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Sammanfattning  
Information är en av Trafikverkets resurser och dess värde kan uttryckas på olika sätt 
och ha olika innebörd för olika aktörer vid olika tidpunkter. Informationen kan ha 
direkta ekonomiska värden, men värdet kan också uttryckas i dess betydelse för en 
långsiktig resursplanering och ekonomihantering.  Informationen  kan även bidra till 
arbetssätt som hushållar med skattemedel, och skapa  samhällseffekter inom t.ex  
säkerhet och miljö. Vi har i den befintliga studien bland annat utgått ifrån standarden 
ISO 30300 som menar:  

”Att skapa och hantera verksamhetsinformation ingår i varje organisations aktiviteter, 
processer och system. Detta bidrar till effektivitet i verksamheten, ansvarstagande och 
riskhantering och till att verksamheten upprätthålls. Det gör det även möjligt för 
organisationer att se det värde som finns i informationsresurser som 
verksamhetstillgångar, kommersiella tillgångar och kunskapstillgångar, och bidra till att 
bevara det kollektiva minnet, som svar på utmaningar från den globala och digitala 
omvärlden” (ISO 30300, sid. iv).  

I denna studie har vi valt att undersöka hur informationshanteringen, med fokus på 
ekonomirelaterad information, stödjer det pågående arbetet med ett 
livscykelperspektiv på anläggningen. Bakgrunden är Trafikverkets ambitioner att skapa 
en helhetssyn över anläggningens kostnader genom hela livscykeln. Och därmed också 
hur den ekonomiska redovisningen relaterar till annan information. Studien baseras på 
intervjuer med i huvudsak medarbetare på Trafikverket, men även vissa andra 
nyckelpersoner. Personer från följande funktioner och arbetsfält har intervjuats:  
CoClass, BIM, ANDA/GUS, Öppna data, Informationsutbyten, Informationsförvaltning, 
Ekonomi, Ledningssystem, IT-strategi, Kontrakt och juridik, LCC, Internrevision, 
Riksrevisionen, Transportstyrelsen och Näringsdepartementet.  

Vi har valt att sammanställa intervjuerna under tre huvudrubriker; styrning , 
informations-arkitektur/struktur, samt revision & kontroll. Det framgår att arbetet med 
livscykelperspektiv är i inledningsskedet och det är mycket som pågår. Arbetet kring 
CoClass, BIM och ANDA och GUS har ett utpräglat arbetssätt kring livscykelperspektiv 
och det finns modeller för hur information kan värderas genom anläggningarnas 
livscykel. Det har också inletts ett arbete kring livscykelkostnadsberäkningar och 
livscykeloptimering i anslutning till asset management. Det står klart efter denna 
genomgång att  finns ett antal utmaningar för att skapa en informationshantering som 
stödjer arbetet med livscykelkostnadsberäkningar, och nedan är några av de behov 
som lyfts fram:   
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Styrning  

• Tydliggörande av styrning och kontroll i beställarprocesser och 
kontraktsskrivning. Det bör kopplas tydligare till ett LCC-perspektiv och ev 
inkludera ansvar för underhåll för att främja en mer långsiktig hantering.   

• Det behövs ett tydligare helhetsansvar för LCC-arbetet.  
• Integrera livscykeltänk och LCC beräkningar i ordinarie planeringsarbete  
• Kortsiktiga budgetanslag motarbetar ett livscykeltänk, liksom uppdelningen 

mellan investerings- och underhållsbudgetar. Det behövs också bättre 
beslutsunderlag till politiker, med olika alternativ att ta ställning till.   

• Kulturfrågor kring tex inställning till information och efterlevnad av rutiner och 
beslut.  
  

Informations-arkitektur/struktur  

• CoClass bör gå att göra mer enhetligt och automatiserat  
• Få in bättre underlag för LCC-beräkningar på ett tidigare stadium, samt förbättra 

förutsättningar för återrapportering och uppföljning under anläggningarnas 
livscykel, tex avseende besiktningsanmärkningar, åtgärder, kostnader och status 
på anläggningarna på ett sammanhållet sätt  

• Utveckla samordning av olika klassificeringsmodeller, inom tex arkiv, ekonomi 
och CoClass, samt redovisningsmodeller såsom ”data i anläggningens livscykel” 
respektive arkivredovisningen.   

• Klargör redovisningsnivå i ekonomiredovisningen  
  

Revision & kontroll  

• Bli bättre på att följa upp och hantera ändringar  
• Bättre balans mellan transportslagen  
• Svårigheter att koppla ihop åtgärd och kostnad  
• Kompetens byggs upp utanför organisationen  
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1. Inledning  
  

1.1 Bakgrund  
Denna rapport är ett delprojekt inom ramen för Trafikverkets FOI-projekt ”Det 
ekonomiska värdet av information”. Information är en av Trafikverkets resurser och 
dess värde kan uttryckas på olika sätt och ha olika innebörd, för olika aktörer vid olika 
tidpunkter. Som uttrycks i ISO 30300:   

”Att skapa och hantera verksamhetsinformation ingår i varje organisations aktiviteter, 
processer och system. Detta bidrar till effektivitet i verksamheten, ansvarstagande och 
riskhantering och till att verksamheten upprätthålls. Det gör det även möjligt för 
organisationer att se det värde som finns i informationsresurser som 
verksamhetstillgångar, kommersiella tillgångar och kunskapstillgångar, och bidra till att 
bevara det kollektiva minnet, som svar på utmaningar från den globala och digitala 
omvärlden” (ISO 30300, sid. iv).  

Styrning och hantering av verksamhetsinformation syftar bland annat till att säkerställa 
informationens kvalitet i form av äkthet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet, 
över tid. Vilket gör att information kan användas som bevis på genomförda aktiviteter, 
beslut och överenskommelser, vara ett stöd i operativa processer och ha en 
auktoritativ tyngd. Information kan också ha ett ekonomiskt värde på olika sätt. 
Information kan ha direkta kommersiella värden, och kan också vara verktyg för att 
säkerställa ekonomiska tillgångar, tex genom avtal, förutsättningar för insyn, 
granskning mm. En förutsättning för samverkan inom en organisation som Trafikverket 
samt med externa aktörer, är att man har tillförlitlig och autentisk information. Den bör 
hanteras så effektivt att behöriga aktörer får tillgång till den information de behöver 
när de behöver. Oavsett om det är nu eller i framtiden. Informationen är det kitt som 
kan förenar aktörer, både över tid och rum.  

Verksamhetsinformation definieras som ”information som skapas, tas emot och 
underhålls som bevis och/eller som en tillgång av en organisation eller person för att 
uppfylla legala förpliktelser eller för att utföra transaktioner i verksamheten, oavsett 
typ av medium och format” (ISO 30300, sid. 9).  

Båda aspekterna – som bevis och informationstillgång - innefattar ekonomiska värden.  
Information är en råvara som kan ha ett direkt ekonomiskt värde i olika processer. 
Samtidigt kan också information användas för att säkerställa ekonomiska tillgångar och 
rättigheter. Genom att skapa förutsättning för en mer långsiktig planering utifrån 
livscykelperspektiv kan också anläggningarna hanteras mer ekonomiskt fördelaktigt 
utifrån ett långsiktigt perspektiv.   
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1.1.1 Livscykel och Kontinuum  
Livscykelperspektiv på anläggningarna innebär att man antar ett långsiktigt perspektiv 
som går över olika funktioner, aktörer och tekniker, och det är viktigt att det finns 
förutsättningar att planera, förutse och följa upp olika aktiviteter och kostnader, 
oavsett var i livscykeln man befinner sig. Inom den traditionella arkivdomänen har 
begreppen livscykel och kontinuum diskuterats under lång tid.  Jay Atherton formerade 
under 1980-talet en mer detaljerad version av livscykel-modellen. Atherton betonade 
att den traditionella anglosachsiska uppdelningen i verksamhet och arkiv borde ha 
samma mål:  ”The professions of records management and archives, while distinct, 
surely are working towards the same objective: the effective management of recorded 
information through all stages of the continuum, from creation to disposal.” (Atherton, 
J 1985:48)   

Han hade från början en version där det fanns åtta stadier och som delades in två delar 
– aktiva och inaktiva. De första fyra var tillkomst/skapande, klassificering, användande 
samt gallring/överföring till arkivet (Atherton, J 1985:44.) Den andra delen som var 
tillägnad arkivet handlade om urval, beskrivning, bevarande och tillgängliggörande för 
forskning. Atherton var dock helt övertygad om att den traditionella uppdelningen 
mellan verksamhet och arkiv måste upphöra och förespråkade en enklare modell med 
fyra delar som enligt honom mer påtagligt skulle fånga helheten: ” I believe we should 
replace the life cycle with a simpler, more unified model consisting of four rather than 
eight stages, and reflecting the pattern of a continuum, rather than a cycle.” (Atherton,J 
1985:48)  

Hans första två steg handlar om information som fångas eller skapas i någon form av 
verksamhetssystem där det också klassificeras. Därefter vill han ha ett steg som 
strukturerade och organiserade informationen. Slutligen var han inte övertygad om att 
information behövde föras över i en speciell arkivlösning, utan bevarande och 
tillhandahållande kunde ske från verksamhetssystemet, någon form av ”mellanarkiv” 
eller ett mer formellt slutarkiv – det viktiga vara att informationen kunde 
tillhandahållas. ”… forming a continuum in which both records managers and archivists 
are involved, to varying degrees, in the ongoing management of recorded information. 
Reflecting the pattern of a continuum, rather than a cycle.” (Atherton, J 1985:48)    

Vad som saknas, men som Atherton´s modell lämnar ett visst utrymme för är ett 
kontinuum som även innefattar återanvändning av data och dokument i nya 
sammanhang. Behovet av sådan återvinning växer snabbt i Data Warehouse- och Big 
Data-miljöer som kännetecknas av att man arbetar med existerande och ny 
information som råvaror för nya tjänster och produkter.   

Vår forskning har också influerats av de modeller och tankar som förknippas med 
Records Contiuum Model och Frank Upwards arbeten med början från mitten av 
1990talet. I det arbetet är till skillnad från Atherton´s återanvändningen av information 
i helt i centrum. Hanteringen av information kan även i hans modell i stort delas in i 
fyra huvudsakliga moment; skapa, fånga in, organisera och tillgängliggöra information 
(Upward, 1996, 2005).   
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1.1.2 Informationskvalité och en effektiv informationsförsörjning   

För att skapa en effektiv informationsförsörjning behövs verktyg/modeller både för ett 
övergripande helhetstänk och ge möjlighet att gå in i specifika delar. Och under dessa 
processer säkerställa kvalitén på informationen både som bevis och informationsresurs 
över långa tidsperioder. Relaterat till ett livscykelperspektiv innebär det bla att se till 
att man vid beslutstillfällen har tillgång till relevant information, vilket innebär att det 
finns krav på att skapa viss information, att den hanteras på ett strukturerat sätt så att 
man kan lita på det samt att den är tillgänglig till berörda personer vid rätt tidpunkt. 
Informationen behöver vara organiserad på ett enhetligt sätt genom hela livscykeln för 
att den ska kunna följas och hittas på ett effektivt sätt. Det innebär också att 
information bevaras för att kunna följa upp och utvärdera beslut och 
informationsunderlag, att tex kunna följa upp åtaganden från leverantörer och 
säkerställa att man får vad som överenskommits. Likaså ger det förutsättningar för 
externa granskare att bedöma Trafikverkets hantering av ekonomiska och andra 
resurser. Inom arkivdomänen använder vi fyra kvalitetskriterier för att säkerställa 
informationen över tid:  

Äkthet innebär att informationen är vad den utger sig för att vara (att tex ett protokoll 
är ett protokoll), att informationen har skapats vid den tidpunkt som anges och av den 
aktör som anges.  

Tillförlitlighet innebär att innehållet stämmer överens med vad som faktiskt beslutades 
eller hände, och gör att man kan lita på informationen för vidare aktiviteter.  

Integritet innebär att informationen inte har ändrats eller manipulerats och att den är 
komplett. Samt att det finns en spårbarhet i att endast behöriga hanterat 
informationen.   

Användbarhet innebär att informationen kan sökas fram, hittas, presenteras och tolkas 
vid den tid som krävs. (ISO 15489-1:2016)  

  

1.2 Syfte och metod  
Syftet med denna studie är att undersöka ekonomiredovisningens relation till ett 
livscykelperspektiv på anläggningen. Bakgrunden är Trafikverkets tankar kring 
möjligheterna att skapa en helhetssyn över anläggningens kostnader genom hela 
livscykeln. Och därmed också hur redovisningen relaterar till andra 
informationsstrukturer, där bla CoClass är en del. Centralt är också att belysa 
förutsättningar för hantering av information som en värdefull resurs och som har ett 
ekonomiskt värde. Utifrån ett helhetsperspektiv har även några andra myndigheter 
relaterade till Trafikverket intervjuats, som antingen bedriver tillsyns/revisionsarbete 
eller som är uppdragsgivare.   

Studien baseras på en intervjustudie med i huvudsak medarbetare på Trafikverket, men 
även vissa andra nyckelpersoner. Personer från följande funktioner och arbetsfält har 
intervjuats: Coclass, BIM, ANDA/GUS, Öppna data, Informationsutbyten, 
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Informationsförvaltning, Ekonomi, Ledningssystem, IT-strategi, Kontrakt och juridik, 
LCC, Internrevision, Riksrevisionen, Transportstyrelsen och Näringsdepartementet. 
Intervjuerna har genomförts per telefon och vardera ca 1 h. Intervjuerna har varit 
semistrukturerade, med olika typer av frågor beroende på funktion och roll som 
respondenterna haft. Intentionen har varit att få en bild av hur ”kartan” för 
informationshantering ser ut, utifrån frågan hur det stödjer ett livscykelperspektiv. 
Med särskilt fokus på ekonomirelaterad information. Nedan följer en sammanställning 
av resultat från intervjuerna. Vi har inledningsvis funnit det lämpligt att strukturera 
svaren under tre huvudrubriker; informationsarkitektur/-struktur, styrning samt 
revision & kontroll.  
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1. Sammanfattning av intervjuer   
  

2.1 Informationsstruktur/arkitektur  
Inom detta område kommer frågor kring livscykelperspektiv, klassificering enligt 
CoClass, ANDA, GUS och BIM, samt informationsredovisning och arbete kring öppna 
data att beröras. Det är arbeten som är under utveckling och uppbyggnad. Generellt är 
det mycket arbete som pågår på Trafikverket för att utveckling av 
informationshanteringen och informationssäkerhetsfrågorna också blir allt viktigare.  

  

2.1.1 Livscykelperspektiv  
Ett livscykelperspektiv innebär att man anlägger en helhetssyn på anläggningarnas hela 
livscykel, tex från beslut av anskaffning, projektering, bygg och underhåll till avveckling. 
Informationshanteringen är en viktig del i att stödja detta och olika arbeten pågår inom 
detta område för att forma en informationsstruktur och arbetssätt som ska främja 
detta perspektiv. Många processer pågår under lång tid och arbetet är fördelat på 
många olika aktörer och funktioner.   

Trafikverkets anläggning utgörs av ett stort antal olika konstruktioner och ”saker” allt 
från stora broar till små sensorer som alla tillgodoser ett behov. Över livscykeln 
besiktigas och underhålls dem liksom de lagas eller byts ut. Detta genererar stora 
mängder information som blir underlag för så väl ekonomiska som operativa beslut.   

För att möjliggöra att samla in information i en anläggning där dess beståndsdelar byts 
ut och flyttas över tid, delas anläggningen upp i olika hierarkier där den lägsta nivån 
beskriver och följer produkternas egen livscykel och nivån ovan beskriver funktionen 
som produkten tillgodoser.   

Till funktionen kopplas sedan information som är specifikt för den aktuella förekomsten 
och som är bestående över tid. Medan den information som är specifikt för 
komponenten, länkas till den.  
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Bild 1. Hierarkier i klassificering av information  

Informationen blir det bärande ”kittet” genom livscykeln. Avseende den ekonomiska 
informationen, så är det bl.a ett sätt att få överblick över den totala och långsiktiga 
kostnadsbilden, resursplanering, utfall och uppföljning av kostnader genom 
anläggningarnas livscykel.   

  

2.1.2 CoClass  
CoClass är klassificeringen för anläggningsobjekten, och grunden i den digitala 
anläggningen. Det definierar hur saker benämns och varje objekt får en unik identitet. 
Det talar om vad och var det är, och utgår från funktion (tex belysning) för att saker kan 
bytas ut över tid, men funktionen finns kvar. På så vis kan information om varje objekt 
följa med genom hela livscykeln, även om arbetet utförs på olika ställen, av olika 
aktörer och i olika system. Tanken är att den digitala anläggningen ska vara så lik den 
fysiska anläggningen som möjligt. CoClass kan kopplas till kalkylprogram, vilket sedan 
kan komma att ligga till grund för resursplanering. I dagsläget är det ett arbete som 
görs på många olika sätt och manuellt i stor utsträckning.   
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2.1.3 BIM  
Tanken med BIM är att ta ytterligare steg för att öka den digitala mognadsgraden och 
är ett steg mot sk smart cities. Målet är att få en effektivare hantering av anläggningen 
och BIM anses bidra till arbetet med att nå ekonomiska, sociala och miljömässiga mål 
och krav (EUBIM taskgroup). I BIM är utgångspunkten anläggningstillgångarna, och 
informationshanteringen ska stödja anläggningsägarens uppdrag och tillgodose det 
informationsbehov som tillgångsförvaltningen har. Både gällande behov av information 
om anläggningen och behov av information för åtgärder. Centralt i BIM är 
livscykelperspektivet och att se informationsflödet i anläggningarnas livscykel, från 
planering till avveckling. Utgångspunkten är transportsystemet som helhet och 
samverkan med olika aktörer är inkluderat i utformningen av BIM. BIM är samspelet 
mellan digitalisering och informationshantering, där man använder digitala 
verktyg/ITlösningar för att utföra verksamhetens uppdrag. Detta baseras dels på en 
holistisk syn på informationshanteringen och dels tillfredsställer det informationsbehov 
på en detaljerad nivå.  

  

Bild 2. BIM samverkar med industriella processer, med digitaliseringen som drivkrafter 
Begreppet BIM är inte helt definierat, men beskrivs enligt följande inom EU:  
”BIM is a digital form of construction and asset operations.  
It brings together technology, process improvements and digital information to radically 
improve client and project outcomes and asset operations.   
BIM is a strategic enabler for improving decision making for both buildings and public 
infrastructure assets across the whole lifecycle.  
 It applies to new build projects; and crucially, BIM supports the renovation, refurbishment and 
maintenance of the built environment – the largest share of the sector.” 
(http://www.eubim.eu/handbook/ s. 4)  

http://www.eubim.eu/handbook/
http://www.eubim.eu/handbook/
http://www.eubim.eu/handbook/
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På Trafikverket hanteras frågan kring BIM i ett sakområde och är  
Trafikverksöverskridande. Då sakområden ska arbetas in i processerna i stället håller 
man nu på att utreda hur det ska in i organisationen. Det har utarbetats en strategi för 
BIM som har fastställts av GD, och det finns en handlingsplan om hur strategin ska 
realiseras de närmaste 3 åren. Den innehåller bla uppgifter för att möta upp 
utvecklingsprojekt som ANDA, GUS, NTL (Nationellt tågledningssystem) och MPK 
(kapacitetsledningssystem). Där bakgrunden till ANDA bla var att skapa bättre 
förutsättningar för NTL genom att ha en bättre ordning på data. I handlingsplanen 
pekas det ut vissa saker som bör göras inom ANDA och GUS. Det förs också 
diskussioner om hur man kan ta ANDA vidare till en asset information model, vilket 
beskrivs som ”data and information that relates to assets to a level required to support 
an organization’s asset management system" (PAS 1192-3:2014, s. 7). Det skulle då 
vara en del av BIM.   

I en handledning till riktlinjen (Data i anläggningens livscykel) kommer vissa saker att 
tydliggöras och specificeras. De ser också över hur man kan öka tydligheten gentemot 
externa parter och utveckla en tydligare strategi för hur information skapas. Tanken är 
att verksamhetens informationsbehov ska vara utgångspunkt och det ska utarbetas en 
metod för att identifiera information som behövs för genomförandet av 
arbetsuppgifter, och information som inte behövs lyfts bort.   

Det drivs ett arbete med standardisering internationellt på olika nivåer och ska 
utvecklas som ISO-standard. Storbritannien har varit drivande genom sk PAS:ar, och 
den sk EUBIM task group driver harmoniseringsarbete kring BIM stött av 
EUkommissionen. Standardiseringen omfattar både begrepp, processer och format. 
Trafikverket deltar i dessa arbeten på olika sätt.  

En utmaning är att formaten nu innehåller för lite metadata om objekten och vid 
leveranser tappas information. Man har modellen, men inte tillhörande 
attribut/kontext. Det är inte länkat på ett bra sätt. De ser över möjlighet för bättre 
format. Det är också mycket upp till projektörerna att bestämma urval av information 
och detaljeringsnivå, och vad som gör det ytterligare komplext är att det görs 
upphandlingar i flera led så skapandet av information är utspritt på olika aktörer. Som 
beställare kravställer Trafikverket leveranser, både av fysisk infrastruktur och 
information, men inte hur de ska jobba eller gentemot underleverantörer. De kan ställa 
krav på hur informationen ska levereras. Det är upp till entreprenörerna hur 
informationen hanteras under projektens gång och Trafikverkets kravställning kan bli 
mer enhetlig.  

Den ekonomirelaterade informationen finns med i ambitionen kring BIM, men har inte 
konkretiserats. I dagsläget är det en åtskillnad mellan ekonomi och anläggning, vilket 
ställer till vissa problem. Ett önskemål är att kunna analysera ekonomin utifrån ett 
livscykelperspektiv, tex var kostnader ligger och knyta det till anläggningen och 
åtgärder som görs och planeras.   
Det finns en möjlighet i BIM att arbeta integrerat med kalkyler, miljökrav mm, men de 
har inte kommit dit ännu. Tex ska man kunna lägga in riktvärden och arbeta med 
miljökonsekvensbeskrivningar, klimatkalkyler, lagar och regler på ett integrerat sätt. Att 
arbeta med korrekt information är ett sätt att undvika merkostnader och felaktigheter. 



14 
 

Det kan tex uppstå stora kostnader om något görs fel, både ekonomiska och förlorade 
miljövärden, och att arbetet måste göras om. Miljöfrågor finns med i strategier och mål 
och är ett tillämpningsområde för BIM, men det har de inte jobbat med ännu. En 
central del i arbetet är att lägga grunden med klassificering och tillämpning av CoClass. 
En ambition är att ge bättre stöd till verksamheten, bli bättre på att kravställa och följa 
upp, tex granskning och uppföljning av leverantörernas arbete. Det görs visst arbete 
kring styrning och kvalitetssäkring, men det finns också kvar vissa oklarheter kring 
beställarrollen. I EUBIM taskgroup report tas det också upp olika typer av nyttor med 
BIM, som tex att det kan leda till energieffektivisering, mindre avfall, stödja ett 
arbetssätt med livscykelhantering, resurseffektivitet, högre standard inom säkerhet och 
hälsa, förutsättningar för konsultation och samverkan med allmänheten, lägre 
ekonomiska kostnader, ökad kompetens och kvalitet, samt interoperabilitet inom 
sektorn (EUBIM taskgroup).  
  

2.1.4 ANDA och GUS  
ANDA är ett anläggningsregister, dvs en databas med information om Trafikverkets 
anläggningar och information som behövs i underhållsfasen; vad man äger och 
funktionell status. Syftet är att ha kontroll på anläggningen, och att kunna planera 
kapacitet för framtiden. Tex ska det finnas information om installationsdatum, 
garantitid, material mm. ANDA kommer också att utgå från referensid enligt CoClass 
och tanken är att det ska innehålla grunddata som andra system kan hämta 
information från, tex GUS.   

GUS (Gemensamt Underhållssystem) är tänkt att fungera som en gemensam 
informationskälla som olika aktörer, både interna och externa inom kontrakt, utifrån 
behörighet har tillgång till. Det kommer tex att hantera rapporter från besiktningar, 
anmärkningar från inspektioner, kostnader för åtgärder och kontroll att saker utförts. 
Tanken är att kunna ge en samlad bild över underhållsåtgärder och vad som görs under 
den livscykelfas som täcker underhåll. Vem som gjort vad, var, när och kostnad. Tanken 
är också att de som arbetar i den fysiska anläggningen ska göra digitala noteringar så 
att Trafikverket får koll på vad som görs och att det utvecklas ett gemensamt 
arbetssätt. Där det kommer in information om vad som görs och var i anläggningen. 
Därigenom blir det också mer transparent och säkert. Med tex självkörande bilar blir 
det särskilt viktigt att ha kontroll för att det ska bli säkert. De måste ha högre 
beredskap och olika komponenter måste samverka mer.   
I GUS ska man också kunna göra LCC beräkningar och åtgärdsplanering. Kostnader 
relaterat till enskilda åtgärder kommer finnas med, också relaterat till avtal och 
kontrakt. Man kommer att kunna spara och se vad saker kostat, typer av 
underhållsaktiviteter som genomförts mm. Miljörelaterade kostnader kopplade till 
användningen av anläggningen är inte planerat att finnas med i GUS, utom eventuellt 
miljöfarliga produkter som används i underhållsarbetet.    
GUS omfattar underhållsfasen, medan ANDA är tänkt att användas genom hela 
livscykeln. Vad som lyftes var dock att det kan bli utmaningar vid överlämningar av 
information mellan investering och underhåll. Det finns i dagsläget inget systemstöd för 
att utvärdera hela livscykeln gällande ekonomin. GUS kommer tex inte hämta upp 
investeringskostnader.   
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Tanken är att BIM, ANDA och GUS ska samverka och ge en digital beskrivning av 
anläggningen, liksom ett digitalt arbetssätt. Angående riskhantering så kommer det 
inte göras någon direktrapportering till GUS från anläggningen, utan det blir ett lager 
emellan.   

  

2.1.5 Informationsredovisning   
Arbete med informationsredovisning enligt Riksarkivets föreskrifter har legat lite på is. 
Det kräver mycket arbete från verksamheten, vilket har varit svårt att få till då de inte 
har en tydlig arkivorganisation. Med digitaliseringen har det blivit otydligare, men 
rollerna behövs fortfarande. En utmaning är också att många inte ser sin roll i 
livscykeln. I och med att arkivavdelningen flyttade till planeringsavdelningen kan det 
kanske bli lite mer tyngd till frågorna. Med den nya processkartan ska det också ingå att 
redovisa information i sina processer. De ska nu ta ett nytt grepp om detta arbete, med 
klassificeringsstruktur, arkivredovisning och hanteringsanvisningar. De funderar också 
på hur och var det ska redovisas, hur det kan kopplas till styrdokument och hur det kan 
bli enkelt för dem som arbetar i verksamheten. Tanken är att 
informationsredovisningen ska ge en samlad bild av hanteringen av information och 
hur den ska hanteras, var den kan hittas, vad som ska bevaras mm. Gällande 
ekonomirelaterad information så följer de gallringsbeslut som bygger på Riksarkivets 
föreskrifter, men det relaterar inte till informationsredovisningen och man har inte full 
kontroll på vilken information som skapas. Det verkar inte finnas någon riktig koppling 
mellan ekonomiredovisning och informationsredovisning. Vissa respondenter menade 
att det inte fanns någon koppling mellan ekonomi och livscykel, att det inte finns något 
långsiktigt perspektiv.   
Man tittar också på vad BIM ställer för krav om det ska tas in i e-arkivet, likaså vad 
gäller coclass. Frågan är vilken information som behöver följa med till e-arkivet och vid 
vilken tidpunkt informationen ska överföras till arkivet.   

I andra delar av organisationen förs det också diskussioner om hur värdering av 
information ska gå till. Det har tagits fram en bild för styrning av information på 
Trafikverket, som stöd för värdering av information i respektive fas i livscykeln. Tanken 
är att man i respektive fas dels ska veta hur informationen ska hanteras och dels få en 
helhetssyn på informationens roll utifrån ett helhetsperspektiv. Det ska tex framgå vad 
som ska levereras till arkivet respektive gallras och vid vilken tidpunkt. Detta utgår inte 
från Riksarkivets föreskrifter om processbaserad arkivredovisning och är något som de 
ska föra en diskussion med Riksarkivet om.   
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2.1.6 Öppna data  
Processen för hur man ska arbeta med öppna data ses över, där första steget är att ta 
fram ett arbetssätt och hur man ska tänka kring urval av information. Viss information 
om anläggningarna bör inte läggas ut offentligt. Det är ett stort tryck på arbetet med 
öppna data, bla utifrån möjligheten att skapa tjänster. Inom området för självkörande 
bilar finns det tex stor potential för olika tjänster, såsom att ha trafikledning som 
minskar köer, ger information om vägavstängningar mm. Där behöver de titta på 
ansvarsfördelning mellan Trafikverket och andra aktörer och vilken information som 
behövs och hur kommunikationen ska fungera tex mellan infrastruktur och fordon. En 
forskningsstudie ska utveckla metoder för samverkan och värdeskapande. Det krävs en 
samverkan för att öppna data ska ge något värde, det räcker inte att bara publicera 
data. Viss data kan vara tillgänglig endast för vissa samarbetspartner också och där kan 
dialoger utvecklas bättre och  förutsättningar för användning behöver klargöras. 
Förmodligen är det de större företagen som kommer vara de huvudsakliga användarna, 
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även om de kan ordna tex hackatons som inkluderar mindre aktörer. Men Trafikverket 
ska vara neutral och behandla externa parter likvärdigt.   
En central fråga är hur öppna data ska publiceras på ett sammanhållet sätt. Det 
kommer att vara kopplat till den nationella öppna data portalen, och nästa steg är att 
den svenska öppna data portalen kommunicerar med EU-portalen för öppna data. Det 
skulle tex vara möjligt att utveckla tjänster på Europa nivå. Datan ligger hos respektive 
myndighet, med metadata i portalerna. Den data som är aktuell som öppna data nu är 
anläggningsdata och dynamisk tåginformation. De har inte pratat om att lägga ut 
ekonomisk data som öppna data.   

  

2.2 Ledning/styrning  
Några delar inom ekonomiområdet som är en del av styrningen av verksamheten, är 
ekonomiredovisning, asset management och LCC (Livscykelkostnadsberäkningar). 
Ekonomiavdelningen ansvarar för ledningssystemet som är det regelverk som styr 
verksamheten på Trafikverket. Inom IT-området finns IT-styrningsfunktioner.   

  
2.2.1 Ekonomimodell  
Klassificeringen i ekonomimodellen styrs av riktlinjer från ESV  
(Ekonomistyrningsverket). På ekonomiavdelningen var man inte bekant med 
arkivredovisningen och sättet att klassificera information utifrån arkivperspektiv. De 
använde sig däremot av vissa gallringsregler och arkivkrav på vad som ska bevaras. Det 
fanns farhågor om att en processorienterad redovisning kan äventyra LCC, pga att 
processer kan förändras. Om man däremot utgår från anläggningarna så är livscykeln 
ganska konstant. LCC bör hängas upp på anläggningarnas livscykel. Men det beror lite 
på vilken nivå man lägger processerna på. Det fanns en viss osäkerhet i huruvida 
ekonomiredovisningen stödjer ett livscykelperspektiv. Den ansågs inte vara något 
hinder, men att det var frågor kring detaljeringsgrad och tillräcklighet. De är ganska 
dåliga på att ha koll på åtgärder och kostnader per åtgärd, då de avtalar om uppdrag i 
klump. De har ofta funktionskontrakt som innebär att entreprenören ansvarar för att 
hålla anläggningen i ett visst skick och det kan vara svårt att se vilka åtgärder som är 
gjorda. Tanken är att GUS ska leda till förbättringar där och vara ett stöd för arbetet 
med LCC. Det behöver tydliggöras vilken information de ska få in, hur de ska få in den 
och vilka system den ska finnas i. Huvudprocessen på Trafikverket har nyligen gjorts om 
och processer för leda och styra ska ses över. Förmodligen kommer 
ekonomiprocesserna ingå där. Det finns då vissa funderingar på att justera 
ekonomimodellen.   

  
Verksamhetens resultat redovisas i årsredovisningen. Där beskrivs vad som ska uppnås, 
vad som gjorts och kostnader. Men det kan de bli bättre på att beskriva.   
  

2.2.2 LCC  
LCC är ett sakområde och Trafikverksövergripande.   
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De har nyligen påbörjat arbetet med LCC och rutiner och processer har ännu inte riktigt 
satt sig. Tanken är att man vid beslutstillfällen ska kunna jämföra olika alternativ, där 
LCC ska vara ett beslutskriterium. Det ska bla användas som kriterium för acceptans av 
risker och vid uppföljning. Man ska få en bild av hur olika val kan slå på den totala 
livscykelkostnaden. Man ska kunna beakta konsekvenser av ett val, inte bara tid och 
kostnad utan också effektmål, leveranskvaliteer, säkerhet mm. Syftet är att hushålla 
med statens resurser och hålla god kvalitet. Effekter kommer ofta senare och det är ett 
sätt att motivera åtgärder för kvalitativa mål. Tanken är att det ska tillämpas genom 
hela livscykeln, både vid investeringar och underhåll, och att alla kostnader identifieras. 
Ofta underskattas underhållskostnader.  

Inför investeringar görs en samhällsekonomisk bedömning, i vilken LCC analys ingår. 
Men den är på en ganska schablonartad nivå, i ett senare skede blir det mer detaljerat 
men då är ramarna redan satta och man är ganska styrd av projektbudgeten. Det finns 
en viss motsägelsefullhet i styrningen, där det inte alltid är möjligt att finansiera utifrån 
en optimal livscykelkostnad. Problematiskt är också att regeringen lägger 1-åriga 
budgetar och det blir en kortsiktig hantering. De behöver bli bättre på att följa upp LCC, 
och det är informationsunderlag och processer viktiga förutsättningar för. De behöver 
få in bättre underlag tidigare. Återrapporteringar behöver också bli bättre, tex för 
arbeten de har kontrakterat som helhet kan vissa delarbeten inte rapporteras. 
Förhoppningsvis kan de bli bättre med GUS och ANDA. I dagsläget är det svårt att tex 
jämföra felrapporteringar och besiktningsanmärkningar kopplat till åtgärder och det är 
svårt att följa saker genom hela livscykeln. Men tanken är att det ska förbättras med 
BIM och CoClass så att saker beskrivs på samma sätt genom hela livscykeln och att det 
finns en enhetlig informationsstruktur. De har funktionsentreprenad som innebär att 
mer ansvar överlåts åt entreprenaden. Det finns olika uppfattning om hur man ska 
agera som beställare, och vilken grad av kontroll det bör finnas. Det har inte riktigt 
definierats i rollen som renodlad beställare.  

Man behöver också identifiera vilken information som ska ingå och på vilken nivå. 
Ekonomisystemet ligger på ganska aggregerad nivå. Det varierar också med typer av 
anläggningar och avskrivningstider. Uppföljning av underhållskostnader utgår från 
avskrivningstider. Vissa håller samma klassificering i olika system, men det kan också 
skilja sig åt. Med olika klassificeringar i olika system kan det bli svårt att göra 
jämförelser.   

Än så länge har man inte nått så stor mognad i arbetet med livscykelperspektivet och 
det är inte någon som riktigt har ansvaret för helheten. Utmaningarna finns i 
gränssnitten mellan olika faser. Funktionellt ansvariga för respektive process ska se till 
att LCC implementeras i respektive process, men det har inte alltid gjorts. Investering 
och underhåll har tex olika struktur för att följa upp kostnader. Med en enhetlig 
kostnadsstruktur, livscykelbeskrivning och anläggningsstruktur skulle man kunna bygga 
LCC modeller som man kan följa upp och styra utifrån. Nu styr man på årliga budgetar. 
Det behövs både modeller, men också data att mata dem med. Det behöver också 
komma in i den årliga uppföljnings och planeringssnurran för att ge effekt. Men det 
finns också olika prioriteringar, och långsiktiga vs kortsiktiga intressen, liksom politiska 
prioriteringar och avvägningar. När det är ont om pengar blir ofta de långsiktiga målen 
bortprioriterade.   
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Får man till arbetet med LCC kan det användas för att kommunicera behov och 
konsekvenser av uteblivna åtgärder, och ibland kan samma kapacitetshöjning uppnås 
genom underhållsinsatser som nyinvesteringar. Man behöver skapa bättre 
förutsättningar för att integrera ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, 
informationsstyrning och verksamhetsprocesser. Trafikverket drivs av verksamhetsmål 
om att resenärer ska komma fram smidig, grönt och tryggt. Sedan finns en 
ekonomistyrning där resurser tilldelas olika projekt. Frågan är hur dessa typer av 
styrning samverkar, vilka utmaningar som finns och om det finns verktyg för att 
hantera konfliktytor. LCC kan vara ett sätt att synliggöra konsekvenser av olika val.   

  

Arbete med LCC  
LCC beräkningar görs till stor del i excel, och olika underlag hämtas från olika system, 
tex BIS, bessy, ofelia, batman. Beräkningarna är inte så avancerade, men en utmaning 
är att de inte riktigt har kompletta data eller enhetliga mallar. Tex vet de inte riktigt 
vilka underhållsåtgärder som görs. De har en summa, men det är på en aggregerad nivå 
och det kan vara fasta kostnader. Här är det också olika inställning vilken kontroll man 
vill ha, om rapportering kring åtgärder och specificering av kostnader. Medan andra 
överlåter större ansvar till entreprenörerna, där det centrala är vad som uppnås. 
Samtidigt är det viktigt att ha insyn och kunna ha en översyn att regler efterlevs. Det 
finns en tvärgrupp med personer från specialistområden, där de samarbetar för att få 
en helhetsbild för olika projekt. En utmaning är att få in informationsunderlag. Alla 
driver sina projekt på olika sätt och det kan vara svårt att nå ut till projektörer och 
entreprenörer vad de vill ha för rapporter. Projektledarna vet ofta inte vad som krävs 
för att göra LCC analyser. De kommer att hålla utbildningar för att öka förståelsen för 
LCC inom branschen. Tex vill de ha bättre underlag för att kunna beräkna 
underhållskostnader. Det behövs bättre samarbete mellan konstruktörer och 
entreprenörer, men en utmaning är Trafikverkets roll som renodlad beställare då de 
inte ska lägga sig i för mycket. Tidigare var projektledarna mer involverade och 
granskade mer. Inför att Trafikverket ska ta emot en anläggning ska det finnas 
slutdokumentation, skötselinstruktioner mm, så de vet hur de ska göra för att driva 
drift och underhåll. Förändringar i tex ritningar ska lämnas in under arbetets gång, men 
de ska inte lägga sig i för mycket. BIM kan vara ett stöd, men centralt är att det finns 
bättre kunskap om LCC och en förståelse för vad Trafikverket efterfrågar.  

De försöker få med samhällskostnader. Det är viktigt, men det är ganska svårt. 
Miljöpåverkan och miljöskuld kan tex vara svårt att räkna på även om det finns 
beräkningsmetoder. I regleringsbrev anges att Trafikverket ansvarar för den långsiktiga 
planeringen för alla trafikslag. De ska även hantera miljöskuld för alla trafikslag i 
inledande och avslutande livscykelskeden, samt för drift och underhåll gällande väg och 
järnväg. Frågor kring miljöskuld regleras i miljöbalken, tex åtgärder för att sanera mark. 
I transportpolitiska målet finns också mål kopplade till miljö och hälsa.  

  
2.2.3 Asset management  
Asset management är ett sätt att beskriva värdet på tillgångar. Begreppet ’tillgång’ är 
mer värdeladdat än ’anläggning’ och skapar ett annat synsätt. I första hand är det de 
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fysiska anläggningarna, men vissa IT-system kan också räknas som en tillgång, dock inte 
information. Faktiska anläggningar och vad som krävs för att genomföra trafiken ingår, 
liksom vissa natur och kulturvärden. Att något räknas som asset/tillgång är kopplat till 
olika saker. Tanken är att det ska ge vissa värden och bidra till att Trafikverket når sina 
mål. Det följer samma struktur som ekonomiredovisningen och klassificeringen sker 
utifrån tillgångstyper. Det framgår i ekonomisystemet.   
Asset management ger ett tydligt målarbete som kan motivera insatser och 
investeringskostnader. Det är också att sätt att arbeta med livscykeloptimering, dvs hur 
man ska ta hand om tillgångar på bästa sätt och uppnå mål med den ekonomi man har. 
Tanken är också att man ska se hur man kan bidra till samhället i stort och inte bara 
leva i sin egen bubbla. Anläggningen är ett verktyg för att skapa samhällsnytta. Det 
pågår standardiseringsarbete kring asset management i Europa, med en underliggande 
ISO-standard 55000, som handlar om hur man bygger upp styrningen kring tillgångar 
och livscykelperspektiv.   

  

2.2.4 Ledningssystem och informationshantering  
Man har nyligen utarbetat en ny beskrivning av Trafikverkets huvudprocess som ska 
vara utgångspunkt from 1 Juni 2017. Kopplat till den ska det sedan finnas en 
strategikarta och regelverk på olika nivåer. Man ska också börja arbeta på ett nytt sätt 
med styrande dokument, där det ska vara tydligare hur styrningen fungerar, liksom 
arbetssätt och rutiner. Dokumenten ska vara tydligt knutna till processer och det ska 
hänga ihop bättre genom tydliga överlämningar. Medarbetare ska ha tillgång till den 
information de behöver för att göra saker på rätt sätt. Informationen har en mycket 
central roll som bärare i allt. Det skrivs mycket dokument, och informationen och 
arbetssätt behöver ensas. Metadata ger stöd vid utsökning av dokument.  
Mallar/dokumenttyper har definierade metadata kopplat till sig vilket ger användarna 
stöd i vad som ska fyllas i. Verksamheten får lämna förslag på nya dokumenttyper, 
vilket stäms av med ekonomi/styrning då de ansvarar för ledningssystemet och 
gemensamma arbetssätt. Det finns en samordningsgrupp för metadata som syftar till 
att ha en gemensam metadatalista med gemensamma begrepp. Arbetet med begrepp 
är också viktigt att samordna med det som görs med CoClass för att ensa begreppen.   
Det finns också många kulturfrågor kring hur information hanteras. Med de nya 
processerna kommer det förhoppningsvis följas upp bättre kring 
informationshanteringen. Tidigare har controllerfunktionen mest tittat på 
ekonomihanteringen, men det är viktigt att det också hänger ihop med helheten. De 
har inte uppfattat att man fört så mycket diskussion kring livscykelperspektiv inom 
ekonomi. Inte på en övergripande nivå, men eventuellt när man bryter ned det och 
tittar på processer. Inom informationshanteringsfunktionen menar man att det 
behöver finnas en tydligare röd tråd, och att det också ligger i processtänket.   

  

2.2.5 IT-styrning  
Bärande för att ha en fungerande livscykelhantering är också att den tekniska 
infrastrukturen och IT-styrning stödjer det. För IT-styrning användsPM3 och ITIL, med 
systemutveckling enligt scrum. Det finns ett regelverk för IT hantering och organisation 



21 
 

för att leverera och följa upp. De utgår mycket från praktiska utmaningar och ser hur 
regelverk, styrning och organisation kan förbättras utifrån det. Det fungerar inte alltid 
optimalt, tex under projekt där information som de vill ha in är låst till ett visst 
system/program som entreprenören använder som Trafikverket inte har. Regelverket 
för IT-anskaffning utgår från funktionsbehov, inte systembehov vilket gör att de inte 
kan utgå från ett visst specifikt system vid förfrågan om inköp. Trafikverket granskar 
dokument löpande under byggprojekt, men det fungerar olika beroende på typer av 
investeringar. Det finns förslag på att ha olika anskaffningsvägar för IT.   
Man går allt mer från IT-styrning till informationsstyrning. Det har varit ett stort fokus 
på IT-lösningar och informationssäkerhetsanalyser utgår ofta från IT-lösningar i stället 
för informationen. Men det är informationen som är viktig och det behövs en större 
medvetenhet om att det är Trafikverkets gemensamma information som hanteras och 
att det måste göras på ett säkert sätt.   
Utifrån ett livscykelperspektiv försöker de beakta hela processen i IT-styrningen, och ha 
en obruten digital kedja. Utmaningar kan vara att olika avdelningar har sina budgetar 
de månar om och felaktigheter i informationen åtgärdas inte utan skjuts vidare till 
någon annan då ansvarig verksamhet kanske inte har pengar. Det är också svårt att 
veta hur förvaltningsdata ska hanteras. Betalning kan också vara kopplad till leverans 
av information och det kan finnas vissa krav på informationshanteringen i 
förfrågningsunderlag.  

2.2.6 Krav vid upphandlingar och kontraktsuppföljning  
Trafikverket är en beställare med verksamhetsutövaransvar. För att ha kontroll på 
verksamheten behöver de information av olika slag, bla för att kunna bedriva 
underhållsåtgärder. Viss information ska de också redovisa till annan part. I kontrakten 
kan de styra vilken information som ska levereras, samt i vilka format. Det blir 
kontraktsvillkor. Det kan också styras via inköpsdokument. Det kan också variera över 
livscykeln och information tas in på olika sätt. Ibland kan det vara svårare att få in 
information och det varierar hur olika personer bryr sig om frågan. Det finns önskemål 
om att leverans av information ska kopplas hårdare mot kontrakt. Det finns olika 
mognad i hur väl man formulerar sina behov i kontrakt också. I och med rollen som 
renodlad beställare menade en person att de blivit bättre på att följa upp vad som 
kontrakterats och ansvaret som beställare har förtydligats. Det finns också en ambition 
att ha ett kvalitetssäkringsprogram med riskhantering. Man behöver utveckla 
planering, riskhantering och kontrollprogram.   
Om något är kontraktskrivet kan det göras reklamationer om man tex inte får in 
information som avtalats. Det finns system för att hantera det, men medarbetare har 
olika kunskap. Man behöver också bli tydligare gentemot andra parter och att följa upp 
att leverantörer följt sina kvalitetssystem. Att de gör vad som sagts och att innehållet i 
leveranserna säkras. De kan inte kontrollera allt, men vissa stickprover görs. Många 
följer också ISO 9001, vilken också omfattar krav på dokumentation.   

Kontraktsuppföljning kan fungera lite olika. I vissa fall måste rapportering ske innan de 
får fakturera, i vissa fall är det automatiserad hantering. I exempel med större 
kapitalvärden tex. Det finns förhoppningar om att GUS och ANDA kan korrigera en del 
av bristerna, men allt ska gå väldigt fort och det finns inte riktigt tid för reflektion. 
Ambition är att information inte ska levereras till så många ställen och flyttas runt så 
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mycket, utan samla det mesta i ANDA. De bör också se över hur de betalar, om det är 
mot leverans eller timmar. Dokumentationsleveranser bör kunna kopplas tydligare till 
det faktiska arbetet och att det levereras löpande. I dagsläget levereras den mesta 
dokumentationen vid slutleverans. Då är folk ofta på väg till andra projekt och är inte 
så angelägna om informationen. Centralt är hur projektledaren jobbar, att de har koll 
på informationsleveranser.   
Tanken med GUS är att ha koll på kostnader relaterat till åtgärder, liksom planering av 
kostnader. Nu är den informationen utspridd på olika system.   
  

2.2.7 Informationsöverlämningar  
Utförare i projekt beställda av Trafikverket ska leverera information till Trafikverket. 
Det finns visst regelverk kring vilken information som ska lagras, när det ska levereras 
mm och det ska finnas en leveransplan för information i varje projekt. Den ska gås 
igenom vid projektstart så att man på ett tidigt stadium vet vad som ska levereras.  
Tanken är också att kunna återanvända information som redan finns om anläggningen.  
Vid överlämningar finns en överlämnande koordinator och en mottagningskoordinator. 
De har möten där de kontrollerar leveransplanen och att Trafikverket får in den 
dokumentation som de behöver. I och med att Trafikverket går mer mot att bli en 
renodlad beställare, ligger ett större ansvar för att granska och godkänna handlingar på 
projektörer och entreprenörer. Trafikverket har ingen egen granskning av handlingar, 
utan det upphandlas nu. De förlitar sig på att leverantörerna kontrollerar innehållet i 
handlingarna, medan Trafikverket kontrollerar att de fått in dokumentationen. Det 
finns också en sk ’beställarens konsult’ som för Trafikverkets räkning ska följa projekten 
och granskar utförandet. Leveranser följs upp i ärendehanteringssystem, där de 
dokumenterar vad de fått in och vad som saknas. I vissa fall kan pengar hållas inne så 
att det blir ekonomiska konsekvenser om information inte levereras.   

Det pågår ett arbete kring att skriva om anläggningsstyrningen, dvs hur de ska styra 
entreprenörerna att bygga det de vill utan pekpinnar. I det arbetet ingår också krav 
relaterat till CoClass och ANDA. Längre fram kan de komma att utveckla mer kring hur 
det ska brytas ned kring kostnader för förutsättningar av uppföljning.   

  

  

2.3 Revision och kontroll  
Dels finns det en internrevision på Trafikverket som framförallt arbetar mot styrelsen. 
Därutöver gör Riksrevisionen dels årliga finansiella revisioner av den ekonomiska 
redovisningen, och dels effektivitetsredovisning som handlar om att fördjupa sig i 
enskilda frågor som är mer verksamhetsrelaterade. Utöver det har Transportstyrelsen 
ett tillsynsuppdrag där de bla godkänner anläggningar och fordon.  
Näringsdepartementet är politikens förlängda arm/mellanskikt till Trafikverket och där 
förs många dialoger.   
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2.3.1 Internrevision  
Utgångspunkten för revisionen är risker. Internrevisionen har i många år ansett att 
beslut delvis fattas på för kortsiktig bas, där ett problem är att anslagen är årliga, längre 
tidsperspektiv bör beaktas. Man anser även att myndigheten i högre utsträckning bör 
beakta Life-Cykle Costs (LCC), d.v.s. att man bl.a. bör kalkylera bättre för framtida 
underhållskostnader vid nybyggnation. Ett generellt problem inom 
underhållsverksamheten har varit att man jobbar reaktivt och ”fixar det som går 
sönder”. Historiskt har det för politiker ofta varit mer populärt att presentera ett 
nybygge snarare än underhåll och det har varit mer fokus på att bygga nytt än att 
underhålla. Det är också ofta mer populärt att göra stora investeringar, medan mindre 
åtgärder ofta kan åstadkomma mer effekt. Underhållsaspekterna bör beaktas mer vid 
nyinvesteringar och i samhällsekonomiska kalkyler, och det borde finnas olika 
alternativ att ta ställning till. Det handlar också om kulturfrågor och prioriteringar. Det 
borde belönas mer att ta beslut som sparar pengar på sikt. Förutsättningar måste 
skapas för att ha ett mer långsiktigare tänk. Det kan komplicera situationen ytterligare 
att man har privata utförare, där ibland kortsiktiga vinster prioriteras.   

  
Vad rollen som renodlad beställare innebär finns inte riktigt enighet kring, vilket är en 
fråga som revisionen har lyft. Det finns olika uppfattningar om vilken grad av kontroll 
Trafikverket ska ha och om syftet är främst att spara pengar eller om det också ska 
medföra en ökad kompetens som beställare hos Trafikverket. Tidigare GD och 
tillhörande ledningsgrupp hade  kostnadsbesparingsfrågor som primärt fokus, vilket har 
medfört att beställarkompetensen har sjunkit och resurser har minskat. Det finns 
kontrollprogram för att kontrollera att det levereras enligt överenskommelse, men 
verksamheten behöver bli bättre på att följa upp och hantera ändringar (ätor). Vad som 
görs fysiskt bör hänga ihop bättre med ekonomihanteringen. Tex hanteringen kring 
besiktningar och åtgärder, hur det hänger ihop med ekonomin. Nu är hanteringen 
ganska komplex och svår att följa upp. Det brister delvis i transparens i hela processen.  

Vi skulle kunna jobba smartare och ha bättre koll på anläggningen.   
  

I och med att Trafikverket bildades var tanken att skapa mer helhetssyn och balans 
mellan olika transportslag. Kompetens och resurser från de tidigare myndigheterna 
Banverket och Vägverket dominerar vilket medför huvudfokus på Järnvägstrafik och 
vägtrafik samtidigt som kunskapen om t.ex. Sjötrafik och Cykeltrafik brister. Man pratar 
ofta om gång- och cykelvägar, men projekten blir inte namngivna i nationella planen. 
Detta trots att det ofta är de mindre projekten som är de mest samhällsnyttiga, tex 
höghastighets cykelbanor. I vissa länder är det bättre ordnat för cyklar, tex att kunna 
kombinera olika transportslag, ha bra parkering mm. Det är viktigt att lyfta fram 
prioriteringar av resurser relaterat till samhällsnytta, där mindre kostsamma insatser 
ofta kan ge större nytta. T.ex. att utöka med extra spår, göra plattformsförlängningar, 
fler bussfiler mm. Människan har dock alltid vurmat för stora nybyggen där 
samhällsnyttan ibland är svår att värdera och riskerna är stora.   
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2.3.2 Riksrevisionen och Effektivitetsrevision  
Inom effektivitetsrevisionen tittar man på måluppfyllelse, effektstudier, 
resurshushållning och kostnadseffektivitet. De kan tex granska styrning och arbetssätt 
och se hur det påverkar resultat. Livscykelperspektivet har funnits med ganska länge 
som koncept. Riksrevisionen har noterat att LCC på senare år vuxit fram inom 
Trafikverket som en viktig fråga och att det bör in i planeringsprocesserna, men det 
krävs nog mer arbete för att hitta formerna för hur det ska tas om hand i 
planeringsarbetet. Frågan är i vilken mån hänsyn till LCC är inbyggt i processerna vid 
genomförande av investeringar och underhåll, och i vilken mån det är beroende av 
enskilda medarbetare på Trafikverket. Det kan sannolikt göras mer systematiskt. 
Fördelen med livscykelperspektiv är att man ska kunna få en helhetsbild av kostnader 
och nyttor som en investering kan leda till, för att välja det som är samhällsekonomiskt 
mest lönsamt. För att få mest för pengarna. Vissa projekt framstår som mer lönsamma 
än de är. Det kan dock vara lite knepigt att räkna på vissa saker, tex 
underhållskostnader, och det kan vara svårt att få precision i beräkningarna.   

De har behov av statistik och vill också kunna kombinera olika uppgifter för att kunna 
se olika samband. Även Riksrevisionen lyfte att det är knepigt att koppla samman 
åtgärder och kostnader på ett smidigt sätt. De menar också att det kan vara lite rörigt 
med systemen, och att arbetssätt och processer måste vara kopplade till systemen så 
det finns bra underlag för beslut och val. De tittar lite på systemen, men i huvudsak om 
det framgår något specifikt vid intervjuer i olika utredningar. De har inte haft någon 
kontakt med Riksarkivet om granskning av informationshanteringen.   

De har tänkt att det skulle vara intressant att göra granskning av upphandlingar, tex hur 
avtal utformas. Det finns tex risker med fördyringar, längd på avtal, hur man kan 
inkludera underhållsansvar ett visst antal år mm. Trafikverket hanterar oerhört mycket 
pengar och är en beställarorganisation. En annan utmaning är att mycket arbete läggs 
på konsulter så att kompetensen byggs upp utanför organisationen. Optimalt är att 
arbeta långsiktigt, men det kan vara svårt utifrån att statliga budgetar är 1-åriga och 
det är osäkert hur mycket medel man kommer få kommande år. Det finns risker för att 
upphandlingsarbetet blir kortsiktigt och dyrare över tid. Det är absolut en risk. Även om 
det finns långsiktiga planer, är det bara preliminärt tills budgeten är satt.   
Riksdagen beslutar tex om transportpolitiska mål, men de kan vara svåra att utvärdera 
då de inte är så specifika. De kan tex titta på processer och hur de stödjer målen. En 
annan fråga är samverkan med kommuner, nu granskas bara statliga aktörer. 
Livscykelkostnadsperspektivet bör också vara mer praktiskt och konkret för att 
tillämpas så det ger effekt.   

  

2.3.3 Riksrevisionen, finansiell/årlig revision  
Årligen görs en revision av den ekonomiska årsredovisningen. Man tittar på att anslag 
använts i enlighet med Regeringens regleringsbrev. Man granskar inköp och 
upphandling. De har olika kontrollmoment och ser över att de dokumenterat kontroller 
som de ska. De tar även del av internrevisionens granskning och gör vissa stickprov. I 
granskningsprocesserna tar de in mycket information. De kontrollerar också att 
uppgifter är rättvisande och korrekt redovisade och att det är en god intern styrning 
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och kontroll i fakturahanteringen. Det är inte bara finansiella uppgifter i 
resultatredovisningen, utan en mängd statistik och de kan också se över hur man fått 
fram uppgifterna. Underhållskostnader kan följas upp, tex vad underhållskostnaden 
varit för en viss vägdel. Det går att följa upp, vad som är svårt är livscykelperspektivet.  
Rutiner kring det behöver förbättras, så att framtida kostnader kan vägas in tydligare. 
Men det är mer inom ramen för effektivitetsrevision.   

De bedömer årsredovisningen och går inte in och granskar tex enskilda projekt. Det 
ligger mer på internrevisionen. Däremot kan de titta på att kostnader redovisats rätt 
och att det finns rutiner för ekonomihanteringen i projekt. I årsredovisningen 
inkluderas direkta kostnader i resultat och balansräkning och samhällskostnader räknas 
inte med. Man kan dock se tex hur mycket som satsats på säkerhetsarbete och beräkna 
hur många liv man bedömer ha sparat. I den nationella trafikövergripande planen finns 
en kalkyl som omfattar alla funktionsmål som tex miljö, hälsa och säkerhet mm. Delar 
som man styr mot, men de granskar inte de kalkylerna. Eventuellt gör 
effektivitetsrevisionen det eller ’Trafikanalys’. Generellt anser de att Trafikverket är 
duktiga, de har en komplex verksamhet. Det kan vara svårt att bedöma risker och 
redovisningen kring sjö och luftfart är väldigt sparsam. Det skulle kunna utvecklas mer. 
Där finns också en del att göra för att uppfylla de transportpolitiska målen. Utöver det 
finns många målkonflikter och politiska avgöranden att hantera.  

  

2.3.4 Transportstyrelsen  
Transportstyrelsen godkänner fordon och anläggningar. Sökande ska kunna påvisa att 
det de vill ta i bruk är trafiksäkert och ska bla inkomma med tekniska beskrivningar, 
intyg från granskare mm. Det styrs av en kombination av lagar, förordningar, 
föreskrifter, EU-förordningar och hänvisningar till standarder. En utmaning är dock att 
man enligt en HD-dom inte får hänvisa till standarder pga att de inte är allmänt 
tillgängliga. Det kommer att bli svårt med tekniska krav. Nu får de tex inte ge ut nya 
föreskrifter med hänvisningar till standarder. Godkännandeprocessen är ganska 
krånglig och i huvudsak reglerad på EU-nivå. Spårväg och tunnelbana är dock nationella 
frågor. Deras uppdrag omfattar att titta på säkerheten, miljöfrågor tex finns det inte 
lagstöd för att utvärdera på.  

Angående informationshanteringen ställer de krav på informationssystem som berör 
trafiksäkerhet, tex tågskyddssystem (vilka styr tågens hastighet). Det pågår ett arbete 
på EU-nivå att harmonisera informationshanteringen för att man lättare ska kunna köra 
mellan olika länder. I och med digitalisering och automatisering pågår olika arbeten. 
Inom spårsektorn utvecklas tex standard för förarlösa tåg (Automatic Train Operation, 
ATO). Det är i huvudsak tillverkare och industrin som driver det arbetet. Det 
automatiska tågkörningssystemet är inte så säkerhetskritiskt då det handlar om att 
gasa. Det säkerhetskritiska är tågskyddssystemet som styr inbromsning och kontrollerar 
hastighet. Förarlösa tåg ska kunna hantera att gasa, följa tidtabell, hantera dörrar, 
hinder på banan, undvika påkörningar mm. I Köpenhamn finns tex väggar som skydd. I 
Stockholm drivs ett projekt med förarlöst tunnelbanetåg. Transportstyrelsens roll är att 
kontrollera att fordon är kompatibla med infrastrukturen de ska trafikera och för det 
används olika informationsunderlag. Det är olika delar som ska fungera, både på fordon 
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och tillsammans med infrastrukturen. Efter ett godkännande är det innehavaren av 
fordonet som ska ansvara för att det underhålls och är trafiksäkert. Det finns regelverk, 
rutiner och strukturer som stöd för att hantera olika tillstånd, vilka granskas och 
förnyas regelbundet och det förekommer att det görs tillsyn. Varje år görs en plan för 
granskning av företag baserat på tidigare brister. De tittar mycket på ITsystem och 
dokumentation vid granskningar och dokumentationen har en viktig betydelse. I 
huvudsak fungerar det som det ska och de flesta får sina tillstånd förnyade.  Det görs 
riskanalyser i samband med utveckling av tekniska system, liksom i det kontinuerliga 
arbetet. Ny teknik medför många nya risker, det är ständigt närvarande och måste 
hanteras.   

Automatiserade bilar  
Inom järnvägssidan finns en riskmedvetenhet, då det finns en lång tradition av att 
beakta frågorna. Vid automatisering av bilar tar man in kompetens från järnvägssidan, 
bla vid utveckling av signalsystem. Nu är de i en fas där de ska godkänna 
försöksverksamhet med självkörande fordon och det måste kunna påvisas att det är 
trafiksäkert. Det blir lite annorlunda jämfört med hur bilindustrin är van att jobba. För 
järnvägsfordon ska det finnas säkerhetsbeskrivning och en omfattande och 
strukturerad dokumentation som visar att alla delsystem var och en är säkra och att de 
samverkar på ett integrerat och säkert sätt. Hur kraven ska komma in i produktionen av 
självkörande bilar är lite oskrivet ännu. Det ska finnas krav på fordon, hur de utvecklas 
och tillverkas, med krav på att hantera risker, samt en spårbarhet hur det hanterats. 
Fordonstillverkare är av hävd ganska hemliga, medan järnvägssidan är mer van vid en 
större öppenhet där de redovisar saker och det finns dokumentation. Det måste också 
klargöras vad det ska finnas för dokumentation för att fordon ska godkännas och hur 
ansvarsfrågor ska definieras. Vem som är ansvarig om det tex händer en olycka. Det  

kan finnas viss garantitid, men annars är det föraren som är ansvarig. Men det är oklart 
hur det kommer att bli.   

Angående Trafikverkets roll som beställare och att flera leverantörer kan vara 
involverade, så vid godkännandeprocesser tar de in en mängd dokumentation. Det kan 
finnas rapporter från flera olika utförare, det finns ofta en besiktningsman som 
övervakar processen och de kan ha kontrollpunkter.   

Åtgärder de anser att Trafikverket kan vidta för att förbättra sin verksamhet är bla att 
få uppföljning att fungera bättre. Det bestäms en mängd saker, men det följs inte 
riktigt upp. Man behöver också få till de interna styrande dokumenten så att de blir 
mer lättlästa och lättare att hitta. Det finns väldigt mycket dokument och de är ganska 
svårbegripliga. Det har också gjorts en analys av säkerhetskulturen på Trafikverket och 
kulturen kring informationshantering.   

Deras roll är att bedöma säkerheten, de tittar inte på ekonomihanteringen. Säkerheten 
får aldrig åsidosättas, men det måste också vara genomförbart. De har inte heller 
mandat att tycka något om livscykelhanteringen. Däremot kan det bli så att om det 
görs investeringar av sämre kvalitet, så blir också säkerheten sämre vilket kan leda till 
behov av fler besiktningar och fördyringar på sikt.   
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Transportstyrelsen riktar inga krav gentemot entreprenörer, men kontrollerar att 
Trafikverket har sådana kontroller. Det är Trafikverket som måste säkerställa att 
entreprenörerna har koll på sin verksamhet. Vid granskningar begär de in 
dokumentation, vilket verifieras i operativa led där man kollar om de arbetar efter 
dokumenten, hur efterlevnaden fungerar. Det vanliga är att det saknas rutiner om det 
brister, alternativt att de är okända eller inaktuella.   

Dokumentationen har en mycket viktig roll i säkerhetsarbetet och det är något de tittar 
mycket på. Den ska vara begriplig och känd, att man jobbar i enlighet med 
dokumenterade rutiner, att man gjort utvärderingar och riskbedömningar mm. Samt 
vilka kompetenser som varit med i att ta fram dokument. Det finns i dagsläget inte 
riktigt en koppling mellan informationssäkerhet och trafiksäkerhet, men det kommer 
säkert. Det diskuteras mycket, men än så länge finns det inte lagstöd för det.   

  

2.3.5 Näringsdepartementet  
Det finns en återkommande budgetprocess som grundar sig på budgetpropositionen.  
Mycket arbete bedrivs i beredning, där Trafikverket bla inkommer med synpunkter. 
Utöver budgetprocessen finns också regleringsbrev, vilket är det viktigaste 
styrdokumentet och gäller för ett år. I det anger regeringen hur medel som riksdagen 
beslutat om ska fördelas, enligt bestämd anslagsstruktur. Regleringsbrevet är en 
förutsättning för att de ska få pengar utbetalt. Utöver ramberedning och regleringsbrev 
kan riksdagen också besluta om ändringar genom vårändringsbudget och 
höständringsbudget. Budgetpropositionerna gäller för ett år, men har beräknade nivåer 
för 4 år. Sedan finns också mer långsiktig planering, som den nationella planen.  
Det tas också fram långsiktiga ramar för 12 år, som läggs fram i en 
infrastrukturproposition. Där föreslås medel för investeringar samt drift och underhåll. 
De årliga besluten är kopplade till 12-årsplanerna. 2015 fick Trafikverket i uppdrag att 
ta fram ett inriktningsunderlag och beskriva en långsiktig planering för hur man kan 
utveckla transportsystemet och vilka behov som finns på en övergripande nivå. Tex 
fördelning av medel till investering, underhåll, behov av underhåll och förslag till 
prioriteringar och konkreta åtgärder. De har lämnat in detta och regeringen lade fram 
en infrastrukturproposition 2016, som hanteras i remissförfarande. Propositionen 
beslutar om inriktning för 2018-2029. Riksdagen har beslutat om ramar på 622,5 mdr 
kr, men nu handlar det om inriktning av infrastrukturutvecklingen.   

Angående uppdelningen av budgetar för investering respektive underhåll, menar man 
att Riksdagen har finansmakten. Däremot har Trafikverket relativt stora möjligheter att 
påverka, bla genom olika förslag och man har visst spelutrymme att göra egna val. 
Frågan om livscykelperspektiv ansåg de låg på Trafikverksnivå och var inte en fråga som 
diskuterades på politisk eller departementsnivå. De menade att man får hitta en balans 
mellan investeringar och samhällsekonomiska bedömningar, och menade att man bla 
höjt upp anslagen för underhåll. Deras intryck är att Trafikverket arbetar på nytt sätt 
med livscykelperspektiv och såg det som något positivt då man får in 
underhållsaspekterna mer. Bla kan man uttrycka behov tydligare.   
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De var positiva till revisionsarbetet, där de menade att Trafikverket är duktiga på 
finansiell redovisning enligt Riksrevisionen. De har bra koll på ekonomin och den 
interna revisionen är aktiv. Även styrelsen är aktiv och följer processen och är noga i 
beslutsprocesser, vilket är positivt för Trafikverket som myndighet. På departementen 
får de inte regelbundet Revisionens rapport, men de blir informerade. De anser att det 
är en bra ordning att ha en fristående extern part som granskar myndigheter och 
regeringskansliets verksamheter. Angående effektivitetsrevisionen så finns det en 
tydlig process, där Riksdagen mottar rapporter som sedan lämnas vidare till Regeringen 
som ska besvara dem inom 4 mån med åtgärder som planeras. Det blir en tydlig 
återkoppling till regering och riksdag och aktuellt utskott i riksdagen behandlar frågan.   

Information har också en viktig roll i arbetet med exempelvis nationella planer. Där 
ställs höga krav på vilken information som ska lämnas in och är grundläggande för att 
kunna göra samlade effektbedömningar, samhällsekonomiska bedömningar, relation 
till politiska mål mm. Regeringen får information om projekt när de är avslutade och 
det görs efterkalkyler som redovisas i årsredovisningen. Årligen redovisas också 
prognoser och kostnader och det görs analyser efter 5 år om hur den 
samhällsekonomiska bedömningen föll ut. Det finns också krav på uppföljning. I 
processen för byggstart finns också mycket information. De har olika typer av mål att ta 
hänsyn till; transportpolitiska mål, hänsynsmål och funktionsmål. I hänsynsmålen ingår 
tex miljö och hälso-aspekter. I de samlade effektbedömningarna ingår en bedömning 
av hur aktuellt projekt bidrar till målen och påverkar olika faktorer. En del i underlagen 
för val av olika lösningar är bla att tillämpa klimatkalkyler som Trafikverket utarbetat.  

Angående digitalisering anser de att det är en fråga som Trafikverket arbetar mycket 
med, och det skulle inte fungera om man inte hade en välutbyggd IT-infrastruktur.  

Informationshanteringen mellan Trafikverket och departementet tycker de fungerar 
bra. Det finns formaliserade kanaler och dialoger. De har regelbundna möten och 
kontakter med olika tjänstemän. Utöver det finns formaliserade mötesstrukturer där 
den politiska ledningen träffar verksamhetsledningen och diskuterar frågor av större 
strategisk natur. Då Trafikverket är en stor myndighet är det viktigt att ha strukturerade 
kommunikationsvägar.  

I övrigt har regeringen gjort en återstart för säkerhetsarbetet och Sverige anses vara 
framstående inom området internationellt. Det handlar inte så mycket om att tillsätta 
mer pengar som att modernisera organisationen kring frågorna. Angående miljöfrågor 
så har klimatfrågan varit i fokus. Det finns många miljölagar, Naturvårdsverket har ett 
uppdrag men inte tillsynsuppdrag.   

  

2.4 Diskussion  
  
I intervjuerna framgår att arbetet med livscykelperspektiv är i inledningsskedet och det 
är mycket som pågår. Arbetet kring CoClass, BIM och ANDA och GUS har ett uttänkt 
arbete kring livscykelperspektiv och det finns modeller för hur information kan 
värderas genom anläggningarnas livscykel. Det har inletts ett arbete kring 
livscykelkostnadsberäkningar och livscykeloptimering i anslutning till asset 
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management. Det finns ett antal utmaningar för att ha en informationshantering som 
stödjer arbetet med livscykelkostnadsberäkningar, och som tar tillvara informationens 
värde genom livscykeln. Information har central betydelse, både för direkta 
ekonomiska värden, men också som förutsättning för långsiktig resursplanering och 
ekonomihantering, säkerhetshantering med mera. En informationshantering som 
stödjer ett livscykelperspektiv kan stödja ett arbetssätt som hushållar med statliga 
resurser över tid, och som mer effektivt kan väga in samhällsekonomiska effekter som 
tex säkerhet och miljöaspekter.   

Ett antal utmaningar har identifierats som man behöver arbeta vidare med för att 
utveckla arbetet med ett livscykelperspektiv, både inom områden för ledning och 
styrning, informationsarkitektur/struktur och förutsättningar för uppföljning och 
samverkan. Arbetet med livscykelhantering stämmer också väl överens med 
angreppssätt och mål inom arkivhantering; att ha en långsiktig hantering av 
information, som ska kunna användas som bevis och tillgång för behöriga under den tid 
som krävs, både nu och i framtiden. Det innebär att man måste arbeta proaktivt, där 
man planerar vilken information som ska skapas, hur den ska tas in och organiseras, 
klassificeras och ordnas, hur den ska vara tillgänglig och i vilka format och vad som ska 
bevaras för framtiden. Samt att genom dessa processer ha en hantering som 
säkerställer dess kvalitéer så att informationen går att lita på för olika användare.  
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