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Nyheter i EVA version maj 2019
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Implementering av 
Potensmodellen

Resultatrapport: Ny flik 
anpassad för import till 

SEB-IT 
”2. Samhällsekonomisk 

analys”

Resultatrapport: Lagt till 
DoU-kostnad för 

känslighetsanalyser

Resultatrapport: Lagt till  
Investeringskostnad för 

känslighetsanalysen 
högre 

investeringskostnad

Anpassningar av 
granskningsprocessens 

roller
Buggrättningar
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Rättade buggar

 Ägarbyte mellan externa EVA-användare fungerar

 Defaultsättnings-funktionen för nod skrev tidigare över egenskaper. 

Nu defaultsätts noder med två länkar till delnod och övriga noder till 

ABC-A 

 Omöjliga kombinationer av MLV 2+1 och vägbredd <8 meter är 

borttagen

 Investeringskostnadsfönstret: rättat tidigare buggar med tabbning

m.m.
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Ny funktion: Automatisk hantering av potens-

modellen

• Bakgrund: Vid ATK och omskyltning av hastighet har man tidigare 
behövt göra en manuell justering av sambanden i EVA i 
justeringsfönstret med stöd av manuell beräkning.

 Sambanden i potensmodellen är nu implementerade i EVA för såväl 
ATK som omskyltning av hastighet. 

 I gränssnittet är det i fönstret ”Egenskaper för länk” som dessa 
egenskaper anges. Här finns även uppgift från NVDB om länken har 
ATK som information.
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EVA resultatrapport

 Lagt till uppgift om DoU-kostnad även 

för känslighetsanalyser i flik ”SEB” och 

”Sammanfattning”

 Lagt till uppgift om Investeringskostnad 

även för känslighetsanalysen med 

högre investeringskostnad i flik ”SEB” 

och ”Sammanfattning”

 Ny flik anpassad för import till SEB-IT 

”2. Samhällsekonomisk analys”:
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Kombinationer av egenskaper

 Inte möjligt att välja kombinationer av egenskaper som inte går att 

beräkna, t ex ogiltiga kombinationer av Vm/Vf och hastighet. I denna 

version är det skyltad hastighet som styr vilka val av Vm/Vf som är 

möjliga (tidigare tvärtom). Obs! Tänk på att sätta egenskaperna 

uppifrån och ned i gränssnittet.
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Övrigt

 Granskningsflödet: Möjlighet att byta nationell granskare

 Läsare av EVA-projekt ser de symboler och verktyg som är 

relevanta  t ex markera länk/nod-symbolen. 

 Tillgängliga verktyg för olika roller: vilka verktyg som är möjliga 

att använda har tydliggjorts för de olika rollerna i 

granskningsprocessen

 Nytt snabbkommando: ”ta bort nod/länk” genom att markera 

aktuella noder/länkar och därefter ta bort dem med delete-knappen 

på tangentbordet
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Fortsatt utveckling
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Fortsatt utveckling – ev. till driftsättning höst 

2019

Korta körtider
Adminverktyg: 

återaktivera radera 
projekt

Adminverktyg: 
Lägga till/ta bort 
användare i olika 

grupper

Ny funktion ”Skapa 
shapefil”
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Fortsatt utveckling – driftsättning april 2020

Bränsleförbrukning, 
CO2, SO2 i HBEFA

DoU-modellen 
översyn

Uppdaterade ASEK-
värderingar

Nya trafiktillväxttal Uppdaterat vägnät
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Fortsatt utveckling – längre sikt

Brytår (ASEK) Viltolycksmodellen
Revidering av 

trafiksäkerhetsmodell 
för GC

FOKO-modellen 
översyn

Införa effektsamband 
för mitträffling?

Fler korsningstyper t 
ex flera cirkulation 

och trafikplats

Bullereffekter i EVA? Plankorsning i EVA?
Lägga till ytterligare 
lager typ ortofoto?
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Du är välkommen med dina förbättrings- och  

utvecklingsförslag till eva@trafikverket.se

mailto:eva@trafikverket.se

