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Sammanfattning av förändringar

3

Rättning av dubbel 
real uppräkning av 

nyttor

Rättat antal dödade 
vid beräkning av 

känslighetsanalyser

Rättat justeringar av 
emissioner och 

fordonskostnader

Förändringar i 
fönstret 

Investerings-
kostnad

Resultatrapporten: 
anpassad efter 

rättning

Resultatrapporten: 
justerat talformat

och tusentals-
avgränsare

Defaultsättnings-
funktion – nu 
kontrollfråga



Rättning av dubbel real uppräkning av nyttor

• Den tillfälliga lösningen som implementerades i version höst 2021 är nu ersatt med en 

rättning i beräkningskoden. 

• Därmed är resultaten i fliken SEB och Detaljerade resultat rättade. Den tillfälliga 

omräkningsfliken från hösten 2021 är borttagen.

• Funktionen för känslighetsanalyser kan därmed också användas.

• I samband med detta har även en tidigare felaktig real uppräkning av restid för lastbil i nod 

rättats samt dubbelräkning av utveckling över kalkylperioden gällande bränsleförbrukning. 
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Rättningarna påverkar resultaten på 
följande vis

• Det har konstaterats att omräkningsfliken inte räknade exakt som beräkningarna i EVA. 
Det innebär att resultatposterna Restid personbil, Trafiksäkerhet, NOx, Avgaspartiklar och 
Slitagepartiklar skiljer sig i denna rättade version jämfört  de manuellt omräknade 
resultaten i tidigare version. De största nyttoposterna restid och trafiksäkerhet 
underskattades tidigare något med den tidigare manuella omräkningen, ca 10%.

• Restid lastbil skiljer sig marginellt till följd av rättning av felaktig real nyttouppräkning i nod 
(restid lastbil för länk är oförändrad). 

• Bränslekostnader hanterades inte tidigare i den manuella omräkningsfliken, men under 
arbetet har det konstaterats att även dessa hade en dubbelräknad utveckling över 
kalkylperioden. Rättningen innebär att fordonskostnader för personbil och lastbil 
påverkas. Bränslekostnaderna redovisas dock inte separat utan sammanslaget med 
övriga fordonskostnader.
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Rättat antal dödade vid känslighetsanalys

• Antal dödade (effekten) för huvudanalysen 

förändrades då automatiska känslighetsanalyserna 

kördes. Detta är nu åtgärdat.
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Funktionen Justering för länk – emissioner och 
bränsle
• Justering av Emissioner och bränsle i funktionen 

Justering för länk kunde tidigare leda till att övriga 
fordonskostnader (reparationer, däckslitage och 
reservdelar) också påverkades. Detta är nu 
åtgärdat så att övriga fordonskostnader inte 
påverkas av dessa justeringar.

• Vissa projekt med justerade emissioner i funktionen 
Justering för länk, har gett olika resultat när 
beräkningen körts flera gånger. Detta är nu rättat.
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Fönstret Investeringar
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Funktionen Sätt defaultvärden på vägnätet
- Ny kontrollfråga

• När du klickar på funktionen Sätt 

defaultvärden på vägnätet kommer nu en 

kontrollfråga för att bekräfta att du vill 

genomföra defaultsättning. Detta för att 

undvika att defaultsättning görs av misstag. 
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Fönstret Egenskaper för länk – enhet CO2

• Tidigare stod att koldioxid presenterades i kton, vilket 

var felaktigt. Nu ändrat till ton. 
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Fönstret Manuellt kompletterade effekter

• Tidigare har det stått att effekten ska anges i enheten Mkr, vilket är fel. 

Enheten är nu Kkr i gränssnittet. 
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Resultatrapporten – Flik SEB

• Flik SEB – nyckeltalen låg tidigare på fel rad.
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Resultatrapporten – Flik SEB

Formatering har anpassats 

i flik SEB:

• tusentals-avgränsare

• anpassat antal 

decimaler
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Resultatrapporten – Flik SEB

• Ändrat tecken på DoU-effekten för huvudanalys och 

känslighetsanalyser för att presenteras på ett konsekvent sätt i SEB-

fliken (jämför rad 20).
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Resultatrapporten – Flikarna Effekter och 
Ekonomi
• Justerat rubrikerna för att förtydliga vad som ingår i posterna för trafiksäkerhet i flik 

Effekter och Ekonomi.
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Resultatrapporten –
Flik Sammanfattning 
detaljerad
• Tusentalsavgränsare och anpassat 

antal decimaler

• Ändrat talformat från text till tal

• Justerat kolumn E så att det blir 

differens basvägnät –

utredningsvägnät (på samma sätt 

som i fliken SEB)

• Angett enhet i fliken (kkr)
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Resultatrapporten –
Flik 2. Samhällsekonomisk analys

• Dou-kostnad anges med omvänt tecken för att bli rätt i SEBit. 
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Fönstret: Uppräkning av trafik
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• Valt län ligger kvar i vallistan för uppräkningstal Pb och Lb när 

trafikuppräkningstal valt med hjälp av vallistan.
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Fortsatt utveckling under 2022-2023

• Vi arbetar med att dokumentera och ersätta nuvarande tekniska lösning 

för EVAs beräkningsmodeller (effektmodeller). 

• Under 2022 finns inga nya versioner planerade.
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Du är välkommen med dina förbättrings-
och utvecklingsförslag till 

eva@trafikverket.se 
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