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Syfte med dagen

• Ge en gemensam teoretisk plattform för samhällsekonomi och metoder 

för övriga analyser i SEB

• Ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussioner om svårbedömda 

effekter

• Skapa en gemensam bild av vilka effekter som ska ingå i en SEB och 

fingervisning om deras storleksordning

• Vara en input i arbetet med att ta fram och utveckla 

metodhandledningar för upprättare och granskare av SEB 
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Övergripande upplägg för dagen

1. Föreläsning: 9:30-11:30

2. Skicka in frågor: 11:30-12:00

3. Frågor och diskussion: 13:30-15:00
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Pass 1. Föreläsning: 9:30-11:30
• Inledning (5 min)

• Granskningsprocessen för SEB (10 min)

• Åtgärdsbeskrivning (10 min)

PAUS 5 min

• Samhällsekonomiskanalys:

 Intro (20 min)

 Exempel (30 min)

PAUS 10 min

• Fördelningsanalys (10 min)

• Målanalysen (15 min)

• Avslutning 5 min
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Förhållningsregler 9:30-11:30

• Håll micken avstängd under detta föreläsnings-pass.

• Om du har en fråga på det föreläsaren säger så mejla in frågan till 

seb@trafikveket.se. Under eftermiddagspasset kommer vi att gå 

igenom och svara på så många frågor som hinns med. 

• Om du har teknik-problem - gå först ut ur mötet och anslut på nytt. 

Om det inte hjälper - beskriv problemet i en chatt till Kristina Mattsson 

eller mejla till seb@trafikverket.se.
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1. Föreläsning: 9:30-11:30

Inledning (5 min)
Granskningsprocessen för SEB (10 min)
Åtgärdsbeskrivning (10 min)

PAUS 5 min

Samhällsekonomiskanalys:
Intro 20 min
Exempel 30 min

PAUS 10 min

Fördelningsanalys (10 min)
Målanalysen (15 min)
Avslutning (5 min)
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Åtgärdens effekter beskrivs ur 
tre oviktade beslutsperspektiv

• Transportpolitisk målanalys hur 
påverkas de transportpolitiska 
målen?

• Samhällsekonomisk analys 
effekter som värderats i pengar och 
effekter som bedömts

• Fördelningsanalys hur fördelar sig 
nyttorna på olika grupper m.m.?

Att beslutsperspektiven är oviktade innebär att det inte görs någon 
sammanvägning av dem. De tre perspektiven belyser effekterna ut olika 
synvinklar med hjälp av olika metoder.
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Upprätta SEB
Regional 

granskning
Nationell 

granskning
Beslut 

godkännande
Publicera

Kvalitetsgranskningsprocessen
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Roller och ansvar (1)
Projektledare

• Huvudansvarig för att: 

• 1) initiera när i processen en SEB ska upprättas enligt styrande dokument

• 2) meddela regional granskare så snart en SEB initierats

• 3) bemanna med lämplig kompetens.

•4) övergripande ansvar för innehållet i framtagen SEB. 

Upprättare

• Upprättar utkast på SEB. Kan vara en konsult eller en person på Trafikverket. 

• Kompetens inom SEB-metodik och samhällsekonomisk analys.

Regional granskare

• Regionalt- eller nationellt placerad Trafikverksanställd. Regionalt oftast en trafikanalytiker. 
Stödjer projekten vid upprättande av SEB och skickar in SEB till nationell granskning.

• Kompetens inom SEB-metodik och samhällsekonomisk analys.
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Roller och ansvar (2)

Expertgranskare

• Stödja med expertkunskap inom aktuellt område

• Kompetens inom aktuellt område

Expertgrupp/Expert

• Ansvarar för att slutliga texter och bedömningar i hela SEB:en är korrekta. Namn och 
kompetens på de personer som ingått dokumenteras i webb-verktyget

• Ordförande ska vara trafikverksanställd

Kontaktperson

• Den enda person vars namn står med i den publicerade SEB-dokumentet. 

• Ansvarar för att ta emot och kanalisera frågor om den godkända SEB:en. Behöver inte ha 
deltagit i upprättande/granskning av den aktuella SEB:en

• Kunskap om objektet/åtgärden som beskrivs i SEB:en
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Roller och ansvar (3)
Nationell granskningssamordnare 

• samordnade ansvar för att fördela granskning av SEB:ar på olika nationella granskare.

Nationell granskare AKK, SEA, SEB 

• ansvarar för kvalitetsgranskning av anläggningskostnadskalkyl, samhällsekonomisk analys 
och Samlad effektbedömning

Godkännare SEA 

• Ansvarig för riktlinje och rutinbeskrivning

• ansvarar för att godkänna eller avslå den samhällsekonomiska analysen 

• enligt arbetsordningen cPLee

Godkännare SEB övrigt 
•Ansvarig för riktlinje och rutinbeskrivning
•ansvarar för att godkänna eller avslå SEB som helhet inkl. AKK
•enligt arbetsordningen cPLnpg



1. Föreläsning: 9:30-11:30

Inledning (5 min)
Granskningsprocessen för SEB (10 min)
Åtgärdsbeskrivning (10 min)

PAUS 5 min

Samhällsekonomiskanalys:
Intro 20 min
Exempel 30 min

PAUS 10 min

Fördelningsanalys (10 min)
Målanalysen (15 min)
Avslutning 5 min
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Analyserna i SEB ska bygga på samma förutsättningar

Beskrivningar och indata för åtgärden ska stämma överens mellan:

• ”Nuläge brister” samt och ”Åtgärdsbeskrivning” - i avsnitt 1 

• Kostnadskalkylen – i bilaga för AKK

• Samhällsekonomiska kalkylen – i ”ArbetsPM” och i modelleringen

• Klimatkalkylen – i bilaga till KK
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Flik ”Åtgärdskostnad” i SEB: Bilaga för kostnadskalkylen:

Är det slutliga kostnader som ligger till grund för analysen i SEB?
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Flik ”Åtgärdsbeskrivning” i SEB: Kostnadskalkylen:

Stämmer beskrivningarna i SEB och Kostnadskalkyl överens?
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Flik ”Åtgärdsbeskrivning” i SEB: Kostnadskalkylen:

Stämmer beskrivningarna i SEB och Kostnadskalkyl överens med 
kodningen i samhällsekonomiska kalkylen?

Kodning i SEK-

verktyg och 

beskrivning i 

Arbets-PM
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Bygger klimatkalkylen på de mängder som skattats i 
kostnadskalkylen?

Klimatkalkylen ska bygga på de slutliga mängder som kostnadskalkylen bygger på. 

• En kontroll är att titta i Klimatkalkylen och se att det är den slutliga versionen och inte arbetsversion. 

• En annan kontroll är att säkerställa att mängderna i Klimatkalkylen inte ändrat sig gentemot 

uppgifterna i kostnadskalkylen.



Syftet med åtgärden ska stämma med effekterna

”Syftet med 

åtgärderna är att 

förbättra 

framkomlighet och 

trafiksäkerhet för 

genomfartstrafik och 

oskyddade trafikanter 

samt att förbättra 

boendemiljön längs 

befintlig vägen. 

Boendemiljön 

upplevs idag som 

otrygg.”
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Otydligt i användarhandledningen:

Under Nuläget

Om relevant: ange ÅDT (årsmedeldygnstrafiken) i f/d (fordon per dygn) och andel lastbilar i procent, samt år. 

Ange trafik för basår eller prognosår, men det ska vara samma som i ”Förslag till åtgärd”. Om trafiken 

varierar mycket över sträckan kan ett spann eller ett medelvärde behöva anges.

Exempel: 10 000 f/d, 11% lastbilar (2017)

Under Åtgärdsförslag

Om relevant: ange ÅDT efter åtgärd (årsmedeldygnstrafiken) i f/d (fordon per dygn) och andel lastbilar i 

procent, samt år. Ange trafik för basår eller prognosår, men det ska vara samma som i ”Nuläge och brister”. 

Om trafiken varierar mycket över sträckan kan ett spann eller ett medelvärde behöva anges.

Exempel: 14 000 f/d, 13% lastbilar (2017)
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Bra att tänka på:
• Avsnitt Nuläge och Brister

• Klimatkalkylformalia

• Felaktigt inlagd data från  Klimatkalkyl i SEB

• Synkning mellan mål- och fördelningsanalys

• Syftet ska stämma med utfallna effekter

• Planeringsläge/Skede/Typfall 

• Slutversionen och inte Arbetsversion av Klimatkalkyl



1. Föreläsning: 9:30-11:30

Inledning (5 min)
Granskningsprocessen för SEB (10 min)
Åtgärdsbeskrivning (10 min)

PAUS 5 min

Samhällsekonomiskanalys:
Intro 20 min
Exempel 30 min

PAUS 10 min

Fördelningsanalys (10 min)
Målanalysen (15 min)
Avslutning 10 min
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1. Föreläsning: 9:30-11:30

Inledning (5 min)
Granskningsprocessen för SEB (10 min)
Åtgärdsbeskrivning (10 min)

PAUS 5 min

Samhällsekonomiskanalys:
Intro 20 min
Exempel 30 min

PAUS 10 min

Fördelningsanalys (10 min)
Målanalysen (15 min)
Avslutning 10 min

23



Vad är samhällsekonomisk analys? 
Metod med flera namn och förkortningar:

även kallad Samhällsekonomisk kostnads-nytto-analys 

I SEB används förkortningen SEA

på engelska: Cost-Benefit Analysis, CBA , eller Social CBA

inom EU: Economic Analysis

Samhället = personer och organisationer inom en viss avgränsning 

(nation, region, kommun, företag)

Samhällsekonomisk kostnads-intäktskalkyl är sammanställning av:

Positiva och Negativa nyttoeffekter = Nettoförändring av välfärd

är samma som: Intäkter – Kostnader = Vinst



Kostnads-nytto-analys (CBA/SEA)
• Samma kalkylmetodik för samhällsekonomiska och 

privatekonomiska/företagsekonomiska kalkyler

• Det finns icke-prissatta och felaktigt prissatta resurser – det ger 

skillnader mellan kalkyler med olika avgränsning

• Analys = Kalkyl + Beskrivning av effekter som borde varit med i 

kalkylen men var praktiskt svåra att mäta och värderade

• Samhällsekonomisk Kostnadseffektivitet (CEA) – val av billigaste 

åtgärden eller metoden för att uppnå viss aktivitet/effekt t.ex

måluppfyllnad. CEA är specialfall av CBA 



Varför samhällsekonomisk analys? 

• Samhällsekonomiskt lönsam åtgärd – bidrar till

samhällsekonomisk effektivitet

• Marknadsmisslyckanden ger behov av samhällsekonomisk 

analys – vissa resurser utan pris, vissa resurser fel pris

• Samhällsekonomisk analys (CBA) – viktigt hjälpmedel att lösa 

målkonflikter, t.ex. miljömål och mål om tillgänglighet och 

trafiksäkerhet



Vad är samhällsekonomisk 
effektivitet?

Samhällsekonomisk effektivitet 

Maximalt värde av all verksamhet/resursanvändning i hela samhället ur 

medborgarnas synpunkt – givet befintliga resurser, teknik, kunskap etc. 

Minimering av total kostnad för all verksamhet/måluppfyllnad.

= Högsta möjliga levnadsstandard totalt sett i samhället

Helhetssyn - Sammanvägning av alla delar av samhället 

Men - tar inte hänsyn till inkomstfördelning, jämställdhet och rättvisa.

Garanterar inte alltid långsiktig hållbarhet



Hur gör man Samhällsekonomisk 
analys (CBA) i praktiken? 

• Kalkylen avser ett givet handlingsalternativ - jämfört med annat 

givet handlingsalternativ – ofta nollalternativet (göra ingenting)

• Utgå från befintlig privatekonomisk/företagsekonomisk kalkyl

• Korrigera och komplettera kalkylen så att alla relevanta effekter 

kommer med och värderas rätt

• Korrigering – vissa utgifter är inte korrekta ekonomiska kostnader, 

t.ex. skatter och subventioner, reglerade avgifter

• Kompletteringar – vissa resurser regleras inte på marknader och 

är inte prissatta, t.ex. naturvärden och miljöeffekter, offentlig 

infrastruktur. Värdera om möjligt, annars beskriva och bedöma.



Vad ingår i Trafikverkets analyser?
Effekter i kalkylen och ej beräkningsbara 
effekter 

• Direkta effekter på transportmarknaden:

Restider, fordons-/trafikeringskostnader och uppoffrad 

bekvämlighet (förseningar, trängsel, restidsosäkerhet)

• Externa effekter: Trafiksäkerhet, Luftföroreningar och 

Klimateffekter, Buller, Trängsel i trafiken, 

Intrång i landskap och effekter i marina miljöer 

• Eventuella indirekta effekter (WEI): Särskilda effekter 

på näringslivets produktion och lönsamhet – uppstår

endast i särskilda fall



Grundprinciper för ekonomisk 
värdering i samhällsekonomisk analys 

• Samhällets nytta = summan av nyttor för medborgarna 

• ”Consumer sovereignty” – nytta värderas genom 

medborgarna egen värdering – de vet sitt eget bästa

• Paternalism – motsatsen, där staten eller experter 

bedömer nyttan/onyttan (tillämpas i enstaka fall t.ex. 

svårbedömda nyttor som konsumtion av mediciner, 

säkerhetsbälte i bil, etc) 

• Marknadspriser = visar normalt sett konsumenters 

värdering och kostnad för produktion

• Alternativkostnad – förlorad intäkt/nytta p g a bortvalt 

alternativ - värdet vid bästa alternativa användning 



Ej relevanta effekter i CBA 
och dubbelräkningar 

• Fördelningseffekter – analyseras och redovisas separat

• Regionalekonomiska effekter – till stor del geografisk omfördelning 

p g a omlokalisering av arbetsställen och befolkning – separata 

analyser

• Bostadnyttor – Ökat bostadsbyggande – Kan ge ökade nettonyttor 

p g a befolkningsökning – Kan ge minskade nettonyttor p g a 

ökade kostnader för bostäder vid omlokalisering

• Fastighetspriser – speglar värdet av förändrad tillgänglighet – plus 

väldigt många andra faktorer



1. Föreläsning: 9:30-11:30

Inledning (5 min)
Granskningsprocessen för SEB (10 min)
Åtgärdsbeskrivning (10 min)

PAUS 5 min

Samhällsekonomiskanalys:
Intro 20 min
Exempel 30 min

PAUS 10 min

Fördelningsanalys (10 min)
Målanalysen (15 min)
Avslutning 10 min
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Att tänka på i Samhällsekonomiska 
analysen

• Relevanta effekter – ska finnas ett orsakssamband och effekten kan 

inte anses försumbar

• Sannolika och troliga effekter – inte potential för eventuella effekter 

• Konsekvenser – värderingen gäller effekternas konsekvenser för de 

som påverkas

• Dubbelräkning – långa  effektkedjor mellan orsak och konsekvens –

risk för dubbelräkning av effekter

• Presentation och läsbarhet i SEB 

‒ Inte dela upp effekter för mycket kan ge falskt intryck av många effekter.

‒ Raka och konkreta beskrivningar av effekter – inte luddiga eller 
svårbegripliga



Övergripande om 
bedömningar och 

beskrivningar



Bedömningsalternativ i SEA-avsnittet
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Rubrik på effekter
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• Rubriken ska vara effekten = 

konsekvensen

‒ Reskostnad

‒ Restid

‒ Trafiksäkerhet

‒ Osv.

Åtgärd: stänger mindre 
utfarter/korsningar längs 

vägsträcka

Effekt: 

Längre 
resväg för 

vissa boende 
tex 

Exempel på Konsekvenser: 

Längre restid, ökade 
reskostnader



Bedömning & 
beskrivning av 
ej-beräknade 
effekter med 
SEK
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Ta bort effektrader då inte relevanta
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Tydliga motiveringar



Uppdelning av effekter i många mindre 
delar

Kortfattad 

beskrivning

Effekter som inte ingår i beräkningen av nettonuvärde men som 

ingår i den sammanvägda bedömningen

E
X

T
E

R
N

A
 E

F
F

E
K

T
E

R

Berörd/ 

påverkad 

av effekt

Effektbenämning och 

kortfattad beskrivning
Bedömning

Samman-

vägd 

bedömning

L
A

N
D

S
K

A
P

Negativt

Förändrad 

barriäreffekt 

längs sträckan.

Positivt: Faunapassage planeras 

längs sträckan vilket är positivt för 

djur, dvs vilt. Läge, storlek och 

utformning ännu oklart.

Försumbart: Ökad barrriäreffekt för 

oskyddade trafikanter pga ökad 

hastighet, viltstängsel och 

mitträcke. GC-porten avhjälper 

barriäreffekterna och ger säkrare 

passage i en punkt där en stor del 

av de oskyddade korsar.

Negativt: Ökad barriäreffekt för  

djur, dvs vilt, pga både mitträcke 

och viltstängsel. 

Faunapassage

Barriäreffekt längs väg 49

Barriäreffekt längs väg 49

Barriäreffekt längs väg 49

Försumbart: Ökad barrriäreffekt för 

oskyddade trafikanter pga ökad 

hastighet, viltstängsel och 

mitträcke. Gång-cykelporten 

minskar barriäreffekten. 

E
X

T
E

R
N

A
 E

F
F

E
K

T
E

R

L
A

N
D

S
K

A
P

Negativt

Vägens 

barriäreffekt 

ökar av åtgärden 

men mildras av 

faunapassage 

och gång-

cykelpassage.

Biologisk mångfald, växt- 

och djurliv: barriär 

Negativt: Viltstängsel, 

mittseparering samt högre 

hastighet ökar barriäreffekten för 

vilda djur. Barriären mildras av 

faunapassage längs sträckan, 

men utformning och placering av 

passagen är ännu oklar.

Effekter som inte ingår i beräkningen av nettonuvärde men som 

ingår i den sammanvägda bedömningen

Berörd/ 

påverkad 

av effekt

Effektbenämning och 

kortfattad beskrivning
Bedömning

Samman-

vägd 

bedömning

Kortfattad 

beskrivning



Omfattning på motiveringstexter och 
läsbarhet

• Tänk på vem som är läsaren av en SEB! 

• Det kan vara en beslutsfattare, politiker, planerare eller en vanlig 

medborgare. 

• Motiveringarna ska vara korta, koncisa och lätta att förstå. 

• Undvik förkortningar som gemene man inte förstår t ex ”TS”, ”MLV”, 

”GC”. 

• Ge exempel på vilka effekter som är positiva och eller negativa utan att 

sväva ut i detaljer. 
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Exempel: Luddig beskrivning –
”Robusthet”

• ”Ökad robusthet” behöver preciseras. 

• Om avser mindre risk för stora 

störningar med kraftiga förseningar som 

följd i trafiken  relevant

• Men, behöver beskrivas mer konkret 

som minskad risk för försening (med 

förklaring om varför risken minskar). 

• Effekten ska då ingå som en 

förseningseffekt då begreppet 

restidsosäkerhet inte används för 

kollektivtrafik. 
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T
R

A
F

IK
A

N
T

 

E
F

F
E

K
T

E
R

R
E

S
E

N
Ä

R
E

R

Restidsosäkerhet
Positivt: Ytterligare spår ger förutsättningar för ökad 

robusthet i systemet och minska osäkerhet för restider. 

Effekter som inte ingår i beräkningen av nettonuvärde 

men som ingår i den sammanvägda bedömningen

Berörd/ 

påverkad av 

effekt

Effektbenämning och 

kortfattad beskrivning
Bedömning
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• ”Framkomlighet” bör 

ersättas med ”Restid gång-

cykeltrafikanter” 

• Undvik förkortningar som 

”GC”

Ex på årlig 

effekt för 

prognosår 1

2040

Restid - personbil -32 kftim/år 250 -

Reskostnad - personbil 0,5 mnkr/år -6,3 -

Framkomlighet GC Ej angett Ej angett Ej beräknat

Positivt: Parallellvägen 

ger en positiv 

framkomlighetseffekt för 

GC-trafik som kan 

använda vägen. 

T
R

A
F

IK
A

N
T

 E
F

F
E

K
T

E
R

R
E

S
E

N
Ä

R
E

R

Positivt
Parallellvägnät ger ökad 

tillgänglighet för GC.

Effekter som värderats monetärt 

och som ingår i beräkning av 

nettonuvärde

Effekter som inte ingår i beräkningen av nettonuvärde men 

som ingår i den sammanvägda bedömningen

Berörd/ 

påverkad 

av effekt

Effektbenämning och 

kortfattad beskrivning

Nuvärde 

detaljerat 

(mnkr)

Nuvärde 

över-

siktligt 

(mnkr)

Bedömning

Samman-

vägd 

bedömning

Kortfattad beskrivning

Exempel: Luddig beskrivning –
”Framkomlighet”

Restid gång-

cykeltrafikanter



Beskrivning

• Tänk på att detta 

avser 

Trafikverkets 

samlade 

beslutsunderlag. 
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Exempel på tydlig, kort och koncis
beskrivning
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Exempel på tydlig, kort och koncis 
beskrivning

• Människors hälsa – buller: ”106 bostäder är bullerstörda i nuläget 

med dagens utformning. I utredningsalternativet, med föreslagna 

bulleråtgärder, nås gällande riktvärden för buller både utomhus och 

inomhus.”
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Värderingen gäller 
effekternas 

konsekvenser för de 
som påverkas



Exempel Slutliga konsekvenser av effekter
Barriäreffekter

Effekt: 

Barriäreffekt

Exempel på Konsekvenser: 

Påverkar den biologiska 
mångfalden, minskad 

rörlighet för djur

Nyttor och 
kostnader:

Ekonomisk värdering/ 
verbal beskrivning av 

konsekvens

Kortfattad 

beskrivning

Effekter som inte ingår i beräkningen av nettonuvärde men som 

ingår i den sammanvägda bedömningen

E
X

T
E

R
N

A
 E

F
F

E
K

T
E

R

Berörd/ 

påverkad 

av effekt

Effektbenämning och 

kortfattad beskrivning
Bedömning

Samman-

vägd 

bedömning

L
A

N
D

S
K

A
P

Negativt

Förändrad 

barriäreffekt 

längs sträckan.

Positivt: Faunapassage planeras 

längs sträckan vilket är positivt för 

djur, dvs vilt. Läge, storlek och 

utformning ännu oklart.

Försumbart: Ökad barrriäreffekt för 

oskyddade trafikanter pga ökad 

hastighet, viltstängsel och 

mitträcke. GC-porten avhjälper 

barriäreffekterna och ger säkrare 

passage i en punkt där en stor del 

av de oskyddade korsar.

Negativt: Ökad barriäreffekt för  

djur, dvs vilt, pga både mitträcke 

och viltstängsel. 

Faunapassage

Barriäreffekt längs väg 49

Barriäreffekt längs väg 49



Exempel Slutliga konsekvenser av effekter
Trafikstörningar och trängsel

• Beskriva konsekvensen av effekten

• Var effekten presenteras beror på vilken konsekvens trängseln leder till i den 

aktuella analysen.

49

Effekt:

Trafikstörning, trängsel

Konsekvens: 

Längre restid, förseningar, köer, 
restidsosäkerhet



Exempel Slutliga konsekvenser av effekter
Trängsel och reskomfort

• Minskad trängsel ombord på tåget 

och på Uppsala C påverkar 

resenärernas reskomfort  effekt 

”Reskomfort”. 

• Effekten endast ingå om minskningen 

av trängseln är betydande. 
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Effekter som inte ingår i beräkningen av nettonuvärde 

men som ingår i den sammanvägda bedömningen

Berörd/ 

påverkad 

av effekt

Effektbenämning och 

kortfattad beskrivning
Bedömning

Trängsel

Positivt: En ökad trafikering och turtäthet bedöms 

minska trängseln ombord på tågen, även om 

efterfrågan samtidigt ökar. Trängsel på Uppsala C 

bedöms minska när nya stationer öppnar.

Effekt: 

Trängsel i fordon, trängsel på station (miljö 
för bytes, anslutningstid)

Konsekvens: 

Reskomfort

Reskomfort



Några exempel



Restidsosäkerhet
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• Minskad restidsosäkerhet är en relevant 

effekt om

‒ åtgärden görs i ett område med hög 
trafikmängd och trängsel 

‒ åtgärden har en stor påverkan på att lösa upp 
trängseln. 

• Restidsosäkerhet pga. jordbrukstrafik.

• Kan vara relevant om innebär en osäkerhet 

för de resande dvs vet inte att 

jordbrukstrafik finns på sträckan. 

• Om det däremot är vanligt att dessa fordon 

trafikerar sträckan är det ingen osäkerhet 

utan något trafikanterna tar med i den 

förväntade restiden. 

• Om marginell effekten behöver inte ta upp i 

SEBen. 

Väg 76 Förbifart 
Norrtälje

• Ny vägsträckning 

• ÅDT 7 000-23 000

Länsväg

• Mötesseparering i befintlig 
sträckning

• Hastighet höjs från 80 till 100 
km/h

• Gång-cykelväg

• Stängning av anslutningar



Persontransportföretag
• Under rubriken 

Persontransportföretag ska 

effekter som påverkar 

transportföretagen ingå. 

• I exemplet tas restids- och 

reskostnadseffekter upp 

under rubriken 

Persontransportföretag. Det 

ställer frågan om vilka som 

avses, vem får kortare 

restid? 

• Resenärer som får restids-

och reskostnads-

förändringar, även om de 

reser med kollektivtrafik, ska 

presenteras under rubriken 

Resenärer.



Persontransportföretag biljettintäkter
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Bygger 
pendlarparkering

?
Ökade 

biljettintäkter 
buss



Störningar under byggtid

• Trafikstörningar och miljöeffekter under byggtiden

• I vissa fall relevanta att ta med: 

‒ Om betydande påverkan t ex  omfattande, långvariga störningar som 
påverkar mycket trafik t ex totalavstängning där det saknas 
omledningsmöjligheter. 

‒ Vad som ska anses vara långvariga störningar i detta sammanhang får 
bedömas i relation till de trafikeffekter som uppstår under en kalkylperiod på 
upp till 60 år. 
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Var kan man lära 
sig mer om detta?

• Rapporten: ”Samhällsekonomisk analys 

- Ej beräknade effekter” 

• Uppdaterad version



1. Föreläsning: 9:30-11:30

Inledning (5 min)
Granskningsprocessen för SEB (10 min)
Åtgärdsbeskrivning (10 min)

PAUS 5 min

Samhällsekonomiskanalys:
Intro 20 min
Exempel 30 min

PAUS 10 min

Fördelningsanalys (10 min)
Målanalysen (15 min)
Avslutning 10 min
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1. Föreläsning: 9:30-11:30

Inledning (5 min)
Granskningsprocessen för SEB (10 min)
Åtgärdsbeskrivning (10 min)

PAUS 5 min

Samhällsekonomiskanalys:
Intro 20 min
Exempel 30 min

PAUS 10 min

Fördelningsanalys (10 min)
Målanalysen (15 min)
Avslutning 10 min
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Den traditionella samhällsekonomiska analysen redogör inte för, och tar inte hänsyn 

till vem som vinner eller vem som förlorar på åtgärden. 

Fördelningsanalysen kompletterar den samhällsekonomiska analysen med 

information om hur nyttorna och kostnaderna av den aktuella åtgärden fördelar sig 

tex på olika grupper av medborgare, så som tex kvinnor och män, olika 

åldersgrupper eller för människor i olika delar av landet.

Varför fördelningsanalys?
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Fördelningsanalyser i SEB

* Enkel fördelningsanalys 
* Fördjupad fördelningsanalys
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Enkel 
fördelningsanalys
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I SEB:ens enklare fördelningsanalyser – sju stycken - redovisas den direkta och 

omedelbara fördelningen av positiva och negativa nyttoeffekter.

De direkta effekterna är som regel desamma som redovisas i den 

samhällsekonomiska analysen.

Fördelning av vad?
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Hur ska man göra bedömning av en fördelningsaspekt?

• Identifiera den grupp som får störst nytta eller fördel av åtgärden 

• Identifiera den grupp som får näst störst nytta eller fördel (fullständig  SEB) 

• Identifiera om det finns det grupper som påverkas negativt av åtgärden
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Exempel flera grupper 
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Exempel egna värden
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Osäker bedömning eller ”Kunskap saknas”?

Alla beräkningar och bedömningar – mer eller mindre av osäkra

Skede SEB:en befinner sig i har betydelse för osäkerhet

Inga skarpa regler för man ska välja ”Kunskap saknas”

En osäker bedömning kan kompletteras med beskrivning av vilka eventuella osäkerheter som finns –

istället för ”Kunskap saknas”
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Osäker bedömning eller ”Kunskap saknas”?

Alla beräkningar och bedömningar – mer eller mindre av osäkra
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Exempel osäkerhet
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Exempel på Åtgärdsspecifik fördelningsanalys
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Enkel fördelningsanalys - jämförbarhet mellan olika SEB:ar?

Fördelningsanalysen i en SEB är inte ”summeringsbar” med utfallet i en annan SEB. 

Om man vill jämföra olika SEB:ar behöver man sätter sig in i de båda åtgärderna och göra en ny 

analys.

Bra om storleksordningen på en fördelningsaspekt  är beskriven i kommentarsfältet
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Fördjupad 
fördelningsanalys
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Fördjupade fördelningsanalyser kan redovisas i kompletterande texten i 

fördelnings-kapitlet och/eller redovisas som ”Åtgärdsspecifik fördelningsanalys”.

En bilaga som redogör för hur analysen är gjord ska finnas med i SEB:en. 
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Regionalekonomiska analyser

Geografiskt konsumentöverskott

Företagsekonomisk analys (se trafikverket.se/fkb)

Exempel



1. Föreläsning: 9:30-11:30

Inledning (5 min)
Granskningsprocessen för SEB (10 min)
Åtgärdsbeskrivning (10 min)

PAUS 5 min

Samhällsekonomiskanalys:
Intro 20 min
Exempel 30 min

PAUS 10 min

Fördelningsanalys (10 min)
Målanalysen (15 min)
Avslutning (5 min)
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Målanalys i Samlad effektbedömning

Det övergripande transportpolitiska målet är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet 

i hela landet”. 

Målet konkretiseras genom ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål 

(säkerhet, miljö och hälsa). Regeringen föreslog denna målstruktur i den 

transportpolitiska propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 

2008/09:98). När det gäller miljömålen så kommer de från metoden 

”Miljöbedömning planer och program” (underlag).
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 Ekologisk hållbarhet

 Ekonomisk hållbarhet

 Social hållbarhet



77

Hur görs bedömningarna i Målanalysen?

Bedömningarna av bidrag till måluppfyllelse för varje enskild effekt görs enligt 

skalan:

Positivt Bidrag = grönt

Negativt Bidrag = rött

Inget bidrag = ofärgat

När man ska bedöma bidrag till måluppfyllelse har bedömningarna en absolut 

betydelse med avseende på övriga effekter. Detta skiljer sig från hur man gör i den 

samhällsekonomiska analysen: om tex bullerstörningen minskar för två hushåll så 

kan effekten i den samhällsekonomisk analysen vara ”försumbart” för en åtgärd, 

men ”positivt” för en annan åtgärd. I målanalysen däremot blir det ”positivt bidrag” 

för båda åtgärderna.
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Exempel målanalys – jämställdhet

Syfte: Trafikverket har för avsikt att öka framkomligheten och trafiksäkerheten 

genom att bygga ut vägen till fyrfältig motorväg för hela sträckan. Målet är att 

genom utbyggnaden av vägen, öka framkomligheten, få en säkrare väg och en 

bättre miljö för dem som bor utmed vägen. 
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Exempel målanalys – jämställdhet

Målanalysen:
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Exempel målanalys – biologisk mångfald

Åtgärdens syfte: Syfte med åtgärden är att knyta ihop grönområdena på ömse 

sidor av leden. Detta för att gynna växt- och djurlivet samt friluftslivets 

förutsättningar att nyttja hela grön-kilen.
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Bedömningen avser ej överflyttning. Bedömningen avser energieffektivisering per 

enskild resa eller transport inom respektive trafikslag. Om flera trafikslag berörs ska 

eventuell effektiviseringen beskrivas för respektive trafikslag.

• Påverkar åtgärden hastigheten? Höjd hastighet ökar bränsleförbrukningen och 

koldioxidutsläppen. Bränsleförbrukningen ökar med kvadraten från 70 km/h.

• Påverkar åtgärden körmönstret? Jämnare körsätt kan minska utsläppen jämfört 

med tidigare och vice versa. Givet samma trafikmängd, sträcka och hastighet.

Även andra åtgärder kan bidra positivt, exempelvis elektrifiering av infrastruktur 

samt bättre möjligheter för trafik med längre och tyngre lastbilar. Viktigt när det 

gäller den senare är dock att detta inte gäller om åtgärden bedöms leda till 

överflyttning från järnväg/sjöfart till väg, vilket är sämre i ett klimatperspektiv.

Tips: det finns uppgifter i bla EVA om förbrukning av bränsle per fkm

Påverkan på energianvändning per fordonskilometer
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• Innebär åtgärden ökad framkomlighet för personbils- och lastbilstrafik? Om ja 

leder åtgärden sannolikt till ökad mängd personbils- och lastbilstrafik, dvs. 

inducerad trafikefterfrågan.

• Innebär åtgärden ökade möjligheter till gång, cykel och kollektivtrafik? Om ja, hur 

bedöms dessa effekter gentemot eventuell ökad personbilstrafik, dvs. åtgärdens 

totala effekt?

• Innebär åtgärder ökade möjligheter till godstransporter på järnväg och sjöfart? 

Om ja, hur bedöms dessa effekter gentemot eventuell ökad lastbilstrafik, dvs. 

åtgärdens totala effekt?

• Påverkar åtgärden körsträckan? Kortare körsträcka ger sannolikt mindre utsläpp 

jämfört med tidigare och vice versa. Givet samma trafikmängd, körmönster och 

hastighet.

Tips: titta på förändrat trafikarbete i den samhällsekonomiska kalkylen

Påverkan på mängden personbils och lastbilstrafik i 
fordonskilometer
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• Klimatkalkyler görs för namngivna investeringsåtgärder i länsplaner och nationell 

plan samt för andra objekt ≥ 50 miljoner kr. I klimatkalkylen redovisas påverkan 

på energianvändning vid bygg och Drift och underhåll (DoU). Siffran redovisas 

även i SEB:ens tabell för Klimatkalkyl.

• Vid byggande av infrastruktur blir denna indikator sannolikt negativ eftersom 

nybyggnation per definition innebär nya utsläpp från byggande, drift och 

underhåll.

Tips: glöm inte verbalt att ta med CO2 pga DoU i JA, om det har betydelse. 

Påverkan på energianvändning vid byggande, drift och 
underhåll av infrastruktur
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Klimatkalkyl

Man kan kommentera klimatkalkylen under tabellen med beräknade effekter. 

Detta ska göras om:

• klimatpåverkan av befintlig drift- och underhåll upphör i och med åtgärden genomförs. Det 

bör framgå av kommentaren om klimatkalkylen där med är överskattad, och en verbal 

bedömning bör göras av storleksordningen på överskattningen.

• klimatkalkylen underskattar åtgärdens klimatpåverkan tex på grund av att det inte gick att 

räkna på ett visst material.

• man har flera klimatkalkyler som summerats i en SEB. (dessa ska sammanställas i en 

huvud-bilaga till klimatkalkylen).
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Jämförbarhet mellan olika SEB:ar?
Gröna och röda utfall i målanalyser i olika SEB:ar är inte ”summeringsbara”. En första mycket grov 

jämförelse av om åtgärder bidrar eller motverkar ett mål är dock möjlig. Om man vill jämföra olika 

SEB:ar mer i detalj behöver man sätta sig in i de aktuella SEB:arna och göra en djupare analys.

Om ett uträknat effektivitetstal kan anses vara representativt för målet så kan man dock jämföra olika 

SEB:ar genom att jämföra åtgärderna genom att rangordna dem. 

Det är bra om effekternas storleksordningen kan beskriven i kommentarsfälten till målen så att 

läsaren kan göra sig en grov uppfattning om hur stor den aktuella effekten är. 



88

Effektivitetstal

Nyckeltal för mätning av målrelaterad kostnadseffektivitet kan uttryckas i termer av hur 

mycket effekt som erhålls per investerad krona. Detta underlättar jämförelser av nyckeltal 

för olika projekt med avseende på olika mål. 

Exempel: Om man har två alternativa åtgärder med samma kostnad men där den ena har 

en kostnadseffektivitet på -70 ton CO2/mnkr och den andra ha ren kostnadseffektivitet på -

80 ton CO2/mnkr så kommer den senare uppfylla målet om minskade klimatutsläpp mer 

effektivt, dvs i detta fall samma effekt uppnås men till en billigare kostnad.
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Exempel på jämförelse med hjälp av effektivitetstal

Vi har en budget på 500 mkr att spendera på infrastruktur och vi har 8 olika åtgärder att välja på. 

Vanligen är det många olika saker som spelar roll för vilka åtgärder vi väljer. Hur ska vi välja om vi vill:

- få ut så mycket totala nettonuvärde som möjligt för våra 500 mkr?

- få ut så mycket trafiksäkerhetseffekter som möjligt för våra 500 mkr?

Åtgärd

Nuvärde av nytta - 

samhällsekonomisk 

investeringskostnad 

mnkr

Samhällsekonomisk 

inv.kostnad
NNK

Kostnadeffektivitet 

TS

DAS/mnkr

Åtg 1 409 251 1,63 -3

Åtg 2 332 259 1,28 -5

Åtg 3 214 118 1,81 -22

Åtg 4 204 249 0,82 -117

Åtg 5 190 131 1,45 -25

Åtg 6 161 292 0,55 -36

Åtg 7 149 108 1,38 -55

Åtg 8 -13 143 -0,09 -61
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Om vi vill få ut så mycket totala nyttor som möjligt:

Åtgärd

Nuvärde av nytta -
samhällsekonomisk 
investeringskostnad 

mnkr

Samhällsekonomisk 
inv.kostnad

NNK
Kostnadeffektivitet TS

DAS/mnkr

Åtg 3 214 118 1,81 -22

Åtg 1 409 251 1,63 -3

Åtg 5 190 131 1,45 -25

Åtg 7 149 108 1,38 -55

Åtg 2 332 259 1,28 -5

Åtg 4 204 249 0,82 -117

Åtg 6 161 292 0,55 -36

Åtg 8 -13 143 -0,09 -61
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Om vi vill få ut så mycket trafiksäkerhetsnytta som möjligt:

Åtgärd

Nuvärde av nytta -
samhällsekonomisk 
investeringskostnad 

mnkr

Samhällsekonomisk 
inv.kostnad

NNK
Kostnadeffektivitet TS

DAS/mnkr

Åtg 4 204 249 0,82 -117

Åtg 8 -13 143 -0,09 -61

Åtg 7 149 108 1,38 -55

Åtg 6 161 292 0,55 -36

Åtg 5 190 131 1,45 -25

Åtg 3 214 118 1,81 -22

Åtg 2 332 259 1,28 -5

Åtg 1 409 251 1,63 -3



1. Föreläsning: 9:30-11:30

Inledning (5 min)
Granskningsprocessen för SEB (10 min)
Åtgärdsbeskrivning (10 min)

PAUS 5 min

Samhällsekonomiskanalys:
Intro 20 min
Exempel 30 min

PAUS 10 min

Fördelningsanalys (10 min)
Målanalysen (15 min)
Avslutning 10 min
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Enkät för synpunkter på denna kurs kommer skickas ut

- utveckla och förbättra kursen

- vara en input i arbetet med att ta fram och utveckla metodhandledningar 

för upprättare och granskare av SEB 

93



Övergripande upplägg för dagen

1. Föreläsning: 9:30-11:30

2. Skicka in frågor: 11:30-12:00

3. Frågor och diskussion: 13:30-15:00

94



2. Skicka in frågor: 11:30-12:00

95



96

Fundera över föreläsningen du just lyssnat på.

Läs gärna (se länkar i kallelsen):

• Kapite l  2 Samhäl lsekonomisk teor i  och metod ( pdf , 704 kB)

• Kapite l  4 Kalkylmodel ler för samhäl lsekonomisk analys (CBA) – struktur och 
innehål l  (pdf ,  1,7 MB)

• Metodhandledning SEB-IT 200615 (pdf ,  1,5 MB)

• Samhällsekonomisk analys - e j  beräknade effekter(pdf ,  2,9 MB)

Skicka in eventuella frågor til l seb@trafikverket.se. Vi 
kommer under eftermiddagspasset att gå igenom och svara 
på så många frågor som hinns med. 

2. Skicka in frågor: 11:30-12:00

https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-7.0--2020/02_samhallsekonomi_teori_a70.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-7.0--2020/04_kalkylens_innehall_a70.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/f4216f1493bd4619acfb353ea200d91c/metodhandledning-seb-it-200615.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/f4216f1493bd4619acfb353ea200d91c/samhallsekonomisk-analys---ej-beraknade-effekter.pdf
mailto:seb@trafikverket.se


3. Frågor och diskussion: 13:30-15:00
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• Genomgång av inkomna frågor (40 min)

PAUS 10 min

• Fortsatt genomgång av inkomna frågor (40 min)
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På denna del av kursen kommer föreläsarna att svara på de frågor som 
kommit in på mejl under förmiddagens pass samt under lunchen. Det går bra 
att ställa följdfråga genom att sätta på micken eller genom att skriva i 
chatten.

Om du har teknik-problem - gå först in och ut ur mötet. Om det inte hjälper -
beskriv problemet i en chatt ti l l  Kristina Mattsson eller mejla ti l l  
seb@trafikverket.se.

Förhållningsregler 13:30-15:00

mailto:seb@trafikverket.se


3. Frågor och diskussion: 13:30-15:00
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• Genomgång av inkomna frågor (40 min)

PAUS 10 min

• Fortsatt genomgång av inkomna frågor (40 min)



• Fråga: Hur ska förändrade biljettintäkter hanteras i SEA? 

I rapporten Samhällsekonomisk analys – ej beräknade effekter står: ” 

Biljettintäkter är en finansiell överföring som är positiv för trafikföretagen men 

negativ för resenärerna där det ligger som en reskostnad. Om 

biljettintäktseffekten tas med i en SEB måste man även ta med förändrade 

biljettkostnader för resenärerna. De två effekterna tar ut varandra och därför är 

det bättre att inte ta upp bland ej beräknade effekter.” Liknande formuleringar 

finns i de andra dokumenten. 

Men i Figur 4.12 i ASEK kap 4 ser det ut som att ett ökat resande genererar ett 

producentöverskott som beräknas av skillnaden i priset för tågresor (p*) och 

kostnaden för tågresor (c1). Har det att göra med att man vanligtvis brukar anta 

att ” biljettpriserna motsvarar marginalkostnaden för produktion” vilket i figur 

4.12 skulle ge p*=c och PÖ därför skulle bli noll? 
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Jag och mina kollegor har en fundering gällande ionkludering
av klimatkalkyl-värden i SEA. Kanske missade att ni tog upp 
detta men om inte så passar jag på att fråga. Generellt har jag 
tidigare under flik 2 och klimat lagt en Co2-ekvivalenter som ex 
EVA producerat. Alltså hur åtgärden påverkar utsläpp under 
driftskedet. Men i en SEB som gjordes nyligen la vi även till Co2 
för byggskedet (taget från klimatkalkylen). Hur ser ni på att 
inkludera dessa aspekter i den samhällsekonomiska analysen?
De läggs ju såklart även in under flik 4 och klimatkalkyl men 
tänker att Co2-kostnaderna för såväl drift som för byggskede 
för läggas in som beräknade effekter i kalkylen? Vet att ni 
nämnde att det kanske kan vara svårt att jämföra dessa siffror 
därför intressant att höra ert resonemnag. 

Varför kan inte koldioxidutsläppen beräknade med LCA 
(klimatkalkyl) och transportmodeller adderas? Såklart givet att 
de använder samma ekonomiska livslängd och att LCA tar 
hänsyn till utsläpp i JA. Kan man inte se dem som två 
jämbördiga konsekvensanalyser där den ena fokuserar på 
trafiken och den andra på infrastrukturen? 
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Fråga: Vilka indelningar av fördelningsanalys gör vi vanligtvis och varför? Män/Kvinnor 
känns självklar då det väl är ett transportpolitiskt mål, men t ex ålder, geografi, etnicitet?



103

Fråga: Fler exempel på åtgärdsspecifika fördelningsanalyser?



• Fråga: I bilden är alla värden 

importerade från Bansek. Under 

förutsättning att de ej beräknade 

effekterna inte bedöms ge någon 

påverkan ska alltså de markerade 

raderna tas bort helt? Oavsett om de 

är utan värden (bytestid och 

promenadtid) eller med värde noll 

(reskostnad och turtäthet)? 
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Fråga: Målanalysen: kan ni förklara delmålet ”lika påverkansmöjligheter”. Den 

har gäckat mig ett tag.



Fråga:

Risken med dubbelräkning av effekter. Dubbelräkning - långa effektkedjor 

mellan orsak och konsekvens - risk för dubbelräkning av effekter. 

Finns det något exempel på detta? Kanske främst om det finns något 

exempel på effekter ni ser att man ofta råkar dubbelräkna? 
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• Fråga: När vi gick igenom exemplet med korsningssanering så kan 

detta ge en effekt som innebär längre restid, men det kan även ge 

säkrare korsningspunkter. Tas då korsningssanering upp under två 

olika rubriker eller är detta ett exempel på dubbelräkning? Finns det ett 

tydligt exempel på en dubbelräkning? 
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• Fråga: angående exemplet med viltstängsel och faunapassage. 

Uppmaningen var att kanske behandla både viltstängsel och 

faunapassagen under samma rad, antar att viltstängslet ger ett negativt 

bidrag och faunapassagen ett positivt när det gäller barriäreffekter. Är 

det bra att behandla negativa och positiva bidrag på samma rad? Kan 

det vara bättre att skriva de var för sig? 
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• Fråga: Angående att syftet ska stämma med utfallna effekter:

Jag förstår att syftet med en åtgärd bör samspela med faktisk 

bedömning av effekter, men det måste väl hända att vi har ett syfte med 

en åtgärd/utredning men kommer fram till att den faktiskt har ingen eller 

negativ effekt? T ex att vi bygger en motorväg för att minska antal 

olyckor på en huvudgata men med det bidrar till att öka trafikmängden 

totalt eller öka trafiken förbi en skola vilket leder till att olyckorna istället 

flyttar på sig?
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• Fråga: För ej värderade effekter i SEA, vad finns det för riktlinjer när 

något ska bedömas som försumbart (gult) eller inte tas med alls då 

effekten bedöms som så liten. Hur kan man motivera att en effekt som 

är väldigt liten ändå bedöms som relevant att tas med (angiven som 

”försumbar”)?  
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Fråga: I dagsläget gör vi ofta samma bedömning under 
samhällsekonomisk lönsamhet som under ekonomisk hållbarhet, 
skillnaden kan vara hur vi väljer att formulera oss. Ska vi likställa dessa 
två eller ska ekonomisk hållbarhet hanteras annorlunda?



Fråga:

Vilka bilagor läggs av regional granskare och vilka läggs av upprättare. 

Ibland har man fått tillbaka att bilagan läggs vid regional granskning pga

sekretess. 
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SEB-it

Hur raderar man en kommentar i SEB? 

Finns det möjlighet att ge redigeringsbehörighet till en annan användare 

utan behöva byta ägare?
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3. Frågor och diskussion: 13:30-15:00
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• Genomgång av inkomna frågor (40 min)

PAUS 10 min

• Fortsatt genomgång av inkomna frågor (40 min)



3. Frågor och diskussion: 13:30-15:00
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• Genomgång av inkomna frågor (40 min)

PAUS 10 min

• Fortsatt genomgång av inkomna frågor (40 min)
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3. Frågor och diskussion: 13:30-15:00
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• Genomgång av inkomna frågor (40 min)

PAUS 10 min

• Fortsatt genomgång av inkomna frågor (40 min)

Avslutning



Syfte med dagen

• Ge en gemensam teoretisk plattform för samhällsekonomi och metoder 

för övriga analyser i SEB

• Ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussioner om svårbedömda 

effekter

• Skapa en gemensam bild av vilka effekter som ska ingå i en SEB och 

fingervisning om deras storleksordning

• Vara en input i arbetet med att ta fram och utveckla 

metodhandledningar för upprättare och granskare av SEB 
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Enkät för synpunkter på denna kurs kommer skickas ut

- utveckla och förbättra kursen

- vara en input i arbetet med att ta fram och utveckla metodhandledningar 

för upprättare och granskare av SEB 
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Tack för idag!
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Osäkerhet


