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Disposition

1. Trafikverkets ansvar  för effektsamband, samhällsekonomi och 

modeller - Kvalitetsarbete

2. Årligt rullande process: Aktualitet – Konsistens– Jämförbarhet 

3. Exempel återvinning från löpande uppdatering

4. Årsklockan - Beslutsprocessen

5. Årsklockan - Förvaltning och kortsiktig utveckling

6. Årsklockorna - Verksamhetsplaneringen

7. Årliga uppdateringar av prognosförutsättningar och verktyg

(8. Efterkalkyler)

(9. Långsiktig utveckling)
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Trafikverkets ansvar

• Trafikverket ska utveckla, förvalta  och tillämpa 

metoder och modeller för samhällsekonomiska 

analyser inom transportområdet, inklusive 

efterkalkylering och successiv kalkylering.

• Trafikverket ska ta fram och tillhandahålla aktuella 

trafikprognoser. 

• Det gäller för alla trafikslag, alla infrastrukturhållare 

och alla steg i planeringsprocesserna. 

Det beskrivs i det övergripande transportpolitiska målet 

och i regeringens Förordning (2010:185) med 

instruktion för Trafikverket
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Effektsamband, samhällsekonomi och 

modeller är samlingsnamn för; 

• effektsamband och effektmodeller 

• samhällsekonomisk metodik och kalkylvärden 

• trafik- och transportprognoser 

• prognos- och analysverktyg (med koppling till 

effektsamband, samhällsekonomisk utvärdering och 

prognoser)

• samlad effektbedömning *

*Samlad effektbedömning är ett samlat sätt att presentera Trafikverkets 

beslutsunderlag. Den samlade effektbedömningen innehåller samhällsekonomisk 

analys, fördelningsanalys och transportpolitisk måluppfyllelseanalys. Samlad 

effektbedömning följer en åtgärd/åtgärdsförslag ”från vaggan till graven” genom 

planeringsprocessen, dvs. från åtgärdsval till bygghandling. till efterkalkyl
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Trafikverkets samhällsekonomiska 

analysverksamhet

• har utarbetats utifrån  helhetssyn, 

kvalitetsgranskning och öppenhet

• och skall utgå från verifierbara fakta, 

vetenskap och beprövad erfarenhet

• samhällsekonomiska kalkyler som görs av 

eller åt Trafikverket ska alltid presenteras 

inom ramen för en bred samlad 

effektbedömning (SEB).



6 2014-01-10

Hur används effektsamband?

• I samlade effektbedömningar och andra beslutsunderlag.

• För att kunna föreslå rätt åtgärder, kunna beskriva 

konsekvenser och i uppföljning kunna förklara varför det 

blev som det blev.

• Effektsamband beskriver hur något är (eller hur det kan 
förväntas bli) utifrån givna förutsättningar och verifierade 
samband. Detta skall avvägas mot de mål vi har om önskad 
utveckling. Vid planering och beslutsfattande kombineras 
beslutsunderlaget byggt på effektsamband med 
planeringsunderlaget som utgår från hur tillståndet bör vara 
eller bli.
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SEB för namngivna åtgärder

1. SEB  görs då en åtgärd ingår eller kommer att omfattas av gällande 

eller kommande långsiktiga planer. SEB revideras när 

anläggningskostnadskalkylen ses över på grund av olika skeden 

eller för att förändringar sker för tänkt anläggning. 

2. En SEB upprättas och revideras utifrån Trafikverkets gällande 

trafikprognoser, effektsamband, effektmodeller, prognos- och 

analysverktyg.  

Enligt www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser

3. SEB ska granskas, godkännas och publiceras av enheten 

samhällsekonomi och modeller. 

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser
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Påverkan på Trafikverkets interna arbete

Systemet ställer stora krav på  ordning & reda, lagring av 

information, rätt siffror i systemet etc. Vi behöver anpassa vårt 

arbetsätt genom att:

• skapa större förutsägbarhet och förbättra 

framförhållningen i planeringen

• verksamhetsplanera investeringsverksamheten 

för 4 år

• anpassa rutiner och systemstöd

• Analys och prognos arbetet avvägning mellan Aktualitet 

och Konsistens, jämförbarhet

2. Årligt rullande process: Aktualitet – Konsistens– Jämförbarhet 
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Hur arbetar vi?

Ekonomisk planeringsprocess

ank

Åtgärd

Vad är 

problemet?

Brister Åtgärdsval

Hur ska vi 

göra det?

Fyrstegsprincipen

Vad kan vi

göra åt det?

Fysiska planerings-

processen

2. Årligt rullande planeringsprocess
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Tre regeringsbeslut krävs för att ett objekt ska kunna 

starta. Beslut om

• fastställelse av nationell plan

• att ett objekt kan byggstarta år 4–6

• att ett objekt kan byggstarta år 1–3

Trafikverket beslutar när ett objekt kan starta under 

perioden 1–3.

Syfte

• Stärka regeringens möjligheter att påverka

• Ett system som balanserar förutsägbarhet med 

flexibilitet

Nytt ekonomiskt planeringssystem
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Trafikverket ska årligen (år 0) lämna

• förslag till byggstarter år 1–3 resp. 4–6

• information om aktuellt planeringsläge

• förslag till finansiering inkl. andel 

alternativ finansiering på objektnivå 

• förslag på åtgärder som bör 

tillåtlighetsprövas

Trafikverkets förslag skickas på remiss till 

Trafikanalys

Underlag för regeringens beslut
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• Grupp1–3 år - i princip lagakraftvunnen väg-

eller järnvägsplan (övergångsregel finns)

• Grupp 4–6 år – objektet bedöms kunna starta 

inom 4-6 år

• Finansiering ska vara klar resp. förslag finnas

• Avtal resp. avsiktsförklaringar ska vara tecknade

• Jämförbara trafikprognoser 

• Reviderad samlad effektbedömning inklusive 

samhällsekonomisk kalkyl och 

anläggningskostnadskalkyl

Kriterier för att ett objekt ska kunna lyftas

in i grupp 1–3 respektive 4–6
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Inför inlämning till regeringen……

av år 1-3 och år 4-6 bör det finnas en aktuell 

SEB och kalkyl av namngivna planobjekt som 

regeringen kan ta ställning till, det gäller främst 

det som skall byta grupp dvs kommer in första 

gången i grupp 4-6 och i grupp 1-3 från planen 

(eller på annat sätt).



16 2014-01-10

Projekt som av länsstyrelsen bedömts innebära betydande miljöpåverkan (MKB krävs, inga 

lokaliseringsalternativ)

Betydande miljöpåverkan (planläggningstyp 3)

Ta fram, bearbeta och 

analysera underlag
Underlag för 

beslut om BMP

Leda och styra

Investeringsprojekt

Begära länsstyrelsens 

beslut om BMP

Utforma planförslag och 

MKB
Länsstyrelsens 

beslut: Ja 

Begära länsstyrelsens 

godkännande om MKB
Godkänd MKB av 

länsstyrelsen

Kungöra  förslag till plan 

och möjliggöra  

granskning

Länsstyrelsens 

yttrande

Begära 

fastställelseprövning 

Begära länsstyrelsens 

yttrande
Begäran

Genomföra 

fastställelseprövning
Laga kraft

vunnen plan

Leda och styra

Investeringsprojekt

Färdigställ plan med slutlig 

samrådsredogörelse
Plan med 

granskningsutlåtande

Plan med slutlig 

samrådsredogörelse

Samråds-

underlag

Gransknings-

handling

Fastställelse-

handling

= Kvalitetssäkring av 

anläggnings-

kostnadskalkyl via 

gruppanalys enligt

rutin TDOK 2011:182. 

Läs mer

TRVÖK kap 2.2.4 Planläggningstyper

3. Objektens planering – Exempel  på löpande uppdatering
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För den löpande uppdateringen……

• När en anläggningskostnadskalkyl ses över på grund av 

olika skeden eller för att förändringar sker för tänkt 

anläggning, då bör också SEB ses över. 

• Är det samma utformning och antagen trafikering/tidtabell 

men förändrad kostnad räcker det att göra en mycket enkel 

omräkning av de nyckeltal som innehåller både kostnader 

och nyttor (exempelvis NNK). 

• Är det förändringar av utformning eller tänkt 

trafikering/tidtabell? Se över nyttorna också. På detta sätt 

har vi löpande en uppdaterad kostnad och 

beräknad/bedömd nytta i olika dimensioner för 

Trafikverkets planerade åtgärder, utan att drabbas av 

räknehysteri.
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Nya förutsättningarÅrlig rapportering

2013                   2014                2015           2016               2017               2018              2019       2020               2021              2022              2023             2024            2025       

År      1                      2                 3                     4                    5                     6          7                   8                     9                   10               11                  12

Åtgärdsplan

12-årig nationell plan för transportsystemet, revideras vart 4:e år

Förslag till byggstarter Förslag till byggstarter Brister som kräver fortsatt utredning

2013                   2014                2015           2016               2017               2018              2019       2020               2021              2022              2023             2024            2025       

År      1                      2                 3                     4                    5                     6          7                   8                     9                   10               11                  12

Årlig rapportering av förslag till byggstarter

Förslag till byggstarter Förslag till  byggstarter Brister som kräver fortsatt utredning – rapporteras inte Juni

Mars

2015              2016               2017               2018              2019 2020               2021              2022              2023             2024       2025-2026       

År      1                  2                     3                     4                    5                     6          7                   8                     9                   10         11 -12          

Förslag till byggstarter Förslag till byggstarter Brister som kräver fortsatt utredning – rapporteras inte

2014

2016               2017               2018              2019                2020               2021              2022              2023             2024        2025-2027       

År      1                    2                 3                     4                    5                     6            7                   8                     9            10 -12          

Förslag till byggstarter Förslag till för byggstarter Brister som kräver fortsatt utredning –rapporteras inte

2015

Mars



22 2014-01-10

1. Mars 
Trafikverket lämnar förslag –
år 1-3, 4-6 samt 
tillåtlighetsprövning inkl. 
alternativ finansiering

4. December
Regeringsbeslut (regleringsbrev) –
projekt år 1-3, projekt år 4-6. 
Trafikverket byggstartar objekt från år 
1-3-gruppen. Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul
Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2. September
• Budgetprop. – anslag år 1, ram för år 2-4, finansieringslösningar
• Regeringsbeslut – ramar för år 2-4

3. November, 
December
Riksdagsbeslut –
Budget år 1

4. Årsklocka Beslutsprocessen
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Skarpa datum Trafik Prognoser och Samlade 

Effektbedömningar

1 Oktober

Beslut tas om vilka 
effektsamband och prognos-

och analysförutsättningar som 
skall gälla från 1 april nästa år. 

Offentliggörs för second 
opinion.

1  Mars

Internt: Ny reviderad 
trafikprognos samt uppdaterade 

planeringsverktyg är klara och 
slutlig kvalitetssäkring och 

dokumentation av prognosen 
påbörjas.

1  April

Skarp uppdatering  vad som skall 
och får tillämpas det  kommande 
året. Dokumenterade prognoser, 

effektkataloger, ASEK, klara 
verktyg.

5. Årsklocka förvaltning och kortsiktig utveckling 
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PlaneringsprocessBlock 1 Block 2 Block 3

Planeringsprocess

14 juni prel lista byggstarter år 

2015 – 2017 resp 2018 – 2020

Förslag finansieringslösning

Lista förslag tillåtlighetsprövning

1 nov förslag lista 

byggstarter år 2015 – 2017, 

resp. 2018 – 2020. 

Efter budgetavräkning ev. 

just. lista byggstarter år 2015 

– 2017, resp. 2018 – 2020. 

Lista tillåtlighetsprövning

14 juni S kan påbörja 

sammanställning av 

förslag  

tillåtlighetsprövning

20 dec  sammanställning 

klar

30 nov undertecknat 

medfinansieringsavtal

avsiktsförklaring
20 dec Kvalitetssäkring 

av objektlista inkl info. 

avtal

1 april Regioner/avd kan 

påbörja översyn av SEB 

inkl SEK och 

anläggningskostnader 

för de objekt som ska 

byta grupp

1 nov senaste datum för 

SEB inkl SEK  o 

anläggningskostnader  

till Sple för granskning

10 dec 

Kvalitetssäkring  

SEB klart

5 augusti inlämning 

PSB för 2015

7 december JNB publiceras -

PSB för 2015 officiellt

4 –åriga 

ramar

Marsrapp

.till dep.

Förankring:

jan NKG

mitten feb Styrelse  

6. Årsklockorna och Verksamhetsplaneringen
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Konsistens, jämförbarhet och aktualitet

• Trafikverkets basprognoser och tillämpning i objektskalkyler mm 

påverkas av behovet av konsistens, jämförbarhet och aktualitet. 

• Kan uppstå en motsättning mellan aktualitet i trafikprognoser och 

jämförbarhet

7. Årliga uppdateringar av prognosförutsättningar och verktyg
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Årliga uppdateringar

• Förutsättningarna järnvägs-, väg- ban- och sjöfartsnät, järnvägs- och 

flygtrafikering (tidtabeller) och trängselskatter/banavgifter 

• Samhällsekonomiska analyser för de objekt i Nationell plan och 

regionala planer som ändrats under det senaste året, som är 

nytillkomna förslag eller som är objekt i nationell plan som byter 

grupp (1-3, 4-6, 7-12).
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Uppdateringar vart 4:e år

• En större uppdatering av alla förutsättningar, 

verktyg och bastrafikprognoser

• Alla samhällsekonomiska analyser i Nationell och regionala planer 

uppdateras. 
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Känslighetsanalyser

• I samband med att andra prognosförutsättningar än de angivna 

ovan under 4-års perioden skulle behöva ändras, så används 

kompletterande känslighetsanalyser istället för uppdatering. 

Detta för att säkerställa nödvändig jämförbarhet och konsistens för 

gällande bastrafikprognos. 
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Tidplan

• 1/10-2014, mindre uppdateringar för en ny bastrafikprognos 

gällande from 1/4-2015

• 1/10-2015 en mer fullständig uppdatering av indata och verktyg för 

tillämpning i bastrafikprognoser from 1/4-2016

• 1/10 2016, mindre uppdateringar för en ny bastrafikprognos 

gällande from 1/4-2017

• 1/10 2017, mindre uppdateringar för en ny bastrafikprognos 

gällande from 1/4-2018

• 1/10 2018, mindre uppdateringar för en ny bastrafikprognos 

gällande from 1/4-2019

• 1/10 2019 en mer fullständig uppdatering av indata och verktyg för 

tillämpning i bastrafikprognoser from 1/4-2020 

• osv. 
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Uppdateringar 1/10 2013

• Uppdaterade väg- och järnvägsnät motsvarande förslag till ny 

nationell och nya regionala transportplaner för 2014-2025. 

• Uppdateras tidtabeller för järnväg map de beaktade förslagen på 

nya transportplaner.

• Uppdaterade indata för bilinnehav.

• Nya bastrafikprognoser tas fram map dessa uppdateringar, samt 

kvalitetssäkras, för att börja gälla för analyser from 1/4-2014.
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Tack för uppmärksamheten !
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Efteranalyser och efterkalkyler fram till och med 2013:

Kostnad och Nettonuvärdeskvot från den plan som åtgärden ingick i då startbeslut för

åtgärden togs jämförs med kostnadsutfallet och en nettonuvärdeskvot som räknats om utifrån

verklig slutkostnad för åtgärden. Därutöver görs en verbal beskrivning av hur utlovade effekter

och nyttor i planen verkligen fallit ut. Analyserna görs för objekt öppnade 2013 (samt för

öppnade 2008).

Efteranalyser och efterkalkyler från och med 2014 ?:

Åtgärder planerade enligt den nya planläggningsprocessen – förslag som diskuteras –

beslut i Trafikverket våren 2014.

Åtgärder som är planerade enligt den nya planläggningsprocessen kommer att bli aktuella för

efteranalys tidigast 2014. Inom Trafikverket diskuteras för närvarande att dessa åtgärder ska

följas upp mot det regeringsbeslut som närmast föregick genomförande. Detta kommer oftast

att vara det regeringsbeslut som gav klartecken för byggstart inom ett till tre år. Åtgärder som

byggstartades innan den nya planeringsprocessen infördes kommer liksom tidigare att

analyseras mot den nationella eller regionala plan som åtgärden ingick i vid byggstart.

8. Efterkalkyler
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Övergripande tidplan för program/utvecklingsplan

Övergripande Block
Huvudsakligen 

klart

Implementerad nationell godsmodell 2013

Utvecklade värderingar och metoder för samhällsekonomiska godskalkyler. 2015

Mer heltäckande verktyg för samhällsekonomisk utvärdering av 
järnvägsunderhåll 2015

Verktyg, modeller, effektsamband, värderingar och metodik för kombinerad 
styrmedelsanalys alla trafikslag tillsammans. 2015

Kvalitetssäkrade databaser för indata och statistik för prognos- och 
analysarbetet. 2015

Regionala modeller för gods och näringslivets transporter 2016

Ny generation Person modellsystem - dynamisk, flexibel plug-in/plug-out
(Sampers 2) 2017

Flertalet nya enkla modeller för effekter och samhällsekonomisk bedömning 
för tidiga skeden och uppföljning, alla trafikslag, alla fyra steg. Successivt! 2016

Effektsambandskataloger och effektmodeller som täcker samtliga trafikslag 
och alla fyra stegen. 2016

Dynamiska samhällsekonomiska analyser 2020

9. Långsiktig utveckling effektsamband
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Utvecklingen av effektsamband, 

samhällsekonomi och modeller

• Utvecklingen genomförs i huvudsak i enlighet med 

Trafikverkets trafikslagsövergripande utvecklingsplan 

för samhällsekonomi och effektsamband. 

• Förslag vad gäller utveckling och initiering tas upp i VP 

processen. Förslag kan även ställas direkt till och 

beredas av någon styr- och referensgrupp. Dit kan även 

förslag till revideringar av befintliga applikationer ställas.

• Trafikverket samarbetar med Centrum för 

Transportstudier (CTS) och dess 

medlemsorganisationer att gemensamt ta fram förslag 

på projekt för att genomföra utvecklingsplanen.  
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Granskning, godkännande, 

presentationer och beslut

• Alla utvecklingsprojekt / FoI projekt som genomförs med 

hjälp av forskare och konsulter inom området ska 

innehålla en second opinion från andra utförare, ofta via 

ett granskningsseminarium. 

• Förslag till nya effektsamband och effektmodeller 

behandlas i styrgruppen för effektsamband.

• Förslag till nya samhällsekonomiska metoder och 

kalkylvärden behandlas i ASEK gruppen. 

• Nya förslag till samhällsekonomiska prognos- och 

analysverktyg kvalitetsgranskas.


