


Välkomna på 
EVA-kurs!



Agenda, dag 1

Moment Tid

Välkomna 10.00

Allmänt om EVA, inkl. ekonomimodellen 10:15-11:10

Skapa projekt samt projektegenskaper 11.10-11.30

Lunch 11:30-12:30

Länkexempel 12:30-12:50

Nodexempel 12:50-13:10

Effektmodeller 13:10-14:00

Resultatfil och utredningsvägnät 14:00-15:30

Fika 14:30-15:00

Granskning 15:00-15:30



Moment Tid

Repetition och frågor 8:30-8:45

Manuella justeringar (Omskyltning och ATK) 8:45-9:15

Fika 9:15-9:30

Trafikomfördelning 9:30-11:00

Felsökning, felkoder m.m. (exempel på felaktiga projekt – göra 2 ex var) 11:00-11:30

Lunch 11:30-12:30

Tolkning av resultat – Alberga och cirkulationsplatserna 12:30-13:15

Manuellt kompletterade effekter, buller 13.15-14:15

Avslutning, diplom och utvärdering 14:15-14:30

Agenda, dag 2



Presentationsrunda



EVA allmänt



EVA – Effekter vid väganalyser 

• EVA är ett kalkylverktyg som används för att beräkna och värdera 

effekter samt beräkna lönsamhet för enskilda objekt inom 

vägtransportsystemet.

• EVA lämpar sig framförallt för investeringsåtgärder som innebär 

nybyggnad eller ombyggnad av befintligt vägsystem i landsbygdsmiljö.

• EVA-verktyget tillämpas analys av ett avgränsat vägobjekt som ingår i 

ett vägnät.

• EVA är det mest använda samhällsekonomiska kalkylverktyget i 

analyser som ingår i Trafikverkets granskningsprocess.



EVA

• EVA 3.5 webbversion, lagrar data på server

• Normalt driftsättning av ny version cirka 2 gånger per år

• Nästa driftsättning 1 maj 2020:

‒ Ny beräkningsmodell luftemissioner

‒ Nytt basår (2017)

‒ Rättning av buggar

‒ Ny administrationsfunktion



Vägnät basen för EVA, NVDB IPA

• IPA (Indataförsörjning för Prognos- och Analysverktyg) används för att 
bearbeta och förädla vägnät och vägdata från NVDB. 

• Bland annat sker transformationer av vägnätets geometri (från 
NVDB:s vägnätsmodell till en enklare nod-/länkmodell). 



Utrednings- och basvägnät

• EVA beräknar lönsamheten av ett objekt genom att jämföra två 
alternativa tillstånd: ett utan åtgärd (basvägnät) och ett med åtgärd 
(utredningsvägnät)

• I EVA skapas basvägnätet först och därefter skapar du 
utredningsvägnätet. Bas är rött, utredning blått

• Tips: testberäkna alltid basvägnätet innan du skapar 
utredningsvägnätet



Exempel, bas- och utredningsalternativ

Basvägnät Utredningsvägnät

Ny vägsträcka, allt annat lika 



I vilka analyser fungerar EVA bra?

• EVA kan analysera enskilda eller kombinationer av vägåtgärder

• Vanliga åtgärder som analyseras i EVA: breddning av väg, ATK, göra 
om en tvåfältsväg till 2+1 och analys av förbifart förbi en mindre ort

• EVA används i olika delar av planeringen:

• Åtgärdsplaneringen

• Efterkalkyler

• Åtgärdsvalsstudie m.m.



När ska du inte använda EVA?

• Korsningsåtgärder: EVA:s korsningsmodeller är för översiktliga 

(Capcal)

• Nygenererad eller överflyttad trafik: samma trafikmängd i bas- och 

utredningsvägnät

• Tätort: effektsambanden för landsbygd är betydligt bättre

• Gång och cykel: schablonmässiga beräkningar av trafiksäkerhet för 

fotgängare och cyklister (GC-kalk)

• Kollektivtrafik: bussar ingår inte i EVA (utom som en delmängd av 

lastbil utan släp)



Kopplingar till andra verktyg o.d.

• Trafikuppräkningstal från Sampers och Samgods

• Bullerverktyg: BUSE och BEVA

• SEB: EVA-resultat kan klippas in i Trafikverkets SEB:ar

• TS-EVA: effektmodellen för trafiksäkerhet i Excel



EVA kan beräkna och värdera effekter

• Restider: för personbil, lastbil utan och med släp

• Fordonskostnader: för personbil, lastbil utan och med släp 

• Emissioner: CO2, SO2, NOx, HC, partiklar för personbil, lastbil utan 
och med släp 

• Trafiksäkerhet: Dödade, Svårt skadade, Lindrigt skadade, 
Egendomsskador, (Motorfordon, gång/cykeltrafikanter och vilt)

• Godskostnader för lastbil utan och med släp 

• Drift och underhåll



Ekonomimodellen



Schematisk bild av investeringskalkyl
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Kalkylperiod och 
livslängder Infrastrukturinvesteringar Kalkylperiod, antal år

Väg
Ny  väg, generellt 60

Tunnel 60

Bro 60

Vägunderby ggnad 60

Vissa särskilda fall (med kortare förväntad ekonomisk 

livslängd):

Väg landsby gd 60

Väg i tätort eller nära tätort 40

Väg storstad 60

Förbifarter, "flaskhalsar", hållplatser 40

Väg 2+1 med räcke (förbättring och etapputby ggnad) 60

Väg 2+1 med räcke (ny by ggnad förbifart) 40

Kalkylperiod

• ASEK rekommenderar Kalkylperioden 
ska vara lika med beräknad ekonomisk 
livslängd, enligt de schablonvärden för 
ekonomiska livslängder som anges i 
ASEK kap 5.



Kommunikation och felrapportering

• EVA:s hemsida: https://www.trafikverket.se/eva (se nästa sida)

• Kommande - PM om specialfall: stigningsfält, överbelastning i korsning 

m.m.

• Kommunikation med förvaltningen: eva@trafikverket.se

• Felrapportering till användarstöd: anvandarstodit@trafikverket.se 010-

125 10 10 

https://www.trafikverket.se/eva
mailto:eva@trafikverket.se
mailto:anvandarstodit@trafikverket.se
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Logga in i EVA

• Trafikverkare: http://eva.trafikverket.local/eva/

• Externa: https://authweb.trafikverket.se/authweb/

Länkar finns även på www.trafikverket.se/eva under Gällande programversion

http://eva.trafikverket.local/eva/
https://authweb.trafikverket.se/authweb/
http://www.trafikverket.se/eva


Allmänt

• Hitta objekt i lista

• Sök objekt

• Zooma



Skapa projekt



Projektverktyg

• Skapa projekt

• Ok och verkställ

• Projektegenskaper

• Rättigheter

• Beräkningsförutsättningar

• Trafikuppräkning

• Investeringar

• Känslighetsanalyser



Beräkningsförutsättningar



Investeringskostnader 

• Hantering av investeringskostnader i kalkylen ska göras enligt 

rekommendationer i gällande ASEK:

‒ Prisnivå: 2014

‒ Gemensamt öppningsår: 2020

‒ Diskonteringsår: 2020

‒ Fördelning av investeringskostnaden på flera byggår enligt 
projektförutsättningar eller rekommendation i ASEK

‒ Stödfil för att räkna om investeringskostnad med rätt index och hantering 
enligt ASEK finns:
Beräkningssnurra för indexomräkning och kapitalisering av 
investeringskostnad (excel-fil, 51 kB, öppnas i nytt fönster)

http://www.trafikverket.se/contentassets/7874d69baf294a06989e7043f33e7a73/seb-mallar/160401_lathund_indexomr_kapitalisering_invkostnad_160926.xlsx


ASEK-rekommendationer om 
investeringskostnader
Investerings-

kostnad

Byggtid Fördelning av 

investerings

kostnader på byggår:

<75mnkr 1 års byggtid År 1: 100% av kostnaden 2019

75-150 mnkr 2 års byggtid År 1: 50 % av kostnaden 

År 2: 50 % av kostnaden 

2019

2018

150-750 mnkr 3 års byggtid År 1: 25 % av kostnaden 

År 2: 50 % av kostnaden 

År 3: 25 % av kostnaden 

2019

2018

2017

>750 mnkr 4 års byggtid År 1: 25 % av kostnaden 

År 2: 25 % av kostnaden 

År 3: 25 % av kostnaden 

År 4: 25 % av kostnaden 

2019

2018

2017

2016



Investeringskostnader i EVA



Känslighetsanalyser
För Trafikverkets samhällsekonomiska analyser av infrastrukturinvesteringar 
med en anläggningskostnad enligt plan på minst 200 mnkr ska 
känslighetsanalyser göras baserade på följande respektive antaganden 
(ASEK): 

1. Känslighetsanalys Högre investeringskostnad
Investeringskostnad motsvarande 85%-nivån enligt beräkning med den 
successiva kalkylmetoden eller, om inte successivmetoden använts, en 
schablonuppräkning av den samhällsekonomiska 
investeringskostnaden med 30%. 

2. Känslighetsanalys Högre koldioxidvärdering
Värdering av utsläpp av CO2 på 3,50 kr/kg (uttryckt i 2014-års 
penningvärde).

3. Känslighetsanalys Ingen trafiktillväxt
0% trafiktillväxt från basåret för trafikprognosen.

4. Känslighetsanalys Högre trafiktillväxt
En tillväxttakt som är 50 % högre räknat från trafikprognosens basår 
och jämfört med huvudkalkylen.

5. Känslighetsanalys Trafikverkets klimatscenario
För alla vägprojekt ska en känslighetsanalys göras med avseende på 
Trafikverkets nuvarande klimatscenario, d.v.s. antagandet att volymen 
personbilstrafik år 2040 är 12% lägre än dagens nivå (2014) och 
volymen lastbilstrafik är oförändrad jämfört med dagens nivå (2014). 
Undantag från denna rekommendation kan medges om det är förenat 
med betydande praktiska svårigheter att genomföra denna 
känslighetsanalys.



1 (5) Känslighetsanalys ”Högre 
investeringskostnad”

• Känslighetsanalys Högre investeringskostnad behöver inte beräknas i 

EVA utan hanteras i SEB-mallen genom att sätta en högre 

investeringskostnad (baserad på 85 %-nivån alternativt 

investeringskostnaden i huvudanalysen * 1,3) i SEB. 



2 (5) Känslighetsanalys ”Högre 
koldioxidvärdering”

• I EVA sätter man CO2-värderingen till 3,50 kr/kg i 

Beräkningsförutsättningar.



3 (5) Känslighetsanalys ”Ingen 
trafiktillväxt” 

• I EVA sätter man trafikuppräkningstalen för både personbil och lastbil till 

1,00



4 (5) Känslighetsanalys ”Högre 
trafiktillväxt”

• I EVA sätts trafikuppräkningstal till: trafikuppräkningstal i huvudanalys ÷

2 + trafikuppräkningstal i huvudanalys



5 (5) Känslighetsanalys ”Trafikverkets 
klimatscenario”

• I EVA sätts trafikuppräkningstalen för personbil till 0,88 både för 

prognosår 1 och 2 och trafikuppräkningstalen för lastbil sätts till 1,0.



Länk
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Länkverktyg

”Övning länk”



Länkegenskaper



Defaultsättning

 Vägtyp: Vanlig väg

 Antal körfalt: 2kf

 Vägbredd: 5.7-6.6 m

 Vägkategori: Sekundär länsväg

 Vägmiljö/Vägfunktion (VmVf): Olika 
beroende på tillåten kombination av hastighet 
och VmVf.

 Trafikvariationstyp: Statlig allmän

 Skyltad hastighet: 70 km/h

 Vägkonstruktionstyp: BYA84

 Trafiksanering: Normal för miljön

 Siktklass: 3

 Bärighet: 12/18/64 ton

 Slitlaget: Belagd

 GCM-åtgärd: 1 – Ingen separering

 Sidoområde: 1 – Normalt för vägtypen



Vägtyper i EVA



Vanlig väg (tvåfältsväg) på 
landsbygd och i tätort

– två körfält utan mittseparering

43



Mötesfri landsväg på 
landsbygd

– mötesfri landsväg 2+1, normalt med korsningar i samma plan

45



Mötesfri motortrafikled på 
landsbygd

– mittseparerad 2+1-väg med planskilda korsningar



Motorväg i tätort eller 
landsbygd – 2+2 eller 3+3



Flerfältsväg i tätort eller på 
landsbygd

– 2+2 eller 3+3 som inte är motorväg



Vägstandard



Siktklasser



Bild från E22, siktklass 1



Sidoområden 



Fullständig separering –
räcken
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A-slänt – ”modern standard” 
enligt VGU

(kallas inte A-slänt längre)



Normalt för vägtypen –
”genomsnittsegenskaper”



Sämre än normalt – hinder, 
bergvägg e.d. i sidoområdet



Bärighet



Bärighet

• Påverkar endast DoU-kostnader i EVA

• Bärighetsändringar i syfte att fördela om trafik går inte att beräkna i EVA



Specialfall med 
korta länkar
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Övning, skapa och beräkna länk

• Skapa länk

• Ev. ta bort länkar och noder som inte 

behövs

• Ange trafikuppräkningstal

• Ange saknade egenskaper och beräkna
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Fortsättning, länk

• Ny länk 

• Dela länk 

• Utvidga projekt



Nod



Nodtyper i EVA
• ABC-korsning

• Cirkulationsplats

• Signalreglerad korsning

• Planskild korsning

• Delnod



Delnod
• Punkt där länkars egenskaper 

förändras, exvis annan hastighet



ABC-korsning

• A-korsning

• B-korsning

• C-korsning



Cirkulationsplats



Signalreglerad 
korsning
• EE är signal av äldre typ

• ES modern signal (LHOVRA)

• EE samordnad signal

• ES samordnad signal



Planskild korsning
• Delvis till helt planskild korsning med 

1-4 ramper. 

• Rampernas typ och lokalisering, 

korsnings- och körfältstyper bestäms 

genom trafik- och körfältsanalys. 

• Belysning antas alltid finnas för denna 

korsningstyp.



GCM-åtgärd
• Gång-, Cykel-, Mopedåtgärd

• 0,2 Fullständig separering: avskild GC-
bana i landsbygdsmiljö. 

• 0,6 Delvis separering: I tätortsmiljö kan 
man anta att en större andel av olyckorna sker 
i samband med att man korsar gatan på 
sträcka och man får därmed en mindre effekt 
av att bygga en GC-bana. En utgångspunkt 
kan vara att sätta GCM-åtgärder till 0,6 i tätort 

• 1,0 Ingen separering: motsvarar 
blandtrafik, dvs. det finns ingen separering 
mellan GCM-trafikanter och motorfordon

• 1,1 Sämre än medel

 

   

 



Övning nod



ABC-korsning



ABC-korsning



Signalreglerad korsning



Signalreglerad 
korsning



Signalreglerad 
korsning



Trafikplats
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Trafikplats i EVA
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• Vägnätet i trafikplatser behöver ofta ses 

över!



Resultatfil och 
utredningsvägnät



Utredningsvägnät och lås upp basvägnätet

• Skapa basvägnät

• Defaultsätt

• Testberäkna

• Skapa utredningsvägnät

• Lås upp basvägnätet
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Övning - skapa projekt med utredningsvägnät

• Skapa ett basvägnät och ta bort onödiga länkar/noder, 

se bild

• Åtgärd:

– Mittseparera länk (40%, räcke) söder om noden vid 

Djursmåla och höj hastigheten till 100 km/h (ändra 

siktklass)

– Ändra noden till ABC-C

• Investeringskostnad 60 mkr

• Trafikuppräkningstal för Blekinge

• Kör känslighetsanalyserna

• Att diskutera – vilka blir effekterna?

Resultrapport

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws67/FO_plantrsys/Eva/Utbildning/Nybörjarkurs%202019-12/Kopia%20av%20007_kursexempel_eva_resultatrapport.xlsx


Granskningsprocessen

Film om granskningsprocessen:

https://www.youtube.com/watch?v=2YcOUMKz80Q

https://www.youtube.com/watch?v=2YcOUMKz80Q


Tips till dig som granskar
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Är EVA-verktyget lämpligt för aktuell 
analys? 

• I dokumentet ”EVA – Effektberäkningar vid väganalyser Dokumentation 

del 1 – EVA användningsområden och effektmodeller” finns beskrivning 

av vilka analyser EVA-verktyget lämpar sig för och i vilka fall andra 

verktyg bör väljas. 
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Finns Arbets-PM?

• Har ett Arbets-PM tagits fram som beskriver hur den 

samhällsekonomiska kalkylen tagits fram och beskriver det kalkylen på 

ett bra sätt? 

• Arbets-PM-mallarna är stöd för vad ett arbets-PM ska innehålla. 

• Konsulter ska kopiera över rubrikerna till egen dokumentmall för 

konsultfirman och inte använda Trafikverksmallen.
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Bedöms kodning av bas- och 
utredningsvägnät som rimlig?

91



Trafik och trafikomfördelning

• Vad bygger ev. trafikomfördelning på? Är trafikomfördelningen väl 

dokumenterad i underlaget? Bedöms den trafikomfördelning som gjorts 

rimlig? 

• Är total trafikmängd samma i JA och UA? 

• Stämmer trafik och trafikflöden?

92



Investeringskostnad

• Har rätt investeringskostnad i gällande prisnivå använts och har den 

fördelats över byggåren enligt gällande ASEK?
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Kontrollera att värderingar och 
förutsättningar är defaultsatta

• Gällande kalkylvärden och kalkylförutsättningar finns beskrivna i 

gällande ASEK-rapport (www.trafikverket.se/asek) 

• Ska användas i huvudanalysen

• Du kan kontrollera att värderingar och förutsättningar är default-satta i 

gränssnittet i EVA under Beräkningsförutsättningar. Eller i

resultatrapporten fliken ”Allmänna kalkylförutsättningar” 

• Det finns dock ett undantag, kalkylperioden, som är projektspecifik och 

ska anges i enlighet med rekommendationer i ASEK.
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http://www.trafikverket.se/asek


Kontrollera trafikuppräkningstal

• Har Trafikverkets officiellt gällande uppräkningstal för trafiktillväxt för 

person- och godstrafik använts i huvudanalysen? 

‒ (rätt region, rätt år, rätt form på talen map per år eller för flera år)? 

• Om inte, vad baseras den på och vad är skälet till avvikelse från officiell 

prognos?

•
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Kontrollera om justeringar gjorts

• Har justeringar i kalkylen gjorts enligt gällande effektsamband t ex. 

ATK-justering? 

• Är ev. justeringar av effektsamband eller värderingar rimliga? 

• Finns underlag bifogat i leveransen?

• För att identifiera om det gjorts justeringar av effekter i ett EVA-projekt 

kan du snabbt se i EVA-resultatrapport under fliken Allmänna 

kalkylförutsättningar under rubriken Justeringar. Om justeringar gjorts 

kommer antalet justerade länkar och noder redovisas. 
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Kontrollera 
nyckeltal
• I fliken Projektdata och nyckeltal finns 

information där du kan se om den totala 

väglängden förändrats mellan bas- och 

utredningsvägnät och hur 

medelhastigheten förändrats. 
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Manuellt kompletterade effekter

• Om effekter beräknats utanför EVA, i annat verktyg eller för hand, finns 

det i så fall ett underlag levererat som beskriver hur dessa effekter 

beräknats? 

• Om ett annat verktyg använts är kalkylverktyget godkänt av Trafikverket 

och har gällande version av detta verktyg använts? 

• Är det relevant att göra en BEVA-analys för buller för vägåtgärder?
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Har känslighetsanalyser gjorts enligt 
rekommendationer i ASEK?
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Analysera resultatet

• En viktig del i arbetet är att analysera resultatet. 

• Har resultatposterna förväntat tecken, dvs positivt eller negativt? Verkar 

storleksordningen på effekterna rimlig? Dvs om åtgärden är inriktad på 

trafiksäkerhet, restidseffekter eller liknande. Om åtgärden endast 

förväntas ge trafiksäkerhetseffekter 

• Är utvecklingen av effekter/kostnader mellan prognosåren rimlig?

• Analysera resultatet av känslighetsanalyser. Känslighetsanalyserna 

med högre trafiktillväxt jämfört med huvudanalysen bör rimligen ge ett 

bättre resultat i form av nettonuvärde och nettonuvärdeskvot. Ibland får 

vi ett sämre resultat vid känslighetsanalysen med + 50% trafiktillväxt – i 

dessa fall bör man misstänka att det finns trängselproblematik i 

projektet. 
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Dag 2



Moment Tid

Repetition och frågor 8:30-8:45

Manuella justeringar (Omskyltning och ATK) 8:45-9:15

Fika 9:15-9:30

Trafikomfördelning 9:30-11:00

Felsökning, felkoder m.m. (exempel på felaktiga projekt) 11:00-11:30

Lunch 11:30-12:30

Tolkning av resultat – olika typer av projekt 12:30-13:15

Manuellt kompletterade effekter, buller 13.15-14:15

Avslutning, diplom och utvärdering 14:15-14:30

Agenda, dag 2



Frågor?



Effektmodeller



Effektmodell Restidsmodell 

• Restid = restid på länk + fördröjning i nod. 

• Beräknar restid för enskilda fordon, dels som fritt fordon och dels 

som fördröjt och påverkat av andra fordon på länkar och i noder 

(korsningar).

• Restid i nod: beräknas som fördröjning av inbromsning och 

acceleration till följd av sväng eller stopp och sväng samt väntetid 

vid stopp eller väjning pga. trafik. 

• Resultat används i andra effektmodeller i EVA, t ex fordonseffekter, 

bränsle- och utsläpp och avskrivnings- och kapitalkostnader.



Restidsmodell Länk
• Reshastighets-

flödessamband, ”VQ-

samband” är grunden



Restidsmodell Länk
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Förutsättningar:

Vägtyp Vanlig väg

Vägbredd 8-10m

Vägkategori Primär länsväg

VmVf Landsbygd

Trfvtyp Statlig allmän

Hastighet 90

Vägkonstruktionstyp BYA84

Trafiksanering Normal

SK 1

Bärighet 12/18/64 ton

Slitlager Belagd

CGM Ingen separering

Sido Normalt

Rangtimmar för Statlig allmän väg:

Rang Tim
QPb(% av 

Adt)

QLb(% av 

Adt)
RF TA Pb(%) TA Lb(%)

1 17,4 12,79 7,76 0,6 0,61 0,37

2 895,1 9,3 7,78 0,55 22,56 17,4

3 3745,6 6,06 6,86 0,5 60,13 60,31

4 4101,9 2,48 2,95 0,5 16,7 21,92

Sum 8760 100 100

VQ-samband:

Brytpunkt Qtot (f/t) V (km/h) Qtot (f/t) V (km/h) Qtot (f/t) V (km/h)

0 0 89,5 0 85 0 81

1 150 89,5 150 85 150 81

2 600 80,7 600 79,3 600 77,3

3 1200 74,2 1200 73,9 1200 73

4 Qkap 1800 69 1800 69 1800 69

1,2 * Qkap 2160 10 2160 10 2160 10

Pb Lbu Lbs

Flöden av fordonstyper samt hastighet vid detta flöde:

Totalflödet per rang ger reshastigheter på timnivå för respektive fordonstyp från aktuellt hastighets-flödessamband.

Rang pb lb
tot flöde, 

f/h
Lb andel

Enkelriktat 

flöde
km/h pb km/h lbu km/h lbs

1 576 39 614 0,06 307 80,5 79,2 77,2

2 419 39 457 0,09 229 83,5 81,1 78,5

3 273 34 307 0,11 154 86,4 83,0 79,7

4 112 15 126 0,12 63 89,5 85,0 81,0



Restidsmodell Länk justeringar

• Normalvärdessambandet för personbil justeras för andel tunga 

fordon. 

• Reshastigheterna justeras för kort länk med stopp/väjning, 

cirkulationsplats eller trafiksignal i båda ändarna. 

• Tillägg på årsmedelrestid pga vinterväglag
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Restidsberäkning i nod

• Beräknas som fördröjning på grund av inbromsning och 

acceleration till följd av sväng eller stopp och sväng 

samt väntetid vid stopp eller väjning pga. trafik. 
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Inkommande ÅDT på primärväg per tillfart (Qp) Qp = (AC+AB)+(CA+CB)/2 4 996
Inkommande ÅDT från sekundärväg per körfält (Qs) Qs/körfält = (BA+BC)/2 218
Totalt inkommande trafik Qt = Qp+Qs 5 214
Andel sekundärtrafik Qs = Qs/Qt 0,04

Hastighet på primärväg \

 Belastningsfall

1 0 0 0 0 7 10 15 15 9 12 17 17 9 12 17 17 13 16 21 21

2 0 0 0 0 10 13 18 18 13 17 22 22 12 15 20 20 17 21 26 26

3 0 1 2 2 14 17 22 22 17 21 26 26 15 18 23 23 22 26 31 31

4 1 2 3 3 19 23 28 28 25 28 33 33 20 24 29 29 29 32 37 37

5 2 3 4 4 29 29 34 34 37 37 42 42 29 31 36 36 37 40 45 45

6 3 4 5 5 50 50 50 50 70 70 70 70 50 50 50 50 70 70 70 70

Tabell 8. Fördröjning i korsning (s/f) beroende av belastningsfall, hastighetsgräns och regleringsform. Hastighetsbegränsning 50 km/h, 70 km/h, 90 km/h och 110 km/h

Väjning och stopp Väjning Stopp

Dg Ds Dk Ds Dk

11050 70 90 110 50 70 90 11050 70 90 110 50 7090 110 50 70 90



Godskostnader
• Godskostnader bygger på 

restidsberäkningar för lastbil utan släp 

(LBU) respektive lastbil med släp 

(LBS) från restidsmodellen. 

• Godskostnad = förändringen i restid i 

UTR-vägnätet och BAS-vägnätet för 

lastbil multiplicerat med en 

godsvärdering (både länk- som 

nodberäkning) 



Fordonskostnader

• Bränsleförbrukning (bensin och diesel)

• Däcksslitagekostnader

• Fordonsreparationskostnader

• Kapitalkostnad

• Värdeminskning



Fordonsreparations
kostnader
• beror endast av körsträcka dvs. 

korsningar ger ingen ytterligare 

reparationskostnad. 

• Fordonsslitaget beräknas som (kr/km) 

enligt följande formel: 

𝑎 × 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 + 𝑏 × 𝑛𝑦𝑏𝑖𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

• tillägg för fordonsslitage på olika 

väglags- och vägytetillstånd. 

underhållsklass. 



Däckslitage
• Personbil, lastbil utan släp och lastbil 

med släp

• På länk beräknas som promille per 

fordonskm och bestäms av 

reshastighet och körförlopp. Tillägg till 

däckslitage för olika väglags- och 

vägytetillstånd t ex för olika IRI, våt 

vägbana, snö etc. genom driftklass 

och underhållsklass. 

Vägkonstruktionstyp påverkar också.

• Däckslitageeffekten i nod beräknas 

som däckslitage uttryckt som antal 

däck per 1000 stopp. Tillägg för 

väglags- och vägyteeffekter sker på 

samma sätt som för länk. 



Emissionsmodellerna VETO och HBEFA

• Beräkning av koldioxid, svaveldioxid, NOx, HC och partiklar

• Två beräkningsmodeller : 

• VETO – koldioxid och svaveldioxid 

• HBEFA – övriga emissioner

• From driftsättning 1 maj 2020 – alla luftemissioner kommer att 
beräknas i HBEFA

• Emissioner from 1 maj 2020:

• Koldioxid

• Nox

• Slitagepartiklar

• Avgaspartiklar



Värt att notera

• Koldioxidutsläppen varierar med bränsleåtgång

• NOx och HC beror bl.a. på hur jämn trafiken är
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Trafiksäkerhetsmodellen



Trafiksäkerhet

• Normalvärden för länk och nod

‒ olyckor endast motorfordon (MF-MF inklusive MF singel) 

‒ olyckor motorfordon-fotgängare (MF-F) 

‒ olyckor motorfordon-cykel/moped (MF-C/M)

• Riskmåtten för döda och svårt skadade minskar över tid

• Korrigeringar för sikt

• Viltolycksberäkning för länk, varierar geografiskt, för olika hastigheter 

och vägmiljö



RPMI-faktorer
• Polisen rapporterar döda, svårt skadade och lindrigt skadade

• Värdering av risk för medicinsk invaliditet

• Omräkning av polisrapporteringen till: 

‒ Mycket allvarligt skadade (MAS)

‒ Allvarligt skadade (AS)

‒ Ej allvarligt skadade EAS)

• RPMI omräkningsfaktorer finns i effektkatalogen, sid 44 ff



TS-EVA 

TS-EVA

Axelpar / Fordon

Fordonstyp Antal axlar Antal axelpar

Personbil (Pb) 2 1

Lastbil utan släp (Lbu) 2,2 1,1

Lastbil med släp (Lbs) 5,5 2,75

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws67/FO_plantrsys/Eva/Utbildning/Nybörjarkurs%202019-12/TS-EVA%20kurs.xlsx


Drift och underhåll
• DoU-schablonerna ska spegla 

kostnader för att upprätthålla 

Trafikverkets underhållsstandard

• EVA använder ett översiktligt samband 

mellan väghållarens drift- och 

underhållskostnader (kr/m och år) samt 

vägtyp, vägkonstruktionstyp och 

trafikflöde (ÅDT)

• Kostnader för vinterväghållning 

korrigeras för geografi

Vägkonstruktionstyp KVäg

VÄG94, ATB Väg eller likvärdig 1.00

BYA84 1.15

Väg byggd mellan 1950 och 1984 1.20

Väg byggd före 1950 (sk Obyggd väg) 1.30



Manuella justeringar
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Manuella justeringar



126

ATK och omskyltning

• Påverkar bl.a. hastighet och TS

• Normalsambanden för hastighet gäller inte

• Verktyg för att justera hastighet och TS finns numera i verktyget

• Vid ATK justeras hastigheten enligt följande:



Hastighetsförändringar till följd av 
omskyltning
Effektkatalogen Bygg om och bygg nytt 4.5.15
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Potensmodellen 

• Används för justera normalsamband för TS

• Användes tidigare för manuella justeringar av TS (och hastighet) vid ATK och omskyltning

• Excelstöd för potensmodellen finns på eva-sidan
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ATK och omskyltning i EVA – övning 

• Importera ”Övning ATK”
• Beräkna effekterna av ATK i utredningsvägnätet
• Kalkylperiod 15 år
• Vilka effekter väntar vi oss?

• Hur gör vi om en omskyltning överklagas?
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Övning, 1+1-väg

• Importera ”mittseparering grundkodning”

• Ursprungsläget: 2-fältsväg, 90 km/h

• Åtgärd: beräkna effekter av mittseparering, inga andra 

förändringar

• Kostnad 100 mkr

• Inga förändringar av hastigheten

• Vi vet att döda och svårt skadade (MF-MF) minskar med 

60 % 



Trafikomfördelning



Trafikomfördelning
• Ny väg/länk som leder till kortare 

restider än befintlig väg

• Stängning av befintlig länk som tvingar 

trafik att flytta

• Analytikern avgör vilken trafik som 

flyttas. 

• Omfördelning görs för dagens 

trafikmängder och av befintlig trafik. 

• Hanterar inte färdmedelsövergripande 

omfördelningar.

• Viktigt att beskriva de antaganden som 

görs!



Exempel 
Trafikomfördelning
• Orten Ekenässjön är en tätort i 

Vetlanda kommun i Jönköpings län, 10 

km norr om Vetlanda. 

• Kommun 685. 

• Åtgärden innebär en ny förbifart öster 

om samhället.

• MLV 40% 100 km/h
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Felsökning
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Felsökning

• Json-fil ”009 fel 1”

• Json-fil ”010 fel 2”

• Json-fil ”011 fel 3”

• Json-fil ”012 fel 4”

• Json-fil ”013 fel 5”



Tolka resultat



Rv 25 Boasjön - Annerstad
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Avvakko-Lappeasuando
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Alberga – Kungsör, 100 km/h

• ÅVS för stråket Alberga - Kungsör – Köping – Kolsva

• Vanlig väg 80 km/h

• Ombyggnad till mötesfri landsväg, 20-30 %, hastighet 100 km/h

• Viltstängsel

• Investeringskostnad 264 mkr

• Vad väntar vi oss för effekter?

• Vad ser konstigt ut i resultatfilen?
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Rv 50 Förbi Vadstena, VSÖ036
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Vad väntar vi oss för effekter?

Vad ser konstigt ut i resultatfilen?



Resultat

144



Återstående funktioner

• Bifoga filer till projektet

• Skifta BAS- och UTR-vägnät
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Koppling EVA-kalkyl till SEB

• Importera resultat i SEB-mall

• SEB-it: http://trv32062.trafikverket.local/SEB/seb/ca4649d5-28e2-4279-

b75e-aacff023fb70/GenerellInformation?editable=True

• SEB i Excel https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-

och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-

och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/

• Bilagor till SEB-leveransen

http://trv32062.trafikverket.local/SEB/seb/ca4649d5-28e2-4279-b75e-aacff023fb70/GenerellInformation?editable=True
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
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Tips och trix
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