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Banverket Telenät är en resultatenhet inom myndigheten Banverket.

Banverket tillämpar en beställar-utförar modell, vilket medför att Banverkets

organisation är uppdelad i en beställande förvaltarorganisation med fem

regioner och sju utförande resultatenheter. De förvaltande enheterna 

ansvarar för banhållningen. De upphandlar arbeten såväl internt av de 

producerande enheterna som externt från entreprenörer och konsulter.

Banverkets resultatenheter drivs under affärsmässiga förhållanden.

Enheterna BV Projektering och Industridivisionen är sedan 1 juli 2001 

fullt utsatta för konkurrens. Enheten BV Produktion utsätts successivt för 

konkurrens med början den 1 juli 2001. Övriga enheter arbetar under 

konkurrensliknande förhållanden men har ännu ej utsatts för fullständig 

konkurrens. 

Styrningen av Banverket Telenät utövas genom krav från ägaren Banverket

under så företagsliknande former som möjligt med staten som ägare.

Lagen om offentlig upphandling tillämpas. 
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• Rörelseresultatet uppgick till 53 Mkr (169) och resultatet 

efter finansnetto till 6 Mkr (122).

• Totalt sett uppgick intäkterna till 571 Mkr (662).

• Affärsområde Telefoni uppvisar en relativt stabil utveckling 
medan affärsområde Nätkapacitet svarar för de stora 
svängningarna i omsättning och resultat.

• Kassaflödet var positivt, 75 Mkr (14).

• Investeringarna i teleanläggningar uppgick till 180 Mkr (237), 
vilket i allt väsentligt avsåg transmissionsutrustning.

• Mycket hög tillgänglighet i nätet.

• Banverket Telenät utnämndes i en riksomfattande tävling 
till Sveriges åttonde bästa arbetsplats.
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Ett turbulent år är tillända.
Redan år 2000 började 
konjunkturen i telekombran-
schen att vända neråt. För 
vår egen del blev trots allt år
2001 ett rekordår, både vad
gällde omsättning och vinst. 
Vi såg dock redan under 2001,
att vår vinst inte ökade i
samma takt som omsättning-
en. Vi räknade redan då med

en betydande minskning av såväl omsättning som vinst 
för år 2002.

Hur har det då gått under året? Ja, i telekombranschen
kan man säga, att det gick från illa till värre. Till de 
konjunkturproblem, som fanns redan år 2001, fogades
händelserna i USA i företag som t.ex. Enron.

För vår egen del har årets omsättning och resultat blivit
lägre än det budgeterade. Detta beror på att marknaden
varit mycket avvaktande samtidigt som vi sett ett fortsatt
prisfall på våra tjänster. Vi har även under tidigare år haft
prisfall, men detta har tidigare kompenserats av en mycket
stark tillväxt. Det är viktigt att komma ihåg, att vi haft 
trafiktillväxt även under år 2002. Det är bara det, att denna
tillväxt inte förmått kompensera för hela prisfallet.

Trots allt har Banverket Telenät klarat sig bättre än de
flesta av våra konkurrenter. Vi kan även för det besvärliga
året 2002 redovisa en vinst, om än relativt blygsam. Och
det är en verklig vinst efter räntor, avskrivningar och jäm-
förelsestörande poster.

En avgörande styrka hos Banverket Telenät är, att vi
har Banverket som en stor och stabil kund tillsammans
med övriga kunder inom järnvägssektorn. Även om 
tillväxten hos dessa kunder är begränsad, representerar 
de en värdefull stabilitet mitt i stormen.

Vi har även i övrigt en solid kundbas, och det har 
medfört, att vi klarat oss med begränsade kundförluster. 

Vår MobiSIR-verksamhet har vuxit betydligt under 
året. Vi har också mot järnvägen lanserat tjänsten Central
Telefonist, som blivit en stor framgång. Till våra förbin-
delsekunder har vi lanserat Ethernet-gränssnitt.

Vad väntar oss under år 2003? Jag tror, att vi kommer
att få se en förbättrad konjunktur, även om den inte
kommer att nå forna höjder. Vi har haft en utslagning både
bland kunder och konkurrenter. Men den underliggande
efterfrågan växer; det blir fler och fler mobiltelefoner och
Internet-användningen växer. 

Redan under slutet av år 2002 tycker vi oss ha sett 
tecken på en förbättrad konjunktur. Det har varit en ökad
aktivitet på marknaden.

Operatörerna kommer att behöva mer kapacitet. Det
kommer kanske att dröja ett tag, eftersom många är brända
och säkert dessutom har outnyttjad kapacitet kvar. Vad vi
ser just nu, är att man först äter upp konserverna, innan man
handlar på nytt. Men förr eller senare är skafferiet tomt, 
och då kommer efterfrågan på kapacitet att ta fart igen.

För vår egen del handlar det om att fokusera på det, 
som vi är bäst på, att vara lyhörda och kreativa, och att ha
kontroll över våra kostnader.

”The future belongs to companies with clean balance
sheets, positive cash flow and market focus.” (Rick Roscitt,
CEO, ADC Telecommunications)

Hög tillgänglighet och fortsatt fokus på kvalitet måste
förbli ledstjärnor i vår verksamhet. Vare sig vår kund finns
inom järnvägssektorn eller är en teleoperatör eller en 
slutkund levererar vi tjänster, som är mycket avgörande 
för vår kunds egen framgång. 

”Downtime is more important than cost to us”, som en
operatör säger i en tidningsintervju.

Det, efter omständigheterna, acceptabla resultatet för 
år 2002 och den tillförsikt, som jag känner inför framtiden,
beror till mycket stor del på det hängivna och mycket 
goda arbete, som alla medarbetare på Banverket Telenät
gjort under det gångna året. Jag vill därför framföra mitt
allra varmaste tack för dessa utomordentliga insatser. Jag
vill också tacka alla dem, som vi samarbetat med under
året. Även era insatser har varit av mycket stor betydelse.

Så jag ser framtiden an med tillförsikt. Framgångar
kommer förvisso inte gratis, och segrar måste ständigt vin-
nas på nytt. Men med fortsatta goda insatser är framtidsut-
sikterna goda. Därför kan jag även i år avsluta med samma
ord, som jag avslutade mina kommentarer för ett år sedan:

”Jag ser ändå framtiden an med stor tillförlitlighet. 
Vi har ett starkt varumärke och ett utmärkt Track Record. 
Vi har starka finanser, vi har en stabil och långsiktig ägare,
vi har hög  kvalitet, och, sist men inte minst, vi har ambi-
tiösa och mycket kompetenta medarbetare.”

Chefen har ordet
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Lars Göran Bernland
Chef för Banverket Telenät
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Förvaltningsberättelse

Vision, affärsidé och värderingar
Vår vision
Vi ska vara det självklara valet för dem som vill ha 
telekommunikationstjänster av allra högsta kvalitet.

Vår affärsidé
Vi ska i hela Sverige erbjuda järnvägen, teleoperatörer 
och större företag flexibla och kundanpassade lösningar
för nätkapacitet och telefoni med marknadens högsta 
kvalitet. Vår kompetens, vår långa erfarenhet och vår 
ekonomiska stabilitet är vår styrka.

Våra värderingar
Banverket Telenäts verksamhet utgår från våra med-
arbetares kompetens och vår långa erfarenhet. Vår strävan 
är att vara bästa leverantör för våra kunder och bästa
arbetsplats för våra medarbetare.

Banverket Telenät ska präglas av
– självständiga medarbetare
– ständig utveckling
– delaktighet
– öppenhet
– pålitlighet
– kreativitet
– affärsmässighet

Det ska vara roligt att arbeta på Banverket Telenät!

Två affärsområden
Banverket Telenät delas in i två affärsområden:
Affärsområde Telefoni består av fast telefoni och MobiSIR
och förser kunder inom järnvägssektorn med telefoni-
tjänster.

Affärsområde Nätkapacitet säljer tjänster som pro-
duceras i Banverkets transmissionsnät. De tjänster som 
hanteras är allt från uthyrning av koppar- och data-
förbindelser till uthyrning av nätkapacitet från 2 Mbit/s 
upp till våglängder på 10 Gbit/s.

Fibernätet



Affärsområde Telefoni består av Fast telefoni och MobiSIR
och förser kunder inom järnvägssektorn med telefonitjänster. 
Under 2002 var omsättningen totalt 176 Mkr (169 Mkr
2001), varav 104 Mkr (104 Mkr 2001) inom Fast telefoni
och 72 Mkr (65 Mkr 2001) inom MobiSIR.

Fast telefoni
Begränsad kundkrets med stabil bas
Fast telefoni levererar telefonilösningar med hög tillgäng-
lighet till kunderna inom järnvägssektorn. Telefonitjäns-
terna sätts samman och säljs som funktionslösningar. Detta
innebär att Banverket Telenät som leverantör investerar i
nödvändig utrustning medan kunden ställer krav på funk-
tion och tillgänglighet.

Till den interna kunden Banverket säljs telefonitjänster
både för den operativa tågdriften och för Banverkets orga-
nisation i övrigt. De externa kunderna består av de bolag
som bildades ur Statens Järnvägar (SJ) samt ett antal små
och medelstora järnvägsanknutna företag. Totalt finns
ungefär 180 kundföretag, av dessa har 25 stycken tillkom-
mit under året. Järnvägssektorn är en begränsad kundkrets
och vi kan därför inte räkna med någon omfattande till-
strömning av nya kunder. 

Höga krav från externa kunder
Under 2002 har de största externa företagen, SJ AB, 
Green Cargo, Euromaint och Trainmaint sett över sin
infrastruktur för telefoni. Målet med översynerna har varit
att ta bort onödiga abonnemang samt skapa nya lösningar
som gynnar deras kärnverksamheter. Vi kan se ett önskat
behov av integrering mellan den traditionella telefon-
anknytningen och mobiltelefonin. 

Rationaliseringar av telefoninätet 
Det fasta telefoninätets täckningsområde är hela det 
svenska järnvägsnätet. Produkten kan produceras helt i
egen regi där tillgång till opto- och kopparkabel finns.
Ett av de områden som prioriterades inför 2002 var 
rationalisering av det fasta MD110-nätet. Motivet för
ombyggnad och omstrukturering är främst ekonomisk
nytta genom att vi avvecklar sådant som inte används och
gör mera kostnadseffektiva lösningar. De nya lösningarna
ger ekonomiska effekter vid uppgraderingar samt i
löpande drift- och underhållsarbete. Projektet fortsätter
därför under 2003.

Affärsområde Telefoni
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Säkrare telefoni för tågledningscentralerna
ASTA är ett datoriserat stöd för hantering av telefonsamtal
på en tågledningscentral. För att förbättra kommunika-
tionen mellan telefonväxel och stödsystemet har Banverket
Telenät uppgraderat telefonväxlarna på samliga åtta tåg-
ledningscentraler. 

Enklare för kunden
Kundsupport är en central funktion inom affärsområdet
Telefoni. Kundsupport hanterar alla typer av kundrelate-
rade uppdrag, allt ifrån den enklaste beställning till försälj-
ning och sammansättning av mobila GSM-R funktioner.
Alla felanmälningar hanteras av samma personal som dag-
ligen tar emot beställningar och övriga ärenden. De tider
på dygnet som Kundsupport har stängt styrs alla samtal till
vår dygnet-runt-bemannade nätövervakningscentral. På så
sätt kan kunden alltid få återkoppling eller åtgärd på sina
problem.

Under 2002 har vi arbetat i olika projekt för att effek-
tivisera flödet från inkommen beställning tills dess att 
tjänster eller produkter är levererade och fakturerade.

Vi har också tagit fram en handelsplats för köp av 
telefoniprodukter på Internet. Syftet med handelsplatsen 
är att kunden enkelt ska kunna beställa telefonprodukter.
Webbshopen kommer att utvecklas så att alla tjänster och
produkter kan beställas.

På alla tågledningscentralerna har alla telefonväxlar uppgraderats för att 
öka säkerheten.



Enklare för entreprenören
En annan funktion är Entreprenörswebb, en plats på 
Internet där våra entreprenörer hanterar beställningar 
från affärsområdet Telefoni. Entreprenören hämtar upp
beställning, orderbekräftar, klarrapporterar samt meddelar
faktureringsinformation. Entreprenörswebben kommer 
att driftsättas fullt ut under första halvåret 2003.

Videokonferenstjänsten ökar
Utvecklingen av Videokonferenstjänsten åt den interna 
kunden Banverket har varit mycket positiv, vid starten 1996
hade vi tre anslutna system, 1997 hade vi fem system och 
i januari 2003 har vi drygt 40 system för videokonferens
inom Banverket. Detta leder både till en positiv miljöeffekt
och till tidsbesparingar genom minskat resande. För när-
varande utnyttjar vi publik ISDN för merparten av video-
konferenstrafiken. Målet är att under 2003 börja använda
Banverktes datanät också för detta.

Under året har vi också upphandlat utrustning för 
telefonkonferens som ska göra det möjligt för samtliga
Banverket Telenäts telefonikunder att på ett kostnads-
effektivt sätt genomföra telefonmöten. Tjänsten kommer 
att börja marknadsföras under första kvartalet 2003.

Röstbrevlåda en viktig applikation
Röstbrevlådesystemet är en mycket viktig applikation i
telefoninätet. Röstbrevlådan har funktioner som telefon-
svarare och andra talsvarstjänster som kunderna i nätet 
kan abonnera på.

Beroende på att många av våra telefonikunder har valt
att använda röstbrevlådesystemet för sina kundkontakter
har systemets tillgänglighet blivit allt mer viktigt för våra
kunder. Av den anledningen har en full redundans på syste-
met byggts, för att garantera 100 procents tillgänglighet. 

Personlig telefonisttjänst
Central Telefonist är en tjänst som introducerats under
2002 och som kan erbjudas samtliga enheter inom
Banverket och övriga kunder inom järnvägssektorn.
Tjänsten innebär att alla kundföretag och enskilda abon-
nenter kan få sin personliga telefonistservice. Detta passar
både för den stora koncernen och för den minsta lilla 
kunden. Kunden kan vara geografiskt spridd över Sverige,
det är inget hinder. 

Vid utgången av 2002 har vi cirka 2 000 abonnenter 
men vi förväntar oss en stor tillväxt under 2003. Målet är
4 000 användare när vi når slutet av 2003.
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MobiSIR
MobiSIR är järnvägens nya tågradiosystem. Det nya syste-
met ska effektivisera och framtidsanpassa radiokommuni-
kationen för järnvägens operativa drifts- och underhålls-
organisation. Framför allt är det kommunikationen mellan
tågförare och trafikledning som förbättras. Det nya och
säkrare systemet ersätter alla gamla radiosystem som
används vid järnvägen. 

Systemet bygger på GSM-standarden men har utveck-
lats vidare i GSM-R för att uppfylla järnvägens krav enligt
en internationell specifikation. R:et står för Railway och
GSM-R är den gemensamma standarden för radiokommu-
nikation på järnväg för Europas järnvägsförvaltningar.
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Banverket är den första järnvägsförvaltningen i Europa
som inför GSM-R. Systemet kommer att täcka huvuddelen
av det svenska järnvägsnätet när det är fullt utbyggt
2003/2004. Totalt omfattar systemet cirka 800 basstations-
platser längs järnvägen.

Banverket Telenät förvaltar Banverkets radiosystem
Utveckling och utbyggnad av radiosystemet sker i ett
eget projekt (SIR) inom Banverket där alla investeringar
och beslut om utbyggnadstakt tas. Detta gäller både 
de fysiska anläggningarna och alla systemkomponenter.

Anläggningarna som består av master, teknikhus,
system etc. övertas efter färdigställandet av Banverket
Telenät som ansvarar för förvaltning av de fysiska an-
läggningarna och för den operativa driften av systemet. 

Vid utgången av 2002 fanns 289 fysiska anläggningar
(master, teknikhus m.m.) klara. 

Systemet övervakas 24 timmar om dygnet från
Banverket Telenäts nätövervakningscentral. För service på
plats anlitar vi Banverket Produktion, men för att kunna
upprätthålla en hög servicenivå har vi även tecknat under-
hållsavtal med systemleverantören Siemens AB.

Stort intresse
MobiSIR är utvecklat för järnvägens behov, varför
marknad och kunder endast omfattar Banverket och de
trafikföretag som är operatörer på det svenska järnvägs-
nätet. Året har tyvärr präglats av förseningar för mobil-
telefoner och väl fungerande nät. Detta har lett till att
abonnenttillströmningen inte har varit den förväntade. 
Nu är dock dessa problem lösta och både telefoner och 
nät har acceptanstestats med godkänt resultat. 



Telefonerna finns i tre olika utföranden: Fast fordons-
monterad telefon som främst installeras i nya järnvägsfor-
don, en robustare handburen telefon för järnvägspersonal
som till exempel jobbar med underhåll längs järnvägen
samt en vanlig handburen telefon för övrig personal. Den
robustare typen kommer även att användas tillsammans
med en monteringssats i fordon.

Vi har noterat ett stort intresse för MobiSIR från tåg-
leverantörer och tågoperatörer. Fordonsradio har leve-
rerats till MTAB, som kör malmtågen på Malmbanan, och
offerter har lämnats till flera stora tågtillverkare.
Diskussioner förs också med SJ och Green Cargo om 
möjligheterna att utrusta befintliga fordon med MobiSIR-
telefoner. Öresundstågen har ända sedan trafiken startade
på Öresundsbron använt MobiSIR som tågledningssystem. 

Eftersom det har varit stor brist på fungerande telefoner
under år 2001 och 2002 förväntas antalet abonnenter öka
markant under 2003.

Bästa täckningen i Sverige
För att kunna upprätthålla en hög kvalitet är systemet
byggt med hög tillgänglighet och mycket god radiotäck-
ning längs järnvägen. Roamingavtal med GSM-operatö-
rerna Tele2 och Telia Mobile har tecknats vilket gör att 
det utanför MobiSIR:s egen radiotäckning går att ringa i de
andra operatörernas befintliga GSM-nät. Detta gör att
MobiSIR tillsammans med de externa operatörernas nät
har den bästa radiotäckningen för mobiltelefoni i Sverige. 

Samtrafikavtal mellan MobiSIR och svenska publika
nätoperatörer innebär också att dessa tillhandahåller
nätresurser, så att abonnenter med MobiSIR-telefon kan
kommunicera med abonnenter i de aktuella näten.

Uthyrning till andra mobiltelefonoperatörer
Eftersom det kommer att byggas cirka 650 master för
MobiSIR och det utöver dessa finns cirka 500 äldre master
inom Banverket, finns det ett stort intresse från de svenska
mobiltelefonoperatörerna och övriga användare av radio-
system att placera sina kommunikationsutrustningar i våra
anläggningar. Särskilt mot bakgrund av de stora behoven
att kunna bygga ut för den tredje generationens mobiltele-
foni, 3G. 

Under 2002 har ett betydande antal förfrågningar om
inplaceringar i våra master inkommit. Antalet avtal om
inplaceringar har mer än fördubblats från 2001 till över 
230 stycken. Eftersom flera inplaceringsavtal kan beröra
samma mast utnyttjas idag cirka 150 av Banverkets master
av externa kunder. Ökningen beror främst på 3G.

Förutom att inplaceringar ger vissa hyresintäkter till
verksamheten har även samarbetet med andra operatörer
en viktig funktion av miljöskäl. Krav ställs nu allt oftare
från kommuner och andra intressenter att mobiltelefon-
operatörerna måste göra sametableringar i större omfatt-
ning för att minska antalet master och torn. 

Banverket Telenät har ömsesidiga ramavtal med alla
mobiltelefonoperatörer med marknadsmässiga priser som
även hanterar de fall där vi är inplacerade i deras anlägg-
ningar. Eftersom masterna bara kan belastas till en viss
gräns och höjderna är begränsade kan inte alla inplace-
ringsförfrågningar förverkligas. 

Äldre master som inte används för MobiSIR och inte 
är intressanta för andra operatörer kommer på sikt att
rivas. Det kan vara intressant att notera att MobiSIR-
systemet väl svarar upp mot de flesta av de tekniska krav
som diskuteras i samband med utvecklingen av ett nytt
radiosystem för samhällets samlade polis- och räddnings-
verksamhet, TETRA.
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I affärsområdet Nätkapacitet ingår försäljningen av de 
tjänster som produceras i Banverkets transmissionsnät.
Under 2002 var omsättningen 395 Mkr (493 Mkr 2001).

De tjänster som hanteras inom affärsområdet är allt från
uthyrning av kopparförbindelser och datatjänster till
uthyrning av nätkapacitet från 2 Mbit/s upp till våglängder
på 10 Gbit/s. Datakommunikationstjänsterna säljs enbart
till järnvägssektorn medan nätkapacitet säljs till telekom-
operatörer, Internet Service Providers och större företag. 

År 2002 har karaktäriserats av telekombranschens fort-
satta stora problem. Totalt sett har Banverket Telenät klarat
sig bättre på marknaden än vad en del av våra konkurren-
ter har gjort. Det beror till stor del på den gynnsamma
sammansättningen av kundstocken, med stora och relativt
stabila kunder som står för en stor del av omsättningen.

Minskad ökningstakt
Banverket Telenät har under året känt av den minskade
ökningstakten för efterfrågan på nätkapacitet. Efterfrågan
ökar fortfarande i volym (bit/s) men samtidigt sjunker 
prisnivåerna mycket på befintliga SDH- och våglängds-
tjänster. 

Våglängdstjänster innebär i relation till SDH-tjänster, 
att kunderna får mycket större kapacitet för en relativt sett
liten ökning av kostnaden. 

Aktiviteten på Banverket Telenäts externa marknad 
har ökat kraftigt under årets sista månader. Detta gäller
framförallt våglängder och större SDH-kapaciteter. Ett
antal större avtal är på väg att tecknas. 

Nya tekniska lösningar
Järnvägssektorn uppvisar en stabil utveckling under 2002.
Detta gäller både för de interna och externa järnvägskun-
derna. Det är flera stora projekt på gång inom Banverket,

Affärsområde Nätkapacitet
där man tittar på nya tekniska lösningar. Ett exempel på
detta är Botniabanan. Många nya intressanta tekniska 
lösningar kan antagligen bli aktuella på denna bana, vilket
kommer att ställa nya krav på kommunikationslösningar.
Vi ser mycket positivt på detta samtidigt som det kommer
att krävas en stor insats från vår sida.

Nya och gamla kunder
Att underhålla och utveckla kundrelationer är mycket 
viktigt på en marknad där ett begränsat antal av våra
kunder står för en stor del av affärsområdets omsättning.
Ett antal riktade kundevenemang har därför genomförts
för några av de största kunderna.

Det är också viktigt att med olika insatser kunna över-
brygga den konjunktursvacka som vi och hela telekom-
branschen fortfarande får sägas vara inne i. Banverket
Telenät har medverkat på ett antal telekommässor, bland
annat carriermässan CWM London.

Vi har under året tecknat ett antal avtal med nya kun-
der. En av de nya kunderna är Svenska UMTS AB, där vi
tecknat ett ramavtal om nätkapacitet för företagets 3G-nät.
Utvecklingen och lansering av tredje generationens mobil-
telefoni, UMTS eller 3G, har i Sverige, liksom i flertalet av
de länder som beslutat om licenser, drabbats av kraftiga
förseningar. Operatörerna har svårigheter med utbyggna-
den, till viss del beroende på problem med byggnadslov
för master och att utvecklingen av nya telefoner är för-
senad. Vi har även tecknat nya avtal om nätkapacitet med
BT Nordic som under året har etablerat sig på den svenska
marknaden. 

Ett antal större kontrakt har även tecknats med befint-
liga kunder. En stor order på ett långsiktigt kontrakt om 
ett rikstäckande våglängdsnät lades i början av året av
Bredbandsbolaget, tack vare att vi har kunnat erbjuda 
flexibla tekniska lösningar och prismodeller. Vi har även



9

tecknat långsiktigt avtal med mobiloperatören Vodafone 
på en 10 Gbit/s våglängdsring i södra Sverige. Även en av
våra äldsta operatörskunder, WorldCom, har valt att
använda Banverket Telenäts våglängdstjänst.

Då Banverket Telenäts 4-åriga avtal med SUNET
(Swedish University Computer Network) för SDH-kapa-
citet löpte ut i slutet av året, valde SUNET vid avtalstidens
utgång en annan leverantör. Två av våra operatörskunder,
KPN Qwest och Pangea, har under året gått i konkurs.
Dessa kundförluster är dock begränsade till sin omfattning.

Utvecklingen har varit stabil för 
nätkapacitet till järnvägssektorn.

Fast och mobil telefoni, Datakom, Internet access

ATM, IP, Frame Relay

SDH, PDH, Ethernet

DWDM, våglängder

Svart fiber

Kanalisation

Ledningsrätt

Värdekedjan för telekom ur Banverket Telenäts perspektiv

Banverket Telenäts utbud

Telefoni till järnvägssektorn

Datakommunikationstjänster till järnvägssektorn

Stamnätskapacitet och punkt-till-punktförbindelser

Ethernetanslutning
Banverket Telenät har under slutet av 2002 infört en ny
tjänst för nätkapacitet. Vi erbjuder våra kunder SDH med
ethernetanslutning med möjlighet till kundplacerad utrust-
ning. Intresset har varit stort och i slutet av 2002 tecknade
vi de första avtalen för den nya tjänsten. Detta är mycket
glädjande och den nya tjänsten är ett efterlängtat tillskott
till vår produktportfölj. 

Avtal har tecknats med en av Banverket Telenäts 
leverantörer av telekomutrustning för uppgradering av
våglängdsnätet i södra Sverige. Detta innebär att nätet 
blir flexiblare och att vi får möjlighet att leverera Gigabit-
ethernet samt att managementfunktionerna utökas.
Projektet kommer att avslutas under första halvåret av
2003.

Hela Sverige
Våglängdssystemet är nu utbyggt över hela Sverige.
Banverket Telenät har möjligheter att leverera transparanta
våglängder från Malmö i söder till Riksgränsen i norr. 
Vi har under året inte enbart byggt ut våglängdsnätet till
Norrland utan även utökat nätet med nya anslutnings-
noder i södra Sverige allt efter kundefterfrågan och lagda
order.

Under hela år 2002 har ett större utbyggnadsprojekt
pågått för att uppgradera SDH-nätet för produktion av
framför allt 2 Mbit/s och 34/45 Mbit/s-förbindelser över
hela Sverige. På så sätt har vi fått en betydande kapacitets-
ökning. Under året har vi investerat cirka 150 Mkr för 
nätuppbyggnad av transportnätet. Utbyggnaden av fiber-
nätet är i princip avslutad. Vad som återstår är mindre
kompletterande sträckor och under 2002 byggdes två
sträckor för cirka 11 Mkr.



10

Våra stödsystem gör att vi kan hålla hög kvalitet i arbetet 
på nätövervakningscentralen. Personalens kompetens 
och arbetsglädje är dock alltid det viktigaste för att garan-
tera att våra kunder förblir nöjda med våra insatser.

Nätövervakningen
Nätövervakningscentralen, Network Operations Centre, 
är en strategiskt viktig funktion i Banverket Telenät.
Nätövervakningen är inte någon egen affär, men kan 
ingå som en tilläggstjänst vid större avtal om nätkapacitet.
Vi vill dock inte äventyra kvaliteten på övervakningen av 
det egna nätet med många mindre övervakningsuppdrag.
Under 2002 år har vi inte åtagit oss några nya övervak-
ningsuppdrag, men vi har behållit dem som vi haft sedan
tidigare. 

Våra kunder kräver att nätet fungerar dygnet runt.
Därför finns personal på plats 24 timmar om dygnet alla
dagar. För att fylla vakanser vid till exempel semester och
utbildning har vi ett samarbete med Högskolan i Gävle 
vilket gör att studenter kan kombinera studier och arbete
vid övervakningscentralen. 

Från nätövervakningscentralen styrs även tekniker ute 
i landet så att eventuella fel snabbt kan åtgärdas. Som stöd
till operatörerna finns driftstöd och specialister.

Modern övervakning
Hög kvalitet är avgörande, både i vårt nät och i arbetet
med övervakning av nätet. Vi arbetar därför ständigt med
att utveckla rutiner och verktyg så att våra kunder får bästa
möjliga service. 

För att klara arbetet krävs moderna stödsystem. Våra
driftoperatörer använder moderna verktyg för att över-
vaka och driva nätet. 

Det är mycket viktigt att ha en bra överblick över nätet 
och samtidigt kunna se detaljer. Vårt övervakningssystem
sammanställer information från flera källor och ger opera-
tören en god överblick av läget i nätet. Varje larm hanteras
och klassificeras av operatören. Övervakningssystemet har
kopplingar till samtliga transmissionssystem och samman-
ställer information om statusen i nätet. Om ett larm upp-
kommer i nätet, hämtar systemet information om den
drabbade förbindelsen så att operatören vet vilka kunder
och förbindelser som berörs. Övervakningssystemet
sammanställer och sorterar informationen så att opera-
tören har en bra överblick och kan jobba med rätt saker. 

Kundbemötande med kvalitet
Driftansvariga hos våra kunder har ofta telefonkontakt
med vår operatörspersonal vilket ställer krav på system
och rutiner. För att kunna bemöta kunder som ringer in till
nätövervakningscentralen på bästa sätt används ett speci-
ellt callcentersystem, ett egenutvecklat system för denna
hantering. 

Varje kundärende registreras i ett ärendehanterings-
system som hjälper oss att hålla ordning på de arbeten 
som ska utföras. Vi kan också använda ärendehanteringen
för att kommunicera med våra kunder. Systemet har också
kopplingar till både förbindelsedatabaser och övervak-

Kvalitet och Säkerhet
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ningssystem. På detta sätt registreras en del av informa-
tionen automatiskt i systemet, vilket gör hanteringen
snabbare och innehållet mer säkert och komplett. 

Dokumentationen av vårt nät används ofta. Här finns
information om Banverkets optokabelnät och de system
som körs i optokablarna. I dokumentationen kan opera-
tören se vilken väg en förbindelse tar eller se vilka förbin-
delser som går i en viss kabel eller system. Systemet är
integrerat med våra managementsystem och uppdateras
automatiskt med förbindelseinformation. 

Reservdelar finns på många platser i landet för att
snabbt kunna åtgärda fel i nätet. Vårt logistiksystem håller
ordning på var delarna ligger.

Vi har under 2002 haft driftmöten med flera av våra
kunder och generellt sett är de mycket nöjda med samar-
betet.

Tillgängligheten 2002
Banverket Telenäts 12 000 km långa fibernät med sina 
cirka 800 anslutningspunkter har en redundant uppbygg-
nad med dubblerad utrustning och flera alternativa förbin-
delsevägar, varför kundens faktiska tillgänglighet är mycket 
hög. Tillgängligheten påverkas vid fel eller inplanerade
underhålls- och servicearbeten endast i väldigt få fall. 

Ett exempel på tillgängligheten för kund är den tjänst
Banverket Telenät under 1999 – 2002 levererade till
SUNET. Uppföljningen av tillgängligheten för denna kund
är intressant av flera orsaker; mätningen har gjorts under 
fyra år och förbindelserna är geografiskt spridda över hela
landet och passerar i stort sett alla delar av nätet.
Dessutom omfattar mätningen såväl fel som planerade
arbeten. Vidare omfattar mätningen samtliga förbindelser
fram till kunden, även lokalförbindelsen. Tillgängligheten
för SUNET kan därför antas vara representativ för hur 
tillgängligheten sett ut även för andra kunder med mot-
svarande tjänster hos Banverket Telenät.

Banverket Telenät har lovat en tillgänglighet på 99,98
procent, vilket under en fyraårsperiod har uppnåtts på alla
förbindelser utom två. De två förbindelser som inte har
klarat tillgängligheten är förbindelsen till Gotland (99,529
procent) på grund av fel i annan operatörs nät, samt för-
bindelsen till Luleå (99,979 procent) på grund av en kabel-
skada och ett utrustningsfel i eget nät.

SUNET 1999–2002

Ort A Ort B Tillgänglighet %

Stockholm/B Göteborg/B 100
Sundsvall Umeå 100
Göteborg/B Jönköping 100
Göteborg/B Borås 100
Stockholm/B Gävle 100
Stockholm/B SLU Ultuna 100
Stockholm/B Västerås 100
Stockholm/B Örebro 100
Sundsvall Mitthögskolan 100
Göteborg/B Chalmers TH 100
Stockholm/B Sundsvall 99,9995
Göteborg/B Karlstad 99,9995
Göteborg/B Trollhättan 99,9995
Stockholm/B Borlänge 99,9995
Stockholm/B Uppsala Universitet 99,9995
Stockholm/B Linköping 99,9995
Göteborg/B Gbg Universitet 99,9995
Göteborg/B Skövde 99,9990
Sundsvall Kiruna 99,9975
Stockholm/B Malmö 99,9970
Malmö Halmstad 99,9970
Malmö Lund 99,9970
Malmö Malmö högskola 99,9970
Malmö Kalmar 99,9965
Malmö Kristianstad 99,9965
Malmö Växjö 99,9920
Malmö Ronneby 99,9826
Sundsvall Luleå 99,9791
Stockholm/B Visby* 99,5298
Medelvärde 99,9812

*Annan operatörs nät.



leverantörer har här gjort olika tester hos oss. Laboratoriet
bidrar mycket aktivt till att behålla och förbättra vår höga
kvalitet i nätet. Under 2002 har tester bland annat gjorts av
Ethernet över SDH. Ett antal andra tester har också utförts
som t.ex. olika tekniker för att kontrollera att våra manage-
mentsystem förbättras, utvecklas och fungerar. Ett stort
antal tester har också gjorts inom MobiSIR.

God kännedom
För att kunna arbeta effektivt finns nio regionala tele-
förvaltare utplacerade på lämpliga orter i Sverige. Deras
arbetsuppgifter är väldigt skiftande, men grundläggande 
är att de ska upprätthålla den regionala och lokala känne-
domen om våra anläggningar, samt vara kontaktpersoner
internt och externt.

Effektiv reservdelshantering
I Gävle finns vårt huvudlager för reservdelar. Det utgör
även lager för vår fortsatta utbyggnad av anläggningarna.
Under 2002 har en översyn av lagerhanteringen gjorts och
i slutet av året togs ett nytt system i bruk som ska leda 
till en bättre överblick och effektivare hantering av mate-
rielen. På ett tjugotal platser finns lagerdepåer för att 
minska felavhjälpningstiden och för en optimal ekonomisk
hantering.

Mer förebyggande åtgärder
Akuta felavhjälpande underhåll beställs och administreras
av nätövervakningscentralen, medan fortlöpande och före-
byggande underhåll i huvudsak beställs och administreras
av driftstöd och de lokala förvaltarna. Vår målsättning är
att öka andelen förebyggande åtgärder, för att på så sätt
minska andelen akut felavhjälpning. Akuta åtgärder blir
oftast ett dyrare alternativ, bland annat för att arbetet
utförs utom ordinarie arbetstid och för att det får utföras
efter begränsad planering. Underhållsavtal har under 2002
tecknats med Banverket Produktion.
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Driftstöd och implementering
Organisationen för drift och underhåll är uppbyggd för 
att kunna driftsätta anläggningar, övervaka utrustning,
avhjälpa akuta fel och kunna utföra fortlöpande och 
förebyggande underhåll. 

Som en resurs för till exempel nätövervakningscentra-
len vid fel i anläggningarna, finns i Gävle tekniska driftstöd
inom områdena transmission, tele/data, MobiSIR, kraft och
kabel.

Laboratorietester för hög kvalitet
För att säkerställa att en ny föreslagen lösning verkligen
fungerar tillsammans med de anläggningar som redan är i
drift, finns ett välutrustat laboratorium där all vår utrust-
ning testas innan den placeras ut. Laboratoriet speglar 
därför på ett bra sätt vår verklighet ute i fält. Även flera



Från att ha haft relativt få kabelskador under hela våren
fick vi många skador framför allt under de sista månaderna
av 2002. Analyser har visat att det finns flera olika orsaker
till skadornas uppkomst, som t.ex. maskinschakt utan att
kabelanvisning utförts, kabeln har skadats vid arbeten på
banvallen eller vid tågurspårning. För att försöka undvika
dessa avbrott och begränsa konsekvenserna av avbrott
pågår ett ständigt arbete. Med riktad information till 
berörda vill vi att de som ska utföra arbete i banvallen ska
få ökad förståelse för att skador på kablarna förebyggs. 

Stora satsningar har gjorts för att förbättra kylanlägg-
ningar, reservkraft och upprätthållande av tryck i kabel.
Tack vare denna satsning har det bara uppstått ett fåtal
störningar under den varma sommaren 2002. Vi har också
förbättrat kraftförsörjningen och har under hösten, efter
några incidenter, skaffat programvara och utrustning för
att få bättre kvalitet på denna övervakning. 

Vi har bestämt oss för modifiering av tryckskyddsöver-
vakning på mellanortskablarna, ny programvara är inköpt
och implementeras under 2003.

XDM ger flexiblare förbindelser
Under 2002 har XDM-utrustning driftsatts vid ett antal
orter i landet. XDM är en digital korskoppling som 
möjliggör flexiblare och effektivare hantering av våra 
förbindelser i nätet. Det medger fler alternativa vägar att
styra trafiken i våra knutpunkter. 

Våra våglängdssystem, DWDM, har under året komp-
letterats med ytterligare en leverantör. Ett antal enheter
har konfigurerats och placerats ut. Förbindelser via våg-
längder gör att vi kan sända med högre kapacitet, 
på företrädelsevis längre sträckor, vilket underlättar för
trafiken i underliggande system.
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Korta leveranstider och hög precision
I den konkurrens som råder på telekommarknaden idag
kräver kunden korta leveranstider och leveransprecision.
För att klara detta finns Banverket Telenäts organisation
för implementering med projektörer, förbindelseplanerare
och byggledare. För att på ett rationellt sätt kunna leda och
driva verksamheten i fält är byggledarna strategiskt place-
rade på valda orter i landet.

Under 2002 har ramavtal för teleentreprenader slutits
med Banverket Produktion och Swedia Networks AB om
att utföra byggnationer av nya transmissionssystem samt
uppkoppling av förbindelser till våra kunder. Detta ger oss
också en bra grund att stå på när byggnationen av UMTS
kommer igång på allvar.

Nytt inventariesystem
Vi har under året driftsatt ett nytt inventariesystem som
hanterar alla våra förbindelser, oavsett om det gäller PDH,
SDH eller våglängder. Detta kommer att innebära snabbare
handläggning av kundförfrågningar, underlätta felsökning
samt att man vid eventuella driftavbrott kan se vilka
kunder som blir berörda.

Ett projekt har under hösten startats för att ta hand 
om ritningar som förvaras av Banverkets regionala orga-
nisation. Det finns en mängd ritningar som genom den 
organisation Banverket har idag, tillhör Banverket Telenät.
Ett centralt arkiv har uppförts under året vid Banverket
Telenät i Gävle. För att göra dessa ritningar tillgängliga ska
dessa även läsas in och arkiveras digitalt, så att en snabb
åtkomst möjliggörs. Då det rör sig om en stor mängd rit-
ningar, kommer arbetet med digitalisering av förvaltnings-
handlingar att utföras regionvis. Arbetet beräknas vara
slutfört under 2003.
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Organisation
Banverket Telenät är en resultatenhet inom Banverket.
Enheten leds av en internstyrelse bestående av fem leda-
möter. Banverket Telenät har verksamhet i Borlänge och
Gävle samt på ytterligare åtta orter från Luleå i norr till
Malmö i söder.

Personal
Vid utgången av år 2002 fanns det på Banverket Telenät 
117 anställda, 106 tillsvidareanställda och 11 visstidsanställ-
da. Av dessa var 73 procent män och 27 procent kvinnor.
Personalen är huvudsakligen placerad i Borlänge och
Gävle. Genomsnittsåldern bland de anställda var vid årets
utgång 41 år.

Sjukfrånvaron tillhör de lägre inom Banverket. Vi 
strävar efter att hålla fortsatt lågt sjukskrivningstal och
undvika långtidssjukskrivningar. Sjukfrånvaron var 2,2
procent under 2002. Sjukfrånvaron visar en liknande 
tendens som i samhället i stort, med en ökning de senaste
åren. Banverket Telenät är en relativt liten enhet, varför

enstaka längre sjukskrivningar får stort genomslag. Under
de två senaste åren har vi haft en person långtidssjuk-
skriven vartdera året. Exklusive långtidssjukskriven person
var sjukfrånvaron 1,8 procent 2002.

Övertiden har uppgått till totalt 3,1 procent av närvaro-
tiden. 

Utbildnings- och kunskapsmässigt ligger medarbetarna
på en mycket hög nivå. Den tekniska utvecklingen går
mycket fort och det räcker inte att vi bara hänger med. 
Vi måste ligga i framkant. 

De flesta medarbetarna genomgår utbildningar flera
gånger om året, då det är nödvändigt för att behålla den
spetskompetens, som behövs för att vi ska kunna erbjuda
förstklassiga tjänster till våra kunder. 

Inom telekombranschen är engelskan branschspråket.
Alla medarbetare erbjuds därför att delta i kurser i engel-
ska. Vi har under året haft ett antal grupper, som studerat
engelska på olika nivåer. Hela 43 medarbetare har studerat
engelska under år 2002.

Organisation och medarbetare
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Arbetsmiljö
Arbetsmiljön utgörs i huvudsak av kontorsmiljö. Vi har
under året varit förskonade från olyckor och tillbud.
Under det gångna året har vi startat ett projekt, som syftar
till att ta fram ett datorbaserat arbetsmiljöledningssystem.

Resultatet av den stora arbetsmiljöundersökning, 
EKO 01, som genomförts över hela Banverket under sen-
hösten 2001 har presenterats under året.

Undersökningen omfattade ett tiotal områden, bland
annat trivsel, arbetsinnehåll, fysisk arbetsmiljö, stress,
mål/resultat och stöd/påverkan. Banverket Telenät fick
högst betyg av Banverkets enheter, vilket är synnerligen
glädjande. 

Vid en arbetsplats inom Banverket Telenät, den hög-
teknologiska nätövervakningscentralen, har man kommit
mycket långt med att genom kreativa och inspirerande
åtgärder åstadkomma en god och trivsam arbetsmiljö.
Verksamheten på nätövervakningscentralen pågår året
runt, dygnet runt med skiftgång. Stor möda har lagts ner
på att utforma arbetsplatsen på bästa sätt med speciell
belysning och justerbara bord. Därutöver har en mängd
okonventionella åtgärder vidtagits för att göra nätöver-
vakningscentralen till en riktigt bra arbetsplats, skiftgången
till trots. 

Förutom all övervakningsutrustning finns dessutom 
ett TV-hörn med massagefåtölj, ett ”aggressionshörn” med
sandsäck och boxhandskar, ett tänkarhörn med vilfåtölj
och avslappningsmusik och en idéhörna. Man har verk-
ligen satsat på trivsel och samvaro med till exempel
gemensamma motionspass och lunchmatlagning.

Banverket Telenät har deltagit i en riksomfatt-
tande tävling om utmärkelsen ”Sveriges bästa
arbetsplats 2003”. Det är med stor glädje vi kan
konstatera att vi utnämnts till Sveriges åttonde

bästa arbetsplats. Resultatet baseras på en omfattande med-
arbetarundersökning som gjordes under hösten 2002.

Verksamhetsutveckling
Arbetet med lednings- och styrsystem samt en ännu star-
kare fokusering på kunder, produkter och processer har på-
börjats och delvis implementerats i organisationen. En led-
ningshandbok och ett miljöledningssystem har tagits fram. 

Processarbete pågår inom organisationen. Bland annat
har ett kursprogram i processlära genomförts i Gävle. Vid
dessa kurser har ett flertal förslag till processer tagits fram.
Processarbetet kommer att intensifieras under år 2003. 

En heltäckande affärsplan håller på att tas fram. Den ska
på sikt kunna ersätta verksamhetsplanen i dess nuvarande
utformning. 

Miljö
Ett miljöledningssystem har implementerats i organisatio-
nen bland annat genom utbildning av samtliga medarbe-
tare. Miljöcertifiering enligt Banverkets normer, vilka
bygger på ISO 14001, erhölls den 4 juli 2002. Ett antal 
miljömål med åtgärdsprogram har satts upp. Två av dessa,
nämligen att minska koldioxidutsläppen och pappersför-
brukningen, gäller sedan tidigare, medan de resterande,
har satts i det nya miljöledningssystemet och avser därför
egentligen helåret 2003. Miljömålen har följts upp och
redovisats kvartalsvis. 

Utfallet visar att koloxidutsläppen minskat genom att
tjänsteresor med bil (bensinförbrukningen) har minskat.
Tåg ska alltid vara förstahandsalternativet.

Pappersförbrukningen per anställd har dock inte min-
skat, varför målet kvarstår och nya ansträngningar ska
göras under 2003 för att nå målet. 

Följande miljömål har kommit till under året: att av-
veckla R22-kylanläggningar i telerum, att ta fram en funge-
rande hantering av elektronikskrot, att minska mängden
blymantlade kablar i lager, att införa ett miljölednings-
system, att öka antalet sålda timmar för telefon- och video-
konferenser och att ge alla medarbetare tillgång till de 
miljölagar som berör verksamheten. En del av dessa mål
har redan nåtts, medan övriga balanseras över till år 2003. 
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Marknad
Banverket Telenät ska tillgodose järnvägens behov av 
teletjänster för järnvägsdriften, erbjuda datakommunika-
tionstjänster och telefoni till Banverket och järnvägssek-
torn i övrigt. Verksamheten utgår från järnvägens behov av
nättjänster. Därutöver hyr Banverket Telenät ut nätkapa-
citet till externa kunder.

År 2002 har karaktäriserats av att telekombranschen 
har haft fortsatta mycket stora problem. Det gäller för alla
delar av värdekedjan inom teletjänster. Hela marknaden
präglas av osäkerhet med ökad försiktighet, längre
beslutstider och allt kortare kontraktstider. Trots allt har
Banverket Telenät klarat sig bättre på marknaden än vad
flera av våra konkurrenter har gjort. Det beror till stor 
del på en gynnsam sammansättning av kundstocken, med
stora och relativt stabila kunder som står för en stor del 
av omsättningen. Ett antal större kontrakt med befintliga
kunder har tecknats under 2002. En av våra största kunder
har dock vid avtalstidens utgång valt en annan leverantör
av nätkapacitet.

Banverket har känt av den minskade ökningstakten för
efterfrågan av nätkapacitet med stark prispress och därav
fallande priser.

Omsättning och resultat
Totalt sett uppgick intäkterna under året till 571 Mkr 
(662 Mkr 2001). Intäkter från kunder utanför Banverket
utgjorde cirka 50 procent (59 procent 2001) av de totala
intäkterna.

Intäkterna från järnvägssektorn uppvisar en stabil
utveckling under 2002. Försäljningen till den interna kun-
den Banverket har totalt uppgått till 281 Mkr vilket är något
högre än förra året. Faktureringen för fast telefoni ligger 
på 104 Mkr, i princip oförändrat jämfört med föregående
år. Ersättningen från Banverket för förvaltningen av
MobiSIR-verksamheten är i år cirka 72 Mkr mot cirka 
65 Mkr året före. 

Ekonomisk översikt

Flerårsöversikt

2002 2001 2000 1999

Nettoomsättning, Mkr 571 662 521 420
Rörelseresultat, Mkr 53 169 121 115
Resultat efter finansnetto, Mkr 6 122 74 69
Rörelsemarginal, % 9,2 25,6 23,2 27,5
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 3,2 11,2 10,1 10,3
Räntabilitet på eget kapital, % 0,4 16,7 22 27,4
Soliditet, % 39,5 38,3 18,1 15,7
Internt eget kapital, Mkr 752 770 243 183
Sysselsatt kapital, Mkr 1 638 1 731 1 213 1 124
Investeringar, Mkr 187 658 * 328 137
Antal tillsvidareanställda vid årets slut 106 97 74 58
Bedömd tillgänglighet i nätet, % 99,9812

* Varav 404 Mkr avser övertagande av förvaltning av SIR-anläggningar

Definitioner:

Rörelsemarginal = Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Räntabilitet på sysselsatt kapital = Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital = Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.

Räntabilitet på eget kapital = Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
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Det är affärsområdet Nätkapacitet som svarar för de
kraftiga svängningarna i omsättning och resultat. Från en
försäljning år 2001 på 493 Mkr har vi minskat till 395 Mkr,
när interna elimineringar har beaktats. Orsakerna är till
övervägande del hänförbara till den externa sidan. Att
intäkterna minskar är en följd av de problem som hela
telekommarknaden har drabbats av. Detta får för vår del
en kraftig resultatpåverkan när kostnadssidan, beroende 
på avskrivningskostnadernas utveckling, inte följer med i
samma riktning. Dessutom medför detta att fördelningen
av resultatet på extern respektive intern verksamhet ger 
ett negativt netto på den externa sidan.

Avskrivningarna för teleanläggningar och produktions-
hjälpmedel, som är den enskilt största posten, är 255 Mkr
för 2002 jämfört med 210 Mkr föregående år. 

Från och med i år redovisas i Banverket Telenäts
balansräkning avskrivning på det ”järnvägskapital” som i
huvudsak avser SIR-anläggningar. Avskrivning sker med 
5 procent på anskaffningsvärdena. Åtgärderna är dock
resultatneutrala i Banverket Telenäts räkenskaper. 

Kassaflödet är positivt varför den rörliga check-
räkningskrediten även i år minskar, nu med cirka 75 Mkr.

Kundförluster på grund av kunders betalningsproblem
har varit begränsade.

Investeringar
Investeringarna i teleanläggningar uppgick under året 
till 180 Mkr (237 Mkr 2001), vilket i allt väsentligt avser
transmissionsutrustning.

Framtidsutsikter
Vi bedömer att behovet av nätkapacitet kommer att stiga
under de närmast kommande åren. För de nya mobilnäten
kommer det inte att vara de stora volymerna bredbandig
trafik som blir av störst betydelse för utvecklingen inom
detta affärsområde. Här är det i stället vårt spridda nät 
som kommer att generera efterfrågan. Möjligheten att
kommunicera via UMTS var som helst i Sverige är en 
förutsättning i de licenser som delades ut. Den viktigaste
nya tjänsten under perioden bedöms bli ethernetgränssnitt. 

Inom affärsområdet Telefoni räknar vi med att tåg-
operatörerna kommer att fortsätta ställa högre krav på oss.
Detta gäller bland annat lösningar där fast- och mobil 
telefoni kombineras. Vi tror också att de externa kunderna
kommer att fortsätta optimeringen av telefonabonnemang.

Under slutet av 2002 har vi sett tecken på en ökad 
aktivitet på telekommarknaden. Det är dock svårt att ange
när utvecklingen på telekommarknaden kommer att vända
i positiv riktning. Resultatmässigt får vi räkna med att 2003
blir ett ytterligare besvärligt år.

Förslag till disposition av årets resultat
Internstyrelsen föreslår att årets resultat 3 370 tkr dispone-
ras så att 337 tkr avsätts till reservfonden och att resterande
belopp 3 033 tkr balanseras i ny räkning.



Resultaträkning
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Belopp i tkr 2002 2001

Nettoomsättning Not 1

Varav banverksintern försäljning 281 845 274 103
Varav extern försäljning 288 729 387 952
Kostnader för sålda tjänster Not 2 –476 902 –439 654

Bruttoresultat 93 672 222 401

Försäljningskostnader –26 817 –33 191
Administrationskostnader –14 835 –19 915
Övriga rörelseintäkter 685 —

Rörelseresultat 52 706 169 295

Finansiella intäkter 1 012 961
Finansiella kostnader –47 478 –48 330

Resultat efter finansnetto 6 240 121 926

Bokslutsdispositioner Not 8 –1 559 –30 484
Intern skatt på årets resultat –1 311 –25 604

Årets resultat 3 370 65 838



Balansräkning
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Belopp i tkr 2002 2001

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 3 3 614 4 758
Materiella anläggningstillgångar Not 4 1 658 666 1 827 650
Maskiner, inventarier och transportmedel Not 5 17 205 19 407
Pågående nyanläggningar Not 6 104 384 9 913
Summa anläggningstillgångar 1 783 869 1 861 727

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 113 170 140 334
Övriga kortfristiga fordringar 3 506 3 475
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 587 6 731
Summa omsättningstillgångar 122 264 150 540

SUMMA TILLGÅNGAR 1 906 133 2 012 267

INTERNT KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Internt kapital Not 7

Järnvägskapital 398 408 404 332
Internt kapital 100 000 100 000
Intern reservfond 13 262 6 679
Internt balanserat resultat 181 317 138 522
Årets resultat 3 370 65 838
Summa internt kapital 696 357 715 371

Obeskattade reserver Not 8

Periodiseringsfond 77 656 76 097

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 700 000 700 000
Räntefria långfristiga skulder 64 100 71 765
Summa långfristiga skulder 764 100 771 765

Kortfristiga skulder

Intern checkräkningskredit 185 708 260 656
Förskott från externa kunder 7 665 7 665
Leverantörsskulder 111 517 70 266
Övriga kortfristiga skulder 19 930 45 667
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 200 64 780
Summa kortfristiga skulder 368 020 449 034

SUMMA INTERNT KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 906 133 2 012 267

Ställda panter och ansvarsförbindelser. 0 0



Kassaflöde
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Belopp i tkr 2002 2001

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 6 240 121 926
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 258 038 215 911
Intern skatt –1311 –25 604
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 262 967 312 233

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITAL

Ökning av fordringar 28 276 –24 837
Ökning av leverantörsskulder –6 066 4 868
Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 210 –19 969

Investeringsverksamheten

Förvärv av anläggningstillgångar –186 104 –270 324
Kassaflöde från investeringsverksamheten –186 104 –270 324

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skuld –7 665 –7 665
Amortering av checkräkningskredit* –74 948 –14 275
Utbetald utdelning –16 460 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –99 073 –21940

Årets kassaflöde 0 0
*Årets kassaflöde +74 948 tkr, minskar utnyttjad checkräkningskredit med samma belopp.
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Noter
Redovisningsprinciper
Banverket Telenäts årsrapport är upprättad i enlighet 
med förordningen (2000:605) om årsredovisning mm och
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. 
De statliga reglerna har följsamhet med Bokföringslagen
och Lagen om årsredovisning som tillämpas i det privata
näringslivet. Där de statliga reglerna inte ger tillräcklig 
vägledning tillämpas reglerna för privat verksamhet.
Resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt 
årsredovisningslagen för privata företag. Ett undantag har
dock gjorts från de statliga reglerna när det gäller använd-
ningen av begreppet kassaflöde i stället för finansierings-
analys. Uppställningen av finansieringsanalysen följer
redovisningsrådets rekommendation.

Värdering och redovisning av anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar aktiveras i enlighet med
förändrad lydelse i 5 kap 2 § förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag. Reglerna för den 
statliga redovisningen överensstämmer i allt väsentligt med
motsvarande lagstiftning på den privata sidan.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas
anskaffningsvärde med avskrivningstider som i allmänhet
fastställs efter bedömning av tillgångarnas ekonomiska
och tekniska livslängd inom följande intervall.

Immateriella anläggningstillgångar 5 år
Järnvägsanläggningar 20 år
Teleanläggningar 3–20 år
Maskiner och inventarier 3–5 år

Järnvägsanläggningarna förvaltas på uppdrag av Banverket
och avskrivningarna 22 308 tkr (0) förs direkt mot järnvägs-
kapital.

Värdering och redovisning av omsättningstillgångar
Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas
inflyta. Reservering för osäkra fordringar har gjorts efter
individuell  prövning.

Värdering och redovisning skulder
Lån och placering av likvida medel görs via Banverkets
internbank. Investeringar finansieras via lån.

Not 1 Nettoomsättning

(tkr) 2002 2001

Affärsområde Telefoni 175 910 169 425
Affärsområde Nätkapacitet 394 664 492 630
Summa 570 574 662 055

Not 2 Löner till personal och ersättningar till externa 
representanter i internstyrelsen

(tkr) 2002 2001

Löner till personal 56 726 49 343
Externa representanter i internstyrelsen 36 36

För anställda inom Banverket utgår inga tillägg för representation 
i internstyrelser. I övrigt gäller bestämmelser för statligt anställda.

Not 3 Immateriella anläggningstillgångar

De immateriella anläggningstillgångarna avser två programvarulicencer.

(tkr) 2002 2001

Ingående anskaffningsvärde 5 464 —
Årets inköp/omfördelning –69 5 464
Försäljning och utrangering
Utgående anskaffningsvärde 5 395 5 464

Ingående ackumulerad avskrivning –706 —
Årets avskrivningar enligt plan –1 075 –706
Utgående avskrivningar –1 781 –706

Utgående planenligt restvärde 3 614 4 758

Not 4 Byggnader och järnvägsanläggningar

(tkr) 2002 2001

Teleanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 2 443 286 2 192 517

Årets inköp/omfördelning 85 933 250 769

Försäljning och utrangering –81 718 —
Utgående anskaffningsvärde 2 447 501 2 443 286

Ingående ackumulerad avskrivning –1 048 139 –845 825
Årets avskrivningar enligt plan –245 955 –202 314
Försäljning och utrangering 81 403 —
Utgående avskrivningar –1 212 691 –1 048 139

Utgående planenligt restvärde 1 234 810 1 395 147

Järnvägsanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 448 887 44 555

Årets inköp — 404 332

Försäljning och utrangering –2 724 —
Utgående anskaffningsvärde 446 163 448 887

Ingående ackumulerad avskrivning –16 384 –16 384
Omföring till internt kapital 16 384 —
Årets avskrivningar enligt plan –22 308 —

Utgående avskrivningar –22 308 –16 384

Utgående planenligt restvärde 423 855 432 503
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Not 5 Maskiner, inventarier och transportmedel

(tkr) 2002 2001

Ingående anskaffningsvärde 36 516 20 193

Årets inköp/omfördelning 6 783 16 323

Försäljning och utrangering –701 0
Utgående anskaffningsvärde 42 598 36 516

Ingående ackumulerad avskrivning –17 109 –10 567
Årets avskrivningar enligt plan –8 284 –6 542

Utgående avskrivningar enligt plan –25 393 –17 109   

Utgående planenligt restvärde 17 205 19 407

Not 6 Pågående arbeten

(tkr) 2002 2001

Ingående anskaffningsvärde 9 913 28 229
Under året nedlagda kostnader 187 118 658 050
Under året genomförda omfördelningar –92 647 –676 366
Utgående anskaffningsvärde 104 384 9 913

Not 7 Internt kapital

(tkr) Bundet internt kapital Fritt internt kapital

Internt Järnvägs- Balanserad Årets
Kapital Reservfond kapital vinst vinst Summa

Bokfört värde vid årets början 100 000 6 679 404 332 138 522 65 838 715 371
Vinstdisposition enl beslut — — 16 384 * — —
16 384

– avsättning till reservfond — 6 583 — — –6 583 0
– utdelning — — — — –16 460 –16 460

Överföring till balanserade vinstmedel — — — 42 795 –42 795 —
Avskrivningar järnvägsanläggningar — — –22 308 — — –22 308
Årets resultat — — — — 3 370 3 370
Bokfört värde vid årets slut 100 000 13 262 398 408 181 317 3 370 696 357

* Tillfört kapital 

Not 8 Obeskattade reserver
Bokslutsdispositionen 1 559 tkr (30 484) avser avsättning 
för periodiseringsfond.

Periodiseringsfond, tkr, taxeringsår Årets avsättning Ack avsättning

Periodiseringsfond –98 2 359 2 359
Periodiseringsfond –99 11 047 13 406
Periodiseringsfond –00 17 407 30 813
Periodiseringsfond –01 14 800 45 613
Periodiseringsfond –02 30 484 76 097
Periodiseringsfond –03 1 559 77 656

Borlänge 20 mars 2003

Nils-Erik Bergström Lars Göran Bernland
Ordförande Chef för Banverket Telenät

Bo Wikström Carola Alzén Kent Schultz Lars Lindström

Banverket Telenät leds av en internstyrelse. Ordföranden i internstyrelsen har fått beslutanderätt delegerad från Banverkets generaldirektör. 
Övriga ledamöter i internstyrelsen är enbart rådgivande i förhållande till internstyrelsens ordförande.



20 mars 2003

Riksrevisionsverket (RRV) har på uppdrag av Banverket
granskat årsrapport 2002 för Banverket Telenät.
Granskningen har utförts enligt god revisorssed i Sverige.

Det har vid RRV:s granskning inte framkommit något 
som tyder på att årsrapporten inte ger en rättvisande bild
av verksamhetens kostnader och intäkter och av enhetens
ekonomiska ställning.

Revisionsdirektör Lars Nordstrand har beslutat i detta
ärende. Auktoriserade revisorn Per Wardhammar har varit
särskilt förordnad föredragande. Revisionschef Filip Cassel
har deltagit i den slutliga handläggningen.

Lars Nordstrand Per Wardhammar
Revisionsdirektör Auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor

Revisorsintyg
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Lars Göran Bernland ordförande
Enhetschef, född 1951, 

i Banverket Telenät sedan 1994.

Ulf Lundquist sekreterare
Chef Verksamhetsutveckling, född 1942, 

i Banverket Telenät sedan 1994.

Erland Jacobson
Konsult, vikarie för Tomas Granath

Chef Ekonomi/administration, född 1952, 

i Banverket Telenät sedan 2001. 

(saknas på fotot)

Per Sundberg
Chef Telefoni, född 1960, 

i Banverket Telenät sedan 1994.

Eva Karin Andersson
Chef Transportnät, född 1962, 

i Banverket Telenät sedan 1996.

Runo Törnros
Chef Drift och Underhåll, född 1949, 

i Banverket Telenät sedan 2000.

Kent-Åke Lindberg
Chef Implementering, född 1958, 

i Banverket Telenät sedan 1997.

24

Styrelsen består av 5 ledamöter. En av ledamöterna utses
av arbetstagarorganisationerna, övriga ledamöter utses av
generaldirektören för Banverket. Chefen för Banverket
Telenät är normalt föredragande vid styrelsens samman-
träden. Styrelsen har under året haft fem protokollförda
sammanträden, förlagda omväxlande mellan Borlänge-
och Gävlekontoren.

Internstyrelsen Ledningsgruppen
Ledningsgruppen består av verksamhetschefen 
och samtliga sektionschefer, totalt 7 ledamöter.

Nils-Erik Bergström ordförande
Chef Mellersta banregionen, 

Banverket

Bo Wikström vice ordförande
Chef Ekonomiavdelningen,

Banverket

Carola Alzén
Chef Banområde Västerås, 

Banverket

Kent Schultz
VD, Brabizon Group AB

Lars Lindström
Utsedd av arbetstagarorganisationerna,

Teleförvaltare, Banverket Telenät

Lars Göran Bernland föredragande
Chef Banverket Telenät

Ulf Lundquist sekreterare
Chef Verksamhetsutveckling, 

Banverket Telenät



Banverket Telenät är en resultatenhet inom myndigheten Banverket.

Banverket tillämpar en beställar-utförar modell, vilket medför att Banverkets

organisation är uppdelad i en beställande förvaltarorganisation med fem

regioner och sju utförande resultatenheter. De förvaltande enheterna 

ansvarar för banhållningen. De upphandlar arbeten såväl internt av de 

producerande enheterna som externt från entreprenörer och konsulter.

Banverkets resultatenheter drivs under affärsmässiga förhållanden.

Enheterna BV Projektering och Industridivisionen är sedan 1 juli 2001 

fullt utsatta för konkurrens. Enheten BV Produktion utsätts successivt för 

konkurrens med början den 1 juli 2001. Övriga enheter arbetar under 

konkurrensliknande förhållanden men har ännu ej utsatts för fullständig 

konkurrens. 

Styrningen av Banverket Telenät utövas genom krav från ägaren Banverket

under så företagsliknande former som möjligt med staten som ägare.

Lagen om offentlig upphandling tillämpas. 

Vad är Banverket Telenät?

Generaldirektör

Internrevision

Tågtrafikledningen

Järnvägsinspektionen

Huvudkontoret

Östra banregionen

Mellersta banregionen

Norra banregionen

Västra banregionen

Södra banregionen

Banverket Trafik

Banverket Produktion

Banverket Projektering

Industridivisionen

Banverket Telenät Banverket Telenät

Banskolan Chef Banverket Telenät

Telefoni

Transportnät

Implementering

Drift och underhåll

Verksamhetsutveckling

Ekonomi och administration

Materialservice

Banverket Data

Styrelse

2002
• Rörelseresultatet uppgick till 53 Mkr (169) och resultatet 

efter finansnetto till 6 Mkr (122).

• Totalt sett uppgick intäkterna till 571 Mkr (662).

• Affärsområde Telefoni uppvisar en relativt stabil utveckling 
medan affärsområde Nätkapacitet svarar för de stora 
svängningarna i omsättning och resultat.

• Kassaflödet var positivt, 75 Mkr (14).

• Investeringarna i teleanläggningar uppgick till 180 Mkr (237), 
vilket i allt väsentligt avsåg transmissionsutrustning.

• Mycket hög tillgänglighet i nätet.

• Banverket Telenät utnämndes i en riksomfattande tävling 
till Sveriges åttonde bästa arbetsplats.
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78185 Borlänge
Tel 0243-44 50 80
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