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Välkomna på EVA-kurs!



3

Agenda, dag 1

Moment Tid

Välkomna 

Allmänt om EVA, inkl. inloggning 10:15-11:30

Lunch 11:30-12:30

Skapa projekt samt projektegenskaper 12:30-12:45

Länk 12:45-13:30

Nod 13:30-14:30

Fika 14:30-15:00

Resultatfil och utredningsvägnät 15:00-16:00

Om vi hinner:

utöka, radera och kopiera projekt
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Moment Tid

Repetition och frågor 8:00-8:15

Beräkningsförutsättningar 8:15-9:00

Omskyltning och ATK 9:00-10:15

Avbrott för fika 9:30-10:00

Trafikomfördelning 10:15-11:15

Granskning, status och koppling till SEB 11:15-11:30

Lunch 11:30-12:30

Egna exempel 12:30-13:30

Avslutning, diplom och utvärdering 13:30-14:00

Agenda, dag 2
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EVA allmänt
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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.
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EVA finns i 2 gällande versioner

• EVA 3.1 webbversion, lagrar data på server.

• EVA 2.98 fungerar endast i XP-miljö lokalt på 

användarens dator

• Under kursen använder vi bara EVA 3.1!
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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
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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.
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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)
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Kopplingar till andra verktyg o.d.

• Trafikuppräkningstal från Sampers

• Bullerverktyg: BUSE och BEVA

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

• TS-EVA: effektmodellen för trafiksäkerhet i excel
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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
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Kommunikation och felrapportering

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

• Kommande:

– Rapportering av kända fel

– PM om specialfall: stigningsfält, överbelastning i korsning m.m.

• Felrapportering och kommunikation med förvaltningen: 

eva@trafikverket.se

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

http://eva.trafikverket.local/eva/

• Externa: 

https://authweb.trafikverket.se/authw

eb/

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
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Skapa projekt
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Länk
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Vägtyper i EVA
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Vanlig väg (tvåfältsväg) på landsbygd och i tätort –

två körfält utan mittseparering
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Mötesfri landsväg på landsbygd – mötesfri 

landsväg 2+1, normalt med korsningar i samma 

plan
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Mötesfri motortrafikled på landsbygd –

mittseparerad 2+1-väg med planskilda korsningar 
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Motorväg i tätort eller landsbygd – 2+2 eller 3+3
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Flerfältsväg i tätort eller på landsbygd – 2+2 eller 

3+3 som inte är motorväg
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Siktklasser
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Sidoområden 
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Fullständig separering – räcken
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A-slänt – ”modern standard” enligt VGU (kallas 

inte A-slänt längre)
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Normalt för vägtypen – ”genomsnittsegenskaper”
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Sämre än normalt – hinder, bergvägg e.d. i 

sidoområdet
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Nod
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Nodtyper i EVA
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Delnod

• Punkt där länkars egenskaper förändras, exvis annan hastighet
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ABC-korsning

• A-korsning

• B-korsning

• C-korsning
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Cirkulationsplats
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Signalreglerad korsning

• EE är signal av äldre typ

• ES modern signal (LHOVRA)

• EE samordnad signal

• ES samordnad signal
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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.
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GCM-åtgärd = gång, cykel, moped
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Resultatfil och utredningsvägnät
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Uppräkning av trafik basår 

• Räkna upp basårstrafiken för person- och lastbilar 

• Använd alternativ 1!
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Uppräkning av trafik 

• Trafikutvecklingen från basåret till prognosår 1 och prognosår 2 för 

person- och lastbilar. 

• Använd alternativ 1!

• Utifrån gällande trafikuppräkningstal 
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Ekonomi- och värderingsmodell

Granskningsprocedur, status, koppling till SEB, 

bärighet, sidoområden



44

Effekter E o kostnader K

beräknas för basår, prognosår 1 

och 2

Kalkyltid och kvot EP2/EP1 ger 

med extrapolation:

- effekter o kostnader  för slutår 

t ex  EP2* (EP2/EP1)
T2

Effekter o kostnader  för 

öppningsår interpoleras lineärt

Nyttor diskonteras över 

kalkylperiod till diskonteringsår

med 3,5 % ränta

Kalkylprinciper samhällsekonomisk kalkyl i 

EVA
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Beräkningsförutsättningar
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Kalkylperiod och livslängder

• ASEK kap 5: ASEK rekommenderar Kalkylperioden skall vara lika 

med beräknad ekonomisk livslängd, enligt de schablonvärden för 

ekonomiska livslängder som anges:
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Beslutskriterier samhällsekonomisk 

lönsamhet, Lönsamhetskvoter

• Nettonuvärde, NNV: 𝑁𝑁𝑉 =  𝑁𝐵 -  𝑁𝐶 − 𝐼

• Nettonuvärdeskvoter:

– NNKi = nettonuvärdeskvot med avseende på investeringskostnad 

(samhällsekonomisk nettovinst per investerad krona)

𝑁𝑁𝐾𝑖 = 𝑁𝑁𝑉 ÷ 𝐼

– NNKidu = nettonuvärdeskvot med avseende på kostnad för investering 

samt förändring av  drift- och underhållskostnad. Samhällsekonomisk 

nettovinst per satsad budgetkrona (om investering och Dou finanseras

via statens budget)

𝑁𝑁𝐾𝑖𝑑𝑢 = 𝑁𝑁𝑉 ÷ (𝐷𝑈 + 𝐼)
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Nettonuvärdeskvot NNKi i EVA

• 𝑁𝑁𝐾𝑖 = (𝐾 ∗ (Δ𝑇𝐺𝐹𝑈 + Δ𝑇𝑠 + Δ𝐷𝑜𝑈) + Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑜𝑟 −
𝐼𝑁𝑉) / 𝐼𝑁𝑉

• K nuvärdefaktor = (kT-1) / (k-1) där

• T = kalkyltid

• k = (1+årlig nyttoökning) / (1+diskonteringsränta)

årlig nyttoökning är ungefär lika med den årliga trafikökningen

• ΔTGFU årlig skillnad i Tids-, Gods, Foko- och Utsläppskostnader 

• ΔTs årlig skillnad i Trafiksäkerhetskostnader

• ΔDoU årlig skillnad i Drift och Underhållskostnader

• Övriga nyttor  buller, barriäreff., exploatering, ny trafik, kostnadsvärdering

• INV       investeringskostnad, dvs. anläggningskostnad med 
skattefaktorer (1,21) 
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Nettonuvärdeskvot NNKidu i EVA

• NK=(K * (ΔTGFU + ΔTs + ΔDoU) + Övriga nyttor - INV) / (INV + 
DoU) 

• K nuvärdefaktor = (kT-1) / (k-1) där

• T = kalkyltid

• k = (1+årlig nyttoökning) / (1+diskonteringsränta)

årlig nyttoökning är ungefär lika med den årliga trafikökningen

• ΔTGFU årlig skillnad i Tids-, Gods, Foko- och Utsläppskostnader 

• ΔTs årlig skillnad i Trafiksäkerhetskostnader

• ΔDoU årlig skillnad i Drift och Underhållskostnader

• Övriga nyttor  buller, barriäreff., exploatering, ny trafik, kostnadsvärdering

• INV       investeringskostnad, dvs. anläggningskostnad med 
skattefaktorer (1,3) 
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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
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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



52

Investeringskostnader i EVA3.0
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Känslighetsanalyser – enligt ASEK

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

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.
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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 

tabell 2.4. 
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2 (5) Känslighetsanalys ”Högre 

koldioxidvärdering”

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

Beräkningsförutsättningar.
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3 (5) Känslighetsanalys ”Ingen 

trafiktillväxt” 

• I EVA sätter man trafikuppräkningstalen för både 

personbil och lastbil till 1,00
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4 (5) Känslighetsanalys ”Högre 

trafiktillväxt”

• I EVA sätts trafikuppräkningstal till: trafikuppräkningstal 

i huvudanalys ÷ 2 + trafikuppräkningstal i huvudanalys
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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.
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Känslighetsanalyserna ska redovisas i 

SEB avsnitt 2, tabell 2.4

Känslighetsanalys 

Högre 

investeringskostnad 

t.ex. successivkalkyl 

85% eller motsvarande 

Huvudanalys

-51

7101 938
Känslighetsanalys CO2-

värdering=3,50 kr/kg

1 938 1 558

1 938

0,80

-0,03

0,37

1 938
Successiv kalkyl 50 

%
0,48

0,35

Känslighetsanalys 

Trafiktillväxt 50% högre 

från basåret och 

jämfört med 

huvudkalkylen 

Successiv kalkyl 50 

%

Successiv kalkyl 50 

%

Successiv kalkyl 50 

%

NNK-idu***

Netto-

nuvärde* 

(mnkr)

Successiv kalkyl 

50% + 30%

0,77

Känslighetsanalys 

Trafiktillväxt 0% från 

basåret

0,50964

Tabell 2.4 Nyckeltal samhällsekonomi

Samhälls-

ekonom-

isk invest-

erings-

kostnad 

inkl 

skatte-

faktor 

(mnkr)

NNK-i**

Känslighetsanalys 

Trafiktillväxt 12% lägre 

personbilstrafik år 

2040 och oförändrad 

volym lastbilstrafik 

jämfört med dagens 

nivå (2014). 

172

1 938

Känslighetsanalyser

2 519 0,15 0,15382

0,09

-0,03
Successiv kalkyl 50 

%

0,09

Kalkylmetod för 

åtgärdskostnad
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Övrigt

Granskningsprocedur, status, koppling till SEB, 

bärighet, sidoområden
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Projektstatus – leverans och granskningsprocedur

• Status 1 – Vit – Privat projekt: när en EVA-användare skapar ett nytt, 

privat, projekt får detta automatiskt status 1. Endast du som skapat projektet 

kan se projektet i EVA.

• Status 2 – Röd – Projekt: för att uppnå status 2 måste alla obligatoriska 

fält vara ifyllda. Arbetet fortsätter fortfarande på lokal nivå. Obligatoriska fält 

är fälten i EVA-projektegenskaper.

• Status 3 – Orange – Regional granskning: för att kunna skicka ett EVA-

projekt till regional granskning måste beräkning har utförts och inga fel i 

fellista får finnas. Dessutom måste en granskningslogg fyllas in för att 

skicka in till regional granskning. 

– Om fel upptäcks under granskningen kan projektet återremitteras till 

tidigare projektägare, men den regionala granskaren har även möjlighet 

att rätta felen själv. Efter att tidigare projektägare har rättat felet kan 

denne åter skicka det till regional granskning. 
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Forts.

• Status 4 – Gul - Central granskning: en granskningslogg måste 

fyllas in och skickas in till central granskning för godkännande.

– Om fel upptäcks under granskningen kan projektet återremitteras till den 

regionala granskaren, till skillnad mot den regionala granskaren så har 

inte den nationella granskaren möjlighet att rätta fel. Om projektet 

skickas tillbaka till regional granskare kan denne i sin tur skicka tillbaka 

projektet till den tidigare projektägaren. Efter att tidigare projektägare 

har rättat felet kan denne skicka det åter till regional granskning. Efter 

kontroll kan denne sedan vidarebefordra den åter till central granskning.

• Status 5 – Gul – Granskad: Granskningsloggen måste vara ifylld för att 

projektet ska bli Trafikverksgodkänt.

• Status 6 – Grön – Godkänd: Trafikverks-godkänd. En central granskare 

sätter om projektet till Trafikverks-godkänd.
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Byt Projektstatus

• Ägare av ett EVA-projekt ge andra användare rättigheter att läsa ditt 

projekt. Tryck på Välj Projektläsare och välj användaren i listan. I 

listan finns endast EVA-användare. Ev. befintliga projektläsare kan 

du sedan se i listan nedanför. 

• Epost skickas automatiskt till den valda projektläsaren.
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Koppling EVA-kalkyl till SEB

• Importera resultat i SEB-mall

• Bilagor till SEB-leveransen
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Vad betyder sidoområden?
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Bärighet
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Bärighet

• Påverkar endast DoU-kostnader

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

EVA


