtrafikerade sträckor kan 
man således med en samhällsekonomisk kalkyl påvisa att det är lönsamt att 
åtgärda ojämnheter som är mindre än de kriterier som identifierats med hjälp av
den grundläggande standarden. I kalkylmodellen beräknas fordonskostnader och 
restid som funktion av IRI, och man kan dessutom själv avgöra om olyckskostnad 
ska vara med eller ej. Det finns en del motstridiga resultat och det är kanske därför 
man inte beslutat något definitivt om olyckskostnaden. Det bör dock påpekas att
även en liten olyckseffekt ger stor kostnadseffekt. Man säger emellertid i 
Målstandarddokumentet att ”… gränsvärden i nedanstående tabeller än så länge är 
erfarenhetsbaserade, men kalkylen förväntas ge liknande resultat”. 

Tabell 3 Brister enligt lönsam standard. 

20 m-sträckor IRI (m/mm) 

ÅDT Ó 90 (km/h) Ò 70 (km/h) 

> 4 000 4 5

2 000–4 000 4,5 5,5

500–2 000 5,5 6,5

400 m-sträckor IRI (m/mm) 

ÅDT Ó 90 (km/h) Ò 90 (km/h) 

> 4 000 3 4

2 000–4 000 4 5

Det egentliga skälet för denna tudelning av processen för att identifiera vägobjekt 
som bör åtgärdas är inte redovisad. Sannolikt handlar det om att det många gånger 
är svårt att få somliga upplevda brister åtgärdade om man enbart baserar bedöm-
ningarna på en samhällsekonomisk kalkyl. I synnerhet är det svårt att få åtgärder 
på lågtrafikerade vägar lönsamma med stöd i sådana beräkningar. En tolkning är 
att Vägverket inte anser det acceptabelt att låta sådana vägar bli ”allt för dåliga”.

Det finns sannolikt också fog för att tro att kalkylmodellerna ännu inte lyckats 
fånga alla delar av de kvalitetsdimensioner som bör ingå i en komplett modell.
Om så är fallet bör emellertid motivet redovisas och en tydlig diskussion föras i 
termer av vilka parametrar eller vilka åtgärdseffektsamband som fallerar. Värdet
med en tydlig kalkylmodell är just att man på detta sätt ökar tydligheten i de
resonemang som förs och att man därmed minskar risken för godtycke; det är inte 
den som snackar bäst, det är den som har bäst på fötterna som får sina önskemål
tillgodosedda.

Kriterierna grundläggande och samhällsekonomisk standard baseras alltså på 
mått av den art som mäts och registreras i verkets databaser, det vill säga spårdjup 
och IRI. Därutöver finns flera andra sätt att representera vägens standard som sägs 
vara svårare att mäta och följa upp, och där det saknas modellsamband för att 
fastställa en optimal standard, en målnivå. Men eftersom man inte kan avstå från
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att vidta åtgärder som rättar till också dessa brister används ett mer ad hoc 
betingat sätt att identifiera åtgärder som på ett eller annat sätt säkerställer vad som
går under beteckningen vägens beständighet. Vissa av dessa åtgärder kan också 
motiveras av trafiksäkerhetsskäl.

I flera fall genomförs emellertid redan i dag mätningar som kan utgöra grund 
för bedömningar av denna art. Genom att utnyttja sådan kunskap skulle det bli 
möjligt att på ett enhetligt sätt mäta vägnätets nuvarande standard. Det finns
därför skäl att framdeles utveckla denna datafångst och också att utveckla de 
modeller som krävs för att motivera åtgärder på samhällsekonomisk grund. 

Problem med beständigheten kan uppstå till följd av otillräckligt tvärfall
medför otillräcklig avrinning, att vatten stannar längre på vägen än nödvändigt.
Detta är exempel på en uppgift som redovisas i PMS. Ett otillräckligt tvärfall 
minskar vägens livslängd och kan även öka risken för olyckor. En brist som 
föranleder behov av åtgärder anses föreligga om

¶ tvärfall < 1,5 % på vägar med hastighet Ó 90 eller ÅDT > 500, och 
¶ tvärfall < 0,5 % på övriga vägar. 

Kantdeformationer (också en uppgift som finns i PMS) innebär en trafiksäker-
hetsrisk eftersom risken för avkörningar ökar. Vägverket bedömer att åtgärder 
krävs i följande fall:

1. Om ÅDT < 4 000 och hastighet >= 90 och IRI < 4 och spårdjup < 20 och 
kantdeformation > 60 mm, eller 

2. om ÅDT < 4 000 och hastighet < 90 och IRI < 5 och spårdjup < 20 och 
kantdeformation > 70 mm, eller 

3. om ÅDT > 4 000 och hastighet >= 90 och IRI < 3 och spårdjup < 20 och 
kantdeformation > 60 mm, eller 

4. om ÅDT > 4 000 och hastighet < 90 och IRI < 4 och spårdjup < 20 och 
kantdeformation > 70 mm.

Förekomst av sprickor på ”saltvägar” leder till vatten i vägkroppen och 
snabbare nedbrytning. Med saltvägar avses vägar som har vinterväghållnings-
klasserna A1-A4 vilket redovisas i VVs vägdatabas. Sådana sprickor skall inte 
förekomma inför vintersäsongen. Förekomst av breda sprickor utgör en trafik-
säkerhetsrisk för cyklister samt leder till vatten i vägkroppen och snabbare 
nedbrytning. Sprickor bredare än 10 mm skall enligt anvisningarna inte före-
komma.

Potthål hotar vägens beständighet genom starkt ökad nedbrytning och leder till 
höga drift- och underhållskostnader för vägfordonen. Stora potthål försämrar
framkomligheten och innebär också en trafiksäkerhetsrisk. Åtgärder måste därför
vidtas för att förebygga potthål. Regionen bedömer om sannolikhet för potthål
före nästa beläggningssäsong föreligger. Om så är fallet krävs en åtgärd. Risken 
föreligger oftast om vägytan uppvisar sprickor, stensläpp eller begynnande 
potthål.

För låg eller för hög stödremsa innebär trafiksäkerhetsrisk; detta leder till krav 
på stödremsans höjd. Stödremsan ska ligga max 25 mm under beläggningsytan 
och får inte ligga över beläggningsytan. Ett eventuellt behov av kantskärning hör 
också hit.
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För låga eller för höga brunnsbetäckningar innebär trafiksäkerhetsrisk, något 
som leder till krav på brunnsbetäckningarnas höjd. Brunnsbetäckningarna ska
därför ligga max 10 mm under beläggningsytan och får inte ligga över 
beläggningsytan.

Brister i avvattningssystemet hotar vägens beständighet genom starkt ökad 
nedbrytning och leder på sikt till höga drift- och underhållskostnader och leder till 
krav på avvattning. Tre olika typer av eftersläpning på avvattningssystemet
särskiljs:
¶ Underhåll av dagvattenledning och dränering inkl brunnar: Eftersläpningen 

inventeras i form av lägesbestämda och kostnadsuppskattade objekt-
/objektkandidater.

¶ Underhåll av befintliga diken: Kravet gäller upprätthållande av funktiona-
litet hos befintliga diken.

¶ Utbyte av trummor: Kravet gäller upprätthållande av funktionalitet hos 
befintliga trummor.

För att illustrera hur kostnader för åtgärdsbehov och eftersläpning beräknas med
utgångspunkt från de tre kategorier av kriterier som bygger upp begreppet mål-
standard visas i tabell 4 ett exempel från region Mitt. De kriterier som finns i 
tabellen användes i ett tidigare skede och har nu ersatts med dem som redovisats 
ovan från dokumentet Målstandard. Övriga regioner har också gjort beräkningar 
av motsvarande art. I tabellen anges för de olika målnivåerna hur stort vägnät 
(längd och bredd) som inte uppfyller de angivna kriterierna. Det anges ett à-pris 
som gör att en kostnad per kriterium kan beräknas. Den summa som anges i
tabellen avser eftersläpningen i regionen. I anmärkningskolumnen anges varifrån 
information hämtats.
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Tabell 4 Exempel från region Mitt på hur eftersläpningskostnader beräknas med 
utgångspunkt från beslutade kriterier. 

Punkt Gränsvärden
Längd
(km)

Bredd
(m)

Yta
(1000 m2)

a-pris
(kr/m2)

Summa
(Mkr)

Anmärkning

1 Grundläggande standard PMS-indikator

a  -Hastighet >= 70 och IRI > 6 781 5,7 4451 110 490
b  -Hastighet >= 70 och IRI < 6 och spårdjup > 20 290 6,2 1796 80 144
c  -Hastighet < 70 och IRI > 7 115 5,7 655 110 72
d  -Hastighet < 70 och IRI < 7 och spårdjup > 20 29 6,1 176 80 14
e  -Hastighet = 90 och IRI  5 - 6 117 6,6 769 80 62
2 Lönsam standard PMS-indikator

a -Ådt > 4000 och hastighet = 90 och IRI > 4 (20m) 5 11,8 57 100 6
b -Ådt > 4000 och hastighet < 90 och IRI > 5 (20m) 3 9,3 26 120 3
c -Ådt 2-4000 och hastighet = 90 och IRI > 4,5 (20m) 6 8,5 54 100 5
d -Ådt 2-4000 och hastighet < 90 och IRI > 5,5 (20m) 4 8 34 120 4
e -Ådt 500-2000 och hastighet = 90 och IRI > 5,5 (20m) 0,2 7,3 1 120 0
f -Ådt 500-2000 och hastighet < 90 och IRI > 6,5 (20m) 7 6,2 41 120 5
g -Ådt > 4000 och hastighet = 90 och IRI > 3 (400m) 10 12 125 100 12
h -Ådt > 4000 och hastighet < 90 och IRI > 4 (400m) 5 10,5 51 120 6
i -Ådt 2-4000 och hastighet = 90 och IRI > 4 (400m) 5 14,2 68 100 7
j -Ådt 2-4000 och hastighet < 90 och IRI > 5 (400m) 6 10,8 69 120 8
3 Tvärfallsbrister PMS-indikator

a  - tvärfall < 1,5% (exkl i överg.) vid ådt > 500 och hast = 90 268 8 2143 90 193
b  - ej fungerande ytavrinning (Tvärfall < 0,5%) övriga vägar 40 5,5 219 70 15
7 Förebyggande av potthål PMS-indikator

a  - försegling 341 6,4 2185 10 22
b  - ytbehandling 2229 6,4 14265 10 143
c  - massabeläggning 1855 6,1 11316 10 113

11 Bärighetsbrister på vägar
a - eftersläpande underhåll (> 1974) 620 6 3720 250 930 Bedömning

4 Kantdeformationer 270 2 540 70 38 PMS-indikator
5 Vägbana på saltväg fri från sprickor senast 31/8 860 1 860 2 2 Bedömning
6 Vägbana fri från sprickor med maxvidd > 10 mm 2430 1 2430 3 7 Bedömning
8 Stödremsa  0-25 mm lägre än bel.yta 0 0,25 0 4 0 Bedömning

10 Avvattningsbrister

Antal
(km
Väg)

a-pris
(kr/km)

a - dagvattenledning och dränering 60 300000 18 Bedömning
b - underhåll av befintliga diken 3000 50000 150 Bedömning

Antal
a-pris

(kr/styc
9 Betäckningar 0-10 mm lägre än bel.yta (st) 0 700 0 Bedömning

10 c  Utbyte av trummor (st) 11000 21000 231 Bedömning
Ojämna tjällyftningar som inte syns vid jämnhetsmätningar
sommartid. 1,3 * antalet över gränsvärden vid
sommarmätning enl BÄRUND projektet. 200

Summa 2900

När Vägverket inför planeringsarbetets start tilldelades en budgetram för drift- 
och underhållsåtgärder sänktes ambitionsnivån; man godtar nu en lägre mål-
standard än innan det att budgetramen fanns angiven. Vad som här kallats 
målstandard betingas därför inte bara av den typ av kriterier som vi nu redogjort
för utan också av en ambition att målstandarden ska ligga på en nivå som 
motsvarar budgetramen. Den tilldelade ramen, tillsammans med synergieffekter 
av bärighetsåtgärder liksom en effektivisering av verksamheten innebär enligt
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Vägverkets bedömning att tilldelade medel i stort sett räcker för att täcka de 
åtgärder som behövs för att bibehålla vägnätet på samma nivå i förhållande till 
Målstandard åtminstone i början av perioden; man säger att eftersläpningen därför 
inte kommer att öka. 

Målstandarder har formulerats i en arbetsgrupp med regionernas 
representanter. Målstandard anges långsiktigt i planen och i PM Belagda vägar. 
En standard man strävar mot och mäter mot. Under planperioden anpassas 
beläggningsunderhållet fullständigt till gällande ram och planperiodens 
målstandard ligger på en lägre nivå än den långsiktiga och de stora vägarna 
prioriteras. Detta innebär att beskrivningarna i 2.3 och figur 1 ej gäller under 
planperioden utan på längre sikt. Detta framkom mycket sent i granskningen 
vilket därmed visar att det inte är tydligt beskrivet i planen eller i underlaget. 

Vi finner det svårt att tränga igenom dessa resonemang. Om man av budgetskäl 
accepterar en sämre standard är målen för väghållningen inte fastställda på mer
eller mindre objektiva grunder utan är föremål också för budgetöverväganden. 
Vad som är en lämplig standard blir i viss mening en förhandlingsfråga. I enlighet 
med modellresonemangen i avsnitt 2.1 innebär dessutom en lägre målstandard
ingen förändring av åtgärdsbehovet men däremot per definition en minskning av 
eftersläpningen.

Om det är ”så lätt” att ändra målnivå av budgetskäl förefaller det på 
motsvarande sätt ”lätt” att definiera också de ”objektiva” eller ”vetenskapligt
fastställda” måtten i sig. Frågan är om det över huvud taget finns någon 
meningsfull definition av standardkraven.

Man kan också notera att det i exemplet från region Mitt är en stor andel av
åtgärdsbehovet som är betingade av kriteriet ”grundläggande standard” (27 %) 
medan kriteriet ”lönsam standard” föranleder en mindre del (2 %). Det innebär att
den samhällsekonomiska lönsamheten får stå tillbaka för kriterier som är valda på 
mer eller mindre oklara grunder. Vägverket anger också vid förfrågan att ur 
lönsamhetssynpunkt borde de större vägarna få en större andel än vad de nu får på 
grund av införandet av skamgräns i den långsiktiga målstandarden.

Nedanstående principskiss är ett försök att förstå hur Vägverkets val av 
långsiktig målstandard kanske ser ut. Förhållanden mellan olika standarder i 
figuren får därför inte övertolkas. En förklaring till figuren följer här.

Vägverket har i den långsiktiga målstandarden valt att ha en lägsta standard 
(skamgräns = röda linjen) som inte ska underskridas på någon väg. Med strikta 
lönsamhetskriterier ska standarden följa den svarta kurvan. För att få medel till de
minsta vägarna tas därför från de större och gällande målstandard följer den gröna 
kurvan. Det är förmodligen riktigt att ha denna typ av överväganden och att inte 
alltid strikt följa lönsamhetskriterier. Men det som då är viktigt är att ställa upp 
kriterier för på vilken nivå skamgränsen ska ligga och om den samhällsekono-
miska förlusten på de stora vägarna är "rimlig".
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Figur 1 Principskiss över möjligt förhållande mellan olika standarder. 

Vi anser att det av såväl pedagogiska skäl som av trovärdighetsskäl finns anled-
ning att en gång för alla försöka fastställa ”objektiva” mått på vad som ska avses 
med en god vägstandard, eller omvänt, den målnivå där en åtgärd bör initieras. I 
den utsträckning som medlen inte räcker för att tillgodose dessa mål, utan man
måste acceptera en sämre vägstandard innan en åtgärd vidtas, så är detta att 
beteckna som eftersläpning i den bemärkelse som definierats ovan. En sådan 
renodling av definitioner och mått skulle göra det möjligt att föra en diskussion 
kring eventuella ofullständigheter i modellresonemangen och kring hur icke 
modellberäknade effekter bör beaktas. Man skulle dessutom få en tydligare 
förståelse för hur budgetramen påverkar åtgärdsbehov respektive eftersläpning. 

2.4 Övriga åtgärdskategorier
Utöver underhåll av det belagda vägnätet genomför Vägverket underhållsinsatser 
också inom andra områden. I det här avsnittet redovisas de överväganden som 
ligger bakom de kostnader som inledningsvis redovisades i tabell 1. Se också en 
kostnadsanalys som finns som bilaga.

Grusväghållning
Också den långsiktiga målstandarden för grusvägar avser de tre huvudområden
som användes för att karaktärisera behovet av åtgärder på belagda vägar. 
Beständighet berör framför allt väghållaren och syftar till att säkerställa att vägen
inte bryts ner under en planeringsperiod. Trafiksäker framkomlighet
(grundläggande standard i planen) handlar om kunders möjlighet att använda
vägen med rimliga konsekvenser för framkomlighet och trafiksäkerhet. I den 
samhällsekonomiska lönsamheten (lönsam standard i planen) försöker man väga
samman både väghållar- och trafikkostnader.
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Vissa löst formulerade kriterier finns för Beständighet och Trafiksäker fram-
komlighet. Däremot anges att erfarenheten visar att samhällsekonomisk lönsamhet
inte är relevant för grusvägar till följd av att trafikens omfattning på dessa vägar är 
ringa. Regionerna avgör om en grusväg ska beläggas som en del i 
bärighetsstrategin.

Tabell 5 innehåller en sammanställning för alla regioner av det åtgärdsbehov 
som Vägverket bedömer för grusvägnätet. Där framgår också de olika 
åtgärdskategorier som ingår i underhåll av en grusväg. I planen är kostnaden satt 
till 470 mnkr.

Tabell 5 Årskostnader för drift och underhåll av grusväg för att bibehålla 
dagens standard. SQ – standard quo. Källa: ”10-årsplanering” 2002-09-24 av 
Jaro Potucek. 

SQ-årskostnader drift och
underhåll grusväg (Mkr)

Prisnivå
2004

inkl reg
omk

VN VM VST VVÄ VMN VSÖ VSK Summa
Väglängd grusväg km 6 664 5 512 68,2 3 376 2 244 2 666 717 21 247
Driftåtgärder 58 45 1 19 16 21 5 164
Hyvling 44 23 1 12 8 15 3 105
Dammbindning 15 22 0 7 8 6 2 59
Underhållsåtgärder 120 95 1 52 16 10 3 297
Grusslitlager  (inkl grusåtervinning) 42 40 0 20 8 4 1 115
Avvattning 66 30 1 13 4 5 1 120
 Underhåll av befintliga diken 48 20 1 10 3 2 0 83
 Rensning av trummor 2 1 0 1 0 4
Utbyte av trummor 18 8 3 1 2 0 32

Bärighetsåtgärder i underhållssyfte 12 25 0 19 4 1 1 62
Summan drift och underhåll 178 140 2 71 31 31 8 461
Utfall 2001 (*1,1) 205 185 2 67 34 28 8 520

Vinterväghållning
För att bestämma Målstandard för vinterväghållningen gjordes effektberäkningar 
av en målstandard enligt tidigare gällande regler, dvs. DRIFT 96. Dessutom
studerades effekterna av en vinterväghållningsstandard som kostar 20 % mer
respektive mindre än Drift 96, motsvarande ungefär 300 mnkr/år mer eller mindre
(PM Omvärdering av vinterstandard, VV 2002-05-16). Detta gjordes genom att 
vägnätet klassades om med avseende på vinterväghållning och sedan har detta 
analyserats med avseende på väghållar- och trafikkostnader. En slutsats som
Vägverket drar är att dagens standard är ganska rätt. En ökning av väghållar-
kostnaderna med ca 300 mnkr (motsvarade då ett förslag till ny standard Vinter 
2000) skulle ge en besparing på ca 20 döda och svårt skadade, medan en 
minskning på 300 mnkr skulle ge en ökning med 64 döda och svårt skadade per 
år. Samhällskostnaderna skulle bli något lägre om Vinter 2000 hade tillämpats
istället för Drift 96. Den lilla skillnaden i samhällskostnader och den stora 
ökningen i väghållarkostnad gör att man ändå håller kvar vid Drift 96 standard. 
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Drift 96 -20%
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Väghållarkostnad Trafikkostnad Samhällskostnad

Figur 2 Jämförelse mellan olika kostnader för vinterväghållning. Fritt efter PM 
Omvärdering av vinterstandard, VV 2002-05-16. 

Vinterväghållningsreglerna Drift 96 beskrev funktionen på vägen medan de nu 
gällande reglerna Vinter 2003 har startkriterier. På körbanan innebär de nya 
reglerna ungefär samma standard som tidigare. På vägren och på GC-ytor tillåts
betydligt mycket mindre snö än i tidigare regler. Beräkningarna med utgångs-
punkt i DRIFT 96 anser vi därför gäller även för Vinter 2003.

Vår uppfattning är att detta är den enda drift- och underhållsåtgärd där standard 
beslutats på grundval av systematiska samhällsekonomiska överväganden. Den 
modell som används redovisas i VTI notat 73-2001 och innehåller värdering av 
restid, bränsleförbrukning och olyckor vägt mot väghållarkostnader. Beräkningar-
na som avser Vinter 2000 har som vi uppfattat det beräknats tidigare och ej med
den ovan nämnda modellen.

Brounderhåll
För brounderhållet gäller långsiktigt enligt inriktningsplaneringen att broför-
bindelsernas funktion ska bibehållas på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt med
hänsyn till tillgängliga ekonomiska medel. Skillnaderna i kapitalvärdestillstånd
(se nedan) för de olika regionernas brobestånd ska utjämnas och för hela det 
statliga brobeståndet minst bibehållas. Vidare ska bärighetstillståndet för 
regionerna i princip förbli oförändrat.

På en operationell nivå är det för broar endast huvudmålet beständighet som 
gäller eftersom man anser att trafikanten inte kör på bron utan på vägen ovanpå 
bron. Bron är i denna bemärkelse inte skild från vägen i övrigt. Huvudmålen
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grundläggande standard respektive lönsam standard blir därför inte aktuella. Man 
säger också att en stor satsning på broars bärighet under de senaste åren gör att 
eftersläpningen inom broområdet är relativt blygsamt.

Vägverkets brodatabas datoriserades redan för 15–20 år sedan, och man byter 
nu ut SafeBro mot BATman som även inkluderar tunnlar. Det fanns emellertid
kvalitetsproblem i databasen (mars 2002). Exempelvis kan broarna sakna bärig-
hetsklassning eller anknytning till den väg där bron ingår. I vissa fall saknas också 
uppgift om nybyggnad, det vill säga att broar ”inte existerar” i databasen. Inte 
heller fungerar återföring av kostnadsuppgifter, något som behövs för att utveckla 
kostnadsmodeller för planeringen, utveckla teknisktekonomiskt optimala
lösningar osv. Beaktandet av trafikantkostnader bedöms fortfarande ske i liten
omfattning. (Lennart Lindblad PM 2002-06)

För att konstatera vilka brister som broarna uppvisar görs visuella inspektioner
vart sjätte år. Varje skada dokumenteras och kostnadsberäknas. Kostnaden för 
åtgärd kan sedan bli 2–3 gånger högre eftersom inte bara det skadade partiet 
åtgärdas utan t.ex. hela kantbalken.

Man använder sig av två så kallade styrparametrar för att identifiera behovet av
brounderhåll. För en bro föreligger brist på bärighet (BB-indikatorn) då aktuell 
tillåten trafiklast är lägre än den trafiklast – mätt som axel- och boggilast – som är 
dimensionerande för vägen. För ett brobestånd anges normalt bristen relativt;
antal broar med brist på bärighet relativt totala brobeståndet. Få broar har bärig-
hetsbrist. En bärighetsbrist drabbar direkt den tunga trafiken i form av viktrestrik-
tioner.

En bro uppvisar brist på kapitalvärde (BK-indikatorn) om det finns en 
skillnad mellan förväntat och aktuellt ekonomiskt tillstånd, det vill säga om bron
brutits ner snabbare än förväntat. Denna brist mäts som en fiktiv åtgärdskostnad
för att återföra bron till dess förväntade tillstånd (standardiserad invärdering av 
förekommande skador), relativt (promille) brons återanskaffningsvärde. Den brist
som ej är en bärighetsbrist hänförs hit. Detta är en tillståndsbrist som inte drabbar 
trafikanten direkt och kan därmed åtgärdas på sikt. 

Det är inte uppenbart hur dessa mått ska tolkas, vare sig taget var för sig eller i 
kombination. I grunden kan man säga att en bro fungerar på avsett sätt eller att 
den inte uppfyller de funktionskrav som ställts. I det förra fallet behövs inga 
åtgärder och i det senare har man identifierat behov av att vidta åtgärder.
Därutöver kan det finnas skäl att registrera att kvalitén på somliga broar tycks
försämras snabbare än förväntat. På så sätt skaffar man sig en bild av framtida
åtgärdsbehov och i synnerhet av eventuella kommande pucklar vad gäller åtgärds-
behov. Vi har emellertid inte kunnat tränga igenom innebörden av sådana över-
väganden för det uppgivna åtgärdsbehovet på brobeståndet.

Följande åtgärdskostnader har erhållits i underlag från VV. 
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Tabell 6 Regionernas åtgärdskostnader för konstbyggnader. 
DoU kostnader 2004
Inkl reg omk 5 % 

Bro
mnkr

Tunnel, övrigt
mnkr

Summa
mnkr

VN 47 0 47
VM 118 0 118
VST 117 54 171
VVÄ 304 51 354
VMN 66 1 67
VSÖ 100 4 104
VSK 37 5 42
Summa 789 115 904

Drift är drygt 5 % av den totala drift och underhållskostnaden för broar men drygt 
halva kostnaden för tunnlar. I planen anges årskostnaden till 940 mnkr år 2004. 

Vägutrustningar
Målstandarden är beskriven för de olika typerna av utrustningar och för huvud-
målen beständighet och trafiksäker framkomlighet. Under samhällsekonomisk
lönsamhet anges att det finns få studier som visar på samhällsekonomisk lönsam-
het (VV Publikation 2002:157). Vi har emellertid inte kunnat beskriva hur en 
analys av den samhällsekonomiska lönsamheten av denna typ av åtgärder
egentligen borde se ut.

Det uppställda kravet innebär exempelvis att 95 procent av alla vägmärken på 
vägar med trafik över 4 000 fordon per årsmedeldygn ska vara godkända; om 
detta inte är uppfyllt ska man öka tilldelningen av medel för att byta ut skyltar (jfr. 
tabell 7). Kravet är lägre ställt på vägar med färre fordon. Grunderna för varför 
just dessa nivåer ska gälla är oklara.

Den målstandard som gäller för vägutrustningar bestämdes av VV-HK och 
acceptansen har testats på regionerna. Vår tolkning är att målnivån för plan-
perioden är satt för att passa den budgetram som tilldelats drift- och 
underhållsverksamheten.
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Tabell 7 Målkriterier för att identifiera åtgärdsbehov för vägutrustningar. 
Källa; VV Publikation 2002:157.

ÅDT ÅDT ÅDT 
 0–500 500–4000 4000–
Vägmärken: Andel godkända 85 90 95
Vägräcken: Andel godkända 90 92 95
Vägbelysning: Andel godkända 80 85 90
Vägmarkeringar: Målnivå enligt RUV 
Rastplatser: Målnivå är lika med regionens nivå idag
Skötsel av sidoområde: Hela vägområdet upp till 10 m slås 1 gång per år där så är

möjligt. Basskötsel för artrika vägkanter och alléer räknas in i
tjänsten.

Viltstängsel: Målnivå är lika med regionens nivå idag
Bullerskydd: Målnivå är lika med regionens nivå idag
Övrigt: Målnivå är lika med regionens nivå idag

För de tre första typerna av utrustning och för vägens sidoområde anges att 
årskostnader för Målnivå i 2004 års prisnivå beskriver vad det kostar för region-
erna att klara den av statlig väghållning (SV) fastställda målnivån (se ovan) i ett
fortvarighetstillstånd. Eftersläpning upp till målnivå beskrivs som skillnaden 
mellan regionernas nuvarande standard (SQ-nivå) och den av SV fastställda 
Målnivån.

För vägmarkering anges att årskostnader för Målnivå i 2004 års prisnivå 
beskriver vad det kostar för regionerna att klara den av RUV fastställda målnivån
i ett fortvarighetstillstånd. Eftersläpning upp till målnivå beskrivs som skillnaden
mellan regionernas SQ-nivå och den av SV fastställda Målnivån.

För rastplatser, viltstängsel och bullerskydd anges att årskostnader för Målnivå 
i 2004 års prisnivå beskriver vad det kostar för regionerna att klara den av SV 
fastställda målnivån (se ovan) i ett fortvarighetstillstånd. Då kravet för Målnivå är
det samma som nuvarande tillstånd (SQ-nivå) är årskostnaden därför densamma
som för SQ-nivå. Eftersläpning kan inte finnas. 

Grunder för underkännande anges i VV Publikation 2001:103. När det gäller 
räcke noteras t.ex. höjd och lutning och räcket blir underkänt om lutningen är mer
än 10 cm och om höjden är mindre än 45 cm eller högre än 65 cm. Trafikskada 
leder också till underkänt.

En tillståndsbedömning gjordes under 2001 av vägmärken, vägräcken och
vägbelysning och vägmarkeringarnas tillstånd mättes. (Publikation 2001:103 för
bedömning; Metodbeskrivning 501:2001, Funktionskontroll av vägmarkering.) 
Inventeringen gjordes egentligen inte ur drift- och underhållsperspektiv utan 
utifrån trafiksäkerhet, det vill säga för att säkerställa att utrustningen uppfyller den
avsedda funktionen. En sådan bedömning baseras på en hög grad av subjektivitet.

De olika bedömningar som gjorts har lett fram till den bedömning av
åtgärdskostnader som finns sammanställda i tabell 8. 
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Tabell 8 Årskostnader, eftersläpning och nettoeftersläpning för underhåll av 
vägutrustning (VV Publikation 2002:157).

Årskostnad
Målnivå
Mnkr/år

Eftersläpning
Målnivå
Mnkr/år

Nettoeftersläpning

Mnkr/år
Vägmärken 118,84 353,54 237,60
Vägräcken 75,82 77,18 213,50
Vägbelysning 200,89 449,36 1 004,40
Vägmarkeringar 247,34 54,50 30,30
Rastplatser 80,31 54,50
Sidoområde 225,70 49,00 56,90
Viltstängsel 33,59 76,00
Bullerskydd 15,61 20,40
Övriga 108,80 44,80
Totalt 1 106,90 983,58 1 738,40 

Nettoeftersläpning är den eftersläpning som regionen inte tycker kommer fram när 
man endast jämför med beskriven Målnivå. När det t.ex. gäller belysning förvän-
tar man sig en puckel eftersom många (70 %) bör bytas ut inom 10 år vilket kan 
motsvara 1–2 mdkr eller 200 mnkr/år eller mer.

När det gäller vägmärken finns lagkrav som motiv för åtgärd, medan motiven 
för övriga utrustningar varierar. Det underliggande skälet för att vägräcken, 
vägbelysning, vägmarkeringar, sidoområde och viltstängsel måste upprustas eller 
bytas ut är trafiksäkerhet. Motivet är även komfort för vägbelysning, 
vägmarkering och dessutom för rastplatser. Motivet är miljö för åtgärder inom
vägens sidoområden och beträffande bullerskydd. Några verksamheter har således 
mer än ett motiv angivet.

Färjetrafik
Målstandarden är att färjetrafik ska bedrivas i samma omfattning som nu dvs. med
samma DoU-kostnader som nu. Man hävdar att fler färjor borde sättas in på vissa 
ställen till följd av ökad turisttrafik. Men i planen finns enbart ersättning av gamla
färjor med. Man ska då notera att när en gammal färja ersätts med en ny av samma
standard räknas detta som en underhållskostnad. 

Väginformatik
Kostnaderna för att säkerställa de tjänster som ges av utrustningar för väginforma-
tik – det vill säga informera trafikanten – skiljer sig från de traditionella verksam-
heterna genom att anläggningarna har höga tillgänglighetskrav. Så är fallet efter-
som man menar att när trafikanten vant sig vid att utnyttja informationen måste
det gå att lita på utrustningen annars är det troligen sämre än om den aldrig
funnits. Kommunikationen måste fungera dvs. först ta hand om information,
bearbeta och sedan ge ett budskap till trafikanten. En annan skillnad är att utrust-
ningens livscykel är kortare än för många andra utrustningar. Detta ger ett stort
behov av reinvesteringar som blir en underhållskostnad om ingen standardför-
bättring görs med avseende på funktion.

Kostnadsberäkningens största osäkerhet beror på hur utbyggnadstakten
kommer att bli, t.ex. om en satsning på variabla hastighetsgränser kommer eller
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som konsekvens av Europasamarbetet. Utbyggnadstakten är mer avgörande än 
indexuppräkningar. Det är främst storstadsområdena som har aviserat stora 
ökningar under planperioden. 

2.5 Kostnadsutveckling för drift och underhåll
Vägverket anger i sitt planförslag ett årligt resursbehov på 7 640 miljoner kr.
Denna summa erfordras för att utföra driftåtgärder i enlighet med målstandarden
och så att nuvarande tillstånd kan upprätthållas (s.k. SQ-årskostnad). Kostnaderna 
ökar av flera skäl under senare år. Kostnadsökningen från 2004 framgår av 
figur 3. 

Kostnadsökning för drift och underhåll
Procent från år 2004

Figur 3 Kostnadsökning i procent från 2004.

Vägverkets bedömning är alltså att kostnaderna ökar med 1,5 % per år i fasta 
priser. Vägverket för fram ett antal faktorer som bidrar till kostnadsutvecklingen,
vilka ingående har analyserats och kommenteras nedan. 

Kostnaden för underhåll av belagda vägar ökar med 15 miljoner kr per år under
hela planperioden, vilket motsvarar 0,5 % per år. Ökad väglängd beräknas svara 
för 3 miljoner, mötesfria vägar för 7–8 miljoner Resterande 5 miljoner per år är då
att betrakta som effekter av krav beträffande miljö och från trafik och trafikanter
enligt VV-plan på sidan 28 i remissbehandlade versionen. 

Kostnaden för bro och tunnel ökar med ca 25 miljoner per år under hela plan-
perioden eller 2,7 %. Detta förklaras med åldersstrukturen i brobeståndet samt nya 
tunnlar.

Kostnaden för vägutrustningar ökar med 15 miljoner per år fram till år 2008
och därefter med 5 miljoner per år. Detta motsvarar en ökning med 1,5 % fram till 
2008 och därefter 0,5 %. Den största posten är mötesfria vägar med 10–12 miljo-
ner fram till 2008. Ökad väglängd beräknas svara för 1–2 miljoner årligen.

Vinterdrift ökar med 22,5 miljoner årligen fram till 2008 och därefter med
7,5 miljoner årligen. Detta motsvarar en ökning med 1,3 % fram till 2008 och
därefter 0,4 %. Mötesfria vägar kostar ca 7–14 miljoner fram till 2008. Ökad 
väglängd beräknas svara för ca 2 miljoner årligen. Övrig kostnadsökning är då att 
betrakta som effekter av krav beträffande miljö och från trafik och trafikanter
enligt VV-plan på sidan 28 och 29 i den remissbehandlade versionen. 
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Väginformatik har en kraftig ökning med ca 9 % per år och med mer än en 
fördubbling under hela planperioden. Detta förklaras med en kraftig satsning på 
väginformatik (och tunnlar), framför allt i och kring de större städerna. 

2.6 Kommentarer 
För den praktiska hanteringen är åtgärder inom drift och underhåll (DoU-åtgärder) 
uppdelade i sju delar med en årskostnad för varje del, se tabell 1 ovan. Mest 
kostnader drar belagda vägar som uppgår till 2 940 miljoner kr årligen. Därefter 
följer vinterdrift på 1 720 miljoner kr. Kostnaden för belagda vägar innefattar 
både driftåtgärder och beläggningsunderhåll, vilket starkt kan ifrågasättas. Mera 
naturligt kan vara att ha en kostnadspost för årlig drift av belagd väg och en 
annan kostnadspost för beläggningsunderhållet. Det förra är en driftåtgärd
medan det senare är en underhållsåtgärd som styrs av standardkrav på spårdjup 
och ojämnhet, vilket i sin tur ger ett åtgärdsintervall vid olika ÅDT-värden.

Det finns i andra sammanhang underlag i form av genomsnittlig kostnad per 
km väg och som tillämpas i investeringsplaneringen för nya vägar. Vid beräkning
av nuvärdet av en investering ingår DoU-kostnaden för varje år av investeringens 
livslängd. I VVs Publikation 2001:78 (Effekt 2000 Nybyggnad och förbättring) 
finns tabeller och diagram som anger årlig DoU-kostnad per km väg som funktion 
av ÅDT. Om ett sådant detaljerat kostnadsunderlag hade funnits tillgängligt för 
den planering som här granskas kan de årliga totala kostnaderna för DoU för hela
landet beräknas med högre grad av precision. Dessutom torde det vara betydligt
enklare att beräkna kostnadsförändringen vid höjd eller sänkt standard för olika 
driftåtgärder.

Som framgått av den tidigare framställningen är det enligt VTIs mening
kostnaden för vinterdrift som är bäst underbyggd. Under flera år har uppföljning 
gjorts av effekter och kostnader för olika standard på vinterdriften. Det finns inom 
VV en god kunskap för hur kostnaden för vinterdrift beror på standarden. 
Nuvarande standard benämns VINTER 2003 och det finns ingen orsak att 
ifrågasätta angivna kostnader för att upprätthålla denna standard.

Den största osäkerheten i kostnader finns för delområde belagda vägar som VV 
har angivit till 2 940 miljoner kr per år.

Beträffande beläggningsunderhåll finns inom VV en PMS-modell som 
beräknar kostnaden efter ställda standardkrav på spårdjup och ojämnheter (PM av 
Johan Lang). Minikraven på dessa är valda efter RUD 1990. Det visar sig att 
kostnaden för beläggningsunderhållet till största delen beror på ÅDT för ett 
vägavsnitt medan typsektionen har liten inverkan. Grovt sett varierar kostnaden 
för beläggningsunderhåll mellan 10 och 75 tkr per km och år vid ÅDT-värden på 
500–14 000 axelpar. Det finns på statliga vägnätet ca 77 000 km belagd väg med
ett genomsnittligt ÅDT på något under 2 000 f/dygn. Om man räknar med en
genomsnittlig kostnad för beläggningsunderhåll enligt ovanstående modell på
15–20 tkr per km och år erhålles en total kostnad för beläggningsunderhåll i hela 
landet på 1 150–1 540 miljoner kr per år. Resterande kostnad mot 2 940 miljo-
ner blir kr 1 400–1 800 miljoner per år.

Således skulle rena driftåtgärder kosta mer än beläggningsunderhållet. 
Driftskostnaderna är således av samma storleksordning som för vinterdriften. Det 
synes vara stor osäkerhet i kostnaden för belagda vägar. Det skall tilläggas att 
åtgärdskostnaderna i modellen beskriven ovan grundar sig på minikrav enligt 
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RUD 1990. Som alternativ finns beräkningar utförda för optimala åtgärdsintervall,
där dessa väljs enligt störst marginalnytta för trafikanterna. Därvid minskar
åtgärdsintervallen med ca en tredjedel vid ÅDT 4 000 och med över 50 % vid 
12 000. Kostnaderna ökar mellan 60 och 360 %. De breda typsektionerna får då 
störst kostnadsökning och beläggningsunderhållet ökar markant om 
standardkraven ökar.

De framtagna kostnaderna för olika åtgärder varierar en hel del mellan de olika
regionerna och ibland även inom regionen. Det kan finnas sakliga skäl till sådana 
kostnadsskillnader. Utgångsläget kan skilja sig åt mellan regionerna och man kan 
också – delvis genom kontakter med intressenter inom regionen – ha olika 
principer för sina prioriteringar. Någon region menar exempelvis att pengarna 
måste satsas på huvudmålet beständighet för att inte få högre drift- och under-
hållskostnader i framtiden. En annan region menar att pengarna inte kan användas 
till beständighet för det kostar för mycket per åtgärd utan det blir mer en åtgärd på 
ytan (make-up) för att något så när upprätthålla standard men menar samtidigt att 
det på sikt kan straffa sig. Genomgående önskar regionerna mer pengar till drift
och underhåll för att kunna åtgärda de konstaterade tillståndsbristerna.

Sådana skillnader är emellertid inte alltid motiverade och kan tyda på en 
osäkerhet i val av åtgärd och/eller kostnadsberäkningar. Särskilt besvärande är den
osäkerhet som finns om hur skillnaderna egentligen ska förstås. I vissa fall har 
man också centralt beslutat om enhetspris för vissa typer av åtgärder för att 
minska skillnaderna.

Kostnaderna för de olika verksamheterna bygger på de kostnader som man haft 
för de olika verksamheterna med den upphandling som hittills gällt.

Det stora arbete man lagt ner på tillståndsbedömningar och kostnads-
beräkningar anses vara värdefullt och kan komma till stor nytta i fortsättningen.
Instruktionerna kunde dock enligt regionernas uppfattningar ha varit mer precisa 
för att slippa de brister som nu finns i beslutsunderlaget.

Enligt Vägverkets instruktioner ska målet för vägnätets standard utgå från 
samhällsekonomisk bedömning. Målstandard har endast för vinterväghållningen 
satts utifrån sådana beräkningar. För övriga verksamhetsområden kan man delvis 
ha gjort samhällsekonomiska beräkningar men det förefaller främst ha varit den 
tilldelade ramen som varit styrande för planperiodens målstandard. Det går därför 
inte att avgöra om detta är den samhällsekonomiskt optimala planen eller om
mer/mindre pengar eller en omfördelning mellan olika verksamheter skulle ha gett 
ett bättre resultat.
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3 Bärighet 
Brister i en vägs bärighet leder till behov av reinvesteringsåtgärder. Vägkroppen 
har under en följd av underhållscykler utsatts för stora påfrestningar som inte kan 
åtgärdas genom att bara nya beläggningar läggs ut. Vägar som en gång i tiden – 
medvetet eller omedvetet – byggts med otillräcklig standard, eller som kommit att 
utnyttjas av större och tyngre fordonsflöden än förväntat, är särskilt utsatta för 
behov av sådana åtgärder.

För såväl fordonstillverkare som åkerier är ökade axellaster och större 
däckstryck ett sätt att minska kostnaderna. Även miljöargument anförs i denna
fråga; kan man öka däckstrycken minskar kontaktytan mot vägen och därmed
också rullmotstånd och bränsleförbrukning. Den minskade bränsleförbrukningen 
kan i vissa fall uppgå till så mycket som 10 %. Höga axellaster gör också att man
kan komprimera lasten och minska fordonslängden. I den andra vågskålen ligger
emellertid att slitaget, och därmed vägens nedbrytning, ökar. 

Vi kan dra flera slutsatser av dessa resonemang. En är att behovet av att under-
hålla det befintliga vägnätet ökar av flera skäl; trafiken ökar, särskilt den med
tunga fordon; tillåten fordonsvikt har ökat och kan komma att öka ytterligare i 
framtiden, åtminstone vad gäller maximal last på enstaka axel; dessutom kan 
belastningen på vägen öka till följd av ökat däcktryck. En annan slutsats är att 
man vid nyinvesteringar måste beakta att framtida vägar kommer att utsättas för
allt större belastningar från den tunga trafiken. En tredje slutsats är att det finns ett 
stort och växande behov av att förbättra samverkan mellan fordonstillverkare och 
däck- och transportindustrin å ena sidan och väghållare och -forskare å den andra. 
Behovet av att finna den korrekta avvägningen mellan vägens slittålighet och 
operatörernas strävan att hålla nere transportkostnaderna ökar hela tiden.(Se VTI 
notat 44-2001 för en övergripande beskrivning) 

Bärighetsbrister innebär att framkomligheten för framför allt tunga fordon för-
svåras. Det finns i princip två strategier för att hantera sådana brister. Den ena
innebär att man under kortare eller längre perioder stänger en väg helt eller – 
vilket är vanligare – för de tyngsta fordonen. Den andra åtgärden innebär att man
rustar upp vägen, det vill säga att man gräver ur vägbanan, fyller på med nytt 
material och i princip säkerställer en nystandard på sträckan. 

I trafikförordningen (1998:1276) delas icke enskilda vägar in i tre 
bärighetsklasser (BK). Tillåtet boggitryck, om avståndet mellan fordonsaxlarna är 
större än 1,8 meter är vid BK1 20 ton, BK2 16 ton och BK3 13 ton.

Vägverket konstaterar att det är samhällsekonomiskt orealistiskt att sträva efter 
full bärighet året runt på hela statsvägnätet. Därför har man i samråd med närings-
livet och andra intressenter delat upp statsvägnätet i tre delar och för var och en av 
dessa har ett långsiktigt mål för vägarnas bärighet definierats: 

¶ Utpekade viktiga näringslivsvägar ska ha full bärighet året runt (BK1) och 
inga tillfälliga bärighetsrestriktioner ett normalt år. 

¶ Övriga vägar med trafik större än 100 fordon/årsdygn bör inte ha tillfälliga 
bärighetsrestriktioner längre än 3 veckor under ett normalt år. Under 
avstängningar ska dessa vägar kunna vara framkomliga för lätt trafik. 

¶ De minsta vägarna ska ha framkomlighet året runt för lätt trafik och fordon
med generella dispenser. 
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Den naturliga konsekvensen av dessa begrepp är att identifiera vilka vägar som 
ska sägas vara ”viktiga näringslivsvägar”. Detta arbete har utförts på läns-,
regional och central nivå av Vägverket i samråd med näringslivet och andra 
intressenter. Betydande variationer finns i hur detta arbete genomförts, delvis 
beroende på skillnader med avseende på näringslivets sammansättning etc. Se
ytterligare beskrivning längre fram i detta avsnitt. 

Med de tre långsiktiga målen i botten har sammanlagt sju delmål formulerats
för bärigheten: 

1. De viktigaste näringslivsvägarna byggda efter 1974 kan uppvisa brister till 
följd av eftersläpande underhåll. Dessa vägar är allt för viktiga för att 
skyddas med restriktioner. De bärighetsbrister som är lönsamma att 
åtgärda i en kalkyl ska åtgärdas. 

2. De viktigaste näringslivsvägarna byggda före 1974 ska anpassas till 
upplåtna laster där en kalkyl påvisar lönsamhet av en sådan åtgärd.

3. Viktiga näringslivsvägar ska ha full bärighet året runt och restriktioner
under tjällossningen ska inte behöva tillämpas ett normalt år. 

4. Broar på viktiga näringslivsvägar ska ha BK1 och inte utgöra ett åretrunt-
hinder för den tunga trafiken. 

5. Samtliga vägar ska uppvisa framkomlighet året runt för åtminstone lätt 
trafik och fordon med generella dispenser. 

6. Grusvägar ska beläggas om åtgärden är angelägen vilket inträffar om 
trafiken är hög och/eller om det vid måttlig trafik finns randbebyggelse.

7. Bärighetsåtgärder ska genomföras i andra fall om en särskild utredning 
visar att åtgärden har högre prioritet än åtgärder enligt ovan uppräknade 
mål.

Vägverket har inventerat vägarnas bärighetsbrister genom en subjektiv teknisk 
bedömning. Det innebär att den lokalt ansvarige beläggningsingenjören bedömer
brister och kostnader. Flera olika indikatorer används i detta arbete, exempelvis
att en väg uppvisar ett högt IRI-värde, att det sker en snabb förändring i IRI 
och/eller spårdjup, att man kan konstatera kanthäng och sprickor och sist men inte 
minst den erfarenhet som finns från tjällossningsperioder. En viss avstämning av 
den subjektiva tekniska bedömningen har gjorts för bärighetsmätta vägar i Region 
Mitt.

Efter den tekniska inventeringen behöver man utföra en ekonomisk utvärdering 
av alternativa åtgärdsstrategier. Enligt vägverket har en sådan utvärdering visat att 
det för en del inventerade bärighetsbrister är svårt att med en ekonomisk kalkyl
påvisa förstärkningens lönsamhet. Möjligheten att utföra en samhällsekonomisk
kalkyl kan också skilja sig åt för de olika delmålen. Vi har emellertid mot bak-
grund av dessa resonemang inte kunnat genomskåda vilken betydelse som den 
samhällsekonomiska kalkylen i realiteten haft för de prioriteringar som gjorts. 

I praktiken definieras målstandard på följande sätt; målstandard 2 och 3 
innebär partiella förstärkningsåtgärder, det vill säga att den delsträcka som 
identifieras med bärighetsbrist åtgärdas men inte hela vägen. 

1. Viktiga näringslivsvägar. Full bärighet året runt (BK1, ej tjälrestriktioner). 
2. Övriga vägar Ó100 fordon/ÅD. Max 3 veckor tjälrestriktioner. 
3. Övriga vägar <100 fordon/ÅD. Framkomlighet året runt >30 km/h för lätt 

trafik och för fordon med dispens. 
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Som ett exempel beräknas kostnaden för åtgärder inom respektive nivå i Region 
Väst med hjälp av följande tumregler: Upprustning till Målstandard 1 kostar 
1 500–2 500 kr/m (klimatzon Halland billigare och Värmland dyrare). Geotek-
niska åtgärder kostar mycket mer och en enkel punktåtgärd 2 mnkr och uppåt. 
Upprustning till målstandard 2 kostar 800 kr/m och till målstandard 3 500 kr/m.
Region Mitt anger 250 kr/m, här omräknat till 6–8 m vägbredd, se tabell 4 som då 
blir 1 500–2 000 kr/m för målstandard 1. Region Sydöst anger i referens 
”Åtgärdsförslag, bärighetsåtgärder 2003-01-28” kostnad för olika typer av 
åtgärder på vägar med olika ÅDT, men dessa är inte knutna till Målstandard. 

De direktiv som Vägverket fått ger inte en entydig vägledning för fördelning av 
bärighetsmedel mellan olika bärighetsmål. En konsekvent tolkning av direktiven 
skulle innebära att rekonstruktion såsom underhållsåtgärd prioriteras. Även 
bärighetsbrister på viktiga näringslivsvägar utan restriktioner skulle prioriteras
högt (”anpassning av vägens verkliga bärighet till den bärighet vägen är upplåten 
för”). Samtidigt tycks såväl näringslivet som boende och politiker i glesbygd ha 
stora förväntningar på en snabb minskning av bärighetsrestriktioner. Det gäller 
alltså att balansera mål som innebär snabb nyttoeffekt på vägar med relativt få 
användare mot mål som innebär varaktig trafikantnytta på vägar med relativt 
många användare.

Region Mitt har vid framtagandet av planen samrått med näringslivet på 
region- och länsnivå, länsstyrelser och kommuner. Inriktningsförslaget har 
skickats på remiss till näringslivet, länsstyrelser, kommuner, myndigheter och
olika intressegrupper. Godsmängd (>50 000 ton gods per år) och turism har styrt 
utpekandet av vägar med stora åtgärdsbehov. Den största satsningen görs på 
viktiga näringslivsvägar med bärighetsbrister och 60 % av dessa ska ha full 
bärighet 2015. Sedan satsas ungefär lika mycket på att lätta fordon ska ha 
framkomlighet på alla vägar t.o.m. 2007, broar på viktiga näringslivsvägar ska ha 
full bärighet 2011 och grusvägar enligt vissa kriterier ska vara belagda 2015. 
(Utkast Plan för drift, underhåll och bärighet 2004–2015, Region Mitt).

Region Väst har pekat ut ett vägnät som är viktigt för näringslivet. Förslaget 
har sedan gått på remiss till de 5 bärighetsgrupperna (länen, men med Västra 
Götaland uppdelat på 3 grupper) där bl.a. skogsnäring, LRF och länsstyrelser var 
representerade. I Värmland har bärighetsgruppen fördelat hälften av planerade 
ramar på tjälsäkerhetsåtgärder på det mindre vägnätet med restriktioner och 
resterande medel på det större vägnätet utan restriktioner. I Halland och Västra 
Götaland prioriteras broar högt. I övrigt prioriteras tjälsäkring av de mest
trafikerade vägarna med tjälrestriktioner samt äldre näringslivsvägar. (Förslag till 
Regional drift-, underhåll- och bärighetsplan. 12 maj 2003) 

Region Sydöst har haft bärighetsgrupper i varje län där man diskuterat vägar 
med hög respektive måttlig risk för bärighetsrestriktioner och avsnitt/broar med
lägre bärighet (BK2/BK3). Dessa vägar/avsnitt är markerade på kartor. Man anser 
från regionen att det oftast finns alternativa vägar och har därför inte särskilt 
markerat vilka vägar som är viktiga näringslivsvägar. Grupperna har pekat på 
behovet att åtgärda brister på viktiga näringslivsvägar utan restriktioner och
därutöver näringslivsvägar med restriktioner i sådana områden som är särskilt
drabbade av tjälrestriktioner och vissa permanenta begränsningar. Tjälrestriktioner
kan förekomma under hela vintern beroende på hur temperaturen varierar. 
Näringslivet vill att istället för väglängd med restriktioner ska trafikarbete för 
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lastbilar på berörda sträckor användas som mått. (Regional plan för bärighet – 
perioden 2004–2015. 2003-05-12) 

De länsstyrelser som kontaktats av VTI har alla varit nöjda med samarbetet
med Vägverket men vill ha mer pengar till sitt vägnät.

På nationell nivå har Vägverket haft olika arbetsgrupper och 9 referens-
grupper, en per verksamhetsområde, med representanter från Vägverkets regioner 
under ledning av någon från HK. I de regioner där viktiga näringslivsvägar inte 
pekats ut har Vägverket centralt satt ett jämnt procenttal (se tabell 10).

Tabell 10 Andel vägar i respektive region som är klassade som viktiga 
näringslivsvägar.
Andel vägar klassade som viktiga näringslivsvägar
Region Norr 57 % 
Region Mitt 63 % 
Region Stockholm 50 % 
Region Väst 57 % 
  Värmland 63 % 
  Västra Götaland 57 % 
  Halland 50 % 
Region Mälardalen 57 % 
Region Sydöst 50 %
Region Skåne 40 %
Riket 56 %

Vägnätets täthet har betydelse för konsekvenser av bärighetsrestriktioner. Ju 
glesare vägnät desto viktigare blir varje länk för näringslivets möjligheter att nå
sina destinationer.

I tabellen nedan sammanställs regionernas förslag till prioritering av åtgärder 
som detta såg ut i augusti 2002. Fördelningen av medel på de olika målen varierar 
en del. De två nordliga regionerna har relativt lika fördelning medan norra Region 
Väst (Värmland) skiljer sig från dessa. Jämfört med föregående plan är emellertid
skillnader i fördelning små med undantag för att region Mälardalen får mindre
medan region Sydöst och Mitt får mer än tidigare. 
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Tabell 11 Fördelning av bärighetsmedel på olika mål och regioner. 
Procentuell fördelning av ram
Inom region VN VM VST VVÄ-n VVÄ-s VMN VSÖ VSK

RAM
(mnkr)

Viktiga näringslivsvägar: Rekonstruktion

pga. eftersläpande underhåll 1 1 7 9 5 6 7 500
Viktiga näringslivsvägar:

Anpassning till upplåtna laster 5 5 75 40 15 63 57 68 4 000
Viktiga näringslivsvägar: BK1 året runt 81 77 30 72 23 21 9 500
Viktiga näringslivsvägar: BK1 på broar 3 5 19 20 4 4 10 32 1 500
Framkomlighet året runt för ”lätt” trafik 11 6 1 5 3 1 000
Beläggning av prioriterade grusvägar 7 4 2 500
Andra prioriterade bärighetsåtgärder på

övriga vägar 

TOTALT 17 000
 % av ram 25,6 38,0 2,2 10,3 6,6 8,1 8,6 0,6 100

Plan 1998–2007

 % 26,7 34,3 3,0 11,4 4,2 13,4 6,4 0,6 100

Vägverket centralt kommenterar (kursiv text) vid förfrågan att de 55 000 km 
väg som pekats ut som viktiga av näringslivet i samråd med Vägverket och länen 
ska ha full bärighet året runt. Om de är viktiga för näringslivet bör full bärighet 
vara ett rimligt krav. De minsta vägarna 16 000 km – är ofta tjälskadade och 
eftersom de inte är utpekade av näringslivet torde de ha ganska låga trafikflöden
av tung trafik. Det borde därmed vara mycket liten samhällsekonomisk nytta av
att få dessa bärighetsanpassade. Men de ska i alla fall vara framkomliga för lätt 
trafik året runt – och det kostar 1 miljard. Dessa pengar går inte att räkna hem. 
Det handlar om en lägsta acceptabel standardnivå, som i princip måste upprätt-
hållas av rättviseskäl. 

De vägar (27 000 km) som inte är utpekade av näringslivet – men som har en 
trafik >100 fordon/dygn – ska ha tjälavstängningar under högst 3 veckor. Att
anpassa dessa för full bärighet året om är dyrt och inte särskilt välmotiverat
utifrån samhällsekonomisk utgångspunkt.

Det är kostnaden för att nå de tre delmålen som uppskattas till 35 miljarder
kronor. Detta behov av 35 miljarder har tagits fram utan att några rikslikare för
kriterier satts upp (godsflöden o dylikt) för att välja ut vägar. Åtgärdskostnaderna 
som åsätts åtgärderna i form av meterpris skiljer i de olika vägregionerna. Det är 
näringslivets behov som varit vägledande och därför har de vägnät som pekats ut
kommit att se litet olika ut beroende på var i landet utpekandet skett. Stora breda 
samråd om bärighetsfrågorna har skett. I Skåne är bärighetsfrågorna inte så 
mycket i fokus och i Stockholm har det kanske inte varit så mycket diskussion med
näringslivet om bärighetsfrågor. 

De två första delmålen gäller sådana vägar som är så viktiga att vi i princip 
aldrig skulle kunna sätta ner den tillåtna belastningen. De har alltså BK1 året 
runt. Från en del företrädare för näringslivet – främst skogsnäringen – anses att 
de åtgärder som behövs inte ska tas av bärighetspengarna. De ska enligt deras
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ståndpunkt betraktas som underhåll. Men uteblir dessa åtgärder kommer det på 
sikt att bli helt nödvändigt att även på dessa vägar överväga ett införande av 
restriktioner. För det tredje delmålet gäller att det är viktiga, av näringslivet 
utpekade vägar. De har idag restriktioner under tjällossningsperioden. De ska 
alltså förstärkas upp så att de får full bärighet året runt, d v s BK1 året runt. Men
det finns en reservation – vid extrema tjällossningsförlopp så kan vi inte klara 
dessa utan restriktioner, därför tillägget om ”normala” år. 

När de absoluta målen formulerats började vi med de vägar som inte klarar en 
lägsta acceptabel standard. Med hänsyn till vad som uppvisats i form av 
obefintlig framkomlighet på småvägarna under en av de senaste vintrarna i norra
Sverige har trycket varit stort för att åtminstone klara av denna lägsta acceptabla 
standard. Och detta ska klaras inom de fyra första åren. 

Efter detta har det sedan förts ett resonemang om broarna. I samråd med närings-
livet upplevs detta som en viktig åtgärdsgrupp och ska klaras fullt ut under en 8-
årsperiod dvs. vara klart till 2011. 

Det har inte varit några större diskussioner om hur takten för grusvägsbelägg-
ning skulle se ut. Det har redan tidigt slagits fast att en tredjedel av de inventer-
ade vägarna skulle vara en lämplig andel att belägga. 

Det som hela hösten 2002 diskuterats med näringslivet har i stället varit takten 
och därmed målen för de tre första punkterna. Näringslivet centralt (främst 
skogen) har hela tiden hävdat att det är punkt tre som ska ha pengarna. Från 
Vägverket har vi sagt att det är viktigt att kunna åtgärda de vägar som är de
viktigaste – och där restriktioner inte kan införas. Men det har blivit en successiv
förskjutning mot skogssidans ståndpunkt. (jämför tabellerna 11 ovan och 12 
nedan)

Sammanfattningsvis innebär detta såldes att det varit en iterativ process att ta
fram målbilden för bärighetssatsningen. 

Som en kompromiss har man som riktvärden valt den fördelning av ramens
17 miljarder kronor för hela planperioden som framgår av tabellen nedan.

Tabell 12 Fördelning av ram på olika mål i planen. 
Mål mnkr
Rekonstruktion pga eftersläpande underhåll 500
Anpassning till upplåten last på viktiga näringslivsvägar utan restriktioner 3 400 
BK1 året runt på viktiga näringslivsvägar med restriktioner 10 300 
BK1 på broar på viktiga näringslivsvägar 1 100 
Framkomlighet året runt för ”lätt” trafik 1 000 
Beläggning av prioriterade grusvägar 500
Andra prioriterade bärighetsåtgärder på övriga vägar 0
Centrala omkostnader (FoU mm) 200
TOTALT 17 000 
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Fördelningen bygger på följande överväganden såsom det framgår av planen: 

¶ Framkomlighet året runt för ”lätt” trafik: Delmålet avser ett stort problem för
grundläggande framkomlighet där bristen förekommer och ska åtgärdas snabbt 
och i full utsträckning. 

¶ BK1 på broar på viktiga näringslivsvägar: Delmålet avser ett problem året runt
för tung trafik som ska åtgärdas skyndsamt och i full utsträckning.

¶ Beläggning av prioriterade grusvägar: Delmålet avser ett oacceptabelt tillstånd 
på vägar med större trafik eller med större bebyggelse utefter vägen. 
Beläggningen måste dock föregås av förstärkning för att inte skapa behov av 
nya bärighetsrestriktioner.

¶ BK1 året runt på viktiga näringslivsvägar som idag har restriktioner: 
Besvärande restriktioner innebär att många intressenter, i synnerhet i Norrland 
och på landsbygden, anser att alla tillgängliga medel bör kanaliseras hit. En
sådan ensidig satsning skulle dock innebära kapitalförstöring på stora vägar 
där restriktioner inte används.

¶ Anpassning till upplåten last på viktiga näringslivsvägar utan restriktioner: 
Bristen leder till omfattande kapitalförstöring genom snabb vägnedbrytning 
och onödigt höga underhållskostnader. Den kan på sikt resultera i bärig-
hetsrestriktioner på mycket viktiga och hög trafikerade vägar med orimliga
samhällsekonomiska konsekvenser. Samtidigt är bristen idag dold för 
trafikanter och medvetenheten om behovet av åtgärder är inte tillräcklig. Om
vi undviker att använda bärighetsmedel för detta ändamål, måste vi dirigera 
mer underhållspengar till dessa vägsträckor. Vägar som inte är klassade som 
viktiga för näringslivet underhåller man på ”skamgränsen”. Medel måste då 
hämtas från den typ av viktiga näringslivsvägar där vi idag tillämpar
bärighetsrestriktioner. Vi eliminerar alltså bärighetsrestriktioner på vissa vägar
samtidigt som vi blir tvungna att införa dem på andra vägar av samma typ på 
grund av bristande underhållsresurser. Vi föreslår därför att åtgärda hälften av 
bristen på de mest besvärande sträckorna. 

¶ Rekonstruktion på grund av eftersläpande underhåll: Vägverket har räknat 
med att enigheten kring prioritering av drift och underhåll skulle medföra en 
tillräcklig drift- och underhållsram för att behålla oförändrat tillstånd och 
påbörja återhämtningen av eftersläpningen. När nu drift- och underhållsramen
inte räcker för oförändrat tillstånd och statsmakterna på eget initiativ har 
anvisat möjligheten att förstärka med bärighetsmedel, känner vi oss tvungna
att utnyttja denna möjlighet. Vi föreslår då 500 Mkr (40 Mkr/år) för att täcka
de mest allvarliga bristerna. En eventuell förstärkning av drift- och 
underhållsramen bör hellre ske på bekostnad av investeringsramen än 
bärighetsramen.

¶ Andra prioriterade bärighetsåtgärder på övriga vägar: Inga medel kan anslås 
till denna typ av brist. I mycket angelägna väldokumenterade fall räknar vi 
med att regionerna omfördelar medel från övriga mål.

Kommentar
När det gäller bärighet finns inte mätdata som ger stöd för val av åtgärd eller för 
fördelning på region. Observationer, införda tjälrestriktioner och allmän erfaren-
het används istället för att fastställa ett åtgärdsbehov. Vi har valt att i beskriv-
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ningen av Vägverkets bärighetsplan behålla många formuleringar ur verkets olika 
texter. Skälet är att vi inte från dessa resonemang kan skaffa oss en sammanhållen
bild kring hur prioriteringsarbetet egentligen gått till. Ett annat problem med dessa 
texter är att det är svårt att genomskåda vilka synpunkter från externa intressenter 
respektive från Vägverkets egna regioner som har konsekvenser för prioritering 
mellan åtgärder och regioner respektive för den totala resursvolymen.

Vi har med anledning av den genomgång som gjorts inte möjlighet att uttala
oss om det mer eller mindre lämpliga med den fördelning som gjorts mellan olika 
regioner eller mellan de olika delmål som ställts upp. Ingenting talar för att 
Vägverkets förslag till åtgärder är felaktigt; ingenting pekar å andra sidan mot att 
detta är den mest förnuftiga användningen av tilldelade resurser. 

Man kan emellertid av detta göra ett omvänt, negativt konstaterande. Det finns 
således i det material som vi fått tillgång till ingenting som pekar på att behovet 
av bärighetsåtgärder är högre än den ram som verket tilldelats. Vi anser därför att 
det krävs ett väsentligt bättre beslutsunderlag för att avgöra hur en lämplig
åtgärdsvolym för bärighetsåtgärder skulle kunna räknas fram.

4 Förbättringsförslag 
Följande resonemang sammanfattar vissa andra observationer som gjorts under 
arbetets gång och som kan tjäna som underlag för en fortsatt diskussion kring hur 
planeringen av drift- och underhållsåtgärder kan utvecklas. Det säger sig självt att 
våra observationer ses i ljuset av den korta tid som vi haft att sätta oss in i de 
enskilda frågorna. 

Transportpolitiska mål: De transportpolitiska målen behöver konkretiseras 
för att utgöra en meningsfull del av planeringsarbetet. För varje åtgärd kan då
anges hur stor förbättring som erhålls gentemot de enskilda konkreta målen. Detta 
blir sedan ett beslutsunderlag som används i och tillsammans med samhällsekono-
miska beräkningar.

Målstandard: Målstandard ska enligt Vägverkets instruktioner bestämmas på
ett sådant sätt att den samhällsekonomiska kostnaden för väganvändning 
minimeras. För detta behöver nya orsakssamband tas fram och modeller utvecklas 
inom de flesta verksamhetsområden för att få ett bra beslutsunderlag. Om andra 
överväganden görs, än sådana som baseras på samhällsekonomiska bedömningar, 
bör detta tydligt beskrivas. Man kan på så sätt också tydligt beskriva vilka 
överväganden som lett fram till standardnivå som förordas.

Nya riktlinjer för att mäta eller observera standard: Vägverket mäter eller
observerar standarden på vägen och dess utrustningar. Man anger själva att nya
mått behövs för att t.ex. beskriva vägytans standard eller vägens bärighet, en 
uppfattning som VTI helt delar. Där ställningstaganden baseras på subjektiva 
observationer och överväganden är det viktigt att riktlinjer för observationerna är
skrivna på ett sätt som minskar risken för att olika bedömningar görs av olika 
observatörer och i olika regioner. Såväl mätdata som subjektiva bedömningar bör 
lagras i en databas för att t ex kunna utnyttjas i en analys om tillståndet blivit 
bättre eller sämre.

Kundenkäter: Enkäter av typen ”Trafikantbetyg” är förenade med stora 
tolkningsproblem. Det finns också – mot bakgrund av de motsägande resultaten 
jämfört med de objektiva vägytemätningar som görs – anledning att överväga om 
enkäterna kan vidareutvecklas för att bättre förstå vad trafikanterna tycker om de 
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tjänster som vägnätet ger. Det finns t ex inte i enkäten frågor som kan användas
för att fånga upp allmänna trender, exempelvis om synen på myndigheter i 
allmänhet eller kanske synen på Vägverket har ändrats. Detta kan medföra att man
ger ett sämre betyg till en verksamhet som just denna myndighet ansvarar för 
samtidigt som den som fyller i enkäten egentligen vill reagera på något annat 
förhållande.

Kostnadsberäkningar: Ett förbättrat kostnadsunderlag, t.ex. i form av 
angivande av årlig kostnad för beläggningsunderhåll av en km väg för olika 
trafikklasser, skulle göra det möjligt att beräkna den samlade kostnaden för
Vägverkets drift och underhåll med väsentligt bättre precision. Detta torde också
göra det enklare att beräkna vilka kostnadsförändringar en höjd eller sänkt 
standard för olika driftåtgärder innebär. Vi tror att en kontinuerligt uppdaterad 
databas med a-priser av denna art skulle fylla en viktig uppgift i planeringsarbetet.

Man skulle på detta sätt också kunna få ett instrument för att jämföra kostnads-
variationer mellan regioner. En region som kan genomföra underhållsåtgärder till 
en lägre kostnad än andra regioner – givet att man kontrollerar för skillnader i 
trafik, klimat och andra relevanta parametrar – kan ha viktig kostnadsbesparande 
information att överföra till andra regioner. 

Standardkriterier: Man kan också överväga att utarbeta normer eller
tumregler för vid vilka standardnivåer som åtgärder bör sättas in. Den ena delen 
av sådana normer utgår från trafikvolymen eftersom det är mängden fordon som 
avgör hur stor samhällets kostnader är. Den andra delen utgörs av kostnaderna för
verksamheten. Denna torde i sin tur variera beroende på vägbredd och kanske i 
viss utsträckning beroende på geotekniska förutsättningar. Man skulle på detta sätt 
kunna få ett tabellverk som visar vid vilka värden på (exempelvis) IRI eller 
spårdjup som åtgärder bör sättas in vid olika trafikvolym.

Detta förfarande är i sig inte oproblematiskt. Exempelvis kan det finnas 
relevanta variationer i förutsättningarna för verksamheten som inte fångas av den 
struktur som nu skisserats. Man kan lika fullt på detta sätt skapa en utgångspunkt 
för de prioriteringar som krävs. Detta ger då bättre grund för att utanförstående 
granskare ska kunna genomskåda innebörden av de förslag som läggs. 

Metoder för beräkning av marginalnytta. Man bör i högre utsträckning 
utveckla metoder som gör det möjligt att avgöra om marginella omfördelningar av 
medel mellan budgetar skulle öka nyttan av tilldelade medel. Även om 
departementet kan, och i vissa fall bör, fastställa budgetar för delaktiviteter så kan 
en återföring av information om att exempelvis medel borde överföras från
beläggningsunderhåll till bärighetsåtgärder eller vice versa vara av intresse för
framtida avvägningar. 

Avgifter tunga fordon. På motsvarande sätt finns skäl att bredare överväga
balansen mellan drift- och underhållsåtgärder å ena sidan och å andra sidan helt 
andra åtgärder för att påverka samhällets resursanvändning. Det är exempelvis väl 
känt att tunga fordon bryter ner i synnerhet dåliga vägar mycket snabbt. Om man
kunde utveckla metoder för att med en kilometerskatt ta ut särskilt höga avgifter 
när tunga fordon använder sådana vägar skulle sannolikt behovet av underhåll och 
bärighetshöjande åtgärder minska. Utvecklingen av GPS- och mobiltelefoni gör 
det möjligt att såväl inom detta som säkerligen inom många andra områden hitta
lösningar som tidigare inte varit möjliga.
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1 Inledning 
Syftet med denna PM är att granska Banverkets åtgärdsplaner för vidmakthållande
eller med andra ord drift och underhåll av baninfrastrukturen. Inledningsvis ges en 
definition av begreppet vidmakthållande och dess relation till nyinvesteringar.
Därefter beskrivs det planeringsunderlag som finns tillgängligt och som utgör ett 
centralt instrument för de planförslag som upprättas. På grundval av dessa 
resonemang behandlas därefter själva planförslaget. 

2 Investeringar och vidmakthållande 
De aktiviteter som Banverket utför på och för bannätet kan delas upp i flera delar. 
En investering innebär att en ny järnväg byggs eller att befintlig spåranläggning
uppgraderas. Vidmakthållande omfattar utbyten och aktivteter för drift och 
underhåll av spåranläggningar.

Begreppen som nämns i meningarna ovan förtjänar att förklaras. Enligt 
Banverkets framtidsplan, del 1, innebär vidmakthålla att bevara och säkerställa 
befintliga järnvägar, vilket i sin tur tolkas så att nätets standard och funktioner ska 
motsvara de krav och förväntningar som statsmakterna och kunderna har. 
Järnvägsnätets standard och funktioner anges med tekniskt respektive funktionellt 
tillstånd.

Tekniskt tillstånd kommer att beskrivas längre fram i denna rapport. 
Funktionellt tillstånd anger den funktion som en spåranläggning har under 
normala driftförhållanden. Exempel på funktionella tillståndsparametrar är största 
tillåtna hastighet (sth), tillåten lastprofil, största tillåtna axellast (stax), största
tillåtna vagnmeterlast (stvm) signalsystemets utformning, automatisk tågkontroll
(ATC) och fjärrblockering.

Uppgradering är en aktivitet som syftar till att höja det funktionella tillståndet 
i något avseende. Exempel på uppgraderingar är att höja den största tillåtna axel-
lasten till 25 ton längs ett stråk eller delar av stråk där det finns eller man kan 
förutse en stor efterfrågan på att köra med tunga laster. En sådan uppgradering 
kan innebära att någon eller några broar byts ut och ersätts med sådana som klarar 
det eftersträvade funktionella tillståndet. Utbyte, däremot, är en aktivitet som 
syftar till att vidmakthålla det funktionella tillståndet. Motiv för att genomföra
utbyten av anläggningar eller komponenter kan t.ex. vara att sänka drift- och 
underhållskostnader, öka driftsäkerhet, motverka reservdelsbrist eller säkra 
anläggningskompetens. Brobyte är exempel på ett utbyte. Eftersom en bro har en 
lång teknisk livslängd kommer det funktionella tillståndet för den nya bron att 
väljas så att den svarar mot de krav som kan förutses under bron livslängd. Det 
betyder att nya broar vid utbyten i allmänhet klarar axellaster på 25 eller 30 ton. 
Det är alltså ofta så att det är motivet för bytet som bestämmer om det är en 
uppgradering eller utbyte. Samspelet mellan uppgradering och utbyte innebär att 
stora insatser för uppgraderingar minskar behovet av utbyten och tvärtom, vilket 
medför motsvarande samspel mellan investeringar och vidmakthållande.

Sammanfattningsvis gäller att aktiviteter som syftar till att höja en spåranlägg-
nings funktionella tillstånd betraktas som investeringar medan aktiviteter som
syftar till att vidmakthålla dess funktionella tillstånd ses som just vidmakt-
hållande. Det finns inget som utesluter att man väljer att vidmakthålla ett lägre
funktionellt tillstånd än vad spåranläggningen ursprungligen var konstruerad för.
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3 Tillgängligt planeringsunderlag
För att planera drift- och underhåll av ett komplext tekniskt system som det 
svenska järnvägsnätet krävs tillgång till ett omfattande kunskapsunderlag. Nedan 
beskrivs fem kategorier av sådana underlag. I anslutningen till beskrivningarna 
kommenteras i vilken utsträckning Banverket har tillgång till underlagen och
dessas kvalitet.

4 Kunskap om anläggningar 
Det är givetvis viktigt att ha en god kunskap om de anläggningar som ska drivas 
och underhållas. Framförallt gäller det att känna till vilka anläggningar som finns. 
Detta kan tyckas vara trivialt, men järnvägsnätet är mycket omfattande och det har 
byggts upp under mer än ett sekel. Dessutom är systemet tekniskt komplext. Där 
finns ett system för kraftförsörjning, ett system för telekommunikation, ett signal-
system och banan med banvall, spår, spårväxlar, tunnlar och broar. Signalsystemet
styrs numera i stor utsträckning av fjärrstyrda signalställverk.

Banverket har byggt upp ett Baninformationssystem, BIS. Systemet innehåller 
viktig information för planering av vidmakthållande. Framförallt registreras vilka
komponenter som finns och var samt uppgifter om ålder och konstruktionslös-
ning. Spåranläggningens funktionella tillstånd framgår också av BIS. Spåranlägg-
ningens funktionella tillstånd upprätthålls under normala förhållanden, men kan i
samband med fel, skador eller yttre påfrestningar ändras. Uppgifter om broar finns 
inte i BIS utan i ett system som kallas SAFEBRO.

Banverkets kunskap om de anläggningar som ska drivas och underhållas måste
bedömas som god, men dock inte fullständig. I samband med de översvämningar
som drabbat järnvägsnätet under senare år upptäcktes exempelvis att en del viktig 
kunskap om läget på trummor saknades. Det handlade då om trummor som byggts 
för över hundra år sedan. Man vet således att systemet inte är heltäckande, men
det är inte möjligt att bedöma hur stora delar som saknas. Sannolikt är bristerna 
störst i de delar som är sekundära ur trafikens perspektiv. Bristerna gäller förmod-
ligen vissa typer av anläggningar, t.ex. trummor som nämnts ovan.

5 Anläggningars tillstånd
Spåranläggningars tillstånd kan beskrivas i många dimensioner. I detta samman-
hang är tre relevanta. Funktionella tillstånd har redan nämnts. Dessutom finns
tekniskt tillstånd och nyttjandetillstånd.

Tekniskt tillstånd beskriver tillförlitligheten för spåranläggningar. Försämrat
tekniskt tillstånd kan påverka möjligheten att upprätthålla spåranläggningens
funktionella tillstånd. Många aktiviteter för vidmakthållande genomförs om spår-
anläggningen uppvisar ett visst tekniskt tillstånd. Fel och skador på spåranlägg-
ningar är exempel på sådana tekniska tillstånd. Ett annat är spårlägesfel, dvs. 
avvikelser från den nominella spårgeometrin. Spårlägesfel kan ge försämrad
åkkomfort och i allvarligare fall ökad urspårningssannolikhet. Åtminstone i det 
senare fallet sänks den största tillåtna hastigheten, dvs. det funktionella tillståndet
försämras. Mängden trafikstörningar som t.ex. förseningar betraktas också som ett 
tekniskt tillstånd. Det innebär att det tekniska tillståndet i viss utsträckning även 
beror trafikmängden.
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Många aktiviteter för vidmakthållande är tillståndsbaserade. Det innebär att det
för spåranläggningar finns olika förutbestämda tekniska tillstånd. När ett sådant 
tillstånd uppnås genomförs aktiviteten.

Nyttjandetillstånd beskriver den trafik som använder en spåranläggning.
Exempel på nyttjandetillstånd är antal tåg som passerar spåranläggningen under 
ett dygn eller belastning under ett dygn. Belastning är bruttovikten av alla tåg som 
passerar.

Banverket har byggt flera system för beskrivning av tekniskt tillstånd och 
nyttjandetillstånd.

1. Banverkets spåranläggningar besiktigas regelbundet. En besiktnings-
anmärkning leder till krav på åtgärd. De allvarliga anmärkningarna leder
till krav på omedelbar åtgärd. Mindre allvarliga ger krav på åtgärd inom en 
vecka, en månad eller ett år. Besiktningsresultat samlas i systemet BESSY.

2. Banverket använder ett speciellt mätfordon (STRIX) för att bestämma det 
som kallas för spårlägesfel.

3. Hastighetsnedsättningar registreras i systemet HANNES.
4. I MAPS registreras uppgifter om tågtrafiken. MAPS samlar uppgifter från 

tågföringssystemet (TFÖR). Tågtrafikledarna ska ange orsak när ett tåg 
merförsenas minst fem minuter. Merförseningen är tågets förändrade 
försening mellan två stationer. Det betyder att om ett tåg är fyra minuter
försenat vid den första stationen och sju vid andra så är merförseningen tre 
minuter och behöver inte orsakskodas. Med stationer avses mötesstation, 
förbigångsstation eller annan plats med in- och utfartssignal, dvs. inte 
nödvändigtvis en plats där tåg gör uppehåll. Se vidare nedan.

5. Fel och skador på spåranläggningar som rapporteras registreras i systemet
0FELIA. 0FELIA har en länk till systemet MAPS. Den länken gör det 
möjligt att få uppgift om att ett fel inneburit att tåg har försenats. Merför-
seningar med orsakskod Infrastruktur matchas mot fel som registrerats i 
0FELIA. 0FELIA ingår numera i övergripande system med akronymen
DUVA.

6. I systemet TIPS registreras tidtabeller för tågtrafiken. För varje dygn
skapas en aktuell tidtabell i TIPS-AJOUR.

Banverket har en god tillgång till underlag för att beskriva spåranläggningarnas
tekniska tillstånd. Det är dock känt att registreringen i BESSY är bristfällig i vissa 
banområden och för vissa typer av anläggningar.

Det finns större problem med dagens system för trafikredovisning. Från ett 
annat projekt som bedrivs i VTIs regi har framkommit att det från MAPS från och
med år 2000 inte är möjligt att göra uttag för att beräkna trafikbelastning, dvs.
tågens bruttovikt, på bandelsnivå. Det innebär att man inte har underlag för att 
bandelsvis beräkna hur specifika delar av nätet utnyttjas under ett år. Inte heller 
tycks systemet innehålla uppgifter som gör det möjligt att kontrollera de 
självdeklarationer som järnvägsoperatörerna idag gör för att betala banavgifter.

Ett andra problem hänger samman med beskrivningen av trafikstörningar. Det 
är då inte tillräckligt att enbart studera förseningar utan det är också nödvändigt 
att kunna ange om tåg ställts in. För närvarande finns det ingen uppföljning av 
orsakerna till att tåg ställs in. Det gör att det är svårt att följa upp konsekvensen av 
allvarliga fel eller skador som leder till att en spåranläggning stängs för trafik. Det 
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är viktigt att kunna följa upp i vilken utsträckning nedrivna kontaktledningar, 
fastfrusna spårväxlar eller översvämmade banvallar medför att tåg ställs in.

Ett tredje problem med datafångsten har att göra med orsaksrapporteringen. 
Tågtrafikledarna registrerar orsakskoder i TFÖR som förs över till MAPS, i figur
1 visas hur de orsakskodade merförseningarna fördelades 2001. En familj av 
orsakskoder är Infrastruktur, vilken enligt figur 1 angavs för knappt en fjärdedel 
av merförseningstimmarna 2001.

0 5 10 15 20 25 30 35

Planerade arbeten

Trafikledning

Operatörer

Fordon

Infrastruktur

Övrigt

Persontåg Godståg

Figur 1 Orsakskodade merförseningar under 2001, dvs. om minst fem minuter. 
Staplarna visar förseningstid (antal tusen timmar), inte antal förseningar. 
Merförseningar som saknar kod ingår i Övrigt. Sekundärt rapporterade 
förseningar ingår och utgör en tredjedel av förseningstiden. (Källa: Banverket, 
MAPS).

Dilemmat med denna redovisning är att Banverket och operatörerna ännu inte 
kommit överens om ett system där man ömsesidigt vidimerar en uppgiven 
förseningsorsak. Det betyder att en registrering som säger att ett fel orsakas av en 
operatör inte med säkerhet av operatören tolkas på detta sätt. Det finns ett 
etablerat samarbete mellan Banverket och övriga aktörer inom järnvägstransport-
systemet i de s.k. PULS-grupperna. Vi tror att samarbetet har stor betydelse när 
det gäller att minska förseningarna, speciellt när det gäller att genomföra gemen-
samma åtgärder. Det vore en fördel om man inom ramen för PULS-arbetet eller
på annat sätt gemensamt analyserar förseningsstatistiken och redovisar i vilken 
utsträckning man är överens om de orsaker som registreras. Det skulle ge en mer
sammanhållen bild av såväl de samlade förseningarna som deras orsaker. 

Ett fjärde problem hänger samman med möjligheterna att i försenings-
statistiken kunna spåra konsekvenserna av även primär försening. Ett lok eller en 
signal som går sönder får konsekvenser för det tåg som är direkt drabbat av felet. 
Men också andra tåg drabbas, exempelvis därför att man tvingas stå och vänta 
längre bak utefter banan. Sådana förseningar kan få konsekvenser också på andra
håll i nätet, till exempel därför att ett tåg som ska vända och gå tillbaka till sin
ursprungsstation inte kan göra detta i tid. Vi har inte kunnat se att det i de system 
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som används är möjligt att beräkna de samlade förseningskonsekvenserna av ett 
primärfel.

Banverket avser att under de närmaste åren sätta ett nytt informationssystem i 
drift som kallas POSTLUDEUM. I det systemet kommer det att vara möjligt att 
bestämma trafikbelastning på bandelsnivå. Där registreras också vilka tåg som har 
gått och vilka som har ställts in. Det finns dock inga beslut om att registrera orsak
till att tåg ställs in. Systemet förutsätter också att man kommer överens med
operatörerna som bl.a. ska lämna in uppgifter trafikbelastning, antal tåg, deras 
bruttovikter m.m. Således kan POSTLUDEUM lösas några av de problem som
påpekats ovan när det sätts i drift, men det förutsätter alltså att operatörerna
medverkar.

6 Nytta av olika tillstånd 
Aktiviteter för vidmakthållande syftar till att påverka spåranläggningens tillstånd. 
Det betyder att kostnaden för att uppnå ett visst tillstånd bör generera en nytta som 
svarar mot kostnaden. Nyttan, eller för den delen ibland dess spegelbild – onyttan
– av ett visst tillstånd, bör idealt kunna kvantifieras monetärt för att analyser ska 
kunna göras av lämpliga åtgärdsstrategier.

Sveriges riksdag har satt upp ett antal transportpolitiska delmål. Det innebär 
naturligtvis att om man närmar sig dessa delmål så vinns en positiv nytta. 
Riksdagen har också angett ett övergripande transportpolitiskt mål som innebär att 
åtgärder ska vara samhällsekonomiskt effektiva och bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Det finns metoder för att monetärt skatta samhällets värde av
nyttan av olika tillstånd för spåranläggningar.  Det innebär att det är möjligt att 
bestämma vilka tillstånd för spåranläggningar som är samhällsekonomiskt
lönsamma. Det är inte uteslutet att en sådan analys kan ge ett resultat som står i 
konflikt med de transportpolitiska delmålen.

Ett annat sätt att beskriva nyttan av olika tillstånd är att göra undersökningar 
bland de trafikutövare och trafikoperatörer som använder järnvägsnätet. Intäkterna 
från dessa i form av banavgifter utgör emellertid mindre än 15 procent av 
kostnaderna för vidmakthållande, resten finansieras över statsbudgeten. Det 
betyder att de önskemål om tillstånd på spåranläggningar som trafikoperatörer och 
trafikutövare för fram måste ses i ljuset av att de betalar mindre än 15 procent av 
vad det kostar att uppnå tillstånden. Allmänheten är, via skattemedel, den som 
betalar den största delen av kostnaderna för vidmakthållande av spåranläggningar. 
Det är detta faktum som är grunden till vikten av att genomföra samhälls-
ekonomiska kalkyler.

Vidmakthållande av järnvägar har i första hand konsekvenser för att tågen ska 
kunna gå på avsett sätt. Ju bättre infrastrukturens funktion kan upprätthållas desto 
färre förseningar inträffar och desto färre tåg behöver ställas in. Vidmakthållande
av spårläge har betydelse för åkkomforten. I detta avseende skiljer sig vidmakt-
hållandet av baninfrastruktur från motsvarande underhåll av vägarna. På vägsidan 
är det framförallt säkerhet och restider som påverkas av drift och underhåll och 
det har ägnats stora forskningsresurser åt att bestämma värdet av dessa effekter.

Inom järnvägssystemet är emellertid säkerheten dimensionerande. Istället för 
att låta ett dåligt spårläge öka sannolikheten för urspårning sänks den tillåtna
hastigheten så att förseningar uppstår. Signaler som av något skäl inte fungerar – 
till exempel genom att en lampa gått sönder – påverkar inte tågens säkerhet utan 
tvingar tågen att stå stilla eller gå med reducerad hastighet. Det innebär att på
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järnvägssidan är inte värderingar av förbättrad säkerhet lika avgörande som på
vägsidan. Det innebär också att genomförda eller uteblivna vidmakthållande-
åtgärder sällan påverkar säkerheten, men däremot kan de ofta påverka kapaciteten.

Antalet förseningstimmar är alltså ett viktigt tillstånd inom järnvägssektorn.
SIKA (SIKA Rapport 2002:4) föreslår monetärt kvantifierbara värderingar av 
förseningar. Det finns säkert anledning att forska vidare kring SIKAs förslag, men
de bör ändå kunna användas för att bestämma nyttan av att minska antalet 
tågförseningstimmar. Banverket har också ställt samman ett utkast, där 
förseningar värderas för olika bandelar.

Det finns pågående forskningsprojekt som syftar till att bestämma monetärt 
kvantifierbara värderingar av åkkomfort, men det har förmodligen ännu inte gett 
resultat som Banverket kan använda för planeringen av vidmakthållande.

Vår uppfattning är att Banverket har tillgång på monetära värderingar av 
många (o-) nyttor som är relevanta för vidmakthållande av järnvägar, främst då
värderingar av förseningar. Värderingen av förseningar bör dock studeras vidare. 
Brister finns när det gäller att värdera åkkomfort, vilket kan vara ett problem
eftersom hög åkkomfort anses vara en av fördelarna med vid järnvägstrafik.

7 Kostnad för drift- och underhållsaktiviteter 
En ekonomisk bedömning jämför kostnader för, med nyttan av en åtgärd. Detta 
förutsätter att kostnader för att nå önskat tillstånd är kända. Dessa kostnader 
bestäms förmodligen bäst genom att studera de upphandlingar och inköp som 
genomförts. Då är det viktigt att ha ett ekonomiskt redovisningssystem som gör 
det möjligt att analysera kostnader för enskilda aktiviteter.

Banverkets ekonomiuppföljning är inte tillräckligt väl avpassad för att ta ut 
kostnader för enskilda aktiviteter på ett smidigt sätt. Det har emellertid genom-
förts ett omfattande arbete för att ange kostnader för olika aktiviteter. Vår bedöm-
ning är att Banverkets kunskap om kostnader för olika vidmakthållandeaktiviteter
är acceptabel men att ytterligare arbete krävs för att säkerställa tillgången till 
relevanta kalkylvärden.

8 Effekt av drift- och underhållsaktiviteter 
En ekonomisk nyttokalkyl förutsätter också att det finns kunskap om vilken effekt 
olika aktiviteter för vidmakthållande har på spåranläggningars tillstånd och även 
deras tillståndsutveckling.

Det finns många åtgärder som man vet har konsekvenser för sannolikheten för 
att tåg försenas, t.ex. bekämpning av lövhalka, snöröjning, smörjning av växlar 
och installation av åskskydd i utsatta elanläggningar. Listan över sådana åtgärder 
kan göras lång. Men för att kunna prioritera mellan olika sådana åtgärder, och 
mellan åtgärder som påverkar förseningsrisk respektive andra åtgärder, är det 
nödvändigt att kvantitativt bestämma dess effekter. Det gäller att veta med hur
många minuter förseningarna minskar efter en viss åtgärd.

Banverkets medarbetare har lång erfarenhet som innebär att de har en god 
kunskap om vilka åtgärder som påverkar spåranläggningars tillstånd på olika sätt.
De kan beskriva effekter kvalitativt. Det finns också exempel på studier som visar 
vilken metod som är mest effektiv att genomföra. Ett sådant är analys av olika
typer av isolerskarvar. Ett annat exempel gäller konsekvenserna av att generellt 
införa överspänningsskydd i signalanläggningar. En studie anger att effekten 
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skulle vara att tågstörningar orsakade av åska skulle minska med 250–300 timmar
årligen, minskad materialåtgång motsvarande minst två miljoner kronor per år 
medan kostnaden för införandet stannar vid 115 miljoner kronor. Nu bör det väl 
påpekas att den angivna effekten för tågstörningar utgår från en bedömning att 
åtgärden minskar förseningar orsakade av åska med 80 procent. En objektiv 
skattning är naturligtvis att föredra, men på en disaggregerad nivå som i detta fall
kan en bra bedömning fungera väl.

Men, som sagt, för att kunna prioritera mellan olika aktiviteter och för att 
kunna genomföra en nyttokalkyl måste man ha en kvantitativ beskrivning av 
effekterna. Banverket saknar dessa uppgifter i stor utsträckning. Slutsatsen är 
därför att Banverket behöver betydligt bättre kunskap om effektsamband för olika 
vidmakthållandeaktiviteter.

9 Framtidsplan för vidmakthållande 2004–2015 
Banverket redogör för sin planering av drift- och underhåll under 2004–2015 i 
Framtidsplan för järnvägen del 1–3. I framtidsplanen redogörs för planer avseende 
140 miljarder kronor, varav 100 miljarder avser investeringsåtgärder. För drift- 
och underhåll av spåranläggningar samt utbyten har planeringsramen varit 38 mil-
jarder kronor.

Planeringen har genomförts i fyra steg enligt figur 2. I framtidsplanen hänvisas 
till dokumentet Arkiveringsplan som anger vilka underlagsrapporter som finns
och var de är tillgängliga. Dokumentflödet enligt Arkiveringsplanen redovisas i 
figur 3. Under arbetet med denna granskning har vi fått tillgång till de underlags-
rapporter vi begärt. Enligt framtidsplanen del 3 är objekt för uppgradering eller 
utbyte samlade i en objektsdatas. Även denna har varit tillgänglig i detta
granskningsarbete.
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Figur 2 Banverkets arbetsprocess för utarbetning av framtidsplan 2004–2015.

VTI rapport 492



Bilaga 2 
Sid 13 (25) 

11
10

9

4321

5 76  8

15

12

14

13

Figur 3 Dokumentflöde för framtidsplan 2004–2015. Det bör påpekas att 
benämningen framtidsplan har vuxit fram under arbetsprocessen. Den 
ursprungliga benämningen var mer traditionell banhållningsplan.

Alla dokument har inte granskats i detta arbete. I denna rapport kommenteras inte 
heller alla granskade dokument.

10 Nuläge och marknadens önskemål 
Nulägesbeskrivningarna är väl genomförda, men de har fokus på tekniska beskriv-
ningar. Viktiga övergripande beskrivningar görs av funktionella och tekniska 
tillstånd.

Det som behöver förbättras är underlaget för att analysera tillståndsutveck-
lingen. Förväntad teknisk livslängd anges i allmänhet och ibland finns en 
ålderfördelning angiven, men det räcker inte för analys. Det som saknas är en 

VTI rapport 492 



Bilaga 2 
Sid 14 (25) 

beskrivning av hur felsannolikheten för en komponent beror av förklarande 
variabler som ålder, trafikbelastning och klimatberoende påfrestningar.

Marknadsanalyser har genomförts för person- och godstrafik. Redovisningen 
av marknadsanalysen för persontrafik är indelad efter olika delar av järnvägsnätet. 
I redovisningen behandlas i huvudsak funktionella tillstånd. Tekniska tillstånd 
som förseningar och andra störningar nämns inte.

I motsvarande analys för godstrafiken behandlas däremot även tekniska 
tillstånd. Viktiga aktörer på järnvägens godstrafikmarknad efterlyser bättre 
punktlighet för såväl gods- som persontåg och framför även att ekonomiska
sanktioner kan vara en lämplig metod för att forcera fram förbättringar. Där
behandlas även principerna för att fördela tåglägen. Enligt analysen uppfattar 
godsoperatörerna att underhållet av järnvägarna försämrats under senare år och 
önskar därför en förbättring. De framhåller att felavhjälpningen måste förbättras. 
Vidare föreslår de att man i ett kort perspektiv bör överväga att föra över resurser 
till vidmakthållandeaktiviteter från investeringsramen. De hävdar också att det
finns stora spåranläggningar, bl.a. i Stockholmsområdet, som utnyttjas i mycket
begränsad omfattning och de förslår att man bör överväga att avveckla dessa och 
frigöra marken för andra ändamål.

11 Målformulering 
I bristanalysen ges en generell beskrivning över de utbyten man räknar med att 
behöva genomföra under planperioden. Den innehåller inte en lista över enskilda 
komponenter eller anläggningar som ska bytas. Det är i stället en övergripande 
kvantifiering som utgår från nulägesbeskrivningarna. De vanligaste motiven för
utbyte är ålder, försämrad reservdelsförsörjning eller att nyare konstruktioner är 
mer ekonomiskt effektiva.

Redovisningen av bristanalysen är tekniskt formulerad och det är svårt att
bedöma kvalitén i dess utsagor om man inte är väl förtrogen med de 
konstruktioner som beskrivs. Det framförs bl.a. att ”helsvetsade spår med
hambobefästning bör prioriteras vid utbyte då ett stort antal befästningar med låg 
klämkraft förekommer och då lagning inte är tekniskt eller ekonomiskt
försvarbart”. Det är ett påstående som förmodligen är riktigt, men det framförs
inget som visar det. Det gör att det är svårt att bedöma bristanalysen.

I mål för banhållningsplanen anges bl.a. hur Banverket ska bidra till att de
transportpolitiska delmålen uppfylls. Några av dessa bidrag kan ske genom 
vidmakthållandeaktiviteter. Det som fått störst genomslag i planeringen av 
vidmakthållande är målet att minska de infrastrukturrelaterade tågförseningarna 
med 25 procent från och med 2003 och med 50 procent till 2015. Det innebär 
alltså att staplarna ”Infrastruktur” i figur 1 ska minska med 25 respektive 50 pro-
cent. Vidare ska underhållet effektiviseras genom att tekniska tillståndskrav på en 
spåranläggning ska bestämmas av aktuell och förväntad trafikmängd. Ett sam-
hällsekonomiskt synsätt ska bestämma lämpliga tekniska tillståndskrav för spår-
anläggningen. Anläggningar som inte används ska avvecklas.

Det finns fler indelningar av Banverkets verksamhetsområde, men det finns 
anledning att här närmare beskriva två av dessa. Banregionerna fungerar som
spårförvaltare. Järnvägsnätet inom varje banregion är indelat i ett antal bandelar.
Oftast består en bandel av ett avsnitt av en järnvägslinje och stationerna längs
linjen. Vissa större stationer och bangårdar utgör dessutom egna bandelar.
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Aktiviteterna för att bidra till en bättre miljö är många. Energieffektiva 
konstruktioner ska väljas. Man ska kartlägga outnyttjade och slitna järnvägs-
miljöer för att föreslå åtgärder för att avveckla dem. Man ska också avstå från att 
använda miljöfarliga material.

Banklasser är ytterligare en sätt att dela in järnvägsnätet eller kanske snarare
att karaktärisera aktiviteten på olika bandelar fungerar som spårinnehavare 
Klasstillhörigheten för bandelarna bestäms i huvudsak av antalet tåg som
använder bandelen. Bangårdar utgör en egen banklass. I tabell 1 redovisas hur 
bandelarna delats in i klasser.

Tabell 1 Banklasstillhörighet för en bandel bestäms av antal tåg eller bruttoton 
per år och spår. En bandel tillhör den högsta banklass (1–7) för vilken villkoret
för antal tåg eller belastning är uppfyllt.
Banklass Antal tåg per dygn Belastning (Mbrt per dygn)
1 ¢ 10 ¢ 0,5 
2 > 10 > 0,5 
3 > 30 > 2,5 
4 > 50 > 5 
5 > 75 > 7,5 
6 > 100 > 10 
7 > 150 > 15 
8 Avser bangårdar

Inom varje banklass har ”börvärden”, det vill säga tekniska mål för banan, 
bestämts för sju tekniska tillståndsparametrar. Följande tekniska tillståndspara-
metrar används: 

1. Antal tågförseningsminuter på grund av fel i infrastrukturen per år och 
spårkm. Tågförseningsminuter definieras inte, men ett rimligt antagande är
att man syftar på merförseningar som överstiger 5 minuter och där den 
primära orsaken är infrastruktur. Med merförsening menas förseningens 
ökning mellan två stationer. Den primära orsaken kan leda till sekundära 
merförseningar genom att de primärt drabbade tågen orsakar merförseningar 
för andra, ej primärt drabbade tåg.

2. Antal funktionsstörningar per år och spårkm.
3. Hastighetsnedsättningar, minuter per år och spårkm.
4. K-tal (spårlägesmått)
5. Q-tal (spårlägesmått)
6. Antal akuta besiktningsanmärkningar (ska åtgärdas omedelbart) per år och 

spårkm.
7. Antal veckobesiktningsanmärkningar (ska åtgärdas inom 1–2 veckor) per år 

och spårkm.

I dokumentet om Banklasser skrivs följande: ”Börvärden för de tekniska 
tillståndsparametrarna är satta med utfallet per bandel för år 2001 som utgångs-
punkt. Undantagna är parametrarna för tågförseningsminuter och funktionstör-
ningar där en 25 % förbättring skall uppnås år 2003 jämfört med det sammanlagda
utfallet för år 2001. En ytterligare 25 % förbättring skall även uppnås för dessa
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parametrar år 2015 jämfört med för 2003. De är alltså inte beräknade ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv.”

I tabell 2 anges börvärden för tillståndsparametrar 2003 inom respektive
banklass. Orsaken till att värdena för tågförseningminuter ökar med högre 
banklass är att det är större tågtrafikflöde i de högre banklasserna. De högre
klasserna har däremot lägre börvärde för antal förseningsminuter per tåg och 
spårkm.

Tabell 2 Börvärden för Banklasser. Börvärden för antal funktionsstörningar och 
tågförseningminuter avser 2003. (Börvärden för K- och Q-tal i banklass 4 anges 
här kursivt, eftersom de enligt dokumentet Banklasser är 80 respektive 85 för 
2015, medan de är 75 respektive 80 för 2003.)

BanklassTekniskt tillstånd
1 2 3 4 5 6 7 8

Antal funktionsstörningar per år och
spårkm pga. fel i infrastrukturen

3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,6 2,6 10,0

Antal tågförseningsminuter per år och
spårkm

– – 68 68 79 118 118 250

K-tal 60 60 75 80 85 85 85 –

Q-tal 70 70 80 85 90 90 90 –

Antal akuta besiktningsanmärkningar per
år och spårkm

0,1 0,1 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 –

Antal vecka besiktningsanmärkningar per
år och spårkm

– 3 2 2 1 1 1 –

Hastighetsnedsättningar, minuter per år
och spårkm

– 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 –

Börvärden för antal funktionsstörningar och antal förseningsminuter 2015 
redovisas i tabell 3.

Tabell 3 Börvärden 2015 avseende antal funktionsstörningar och tågförsening-
minuter, övriga börvärden, se tabell 2. 

BanklassTekniskt tillstånd 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8

Antal funktionsstörningar per år och
spårkm pga. fel i infrastrukturen

2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 7,4

Antal tågförseningsminuter per år och
spårkm

– – 60 60 68 97 97 196

Banklasstillhörigheten avgör alltså börvärden för tekniska tillståndsparametrar, så 
att en hög trafikbelastning medför att högre krav ställs på de tekniska tillstånds-
parametrarna. Enligt dokumentet om Banklasser kan krav från den trafik som 
kommer att bedrivas, dokumenterat under TRAV-processen1, eller andra rimliga
krav från Banverkets kunder medföra att börvärde för en teknisk tillståndspara-

1 TRAV är en förkortning av trafikeringsavtal.
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meter ändras. Målet är emellertid att ändringar av börvärden ska vara samhälls-
ekonomiskt motiverade.

Genom att jämföra värdet på en teknisk tillståndsparameter i nuläget med bör-
värdet får man kunskap om var det förekommer brister i järnvägsnätet. Där brister 
förekommer bör en analys göras där man jämför kostnaden för att uppnå/närma
sig börvärdet med den nytta en bättre teknisk standard ger.

Detta innebär att en form av successiv samhällsekonomisk analys görs av bör-
värden enligt banklassindelningen. I förlängningen, när olika typer av standard-
höjningar och -sänkningar har prövats, har man också uppnått en samhälls-
ekonomiskt optimal standard på anläggningarna. Strukturen på analysen är därför 
intressant.

Men förfarandet kan också vara förenat med problem. För de bandelar där 
börvärdena är uppfyllda, det vill säga där ”allt (tycks) vara som det ska”, görs 
ingen samhällsekonomisk prövning med automatik. Det skulle givetvis kunna 
vara så att de värden som satts skulle kunna förändras och på så sätt öka 
samhällets nytta av tilldelade medel. Med tanke på att kraven ökat för tillstånds-
parametern ”Antal tågförseningsminuter” förekommer det emellertid en brist i 
flertalet bandelar för denna tillståndsparameter. Eftersom det höjda kravet betyder
att alla åtgärder för att nå dessa börvärden ska prövas och motiveras samhälls-
ekonomiskt, är detta kanske därför i praktiken inte något reellt problem.

I tabell 3 jämförs utfall och börvärde för antal funktionsstörningar. Den visar 
att i de lägre banklasserna kommer ett ökat antal funktionsstörningar att tillåtas i 
framtiden, medan en minskning krävs i de högre. Det indikerar att man i 
framtiden kan minska omfattningen av vidmakthållandeaktiviteter i de lägre
banklasserna samtidigt som man ökar resursinsatsen på de mer trafikerade
banorna.

Tabell 3 Antal funktionsstörningar per banklass, dels anges utfall enligt 0FELIA
och dels börvärden för 2003 enligt framtidsplanen. ”Unespårlängd” anger 
spårlängden per banklass (1 km dubbelspår har 2 km spårlängd).

Banklass 1 2 3 4 5 6 7 8
Unespårlängd (km) 1188 2844 2345 1334 2273 1199 441 150
Antal störningar 2001 1266 6032 8083 5121 8323 7786 5773 5729
Börvärde 2003 4039 9101 7034 3734 5909 3117 1147 1495

12 Åtgärdsförslag 
Prioriteringar mellan olika utbyten har skett i att antal arbetsgrupper som var och 
en ställt samman ett dokument. Enligt del 3 av framtidsplanen ingår varje utbytes-
projekt i en objektdatabas tillsammans med uppgraderingsprojekten. Vi har 
granskat ett stickprov av dessa (39 stycken). De formulär som används i databasen 
innehåller fält om samhällsekonomisk analys och effekt på de samhällsekono-
miska delmålen, men de var inte ifyllda i något av de objekt som ingick i 
stickprovet. Längre fram påpekar vi dock att det inte är rimligt att genomföra
sådana analyser för enskilda utbytesobjekt. I något fall har inte den som registrerat 
objektet uppmärksammat att kostnader ska anges i tusental kronor. I de samman-
ställningar över kostnader som vi tagit del av har dock dessa fel korrigerats.

För planering av det förebyggande underhållet har Banverket formulerat Ideal-
kalkylen. Detta är ett kalkylark med de aktiviteter som förekommer i före-
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byggande underhåll. För varje aktivitet har kostnaden skattats. Många aktiviteter 
som ryms inom det förebyggande underhållet är förutbestämda, vilket innebär att 
de sker med en bestämd periodicitet, antal åtgärder per år. För dessa aktiviteter 
bestäms den totala kostnaden inom varje bandel genom att multiplicera berörd 
anläggningsmassa, kostnad per insats och periodicitet.  

I stor utsträckning finns det kunskap om med vilken periodicitet som kan antas 
för olika aktiviteter med hänsyn till det slitage som trafik och andra faktorer ger 
upphov till. Dilemmat är att i samband med prioriteringar är det viktigt att känna 
till den marginella effekten. Vad i blir effekten om en komponent byts vart tolfte 
år istället för vart tionde? En sådan effekt är svår att bedöma. Den kan dock 
bestämmas med en kvantitativ analys.  

Huvuddelen av aktiviteterna inom förebyggande underhåll är emellertid 
tillståndsbaserade, det vill säga de utlöses av att den tekniska standarden sjunker 
till en nivå som på förhand angivits som den lägsta acceptabla standarden. Den 
totala kostnaden för dessa aktiviteter bestäms på samma sätt som vid det 
förutbestämda underhållet. Problemet är fastställa aktiviteternas periodicitet.

En tillståndsbaserad underhållsaktivitet genomförs alltså varje gång spår-
anläggningen når ett givet tekniskt tillstånd. Det går inte att förutsäga när det 
inträffar. Däremot är det möjligt att bestämma hur lång tid som i genomsnitt löper 
mellan två på varandra tillfällen som spåranläggningen når det tillstånd som 
innebär att underhållsaktiviteten genomförs. Om den tiden är 20 år, då är 
periodiciteten 0,05 per år.

Denna periodicitet har i de flesta fall fastställts genom bedömningar. Det finns 
ingen anledning att tro att det innebär stora systematiska fel. Däremot innebär det 
en betydande osäkerhet för de resultat som kalkylen ger. Osäkerheten kan minskas 
om effektsamband bestämda i en kvantitativ analys används för att bestämma 
periodiciteten.

Även för det tillståndsbaserade förebyggande underhållet är det viktigt att 
känna till de marginella effekterna av förändrade kriterier. Man bör genomföra 
kvantitativa analyser av effekten av att marginellt höja respektive sänka 
tillståndsnivån då en underhållsåtgärd genomförs. I samband med prioriteringar är 
det viktigt att känna effekten av sådana marginella förändringar.   

I tabell 5 visas en årsbudget för det förebyggande underhållet fördelat över 
aktiviteternas huvudgrupper.

Tabell 5 Kostnad (kr) för förebyggande underhåll under ett år fördelat på 
huvudgrupper av aktiviteter. 
Data Totalt 
Summa av Besiktning 198 607 335 
Summa av Förutbestämt underhåll 180 267 649 
Summa av Spår- och växelriktning 143 422 720 
Summa av Mindre byten 111 634 004 
Summa av Revision och reparation 146 231 258 
Summa av Räls- och växelslipning 203 468 169 
Summa av Räls- och slipersreglering 2 342 457 
Summa av Neutralisering och mellanläggsbyte 24 493 430 
Summa av Vegetationsbekämpning 84 993 234 
Summa av Dikning och Dränering 239 024 131 
Summa av Målning 74 896 229 
Summa av Övrigt underhåll 112 076 273 
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Arbetet med idealkalkylen har genomförts med målet att bestämma kostnaden för
att upprätthålla spåranläggningarnas funktionstillstånd samt tekniska tillstånd 
enligt banklassernas börvärden. I detta arbete har, som sagts, periodiciteten för det
förebyggande underhållet i stor utsträckning bestämts av bedömningar. När denna 
kalkyl summerades och adderades till de utbyten som bedömdes nödvändiga för 
att upprätthålla anläggningarnas funktionstillstånd visade sig att summan var åtta 
miljarder högre än de planeringsramar som regeringen angett. Därefter har en
bantning genomförts som drabbar åtgärder för förbättrad punktlighet, så att 
summan stämmer med ramen.

I figur 4 redovisas kostnadsfördelning för förebyggande underhåll över ban-
klasserna. Utfallen 1999–2002 jämförs med planen 2004–2015. Något förvånande 
verkar det som om det de lägre banklassernas (1 och 2) andel av det förebyggande 
underhållet kommer att öka i framtiden. Det står i konflikt med redovisningen i 
tabell 3. Emellertid gäller att det genomsnittliga utfallet per år under 1999–2002
kraftigt understiger det som gäller enligt framtidsplanen för 2004–2015. Orsaken 
till skillnaden är bl.a. att vissa åtgärder, t.ex. rälsslipning och vegetationsbekämp-
ning, redovisas på Banverkets huvudkontor och är därför inte fördelade på ban-
delar och därmed inte på banklasser. Det vore bra om Banverket kompletterar
redovisningen i figur 4. Det kan ge en indikation på om Banklassernas börvärden 
nås med planen.

1
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Utfall 1999-2002
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Figur 4 Kostnadsfördelning på banklasser för förebyggande underhåll, dels 
enligt framtidsplan och dels enligt utfall 1999–2002. Banklasser anges i 
staplarnas fält.

13 Slutsatser
Banverket har i många delar dokumenterat sin arbetsprocess väl. Den har varit lätt 
att följa de resonemang som förs och den analytiska struktur som resonemangen
baseras på. Vi anser också att två viktiga verktyg har skapats för planera vidmakt-
hållandeaktiviteter effektivt. De benämns Banklasser och Idealkalkylen. Men
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eftersom båda dessa verktyg tycks ha skapats parallellt med att arbetet med fram-
tidsplanen genomförts har verktygen inte i alla delar varit färdiga. Detta har fått
konsekvenser för möjligheten att analysera den samhällsekonomiska effektiviteten
av olika åtgärder. Vi kommenterar detta genom att resonera kring beräkningar av 
samhällsnytta i allmänhet, samhällsnyttan av att minska mängden förseningar och 
(den bristande) förekomsten av effektsamband. Konsekvenserna av de brister som
påtalas är att även om strukturen på den analys som ligger till grund för planför-
slaget tycks vara rimlig så är kan man vare sig bekräfta eller förkasta möjligheten
att flera av de påståenden som görs är korrekta. 

13.1 Samhällsnytta
Banverket har haft ambitionen att för varje utbyte av en specifik komponent 
bestämma samhällsnytta och effekt på de transportpolitiska målen av bytet. Detta 
visar det formulär som använts för objektsdatabasen.

Det är emellertid vare sig rimligt eller kanske inte ens möjligt att bestämma
samhällsnyttan av enskilda utbyten eller andra vidmakthållandeaktiviteter.
Däremot är det både rimligt och möjligt att bestämma samhällsnyttan av olika 
tillstånd, funktionellt och tekniskt, för en spåranläggning i allmänhet. Detta kan
göras på det sätt som visas av figur 5. Varje aktivitet – exempelvis i form av byte 
av spårväxel – har effekter för spåranläggningens tillstånd. Ett förbättrat tillstånd 
innebär en nytta som kan beräknas för varje banklass. På så sätt behöver man inte 
göra om beräkningen för varje specifik åtgärd, det vill säga varje gång man över-
väger att byta en spårväxel etc.

Man kan också uppnå samma tillstånd på olika sätt. I ett hypotetiskt exempel
kan tillståndsnivå I uppnås genom att antingen genomföra aktivitet A eller B. Om
båda genomförs uppnås också tillståndsnivån II. Nyttan av aktivitet A beror i så 
fall av om B genomförs eller ej. Det innebär att det inte är meningsfullt att studera
enskilda aktiviteters nytta utan att det är den samhällsekonomiska nyttan av olika 
tillstånd för spåranläggningar som bör studeras. Banklassverktyget bör fungera 
bra i det sammanhanget.

Man kan också uppnå samma tillstånd på olika sätt. I ett hypotetiskt exempel
kan tillståndsnivå I uppnås genom att antingen genomföra aktivitet A eller B. Om
båda genomförs uppnås också tillståndsnivån II. Nyttan av aktivitet A beror i så 
fall av om B genomförs eller ej. Det innebär att det inte är meningsfullt att studera
enskilda aktiviteters nytta utan att det är den samhällsekonomiska nyttan av olika 
tillstånd för spåranläggningar som bör studeras. Banklassverktyget bör fungera 
bra i det sammanhanget.

När det gäller banklasser saknar vi emellertid ett resonemang om hur man nått 
fram till de valda indelningsgrunderna och tekniska tillståndsparametrarna. Det 
vore också intressant att kunna belysa varför man valt att inte föra in t.ex. största 
tillåtna hastighet, kapacitetsutnyttjande eller tillståndet på den järnvägsnära miljön
(t.ex. klotter eller oanvända stickspår, växlar och kontaktledningsstolpar). 
Banverket har säkert gjort en rimlig avvägning, men den bör beskrivas bättre.

Inom ramen för uppdraget att vidmakthålla infrastrukturen uppfattar vi – trots 
begreppsmotsättningen – att också ett försämrat funktionstillstånd ryms. En sådan 
försämring, som också behandlas i framtidsplanen, är att lägga ner järnvägs-
sträckor men det finns ju fler möjligheter. Det efterfrågade funktionstillståndet
kan ju vara lägre än det som gäller i utgångsläget, exempelvis beroende på att en 
mindre del av den trafik som bedrivs utnyttjar dagens standard. Exempel på 
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försämrade funktionstillstånd som kan behöva prövas är största tillåtna hastighet 
eller största tillåtna axellast. Genom att sänka funktionstillståndet på banor med
lågt utnyttjande minskar kostnaderna för vidmakthållande och resurserna kan i 
stället användas där de gör större nytta. Vi kan inte se att denna typ av övervägan-
den ryms i planförslaget.

Aktivitet

Effektsamband

Tillstånd

Värdering

Nytta

Figur 5 En modell för nyttoanalys. I prioriteringen mellan olika aktiviteter är 
det tillräckligt att beskriva deras effekt på anläggnings tillstånd. För att 
bestämma nytta är tillstånd tillräcklig indata tillsammans med kunskap om
värdering.

Vi har fått uppfattningen att Banverket bör göra prognoser över längre tidsperio-
der för vilka funktionstillstånd som kommer att tillhandahållas för olika stråk.
Livslängden för många av de komponenter som byts ut är lång, t.ex. upp mot
120 år för nya broar. För att kunna dimensionera de nya komponenterna på rätt 
sätt, t.ex. tillåten axellast för en bro, behövs därför hyggliga prognoser för 
funktionstillstånd som gäller långa tidsperioder, gärna uppemot 50 år. Risken 
finns annars att man underdimensionerar nya komponenter, t.ex. så att en ny bro 
måste bytas efter bara några enstaka decennier. Alternativt riskerar man att över-
dimensionera nya komponenter.

13.2 Samhällsnytta av minskade förseningar 
Banverket har kommit till slutsatsen att mängden infrastrukturrelaterade förse-
ningar ska halveras. En grund för detta kan vara de transportpolitiska målen. En 
annan är att regeringen har pekat på problemet i sitt direktiv och att det i 
Banverkets regleringsbrev finns ett uppdrag att halvera förseningarna för gods-
trafiken på de viktigaste stråken mellan 1996 och 2007. Dessutom har Banverkets 
kunder har påtalat behovet av minskade förseningar. Däremot finns det ingen 
samhällsekonomisk kalkyl som ger stöd för en sådan förändring. Banverket har 
samhällsekonomiska värderingar av tågförseningstimmar på bandelsnivå. 
Banverket bör använda dessa för att bestämma samhällsnyttan av att uppnå de 
börvärden som redovisas i Banklasser.
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I framtidsplanen skriver Banverket att: ”Banverket uppfattar att målet bör vara 
att sänka de infrastrukturrelaterade tågstörningarna med 50 procent. Då behövs 
ytterligare åtta miljarder kronor”. På annat ställe i framtidsplanen framförs att ”De 
åtgärder som varit möjliga att inrymma under planperioden är dock inte
tillräckliga för att Banverket ska klara de av samhället ställda kraven på
punktlighet. I förhållande till den punktlighet som uppnåddes under 2001 så kan 
en förbättring med endast 20 procent erhållas under planperioden.” 

Det innebär att Banverket menar att det kostar 8 miljarder kronor att minska de 
infrastrukturrelaterade förseningarna med ytterligare 30 procentenheter.

I planförslaget redovisas emellertid inga samhällsekonomiska överväganden 
som ger stöd för att minska förseningarna på angivet sätt. Vi kan emellertid
använda siffermaterialet för att med ett par räkneexempel visa på innebörden av 
det uppställda målet.

År 2001 var de infrastrukturrelaterade förseningarna enligt den officiella 
redovisningen 20 307 timmar. Det betyder att man för åtta miljarder kan minska
förseningarna med (30 procent) ca 6 000 timmar per år. Eftersom planerings-
perioden är 12 år svarar extraanslaget mot 670 miljoner kronor per år. Kostnaden
för att ”producera” en sparad förseningstimme är då 670 000 000/6 000 = 110 000
kronor. Om man stödjer sig på de uppgifter som Banverket själva använder i 
investeringsplaneringen varierar värdet av minskade förseningar mellan 2 300 och 
16 700 kronor per timme, olika för olika bandelar. Mot en sådan bedömning tycks 
den implicita värderingen av att minska förseningarna med hjälp av drift och 
underhållsåtgärder vara mellan sex och 50 gånger högre än det officiellt utnyttjade 
tidsvärdet.

Ett annat räkneexempel kan skapas genom att relatera den minskade
förseningsfrekvensen till den trafik som bedrivs. Låt oss anta att ett persontåg har 
300 passagerare. Värderingen 110 000 kr per timme svarar då mot ungefär 
360 kronor per passagerare och timme eller 30 kronor per passagerare och 
fem minuter. Anta att en resenär kan välja mellan två tåg. Det ena blir försenat 
fem minuter tre gånger av tio (sannolikhet 0,3), medan det andra blir försenat fem 
minuter en gång på tjugo (sannolikhet 0,05). Den förväntade förseningen för
resenärer med tåget som har den högre förseningssannolikheten är då 1,5 minuter
medan den är 0,25 minuter för resenärer i tåget med den lägre försenings-
sannolikheten. Det svarar mot 9,00 respektive 1,50 kronor enligt värderingen ovan 
(6,00 kronor/minut). Eller med andra ord sannolikheten att försenas fem minuter
skiljer alltså 25 procentenheter mellan de bägge tågen. Vi har att 25 procent av 
30 kronor är 7,50 kronor. Frågan om det är rimligt att anta att resenärer är beredda 
att betala 7,50 kronor extra för att komma med tåget som bara är försenat en gång 
på tjugo istället för tre gånger av tio.

Vår huvudslutsats är att det i planförslaget saknas resonemang som visar att det 
är samhällsekonomiskt rimligt att bevilja Banverket ytterligare åtta miljarder
kronor för att minska de infrastrukturrelaterade förseningarna med 30 
procentenheter. På sådana grunder är det tvivelaktigt att ytterligare minska
förseningarna i denna omfattning. Visserligen kan de åtgärder som genomförs 
med ytterligare 8 miljarder kronor medföra andra positiva effekter, men de har i så 
fall inte redovisats.

Det finns också skäl att återkomma till de problem med förseningsstatistik och
orsaksrapportering som tidigare påpekats. Med tanke på den osäkerhet som finns 
om hur stora förseningarna idag är, vilka de samlade konsekvenserna blir av en 
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primärförsening och inte minst om i vilken utsträckning som orsaksrapporteringen 
fungerar på avsett sätt, blir den uppställda ambitionen än mer osäker.

13.3 Effektsamband 
Vi har konstaterat att det inte är rimligt, och förmodligen inte heller möjligt, att 
bestämma samhällsnyttan av enskilda vidmakthållandeåtgärder. Däremot är det
viktigt att försöka bestämma de enskilda aktiviteternas effekt på olika tillstånds-
parametrar. För att återknyta till ett tidigare exempel kan det vara svårt att beräkna 
nyttan av att byta en viss spårväxel medan man kan få fram underlag som gör det 
möjligt att beräkna ett tekniskt gränsvärde som utlöser ett utbyte av spårväxlar för
varje banklass. 

Ett annat exempel gäller de kriterier som avgör när en tillståndsbaserad före-
byggande underhållsaktivitet bör genomföras, t.ex. vid vilket spårlägestillstånd 
bör man genomföra spårriktning inom olika banklasser. Man bör då kvantifiera 
hur en förändring påverkar olika tillståndsparametrar. Det, i sin tur, gör det
möjligt att bestämma periodiciteten för aktiviteten efter kriterieändringen.

Vi bedömer att Banverket – med reservation för de kvalitetsproblem som
tidigare påtalats – har god tillgång till underlag för att bestämma relevanta 
effektsamband. Vår åsikt är att man bör genomföra sådana analyser i större 
utsträckning. Banverket borde därför öka sina insatser för att bestämma
kvantitativa effektsamband av vidmakthållandeaktiviteter. Det gör det möjligt att
länka samman verktygen Banklasser och Idealkalkyl. Det bör också understrykas 
att de finns åtgärder utanför ramen för vidmakthållande som påverkar de tekniska 
tillståndsparametrarna. En algoritm kan sedan utvecklas för att finna vilka 
tekniska tillståndsnivåer som är optimala inom respektive banklass.

I idealkalkylen ryms 69 olika kategorier av underhållsaktiviteter. Många av
dessa styrs av säkerhetsbestämmelser och andra av riktlinjer från leverantörer,
vilket innebär att periodiciteten för dem är förutbestämd. För dessa åtgärder
behövs inga kalkyler. Flertalet aktiviteter är emellertid tillståndsberoende och går
att påverka och för dem är det viktigt att bestämma effektsamband. 

Det bör också understrykas att de finns åtgärder utanför ramen för 
vidmakthållandeplanen som påverkar de tekniska tillståndparametrarna. En sådan 
faktor som påverkar förseningsmängden är kapacitetsutnyttjandet. Kapacitets-
utnyttjandet bestäms av mängden tåg, deras hastigheter och spåranläggningarnas 
utformningar. Minskat kapacitetsutnyttjande minskar sannolikheten för 
förseningar liksom konsekvenserna av de förseningar som uppstår. Det innebär att 
förseningsmängden kan minskas om trafiken minskar i omfattning. Det kommer
då att handla om att göra en avvägning mellan förlusten som den ej genomförda
trafiken medför och vinsten som minskade störningar för den genomförda trafiken 
innebär.

Man kan således tänka sig att mängden tåg på en bana blir ”för stor” i termer
av den ökade förseningsrisken. Även om det är tekniskt och praktiskt möjligt att
ha en hög trafikbelastning kan konsekvenserna i form av förseningar vara sådana 
att samhällsnyttan skulle öka när antalet tåg minskar. Vår bedömning är att
Banverket bör undersöka om det från tidtabelläggningsprocessen är möjligt att få 
fram information som gör det möjligt att minska mängden infrastrukturberoende 
investeringar på ett mer kostnadseffektivt sätt än med underhållsåtgärder. 
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14 Förbättringsförslag 
14.1 Anläggningars tillstånd
Tågtrafiken beskrivs dels i TIPS, som är den (för dagen) gällande tidtabellen, och 
TFÖR där den genomförda trafiken registreras, bl.a. förseningar. Uppgifter från
TFÖR lagras i MAPS. Från MAPS är det inte möjligt att göra uttag om trafik-
belastningar (tågens bruttovikt) på bandelsnivå och det är inte möjligt kontrollera
de självdeklarationer som operatörerna gör för att betala banavgifter. När det 
gäller trafikstörningar måste även orsaken till att tåg ställs in registreras, vilket
inte ske idag. I ett nytt informationssystem POSTLUDIUM kan belastning på 
bandelsnivå bestämmas under förutsättning att man kommer överens med opera-
törerna, vilka ska leverera uppgifter. Det är dock oklart om orsaken till att tåg
ställs in kommer att registreras. Det bör inom ramen för PULS-arbetet också
redovisas om Banverket och övriga aktörer är överens om orsaken till förseningar.

En beskrivning av hur felsannolikheten för en komponent beror av 
förklarande variabler som ålder, trafikbelastning och klimatberoende
påfrestningar behövs. 

14.2 Nytta av olika tillstånd 
Antalet förseningstimmar bör monetärt kvantifieras. Banverket har tillgång till 
monetära värderingar av t ex förseningar men brister finns när det gäller att 
värdera åkkomfort. Samhällsnyttan av ett enskilt utbyte är inte rimligt eller kanske 
inte ens möjligt att bestämma. Däremot är det viktigt, rimligt och möjligt att 
bestämma samhällsnyttan av olika tillstånd, funktionellt och tekniskt, för en 
spåranläggning. Det bör också prövas om funktionstillstånd kan sänkas för att 
minska kostnaderna för vidmakthållande.

14.3 Kundsynpunkter
Godstrafikoperatörer önskar förbättringar inom följande områden 

¶ fördelning av tåglägen
¶ underhåll
¶ felavhjälpning

De tar också upp att i ett kort perspektiv överföra medel från investering till 
vidmakthållande.

14.4 Kostnad för DoU-åtgärd
Banverkets ekonomiuppföljning bör avpassa så att det mer smidigt går att ta ut
kostnader för enskilda aktiviteter. Kunskapen om kostnader för olika 
vidmakthållandeaktiviteter är dock acceptabel.

14.5 Effekt av drift- och underhållsaktivitet 
En ekonomisk nyttokalkyl förutsätter att det finns kunskap om vilken effekt olika
aktiviteter för vidmakthållande har på spåranläggningars tillstånd och även 
tillståndsutveckling. Banverket saknar dessa uppgifter i stor utsträckning. Det 
finns oftast kunskap om med vilken periodicitet som olika aktiviteter ska utföras 
beroende på slitage mm. I samband med prioriteringar är det dock viktigt att
känna till den marginella effekten. Vad blir effekten om en komponent byts ut 
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vart tolfte år istället för vart tionde? Det är viktigt att bestämma de enskilda 
vidmakthållandeaktiviteternas effekt på tillståndsparametrar. Banverket har 
troligen stor tillgång till underlag för att bestämma relevanta effektsamban. Man 
bör genomföra sådana analyser i större utsträckning i fortsättningen. 

14.6 Banklasser 
De överväganden som gjorts vid valet av parametrar för nyttjandetillstånd och 
tekniska tillstånd i banklasser bör redovisas. En samhällsekonomisk analys av 
banklassernas börvärden saknas. 
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