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Ej beräknade effekter vid GC-åtgärder
Den 22 december 2020 togs beslutet att den senaste versionen av GC-kalk, GC-kalk 2020.1, inte ska användas
för samhällsekonomiska kalkyler i Trafikverket. Nedan följer en handledning för att upprätta analyser med ej
beräknade effekter av GC-åtgärder. Rekommendationerna är inte heltäckande, varje analys har sina egna
förutsättningar. Det är viktigt att göra sin egen analys för att skapa sig så god bild av objektet som möjligt.
Förhoppningarna är att den här guiden peka er i rätt riktning gällande effekter som är vanligt förekommande.
I första delen redovisas vanligt förekommande effekter för befintliga GC-trafikanter samt en ett resonemang
gällande antalet cyklister för olika typer av åtgärder. I del två diskuteras förändrade GC-flöden och de ej
beräknade effekterna som skapas.

1. Effekter för befintliga GC-trafikanter
Först och främst är det bra att bilda sig en uppfattning om hur många som transporterar sig på sträckan i
respektive trafikslag. Det finns bra data över ÅDT för fordon som man kan använda sig av i analysen, men i
många fall saknas mätningar för oskyddade trafikanter. Nedan i tabell 1 och 2 följer schabloner över
förväntade antalet cyklister beroende på folkmängd samt avstånd till centrum, i tabell 1 för tätort och i tabell
2 för landsbygd. Dessa schabloner bör inte redovisas som ÅDT för cykling i den samlade effektbedömningen,
men kan vara bra att känna till som upprättare.
Avstånd centrum
Folkmängd
10000- 30000
30000- 60000
60000- 90000
90000- 120000

0-2 km

2-4 km

4-6 km

250
500
800
1000

175
350
560
700

75
150
240
300

Tabell 1. Schabloner för cykling i tätort (ÅDT) p.g.a. folkmängd i tätort samt avstånd från centrum.

Avstånd centrum

PM 2.0

Folkmängd
Under 1000
1000-5000
5000- 10000
10000- 15000

0-2 km

2-4 km

4-6 km

15
30
50
75

10
15
25
35

2
3
5
10

Tabell 2. Schabloner för cykling i landsbygd (ÅDT) p.g.a. folkmängd närmaste tätort samt avstånd från närmaste centrum
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1.1 Trafikanteffekter - Resenärer
Det är rimligt att anta att kvalitet av infrastrukturen påverkar cyklistens hastighet. Det man också kan förvänta
är en påverkan av vilken bredd anläggningen har på hastigheten. Det sistnämnda finns tyvärr inte mycket
forskning på. Genomsnittshastigheten är för cykel 15,3 km/h och för elcykel 17,4 km/tim. Nedan i tabell 3
följer en redovisning av genomsnittlig cykelhastighet beroende på anläggning och cykeltyp. Det är rimligt att
anta att en åtgärd påverkar hastigheten. Det är också rimligt att hastigheten på en delad gång-och cykelbana
är lägre än på en renodlad cykelbana och lägre på en obelagd väg än på en belagd väg.

Trottoar (kan ställas lika med smal
gång- och cykelbana i tätort (delad
med gående)
Cykelbana i tätort (GC utanför tätort)
Blandtrafik
Obelagd väg
Genomsnitt hastighet alla
beläggningar free flow

Vanlig cykel

Elcykel
(trampstöd
< 25 km/h)

13,3

13,9

16,7
16,4
13,7

18,4
18,8
14,5

16,1

19,0

Tabell 3. Genomsnittlig cykelhastighet (km/h) beroende på anläggning och cykeltyp.

Värderingen av restid för cyklister är olika beroende på om man cyklar i blandtrafik, i cykelfält, på cykelbana
vid vägen eller på cykelbana som inte går i anslutning till väg (med blandtrafik menas att cyklisterna delar
vägen med motorfordon). För gångtrafikanter är värderingen av gångtid olika beroende på om det är gångväg
i blandtrafik, bland cyklister eller fri gångväg. Detta beror på att även bekvämlighet spelar roll för
tidsvärderingen. I tabell 4 redovisas hur värderingen av åktid förändras beroende på trafikmiljö för GCtrafikanterna.

Tabell 4. Värdering av minskad åktid för cykeltrafikanter och minskad gångtid för gångtrafikanter. Kr per persontimme i prisnivå 2017 och 2040,
uttryckt i 2017-års penningvärde.
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Nedan följer ett förlag på formulering av effekten:
Effekt: Reskostnad – Gående och cyklister
Beskrivning ”Anläggandet av GC-bana på aktuell sträcka förbättrar restiden för cyklister då den
genomsnittliga hastigheten är högre på GC-bana (utanför tätort) än i blandtrafik i väg. Värderingen av
åktiden minskas med bättre trafikmiljö och därför minskas restidskostnaden för cykel- och gångtrafik.”
Något som kan vara värt att fundera på är även hur man förändrar förutsättningarna för fordon på sträckan
och vad händer med deras restid? Anlägger man hastighetsdämpande åtgärder så är det rimligt att det
förändrar restiden i negativ bemärkelse, samtidigt som ifall man anlägger en cykelbana där det är många
cyklister i blandtrafik så kan det påverka flödet på sträckan i positiv bemärkelse. Om det är relevant i åtgärden
så ska det redovisas som ej beräknade effekter under ”Restid – Personbil” och för Trafikanteffekter –
Godstransporter som ”Restid – lastbil”.

1.2 Externa effekter – Trafiksäkerhet
I tidigare beräkningar i GC-kalk tenderade trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vara den enskilt största
posten vid byggnation av cykelbana eller cykelfält. Riskerna för olyckor är betydligt mycket lägre än för
oskyddade trafikanter i blandtrafik. Med rådande trafiksäkerhetsvärdering så blir dessa effekter stora.
Nedan följer ett förlag på formulering av effekten:
Effekt: Trafiksäkerhet – Gående och cyklister
”En separerad gång- och cykelväg samt säkra gångpassager innebär en positiv trafiksäkerhetseffekt då
risken för olyckor mellan motorfordon och gång-cykeltrafikanter minskar.”

1.3 Externa effekter - Landskap
Effekterna på landskap skiljer sig ofta åt beroende på vart vägen ska byggas. Mer detaljerade exempel gällande
landskapseffekter finns dokumentet i Samhällsekonomisk analys - Ej beräknade effekter. Något som är vanligt
förekommande är att man anser att landskapet förändras mycket, men med tanke på att GC-vägen byggs i
anslutning till befintlig infrastruktur så är det rimligt att anta att effekterna är begränsade. Motivera gärna
mer i detalj vad det är som kan påverkas negativt och skriv eventuell källa, exempelvis med NVDB eller
Fornsök.
Nedan följer ett förlag på formulering av effekten:
Effekt: Landskap: skala, struktur, visuell karaktär
”Åtgärden byggs i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och påverkar inte strukturen nämnvärt.”
Effekt: Biologisk mångfald, växt- och djurliv: störning
”Åtgärden kan innebära negativ påverkan på sträckan med artrik vägkant som har identifierats enligt
nationell vägdatabas (NVDB).”
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1.4 Ekonomiska effekter – Drift, underhålls- och reinvesteringskostnader under livslängd
Generellt sätt så leder byggnation av GC-väg till att anläggningsytan ökar. För att vägarna ska vara brukbara
krävs drift och underhåll. Det innebär att ökad anläggningsyta leder till ökade kostnader för drift och
underhåll.
Nedan följer förlag på formulering av effekten:
Effekt: Drift och underhåll – Gång- och cykelväg
”En ny GC-väg kommer att öka anläggningsytan vilket leder till högre kostnader för drift och underhåll.”
”Breddningen av gång- och cykelvägen innebär att anläggningsmassan ökar, vilket även påverkar behovet av
drift och underhåll.”

2. Effekter vid ökade GC-flöden
Vid byggnation av ny GC-väg tenderar analyser att förvänta sig stora ökningar i antalet som väljer att cykla på
sträckan, samtidigt som man inte har några uppgifter om hur många som väljer det här färdmedlet idag.
Föreställningen att det skulle vara tillkommande resenärer som skapar de största nyttorna av en
infrastrukturinvestering är vanligt förekommande och karakteriserar oftast debatter om
infrastrukturinvesteringar för alla transportslag. I själva verket stämmer detta ytterst sällan: in normala fall är
nyttorna som genereras av befintliga resenärer väsentligt större, medan nyttan som tillfaller tillkommande
resenär ofta är marginell. Detta helt enkelt eftersom de befintliga resenärerna nästan alltid är många fler. Det
i sin tur har att göra med att de flesta investeringar idag bidrar till relativt marginella förbättringar av den
omfattande transportinfrastruktur som vi redan har. Fokusen på de tillkommande resenärerna speglar alltså
sällan deras egentliga påverkan på projektets nyttor.
Bra att ha med sig i analyserna är att en ökning av cykeltrafik efter åtgärden kan orsakas av olika faktorer,
såsom:
-

Befintliga cyklister som cyklar oftare
Befintliga cyklister men som kommer från en annan väg
Cyklister som använde bilen förut för samma resa
Cyklister som använde kollektivtrafik förut för samma resa
Cyklister som inte gjorde samma resa förut (men hittat nya målpunkter)

Många studier redovisar enbart ökningen på anläggningen efter en åtgärd och inte hur stor andel som är
nygenererade. Framförallt i stadsmiljö finns det ofta flera alternativa vägar, så att en stor del av cyklister på
den nya anläggning kan vara cyklister som har bytt vägval. Utifrån befintlig forskning har en uppskattning av
”nygenererade” cykelresor gjorts i tabell 5.
”Totalökning” i tabell 5 nedan refereras till ökningen om det inte finns ruttvalseffekter, alltså om det inte finns
cyklister som har bytt vägval på grund av att det inte finns alternativa vägar.
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Åtgärd

Nygenererade cykelresor

Cykelprogram inklusive
infrastruktur
(Snabb) cykelstråk (upprustning
befintliga förbindelser)

20 %
8%

20 %

Separerad cykelbana längs väg

5%

15 %

Friliggande cykelbana (inte längs
med en väg)

10 % (jämfört med mätning i korridoren före
åtgärd)
Det är inte möjligt att göra en uppskattning om
det saknas alternativ.
0%
20 % (jmf nollmätning i korridoren) om
alternative vägar kräver större omvägar

Cykelfält
Bro/tunnel ny förbindelse

Totalökning

5%

Tabell 5. Procentuell nygenering av cykelresor och totalökning beroende typ åtgärd.

Det kan finnas specifika fall där man kan förvänta sig en större ökning till följd av en åtgärd, men det bör då
motiveras.

2.1 Trafikanteffekter - Persontransportföretagen
I vissa fall tas effekter på persontransportföretagen upp som ej beräknade effekter vid GC-åtgärder. Allt som
oftast handlar det om att biljettintäkterna förändras. I dokumentet Samhällsekonomisk analys - Ej beräknade
effekter sid 37 står följande:
”Om det inte finns någon samhällsekonomisk kalkyl, utan hela den samhällsekonomiska analysen behandlas
som ej beräknade effekter i en SEB, så bör man inte ta upp effekten förändringar i biljettintäkter. 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.”

2.2 Externa effekter - Trafiksäkerhet
Givet att man tror att det blir fler som väljer att cykla så bör man även belysa riskerna med det. Att välja det
här färdmedlet är relativt riskfyllt i jämförelse med andra transportmedel då det finns en högre risk för
singelolyckor. Det här bör nämnas och vara med i bedömningen under TS-effekter om det är så att man tänker
sig positiva effekter utav ”Människors hälsa – fysisk aktivitet” utav ökat cyklande.

2.3 Externa effekter - Klimat
Även fast man har en överflyttning från bilister som väljer att cykla istället så är inte effekterna på utsläpp
särskilt stora. Dessutom med nuvarande basprognos så minskar CO2-utsläppen kraftigt och därmed bör den
här effekten vara liten. Samtidigt kan det vara bra att nämna den som en ej beräknad effekt för att faktiskt
förtydliga det här.
Nedan följer ett förlag på formulering av effekten:
Effekt: CO2-ekvivalenter
”Ny gång- och cykelväg bedöms ge försumbar effekt på trafikens utsläpp av CO2 då åtgärden ej bedöms
påverka färdmedelsfördelningen i någon större utsträckning.”
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2.4 Externa effekter - Hälsa
2.4.1 Ökat antal cyklister
När en åtgärd leder till att fler människor cyklar eller går förbättras deras hälsa, i synnerhet om de tidigare har
varit fysiskt inaktiva samt barn och ungdomar. Detta är positivt, inte bara för individen utan också för
samhället då det leder till en minskning av den relativa risken för dödsfall och minskar korttidssjukfrånvaro.
Luftföroreningar förväntas likt CO2-utsläppen att minska kraftigt i nuvarande basprognos och därmed är även
den effekten liten.
Nedan följer ett förlag på formulering av effekten:
Effekt: Människors hälsa – Fysisk aktivitet
”Åtgärden bedöms bidra till viss ökad fysisk aktivitet i transportsystemet ”
Effekt: Luft
”Åtgärden minskar utsläpp från trafiken på grund av viss överflyttning från motortrafik till cykel.
Sammantaget bedöms dock effekten som försumbar”.

2.4.2 Minskat antal cyklister
Det finns också åtgärder som riskerar att färre människor cyklar. Så kan vara fallet när en befintlig väg på
landsbygden förses med mitträcken så att det blir en 2+1-väg. För sådana sträckor där cykeltrafik är
förekommande innebär ofta mitträcken en undanträngning av cykeltrafiken, vilket i sin tur minskar den. Det
här ger ett negativt bidrag kan elimineras genom att även bygga cykelbana längs vägen vid den här typen av
åtgärd. I dessa fall bör man även överväga att anlägga en cykelbana.
Nedan följer ett förlag på formulering av effekten:
Effekt: Människors hälsa – Fysisk aktivitet
”Åtgärden bedöms bidra till viss minskad fysisk aktivitet i transportsystemet då mitträcke bidrar till en
undanträngning av cykeltrafik.”
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