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chefen förochTill statsrådet

Kommunikationsdepartementet
förchefen Kom-bemyndigade regeringen199313 majDen

uppgiftkommitté medtillkallamunikationsdepartementet att en
bolagiseringinförnödvändiga åtgärderföreslåatt aven

uppgifterkommitténsproduktionsverksamhet. IVägverkets
förslag Väg-ochredovisa övervägandeningick även att om

huvudmarmaskap,vad gäller struktur,dotterbolagverkets
beslutsordning m.m.

departe-bemyndigande förordnaderegeringensMed stöd av
statssekreteraren2 juli 1993 ledamötermentschefen den som

enhetschefen EricPerordförande,JohanssonPer Egon
generaldirektören PerKamsund ochGeorgFylking,direktören

Ortendahl.Anders
departementssekre-dagTill förordnadesexperter samma

ochFinansdepartementetConnie der Capellen,teraren van
Kommunikations-Helen Källberg,departementssekreteraren

1993 förordnadesseptemberDen 1departementet. som
Gauffin-Pehrson,Marianneytterligare hovrättsassessomexpert

Kommunikationsdepartementet.
augusti 1993 departe-20Till förordnades densekreterare

Kommunikations-Nina Andersson,mentssekreteraren
departementet.

SOUsitt betänkandeöverlämnaKommittén får härmed
kommitténsBetänkandet innehåller över-1994:15, Väg.På

införnödvändiga åtgärderförslagväganden och enom
Vidareproduktionsverksamhet.bolagisering Vägverketsav

dotterbolag.Vägverketsbetänkandet förslaginnehåller rörsom
riks-krävertill de frågorBetänkandet koncentreratär som

yttrande harSärskiltställningstagande.dagens avgetts av
Capellen.derexperten van
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Kommittén kommer fortsätta sitt arbete under vårenatt
1994 och beräknar slutföra detta arbete i juni 1994.att

Stockholm 25 januari 1994den

Per Egon Johansson

ÖrtendahlPer Eric Fylking Georg Kamsund Per Anders

Nina Andersson
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Sammanfattning
effektiv-tillallmänt ledainom områdeKonkurrens ett enanses

produktivitetsutveckling. Dettaverksamhet och högre varare
förslag frånefterriksdagenutgångspunktema nären av

produktionsverk-Vägverkets1993 beslutaderegeringen år att
verksamhetenochkonkurrensutsättassamhet successivt skall att

bolagiseras.skall
skalluppfyllas för det gåförutsättningarFlera måste attatt

produktionsverksam-Vägverketsgenomföra bolagisering aven
i alltidentifieras röri dag kanproblemområdenhet. De som

beställar-underhållsverksamheten. Verketsväsentligt drift- och
väghållnings-upphandlingmetoderna förkompetens och av

verksamhetkontroll dennauppföljning ochtjänster samt av
miljö kanför trafiksäkerhet ochutvecklas målenmåste så att

produktionsverk-förutsättning försäkerställas. En attannan
marknaden för väghåll-bolagiserassamheten skall kunna är att

formernaVidareningstjänster fungerar tillfredsställande. måste
myndighetsutövning ochför mellan Vägverketssamverkan,

väghållningstjänster,utförfristående entreprenörer som
utvecklas.

deuppfattning möjligt uppfyllaenligtDet vårär att
angivitförutsättningar de problemoch lösa ovan.som

1produktionsdivision därför bolagiseras denVägverkets bör
möjliggör utveckling Väg-januari 1996. Tidpunkten en av

bidra tillverkets vilket kommerbeställarkompetens att en
väghållningstjänster.fungerande upphandlingmarknad för av

1996 rationalise-Under tiden fram till januari skall detden l
rings- effektiviseringsarbete för närvarande pågåroch som

intensifieras.produktionsdivisionen Måletinom är att en
genomförd den 1resursanpassning skall förefullständig vara

sammanhållen1996. Divisionen bolagiserasjanuari bör ensom
enhet.

konkurrensutsätt-uppfattning vidare de beslutVår är att om
riksdag ochning Vägverkets produktionsverksamhet somav
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regering redan har fattat kommer få helt avgörandeatt en
förbetydelse verksamhetens fortsatta utveckling. Genom

konkurrensutsättningen kommer organisationen tvingasatt
sig till de förhållanden råder anläggningsmark-påanpassa som

inaden Detta kommer bl.a. leda till anpassningstort. att en av
inomoch kostnader produktionsdivisionen.resurser

För det nybildade bolaget långsiktigt skall kunnaatt
överleva måste det förutom genomförandet den internaav
resursanpassningen rimligaäven övergångsförutsättningar.ges
En del i detta bolaget, med från principerär deatt avsteg som
tidigare lagts fast riksdag och regering, endast bör övertaav
den del pensionsskulden den personal vidav som avser som
bolagiseringstillfállet iaktiv bolaget. Vidare regeringenär bör
överväga divisionen möjlighet perioden framunderatt attge
till bolagiseringen utöka sitt verksamhetsområde. Detta är
nödvändigt för divisionen skall kunna sig in påatt ta nya
marknader därigenomoch minska sitt beroende Vägverket.av
Det utökade verksamhetsområdet i förslag mycket klartär vårt

i syfteavgränsat begränsa det risker förenadeär medatt som
marknader.gå påatt nya

Det i dagsläget, enligt uppfattning, förär tidigtvår att
siguttala lämplig framtida huvudman för produktions-om en

bolaget. Produktionsdivisionens utveckling fram till 1996år
kan enligt bedömning bli privatiseringvår sådan att en av
verksamheten föredra.är att

Det vidarekan enligt mening bli aktuellt i sambandvår att
med bolagisering undersöka möjligheterna till samgåendeen
med andra aktörer marknaden tillföra kompetens,på kansom
erfarenhet och övriga inom verksamhetsområdenresurser som
i intedag finns inom produktionsdivisionen. Ett samgående kan
därigenom möjliggöra divisionen kan bredarepåatt agera en
marknad.

I uppdrag har ingåttvårt även den delöversynen av av
Yägverkets verksamhet i bedrivs i bolagsform.dagsom
Oversynen har inte inkluderat den verksamhet bedrivs isom
Svensk-Danska broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag. Den
verksamhet har kan delas iägnat tresom oss om-
råden. Inom Vägverkets Investeringsaktiebolag Väginvest
bedrivs finansiell verksamhet i anslutning till avgiftsfinansie-
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ConsultingNational Roadbroprojekt. Swedishochrade väg-
inomvägsektom ochkunnande inomAB SweRoad exporterar

RST bedrivsTechnology Sweden ABSurveybolaget Road
utvecklingsverksamhet.teknisk

innebär dengäller bolagsverksamhetenförslag vadVåra att
utgångspunkt från detrenodlas medorganisatoriska strukturen

Väginvest börbeskrivitsverksamhetsområdentre som ovan.
för verksamhetsgrenama ochholdingbolag de etttreettvara

blirVägkredit AB,Vägkredit AB, bör inrättas.bolag,nytt som
moderbolagVäginvest, skall i sinbolagen under turett varaav

i SweRoad ochprojektfmansieringsbolag finns dag.för de som
Väginvest.förslag direkt underRST läggs i vårt

Väginvest fårorganisationen innebär detDen föreslagna att
övergripande affärsmässiga utveck-samlade för denansvaret

inom olika verksamhetsgrenarna.lingen de
till gällavidare förslag generella regler börVi lämnar som

utvecklingsverksamhetutförsäljningvid bolagisering och av
i innebär i korthetsitt Vägverket. Förslagenharsom ursprung

finns eller flerainga projekt får bolagiseras detutan attatt en
bidrar minst insats iutomstående delägare medsom samma

Dettariskkapital och andra Vägverket.form resurser somav
projektenförfarande leda till de olika utsättaskommer att att

möjligt,för kommersiell granskning långt detså ären som,
affärsmässiga förutsätt-säkerställer projektet har sådanaatt

medmeriter. sambandningar det kan överleva Ipå attatt egna
Vägverketsbildas skall formerna förutvecklingsbolagett nytt

skalllångsiktiga i bolaget klarläggas. Verketengagemang
tid förmål för under hur lång harochöverväga sätta manupp

avsikt engagerad i verksamheten.att vara
i tillämpligaregler för utvecklingsbolag börDessa generella

RST.för nuvarande utvecklingsbolagetdelar gälla detäven
möjligheten föreslå regeringenKommittén har övervägt att

bemyndigande från riksdagen avseendebegära generelltatt ett
funnitbilda utvecklingsbolag. Vi har dockVägverkets rätt att

utvecklingsbolag kommer begränsatbehovet attatt varaav nya
tiden och därför inte börunder den det någotnärmaste att vara

riksdagens i varje enskiltproblem inhämta godkännandeatt
fall.
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Summary
regarded leadinggenerallyCompetition to greateras

startingThis theproductivity increases.efficiency and was
proposal from the Governmentpoint, when Parliament on a

activities of the Nationalproductiondecided in 1993 that the
competi-gradually be exposedAdministration shouldRoad to

transformed intoeventually betion and that its activities should
joint stock company.a

fulfilled forpreconditions be beA number of must to
production activities of the Nationalpossible transform theto

The problem thatRoad Administration into areasa company.
operationalits essential andbe identified today allconcerncan

of National Roadmaintenance activities. The thecompetence
Administration in of skills and methods of procurement,terms

of its activities bewell follow-up and controlthe mustas as
traffic safety environ-developed goals of and thesuch that the

precondition forbe attained. An additional thement trans-can
formation of production activities into form,its a company

services operatingthat the market for road maintenance
satisfactorily. addition, different of co-operationIn the types

Administration acting in itsthe National Roadbetween —
capacity authoritysupervisory and independent con-as a —

providing road maintenance services, be develop-tractors must
ed.

fulfil preconditions referredIn view possible thetoour
above. production division of the National RoadTheto

Administration transformed into byshould thus be a company
1st This timetable possible developJanuary 1995. makes to

Administra-of National Roadthe theprocurement competence
contributing working market for thetion, thereby to a procure-

services. periodroad maintenance During theof toment up
1996, drive towards rationalisation andJanuary 1st the

going within production divisionefficiency currently theon
allocationintensified. The goal that overallbemust resource
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should be completed by January 1996.1st The division should
be transformed coherent entity intoas a a company.

In addition, view that decisionsthe already madeour
Parliament the Governmentand opening toon up compe-

tition the National Road Administrations production activities,
will be of the significance for its continuing develop-utmost

As result of creating competitive conditions,ment. thea
organisation will forcedbe adapt the conditions generallyto to
existing in the construction market. This will lead interto,
alia, reduction and within the productioncostsa resources
division.

For the newly formed be able survive theto tocompany
long-term, also be given reasonable transitionalmust
conditions. One of these that the in contrast tocompany,
the principles earlier laid down by Parliament and the Govem-

should only take that of pensionthe fund thatment, partover
the personnel who the time of transformation,theatconcerns

working in the In addition the Governmentare company.
should consider giving the division, until the ofmoment
transformation, the possibility of expanding its of activit-area
ies. This for the division be ableto to enternecessary new
markets and thus reduce its dependence Nationalthe Roadon
Administration. In proposal, the expanded of activityour area

clearly defined that the risks involved enteringso new
markets limited.are

theIn situation, in view early decidecurrent too toour
the ownership and organisational of the productionstructureon

The development of divisionthe productioncompany. toup
the 1996 could be such that privatisation that timeatyear
the preferred option.

Furthermore, might be examineappropriate the possi-to
bilities of merging with other marketthe whoactors on are
able contribute otherexperience andto competence resources,within of activity that in the production divisionnotareas are
today. A could facilitate its into broaderentrymerger a
market.

Our task has includedalso review of that of theparta
National Road Administration’s activities that to-dayare

inoperated form. This activity be divided intoa company can
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AdministrationWithin the National Road therethree areareas.
financing andactivities connected the of roadfinancial to

through fees. SweRoad know-howbridge projects exports
road whilst RST works in the ofwithin the sector, area

technical development.
activitiesOur proposals concerning that thecompany mean

organisation should be restructured the basis of the threeon
Vaginvestactivity referred above. should be thetoareas

holding for the three branches of activity, andcompany a new

i Vågkredit AB should be established. Vågkredit AB,company
which will of companies Väginvest, inbe the under shallone

i for projectits be the the financingturn parent company
that exists today. In proposal both SweRoad andcompany ourl RST become subsidiaries of Väginvest.

z organisationThe proposed that Väginvest has themeans
responsibilitytotal for overall business development within the

different branch activities.
We submit proposals for the appliedgeneral rules beto

transformingwhen selling off activitydevelopment that hasor
carried withinbeen The National Road Administration. Inout

the proposal that project transformed intobeessence means no
without there being number of externalcompanya one or a

contributing minimum, the investment inowners as a same
of risk capital and other Nationalthe Roadterms resources as

Administration. Although this willprocedure still lead to
different projects subjectbeing commercial scrutiny, willto

that the project sufficiently commercial be ableto toensure
survive its merits. In connection with the formation ofon own

development the and of thetypenewa company, scope
National Road Administrations long-term involvement in the

shall be clariñed. NationalThe Road Administrationcompany
shall consider and goals for the duration of its involve-set up

the activity.ment
forgeneral rules development companies shouldThese

appropriate also apply the developmentwhere to present
RST.company

Committee has considered the possibility of requestingThe
for from Parliamentthe Government general authorisationa

right National Administrationof the Roadconceming the to
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form development companies. However, have found thatwe
the forneed development companies will be limited in thenew
immediate future and that for this there should bereason, no
difficulty in obtaining Parliaments approval byon a case case
basis.
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dispositionInledning och1

i enlighet medi första hand,betänkande koncentrerasDetta
riks-förslag kräverdirektiv, de delarpå våravåra av som

i kommittén kommerställningstagande. Arbetetdagens att
avsikt slutföra1994 vi har för vårtfortsätta under ochvåren att

i juni 1994.arbete
medinledsbetänkandeDet presenterar ensom nu

l produktions-varföröversikt och bakgrundsbeskrivning oml följer kortfattaddivisionen bolagiseras. Efter dettabör en

v produktions-beskrivning de marknader Vägverketssomav
division också dessa marknaderdel Det påär är somen av., sina tjänster.verket beställer

inomkommitténs och förslagDärefter följer överväganden
produktionsdivisionenproduktionsbolaget,fyra delområden

slutligenmyndighetsuppgiftema, beställarfunktionen och
förslag vad gäller Vägverkets nuvarandeöverväganden och

dotterbolag.
å enligt mening,Vi redovisar därefter hur förslag, vårvåra

kortfattatgenomföras. Slutligen har vi valt mycketbör att|
l för alternativ till de lämnaderedogöra de finnssom av oss

förslagen konsekvenser ikraftträdandetoch för denågra av som
fråge-EES-avtalet får för Vägverket med avseende depåav

ställningar i detta betänkande.tassom upp
samtligI kommitténs direktiv uppgiftenattanges avsera

produktionsverksamhet inom dvs. den produk-Vägverket även
tion i inom myndighets- beställarfunk-dag utförs ochsomr
tionema. I betänkande har vi, där inte valtdetta annat anges,

produktions-förslag till denavgränsa och1 våraatt resonemang
° produktionsdivisionen.i utförs inomverksamhet dagsom
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Kommitténs2 uppgifter och

frågeställningar

Enligt direktiven för arbete dir. 1993:66vårt har kommittén
i uppgift föreslå nödvändiga införåtgärder bolagiseringatt en

Vägverkets produktionsverksamhet. Vi skall redovisaävenav
överväganden och förslag Vägverkets dotterbolag vadom
gäller struktur, huvudmannaskap, beslutsordning m.m.
Kommitténs direktiv återfinns i bilaga l till detta betänkande.
Nedan redogörs kortfattat för i direktivende nämnda frågeställ-
ningarna.

2.1 Vägverket

Kommittén redovisaskall stimuleraråtgärder ökadsom en
konkurrens marknaden föreslåpå och åtgärder säkerställersom

Vägverket utvecklas i sin roll beställare väghåll-att som av
ningstjänster. Vidare skall kommittén Föreslå åtgärder som
säkerställer upphandlingen bedrivs under konkurrens och iatt
affärsmässiga former. I kommitténs uppgifter ingår också att
redovisa åtgärder stimulerar ökad produktivitet i väg-som en
hållningsproduktionen. Kommittén definieraskall vilka
myndighetsuppgifter kommer efter bolagise-återståattsom en
ring och redovisa sina överväganden vad gäller samverkan med
andra myndigheter och kommuner. Vidare skall kommittén
föreslå föråtgärder underlätta från myndig-övergångenatt en

tillhet strukturen myndighet och bolag lämnaett samten
förslag till avgränsning bolagets verksamhetsområde.av
Slutligen skall kommittén lämna riktlinjer för ägarskapstatens
och kontroll, lämna förslag till bolagsordning, lämpligange

aktiekapitalet,storlek lämna förslag till finansieringpå samt
för vilkaredogöra kriterier förbör gälla privatise-attsom en

ring skall kunna genomföras.
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dotterbolag2.2 Vägverkets

dotterbolag skall kom-Vägverkets nuvarandedet gällerDå
bolagsform. Kommit-imittén belysa behovet verksamheterav

till framtida verksamhetsområdenförslagtén skall också lämna
för konsekvensernaoch redogöraför Vägverkets dotterbolag

Kommittén skallskilt från Vägverket.huvudmannaskapettav
förslag avseenderedovisa sina överväganden ochvidare

riktlinjerbeslutsordning ochstruktur, huvudmannaskap, ange
kommitténSlutligen skallprivatisering.för delägande och
kontroll iför insyn ochförslag avseende formerlämna

tillkapitalinsatser förslagför framtidabolagen, samtram
beslutsordning för dotterbolagen.
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3 Varför bolagisera

Det beslut bolagisera Vägverkets produktionsverksamhetattom
riksdagen frånfattade efter förslag regeringen i 1993 årssom

budgetproposition grundar sig antal faktorer.pä ett
Vi kommer i detta kapitel redogöra för regeringensatt

principiella inställning till lämplig framtida Organisationsform
for konkurrensutsatt iaffärsverksamhet dag bedrivs inomsom

direkteller i anslutning till myndigheter. Vidare redogör för
studieden Riksrevisionsverket RRV har gjortsom om

konkurrensutsatt affärsverksamhet hos förvaltningsmyndig-
Avslutningsvis innehålletheter. vi delar iåterger rapportav en

från offentligExpertgruppen för studier i ekonomi ESO om
kostnadseffektiviteten inom offentlig kontra privat produktions-
verksamhet.

Sammantaget här, enligt mening, belägg förvår detattges
ligger i samhällets intresse Vägverkets produktionsdivisionatt
bolagiseras. Detta bl.a. för tillvarakunna den rationalise-att ta
ringspotential finns inom verksamheten och för skärpaattsom
och utveckla konkurrensen och kompetensen marknaden.på

3.1 Regeringens principiella inställning
Både den tidigare och den nuvarande regeringen ihar olika
sammanhang sig iuttalat vilken verksamhetsform olikaom
uppgifter bör utföras.

I 1991 budgetpropositionårs prop. 199091:100 bil. 2
aviserade den dåvarande regeringen konkurrens-översynen av

affärsverksamhet hos förvaltningsmyndighetema. Iutsatt
propositionen regeringensäger konkurrensutsattatt ren

inteverksamhet bör bedrivas i myndighetsform utan att
bolagsformen bör förövervägas denna verksamhet. Vidtyp av
sådana överväganden bör alltid prövas verksamheten skallom

statligbedrivas i regi. Vidare regeringen det isäger att
intenormalfallet lämpligtär med bolag under myndigheter.
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sin proposition inriktningen den ekonomiskaI om av
199192:38 regeringenpolitiken prop. har den nuvarande

förmögenhetsförvaltning.redovisat sin strategi för statens
kommersiellUtgångspunkten för denna strategi ochär att

i statlig regi skallkonkurrensutsatt verksamhet bedrivssom
förvaltningen statliga förmögenhetenoch denavyttras att av

effektiviseras.skall
i undantagsfallEn viktig del strategin endastär att statenav

och med bestämda motiv bör uppträdadå ägaresom av
verksamheter har kommersiella förutsättningar. Verksam-som

i övrigti bedrivs ochheter dag konkurrensutsatta välpåsom
säljas tillfungerande bör intemarknader ågas staten utanav

privata ägare.
motiv fortsatt statligt iEtt till ägande nämnsett som

propositionen marknadsimperfektioner.olika Iär typer av
regelverkdessa fall bör, möjligt, förändringar ochom av
åtgärder kanstrukturella åtgärder vidtas. Genom dessa

verksam-förutsättningar skapas för överlåta sådanaävenatt
till privata Statens således begränsasheter ägande börägare.

själv förmårtill områden funktioner där marknaden inteoch
fortsättningama fungerande samhälls-skapa de bästa för en

ekonomi.
och Kon-Vidare har både Näringsfrihetsombudsmannen

affärsverksamhet börkurrensverket uttalat konkurrensutsattatt
viktigt för denna bedömningbedrivas i bolagsform. Ett skäl är

och intäkts-krav ställas bl.a. kostnads-bör påatt attstora
åtskild frånredovisning för affärsverksamhet hålls enen

förmyndighets övriga för riskernaverksamhet motverkaatt
korssubventionering. ‘

3.2 konkurrensutsattRRV:s rapport om
förvaltningsmyndigheteraffärsverksamhet hos

regeringens genomförtRRV har uppdrag översynpå aven
förvaltningsmyndig-inomkonkurrensutsatt affärsverksamhet

produktions-heter. Denna har inkluderat Vägverketsöversyn
division. ingick utgångspunkt frånI uppdraget medatt, en
kartläggning föreslå vilkaden här verksamheter,typenav av
principer för affärsverksam-skall gälla bedöma närattsom en
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Principemabör bedrivas i bolagsform. skall närhet ange en
affärsverksamhet ha sådan omfattning, konkur-såanses vara

koppling myndighe-sådan liten grad tilloch harensutsatt en av
övrigt iuppgifter i den bör bedrivas bolagsform.atttens

enligt främstOmfattningen verksamheten har RRVav
bedömningenbetydelse för verksamhet orkar bära denom en

ledningsstruktur administrativaoch överbyggnad ensom
bolagisering kräver.

RRV skriver i sin de statliga affärsverk-rapport att
samhetema i princip förekommerverkar marknader där detpå
konkurrerande alternativ graden konkurrens varierarattmen av
från fall till fall.

Om myndighets affärsverksamhet uppfyller kriteriernaen
vad gäller omfattning och fungerande konkurrens skall en
bolagisering det inte förekommerövervägas detär så attom
både anslags- och produktionsverksamhet inom samma
myndighet och kopplingen mellan bådade verksamheternaatt
är avgörande betydelse för myndighetens effektivitet.av

Som regel består sådan koppling, enligt RRV, ien gemen-
resursutnyttjande leder till skalfördelar inom olikasamt som

funktionsomrâden.och Exempel på sådana verksam-resurs-
heter är:

Regional och lokal verksamhet där både myndigheten och-
affärsverksamheten utnyttjar och där detsamma resurser
finns koppling ända individnivá.påen ner

Verksamheter inom myndighet kan liknas vid etten som-
kunskapsföretag och där vissa individer strategiskhar
kunskap och kompetens och där denna kunskap utnyttjas av
både affärsverksamheten.anslags- och

Verksamheter baseras anläggnings-pásom gemensamma-
databaser.t.ex.resurser

Om prövningen de uppställda kriterierna förtalarmot en
affärsverksamhetenbolagisering enligt samladbör RRVav en

affärsmässiga förutsättningarprövning ske verksamhetensav
innan slutlig ställning till bolagiseringsfrágan. Valettas av
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stödja positiv och statsmakternaverksamhetsform skall en av
Möjligheterna för verk-utveckling verksamheten.önskad av

skall bolagise-överleva och utvecklassamheten att gagnas av
inte självklartringen. innebär enligt RRV verksam-Detta att

sammanhang följandeöka i omfattning. I detta börheten skall
frågeställningar prövas:

konkurrensfördelarVilka affársverksamhetensär som-
kopplingen till myndigheten och kanmedsammanhänger

dessa Exempel sådanaöverlevaverksamheten påutan
tillförlitlighetlegitimitet, opartiskhet, ochfördelar är

myndighetsföreträdare.kollegialitet mellan

Är fram-affärsmässigt denorganisationen så attmogen-
bolagiseringgenomföragångsrikt klarar att en

Är klara sig affärsverk-statsmakterna beredda utanatt-
bolagsamheten den inte skulle överleva somom

ändrade konkurrensförhållanden skullesig tillFör att anpassa
enligt RRV behöva minska sinaproduktionsdivisionVägverkets

anläggningstillgångar.bemanningsåväl vad gäller somresurser
mark-Vidare förhållandena ökad kunskapkräver de omnya

marknads-affársbeteenden inads-, konkurrens- och öppenen
frågorvissa strukturellasituation. RRV påpekar också att

myndighet till bolag. Exem-vid frånlösas övergångmåste en
ekonomiskainförande ochpel sådana frågorpå är styr-av

periodi-balansräkning ochredovisningssystem, upprättande av
sering bl.a. pensionsskulden.av

för de åtgärderVi i avsnitt 5.2 redogörakommer att som
produktionsdivision förhittills vidtagits inom Vägverketshar

anpassningen verksamhetennödvändigaåstadkomma denatt av
RRV påtalat behovetsom av.

intesammanfattningsvisRRV säger någraatt man ser
bolagiseringkommersiella hinder för produktions-aven

divisionen divisionen uppfyller de RRV uppställdaoch att av
Avslutningsvisförutsättningarna för bolagisering. konsta-en

produktionsdivisionensförändring verk-RRVterar att en av
övergångslösningar.vissasamhetsform kräver
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Kostnadseffektivitet3.3

ekonomistudier i offentligförtill ExpertgruppenI rapporten
Dsbolagisering SJ, Televerket och PostenESO avom

teoretiska verksam-1991:77 förs följande resonemang om
förfinansieringens och ägarskapets betydelsehetsformens,

kostnadseffektiviteten.
budgetrestriktioner inte tillstatligt verks är knutna någraEtt

försäljningsintäkter. givna överskridas kan medelSkulle ramar
kanalltid tillskjutas från statsbudgeten. Ett verk Vägverketsom

försäljnings-aldrig i inte beroendegå konkurs och är någraav
för sin verksamhet. Därmed saknasintäkter kunna bedrivaatt

för effektivitet i företagdrivkrafternadet är de centrala ettsom
Verksledningenenbart sina lita till.har attsom egna resurser

inte sig andrai Vägverket behöver heller över attte.x. oroa
och skickligare ägarkonstellationer och företagsledare skulle

vilketkunna verket fallet ägandet verk-över år närta av en
i i princip tillsamhet privat och företaget och med dettaär är

privatsalu. Den avgörande skillnaden mellan bolag ochett ett
verk således verket inte löper helst konkretär någonatt som
risk sig i konkurs eller köpas hurgåatt att oavsettvare upp
bra eller dåligt dess resultat är.

Ett privat aktieägarnakonkurrensutsatt bolag, där söker
maximal långsiktig avkastning, dessutom hårdare attpressas
hålla kostnaderna verk inte har denän ett typennere som av
krav sig.på

Konkursrisken, risk för Övertagande och vinstin-ägamas
incitament för kostnadseffektivitet iskapar alltså etttresse

privat incitament i självfallet i verkbolag. Dessa saknas ett av
Vägverkets verksamheten kan kostnadseffektiviserastyp men

förden konkurrens.utsätterattgenom man
Slutligen dynamiska kostnadseffektivitetendennågot om

omständig-dvs. förmågan snabbt sig till ändradeatt anpassa
heter behöva till faktorer irrelevantahänsyn ärutan att ta som
för verksamhetens långsiktiga effektivitet. kostnads-Denna
effektivitet naturligtvis i fall flerapåverkas Vägverkets attav

handlingsparametrar riksdagverksamhetens mål och styrsav av
regering.och
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4 Marknaden

iDen marknad Vägverket dag inomverkar kan delas insom
i huvudomräden vägprojektering, nyproduktion drifttre samt-
och underhåll. Nedan följer kort beskrivning dessa treen av
delmarknader.

4.1 Vägprojektering
Inom projekteringsomrâdet verkar främst tekniska konsulter.
Allmänt fungerar denna marknad, präglas hårdsett som av en
konkurrens, bra. Den låga nivån väginvesteringarpå under 70-
och 80-talet innebar marknaden för vägprojekteringatt
reducerades kraftigt. Vägverket har under denna period skött
det sin projektering inom verket. Andelen uppdragmesta av

tillförs konsultmarknaden har dock Ökat börjansedansom av
90-talet vilket innebär den vägspeciñka kompetensen återatt
börjat byggas inom branschen. Marknaden präglas dockupp av

stark flexibilitet och det torde därför inte siktpå någraen vara
problem för denna marknad ställa sig till förutsätt-att om nya
ningar.

Vär bedömning är konsultmarknaden för projekterings-att
tjänster fungerar bra och det inte finns anledningnågonatt att
väga möjligheten påverka branschstrukturen i de över-att
väganden görs Vägverkets framtida struktur. Mark-som om
naden kommer dock ställas inför höjda kompetens- ochatt
kvalitetskrav i takt med ökade konflikter mellan olika intressen
i vägprojekteringen.

Det i dag i princip möjligtär den befintligapå mark-att
naden samtliga tjänsterköpa de Vägverket behöver inomsom
projekteringsomrädet även kvalitet och kompetens förom
närvarande är knappen resurs.



Nybyggande4.2

underoch broar harför byggande vägarMarknaden av nya
hardebegränsad. Under årenvarit ganskamånga år senaste

infrastrukturområdet lett tillsatsningar inomdock statens en
marknad.omfattandebetydligt mer

anläggnings-nyproduktions- ochinomBranschstrukturen
företag ochmycketlitet antalkännetecknasområdet storaettav

få tillföretagenmedelstora ärföretag. Deantal småstortett
ochföretag har gåttmedelstoraMångaantalet. samman

delvisDettaföretagen. ärdelar deåterfinns stora ensom avnu
tillstrukturomvandling ocksåärnormalföljd helt menenav

offentligadeentreprenadformerdel deviss storastyrt somav
stordrifts-omfattandemycketfinnstillämpar. Detbeställama

bl.a. ibeståranläggningsbranschen. Dessainomfördelar
olikainomsjälva hålla kompetensför företagenmöjligheten att

Vägverket harrisker.hanterai möjlighetenområden och att
möjlighet påverkai landetdominerande väghållare attsom

Enligtentreprenadformer.sitt valbranschstrukturen avgenom
möjlighet.tillvaratar dennaverketviktigtmening detvår är att

beaktande de kravmedsjälvfallet skeDetta måste somav
affärsmässighet ochi frågaupphandlingslagen ställer om

objektivitet.
i principi dagslägetnybyggande detärAven det gällernär

Vägverket behöverproduktionhandla denmöjligt att somupp
befintliga marknaden.denpå

underhåll4.3 Drift och

i alltockså kommunernatill viss delVägverket ochEftersom
i regiunderhållsarbetendrift- ochgenomförtväsentligt egen

aktörer dennakompetenta påi dagsläget isaknas det stort sett
förbereder sigprivata entreprenörernamarknaden. Dedel av

kan godamarknaden och påför kommadock påatt mannu
in-delmarknadde dennagrunder anta att som ennyaser

affårsmöjlighet.tressant
skildsin karaktärtillunderhållsmarknaden ärDrift- och

geografiskt uppdeladMarknaden ärför nybyggande.från den



och utförandet drift- och underhållsarbeten kräver lokal-av
driftkännedom. Entreprenader för och underhåll måste

upphandlas för flera i för viss kontinuitetskapa ochår taget att
rimliga ekonomiska villkor.

förutsättningar möjlighetDessa för mindre och medel-ger
företag jobben.med och slåss Den kommer-stora att vara om

siella aspekten dock alltid kvalitetmåste vägas kraven påmot
och kontinuitet målen för trafiksäkerhet,så framkomlighetatt

miljöoch kan Trafikanten inteuppnås. skall behöva överraskas
skillnader i standard och väglag till följd olikapå väg attav av

sköter olika detentreprenörer delar trafikantenvägnätav som
färdas Det önskvärt ipå. är entreprenörerna utsträck-störreatt
ning den slutligemöter konsumenten vägtjänster i ettav som
led i arbetet med höja kvalitets- och servicegraden iatt
produktionen väghållningstjänster. Inom drift ochte.x.av
underhåll bör det därför klart förvägar stå den enskildeav
trafikanten det är på Vägverkets uppdrag förvem som svarar
skötseln den aktuella vägen.av

En viss marknadspotential för drift- och underhållsarbeten
finns inom den kommunala sektorn. Dessa arbeten upphandlas
ofta tillsammans med andra delar den tekniska förvaltningenav
inom kommunerna. Några få kommuner har drift-öppnat och
underhållssidan för konkurrens detta utvecklingärmen en som
hittills relativtgått långsamt.

När Vägverket börjar upphandla drift- och underhålls-nu
arbeten i konkurrens kommer detta i slag skapaett att en
betydligt marknad. Följdenstörre detta blir antalatt ettav
företag kommer bygga kompetens, erfarenhet ochatt upp
kapacitet dennapå marknad något kommeräven göraattsom
dessa företag konkurrenskraftiga inom den kommunala sektorn.
Vägverkets agerande drift- ochpå underhållsmarknaden
kommer förmodligen styrande för den takt i vilken denatt vara
kommunala sektorn kommer föröppnas konkurrens.att

Vägverket kommer sitt agerande beställare pågenom som
drift- och underhållsmarknaden i ännu utsträckningstörreatt

nyproduktionsmarknadenän på ha möjlighet påverka denatt
framtida branschstrukturen. Aven här det önskvärt dennaär att
möjlighet utnyttjas så långt det går med beaktande kravenav
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på kvalitet i väghållningen och kraven affärsmässighetpå och
objektivitet enligt upphandlingslagen.

Som framgår den ovanstående beskrivningen finns det iav
dag ingen möjlighet för Vägverket i obegränsad omfattningatt
handla tjänster för drift- och underhåll. Detta beror delvisupp

detpå förklarliga skäl inte finns tillräckligtatt mångaav
leverantörer har den specialkompetens utförandesom som av
drift- och underhållstjänster kräver. Begränsningen i möjlig-
heten handla dessa tjänster beror också den bristandepåatt upp
erfarenhet finns hos beställaren. Det pågår för närvarandesom

intensivt inomarbete Vägverket med utveckla upphand-ett att
lings- och uppföljningssystem för drift- och underhållsverksam-
het. En utveckling formerna för upphandling uppfölj-ochav
ning drift- och underhållsarbeten förutsättningär förav atten
få till stånd fungerande marknad och därigenom ävenen en
förbättrad effektivitet i verksamheten. En sådan utveckling

tillmåste del baseras på erfarenheter frånstor vunna genom-
förda upphandlingar och den tid det utveckla dessatar att
metoder skall därför inte underskattas.
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5 Produktionsdivisionen -

Produktionsbolaget

januari 1992 infördesDen 1 organisation inom Väg-en ny
verket. Det Vägverket består beställardel ochnya av en en
produktionsdel. Väg- och trañkdivisionen i dagagerar som
beställare tjänster från produktionsdivisionen.av

5.1 Nuvarande organisation

Den nuvarande produktionsdivisionen regionalt indelad.är
Divisionen består fem produktionsomräden.av

De fem regionala enheterna i sinär indelade distriktitur
för drift- och underhållsverksamheten och i byggnadsområden
för nyproduktionsverksamheten. Under varje drift- och
underhållsdistrikt finns antal geografiskt avgränsadeett
driftområden. Totalt finns 22 distrikt i sin indeladeärtursom

91i stycken driftområden. Det totala antalet byggnadsområden
uppgår till 13 stycken.

Divisionschef

Sekretariat Teknik

Information Ekonomi

Fastigheter Personal

I
5 Produktions-

områden

Fig. Produktionsdivisionens1. organisation



produktionsområdes-organisationProduktionsdivisionens är på
utifrån uttalat affirsansvardistriktsnivån uppbyggdoch ett

Varje produktions-områden.inom geografiskt avgränsade
fullständigt sortimenttillhandahållaområde skall kunna ett av

väghållare behöver. Mark-tjänsterde produkter och som en
nivå.ligger lokalnadsansvaret på

förorganisationen uttryck detregionala synsättDen är ett
grundläggandemarknaden. Deninom Vägverket har påman

nyproduktion drift-projektering,knyta ihopidén är samtatt
synergieffektertillvara deunderhåll och därigenomoch ta som

rganisa-regionalaolika verksamheterna. Denfinns mellan de
anläggningsmarknaden,följdtionsformen ocksåär atten av

regicnallokaldrift- underhållssidan,och då i synnerhet och är
landetvarierar i olika delarFörhållandenatill sin karaktär. av

produk-förankringdärför regional och lokal ioch det krävs
tionsverksamheten.

omsättningproduktionsdivisionens1993 uppgickUnder är
300omsättning utgör400 miljoner kronor. Av dennatill 7ca

kunderutförts andra änmiljoner kronor arbeten som
del dentrafikdivision. EnVägverkets ochväg- externastor av

periodunder längrefaktureringen har byggts genomenupp
väghållare.med andraproduktionsteknisk samverkan

indelas iproduktionsverksamhet kanProduktionsdivisionens
följande produktområden:

Projektering
Nyproduktion

inkl. beläggningDrift och underhåll i i i i
Färjedrift

underhåll ochdrift- ochAv dessa produktområden svarar
miljarder kronorför drygt 3nyproduktionsverksamheten

olika produkternasframgår devardera. Av nedanstående figur
omsättning.andel produktionsdivisionens totalaav



Projektering
4,3%

Ny produktion
underhållDrift47,3% o

46,2%

Fig. i omsättning år2. Andelar total enligt budget för% av
1994

Det totala antalet anställda inom produktionsdivisionen uppgick
i december 1993 till 5 400 anställdaår De kanca personer.
fördelas olika enligt följande.på de produktområdena

Produktomrdde Antal anställda

Projektering 380
Nyproduktion 680
Drift och underhåll 3 200
Beläggning 165
Färjor 400
Maskin och förråd 505
Divisionskontoret ZQ

Totalt 5 400
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5.2 ekonomiska förutsättningarNuvarande

haravsnitt 3.2 redogjorde för de bedömningar RRVI som
gjort anpassning Vägverkets produk-vad gäller behov av av
tionsverksamhet till de konkurrensförhållanden som ennya
bolagisering innebära.skulle

organisationen infördes inomI samband med denatt nya
förändringarVägverket den januari 1992 gjordes rad1 aven

styrningen produktionsdivisionen. Vi kommer här attav
förändringar följande beskrivningenredogöra för dessa och den

hur Vägverket harblir också lägesrapport långtöveren
påtalat behovetkommit resursanpassning RRVmed den som

av.
aktivering, värdering och avskriv-Divisionens principer för

långt möjligtning tillgångar lades för deså motsvaraattav om
resultaträkningprivata Separat balans- ochentreprenöremas.

finansielladet och detupprättades för divisionen. Både reala
upplupna pensionsskuldenkapitalet ålades intemränta. Denen

åtgärder förändra dethar beräknats. Tanken med dessa attvar
divisionen från ha varitinomgrundläggande synsättet att en

bliförbrukade tillenhet inom Vägverket attpengar en mersom
aktiva agerande tjänadesjälvständig sittenhet egetsom genom

pengar.
kapitalrationalisering har genomförts inomEn omfattande

1993 detdivisionen. 1992 och uppgårUnder åren samman-
minskningoch lagernedskrivningar ochlagda värdet avav

vilket skall jämförasförråd till g600gmiljoner kronor medöver
3 miljarder kronor.balansomslutningenden totala på ca

vägstationer divisionenEtt antal de 250 togstort somav
försäljning.på Det bedömdaihar ställts avvaktanöver tomma

mellan 90till och 100 stycken.behovet vägstationer uppgårav
Vidare maskinparken med drygthar under perioden reducerats
100 enheter uppgick 1993 till fordon ochoch 2 600 störreca

reduktionermaskiner. Ytterligare genomföras.skall
perioden 1991-1993 anställda inomUnder -har antalet

produktionsdivisionen minskat Dennamed 1000 personer.ca
naturligpersonalminskning har till största delen skett genom
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följd antal aktiva åtgärder frånavgång tillockså ettavmen
Vägverkets sida.

Personalminskningen har kunnat ske ökade volymer itrots
vilketproduktionsverksamhcten tyder ökad produktivitet.på en

möjligtVägverket bedömer det är genomföra ytterligareatt att
produktivitetsökningar.

Inom för det pågående effektiviseringsarbetet skerramen
också resursanpassning för öka flexibiliteten i organisa-atten
tionen. tillArbetet syftar kraftigt öka andelen underentre-att
prenader främst drift-inom och underhålls verksamheten.

innebärDetta divisionen ytterligare förstärker sin kompe-att
och samordna aktiviteteroch till deatt styratens resurser

sammanhållna tjänster efterfrågas beställaren. För attsom av
stärka möjligheterna till effektivare ekonomisk styrning ochen
hantering divisionenhar bl.a. anskaffat ekonomisystem.nya

iDessa drift den 1 januari 1994.system togs
Sammanfattningsvis har följande förändringar genomförts

produktionsdivisioneninom under 1991-1993:åren

principer förNya aktivering, värdering och avskrivningar-
tillgångar.av

Intern balans- och resultaträkning har upprättats.-
har införts.Intemränta-

Pensionsskulden har beräknats.-
Nedskrivning värden inventarier, fastigheter,på lagerav-
och förråd.
Minskning antalet vägstationer har inletts.av-
Maskinparken har reducerats.-

anställda harAntalet minskats med 0001ca personer.-
ekonomisystemNya har tagits i bruk.-

till5.3 Förslag Övergripande struktur

Vi har i mängd alternativvårt arbetet prövat vad gälleren
framtidaproduktionsdivisionens struktur. Något har blivitsom

allt tydligare gång är den komplexitet finnsarbetetsunder som
i uppgiften skilja Vägverkets produktionsorganisation.att ut
Det beställar- leverantörsförhållande i finns inomoch dagsom
verket etableramöjligt fristående produktions-gör det att en
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frågoroch måstefinns dock svåraverksamhet. Det många som
fullständig uppdel-innantillfredsställandelösas sättpå ett en

inte minst frågan upprättaning gällerkan Dettagöras. attom
trafiksäkerhet ochsäkerställerbeställarkompetens attsomen

Väg-nivå. De olika delarnamiljöhänsyn hålls högpå aven
olika förutsätt-i dagslägetproduktionsverksamhet harverkets

bolagiseringenförbolagisering. Tidpunktenningar för aven
utvecklingenpågåendei hög grad denhela divisionen styrs av

underhållstjänster.drift-upphandling ochmetoder för avav
möjligtfulltbedömningen det ärKommittén dockgör attatt

och detfrån Vägverket gårproduktionsdivisionenskilja attut
sådani samband medlösa de problem uppstår attatt ensom

produktionsdivisionen därförgenomförs helaförändring och att
1996.januaribör bolagiseras den 1per

prop.budgetpropositionEfter förslag i 1993 års
Vägverketsriksdagenbil. beslutade199293:100 7 att

marknadsanpassasefter hand helt skallproduktionsverksamhet
fast förlagtsantal mål harför full konkurrens. Ettoch utsättas
Undergenomföras.konkurrensutsättningen skalli vilken takt
75 %upphandla minsttrafikdivisionen1993 ochskall väg-år

Från ochnyinvesteringar i konkurrens.Vägverkets totalaav
% Vägverkets1001994 skallmed inledningen år avav

Motsvarande siffrai konkurrens.nyinvesteringar upphandlas
1994under årunderhållsverksamheten skallför drift- och vara

produktionsdivisionenbolagisering50 %. samband medI aven
konkurrens.undersamtlig produktion upphandlasmåste

fattade beslutuppfattning dessa redanEnligt kommervår
Vägverketkonkurrensupphandling inomomfattningenom av

produktionsdivisionensbetydelse förha helt avgörandeatt en
konkurrensupphand-utveckling. ökande andelenfortsatta Den

för mycketproduktionsdivisionenling kommer utsätta ettatt
vidare med detomvandlingstryck. Divisionen gåhårt måste

förändringsarbeteinletts. Dettaförändringsarbetet redansom
konkurrens-kunskap marknads-,frågor ökad omsomavser

uppfölj-kalkylerings-förbättring ochoch affärsbeteenden, av
dendriftproduktion, anpassningningssystem för bygg- och av

övertalighetsproble-hanteringkostnadsstrukturen,nuvarande av
anläggningstillgångar,värderingenmatiken, justering av av

utvecklinganställningsvillkorjustering rådande samt avav
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arbete börAllt dettaredovisningssystem.ochekonomiska styr-
produktions-inomförhållandenautvecklingtill såleda atten

anlägg-råderförhållanden påtill dedivisionen somanpassas
iningsmarknaden stort.

regeringenviktenVi vill här poängtera noggrantattav
i vilkenvilket ochdel sättoch påföljer utvecklingen tar av

konkurrensutsättningen genomförs.omfattning
produktions-nuvarandeuppfattning denDet är vår att

1996 skalljanuarifram till den 1divisionen periodenunder
organisa-i dennainom Vägverket ochkvarligga att man

rationaliserings-utvecklings- ochfullfölja dettionsform skall
periodenDivisionen skall underinletts.redan hararbete som

bolagsliknande formerbedriva sin verksamhet under så som
möjligt.

fullföljas i sådan taktRationaliseringsarbetet skall atten
kompe-organisationen med avseende påinom två år resurser,

till bedömd marknadfinansiell i förhållande äroch styrkatens
övertalighet ochbolagisering. Allfullständigt föranpassad en

vid bolagise-åtgärdadeeventuella kompetensbrister skall vara
ringstillfället.

bolagsliknandeskapaviktig i arbetet medEn del att mer
Produktionsdivisionenför divisionen hur denna leds.ärformer

meningdag vilken i formell äri intern styrelsehar atten
dennauppfattningbetrakta ledningsgrupp. Vår är attsom en

fortsätt-denledningsgrupps värdefullt och ävenarbete är att
divisionen. Ett ökatningsvis bör aktiv roll inomspela en

inslag tillföra ytterligare kompetensi skulleexternt gruppen
uppfattning efter-erfarenhet därför enligtoch och bör vår

strävas.
inomperioden januari 1996 skall detUnder fram till den 1

produktionsdivisionen, uppfattning,enligt görasvår en
redovisningsmâssig produktgrup-åtskillnad mellan de olika

affärsmässigade tydligt följa denså klart och gåratt attpema
balans- ochrespektive produktgrupp. Separatutvecklingen för

förinföras för respektive produkt. Målresultatredovisning bör
brytas ned påmarknadspositioner bör ocksåochbl.a. resultat

produktnivå.



SOU 1994:15

Följande produkt- inrättas:och resultatområden bör

Projektering
Nyproduktion
Drift inkl. beläggningoch underhåll
Färjetrañk
Fastigheter
Maskiner

redovisningsmässigaFörutom den uppdelningen bör också en
organisatorisk och resursmässig uppdelning mellangöras

för effektivtproduktgruppema den skull motverkautan att ett
utnyttjande divisionens uppdelningMed sådanresurser.av en
blir olika i princip blirde så väl avgränsade detattgrupperna
möjligt bryta vissa delar de andra produktgrup-att ut utan att

drabbas detta. Uppdelningen underlag ochocksåutavpema ger
nödvändiga förutsättningar inför bolagisering.beslutett om

tidigare kommitténs uppfattningDet är nämnts attsom
produktionsdivisionen skall bolagiseras den januari 1996.lper
Vid tidpunktdenna har Vägverket hunnit utveckla beställar-
kompetensen drift- underhållssidan vilketpå och också bör leda
till fungerandebättre marknad. Detta innebär helaatten
produktionsdivisionen bolagiseras sammanhållenkan som en
enhet. bedömning, med kunskap vi i dag,Vår den har är att en
sammanhållen bolagisering föredra. Regeringens mandatär att
för det fortsatta sammanhållenarbetet bör därför vara en
bolagisering den 1 januari 1996.per

En förutsättning för bolagiseringen lyckasskall äratt att
produktionsdivisionen vid bolagiseringstillfállet har uppnått den

bolagi-affärsmässiga mognad krävs för divisionen iattsom
Vidareserad form skall anläggningsmarknaden.överleva på

för bolagiseringkrävs lyckosam det bolagetatt gesen nya
rimliga övergångsförutsättningar kraft kanså detatt taav egen
sig in marknaden och långsiktigt bli del denna. Enpå aven av
de viktigaste övergångsförutsättningama naturligtvis detär nya

ekonomiska ibolagets struktur och återkommer till denna
avsnitt 5.6.

Om vid bolagiseringstillfállet skulle framgådet att en
bolagisering inkluderar drift- och underhållsverksamhetensom



utifråninte lämplig utgångspunkter får regeringenär statens
återkomma till riksdagen i denna fråga och redovisa vilken
omfattning begränsad bolagisering produktionsdivisionenen av
bör ha.

Som tidigare har flera alternativ vadnämnt övervägt
gäller omfattningen bolagisering Vägverkets produk-av en av
tionsdivision. De verksamhetsgrenama projektering,tre

drift-nyproduktion och och underhåll bör i bolagiserings-en
diskussion betraktas situatio-enheter och utifrånseparatasom

den marknadpå de är delnen som en av.
De ienheterna har dagsläget olika förutsättningar förtre en

bolagisering. Olikhetema bl.a. hur väl utveckladutgörs av
affärsmässigheten och kompetensen inom dagens produk-är
tionsorganisation. Vidare spelar den beställarkompetens som
finns inom Vägverket avgörande roll för bedömningenen om
det möjligt bolagiseraär de olika verksamhetsgrenama.att
Slutligen hänsyn tillmåste hur väl utvecklad den marknadtas

finns vid sidanär Vägverkets produktions-som av egna
Det alltså radär aspekter in vidmäste vägasresurser. en som

bedömning huruvida det lämpligt bolagiseraär denatten av
nuvarande produktionsdivisionen enhet ellersom en om en

bolagisering olikade verksamhetsområden ärseparat attav
föredra.

Som tidigare har vi kommit tillnämnt slutsatsen att en
bolagiseringsammanhållen föredra.är Detta ställnings-att

tagande baseras bl.a. det faktumpå utvecklingen inomatt
anläggningsmarknaden ökad andelgår totalâtagandenmot en
där inomentreprenören den organisationen tillgångbör haegna
till samtliga delar i produktionskedjan för sig.kunna hävdaatt

En samlad bolagisering produktionsdivisionen förbättrarav
bolagets möjligheter till långsiktig självständig överlevnad.
Detta sådant bolag får bredd sinstörre påatt ettgenom en
kompetens och omfattning sinstörre verksamhetpå änen om
de olika verksamhetsgrenama skulle bolagiseras för sig.var

2 redovisasI bilaga närmare de analyser gjorts desom av
marknadsmässiga, ekonomiska finansiellaoch förutsättningarna
för den nuvarande produktionsdivisionen och det framtida
produktionsbolaget. Det kan bakgrund dessa analysermot av
enligt mening bli aktuellt i bolagise-vår samband medatt en
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aktörersamgående med andratillundersöka möjligheternaring
erfarenhet ochtillföra kompetens,marknaden kanpå som

finnsi dag inteverksamhetsområdeninomövriga somresurser
därigenomsamgående kanproduktionsdivisionen. Ettinom

marknad.bredaredivisionen kan påmöjliggöra att enagera
inventera och lämnaVägverketbörUnder det åretnärmaste

trafiksäkerhetssynpunktbl.a.utifrånförslag till åtgärder som
produktions-bolagiseringinförbehöva vidtaskan aven

divisionen.
under vårenVägverketRegeringen uppdrabör också åt att

problemområdensamtliga1994 göra genomgången av
innanfinansiella lösasmåsteinklusive de ekonomiska och som

plan upprättasDärefter börbolagisering genomföras.kan enen
återkom-Viskall lösas.problemför och i vilken takt dessahur

bedrivas.arbete böri avsnitt 9.2 till hur dettamer

5.4 Verksamhetsområde

produk-ochförberedaviktig del i arbetet medEn att anpassa
insteg pådivisionenstionsdivisionen för bolagiseringen är nya

överlevalångsiktigtoch påverkamarknader. För kunnaatt
produktions-nödvändigtdetanläggningsmarknaden är att

Vägverket.utanfördivisionen skaffar sig kunder
förutomefterfrågastjänsterProduktionsdivisionens av
kommuner,Luftfartsverket,Banverket,Vägverket även av

näringslivet.vägföreningar ochvägsamfálligheter, av
där flerpaketlösningarefterfrågardessa kunderFlera av

ingår.tillhandahåller-dagVägverkettjänster deän som
grönområden,ledningssystem,Exempel sådana tjänster ärpå

inte kanentreprenörjämvägsanläggningar. Entunnlar och som
möjlig-ingenharsådant pakettillhandahålla samtliga delar av

få entreprenaden.het att
totalåtagandeninnebärsig uppdragFör kunna åtaatt som

produk-marknader har dagenshärigenom sig inoch påta nya
medönskemåltionsdivision framförtunderhand attom

få sig uppdragfrån instruktionundantag Vägverkets ta soman
verksamhetsområde.utanförligger verkets

problemEtt utvidgat bemyndigande kan utgöra ett ur
divisioneneftersomkonlcurrensneutralitetssynpunkt. Detta



under tidenden kommer få %närmaste 50 Vägverketsatt av
totala beställningar drift- och underhållstjänster utanav
konkurrensupphandling. För kunna tillåta divisionen fåratt att
verka områden krävspå garanti för intedet före-attnya en
kommer korssubventioneringnågon mellan konkurrensutsatt
och konkurrensutsatt produktion.

förslagVårt regeringenär bakgrund det utveck-att mot av
lingsarbete inom Vägverketpågår gör prövningsom en av
möjligheten utöka verksamhetsområdet för produktions-att
divisionen. Denna prövning bör göras så eventuelltatt ett
utvidgat bemyndigande kan iträda kraft den 1 januariper
1995. För kunna göra detta regeringenmåste i sin haatt tur ett
bemyndigande från riksdagen.

Ett sådant bemyndigande skall väl specificerat ochvara
avgränsat bakgrund de risker förenadeär medmot attav som

sittutöka verksamhetsområde och ingå på marknader. Vårnya
uppfattning är endast följande skall komma ifråga föratt ett
utökat bemyndigande. Arbeten inom mark- och anläggnings-
området rör:som

Vägar-
Järnvägar-
Flygplatser-
Hamnar-
Parker-
Vatten— och avloppsledningar—

Vägledande for produktionsdivisionens inomengagemang nya
verksamhetsområden bör försiktighet.måttett stortvara av

bedömdaDe riskerna får inte sådana de bedöms kunnaattvara
påverka eller inkräkta utförandetpå de uppdragav som

frånkommer väg- och trafikdivisionen och bekostas medsom
allmänna medel.

5.5 Dimensionering
Produktionsdivisionen bestod, tidigare inämnts, decembersom

1993år 5 400 Det finns antal faktorerettav ca personer. som
kommer påverka det långsiktiga framtida personalbehovet.att
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uppfattningenligtfaktorer vårdessa ärviktigasteDen av
divisionens verksamhetkonkurrensutsättningdet beslut avom

fullständigtDivisionen kommerfattat.riksdagen att varasom
1996.januariden 1konkurrensutsatt

vägbyggande,gällerdimensionering vadDivisionens
meningkvantitativifärjedrift i dagslägetprojektering och är

konkurrensutsätt-till de kravförhållandevis bra anpassat som
detproduktgrupper ärdessaställa. Inomningen kommer att

måsteolika kompetensermellanfördelningenfrämst som Stfinns i dagslägetövertalighetsproblemenjusteras. De stora 2eunderhållsverksamheten.inom drift- och
personal-framtidadetvid beräkningenviktig faktorEn av

marknadsefterfrågan, hurtotalasidan denvidbehovet är, av
marknadsandelarframtidadivisionensbedömningamaväl om

utfallet.faktiskamed detkommer överensstämmaatt
produktions-marknadomslutningen denpåDen totala som

20 miljarder kronor.tilldivisionen skall verka på uppgår ca
tillgänglig förmiljarder kronor13marknadAv denna är ca

divisionens nuvarandebeaktandeproduktionsdivisionen med av
andelentidigare ärSom nämntsproduktionskompetens. extern

% totaladen4inte änfakturering i dagsläget större av
omsättningen.

förverkabeställarorganisation kommerVägverkets attatt
produkt-samtligainomfungerande marknadertill ståndfå

produktionsdivisionenreducerakommervilket attgrupper
efterfråge-dettaställning. kompenseradominerande För att

och sittkapitalbassinför behålladivisionenbortfall måste att
vinnaochmarknadersig införsöka påkunnande ta nyanya

inte minstriskfylltochbåde svårtkunder. Detta är mot
marknadskunnandeaffárs- ochbristbakgrund den på somav

produktionsdivisionen.finns inomnaturliga skälav
kunder. Dettasig hosgenerellt svårtDet är att ta nya

väghållamadedet faktum störstaunderstryksförhållande attav
mångåriga relationerharkommunerna,vid sidan Vägverket,av

olikaerbjuda kommunerna mångakanmed entreprenörer som
anläggningsområdet.utanförtjänster långttyper av

fördetomständighet också gör svårareEn somannan
utanförmarknadsandelarvinnaproduktionsdivisionen att

anläggnings-marknadssituationen pårådandeVägverket är den
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marknaden. Konkurrensen är och kommer fortsatt hårdatt vara
till följd bl.a. påtaglig överkapacitet.av en

En faktor kommer påverka det framtidaattannan som
personalbehovet divisionensär isträvan ökad omfattningatt
anlita underentreprenörer. Detta kommer leda till ytterligare
behov minska de personalresursema.attav egna

Som vi tidigare bedömernämnt Vägverket det finnsatt
ytterligare potential för produktivitetsökningar deutöver som
redan genomförts. Detta leder också till minskat personal-ett
behov.

Sammanfattningsvis kan sägas personalminskningaratt
kommer behöva genomföras inom produktionsdivisionen tillatt
följd minskade marknadsandelar, ökad andel underentrepre-av
nader och produktivitetsökningar.

Vi kan alltså konstatera det kommer uppståatt att en
betydande övertalighet. Denna övertalighet kommer enligt vår
bedömning inte enbart kunna lösas naturligatt avgånggenom

det kommer bli nödvändigt medutan uppsägningar föratt att
personalresursema till den framtida omfattningenanpassa av

produktionsverksamheten. Det arbete pågår inom Väg-som
verket för lösa dessa frågor intensifieras.måsteatt

Overtaligheten personal utgör naturligtvis ett storav
problem från såväl verkets och desett anställdasstatens,
perspektiv. Det uppfattningär vår detta problem lösasmåsteatt
under socialt acceptabla former och insatser inmåste sättasatt
För mildra effekterna omstruktureringen.att Vägverket börav
omgående upprätta plan för hur neddragningen personal-en av

skall genomföras. Planen skall frånutgå allresurser m.m. att
övertalighet skall åtgärdad före den 1 januari 1996.vara

5.6 Ekonomiska förutsättningar för
produktionsbolaget

De ekonomiska förutsättningarna för produktionsbolaget och
bolagets kapitalstruktur har betydelse för bolagets utveck-stor
lingsmöjligheter. Bolagets övergångsförutsättningar och dess
kapitalstruktur bör solid bas för bolagets framtidage en
verksamhet.
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bolagi-de i denskall bl.a.bolagiseringmedsambandI en
föraspensionsåtagandenauppsamladeverksamhetenserade

rättvisandeförbolaget. Dettanybildadetill det attöver ge en
sinaskallbolaget bäraförochkapitalstrukturenbild attav

förförutsättningpensioner. Detta ärförkostnader attenegna
branschen imedverksamhetenjämföra denkunnat.ex. egna

övrigt.
verksamhetenidetilldetta såpraktiskt gårRent att

försochnuvärdesberäknaspensionsåtagandenaupparbetade
skuldpensionsskuld. På dennatill bolagetöver ensom
Over-% skuldbeloppet.17,5löneskatt påtillkommer aven

mellanavtalreglerasskuldentotalatagandet den ettgenomav
ochbolaget staten.

uppdragSPV harpensionsverk påochStatens löne- av
produktionsdivisionenstorleken påberäknatVägverket

miljoner kronor900till luppgårSkuldenpensionsskuld. ca
nästanAv dettalöneskatten.nämndatidigareexkl. den avser

inomi aktivadag ärdekronor300 miljoner1 sompersoner
intehänsynberäkningarna harVidproduktionsdivisionen.
Tillskall Öka.livslängdenförsannolikhetentagits till att

semesterlöneskuld påframräknadkommerpensionsskulden en
miljoner kronor.200150 ochmellan

skuld-beloppdessabl.a.införsbolagiseringVid somen
kompenserasSkuldema måstebalansräkning.i bolagetsposter

förtillgångarDemotsvarande tillgångsmassa.med som
i formproduktionsdivisioneninomfinnsnärvarande av

omsättningstill gångarolikamaskiner ochfastigheter, motsvarar
inklu-nämnda skuldernadedåöverförda skulderinte ovan

semesterlöne-ochpensions-helakunna bäraderas. För att
3 mil-mellan 2 ochmedökastillgångsmassanskulden måste

skall uppnåbolagetnybildadedetförjarder kronor att en
bolagetsskrivamöjligheterrimlig soliditet. Några att upp

inte.finnsanläggningstillgångar
bolagise-innannaturligtvis lösasKapitalstrukturen måste en

uppfatt-kommitténsEnligtgenomföras.divisionenring kanav
ochpensions-överbolagetrimligt detning detär taratt nya

organisa-ifinnspersonalför densemesterlöneskulden som
bolagiseringstillfállet.tionen vid



innebära från deförfarandet skulleEtt sådant ett avsteg
pensionsskulder riksdagenprinciper Övertagandeom av som

regeringenefter från i 1992 revideradelagt fast förslag års
199192:150 bil 1. I propositionenfmansplan prop säger

regeringen i samband med statlig verksamhet överlåtsattatt en
och bolaget träffatill bolag skall avtalett staten ett attom

betalningsskyldigheten för de upparbetade pensionsåtagandena
överföras till bolaget.i verksamheten skall Det pensionsåta-

omfatta följandegande skallövertassom personer:

de i verksamheten vid bolagiseringstill-anställdaärsom-
fallet

vid sin pensionering varit ide tidigare och anställdasom-
verksamheten

tidigare varit anställda i verksamhetende lämnatsomsom-
sin pensioneringanställning före uppnådd och föresom
bolagiseringen inte har tagit statlig eller statligt reglerad
anställning

Vårt förslag pensionsåtagandeninnebär endast enligt denatt
första punkten skulle överföras till bolaget övrigaoch deatt
pensionsåtagandena skulle ligga kvar i Vägverket. Ett sådant

från principernade fastlagda kräver riksdagens godkän-avsteg
nande.

Under förutsättning all övertalighet personalatt av som
tidigare redogjort för åtgärdad före 1996den l januariär
kommer vidpensionsskulden för bolagiseringstillfállet anställd

800personal till miljoner kronor.uppgåatt ca
Motsvarande tillförastillgångar måste bolaget antingen

kapital fram till bolagiseringstillfállet arbetatsgenom som upp
inom produktionsdivisionen eller riksdag ochattgenom

viaregering tillskjuter medel statsbudgeten.
Som tidigare redovisashar i bilaga 2 de ekono-nämnt

miska gjorts för framtidaanalyser det produktionsbolaget.som
I bilagan finns bl.a. tentativa balans- resultaträkningar föroch

framgårproduktionsbolaget. Av bilagan vilka förutsättningar
och antaganden gäller för de där gjorda beräkningarna.som
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enligtDet uppfattning viktigt bolaget frånär vår att start ges
överstigersoliditet den de i bilagan gjordaen som som

beräkningarna Riskexponeringenbaseras på. och konjunktur-
svängningarna i den verksamhet talarär här såsom om

finansiell uthållighet.det krävs störrestora att en

5.7 Huvudmannaskap

Som tidigare, i avsnitt 3.1, redogjort för intar regeringenså H
restriktiv hållning tillmycket bedriva statlig verksamhetatten

i bolag ligger direkt myndigheter. förunder Ett skäl dennasom
hållning samtidigt svårig-är avhänds egendomatt staten som
heter föreligger för statsmakterna få ändamålsenlig insyn i iatt
och möjligheter användningenpåverka och kontrolleraatt av

insatta slagit fastde medlen. Regeringen har vidare att
konkurrensutsatt statlig regiverksamhet inte bör bedrivas i om
det inte finns särskilda skäl talar för detta.som

Kommunikationsministem har i 1993 budgetpropositionårs
återigen iuttryck för denna uppfattning och proposi-sägergett
tionen det bolag bildas produktions-Vägverketsatt som av
verksamhet bör fristående från Vägverket. Vidare sägervara
kommunikationsministem i första skede bör ägaatt staten ett
bolaget. i

Enligt tidigt uttalauppfattning det i dagsläget förvår är att
sig lämplig framtida för bildashuvudman det bolagom en som

Vägverkets produktionsdivision. Utvecklingen mark-av av
naden och produktionsdivisionen enligt bedömningkan vårav
bli sådan direkt privatisering föredra.äratt atten

utvärdera ‘rap och nack-Trots detta har vi valt nedanatt
delar huvudmänmed tänkbara huvudmän. Dessa ärtvå
regeringskansliet Vägverket.och

Regeringskansliet5.7.1

Fördelarna med ägande direktutövas under regeringenett som
i regeringskansliet har möjligheter till insyn iär att staten
bolaget. Möjligheterna för aktivtutöva ägarskapettstaten att
får i fall förhållandevissådant betraktas goda. Denett som



fördelen vi kan dock det trovärdighets-största är attsom se
marknaden liggerproblem bolagetuppstårgentemot som om
blir mindre.under Vägverket Regeringen representerar

naturligtvis också beställaren kopplingen mellan bestäl-men
produktionsbolaget blir betydligtlaren och här svagare.

Nackdelarna med ägande direkt under regeringen ärett att
regeringskansliet organisation inte föruppbyggdär attsom

aktivägare i bolag. kansliet finnsInom varkenagera som
erfarenhet, tradition eller kompetens aktivtutöva såpassatt ett
ägarskap här frågandet Vi talar organisa-ärsom om. om en
tion skall byggas och för inutvecklas kunna sigatt tasom upp

delvis marknader.på nya
Risken också uppenbarär det i regeringskansliet vidatt

styrningen bolaget blikan svårt renodla rollen ägareattav som
samtidigt bedrivaskall trafikpolitik inom bolagetssom man
verksamhetsområde.

5.7.2 Vägverket

Den största nackdelen med ha Vägverket huvudmanatt som
förvaltareoch bolaget naturligtvis det trovärdighets-ärav

problem uppstår marknaden. faktumDetgentemot attsom
verket samtidigt den helt dominerande beställareärsom man

väghållningstjänster har produktionskapacitetävenav egen
koncerneninom kommer på goda grunder upplevasatt som

problem konkurrensneutralitetssynpunkt.ett ur
Vid bolagisering organisationenmåste genomgåen en

kulturförändring från ha varit statlig myndighet till bliatt atten
affársinriktat entreprenadföretag. fortsatt närhet tillEnett

myndigheten Vägverket kan i detta sammanhang utgöra ett
problem.

Fördelarna med Vägverket förvaltar det ägdaatt statenav
bolaget naturligtvis verket den iär är dagsläget känneratt som
verksamheten bäst. En fördel med Vägverketattannan
förvaltar bolaget detär då lättare för verket försäkraäratt att
sig trafikpolitiskade målen kan uppfyllas. underDettaattom

inledande period under vilken förutsättsdet marknadenatten
i övrigt utvecklar och säkerställer sin och sinakompetens

drift-inom och underhållsverksamheten.resurser
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Styrning, och kontroll5.8 insyn
produktionsdivision från delOmbildningen Vägverkets enav

till aktiebolag innebärVägverketmyndigheten storaettav
insynför styrning,gäller formernaförändringar detnär statens

kontroll.och
lagstiftningformprincip normgivning ii endastDet är av i

övrigtstyrning aktiebolag. Iför direkt ikan användas ettavsom
ibestämmelserfår styrningen bolaget utövas genomav aochröstning bolagsstämmanbolagsordningen, pågenom

Ett bolagsstyrelseledamötema.de valdastämmangenom av
ellerockså begränsasverksamhetsområde kanverksamhet och

troligtvis iEftersominriktning avtal.viss ettstatengenomges
bolaget ärinledningsskede kommer ägareatt avvara ensam
styrelsensnaturligtvis möjligheterdess att, t.ex. genom

goda.mycketsammansättning, bolagets verksamhetpåverka 2
innebär vidareproduktionsdivisionenbolagiseringEn attav

handlingarsallmännatryckfrihetsförordningens regler om
alltsåtillämpliga. Allmänheten kaninte längre bliroffentlighet

handlingartill andramedgivande få tillgånginte bolagetsutan
registreringsverket.förvaras hos Patent- ochdeän som

ochVägverketProduktionsdivisionen delhar avsom en
Riks-för kontrollstatsförvaltningen varit föremål t.ex.av

JustitiekanslernJOombudsmänrevisorer, Riksdagensdagens , verksamhetenRRV. NärRiksrevisionsverketIK och
ochsidafrån JO, JK och RRV:sbolagiseras upphör kontrollen

valtsrevisorerdeden kontroll utövasersätts avsomavav som
fortsättarevisorer kan däremotRiksdagensbolagsstämman. att

r r r r r ‘ . auktori-statligt Enikontroll länge bolaget är ägo.såutöva
tilluppfattningenligtrevisor från RRV bör vårserad utses

revisor i bolaget.
produk-uppgift förKommittén det böratt vara enanser

ochsjälvständigt leda verksamhetenstyrelsetionsbolagets att
intentionerstrategier frånutforma mål och utgår ägarenssom

med bolaget.



5.9 Förutsättningar för privatiseringen

Vi tidigarehar föreslagit produktionsdivisionen skallatt
bolagiseras den 1 januari 1996. Regeringen i 1993säger år
budgetproposition privatisering detta bolag skallatt en av
övervägas bolaget arbetar utifrånnär helt kommersiella
förutsättningar och fungeradepå marknad. ingårDet därfören
i våra direktiv belysa förutsättningarna för privatiseringatt en

produktionsbolaget.av
Enligt vår uppfattning skulle privatisering redanen av en

bolagiserad produktionsdivision inte innebära några större
förändringar för själva produktionsverksamheten.

Produktionsdivisionens olika produktgrupper och dess
marknader projektering, nyproduktion och drift och underhåll-

alla olikaär väl utvecklade och har därigenom olikaäven
förutsättningar för eventuell privatisering.en

En grundläggade förutsättning uppfyllasmåste innansom
privatisering kan genomföras är det finns fungerandeatten en

marknad för den aktuella produktionen. Risken är attannars en
verksamhet från i ha varit offentligt monopolatt stort sett ett
övergår till bli privat monopol med de oönskade effekteratt ett

detta för sig.medsom
Andra frågor ägare sigmåste ställa införstatensom som en

privatisering är verksamheten primärt styrdär politiskaom av
mål och värderingar och verksamheten har förettom ansvar
genomförande statligt beslutad politik.av

Svaret på båda sistnämnda frågorna enligtär, uppfatt-vår
ning, detnär gäller Vägverket, dessa funktioner helt liggeratt
inom väg- och trafikdivisionens verksamhetsområde och att en
privatisering produktionsdivisionen inte skulle påverkaav
uppfyllandet de trafikpolitiska målen eller genomförandetav av
den beslutade politiken. Vi vidare produktions-närattanser
divisionen har bolagiserats kommer inte privatisering påen
något avgörande sätt påverka verksamheten. En snabbatt
privatisering kan tvärtom föredra bakgrundatt motvara av
bl.a. den konkurrenssituation råder anläggnings-påsom
marknaden. Vid privatisering dockmåste så långt detstatenen
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möjligt försäkraär sig marknaden kommer fungeraatt attom
tillfredsställande i framtiden.

Vidare inledningsvis,måste det, nämnts analyserassom
vilken risk sig beroendegör leveran-staten tar om man av en
törsmarknad för tillhandahållandet de tjänster i dagav som
produceras produktionsdivisionen.av

Avgörande för privatiserad produktionsdivisions förmågaen
överleva de övergångsförutsättningarär sådantatt ettsom

bolag får. Enligt RRV i verkets konkurrensutsattrapport om
affärsverksamhet förvaltningsmyndighetemahos finns det inte
anledning förmoda bolagiserad och privati-att att en senare
serad produktionsdivision inte skulle kunna hävda sig på
marknaden den rimliga övergångsförutsättningar. Blandom ges
dessa övergångsförutsättningar kan finansieringennämnas av
verksamheten och tillföraöverväganden produktions-attom
divisionen kompetens, kunnande övrigaoch inomresurser
områden divisionen i intedag verksamär på.som

finnsDet dock inte risknågon skulle heltståatt staten utan
leverantörsaltemativ privatiserad produktionsdivisionom en
inte skulle överleva i konkurrens.

Som tidigare i kapitel 4 dennämnt är svenska anlägg-
ningsmarknaden delvis bransch med bristande konkurrens.en
Detta faktum innebär den nuvarande produktionsdivisionenatt
i dag spelar och i fortsättningenäven kommer spelaatt en
viktig roll för utveckla och för öka konkurrensen påatt att
marknaden.

Inför privatisering frågan ställasmåste verksamhetenen om
på avgörande i sin affärsidésätt eller vad gäller konkurrens-ett
fördelar beroendeår För produktionsdivisionen finnsstaten.av
enligt mening ingen principiellvår koppling till vadstaten
gäller självautövandet produktionsverksamheten. Naturligt-av
vis finns det i dag mycket starka band eftersom produktions-
divisionen i har sin enda uppdragsgivarestort sett staten som
och härigenom starkt integrerad iär Vägverkets rollatt man

finansiär och organisatör den svenska väghållningen.som av
Kopplingen till kan också förstaten ettgarantses som en
stabilt och långsiktigt inom det verksamhets-engagemang egna
området. Inget detta skulle dock enligt uppfattningvårav

hinder förutgöra något privatisering.en
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För bolagiseringtåla och privatiseringatt en en senare
måste produktionsdivisionen, förutom de får rimligaatt
övergångsförutsåttningar, haäven uppnått intern effektiviteten
och affärsmässig mognad minst i paritetstår med övrigasom
aktörer marknaden.på I dagsläget skulle den interna effektivi-

och affärsmässigheten enligt vår meningteten hinderutgöra ett
för privatisering produktionsdivisionen. Det finns docken av
mycket goda förutsättningar for divisionen under periodenatt
fram till den l januari 1996 kan utveckla sin affärsmässighet
och sin effektivitet på sådant detsätt blir intressant förett att
privat kapital söka sig till verksamheten.att

Sammanfattningsvis kan sägas följande aspekter böratt
beaktas inför privatisering:en

Finns det fungerande marknad för den verksamheten som-
skall privatiseras

Är verksamheten primärt styrd politiska mål ochellerav-
har den för genomförande statligt beslutadansvar av
politik

Är verksamheten i sin affärsidé eller vad gäller konkurrens--
fördelar på avgörande beroendesätt statenett av

Står den interna effektiviteten och den affärsmässiga-
mognaden inom verksamheten i paritet med övriga aktörer
på marknaden

Har den privatiserade verksamheten förutsättningar för en-
långsiktig överlevnad
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6 Vägverkets myndighetsuppgifter
m.m.

Vägverkets myndighetsuppgifter handhas väg- och trafik-av
divisionen. Divisionen har förutom den renodlade myndighets-
utövningen även för planering, beställningansvaret och
uppföljning verksamhet är kopplad till Vägverkets rollav som

statlig väghållare. Vidare divisionen för detsom ansvarar av
statsmakterna ålagda sektorsansvaret.

Väg- och trañkdivisionen indeladär i 7 regioner och dess
organisation framgår nedanstående figur.av

Divisionschef

Marknad Trafikant
sekretariat

Ekonomi Planering Controlling
Framtid
Informations-Teknik
teknologi
Kansli

Myndighetsservice

TSWSArena -Resultatenheter

Region Norr

Region Mitt
Region Stockholm

Re ion Mälardalen
Region Väst

Region Sydöst
SkåneRegion

Fig. Väg- och trafikdivisionens organisation
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2 100trañkdivisionen totaltI december 1993 hade ochväg- ca
500 divisionskontoret ianställda. Av dessa arbetar på

fordonsregistret i Orebro arbetarBorlänge. På körkorts- och
i regionala170 återfinns denResten personalenpersoner. av

organisationen.
Trafiksäkerhetsverket avveckladesI samband med att

trafiksäker-sysslar medVägverket 495övertog personer som
inom och trafik-hetsfrågor och i dag återfinns väg-som

divisionen.

6.1 trafikpolitiska målenDe

särskilt vikten beakta dekommitténs direktiv påpekasI attav
bolagiseringi kringtrafikpolitiska målen en avresonemangen

produktionsverksamhet.Vägverkets
trafikpolitiken detövergripande målet för såDet som

1988 följande.definierades i trafikpolitiska beslutet ärdet år
olikanäringslivet i landetsAtt erbjuda medborgarna och

trafikförsörj-miljövänligdelar tillfredsställande, säker ochen
samhällsekonomiska kostnad.ning till lägsta möjliga

nämligen:ned i fem delmål,Detta mål bryts sedan

utformasskall såTillgänglighetsmålet; atttransportsystemet-
grundläggandenäringslivets och medborgarnas transport-

tillgodoses.behov

skall utformas såEffektivitetsmålet; atttransportsystemet-
resursutnyttjande i samhällettill effektivtdet bidrar ett som

i i ihelhet.

detutvecklas såskallSäkerhetsmålet; atttransportsystemet-
i trafiken.säkerhethögt ställda krav påmotsvarar

utvecklas godMiljömålet; skall så atttransportsystemet en-
främjas.hushållningen medmiljö och naturresurser

skall byggasregionalpolitiska målet;Det transportsystemet-
till regional balans.det bidrarså attupp
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I 1993 budgetpropositionårs anförs riksdagens beslut åratt
1993 investeringar i trafikens infrastruktur ligger fast.om
Detta beslut innebär Vägverket har samlat föratt ett attansvar
åstadkomma effektivt vägtransportsystemett uppfyllersom
högt ställda krav säkerhetpå med hänsyn till miljö ochtagen
regional balans.

Resultatet Vägverkets verksamhet i förmåganmäts nåav att
dessa imål fråga framkomliga, säkra och miljöanpassadeom

Vägverkets uppgifttransporter. är alltså inom givnaatt
ekonomiska välja genomföra de åtgärderatt ärramar mestsom
kostnadseffektiva och definiera det tillstånd väganlägg-som en
ning och trafikstymingen skall befinna sig i för att vara
effektiv, säker och miljöanpassad.

Delmålen uppfyllande transportbehov, effektivtom av
resursutnyttjande och regional balans berörs enligt meningvår
inte i sig bolagisering Vägverkets produktions-av en av
verksamhet och de förslag lämnas i detta betänkandeav som
även helhetssyn är väsentlig inom väghållningen.om en
Arbetet med bidra till uppfyllelsenatt dessa mål ligger tillav
största delen inom myndighets- och beställarfunktionen och har
främst sin utgångspunkt i planeringssystemet och de politiska
direktiv ligger till förgrund detta.som

En utgångspunktema för vårt arbetet och de förslagav som
lämnarvi i detta betänkande är bolagisering produk-att en av

tionsdivisionen kommer leda till effektivareatt ett resursutnytt-
jande och det blir möjligt produceraatt för varje insattatt mera
krona. Detta kommer naturligtvis indirekt påverkaatt trans-

roll och dess bidragportsystemets till effektivtett resursutnytt-
jande i samhället helhet.som

Delmålen trafiksäkerhet och god miljö och hushåll-om en
ning med har dock enligtnaturresurser vår mening väsentlig
bäring på och genomförandet bolagise-resonemangen om av en
ring. Detta till följd de uppgifter inom väghållningenattav

efter bolagisering kommer utförassom en att entreprenörerav
direkt påverkar dessa båda delmål. Det är vikt destor attav
avtal träffas mellan beställaren och entreprenören inne-som
håller kraftfulla incitament tillförsäkrar trafiksäkerhetensom att
upprätthålls, den negativa miljöpåverkanatt begränsas och att
kvalitén det utfördapå arbetet hålls högpå nivå. Här är deten
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vi tidigare påtalat viktigt trafikanten och denatt somsom
för Trafikanten alltsåskötseln vägen möts. måstesvarar av

uppdrag Vägverket sköter dendet påärveta avvem som
inom beställar-också väsentligt detaktuella Det ärvägen. att

finns för upphandla, avtalafunktionen och system attresurser
följa arbete utifrån dessaoch löpande entreprenöremasupp

aspekter.
FörEfter det utvecklingsarbeteha studerat närvar-att som

frågor detande inom Vägverket med dessa är vårpågår
trafikpolitiskauppfattning tillförsäkra dedet går attatt att

situation produktionsdivisionen harmålen uppfylls i dåäven en
bolagiserats.

sin instruktion Vägverket för det samladeEnligt skall svara
trafiksäkerhetsarbetet.

i situation medVägverket har och kommer även en en
förbolagiserad produktionsdivision ha det ansvaretatt yttersta

trafiksäkerhet, miljö framkomlighet. Det därföroch är som
vikt i detidigare det metodernämnts största att somav

drift underhållför entreprenader ochkommer tillämpasatt av
uppföljningutvecklad kontroll ochbyggs in mycket väl aven

Ambitionen i första handkvaliten i utförda arbetet. bördet
införa kvalitetssystem med kravmöjligtsåatt snartvara som

egenkontroll och trafikantkontroll.på
omgående ochbrister uppmärksammasEventuella måste

alternativai sin väghållare haVägverket rollmåste som
handlingsplaner insnabbt kan sättas entreprenörsom om en

Väg-inte klarar utföra sitt åtagande. Det betyder attattav
föraverket i träffas med bördet avtal entreprenörensom
bekost-rättigheten för ochverket på entreprenörensatt agera

inte utförsväghållningsuppgiftema dessa på detnad lösa om
avtalsmässigtsåledes bådeavtalats. Beställarensätt måstesom

alternativa effektivaoch förvissa sig ochpå sättannat om
Åtgärder förebyggahandlingsplaner i situationer. förakuta att

gjordadriftstömingar bör prioriteras grundval sårbarhets-på av
ingå delanalyser. Sådana åtgärder och analyser bör som en av

upphandlingsprocessen.
instruktion främjavidare enligt sinVägverket skall ett

miljöanpassad fordons-miljöanpassat ochvägtrafiksystem en
trafik.



produktion krävsutför allsituation därI entreprenöreren
beställaren särskild hänsyni avtal sluts medde taratt man som

fråga regleringexempel sådanmiljöfrågoma. Ett på ärtill en
får sprida i vinterväghåll-de saltmängder entreprenörensomav

Avtalskonstruktionen mellan beställare och entreprenörningen.
produktionenfinns incitament skötasådan detmåste attattvara

trafiksäkerhetssynpunkt optimaltmiljö- och sätt.på ett ur
tjänsteutvecklingsansvarVi vill här produkt- ochbetona det

fungerande marknad finnas hosbör entreprenörerna.på ensom
väsentligtMiljöanpassade tjänster och produkter bör ettvara

vidvid upphandlingen ochkonkurrensmedel spelarsom
utarbetandet kravspecifikationer.av

myndighetsuppgifter6.2 ochSektorsansvar

väghållningsuppgiftema,har i dag, samlatVägverket utöver ett
för övergripande frågor trafiksäkerheten.röransvar som

tidigare för miljöanpassatVerket har sedan sektorsansvarett ett
vägtrafiksystem. Detta sektorsansvar gäller för samtliga av
landets såväl statliga, kommunala enskildavägar dvs. som
vagar.

Dessutom Vägverket företrädare i frågorår rörstatens som
kollektivtrafik vilket bl.a. innebär tillhandahållapå väg att
delar det beslutsunderlag riksdag regeringoch behöverav som
för följa utvecklingen inom området.att

Verket har vidare samordningsansvar för handikapp-ett
anpassning kollektivtrafik liksom föreskriftsansvar förettav
handikappanpassning vägfordon. Vägverket avslutnings-harav
vis sektorsansvar for frågor yrkestrañk ochrörett som
internationella transporter.

Sektorsansvaret omfattar alla komponenter i dvs.systemet
trafikant, fordon och I sektorsansvaret ingårvägen. att vara
regeringens följa utvecklingen inomexpertorgan, att noggrant

olika initierade områdena, åtgärder bidra tillatt samt att att
sprida och öka kunskapen området. Med sektorsansvaretom
följer befogenheter inte priori betraktaär attsom a som
myndighetsutövning. Med sektorsansvaret följer beroende på
tilldelade befogenheter också resultatansvar.ett
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Myndighetsuppgifter uppgifter verket skallalla deär som
förordning 1992:1467 instruk-för i enlighet med medsvara

författningar i Vägverkettion för Vägverket och andra vilka
myndig-utpekats till tillämpande myndighet. Exempel påt.ex.

förhetsuppgifter Vägverket 10-åriga planerhos upprättaär att
och standardsoch utarbetavägtransportsystemet att normer

uppgifterinom och trafikområdet. Fullgörandet sådanaväg- av
utifrån trafikpolitiska riksdagensker alltid de och målväg- som

vila samhällsekonomiskalagt fast. Besluten skall alltidhar på
överväganden.grunder och

följermyndighetsuppgifter Vägverket har ochDe somsom
författningar påverkas inteVägverkets instruktion och andraav

produktionsdivisionen. finns hellerbolagisering Detav en av
författningsenlig skyldighet för utförainte Vägverketnågon att

i deproduktion i regi. Det åligger dock Vägverket att,egen
verketfall produktionsuppgifter utförs någon än avsom av

villoch mål verketsjälvt, i avtal reglera beteenden uppnå.som
bolagiseringSammanfattningsvis kan sägas att en av

förändringproduktionsdivisionen inte skulle leda till vadnågon
myndighetsuppgiftergäller omfattning eller innehåll de somav

i dag utförs Vägverket.av

6.3 Myndighetsutövning
innebärmyndighetsuppgifterVissa delar Vägverketsav

myndighetsutövning sådanmyndighetsutövning. Med avses
enskildutövning befogenhet förverksamhet innebär attavsom

disciplinpåföljd ellerskyldighetförmån, rättighet,bestämma
myndighetsutövningjämförbart förhållande. Exempel påannat

i delVägverket fastställande arbetsplan denhos är somav en
lösenenskildas rättigheter och skyldigheter påverkas,huravser

förbudsskyltning. Vidareavsñngningmark, våg samtavav
ingår myndighetsutövningen statsbidragsgivning och försvars-i
beredskap.

organisation Vägverket har sedan den 1 januariI den som
funktioner1992 återfinns samtliga myndighetsutövande inom
regional nivå.trafikdivisionen. Besluten fattas Ioch påväg-

finns särskilda rutiner förden det krävs snabba beslutmån



SOU 1994: 15

underlagdetta. Det behövs för fatta beslut inhämtasatt ettsom
bl.a. från kontrakterade entreprenörer.

6.3.1 Försvarsuppgifter

Vägverkets försvarsuppgifter omfattar den verksamhet som
skall tillgodose totalförsvarets krav väghållningpå vid krigsfara

ioch krig och härför nödvändig planering i fred. Dessa
uppgifter innebär myndighetsutövning från Vägverkets sida.
Föreskrifter Vägverkets medverkan i totalförsvaret finns iom
beredskapsförordningen 1993:242.

Vägverkets medverkan innebär i praktiken produktions-att
divisionen i driftvämet.år med Inför bolagisering måsteen
frågan driftvämsarbetethur skall organiseras i framtidenom
utredas.

Vägverket arbetar för tillsammansnärvarande, med
nQyerbefälhavaren OB Overstyrelsenoch för civil beredskap
OCB, preciseramed behoven inom totalförsvaret föratt att
kunna lämna förlag till regeringen hur dessa praktiskt ochom
organisatoriskt ibör lösas situation då produktionsdivisionenen
bolagiseras.

6.3.2 Statsbidragsgivning

Statsbidragsgivningen sköts helt väg- och trafikdivisionen.av
Bidragsgivningen regleras olika förordningar och omfattarav
bidragsgivning till enskild väghållning, bidragsgivning till vissa
kommuner i anslutning till storstadsöverenskommelserna och
bidragsgivning till vissa kollektivtrafikanläggningar. Eftersom
statsbidragsgivningen helt sköts inom och trafikdivisionenväg-
berörs den inte bolagisering produktionsdivisionen.av en av

6.4 Snitt Övrig verksamhetmot

Som beskrivits kan myndighetsfunktionen delas iovan upp
myndighetsutövning och övriga myndighetsuppgifter. Enligt
vår mening det viktår sådan uppdelning görs såatt attav en

fortlöpande dialog kan föras hur och deen om av vem
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myndighetsutövning skallinnebär direktuppgifter intesom
utföras.

snittet mellanVägverket ochuppdelningenDå det gäller av
finnsdet radfunktionerna kan allmänt sägasolikade att en

Myndighetsuppgiftemas snittbelysas.olika snittytor måstesom
gällervissa delar olika vadproduktionsdivisionen iärmot

finns naturligtvisunderhåll. Dessutomdrift ochbyggande och
myndighetsupp-beställarfunktionen ochsnittyta mellanen

gifterna.
myndighetsfunktionema ochsnittet mellannuvarandeDet

fulltbedömningenligtproduktion nybyggnader vårärav
produktions-bolagiseradmedmöjligt tillämpa ävenatt en

division.
imyndighetsfunktionema ochsnittet mellanVad gäller

meningfinns det enligtdrift underhåll vårproduktionen ochav
särskilt föruppmärksammasvissa områden måste attsom

drift-i situation då ochskall fungeraväghållningsfunktionen en
utförs bolag.underhållsverksamheten ettav

förordningi lag ochväghållaransvar reglerasVägverkets
överlåtasstöd i lagför kan därför inteoch detta utanansvaret

Dettaprivaträttsligt subjekt.aktiebolag ellerpå annatett
självaöverlämnarVägverketinte möjlighetenutesluter dock att

fattadeverkställandetdrift underhållutförandet och samt avav
förberedaockså ochbolag kanbeslut till aktiebolag. Ettett

myndighetsutövning.innebärunderlag till beslutlämna som
fatta beslut ankommer påfår bolag inteDäremot ett som

myndighetsutöv-innebärvidta åtgärderväghållaren eller som
ning.

praktikenfungera iskallFör ovanståendeatt resonemang
beredning, beslutfrämst olikakrävs först och de momentenatt

ständigtväghållarenutförande hålls i Vidare krävsoch sär. att
ankommertillgänglig för fatta de beslut påfinns att som

tillinte kan delegeras entreprenören.honom och som
särskilt belysasfinns beslutsområden måsteDet några som
uppgiftersig måsteinför bolagisering. Det rör somomen

det utarbetasutföras tämligen omgående och där måste system
identifierats tillproblemetfå tiden, detför ned mellan attattatt

minimum. Exempeltillfattas och verkställas,beslut kan ettett
fordonförnattdispenserden här beslutpå är tungatypen av
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vid tjällossning, borttagning otillåten reklam och övervak-av
ning ingripande ioch samband med upplag utmed Det börväg.

enligt uppfattningdock fullt möjligt finna praktiskavår attvara
lösningar dessa problem inför bolagiseringpå utan atten
behöva delegera fatta dessa beslut.rätten att

Gränsen mellan myndighet och beställare har vad gäller
planeringsprocessen i viddag lagts den punkt när planerna

frånövergår allmänt hållna till de konkretiseras iatt attvara
form tjänster innehålloch produkter beskrivs i termerav vars

det tillstånd villpå vägnätet uppnå. Det mycketärav mansom
viktigt rollen planerings och standardföreskrivandeatt som
myndighet hålls i från rollen beställaresär väghåll-som av
ningstjänster båda aspekterna beaktas i upphandlings-attmen
arbetet. De krav exempelvis följer förmålen trafik-som av
säkerhet och miljö får inte åsidosättas eller reduceras i upp-
handlingsprocessen. Det kan finnas risk för detta de renten om
kommersiella bedömningama får för istort utrymme pro-
cessen.

Det också viktigtär hålla isär de kommersiella aspek-att
från väghållningsaspektema det gällernär följa kostnads-terna att

och prestandautvecklingen. Prisutvecklingen beroendeär av
både konkurrenssituationen, metodutvecklingen och eventuella
standardförändringar. Det viktigtär dessa olika delar hållsatt
i i vidsår analys skilda handlingsalternativ.en av

6.5 Samverkan med övriga myndigheter
Den omfattande kontakten med andra myndigheter harmest
Vägverket inom planeringsarbetet. Förutom de centrala statliga
myndigheterna Boverket och Naturvårdsverket detärsom
regionala och kommunala myndigheter och förvaltningar som
Vägverket samverkar med. Kontaktema med dessa myndig-
heter är omfattande och frekventa. Arbetet har karaktärensom

samhällsplanering omfattar följande områden:av

Presentationer Vägverkets planer.av-
Fortlöpande kontakter med kommunerna avseende trafik--
situationen.
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Skriftliga yttranden kommunalaöver Översiktsplaner och
detaljplaner.
Medverkan vid upprättande kommunala åtgärdsprogram.av-
Delta i länsstyrelsens handläggning planärendenav om-
länsstyrelsen begär detta.
Utarbetande länstrañkanläggningsplaner.av-

Vidare samverkar Vägverket i frågor totalförsvaretrörsom
OBmed och OCB. gäVår bedömning denär samverkan övrigamed myndig-att

heter här beskrivits inte påverkas bolagiseringsom av en av Iproduktionsdivisionen.

6.6 Teknikutveckling
Inom produktionsdivisionen bedrivs i dag omfattandeett
metod- och produktutvecklingsarbete. Exempel sådantpå
arbete vidareutvecklingär kalkyleringssystem och valav av
planeringssystem för produktionsstyming, revisionsteknik,
mätteknik och leverantörsutvärdering för uppföljning olikaav
arbetens kvalitet utveckling beläggningsteknik medsamt av
bl.a. kallblandade beläggningsmassor.

Delar detta arbete naturlig del affärs-är denav en av
mässiga utvecklingen inom produktionsdivisionen och skall
naturligtvis skötas och bekostas denna. Sådana projektav
genomförs utifrån affärsmässig bedömning projektensen av
värde för divisionens mål och resultat. En följd denav nya
organisationen inom Vägverket det utvecklingsarbeteär att som
i dag utförs produktionsdivisionen skall bedömas striktpåav
affärsmässiga grunder.

Det emellertid viktigtär projekt inteäven äratt som
motiverade enskilt företags perspektiv till sinettur men som
karaktär teknikdrivande inomär branschen kommer till stånd.
Sådana projekt kan i slutändan komma hela anläggnings-
branschen till godo och därigenom bidra till utveckla dessatt
produktivitet och effektivitet.

Vår uppfattning Vägverket i sinär roll statligatt som
väghållare och beställare väghållningstjänster bör ha ettav

för driva tekniskaden utvecklingen framåt inom sittattansvar
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område. Till betydande del bör detta kunna ske deen genom
incitament följer frekvent användningsom av en mer av
funktionsentreprenader.

Det finns dock teknik enbart kan utvecklas och bärassom
den samlade väghállningen. Ett exempel på sådantav ett

projekt utvecklingenär Vägverkets väglagsinforma-av
tionssystem VVIS. Vägverket bör fortsättningsvisäven ha ett
särskilt för den här projekt kommer tillatt typenansvar av
stånd.





Beställarfunktionen7

itrafikdivisionVägverkets och1993 beställde väg-Under är
mil-tjänster för 13väghållare drygtegenskap statligsin av

Av totala produk-anläggningsmarknaden. denkronorjarder på
beställningarproduktionsdivisionenerhöll dentionen egna

%.60eller drygtmotsvarande 8 miljarder kronor
beräknadetotalaolika produkternas andel denDe av

nedanstående1994 framgårbeställningsvolymen för år av
1994beräknas under årtotala beställningsvolymenfigur. Den

miljardertill 11,7 kronor.uppgå

Drift underhållo
Vägprodukter

37.9%
58 ,2 %

Projektering

3.9%

enligtFig. Andelar i total beställningsvolym budget4. % av
årför 1994
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Vi har tidigare redogjort för fast förde mål lagts i vilkensom
takt konkurrensutsättningen Vägverkets produktions-av
verksamhet skall genomföras. Målen innebär bl.a. ochväg-att
trafikdivisionen under 1993år skulle upphandla minst 75 % av
Vägverkets nyinvesteringartotala i konkurrens. 1994Under år å

100 %skall nyinvesteringama upphandlas i konkurrens och §av
motsvarande siffra driftför och 1994underhåll skall under år

till 50 %.uppgår
Det faktiska utfallet innebär och trafikdivisionenväg-att

under 1993 60 %år upphandlade nyinvesteringama iav
konkurrens. 1993 %Under upphandlades 43 drift-är även av ;
och underhållsproduktionen i konkurrens.

Av trafikdivisionensväg- och 2 100 anställda arbetar 185
iregional nivåpå med direkta beställaruppgifter.personer

Vidare mindrearbetar del de totalt 500 ären av personer som
anställda divisionskontoretpå med till beställarfunk-support
tionen. ,

7.1 Upphandlingsprocessen

Utgångspunkten för all beställarverksamhet bör attvara
resultatet verksamheten skall bidra till uppfyllelsen deav av
trafikpolitiska tidigaremål redogjort för. Kraven depåsom
tjänster och produkter upphandlas därför fastmåste läggassom
innan anskaffningsprocessen inleds. tjänsterKvaliteten ochpå
produkter fastställasskall utifrån samhällsekonomiskt ochett
trafikpolitisktbetraktelsesätt. Utifrån dessa grundförutsättningar
skall sedan upphandling genomföras med beaktandeen av
kraven affärsmässighetpå och objektivitet.

Med affärsmässighet Vägverket ansvarigattmenar som
myndighet skall utnyttja de finnskonkurrensmöjligheter som
och i upphandlingen skall beakta alla faktorer äratt man som
nödvändiga för upphandlingen skall bli ekonomisktsåatt
fördelaktig och ändamålsenlig för möjligt. kanDettastaten som

innebära löpande avtal jämnamed mellan-omprövast.ex. att
Objektivitetskriterieti upphandlingsprocessen innebär attrum.

anbud och anbudsgivare skall behandlas likvärdigt. Detta är i.naturligtvis helt nödvändigt för bygga långsiktigtatt ett iupp
förtroende. 1l

l
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Fr.o.m. den 1 januari 1994 regleras all offentlig upp-
handling den lagen 1992:1528 offentligav nya om upp-

förhandling. Lagen stöd affärsmässig och objektivger en
upphandlingsprocess. Vägverket har möjlighet inomatt ramen
för väljalagens bestämmelser mellan olika upphandlingsformer

utforma förfrågningsunderlagenoch kan olikaäven påman
Detta enligt uppfattning beställarfunktionensätt. vår denger

frihet i utformningen upphandlingsarbetet verketav som
behöver för bl.a. de trañkpolitiska målen liggeruppnåatt som
till förgrund arbetet.

Normalt skall upphandlingen utformas densåsett att
tillvaratar konkurrensen alla möjlighet delta.att attgenom ges
Förfrågningsunderlaget kan innehålla krav ochpå start-
sluttider för aktuelladet arbetet. Kontrakten blir resultatetsom

upphandlingen utformasbör incitamentde vadså attav ger
gäller tid, önskvärda resultat, önskvärda beteenden och
kostnader.

Upphandlingsproccssen viss tid genomföra och dessatar att
tider förlängs i och med ikraftträdandet den upphand-av nya
lingslagen. Detta innebär större krav framförhållning ipá
anskaffningsprocessen.

I sin roll väghållare och beställare det väsentligtär attsom
Vägverket följer utvecklingen entreprcnadmark-pånoggrant
naden med avseende konkurrenspá och prisutveckling.

7.2 Entreprenadformer

7.2.1 Nyproduktion

Historiskt generalentreprenadformenår den entreprenad-sett
form tillämpats inom Vägverket vid upphandlingmestsom av
nyproduktion. Denna entreprenadform innebär beställarenatt

för planering och projektering objektet. Däreftersvarar av
upphandlas generalentrcprenör för produktionenen som svarar
och i sin upphandlar underentreprenörer för olika delartursom

det totala åtagandet. Denna entreprenad innebärtypen attav av
beställaren i samband med upphandlingsprocessen i hög grad
preciserar hur produktionen skall utföras.
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objekt i antalVid s.k. delad entreprenad delas ett ettupp
Beställarenantal olika entreprenader.delar eller ett typer av

olikasjälv för ledning, samordning och kontroll deavsvarar
vanligtvis färdigprojekteratdelentreprenadema. Objektet är
entreprenadform kräverinnan upphandlingen Dennagörs. att

förhållandevis omfattande förbeställaren har egna resurser
produktionen.planering, samordning och kontroll av

alternativ entreprenadfonn utnyttjats allt underEn som mer
totalentreprenaden. Här upphandlas bådede åren ärsenaste

projektering i sammanhang. Upphandlingenoch byggande ett
funktionsinriktad vilket innebär beställaren långt detsåär att
möjligt försöker precisera förväntade resultatet idetär

funktionella termer.
inom utvidga totalentre-Det finns Vägverketsträvan atten

vilket innebärtill funktionsentreprenadprenaden atten
förförutom byggandetentreprenören väg ävenav en svarar

förhållandevis garantitidunderhållet under långvägenav en
försökerefter färdigställandet. Genom detta förfarande

beställaren kvaliteten vid nyproduktionensäkerställa äratt
tillfredsställande. entreprenadformen alltsåDen sistnämnda ger

för ökat ansvarstagande för kvaliteten och bör ledautrymme
till produktivitetsvinster.

Drift och underhåll7.2.2

Utvecklingen entreprenadformer för drift och underhållav
befinner sig i intensivt till följd verksam-skede dennaattett av

Centralahet tidigare i allt väsentligt utförts i regi.egen
i kontraktstidensfrågeställningar detta utvecklingsarbete är

längd, avgränsning geografiska områden, entreprenörernasav
erfarenhet, driftkompetens.branschkärmedom och

principI dag upphandlas drift och underhåll i som en
geografiskt försammanhållen upphandling för område ellerett

trafikerade inom område.det vägnätet ettmer
funktionsentreprenader i formFörsök med görs t.ex. ettav

kallat grundpaket för drift och underhåll omfattarså som
vinterväghållning, servicearbeten och löpande underhåll för

geografiska Svårighetema vidavgränsade områden. sådanen
upphandling beskriva funktionskraven exaktsåär att att man



kan och följa hur utförmäta entreprenören sina åtaganden.upp

7.3 Strategiska funktioner

Som vi tidigare redogjort för fungerar marknaden för både
nybyggande framförallt för drift och underhåll olikamen av
anledningar i vissa avseenden bristfälligt.

Beställaren kan i sin verksamhet välja försöka påverkaatt
marknadens funktion i princip skildatvå metoder. detIgenom

fallet försöker beställaren påverka marknadens funktions-ena
sätt ha produktionsresurser kan insättasattgenom egna som
där marknaden inte fungerar tillfredsställandepåatt ettman ser

Densätt. andra principen innebär beställaren försökeratt
påverka marknaden enbart det vilketsätt pågenom man
utformar och genomför sitt beställararbete.

Kommittén är uppfattningen den metoden börattav senare
användas långtså det möjligt.är

7.4 Utveckling beställarfunktionenav

Utvecklingen beställarfunktionen inom Vägverket är mycketav
betydelsefull vid genomñrandet bolagisering produk-av en av
tionsdivisionen och fullständigt konkurrensutsättandeett av
verksamheten.

Det inom Vägverket vilar på det råderstyrsystemet attnya
konkurrens marknadenpå och marknaden förmåratt att
utveckla effektivare produkter tjänster.och Det därförär en
viktig uppgift för Vägverket beställare bevaka ochstor attsom
analysera entreprenadmarknaden och dess utveckling. Denna
uppgift bör utföras i samarbete med de konkurrensvårdande
myndigheterna. Brister i konkurrensen identifierasmåste och
analyseras för rätt åtgärder skall kunna vidtas.att

Upphandlingen produkter och tjänster kommerav att
innefatta starkt inslag idéskapande och problemlösandeett av
delar. Detta gäller inte minst de produkter och tjänster som
handlas funktionsentreprenader. Kvalitén på dessaupp som
anbud beroendeär beställarfunktionens förmåga beskrivaattav

funktionella krav, kvalitetskrav ochLex. miljökrav i sina
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slutligaförfrågningsunderlag. Av betydelse för detstor
för leverantörs-resultatet sedan kvalitén metodernaär på

utvärdering.

Upphandlingsstrategier7.4.1

upphandlingsstrategi framföralltBeställarens val vadär,av
förbetydelse hurgäller drift och underhåll, avgörandeav

uppfattningmarknaden Beställaren enligtutvecklas. bör vår
konstellationer kanaktivt arbeta för driva framatt nya som

underhållstjänster. Utgångs-bredda marknaden för drift- och
sigvilja försäkra depunkten för detta samhälletsär attatt om

effektivtmedel förbrukas inom vägsektom utnyttjas såsom
marknad medmöjligt. Genom ökad konkurrens påsom enen

sig prisernafler försäkraaktörer det lättareär attatt om
resursutnyttjande.speglar effektivtett

konsekvent skallbeställarfunktionen i sitt arbeteFör att
funktion krävs bestäl-för påverka marknadens attattagera

objektivitetaffärsmässighetlarens kompetens vad gäller och
drift-särskilt viktigt ochhålls hög nivå. Detta påpå ären

iproduktionsdivision dagslägetunderhållssidan där Vägverkets
helt dominerar marknaden.

övervakningssystem7.4.2

beställarfunktionenEn mycket viktig del i utvecklingen ärav
Sådanaeffektiva övervakningssystem.arbetet med hittaatt

produktionförutsättning för säkerställa att-densystem-är atten~ ~ ~ - - - -
beställts önskade resultat.motsom svarar

denSå utför tjänst finns inomlänge den egnasom en
internkontrollsystem.organisationen övervakningensker genom

litarfall därDen till detta utgörsyttersta motsatsen ett manav
till övervakningssystem. Rent teoretiskt kanmarknaden som

missnöjdbeställaren, i det fallet, han. med detär sättomsenare
produktionen utförs bara vända sig till beställare.annansom en

viset.praktiken fungerar oftast inte detta Kost-I det på
finnaför kontrakt och snabbtnaderna brytaatt ett en ny

kostnaderleverantör oftast omfattande dessaär även om
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varierar för olika produkter och på grund olika lokalaav
förhållanden. Beställaren kan bunden till viss leveran-vara en
tör på grund dennes geografiska läge, han har specifikattav
utrustning eller kunskap eller leverantören har gjortatt
investeringar i kapacitet specifikär för beställaren. Omsom en
eller flera dessa förutsättningar råder marknaden sinav tappar
kraft övervakningssystem eftersom det då förenatär medsom
mycket höga kostnader vända sig till leverantör.att en ny

Ovanstående understryker viktenresonemang attav
beställarorganisationen val upphandlingsstrategigenom av
aktivt försöker verka för breddning de olika produkternasen av
marknad. Vi vill iäven detta sammanhang påpeka fördelarna
med utnyttja närheten mellan trafikantatt och ientreprenör
övervakningen det utförda arbetet.av





8 Vägverkets dotterbolag
Vägverket utför i dag vissa delar sin verksamhet i bolags-av
form. Denna verksamhet består av:

Finansiell verksamhet i anslutning till avgiftsfmansierade-
ochvåg- broprojekt inom Vâginvest.

Utvecklingsverksamhet inom RST intressebolag.-

Försäljning kunnande inom SweRoad.av-

Kommitténs arbete vad gäller dotterbolagsdelen omfattar inte,
i enlighet med direktiv,våra Svensk-Danska broförbindelsen
SVEDAB Aktiebolag SVEDAB till hälften ägssom av
Vägverket. Detta bolag har bl.a. till uppgift föratt svara
verksamhet avseende anslutningarna till den fasta Oresundsför-
bindelsen.

8.1 Den nuvarande bolagsverksamheten
Vi har här valt använda Vägverkets dotterbolag ävenatt termen

denna i strikt formell mening inte har tillämpagåttterm attom
tidigare eftersom aktierna i de aktuella bolagen då inte har ägts

Vägverket Vägverket har förvaltat dessautan staten.av av
aktier för räkning och det reella inflytandet ochstatens
styrningen bolagen har utövats Vägverkets ledning.av av

I 1993 års budgetproposition föreslog regeringen att
Väginvest skall och förvaltaäga aktierna i samtliga till
Vägverket knutna hel- och delägda bolag med undantag för
SVEDAB. Regeringen fick i samband med budgetpropositionen
riksdagens bemyndigande ändra bolagsordningen föratt
Väginvest AB och överlåta aktier från till Väginvest AB.staten

Dessa organisatoriska förändringar håller för närvarande på
genomföras.att
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möjlighet tillförändringarnapropositionen sägsI att enger
organisationendenägarroll ochutövadkorrekt att gernyamer

Vidarebolagsverksamheten.totalabild densamlad överen mer
synergieffekterutnyttjapropositionen möjlighetenligt attges 4

erfarenheter ochtillochmellan bolagen ta gemensammavara
utvecklingskostnader.dela vissapå

bolagsverksarnhetVägverketsorganisationenDen avnya
i olika bolagenägarandel deverketsochefter förändringen

nedanstående figur.framgår av

å
Generaldirektör

iKoncernchef

F
SVEDAB
Öresunds.ABVäginvest

förbindelsen
| 50%100%

Stockholms- Roadswe
ABleder

Dotterbolag100%80%

lntessebolag
351151770A3 ABSwedenRST

40%5%1

bolagsverksamhetFig. Vägverkets5.



följer presentation olikaNedan de bolagen.en av

Vägverkets Investeringsaktiebolag8.1.1

Investeringsaktiebolag VäginvestVägverkets bildades vid
årsskiftet 199091. Syftet med bolaget då hållaattvar samman

hel- och delägda bolag bildas för finansie-de skötaattsom
ringen och broprojekt skall bekostasväg- med väg-av som
avgifter.

Till följd de organisatoriska förändringar nämntsav som
kommer Väginvest ombildas till holding-att att ettovan vara
förbolag Vägverkets samtliga dotterbolag intressebolagoch

med för SVEDAB. bedrivaundantag Bolaget kommer också att
viss utredningsverksamhet. Den organisationen innebär attnya
Väginvest och förvaltar aktierna iäger andelstatens av

%, %Stockholmsleder AB 80 Rödöbron AB 15 och
100 %. VäginvestSweRoad har 7 stycken anställda.

8.1.2 Stockholmsleder och RödöbronAB AB

Staten har i idag andelar projektñnansieringsbolag. Dessatvå
Stockholmsleder AB SLAB 80 % aktiernaär där ägerman av

och Rödöbron %.AB där motsvarande andel 15är
De %resterande 20 SLAB Stockholmsägs kommun.av av

SLAB del den samlade organisationen förutgör en av genom-
förandet väginvesteringama i det s.k. Dennispaketet. SLABav

för finansieringen investeringardessa och har därmedsvarar av
för finansieringen investeringarna kan tillskeattansvar av en

ränta och nivåmed övriga kostnader förenligapå ären som
med den kalkyl ligger till grund för Vägverkets åtagandesom

projektet. Finansieringen i form medi sker upplåningav
garantier. förstatliga Bolaget också den totalaansvarar

ekonomiska avstämningen och uppföljningen Dennispaketetsav
väginvesteringar. I detta ligger snabbtett att rapporteraansvar

och till avvikelsertill bolagets ägare Vägverketytterst om
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i förhållande tilluppkommaförekommer eller kan antas
för projektet.grundkalkylen

projektfinansieringsbolaget%15Staten äger även av
bildats för anläggabolag harAB. DettaRödöbron att en

Ovrigai Jämtland.broförbindelse i Storsjönavgiftsfinansierad
%15och ägeraktieägare kommunerär tre en avsom var

%resterande 40 bolaget ägsi Deaktierna bolaget. av sexav
privata intressenter.

ConsultingNational Road ABSwedish8.1.3

utvecklarConsulting AB SweR0adNational RoadSwedish
internationell konsultverk-tio tillbakadriver sedan drygtoch år

och trañkområdet.samhet inom väg-
kunnande,svenska vägväsendetsdetBolaget exporterar

tredje Intresset föri världen.främst till utvecklingsländer
i Ost-de ökattjänster har dock under årenbolagets senaste

baltiskafrämst inom deoch då staterna.europa
väsentligt finansie-historiskt i alltuppdrag harBolagets sett

Beredningen förochbistândsorganen SIDAde svenskarats av
BITS Påtekniskt-ekonomiskt samarbeteinternationellt senare

olika regionalafinansiering via Världsbanken ochtid dockhar
kom-blivit dominerande. Andelenutvecklingsbanker rent

mersiella uppdrag har också ökat.
organisations-omfattar främst ochuppdragSweRoad:s

förbolaget medverkar ocksåverksamhetsutveckling attmen
förstnämndavägprojekt.övervaka olika Denkontrollera och

ivägverk detbyggaverksamheten kan.bl.ai. bestå .ettattav upp. . . . . . . Vägunder-vägplanering ochinföra föraktuella landet, system
körkortsutbildning.håll etableraeller att

rekryterasövri personaltio fast anställda ochSweRoad har g
Myndighetsrelaterad kompe-projektbasis.och kontrakteras på

ochhuvudsakligen från Vägverkets väg-rekryterastens
frånOvriga kompetenser rekryteras bl.a.trafikdivision.

Svenskproduktionsdivisionen, svenska konsultföretag och
100sysselsätter SweRoadBilprovning. För närvarande ca

årsarbetskrafter.
kontinuerligt vuxit ochuppdragsvolymer harSweRoad:s

varit stabil. Under årutvecklingen bolagets resultat harav
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1992 uppgick omsättningen till miljoner71 kronor. Bolagets
soliditet uppgick vid utgången till 45 %.årav samma ca

Survey8.1.4 Road Technology Sweden AB

Road Survey Technology Sweden AB RST högtekno-är ett
logiföretag bildades 1986år och till 40 % ägssom som av
SweRoad. Genom SweRoad mindre %äger 50änatt av
aktierna i bolaget RST inteär betrakta dotterdotter-att ettsom
bolag till Vägverket intressebolag. De övrigutan ettsom

Volvoägarna är Transport AB och AB Färdig Betong som
vardera 30 %äger bolaget. Som framgår figur 5 ägerav av
och förvaltar SweRoad Vägverkets aktier i RST.

RST:s och tjänsteutbud består mätningar vägarsvaru- av av
och tillstånd olika för dataöverföringgators samt programvaror
och åtgärdsplanering till följd den information samlatsav som

vid mätningarna. RST tillhandahåller vissaäven konsult-
tjänster.

Vid mätningarna används laserkameror och datorer. Dessa
fordonpå och mätningarna kan genomförsmonteras iett en

hastighet 90 kmtim. Denna teknik ursprungligen tagitsav som
fram i samarbetet mellan Vägverket och Statens ochväg-
transportforskningsinstitut VTI unik i sittär slag i världen.

RST har i moderbolaget 24 fast anställda. Dessa resurser
kompletteras med och korttidsanställdsäsongs- personal inom
själva mätverksamheten.

RST har tidigare pä förhållandevis antalagerat ett stort
marknader. I dagsläget är dock i första hand inriktad påman
Norden, övriga Europa, Nordamerika och Australien. Bolagets

kundstörsta är det svenska Vägverket %för 56som svarar av
bolagets intäkter från mätverksamhet.

Verksamheten i Nordamerika bedrivs helägt dotter-ettav
bolag. Antalet anställda i detta bolag 24 Iär stycken.
Australien bedrivs verksamheten i delägt dotterbolag. RSTett
andel i detta bolag till 75 %.uppgår Antalet anställda i
bolaget 5 stycken.är Verksamheten övriga internationellapå
marknader bedrivs direkt RST i Sverige.av



År tilliomsättningen RST koncernenuppgick1992
mellan deföljandefördelades på sättmiljoner och79 kronor

olika marknaderna:

%69Sverige
%Nordamerika 22
%4Västeuropa
%êtustralien 3
%Osteuropa 1
%1Mellanöstern

Australien RSToch harNordamerikaidotterbolagenFörutom
följandevilket innebärdotterbolagdelägdaantal hel- ochett

för hela koncernen:struktur

RST
ABSweden

47,5% 17.5%100%100%100%100%
NevskyOP0RST PavementRST Pt

VUAB ContractLTDABSystem SystemsTechnologySystems
f RysslandoCq AB PtyIllinois Inc

1993;.
75%MS Infra-

RSTstructure
Mat Systems

Services LtdPty,
N

bolagVilandems, Ltd

ägarandelar i RST-koncernenFig. Struktur och6.



Inom OPQ ABSystems bedrivs det huvudsakliga utvecklings-
arbetet inom koncernen.

VUAB Vägundersökningar AB VUAB är bolagett som
tillsammansägs med PEAB. Dess verksamhetsidé är att

marknadsföra mätningar vägars och tillståndgators gent-av
kommunema. RST:s styrelse har beslutat avvecklaemot att

bolagets i VUAB så lämpligt tillfällesnartengagemang ges.
I det RST helägda dotterbolaget PT Pavement Techno-av

logy Pty bedrivs för ingennärvarande verksamhet.
Som tidigare uppgicknämnts omsättningen i koncernen

under 1992år till 79 miljoner kronor. Resultatet årvar samma
1,8 miljoner kronor efter finansiella intäkter och kostnader.

8.2 Behov verksamheter i bolagsformav

Vi kommer i detta avsnitt redovisa övergripandevåraatt
synpunkter och överväganden vad gäller behov och förut-av
sättningar för verksamheter i bolagsform. Vi återkommer i
avsnitt 8.4 till våra övervägande beträffande de enskilda
bolagen.

Kommitténs och överväganden i fråganresonemang om
behovet verksamheter i bolagsform har haft sin utgångs-av
punkt i de principiella ställningstaganden statlig bolagsverk-om
samhet regeringen gjort och tidigare redogjort försom som

avsnitti 3.1. Regeringens ställningstaganden innebär bl.a. att
statlig verksamhet inte skall bedrivas i bolag organisa-som
toriskt ligger under myndighet det inte finns särskildaen om
skäl förtalar detta.som

En förutsättning för samtliga bolag bedrivsgemensam som
i anslutning till Vägverket bör enligt uppfattningvår attvara

verksamhetden bedrivs inom bolagen skall tydligtsom vara
avgränsad från Vägverkets ordinarie verksamhet samtidigt som
den bidrar till uppfylla verkets övergripande mål ochatt
uppgifter. Finns inte denna koppling skall Vägverkets engage-

i bolagen avvecklas.mang
Det ocksåär vikt det risktagande äryttersta attav som

förenat med bolagsverksamhet tydligtär och dettaatten
risktagande mycket begränsat. Går inte risktagandet attar
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anslutning tillbedrivas iintebolagsverksamhetenbegränsa bör
Vägverket.

SweRoadprojektñnansieringsbolagen ochdet gällerDå
dessaförskäl talaruppfattningenligtfinns det vår attsom

skältill dessaVi återkommerVägverket.ligga kvar underskall
avsnitt 8.4.i

teknik ellerutvecklarbolagdet gällerDå ettensom
tyckerverket vitagits fram inomursprungligenkunnande som

Vägverketsförbestämda reglerfast mycketskall läggasdetatt
avsnitt 8.3. tilliVi återkommeri sådana bolag.engagemang

utvecklings-för bolagiseringgällaprinciper börvilka avsom
siktalltid verket påskallUtgångspunktenverksamhet. attvara

i den härsittsitt ägande ochavvecklaskall typenengagemang
utvecklingsbolag.av

förvuxit fram mötaoch RST harSweRoadBåde att en
arbetatsden teknikkunnande ochefterfrågan detpåextern som

kravkommer ocholika aktörerVägverket. Fråninomupp
olikasig iskallVägverketförväntningar på typeratt engagera

aktivaVägverkets ärutvecklingsprojekt. engagemangav
tillgång tillskall kunnaför projektnödvändigt ett t.ex.att

Vid den häroch databaser.Vägverkets kunnande typen av
intressenterviss dellämpligt ägsprojekt det oftaär att aven
skall kunnadettaförutsättning förVägverket. Enutanför att

i bolags-bedrivsverksamhetennaturligtvisgenomföras är att
form.

deviktigtdetutgångspunkter ärVägverketsFrån att nya
kommersiali-verket kanutvecklas inomteknikeridéer och som

utvecklingskost-nedlagdafå tillbakadels förDetta attseras.
marknad för deenfungerandeetableraockså förnader att‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ men

behöverorganisationendentjänsterprodukter och egnasom
handla upp.

intresse inomi Vägverketsinte liggadockDet kan attanses
förutsätt-affärsmässigaharbedriva verksamhetverket som

sitthartill verket ochknutenningar. Verksamhet är somsom
utveckling inom verket bör i den månochi kunnandeursprung

bolagsform. Dettabedrivas igångbarkommersielltden är
möjligheterlångsiktigt bedöms haförutsättning denunder att

meriter.överleva påatt egna



Ett skål för välja bolagsformen för viss verksam-annat att
het, framför bedriva den inom verket, är verksamhetenatt om
bedrivs i konkurrens med privata företag. Genom bolags-
formen klargörs verksamhetens affärsmässiga riskenochstatus
för verksamheten subventioneras med statligaatt medel, utan

detta redovisas,öppet undanröjs.att
En generell förutsättning för verksamhet skall kunnaatt en

bedrivas i bolagsform med Vägverket hel- eller delägaresom
är det finns affärsidé kan tillräckligtatt överskottetten som ge
för finansiering fortsattoch utveckling verksamheten.av

Bolaget ocksåmåste kunna bedrivas och överleva under
förutsättningar privat bolag i bransch.ettsamma som samma

Vidare det viktigtär bolaget har fler uppdragsgivareatt än
Vägverket.

Vägverket har i skrivelse till regeringen redovisaten
följande motiv och kriterier för bolagisering viss verksam-av
het:

Ökad konkurrens och effektivare styrning.-
Möjligheter till alternativ finansiering.—
Möjlighet till samarbetet och samfmansiering utveck-av-
lingsprojekt.
Fördelning kostnader för utveckling.av-
Export vägkunnande.av—

detDå gäller styrningen uppnås bolagiseringgenom en en
renodling och avgränsning verksamheten vad gäller redovis-av
ning, och befogenheter. En sådansamtresurser ansvar
avgränsning viktig inteär minst för bedöma verksamhetsatt en
affärsmässiga förutsättningar och utveckling.

Frågan avgränsning verksamheten kanom ettav ses som av
huvudmotiven för bedriva väg- och brofmansieringsprojektatt
i bolagsforrn. Genom bolagisera dessa projekt detär lättareatt
för utomstående försäkra sig inte subven-att att statenom
tionerar och broarvägar skall finansieras med avgifter.som

I de projektñnansieringsbolag hittills har bildatssom
tillsammans intressentermed inte tillhör den statliga sfärensom
har naturligtvis bolagsformen varit förutsättning för delatetten

och ägarskap.engagemang
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utvecklingsverksamhetförreglerGenerella8.3

och denidéerdeönskvärtdettidigare årSom vi nämnt att
i dekommersialiserasVägverketinomutvecklasteknik som

tillbakaför fådetta. Dettaförutsättningar förfinns attfall det
sänka deförochellerutvecklingskostnader attnedlagda

produktion.upphandlingförkostnadernaframtida av
utvecklingendrivahittills,därför, liksomVägverket bör av

möjligt göradet ärteknik långtidé eller så attatt enenen
liggasedankanKalkylenprojektet.affärsmässig kalkyl över

vidareutveckladet bästbedömning ärgrund förtill attomen
marknadenaktörer påandramedtillsammansi bolagidén ett

tidigt skede.isälja idénförmånligaredet äreller ettattom
utvecklings-viktigtmycketdetbildasbolag ärInnan attett

kommersiell gransk-genomgripandeförprojektet utsätts en
säkerställaskall bl.a.granskningenSyftet med attning. vara

detförutsättningaraffärsmässigahar sådana attprojektetatt
inte kommerdetochmeriter attkan överleva på attegna

sinafrån ägare.ekonomiskt tillskottbehöva något
granskning ärsådanåstadkomma attlämpligtEtt sätt att en

finnsdetbolagiserasVägverketprojekt inominget attutan en
minstmedbidrarutomstående delägarefleraeller sammasom

Vägverket.andrariskkapital ochi forminsats resurser somav
granskningenkommersiellasidan denfaktor vidpositivEn av

kanförfarandedettautvecklingsbolagen te.x.är att genom
erfarenhet.ochindustriell kompetenstillföras

bildas börutvecklingsbolagsamband medI nyttatt ett
i bolagetlångsiktigaför Vägverketsformerna engagemang

ochövervägatidpunktklarläggasj Vägverket bör vid denna
skallverkettidför under hur lång engageratmålsätta varaupp

tillbegränsasböri bolagVägverketsi bolaget. ettengagemang
och verketutvecklingsstadiettidsperiod projektet påden då är
i bolagengageradinteuppfattning ettskall enligt vår t.ex. vara

produktionsverksamhet.bedriverhuvudsakligendettadå
regeringenföreslåmöjlighetenKommittén har övervägt att

Vägverketsför rättbemyndigandegenerellt attbegära ettatt
funnit behovetdockVi harutvecklingsbolag.bilda att nyaav

denunderbegränsatkommerutvecklingsbolag att vara
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tiden ochnärmaste det därför inte bör problemnågotatt vara
inhämta riksdagens godkännande i varje enskilt fall.att

överväganden8.4 för de olika bolagen
Vägverkets dotter- och intressebolag olikaär både vadartav
gäller verksamhetsområden också vad gäller motiven förmen

de för närvarande bedrivs bolag i anslutning tillatt som
Vägverket. Mot bakgrund detta demåste bedömas ochav var

för sig.en

8.4.1 Stockholmsleder AB

En de grundläggande tankarna med SLAB bolagetav attvar
självt skulle disponera de intäktsströmmar kom frånsom
bilavgifter i samband med genomförandet Dennispaketet.av

Dessa avgifter betraktas i dag skatt vägtull ochsom en
kommer efter uppbörd hos Vägverket levereras in tillatten

Vägverket kommer därefter erhållastaten. anslagatt som
vägavgiftema och med hjälp dessamotsvarar skall. verketav

för återbetalningen de lån SLAB tagit ochsvara av som upp
vidareförmedlat till Vägverket för finansiera de i Dennis-att
överenskommelsen beslutade väginvesteringama.

Tanken ursprungligen också kommunen sittattvar genom
delägande skulle få närmare koppling till projektet och atten

skulledetta underlätta genomförandet. sistnämndaDet argu-
har i dag till viss del mist sinmentet betydelse eftersom arbetet

med de faktiska byggnadsprojekten i dag helt bedrivs inom
Vägverket. Projektet sköts sedvanligt ipå enlighetsätt mednu
gällande lagstiftning. Olika samrådsgrupper har tillsätts för att

den kommunala insynen i projektet.trygga
Det främsta för i dag bedriva SLAB:sargumentet att

verksamhet i bolagsform bedömningenär denna organisa-att
tionsform bättre förutsättningar erhålla fördelaktigaattger
lånevillkor på marknaden. Ett bolag bildats for ettsom
speciellt infrastrukturellt projekt bedöms Riksgäldskontoretav
ha möjligheter attrahera andra långivare deän normaltatt som
lånar till riksgälden. Bolagsformen ocksåut pengar ger
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brukligt.vadlånen ärlöptider på änmöjligheter till andra som
förförmånligare villkortillledakan dettaSammantaget

skullevägprojekt vadDennispaketets änfinansieringen somav
Vägverket viadirektupplåningen sköttesfallet avomvar

Riksgäldskontoret.
följasärredovisa, ochavgränsaMöjligheten att upp

tidigarebolagsform. Sombedrivs iblir detprojektet bättre när
inteprojektet tillsigförsäkrablir det lättarenämnt attatt om

medelbekostas med ärfinansieras ochdelnågon avsattasom
vägtullamaelleruppgifter inom Vägverketför andra att

överenskommet iändamål vad äranvänds till andra än som
Dennisuppgörelsen.

finansieringtill förmånligaremöjlighetenSammantaget talar
uppfatt-enligtavgränsning verksamheten, våroch bättre aven

dotterdotterbolag tillligga kvarSLAB börning, för ettatt som
Vägverket.

8.4.2 Rödöbron AB

SLAB. Dels handlarsituationAB änRödöbron har annanen
sida och delsminoritetsägande från Vägverketsdet här ettom

de avgiftersjälvt disponerarvilken bolagetdet bro förär en ny
statliga åtagandetför projektet. Detinomtas ramensom upp

lån bolagetgarantier för deomfattar i projekt intedetta som
tagithar upp.

förutsättning för detBolagsformen här absolutär en
uppfattningprojektet. Enligti vår ärregionala engagemanget

projekt.idenhärVägverket deltardet naturligt typen.att av

ConsultingNational Road ABSwedish8.4.3

möjlighetSverigetillkommit förSweRoad har attatt ge
inomkunnandeorganisatoriska finnsfrämst detexportera som

vägsektom.
SweRoadbedömning har verksamheten inomEnligt vår

Bolaget i dagtillfredsställandeutvecklats sätt. ärpå ett en
goda affärsförutsättningar.organisation medmogen



Vägverket har, enligt vår uppfattning, förutom interna-de
tionella kontakter bolaget skapar inget principielltsom mer
intresse eller behov SweRoad:s verksamhet. fördelEn förav
Vägverket är dock de möjligheter finns för densom egna
personalen under perioder arbeta i internationell miljö.att en

För SweRoad däremot är det enligt bedömningvår helt
nödvändigt ha nära organisatorisk koppling till Väg-att en
verket. Dels sådanöppnar koppling vissa marknader fören upp
bolaget och dels det ökad legitimitet till bolagetsger en
verksamhet. Rekryteringen frånpersonal Vägverketav
underlättas också betydligt det faktum SweRoad äratt ettav av
dotterdotterbolag till verket via ägandet Väginvest.av

Enligt uppfattningvår finns det inte bakgrund denmot av
utveckling och det resultat SweRoad hittills har uppvisatsom
någon anledning överväga alternativt huvudmannaskapatt ett
för bolaget.

8.4.4 Road Survey Technology Sweden AB

RST kan exempel på utvecklingsbolag. I sinett ettses som
egenskap väghållare detär naturligt Vägverket inom denattav

organisationen utvecklar metoder och kunskaper. Detegna nya
ocksåär önskvärt dessa kan ställas till andra aktörersatt

förfogande. Ett sätt åstadkomma detta bolagiseraäratt att
verksamheten.

Innan utvecklingsidé etableradär i formen ettsom av
projekt ombildas till bolag detär dock enligt uppfattningvår
mycket viktigt verksamheten utsätts för genomgripandeatt en
kommersiell granskning. Detta för säkerställaatt att ett av
syftena med bolagisering nämligenuppnås, Vägverketen att

tillbakafår de kostnader lagt på utvecklaattsom man ner en
produkt. Vi har tidigare i avsnitt 8.3 redogjort för vilka
generella regler enligt uppfattningvår bör gälla försom att
bolagisera utvecklingsverksamhet.

Vid överväganden RST naturligtvismåste hänsyn tilltasom
Vägverket via SweRoad endast 40 %att äger bolaget.av
De ingenråder tvekan den teknik RST utvecklarattom som

är mycket betydelse för Vägverkets beställarverksamhetstorav
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uppföljningssys-fungerandemöjligheter utvecklaoch dess att
tem.

gjorts ibeskrivning RSTbakgrund denMot somavav
bolagetsifrågasätaskälavsnitt 8.1.4 finns det dock att

detfrågan bör ställas ärgrundläggandestruktur. Den omsom
iförvalta andelarochligger i intresse ägaVägverkets ettatt

marknaderaffärsverksamhet avlägsnabedriver på såbolag som
iRisken dessa verksamheter måstedet här fråganär om.som

utvecklings-tillbaka nedlagdaställas möjligheterna attmot
helägda dotterbolagförhållandevis antaletkostnader. Det stora

ifrågasättas.inom RST-koncemen kan också
förgenerella regler utveck-Enligt bedömning bör devår

gälla föri avsnitt 8.3lingsbolag redovisat ävenharsom
RST:s nuvarande verksamhet.

i egenskapuppfattningen VägverketKommittén är att s.nav
sini RST skall verka för bolagetdelägare omstructurerarattav

verksamhetsinrirtning skallstruktur ochverksamhet. Bolagets
utvecklingsverksamhetgenerella regler fördemot somsvara

vi tidigare redogjort för. Vägverket bör presenterasnarast en
strukturförindringamaför regeringen beskriver hurplan som

genomföras.kan
för det arbete pågår medVägverket bör också verka att son

prioritetfortsatt hög ochrenodla bolagets strukturatt ges en
möjligt.genomförs i hög takt det ärså somen

Övergripande ledning8.5 struktur och

bolagsdel,inom Vägverketsolika huvudverksamhetemaDet tre
avgiftsfinanseradei i i i Ä i i finansiell verksamheti anslutning till väg-

kunskaps-ochbroprojekt, teknikutvecklingsverksamhetoch
förhållandevisenligt uppfattning, i grundenhar, vårexport
lelningen förinnebär iliten koppling sinsemellan. Detta deatt

innas olikainom börde verksamhetsgrenama bolagsdelentre
för aktuella verksanheten.kompetens relevant denärsom

ledning förDet bör dock finnas äräven en som genensam
samtliga och har affärsmässig erfirenhet ochverksamheter som

Vidare i ledniigen finnaskompetens. bör det den gemensamma
projektutveckling.kunskap och erfarenhet av



Mot bakgrund detta föreslår följande övergripandeav
struktur för bolagsverksamheten:

VÄGINVEST

40%100%100%

VÄGKREDIT RSTSWEROADAB
SWEDEN AB

30%5%1

RÖDÖBRON SLAB
AB

Fig. till7. Förslag övergripande struktur för Vägverkets
bolagsverksamhet

Väginvest blir här holdingbolag för de verksamhetsgrenartre
finns inom bolagsverksamheten. Som framgår figurensom av

föreslår vi bolag, Vägkredit AB, skall bildas.att ett nytt
Vägkredit AB skall moderbolag för de projektfinansie-vara
ringsbolag finns i dag. SweRoad och RST läggs direktsom
under Väginvest.

Organisationen innebär Väginvest får det samladeatt
för den affärsmässig utvecklingen inom de tillansvaret

knutnaVägverket bolagen. Väginvest bör ha styrelse meden
inslag kan bidra med affärsmässig erfarenhet ochexterna som
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projektutveckling.erfarenhet vad gällermed kompetens och
i Väginvest.styrelseordförandeRegeringen bör utse

Vägkredit ABinrätta ärTanken med attettatt man
finnsskillnadhärigenom den grundläggandebetonar som

övriga bolagen.projektfinansieringsbolagen och demellan
inom deStorleken kapital kommer omsättasdetpå attsom

bedömning det kanprojekten bidrar tillolika vår att vara
avgifts-från olikavärdefullt samla erfarenhet och kunskapatt

Bolaget skallprojekt i bolag.fmansierade gemensamtett
ägarintressen iaktierna tillvarata Vägverkets deförvaltat och

projektfinansieringsbolagen. Vågkreditstill knutnaverket
projektfinansieringsbolagenuppgift förse de olikabör attvara

krediter.effektiv upplåning och billigamed en
fler projekt-från tillkommaVi har här det kanutgått att

genomföra storstadsöverens-finansieringsbolag fort.ex att
Vägkredit styrelsekommelsen i Göteborg. bör ha meden

inslagfrån visst medVägverket. Ett externtrepresentanter
finnas i dennakunskap projektfmansiering bör ocksåom

naturligtvisolika projektfinansieringsbolagen börstyrelse. De
förutsättningarledning speglar ochha styrelse och somen

ägande i aktuella projektet.det
förslag tilli inkomma medVägverket bör uppdrag attges

SweRoadbolagsordningama för Väginvest,de ändringar av
de före-för genomföra häroch RST nödvändigaär attsom

Vidare skallförändringarna bolagsstrukturen.slagna av
Vägkredit AB.bolagsordning förlämna förslag tillVägverket

härorganisationsstrukturFördelarna med den som presen-
uppfattning följande:enligtär vårterats

ledningshänseende. SeparataOrganisationen tydligär ur-
olika verksam-tillledningar tillsättas kan bidra dekan som

inomtydligtheternas utveckling. Det blir också var
verksamheterna.ligger för de olikaVägverket ansvaret

synvinkel det fördelUr administrativ verksamheterär atten-
i sig.karaktär samlas förärsom samma grupper varav

Möjligheterna till uppföljning och kontroll blir bättre om-
i enheterverksamheter likartad samlastyp sam-av egna



tidigt det finns ledning har det övergripandesom en som
för samtliga verksamheter. Strukturen möjliggöransvaret

de olika enheterna styrelseratt har speciellstyrs av som
erfarenhet och kompetens för den aktuella verksamheten.

Ansvaret för utvecklingsverksamheten inom RST blir
avskilt tydligt.och Det formella avståndet till Vägverket,

denär för andel i bolaget,ytterstsom statenssom ansvarar
blir kortare.

8.6 Insyn och kontroll

Eftersom de här aktuella verksamheterna redan drivs i bolags-
form kommer den föreslagna övergripande strukturenav oss
inte innebära förändringnågonatt de styrformer finnsav som
i dag.

Det är dock viktigt följande aspekter beaktas i frågaatt om
hur tillämpar de styrformerstaten aktuellaär för bolagen:som

Att det i respektive bolags bolagsordning klart framgår vad-
bolagetsär uppgift så verksamheten hålls inomsom att

fastställda ramar.

Att denstaten helaäger eller delarytterstsom som av-
verksamheten har möjlighet påverka valet styrelseatt av
och revisorer så löpande kan påverka styrningenatt staten
och kontrollen bolaget.av

sambandI med Vägverket, till följd denatt ändradeav
bolagsstrukturen, lämnar förslag till förändringar bolagsord-av
ningarna bör samtliga bolagsordningar revideras med syftet att

liknandeuppnå styrformer för de olika bolagen och med
beaktande de aspekter nämntav som ovan.
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kapitalbehovFramtida8.7

kapitzlbehovetframtidadetbedömningarföljandeVi gör om
olika bolagen.i de

detändras kommerSweRoad inteverksamhetsidén förOm
verksam-ikapital bolagetsbehovinte någotuppstå nyttatt av

förutvecklingenfaktumdetpåstående baseras páhet. Detta att
dagiochperiodlängrestabilhar varit överbolaget att nanen

uppdragsgivamakanalerupparbetademycket välhar gentemot
tyder påingentingfinns hellerDet attsin marknad.på som

minskaskullemarknaddennaomfattningen uppdragen påav
framtiden.under den närmaste

kapitalnuvarandeprojektñnansieringsbolagen ärFör
för denförutsättning stårtillräckligt under garantatt staten som

inom SLAB.projektenförupplåning krävssom



9 Genomförande förslagenav -

Vägverket

9.1 förFrågor riksdagen
Enligt bedömningvår bör riksdagen bakgrund detmot av

förts i detta betänkande enbart ställning tillresonemang tasom
följande principer för bolagisering Vägverkets produk-en av
tionsdivision.

Godkänna produktionsdivisionen ombildas tillatt ett av-
helägt aktiebolag den 1 januaristaten 1996.per

Bemyndiga regeringen genomföra bolagisering ochatt en-
överföra delar Vägverkets verksamhet med tillgångarav
och skulder till det nybildade bolaget.

Godkänna endast den del pensionsskuldenatt ärav som-
hänförlig till den personal vid bolagiseringstillfállet ärsom
aktiv i verksamheten förs över till det nybildade bolaget.

Bemyndiga regeringen ändring Vägverketsatt genom en av-
instruktion produktionsdivisionen möjlighet fr.o.m.attge
den l januari 1995 inom utökat verksamhets-ettagera
område. Produktionsdivisionen skall få utföra arbeten inom
mark- och anläggningsområdet järnvägar,rör vägar,som
flygplatser, hamnar, parker och avloppsled-samt vatten-
ningar.

I samband med regeringen inhämtar dessa bemyndigandenatt
bör riksdagen informeras hur bolagiseringen Vägverketsom av
produktionsdivision är tänkt genomföras. Informationen böratt
vid sidan de övergripande frågorna bl.a.ävenav mer avse
kapitalstruktur och aktiekapitalets storlek.



kontrollstationer9.2 Tidtabell och

börinom Vägverkethur arbetetredogjort förVi har tidigare
bolagiserasproduktionsdivisionentill dessbedrivas fram att

följandesammanfattas ikan1996. arbetejanuari Dettaden 1
punkter:

effektiviseringspro-fullfölja sittskallProduktionsdivisionen-
affárskunnande såsitt marknads- ochoch stärka att engram

genomföras dendivisionen kanbolagisering perav
januari 1996.1

sin beställarkompe-trafikdivisionen skall ha stärktVäg- och-
samladeupphandling kan ske deeffektivsåtens att av

produkter med utgångs-väghâllningstj ochbehovet änsterav
trafikpolitiska målen.uppfyllandet depunkt från av

församladegeneraldirektör detVägverkets ansvaret attges-
åtgärder.genomföra dessai sin styrelsesamråd med

förberedaviktigt medenligt mening arbetetDet är vår attatt
förtill regeringen. Dettabolagiseringen löpande attrapporteras

riksdageninformerafölja arbetet ochregeringen skall kunna
förändringsprocess pågår.den somom

tidigareregeringen,uppfattningEnligt börvår som
kommai uppdraginledningsvis Vägverketnämnt, attge

innanlösasproblem måstemed inventering de. ensomaven
L L L L L också utarbetagenomföras. Vägverket börbolagisering kan en

olikade del-genomföras ochskall närplan för hur arbetet
vidare förVägverket börklara.skallmomenten rege-vara

neddrag-i vilken taktplan för hur ochringen presentera en
genomföras.skallningen personalresurserav

tillvid följande tillfällenVägverket bör rapportera rege-
fullföljts och de problemringen det arbete somomsomom

1994, den februari 1995september llösa: den 1återstår att
juni 1995.och den 1
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10 Genomförande förslagenav -

Vägverkets dotterbolag

10.1 Frågor för riksdagen
De förändringar strukturen för Vägverkets bolagsverksam-av
het vi föreslår innebär riksdagen bör ställning tillsom att ta
följande.

Godkänna dotterbolag, Vägkreditatt AB, bildas.ett nytt-
Bolagets uppgift skall förvalta aktier tillvarataochattvara
ägarintressen i de projektfmansieringsbolag är knutnasom
till Vägverket.

Bemyndiga regeringen godkänna ändringar i bolagsord-att-
ningarna för Vägverkets investerings Aktiebolag Väginvest,
Swedish National Road Consulting AB SweRoad och Road
Survey Technology Sweden AB.

10.2 Tidtabell

Vägverket skall för regeringen redovisa förslag till föränd-
ringar bolagsordningarna för Väginvest, SweRoad och RST.av
Vidare skall Vägverket lämna förslag till bolagsordning för
Vägkredit AB. Målsättningen bör den bolagsstruk-attvara nya

skall frångälla den 1 januari 1995.turen
Vägverket skall vidare plan för regeringenpresentera en

huröver strukturförändringarna i RST skall genomföras.





11 Vilka alternativenär till

kommitténs förslag

11.1 Vägverket

Enligt bedömning finnsvår det huvudsakligatvå alternativ till
den förordade lösningen med bolagiseringav oss en av
produktionsdivisionen den 1 januari 1996. Det är attper ena

blilåta bolagisera produktionsdivisionen och detatt andra är att
hela eller delar divisionen går med någonav samman annan
aktör på marknaden.

11.1.1 Ingen bolagisering

Det alternativet alltsåär produktionsdivisionen liggerattena
kvar hos Vägverket i dag planer framtidapåutansom en
bolagisering.

Ett sådant alternativ skulle enligt meningvår inverka
negativt på det föråndrings- och rationaliseringsarbete som
redan har inletts inom produktionsdivisionen. Visserligen skulle
beställar- och leverantörsrollema inom Vägverket kunna
utvecklas ytterligare och beställarsidan skulle få mycket goda
möjligheter under längre period bygga sin kompe-att en upp

Inom produktionsdivisionen skulletens. dock omvandlings-
trycket och intensiteten i rationaliseringsarbetet bli avsevärt
mycket lägre jämfört med situation då det bestämtär atten
verksamheten skall bolagiseras vid given tidpunkt.en

En sådan utveckling enligtär uppfattningvar inte acceptabel
bakgrund de värden inommot statsbudgetenstoraav som

Vägverket hanterar. Det är vikt den rationaliserings-stor attav
potential finns inom Vägverket tillomsätts möjlighetsom atten
på kostnadseffektivare sätt producera väghållningstjänster.ett
I situation där Vägverkets produktionsdivision ligger kvaren
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finnasfrågan alltidkommerorganisationeninom den attegna
möjligaeffektivast sätt.sina medel påförvaltarverketom

Sammangående med aktör11.1.2 annan

lösningenförordade ärtill denalternativetDet andra attossav
medproduktionsdivisionenproduktionsbolaget går samman

detta vis utöka ochmarknaden föraktör påpånågon attannan
handlings-Ett sådantoch kompetens.sin verksamhetbredda

produktionsdivisioneninnebärakunnaalternativ skulle att
erfarenhet verka på öppenaffärsmässighet ochtillförs att enav

saknas ii utsträckningi dagerfarenhetmarknad, storsomen
organisationen.den egna

analys kommit framoch iförslag vårVi har dettaövervägt
förutsättningarinte harproduktionsdivisionen i dagslägettill att

utvecklingsarbeteaktör. Detihop medför någongåatt annan
slutförasdivisioneninom måsteför närvarande pågårsom

bli aktuellt.innan sammangående kanett
rationalise-betydandekonstateraVi vidare kunnathar att

inomkunnaeffektiviseringsvinster skulle uppnåsrings- och
produktionsteknisk samverkanväghållningsområdet genom en

möjligheterDessalandets kommuner.mellan Vägverket och
mening utredas.bör enligt vår

dotterbolagVägverkets11.2

skall belysasärskiltdirektivI kommitténs nämns att
för Vägverketshuvudmannaskapkonsekvenserna ett‘ ‘ ‘ ‘ ‘ av

Vägverket.dotterbolag skilt från
regeringen 1993igrund i årsdelvis sinDetta har att

bil. 7 har anfört199293:100budgetproposition prop. att
bördotterbolag övervägas iför Vägverketsägarfunktionen

bolagiseras.produktionsverksamhetenmedsamband att
nuvarandeaktierna iRegeringen vidare Vägverketssäger att

förvaltasinte längre bör Vägverketdotterbolag då utan avav
regeringen.



Vi har i arbetetvårt med Vägverkets dotterbolag övervägt
möjligheterna föra över verksamheterna till andra huvudmänatt
och i samband med detta kommit till följande slutsatser.

All utvecklingsverksamhet kommersialiseragår attsom
skall på sikt föras till privat huvudman i enlighet med deen
riktlinjer angivit i avsnitt 8.3. Ett alternativ ärsom att
direkt, i form och rättigheter sälja det utveck-te.x. patentav
lingsarbete och de metoder fram inom Vägverket.tassom
Denna möjlighet bör utnyttjas i de fall den bedömassom som
förmånligare bolagisering.än Detta utifrån avvägningen en
mellan projektets risker och möjligheterna få tillbakaatt
nedlagda utvecklingskostnader.

För SweRoad:s del skulle huvudmannaskap skilt frånett
Vägverket innebära företaget skulle mistegå denatt om
legitimitet kopplingen till Vägverket innebär. Tillgänglig-som
heten till vissa marknader SweRoad i dag verkar skullepåsom
också försvåras kopplingen till Vägverket försvann. Vårom
bedömning är SweRoad lång siktpå inte skulle kunnaatt
överleva den koppling till Vägverketutan bolaget har isom
dag.

Då det gäller projektñnansieringsbolaget SLAB är det enda
alternativet till det nuvarande huvudmannaskapet enligt vår
mening verksamheten helt och hållet bedrevsatt inom Väg-
verket och bolaget avvecklades. Vi har tidigare,att i avsnitt
8.4.1, redogjort för skälen varför bolaget ändå bör finnas kvar
nämligen möjligheten erhålla förmånligare finansie-att
ringsvillkor och möjligheten till tydligarepå sättatt ett
särredovisa den verksamhet bedrivs inom bolaget.som
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12 Konsekvenser till följd av

EES-avtalet

I samband med EES-avtalet trädde i kraft den l januariatt
1994 gäller i Sverige antal bestämmelser olikapå områdenett

är anpassning till det regelverk finns inom detsom en som
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet EES. Vi kommer
i detta kapitel översiktligt belysa huratt några dessaav
bestämmelser kommer påverka Vägverket, produktions-att
divisionen och bolagisering den De områden vien av senare.

förär regler offentlig upphandlingtar och regler för skyddupp
arbetstagares rättigheter vid företagsöverlåtelser.av
Vägverket påverkas naturligtvis även i andra sammanhang
EES-avtalet de områden här tordeav men tarsom upp vara

de förknippadeär med förändringmest produktions-som en av
divisionens organisatoriska hemvist.

12.1 Lagen offentlig upphandlingom

De bestämmelser för offentlig upphandling gäller inomsom
EES eftergäller den 1 januari 1994 i Sverige.även Bestäm-
melserna återfinns i lagen 1992:1528 offentligsom om
upphandling är anpassning det svenska regelverket tillen av

direktivdet reglerar den offentliga upphandlingen inomsom
Europeiskaden unionen EU. I samband med lagen träddeatt

kraft 1 januarii den 1994 upphör bl.a. upphandlingsförord-
ningen gälla,att

Lagen upphandlingomfattar görs såväl statsom av som
kommun överstiger vissaoch tröskelvärden. Produktions-som
divisionen kommer, längeså den är del myndighetenen av
Vägverket, deomfattas bestämmelserna för offentligatt av nya
upphandling.

Grundprincipema i lagen överensstämmer i huvudsak med
principerna i dagens upphandlingsförordning vad gäller



SOU 1994111100

dettaUtöverobjektivitet.ochaffärsmässighetkonkurrens,
regleringomfattandeförhållandevislageninnebär den ennya

kravupphandlingsförfaranden, påannonsering,krav på nyaav
för ochdokumentation insyntidsfrister och krav påbestämda
överprövningbestämmelserinnehåller ävenkontroll. Lagen om

upphandlingsbeslut.fattadeav
för Väg-konsekvenserpraktiskaantalleder tillDetta ett

nämligen:verket,

Ökade planering verksam-framförhållning ochkrav på av-
heten.

tröskelvärden.bevakningIfrav på av-
infordrandepublicering ochbeträffandeformaliseringOkad-

anbud.av
insyntillgodose krav påförUpprättande attrapporterav—

och kontroll.
eventuellkonsekvensernahanteraHandlingsberedskap att av-

skadestånd.överprövning kraveller på

handi förstanaturligtviskommerDessa konsekvenser att
Produktions-trafikdivision.ochVägverketspåverka väg

dåi fall depåverkas dedock ocksådivisionen kommer att
uppdragutföra delar deföranlitar underentreprenörer att av

ambitionenvi tidigare ärerhållit. Som nämntdivisionensom
produktions-inomskall ökaunderentreprenaderandelenatt

divisionen.
delförbliförslagenligtDivisionen kommer vårt att aven

januari 1996. Dettafram till den 1Vägverketmyndigheten
haårstid andrakommerdivisionen underinnebär två attatte e e e e ‘ e

upphandlingsfrågoriinsynöppenhet ochsig vad gällerkrav på
kommerProduktionsdivisionenhar.vad konkurrentemaän

underentre-upphandlandesig vidkravockså ha andra påatt av
problemtillkan ledaverksamheten. Dettai denprenörer egna

tidsfrister iförReglernatidsaspekten.främst vad gäller
detefterunderentreprenörerupphandlingmedsamband attav
utgöratotalentreprenad kan kommahar erhållit attte.x. enman

produktionsdivisionens verksam-utvecklingenhinder förett av
het.
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I situation bolagisering inte planerades ochen en
Vägverkets beställningar fullt upphandlades i konkurrensut
skulle dessa aspekter långsiktigt utgöra hinder förett stort
utvecklingen den produktionsverksamheten.av egna

12.2 Skydd arbetstagares rättigheter vidav
företagsöverlâtelser

På arbetsrättens innebärområde ikraftträdandet EES-avtaletav
Sverige från den januaril 1994att åtagit sig följa EG-att tre

direktiv. Ett dessa direktiv 77187EEG behandlar skyddav
arbetstagares rättigheter vid företagsöverlåtelser. Dettaav

direktiv kan komma påverka bolagisering Vägverketsatt en av
produktionsverksamhet.

Direktivet innebär bl.a. följande:

Rättigheter och skyldigheter till följd anställningsavtalettav-
eller anställningsförhållandenett gäller vid tidpunktensom
för överlåtelsen företag övergår automatiskt till denettav

övertar verksamheten.som

Efter överlåtelse är den övertagit verksamhetenen som-
bunden till villkoren i de kollektivavtal gällde vidsom
tidpunkten för överlåtelsen.

1992 års arbetsrättskommitté har i sitt delbetänkande om ny
anställningsskyddslag SOU 1993:32 tagit fråganupp om
skydd för anställda vid företagsöverlåtelser. Kommittén har
funnit gällande svensk rätt tillfredsställandeatt är depå ovan
nämnda området och konstaterar därför någon lagstift-att ny
ning inte bör införas.nu

Arbetsrättskommittén dockär inte enig detnär gäller denna
tolkning direktivet och säger ide betänkandeattav ett senare
skall frågor rör anställningsskyddta och medinflyt-upp som
ande vid bolagiseringar. Det kan därför finnas anledning att,
i det fortsatta arbetet med bolagiseringen Vägverketsav
produktionsverksamhet, bevaka frågan hur direktivetom
fortsättningsvis kommer behandlas.att





13 bakgrundKort till kommitténs

uppdrag
1 januariDen 1992 genomfördes efter beslut riksdag ochav

regering förändring Vägverkets organisation. Denen av nya
organisationen består beställardel och produktionsdel.av en en
Väg- och trafikdivisionen i dag beställareagerar som av
tjänster från produktionsdivisionen. Efter förslag i 1992 års
budgetproposition beslutades inrättandetäven särskildom av en
bolagsenhet skild från verkets myndighetsuppgifter. Enhetens
uppgift förvaltaår aktier i verkets dotterbolag bedrivaochatt
affärsutveckling inom dessa.

Generaldirektör___1_ KoncemledningRåd Koncemchef
KoncemfunktionerKansli
Ekonomi Finans

Personallm°m°‘°&quot; MiljöTrafiksäkerhet
Information

Juridik
Bolagsverksamhet

— l_____Tj
VäqinvestABDivisionDivision

ProduktionVåg Trafik

Fig. Vägverkets nuvarande organisation
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regeringens samladeredovisasbudgetproposition1993I års
Strateginframtida verksamhet.strategi vad gäller Vägverkets

marknads-helt skallproduktionsverksamhetinnebär verketsatt
skallVerksamhetenkonkurrens.för fulloch utsättasanpassas

RiksdagenVägverket.huvudmanföras till änockså annanen
beställarfunktionenbeslutatfrån regeringenhar efter förslag att

nyinvesteringar i75% Vägverketsminstskall upphandla av
samtliga1994 skall1993. Fr.o.m. årkonkurrens under år av

Motsvarandeupphandlas i konkurrens.verkets nyinvesteringar
1994under uppgåunderhâllsarbeten skall årsiffra för drift och

till 50%.
åtskilj-vidare medskallStrategin innebär gåäven att man

bolagisera denoch utförareandet beställare attgenomav
propositionenproduktionsdivisionen. I sägsnuvarande att

1995. Bolagetinriktasbolagiseringstidpunkten skall årmot
arbetarNär bolagetFörsta skedeskall i ägas staten.ett av

fungerandeförutsättningar ochutifrån helt kommersiella på en
privatiseringmarknad bör övervägas.en



Särskilt yttrande
Connie der Capellenav van

Utredningen har i sitt betänkande behandlat delfrågortvä
avseende bolagsbildning vid Vägverket. Utredningen har härvid
övervägt och lämnat förslag rörande dels bolagiseringen av
Vägverkets produktionsverksamhet, dels struktur, huvud-
marmaskap, beslutsordning avseende Vägverkets hel- ochm.m.
delägda dotterbolag. Jag kan konstatera de slutsatser och deatt
åtgärdsförslag utredningen redovisar i sin behandlingsom av
dessa frågor i vissa fall innebär från principeravsteg som
tidigare lagts fast riksdag och regering.av

Statsmaktema har beslutat nedanstående principer tillom
grund för prövning den statliga verksamheten och dessav
organisation:

Det offentliga åtagandet måste prövas stematisktmera s
för komma tillrätta med de problem i denatt som inns
svenska ekonomin. Målsättningen minskaär de offentliatt a
utgifterna. Staten bör varken äga, driva eller finansiera ver -samhet inte utgör centralt statligt intresse.ettsom

Ren konkurrensutsatt verksamhet bör inte ä statenas av
säljas till privata ägare. Statensutan ägande bör tillegränsas

verksamheter på marknader där det råder ofullständig konkur-
utpräglade oligopol- och olmarknadeinlt.ex.rens, mono

dessa fall bör åtgärder vidtas för åsta komma bättreatt
fungerande marknader innan försäljning äbörjas. Statenen
bör endast i undantagsfall och då med motivestämda
uppträda ägare verksamheter har kommersiellasom av som
förutsättningar.

I vissa fall kan det finnas motiv för sigägnar åtatt staten
kommersiell verksamhet. Ett motiv kan kompe-starvara a
tensmässiga samband med myndi hetsverksamheten. dessaI
fall bör alltid ställa skallman gan vem som vara
huvudman. Det iär normalfal inte lämpligt bolag ägset att av
myndigheter. Detta synsätt gäller även för bolagsbildning för
bedrivande tjänsteexport. Det bör i stället övervägasav om
verksamheten kan bedrivas inom för myndigheten ellerramen

bolaget skall ägas regeringen.om av
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i förstautredningenjagovanståendebakgrundMot attanserav
utred-verksamheterdevilkenborde ha analyserathand av

kvar inomfinnasbörarbete, staten.i sittningen berört som
kunnaproduktionsbolagetperspektiv bör snarastUtifrån detta

primärtintemening, ärminenligteftersom det, ettprivatiseras
övergångsfas börUnderbygga vägar.förintresse staten att en

frittbolaget ärmarkeraförregeringenbolaget attägas attav
kanmyndigheten. Jagupphandlandefrån denoch oberoende

bedrivs i Road Surveyverksamhetfinna deninte heller att som
statlig angelägen-primärt ärRSTSweden ABTechnology en

säljas tillkunnadärföri RST börStatens andelhet. snarast
privat ägare.

statlig angelägenhet.falli vissakanTjänsteexport vara en
idriva dennaanledningingenfinns det ettattDäremot numera

avgifts-bedrivaförFörutsättningarnasärskilt bolag. att
blivit mark-harverksamhetefterfrågestyrdfinansierad, mer

i harEkonomistymingennadslika under år. statensenare
förordningsärskildVidare finnsvästentligt.utvecklats somen

Tjänsteexportförordningen SFStjänsteexport,reglerar
därförjagSammanfattningsvis1992:192. att omanser

tjänsteexport börskallfortsättningsvis utövaVägverket även
SweRoadinnebärDettainom myndigheten.skedetta kunna att

avvecklas.bör kunna
bedrivaskall kunnaVägverketUtredningen föreslår att

utvecklingsbolag. Det kansärskildaiutvecklingsverksamhet
skall sigägna åtVägverketifrågasättasmin meningenligt om

idé teknikellerintroducerasyftetutveckling medteknisk att en
marknad.på en

smlig angelägenhetbetraktasomVerksamhet är att. ensomr r r r r r r ‘ . däremot enligtbörintressenterflerabedrivs medoch ensom
exempel dettapå ärbolagsform. Ettimening drivasmin

AB SLABStockholmslezler ärgällerdetRödöbron AB. När
Förändringar harsjälvklar.likaemellertid intebolagsformen

associa-påverkar fråganbildadesskett sedan bolaget omsom
betraktasavgifter kommertionsform. De tasatt som ensom

inombyggnadsprojekten heltdrivsfaktiskaoch deskatt
från konmunenmedverkan änVägverket utan genomannan

behållaUtredningensinsyn via samrådsgrupper. attargument
ochsärredovisa, avgränsamöjlighetenbolagsformen är attatt
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följa projektet ökar verksamheten bedrivs i bolags-upp om
form. Vidare utredningen bolagsformen bättreattanser ger
förutsättningar få fördelaktiga lånevillkor på marknaden.att
Enligt min mening bör särredovisning inom myndighetenen

fullt tillfredsställande. Vad gäller lånemöjlighetemavara
instämmer jag i det i vissa fall kan fördelaktigare föratt vara

bolag låna till projekt jämförtavgränsat medett att ettupp
Riksgäldskontorets upplåning. Detta beror dock bl.a. påstora

statligade garantier ställts inte har avgiftsbelagts. Iatt utsom
fallde Riksgäldskontoret avgift för sina garantier ärtar ut en

intedet själklart lån på den öppna marknaden äratt ett
fördelaktigare. Jag Riksgäldskontoret bör utreda deattanser
olika lånemöjlighetema innan fattar beslut bolagsfonnman om
eller inte.

När det gäller utredningens förslag till övergripande
struktur och ledning ifrågasätter jag behovet särskildaom av
bolag under Vägverket är så det finns skäl tillstort att att
bygga koncemstruktur. Det finns däremot skälstor attenupp
förtydliga mellan myndighets- och bolags-världenansvaret

ha holdingbolag vilketunder eventuella bolagatt ettgenom
Jag instämmer därför med utredningens analys detsorterar. att

finnasbör Väginvest holdingbolag.utgör Jagett som anser
däremot inte det härutöver behöver finnas särskiltatt ett
Vägkredit moderbolag för projektfmansierings-utgörsom
bolagen.

Slutligen vill jag beröra frågan pensionsskuldensom
överförande till produktionsbolaget. Utredningen pekar på att

ekonomiskade förutsättningarna för produktionsbolaget och
bolagets kapitalstruktur har betydelse för bolagets utveck-stor
lingsmöjligheter. Utredningen produktionsbolaget inteattanser
orkar bära hela den pensionsskuld upparbetats i verksam-som
heten endast för den personal finns i organisationenutan som
vid bolagiseringstillfållet. instämmerJag i bolaget måsteatt

sådana ekonomiska förutsättningar det går uppnåatt attges en
långsiktig lönsamhet. Detta bör emellertid inte ske bekost-på
nad från de fastlagda principerna hur pensions-avstegav om
åtagandena skall regleras vid överföringen statlig verksam-av
het till associationsform.annan
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Kommittédirektiv W

Dir. 1993:66
Bolagisering Vägverkets produktionsverksamhetav m.m.

Dir. 1993:66

Beslut vid regeringssammanträde1993-05-13

Chefen för Kommunikationsdepanementet, statsrådetOdell, anför.

Mitt förslag

föreslårJag kommitté tillkallas uppgiftmed föreslåatt nödvändigaen att
åtgärder inför bolagisering Vägverkets produktionsverksamhet.en av

Kommittén bör ävenredovisaövervägandenoch förslag Vägverketsom
dotterbolag vad gäller struktur, huvudmannaskap,beslutsordning m.m.

Kommittén skall den 1 december 1993 redovisa förslag frågorsenast i
kan komma kräva riksdagensatt ställningstagande. Därefter skallsom

kommittén fortlöpande till regeringenlämna förslag i andraväsentliga frågor
inför bolagisering. Kommittén skall ha slutfört sitt uppdrag den 1en senast
juli 1994.

Bakgrund

Beslutade åtgärder och tidigare överväganden

Vägverkets produkzionsverksamhet-
Vägverkets verksamhet och organisation har under de årensenaste

genomgått flera Riksdagenförändringar. beslutadeår 1991 prop. 199091:
87, bet. 19909l:TU26, rskr. l99091:326 genomgripande föränd-om en
ring Vägverkets organisation. Den organisationen, infördesav nya som
fr.o.m. den 1992,l januari består beställardel då benämndav en -väghållningsdivisionen, väg- och trañkdivisionen ochnumera en pro--
duktionsdel produktionsdivisionen. I samband med denna organisations--
förändring föreslogs ändringäven Vägverkets regionala förvaltning.en av
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länsindel-överensstämdemed24 regionerfunnitshade detTidigare som
regioner ochin i sjudelatsväghällningsdivisionenningen. harNu pro-

fem områden.duktionsdivisionen i
bil.199192:100budgetproposition prop.årsi 1992förslagEfter

det börriksdagen beslutat1991922248 har att199l92:TUlS, rskr.bet.
kommersiella verksam-för denbolagsenhetensärskild enhet-inrättas en -

förvaltauppgiftEnhetens ärmyndighetsuppgiftema. attfrånskildhet ärsom
affärsutveckling.nödvändigbedrivaochdotterbolagaktier i verkets

199293:2, bet.1992 prop.ärvidarebeslutadeRiksdagen
skulle läggasnedTrañksäkerhetsverket199293:58l99293:TU1, rskr. att

därmedVägverket harVägverket.övergå tilluppgifter skulleoch dessatt
propositionregeringenstrafiksäkerheten. Iförövergripandegivits ett ansvar

inför 2000-taletTrañksäkerheten vägarna199293:16lprop. om
trafiksäkerhetsarbetetinriktningenförslag den närmareframläggs avom

1990-talet.under
miljö-för bl.a.sektorsansvarockså givitsTidigare har Vägverket ett

frågorna.
hemställttrañkutskottetvadriksdagen1993 godkände15 aprilDen
199293:bet.produktionsverksamhetVägverketsbolagiseringrörande av

regeringensgodkännandeinnebär1992931272. BeslutetTU24, rskr. ett av
bil.l99293:l00 7.budgetproposition prop.förslag i 1993 års

samladeregeringens över-redovisasbudgetproposition1993 årsI
Vägverketharverksamhet. IdagframtidaVägverketsbeträffandeväganden
inkluderarhuvudsakvilket iväghällningenstatligaför densamlatett ansvar

framtiden börstatliga Idrift det vägnätet. statenbyggandeochplanering, av
väghällningstjänsterochväghällningsprodukterbeställareverka avsom en

uppgift Vägverketbörmål.trañkpolitiska Dennaför riksdagensinom ramen
utföra.myndighetsåsomstatens

marknadsanpassashandheltefterproduktionsverksamhetbörVägverkets
huvudman. Iföras tillför full konkurrensoch utsättas samt annanen

Vägverketstakti vilkenantal målföreslåspropositionen ett angersom
75 %minst1993 skallUnder årkonkurrensutsättas.verksamhet bör av

väghållnings-i konkurrensupphandlasnyinvesteringarVägverkets av
Vägverkets100 %1994 skallinledningen ärdivisionen. Fr.o.m. avav

affärsmässigapåväghällningsdivisionenupphandlasnyinvesteringar av
drift- och under-siffra förMotsvarandekonkurrens.grunder och under

1994.50 % ärskall minsthällsverksamheten vara
produktionsverksamhetVägverketsföreslåspropositionenI att

produktionsbolag skall1995.inriktning är Detbolagiseras med mot som
självständigtbolag.produktionsverksamhetbörbildas Vägverkets ettvaraav

förutsättningar förbolaget. Närförsta skede skall ägal staten enett
privatisering finns bör detta övervägas.

verksamhetVägverketsvidarebudgetproposition1993 årsI attanges
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skall riktas tillväxtbefrämjande vägåtgärder i syfte bidra tillmot deatt
trañkpolitiska målen. Frågor miljö,rör trafiksäkerhet och regionalsom
balans skall fortsatt betydelsei verksamheten. förInomstorges en ramen
dessamål Vägverketär ansvarigt för väghållningen det statliga vägnätetav
med för trafiksäkerhet och miljö.ansvar

Vägverkets dotterbolag-
Vägverket förvaltar i dag aktier i antal hel- eller delägdastatens ett

bolag.
Vägverkets lnvesteringsaktiebolag Väginvest är helägt och skall

tillvarata intressen i de s.k. projektbolag bildatsstatens för avgifts-som
finansierade vägprojekt. Väginvest förvaltar för räkning 80 %statens av
aktierna i Stockholmsleder SLAB,AB bildats till följd det s.k.som av
Dennispaketet, 15 % aktiema i Rödöbron bildats församt ABav som
uppgiften anlägga avgiftsfmansierad broförbindelse i Storsjönatt ien
Jämtland.

Även Swedish National Road Consulting AB SweRoad helägtAB är
bedriveroch på affärsmässigagrunder exportverksamhetpå väghållnings-

området. SweRoad förvaltarAB för räkning 40 % aktiema i Roadstatens av
Survey Technology Sweden RSTAB Sweden har till uppgift attsom
erbjuda särskilda kommersiella vägtjänster i Sverige och utomlands.

Svensk-Danska Broförbindelsen AB SVEDAB bl.a. försvarar
byggande, drift och underhåll finansiering de svenska anslut-samt av

Öresundsförbindelsen.ningarna till Vägverket och förvaltarBanverket
hälften aktier i SVEDAB.statensvar av

1993I års budgetproposition föreslås Väginvest under övergångs-att en
period skall förvaltaäga och aktierna i samtliga till Vägverket knutna hel-
och delägdabolag med undantagför SVEDAB i syfte skapa effektiva-att en

Ägarfunktionenägarfunktion. för Vägverkets dotterbolag bör dockre
övervägas i sambandmed produktionsverksamhetenbolagiseras.att

Investeringar i infrastrukturen

Satsningar på infrastrukturen viktig iär del politik för ökaden en en
tillväxt. Godakommunikationer förutsättningarskapar för ökadproduktivitet
och konkurrenskraft i näringslivet. Genombeslut under åren 1991 1992och
tillfördes infrastrukturområdet via ökade anslag tidigareläggningaroch av
planerade investeringar 24 miljarder kronor. dessaAv medel har nästanca
6 miljarder kronor för väginvesteringar, 5,5 miljarderavsatts har föravsatts
storstadsöverenskommelsemaoch ytterligare 3,5 miljarder kronor harca

för produktivitets- ochavsatts sysselsättningsfrämjandeåtgärder församt
Övrigaunderhåll främst mindre vågar. medel har för järnvägs-av avsatts
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investeringar.
in-investeringar i trafikensl99293:l76propositionen prop.I om

iinvesteringarförföreslagitregeringenharfrastruktur ett programm.m.
satsningar kanpåbörjadeinnebärFörslagetjärnvägar. attochvägar

l990-talet.ytterligare underhöjasinvesteringsnivänkanfullföljas samt att
föreslås total1994-2003planeringsperiodenkommandeden enFör

23medelberäknasknapptdessamiljarder kronor. Av88planeringsramom
propositionen äveni Iinvesteringar vägar.förbli enangesavsatta

i vilkenplaneringsperiodcnkommandeinvesteringsinriktning för den samt
genomföras.investeringarnabörtakt

väginvesteringamaökninavsevärdsatsningarinnebärRedovisade gaven
omfattandenedbesluttidigare.jämfört med Dessa1990-taletunder

Vägverket medförutsättningar fördelvisinnebärinvesteringsprogram nya
;lå investerings-1990-taletinförproduktivitet ochökade krav resurser

årtiondet.föregåendejämfört med dettredubblatsharvolymen nästan

Uppdraget

omfatt-innebärproduktionsverksamhetVägverketsbolagiseringEn enav
därförbehövsväghållningen. Detgenomförandetförändringande enavav

bolagiseringinförnödvändigaåtgärderföreslåförsärskild kommitté att en
produktionsverksamhet.Vägverketsav

riksdagenriktlinjer harförslag följa dei sinaKommittén skall son
verksamhet.för Vägverketsfastställt g

inom Vägverketviktigt arbeteintensivt ochnärvarandepågår förDet ett r
riksdagensbakgrundorganisation,bl.a.verketseffektiviseramed mot avatt

utvecklingliksomgenomförsresursanpassningställningstaganden.En av:n
utförarrollema.beställar- och

verksamhetverketsVäg-
återsár VägverketväghållningensåvittmyndighetsdelDen avsomavser

väghålningsprodukterbeställareverkabolagisering skallefter avsomenen
myndighetsuppgifter ärutföra deväghällningstjänsteroch samt som

gällerväghällningsområdet. Rtstatliga t.ex.detnödvändiga inom
1986:294förordningeienligtfunktionenuppgifterna inom Transporter om

Kommittén skallcivila del.totalförsvaretssamordning inomledning och
utvecklas i sin rollVägverketsäkerställaföråtgärderföreslå attatt som

bedriverväghållningsproduktcrväghållningstjänsteroch samtbeställareav
de målaffärsmässigaformer enligtikonkurrens ochupphandlingenunder
ocksåKommitén skallbudgetproposition.årsi 1993föreslagitssom
efteråliggaVägverketmyndighetsuppgifter kommerdefiniera vilka attsom

produktionsverksamheten.bolagiseringen av
konkurrenskraf-förgrundenskallProduktionsdivisianen utgöra ett nytt
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tigt bolag för vägproduktion på marknaden. Kommittén skall redovisa
åtgärder stimulerar långsiktigt ökad konkurrens på marknadenochsom en

ökad produktivitet i väghållningsproduktionen.en
Kommittén vidareskall lämna förslag till avgränsning bolagetsen av

verksamhetsområde riktlinjer församt ägarskap och kontroll.statens
Kommittén skall också lämnaförslag till bolagsordningoch lämpligen ange
storlek på aktiekapitalet.

Kommittén skall föreslå åtgärder tillhar syfte skapagoda förut-attsom
sättningar för övergångenfrån dagensmyndighetsform till myndigheten nyÅtgärdernaoch bolag. kanett utbildningsinsatser, förändringart.ex.avse
i upphandlingsförfarandet, ändrad lagstiftning eller andra åtgärder rörsom
området.

Vidare bör kommittén överväga hur myndighetens och bolagets
samverkan med andra berörda myndigheter, kommuner bör ske.m.m.,

Kommittén skall vilka kriterier bör uppfyllda förange som attvara en
privatisering skall möjlig.vara

Jag vill i detta sammanhangsärskilt erinra de väg- och trafik-om
politiska mål riksdagen har beslutat Konkurrens- och marknads-som om.
fördelar får inte vinnas krav framkomlighet, miljöatt ochgenom
trafiksäkerhet åsidosätts.Kommittén bör särskilt beakta idetta förslagentill
åtgärder.

Vägverkets dotterbolag-
Kommittén skall redovisaäven överväganden förslagoch Vägverketsom

hel- och delägda dotterbolag vad struktur, huvudmannaskap,be-avser
slutsordning m.m.

Utgångspunkten för förslagen bör följande.vara
De projekt administreras de särskilda projektbolag bildatssom av som

i syfte hanteraavgiftsfinansieradeatt vägprojekt skall finansieras långenom
projektbolagentas marknaden. Bolagenssom uppgiftupp av är att

handhafinansieringen specifikt projektett och därvid utöva ekonomiskav en
Övrigakontroll över projektet. uppgifter bör ligga inom det nuvarande

Vägverkets verksamhetsområde.
Vad beträffar de bolag bildats för hanteraövriga verksamheterattsom

och utvecklingsprojekt bör kommittén redovisa överväganden och en
värdering bakgrund följande frågor.mot av

Vilket behov finns bedriva särskildaverksamheteratt i bolagsform-
Kan motsvarandeverksamheter tillhandahållas bättre sättett- av
Vägverket eller marknadenav
Vilka är konsekvenserna huvudmannaskapskiljt frånett Väg-av-
verket

Mot bakgrund angivna utgångspunkter för projektbolagen ochav av
kommitténs överväganden övriga bolag skall kommittén lämna förslagom
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ochriktlinjer för delägandeverksamhetsområden,framtidapå bolagens
kontrollinsyn ochdotterbolagen,beslutsordning för samtprivatisering, en

framtida kapitalinsatser.förram
uppgiftersärskildainkludera SVEDAB,inteUtredningen dockbör vars

Vägverket ochförvaltasskallfortsättningeniaktierbolagets ävengör avatt
Banverket.

utrednings-direktiv angåenderegeringensbeaktaKommittén skall
iEG-aspekterbeaktandeoch1984:5inriktning dir.förslagens av

1988:43.dir.utredningsverksamheten
i frågorredovisa förslag1993decemberden lKommittén skall senast

Därefter skallställningstagande.riksdagenskrävakan komma attsom
väsentligafrågorregeringen i andratillförslagfortlöpandekommittén lämna

den 1slutfört sitt uppdragKommittén skall ha senastbolagisering.inför en
juli 1994.

Hemställan

regeringenjaghemställeranförtjag harhänvisning till vad attMed nu
Kommunikationsdepartementetförbemyndigar chefen

1976: 19kommittéförordningen lkommitté omfattadtillkallaatt aven - åtgärdernödvändigaföreslåmed uppdragfyra ledamötermed högst att- produktionsverksamhetVägverkets samt attinfor bolagiseringen av
dotterbolag vad gällerVägverketsförslagredovisa överväganden och om

beslutsordninghuvudmannaskap,struktur, m.m.,
ordförandeledamöterna samtattatt utse varaen av

biträdeochsekreteraresakkunniga, annatbesluta experter,att om
kommittén.

kostnaderna skallregeringen beslutarjag attVidare hemställer att
Utredningarhuvudtitelns anslagsjätte Abelasta m.m.

Beslut
.

bifalleroch hansövervägandentill föredragandensRegeringen ansluter sig
hemstâllan.

munikationsdepartementetKom
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Produktion ABVägverket
utsträckning belysningmöjligochtillämpligi av— driftnyproduktion,projektering,rörelse renarna

erhålloch un

kommentarerFörutsättningar och

generelltVerksamheten1

konkurrensförhål-omvärld ochkaraktär,Verksamhetensa
landen

delområdenainomverksamproduktionsdivision ärVägverkets
underhåll vägar.ochdriftnyproduktionprojektering, samt av

vidarevägfárjor. I någotdriftingårverksamheten även ettI av
anlägg-iverksamhetsområdendessaperspektiv ingår

andraomfattarocksåbranschområdevilketningsverksamhet,
offentligatill denhuvudsakligen knutnainfrastrukturområden,

sektorns ansvar.
1970-underhadeomfattandeInfrastrukturområdet vägar

långsiktigsåvälförbetydelsebegränsadoch 1980-talen
stabiliseringspolitiskt instrument.ekonomisk tillväxt såsomsom

anläggningsbranschenochtotala bygg-denSom andel varav
litet.vägunderhålletochväginvesteringarnaomfattningen av

vägprojekteringendärmed ocksåochnyproduktionSärskilt var
perspektiv.ilåg störreutomordentligt ettsett

byggnaderkommersiellaiinvesteringarBostadsbyggande,
före-ochmarknadensi ställettilldrog sigindustrinoch inom
frånbortsettunderhåll vägarintresse-Drift ochtagens var-av -L L - - förangelägenhethuvudsakligenbeläggningsunderhållet en- bidrog tillförhållandenegenregiorganisation. DessaVägverkets
deninom främstvägprojekteringsresursemaneddragning aven

mening.kvalitativkvantitativ ochisidan, bådeprivata
blev1980-talen1970- ochutvecklingen underEffekterna av

påverkadesvägbyggnadsområdetinomprisutvecklingen avatt
anlägg-ochbygg-inomefterfrågeförhållandenautbuds- och

egenregionorganisationVägverketsiningsbranschema stort.
under normaltvadomfattning änfick därmed större somen

blivit fallet.skulle haförhållandenkonkurrensutsatta



Sedan början 1990-talet har dock mycket betydande för-av
ändringar iägt omvärlden. Den kraftiga nedjusteringenrum av
realräntan ändrade mycket väsentligt förutsättningarna inom
fastighetsbranschen och därmed också inom byggbranschen.
Den överkapacitet härigenomstora uppstod inom dessasom
branscher fördes tillöver infrastrukturområdet, där kraftigt
ökade investeringar inom främst vägar och järnvägar kunde
upphandlas till väsentligt reducerade priser, vilka förhållanden
alltjämt råder.

Följdema de snabba och förändringarna istoraav om-
världen har blivit omfattande omstrukturering bygg- ochen av
anläggningsbranschema, i nedläggningar,utmynnatsom
konkurser, uppköp, sammanläggningar, rationaliseringar etc.
Koncentrationstendensema är tydliga och mycket storen
överkapacitet finns fortfarande på resurssidan i form av ar-
betskraft och maskiner.

Inom projektering vägar och banor har dock efter-av
frågeökningen varit så utbudet i fallstor kvalitets-att vart-och kompetensmässigt haft svårt efter-att motsvara upp-
frågeökningen. Väg- och broprojektörer har därmed snarast
kunnat betraktas bristvara under perioden. Mark-som en
naden påverkas alltjämt den låga kompetens- och kvalitets-av
utvecklingen under 1980-talet.

b Trender och tendenser inom bygg- och anläggnings-
branscherna

Bygg- och anläggningsbranschema har arbetat på marknader
framför allt varit ioch långa stycken fortfarandesom är hårt

reglerade och med mycket liten importkonkurrens. Följden har
blivit låg produktivitetsutveckling och därmed låg teknisken en
och organisatorisk förnyelse. Kartell-, konsortie- och
monopololigopolbildningar har blivit vanligt förekommande.
Konkurrens och kraven på kvalitet i utförda prestationer har
inte varit lika höga i konsumentstyrda, konkurrensutsattasom
branscher.

Bostadsmarknaden håller på avregleras. Olikaatt typernu
etablerings- och konkurrenshinder reduceras eller bort.av tas
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successivt.uppkommerkravmarknader ochNya öppnas nya
producentsidaninomförändringar pågårmed dessaI takt

levereraförmåganför skärpaåtgärderförberedelser och attatt
och vid tidpunktereffektivttjänster och produkter snabbt, som

marknadsorientering klartärkrav. Dennakundensmotsvarar
anläggningsbranschemasochflertalet bygg-framträdande i av

till lyhördhetVägverkets strävanocksåföretag och påverkar
vägtrafikantema.slutkundersinamot -

underplaneras skeinfrastrukturinvesteringar,De stora som
ifrågasättassannoliktkommertioårsperioden,den närmaste att

ekonomi etc.. Ieffektivitet,miljö,från olika synpunkter
ställasdärfördetprojekteringen dessa kommer storaattav

dessahanteraintressekonflikter ochbelysakrav kunnapå att
effektiva hjälpmedelochkunnandebra Kompetens,sätt.på ett

viktigaframståkommerinte minst ADB-baserade att som--
Krav kommerinvesteringarna.i genomförandetinslag attav

företags- ochochprojekteringskonsultemamotresas
påverkas.branschstrukturen kommer att

teknisktill ochincitamentenytterligare stärkaI syfte att
sannolikteffektivitet kommerhöjdförorganisatorisk förnyelse
ställsdär kravske, påupphandlingarfrekvensökad atten av

funktionsansvarkombinerade medoch oftatotalåtaganden
relativt period.under lången

konkurrensutsättningeffekterGenerella avc

effektiv ochgrundergodaKonkurrens påantas merge en
.ensidigt få.tävlan ochproduktiv verksamhet. Frånvaro attav

till ineffek-ledaförr ellerpriser förväntaskansätta senare
meningen ärproduktivitetsutveckling. I dentiviteter och lågen
Enbart detoomstridd.positiv ochkonkurrensutsättningen

underhållsverksamhetdrift- ochVägverketsförhållandet att
organisa-ochinnebär sådanaskall konkurrensutsättas resurs-

produktivitetsvinstertionsmåssiga förändringar att om
Problemet medrealiseras.kunna20-25 har beräknatsprocent

därför i fråganligger närmastkonkurrensutsåttningen om
effektiv konkurrens ävenupprätthållamöjligheterna att en

undanröja eller reduceraaktivt kunnaframgent, dvs. eta-att
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bleringshinder i form läges- ocheller kunskapsfördelarav
för den redan inom geografiskt område etableradem.m.

leverantören drift- och underhållstjänster. Förutsättningarnaav
härför torde dock kunna bedömas relativt goda.vara

2 Intäkter

Total marknad och utvecklinga

Marknaden för produktionsdivisionen kan beskrivas olikamed
begrepp, dels den totala marknaden inom det verksamhets-
område divisionen kan dels den tillgängliga marknadenagera,

är öppen för konkurrens och dels den möjliga marknadensom
är öppen och där kompetens och kunnande inomfinnssom

divisionen Uppmärksamheten ägnas här främst denatt åtagera.
totala marknaden den tillgängliga förmarknadenresp.
produktionsdivisionen.

Förutom den statliga väghållningen den kommunalautgör
och enskilda väghållningen den marknad produk-som
tionsdivisionen i första hand kommer kunna inom.att agera
Härutöver finns tillgängliga anläggningsarbeten inom övride ga
statliga infrastrukturverkens områden, i första hand Banverkets
nyproduktionssida. Den totala marknaden omfattar isom
storleksordningen 20 miljarder kronor bedöms iår stortper

oförändrad under densett närmaste femårsperioden. Den
tillgängliga marknaden för produktionsdivisionen dockväntas
öka något kommunerna sinaöppnar marknader iattgenom
större grad, främst på drift- och underhållssidan. Den stora
förändringen på marknaden vad gäller agerande och aktörer
torde dock komma äga inom den statliga vägsektom.att rum

b Marknadsandel och utveckling

Av den totala marknaden för produktionsdivisionen densvarar
statliga väghållaren för hälften. Produktionsdivisionen harca
i hela sin verksamhet inriktadstort statlig väghållningsett på
och svarade under 1992år för 75nästan procent av pro-
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dennakonkurrensutsättningen kommerduktionen. I takt med
stabiliserassikt påsuccessivt för långandel reduceras påattatt

god konkurrensförutsättning pånivå under av enen som -
liggabedömasapproximativt kanmarknaden runt- .andelama1994-1996 kommerperioden30-40 Under gprocent.

högre.att vara
statliga sidanproduktionsdivisionen denför påNedgången

delvis kompenserasberäknas i fall kunnavart genom en mer
utanförövrigt. Faktureringenioffensiv satsning marknadenpå

300 miljoner kronor påtillVägverket har hittills uppgått ca
öka under de närmaste åren.årsbasis. volym bör kunnaDenna

överkapacitet ochgrundKonkurrensen dock hård påär av
marknader.kostnaderna höga, det gäller vinnaär när att nya

prisutvecklingenDen realac

kraftigt prisfallvarit påDet har under de åren ettsenaste
marknaden.överkapacitetentill följd påentreprenader av

ligga stillapriserna realtframtiden tordeUnder den närmaste
drift ochnyproduktionen. Inomeller öka inomkanske något
prisernakonkurrensunderhåll i med ökadtorde dock takt en
minska.marginaler tordenuvarandesjunka inte oväsentligt och

projekterings-inomförväntasMotsvarande kan äga rum
området.

d Intäktsutvecklingen

i fastaväghållningen mättIntäktsutvecklingen från den statliga
såväl inombedömningarpriser har undersökts genom

trañkdivisionen.ochproduktionsdivisionen inom väg-som
trañkdivisioneninte. Väg- ochBedömningama sammanfaller

relativtbedömer produktionsdivisionen kommer settattatt vara
underhållsverksamheten änkortsiktigt inom drift- ochstarkare

gäller inomsjälv Motsatsenvad produktionsdivisionen tror.
vidaretrafikdivisionen bedömernyproduktionen. ochVäg- att

snabbare inommarknadsandelarproduktionsdivisionen tappar
denproduktionsdivisionen Idet statliga området vadän antar.
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fortsatta analysen används väg- och trafikdivisionens
bedömningar vad den statliga väghållningen. I frågaavser om
den marknaden utnyttjasexterna däremot produktions-
divisionens Se vidare bilaga 2.1.prognoser.

Storstadspaketen, dvs. investeringarna i Stockholm,
Göteborg och Malmö har inte beaktats i Underprognoserna.

1994år kommer dessa investeringar endast marginelltatt
kunna påverka prognosvärdena. Under åren 1995 och 1996 kan
påverkan måhända bli större är osäker.men-

3 Produktionskostnader m.m.

Allmänta

Produktionskostnademas struktur skiljer sig kraftigt åt mellan
de olika verksamhetsgrenama inom produktionsdivisionen.
Inom projekteringsomrâdet är personalkostnader denegna
dominerande kostnadsposten. Inom nyproduktionen utgör egna
personalkostnader mycket liten andel. Där är kostnadernaen
för underentreprenader och inhyrda de helt domine-resurser
rande kostnadspostema. Dessa förhållanden speglar också vad

är väsentligt koncentrera sigatt på vadsom gäller kompetens
inom verksamhetsområde.resp.

För belysa problematikenatt kring kostnadsstrukturen
analyseras frågeställningarna utifrån intjänandeförmâgan hos
varje personalkrona för verksamhet. Resultatpåverkanresp.
blir därmed tydlig. Vidare framkommer olikheter i under-
entreprenadandelar, lönekostnader m.m.

b Personalkostnader och intjänandeförmåga

Personalkostnaderna omfattar lön, lönetillägg, lönekostnadspå-
slag, traktamenten och bilersättningar. För år 1993 uppgick
dessa kostnader sammanlagt i produktionsdivisionen till ca
2 116 miljoner kronor. Medelantalet sysselsatta för vilka divi-
sionen hade arbetsgivaransvar uppgickett till 5 875 personer.Årsmedelkostnaden anställd uppgick således tillper
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preciseradåterfinnsbilaga 2.2360 000 kronor. I en merca
kategoritillredovisning med hänsyn m.m.

utifrånberäknats1994 har härPersonalkostnaderna för år
inga aktiva kost-antagandet2.2 meduppgifterna i bilaga att

minska personalantalet.vidtas föråtgärdernadskrävande att
sinmånad ämnar20betyder endastDet att personer per

ingår 15 i drift-produktionsdivisionen. Av dessaanställning i
underhållsverksamheten.och

antalet och L-tjån-till 1994 beräknas R-Vid ingången år
Fördelar sig355 Dessatill 3 251 2 104 5stemän + personer.

följande:verksamhetsområden enligtpå

L-tjm TotaltR-tjmAntal

380 3800Projektering
424 702278Nyproduktion

2733002 973 l 4Drift och underhåll

104 535523 251Totalt

förmedelkostnadenfortsatta analysenI den antas att en an-
fr.o.m. 1993varje år årställda ökar med 4 år t.o.m.procent

personal-erhålls den beräknade1996. Utifrån dessa antaganden
för 1994.Verksamhetsgren årkostnaden per

BA-BA
relationBenintäktMkr Personalkostn.

Projektering . . . . . . . . . . . . . . .
9,712 680276Nyproduktion
2,393 760underhåll l 575Drift och

intjänandeförmåganfinns anledning ställaDet att per per-
efter-relation till kansonalkrona i antas varasomen norm

sysselsättningtill överlevnadskrav,strävansvärd med hänsyn
áudgeteradtidigare gjorts antagandetI analyser har attetc. en

tilloch borde uppgåomsättning sysselsatt årper
800 000 kronor000 i projekteringsverksamhet, 4750 kronor
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i nyproduktion och till 950 000 kronor inom drift och under-
håll. Med denna norm och med 10 reduktionprocent av
genomsnittlig årskostnad för få jämförbarhet medatt mark-
naden i övrigt pa ersättningssidan, erhålls följande tal vad
gäller intjänandeförmágan personalkrona.per

B
Intäkts-

A norm
Tkr Personalkostn. BA-per

anställd anställd relationper

Projektering 373 750 2,0
Nyproduktion 353 8004 13,6
Drift och underhåll 340 950 2 8

Analysen vid handen intjänandeförmâganattger per
personalkrona förär låg, kraven flexibilitetpå skallom
uppnås. Flexibiliteten i formmäts underentreprenadandel.av
Inom drift och underhåll skulle minskningen för att
åstadkomma ökad underentreprenadandel enligt uppgåen norm
till 15 eller omkring 600 anställda.procentca

Nästa i analysen är ställasteg 1994 årsatt
intjänandeförmága de beräknade intäkterna förmot åren 1995
och 1996 och därigenom få uppfattning vad kanen om som
förväntas krävas med hänsyn till efterfrågans utveckling.
Följande tal erhålls. Fortfarande gäller 4 procent
kostnadsökning och normal personalavgáng:

A B
Personalkostn. Benintäkt BA-relation

Mkr 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Projektering l5l 143 230 210 1,52 1,47
Nyproduktion 263 274 1 760 900l 6,69 6,93
Drift och underhåll 1 567 1 518 3 160 2 490 2,02 1,64

BeträffandeAnm. intäktsutvecklingen marknadsbortfall kommentarse-Projektering minska med 30antas år, nyproduktionovan. personer per
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drift underhåll minskar med1995 och ochmed 60personer år
180 år.personer per

skulle sjunka drast-personalkronaIntjänandeförmågan per
inteiskt enligt analys under de närmaste åren,denna om

kostnadssidan. drift ochvidtas Inomomfattande åtgärder på
normal ske medneddragningen avgångunderhåll utövermåste

marknadsborgfall, vilketgrund30 pá motsvararprocent avca
1 300 anställda.nästan

övertalighet sålunda skulleför denKostnaderna som
antaganden.utifrån gjorda ochfinnas kan beräknas prognoser

ingauppträderNedan angivna kostnader vadär omsom
deltar i produktionenstrukturella åtgärder vidtas och alla men

följd.produktivitetmed lägreen som
övertalighctskostnad för personal, ingaBeräknad om

vidtas:strukturåtgärder

19961994 l 995Mkr

3836Projektering 27
13469 134Nyproduktion
629438Drift 232och underhåll

608 801328Summa

detSom framgår tabellen finns över-storaav
drift och underhåll.talighetskostnader för personal inom

ned kostnadernaåtgärder för draTabellen skall läsas så attatt
l996års siffror1994 reducerar1995 ochför övertalighet år

själv-kanneddragningen. Kostnadernamed belopp somsamma
underentreprenadandelen.fallet minskardämpas om man

konkurrens-divisionensSådana åtgärder reducerar dock
förmåga.

Lokalkostnaderc m.m.

inom produktionsdivisionenEn viktig kostnadspost utgörs av
vägstationerna. tillhör kapaciteten ochkostnaderna för Dessa
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ekonomin är starkt beroende i vilken utsträckning verk-av
samhet bedrivs. För år 1994 gäller kostnaderna föratt
nyttjande vägstationer tilluppgår 64 miljoner kronor.av Kost-
naderna för icke utnyttjade tomma vägstationer tilluppgår
17 miljoner kronor. Sett över treársperioden med antagande

successivt kunnaatt avveckla överkapacitetenom inom fem-en
ärsperiod, huvudparten i dess del, skullevarav senare prog-

följande vad gäller överkostnader.utnosen se

Mkr 1994 l 995 9961

Kostnader fir tomställda 17 15 10
vägstationer

4 Resultatutveckling tentativ prognos-

Allmänta

Det är utomordentligt vanskligt i nuvarande omvärldssitua-att
tion göra över resultatutvecklingen inomprognoser produk-
tionsdivisionen. Flera är osäkra. I bilagaparametrar 2.3 har
dock gjorts beräkning baserad på raden antaganden. Deten
kanske viktigaste antagandet är det skulle kommaatt före-att
ligga genomsnittlig marginal 10en vid beräkningenprocentom

täckningsbidrag 1 resultat efterav produktionskostnader.
Sannolikheten for detta skall inträffaatt är svår uppskatta.att
Den bedömning gjordes över prisutvecklingen tydersom på att
marginalen kan komma minska till 9att Det betyderprocent.

resultatet, alltatt lika, försämrasannat med 67 miljoner kronor
år 1994, drygt 50 miljoner kronor år 1995 och knappt
50 miljoner kronor år 1996. Den totala förlusten år 1994 skulle

falli så öka till över 100 miljoner kronor.

b Organisationseffekter m.m.

Den omkostnadsnivå beräknas för 1994är i bilaga 2.3som
i vad produktionsdivisionenstort settsvarar mot budgeterat för
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dramatiska effekter omkost-blir det1994. Däremotår av
nivåer1996. För dessa1995 och nånadsutvecklingen åren att

åtgärder. Det uppenbart närorganisatoriska ärkrävs attstora
6 000 miljoner kronor pá-underproducerade intäkter faller ca

strukturen.regionalaverkar detta den

i ekonomiskt avseendeförutsättningarBolagsbildningensc

full-räkneexemplen har upprättats2.3 redovisadei bilagaDe
fåassociationsform. Förständigt oberoende att en merav

driver verk-divisionentillrealistisk bild hänsynmåste atttas
och i19951994 ochmyndighetens årensamhet inom ram

eventuella förlusterintekan1996. principform Ibolagets år
1 januaridennybildade bolagettillvinster med deteller tas

fast förutsätt-viktigt läggadet1996. Av det skälet är att
bolagets in-blivandedetbolagiseringen, dvs.förningarna

gångsförutsättningar.
nybildadetill detdetförutsättningar ärdessaEn attav

vadskulder,överförs tillgångar ochbolaget motsvararsom
Överkapacitetermarknad.tillförväntas med hänsynkansom

bör såledesmaskineroch ipersonal, fastigheterformi av
kom-bolagetellerbolagiseringenavvecklas införprincip -

Övertagande.penseras för eventuellt sådant
balansräkningarochresultat-2.4 alternativabilaga harI

balanserutgåendeochbolaget. In-för det planeradeupprättats
gjorts kring värdetantaganden1996 redovisas, olikaför därår

bolaget.anläggningstillgångar, överdepå tas avsom
överförs tillpensionsskuldensomantagitsVidare har att.

aktiva personalenbolagiseringenvidenbart denbolaget avser
den pensions-603 500 anställda, dvs. procent avcacaom

juni 1993.sistaberäknadesskuld för aktiva persom
balansräkningen förtentativaSoliditeten i har i denbolaget

soliditetsgradtill 20 Dennainitialperioden drygt procent.satts
tillmålsättning alltför låg hänsynlångsiktig meddockär som

minstproduktbreddmarknadsförutsättningar ochbolagets -
eftersträvas.30 bordeprocent



Kalkylernas känslighet i eventuellt bolag
resultaträkning år 1996, bilaga 2.4

Intäktssidan torde försiktigt beräknad. Det borde intevara
orealistiskt komma till 5 miljarderatt kronorvara årupp ca

1996. På lite längre sikt kan dock inte uteslutas bolagetatt
ytterligare marknadsandelartappar inom drift och under-

håll.

Marginalen har här beräknats till 9 Detta är någotprocent.
lägre iän dag marknaden torde få lidamen anses av
överkapacitet under några till.år Det inteär uteslutet att
marginalen kan öka sikt.på

Omkostnaderna 6 förär höga långsiktigt. Detprocentom
torde dock bli utomordentligt svårt nuvarandeatt pressa
kostnader på 340 miljoner kronor till 270 miljonerca
kronor inom två år, kraftiga geografiskautan
omstruktureringar olika administrativa funktioner. Dessaav
kan svåra realisera på så kort tid.attvara

Finansnettot år väsentligen beroende hur bolaget kapi-av
taliseras vid bolagiseringen.

De extraordinära kostnaderna här helt denmotsvaras av
löneskatt träffar den initiala uppbokningensom av pen-Årensionsskulden i bolaget. därpå återfinns inte löneskatten

extraordinär kostnad, beloppet minskarsom en tillutan en
normal pensionspremie på den under året i fråga
uppkomna ökningen pensionsskulden.av

Stockholm den 19 januari 1994

Bengt Jäderholm Rune Ebbö





Bilaga 2.1

Produktionsdivisionen

Intäktsutveckling
priserårs1994-

199619951994Mkr
3 70040046 100Vägverket 1

150180220Proj
500460 l480 122Nyprod
050760 223 400DoU 3

9007506004Externt

605040Proj
400300200Nyprod
440400360DoU

600150 4700 56Totalt

Totalt
210230260Proj
900760 12 680 1Nyprod
490160 2760 33DoU

väghållningsproduktionsåvittDon-anslagetOrdinarie anslag,l avser
perioden.300 milj kronor underrealtökar med ca

1994 tillfrån 36marknadsandelenminskarP-divisionen2 procent ca
1996.30 procent

1994 till 43från 77marknadsandelenminskarP-divisionen3 procent
1996.procent

år.milj300 kronorF4 percan





OU 1994: 15 131 Bilaga 2.2

Produktionsdivisionen

1993-års Iönekostnader m m

ÖvrigaKategori R-{im L-gm Totalt
Antal anställda
medeltal 3 445 2 198 232 8755
Tot kostnadpers
Mkr 1911 875 50 2116
Medelkosmad per
anställd tkr 346 398 216 360
Traktamenten Mkr 90 50 2 142
Bilersättning Mkr 38 79 3 120
Lönetillägg Mkr 143 75 218-
Lön Mkr 613 452 33 1 098
LKP Mkr 308 219 13 540





Bilaga 2.3

Produktionsdivisionen

Resultaträkningar för åren 1994-1996

Mkr 1994 1995 1996
Intäkter 6 700 5 150 6004
Nedl prod kostnader 90% -6 030 635-4 -4 140
TBl 670 515 460
Omkostnader 50% -335 -257 -230
TB2 335 258 230
Finansnetto -30 -50 -80
TB3 305 208 150
Extraordinära kostnader -345 -623 -811

TB4 -40 -415 -661

Utan beaktande extraordinära strukturåtgärder på kostnads-av
sidan. Extraordinära kostnaderna indikerar därmed omfattningen

nödvändiga åtgärder vid olika tidpunkter.av

Extraordinära kostnader
Övertalighet personal 328 608 801
Tomställda vägstationer 17 15 10





Bilaga 2.4

Vägverket Produktion AB

Resultaträkning för år 1996 tentativ
Mkr AItA AItB

Producerade intäkter 6004 4 600
Nedlagda produktionskostn. 91% -4 186 -4 186
TB1 414 414
Omkostnader 6 % -270 -270
TB2 144 144
Finansnetto 40 50
TB3 184 194
Extraordinär kostn löneskatt -141 -141

TB4 43 53

Alt A
Bolaget anläggningstillgângamaövertar till i princip planenligt restvärde
i produktionsdivisionens sista bokslut.

BAlt
Bolaget artläggningstillgângamaövertar till planenligt restvärdeett som
reducerats med 190 milj kronor nedskrivning införextragenom en
bolagiseringen, vilket reducerar köpeskillingen och ökar kontant-
tillskottet till bolaget i utsträckning allt lika.samma annat-



SOU 1994: 15136

ABProduktionVägverket

Alternativ A

1996-01-01balansräkningTentativ

Tillgångar
MkrOmsättningstillgdngar

420Kassa
S00Kundfordringar
150Övriga fordringar
140Lager

Anläggningstillgångar
810Maskiner

2 350330Fastigheter

kapitalSkulder och eget
skulderKortfristiga

300Leverantörsskulder
350Övriga skulder
400Pågående arbeten

skulderLångfristiga
800Pensionsskuld

2 350500bundetkapitalEget



ABProduktionVägverket

fortsättningAlternativ A -

1996-12-31balansräkningTentativ

Tillgångar
MkrOmsättningstillgångar

433Kassa
450Kundfordringar
135Övriga fordringar
130Lager

Anläggningstillgångar
810Maskiner

2882330Fastigheter

Skulder
skulderKorta

270Leverantörsskulder
315Övriga skulder
360Pågående arbeten

skulderLånga
800Pensionsskuld
500bundetkapitalEget

288Årets 243vinst



SOU 1994: 15

ABProduktionVägverket

BAlternativ

1996-01-01balansräkningTentativ

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa
Kundfordxingar
Övriga fordringar
Lager

Anläggningszillgångar
Maskiner
Fastigheter

Skulder
skulderKorta

Leverantörsskulder
Övriga skulder

arbetenPågående

skulderLånga
Pensionsskuld

bundetkapitalEget



SOU 1994: 15

ABProduktionVägverket

fortsättningAlternativ B -

1996-12-31balansräkningTentativ

Tillgångar
MkrOmsättningstillgângar

633Kassa
450Kundfordringar

Övriga 135fordringar
130Lager

Anläggningstillgångar
650Maskiner

2 298300Fastigheter

Skulder
skulderKorta

270Leverantörsskulder
Övriga 315skulder

360Pågående arbeten

Långa skulder
800Pensionsskuld
500Eget kapital

2 29853vinstArets



SOU 1994:15140

ABProduktionVägverket

och-förutsättningarbalansräkningTentativ
kommentarer

Allmänta
före-tidpunkt, dvsvis;vidställningföretagsvisarBalansräkningen ett

främmandeochviafinansieradedessa egetoch hurtillgångar ärtagets
jämteskulderochtillgångarsålundaskallbolagiseringVidkapital. en

bolaget.planeradetillföras detkapitaleget

mjndighetsfonn förut-ibedrivitsverksamhetbolagiseringVid somav
tillforsskulder överochtillgångarvärderingnormalt, somsätts att av

möjlig-sker sättbolagetkapitalisering ett somverksamheten samt av
verksamheten.iförräntningrimliggör en

kapitalochSkulder egetb
januariden lbolagiseringstidpmktenvidskuldernaberäkningVid av

bedömdaden1995 ochårunderförändringartilltagits1996 hänsynhar
reduceratsdärvidharskuldernakortfristiga propor-Deintäktsvolymen.

tillförs bolagetbolagsbildningenVidintäktsminskningen.tionellt mot
tillpensionsskuldenuppgåTotaltpensioner.personalensföråtagandet

vidför deskuldernautgjorde1,3 mdr kronor1,9 mdr kronor, varavca
dåDessaproduktionsdivisioren.inom caaktiva1993 varårmitten av

antalaktivasdebolagisering harförtidpunktenVid5 700 personer.
då aktivadessaPensionsskulden för5003tillberäknats personer.ca

milj kronor.800tilluppskattas ca

försaliditetsgradadekvatutifrånberäknaskapitalet börDet egna
soliditetsgradharbalansräkningen omtentativadenbolaget. l enovan

bolagiseringstillfallei, vilket ettmotsvararvidantagits20drygt procent
milj kronor.500kapitaleget caom



ifråga,verksamhet härdenunderstrykas. ärDet dockbör typatt av som
varför bordekonjunktursvängningar, soliditetenkraftigtexponeras

minst 30målsättas till procent.

kapitaliseringochTillgångarc
anläggningstillgångamaochomsättnings-bolagiseringstillfället försVid

kundfordringar,Förutsättningarnatill bolaget.i verksamheten äröver att
förs till värde,detkortfristiga fordringar och lagerövriga över som upp-

1995, vilket börsista decemberbalansräkningen deni utgående mot-tas
790 miljtillberäknasVärdet häravtänkta intäktsvolymer. ovansvara

kronor.

Anläggningstillgångarna produktionsdivisionen beräknas ha värdei ett
värde har förts140 milj kronor. Dettaår 1994vid utgången 1av
investeringar ochantagandetår 1995vidare till utgången attgenomav

ocksåunder år 1994inte baraavskrivningar varandra utanmotsvarar
år 1995.under

anläggningstillgångama kanifrågasättaanledningDet finns dock att om
tillSannolikt med hänsynår 1996. bordeförräntas till sådana värden

ytterligarekapacitetsöverskott totaltmarknadsutveckling och sett en
skrivitsalternativ B därför fastigheternaharnedskrivning Iske.extra

färjor medmaskinerna exklusivemed 10 ochned ytterligare procentca
därmed till värde25 tillgångarnaTotalt skulle över etttasprocent. avca

själv-950 milj vadkronor. Detta värde torde närmare ettmotsvara
skulle förränta.fastighetsbolag kunnaständigt maskin- och

kapitaltillförsel skealternativ ökadSom följd måste i dettahärav en av
nedskrivningen allt lika.motsvarande beloppmed annatsom -
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