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Välkommen och inledning



Samhällsekonomi

Effektsamband
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Ur Regeringens instruktion

• 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, 

förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket
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Transportpolitikens övergripande mål:

• "Transportpolitikens mål är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet.”

• Det övergripande målet stöds av två huvudmål: Funktionsmålet berör resans eller 
transportens tillgänglighet. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och 
hälsa.

• Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Förordning (2011:1131).
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De 5 transportpolitiska principerna 

Kunderna skall ges stor valfrihet att bestämma hur de vill 

resa och hur en transport skall utföras. 

Beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade 

former. 

Samverkan inom och mellan olika trafikslag skall 

främjas.

Konkurrensen mellan olika trafikutövare och 

transportalternativ skall främjas. 

Trafikens samhällsekonomiska kostnader skall vara 

en utgångspunkt när transportpolitiska styrmedel 

utformas. 
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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

Årsklocka Beslutsprocessen
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Regeringens förutsättningar för Trafikprognoserna ur 

prop. 2012/13:25

1.Viktig utgångspunkt för planering av utvecklingen av transportsystemet och till grund för beslut om 
prioriteringar. 

2. Utgå från nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen.

3.  Beakta arbetet hos andra statliga aktörer.

4. Effekterna av alternativa antaganden studeras genom känslighetsanalyser. Känslighetsanalyser är 
att föredra framför flera olika prognoser.

5. Alternativa tillämpningar/prognoser ska kunna relateras till de framtagna nationella prognoserna

6. Årliga uppdateringar pga nytt planeringssystem. 

7. Samma prognoser i ekonomisk o fysisk planering.

8. Indata/antaganden dokumenteras, motiveras o hålls tillgängliga för granskning/kvalitetssäkring.

9. Prognoserna tas fram kostnadseffektivt.

10. Prognoserna skall hålla hög kvalité.

11. Prognoser tas fram för alla trafik- transportslag.

12. Internationellt arbete inom området ska beaktas.
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Tidplan för samhällsekonomiska 

analyser och trafikprognoser

1  Mars (Internt) 
Ny reviderad trafikprognos samt 

uppdaterade planeringsverktyg är klara och 
slutlig kvalitetssäkring och dokumentation 

av prognosen påbörjas

1  April 
Publiceras nya gällande verktygsversioner, 

basprognoser, kalkylvärden, metoder, 
effektsamband. Dessa gäller sedan 

tillsvidare för tillämpning i alla 
samhällsekonomiska analyser och kalkyler 

som genomförs av eller åt Trafikverket  

1 Oktober 
Publiceras beslut om vad som kommer att 
börja gälla från 1 april nästa år. Exvis nya 

effektsamband och prognos- och 
analysförutsättningar. Offentliggörs för 

second opinion.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller på: www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser

Följ RSS-flödet Aktuellt om samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom transportområdet

Implementerings-/granskningsfas

3

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser
http://www.trafikverket.se/RSS/RSS-floden-pa-amnessidor/Aktuellt-om-samhallsekonomiska-analyser-och-trafikprognoser-inom-transportomradet/
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Årlig Planeringsperiod

1 april till 31 mars
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www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser
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Ur kommande FAQ

• Trafikverkets prognoser utgår enligt anvisning från nu beslutade 

förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen. Effekterna 

av alternativ antaganden studeras genom känslighetsanalyser vilket 

enligt regeringen är att föredra framför flera prognoser. Se här: 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--

och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-

trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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Höjda bränsleskatter?

• Regeringen har föreslagit att energiskatten på bensin och diesel 

höjs med 44 respektive 48 öre/liten från 1 januari 2016. Då moms 

utgår på skatt i Sverige blir effekten för kund 55 respektive 60 ö/l.

• Kopplat till detta föreslår man också att det från 2017 införs en regel 

om att bränsleskatterna årligen räknas upp dels med 

konsumentprisindex och dels med ett tillägg av två procentenheter 

vilket skall spegla BNP tillväxten. Regeringens förslag kom samtidigt 

som Trafikverkets nya prognoser 2015 vilket gör att detta förslag inte 

finns med i prognoserna. 

• Under 2015 genomförs en Inriktningsplanering och Trafikverket 

planerar att i samband med denna genomföra en analys av 

styrmedels påverkan på trafikutvecklingen och i samband med detta 

har givetvis bränsleskatteökningarna en given plats.
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Förändrade regler och nivåer på bensin o diesel skatter kan 

komma att ha påverkan på såväl trafikutvecklingen som våra 

trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser.

Inkl etanol resp biodiesel 2020 2030 2040 2050

Nytt försäljningspris Bensin 15,58 17,80 20,16 22,83

Original Modell försäljningspris 14,70 15,82 16,90 17,98

Ny/Original 1,06 1,13 1,19 1,27

Nytt försäljningspris Diesel 16,91 19,45 21,70 24,08

Original Modell försäljningspris 16,14 17,93 19,35 20,68

Ny/Original 1,05 1,08 1,12 1,16
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Vägslitageavgifter?

• Vägslitageavgifter ingår inte i trafikprognoserna då några sådana 

förslag inte föreligger (aviserats) eller beslutats. Däremot kommer 

någon form av känslighetsanalys att genomföras kopplat till 

Inriktningsplanering och senast till den trafikprognos som föreligger 

till 1/4 2016.
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Samlad effektbedömning, 

SEB
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När, var och hur 

ska SEB 

upprättas? –

Riktlinje/rutin SEB



20 2015-04-10

Riktlinjer kopplat till Samlad 

effektbedömning

• Riktlinje Samlad effektbedömning (och 

samhällsekonomiska analyser) – Minimikrav för 

upprättande  Rutinbeskrivning 

• Syftet är att fastställa minikraven för upprättande, 

dokumentation och kvalitetsgranskning av samlade 

effektbedömningar och samhällsekonomiska analyser.

http://www.trafikverket.se/PageFiles/61471/riktlinje_samlad_effektbedomning 140401.dotx
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När ska man upprätta Samlad 

effektbedömning?

• Samhällsekonomiska kalkyler som görs av eller åt 

Trafikverket ska alltid presenteras inom ramen för 

metoden samlad effektbedömning (SEB). 

• I åtgärdsval och i planläggningsprocessen

• Samlad effektbedömning ska upprättas för: 

– myndighetsåtgärder 

– driftåtgärder

– Underhållsstrategier

– olika typer av investeringsåtgärder (projekt) 

– påverkansåtgärder

– styrmedelsåtgärder

– paket av åtgärder
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När upprätta/revidera Samlad effektbedömning?
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1. Namngivna objekt i nationell plan och 

länsplan – krav på SEB-Excelmall
• För alla namngivna objekt i nationell plan och länsplan ska en 

Samlad effektbedömning enligt SEB-mall (Excel) upprättas

• SEB kan upprättas med eller utan beräknad NNK*. 

• Ska kvalitetsgranskas, godkännas och publiceras av Planering 
nationellt. 

• Dokumentation enligt SEB-mallen (Excel) kan göras enligt två 
olika detaljeringsnivåer: 

– För åtgärder där val av alternativ gjorts ska en Fullständig Samlad 
effektbedömning upprättas. Krav på detaljeringsnivå ges av 
”Fullständig SEB med/utan NNK.pdf” 

– För åtgärder där flera alternativ utreds för att uppfylla samma syfte 
ska en Enkel Samlad effektbedömning upprättas. Minimum för 
Enkel-SEB är att sammanfattningen samt underliggande referenser 
fylls i Excel-SEB-mallen. Krav på detaljeringsnivå ges av ”Enkel SEB 
med/utan NNK.pdf” En sådan Samlad effektbedömning tas fram för 
varje relevant alternativ för att kunna jämföra effekter av olika 
alternativ.

*SEB utan beräknad NNK bör endast användas i det fall det saknas verktyg för att 
beräkna åtgärdens samhällsekonomiska effekter.
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2. Myndighets-, drift-, påverkans-, 

styrmedelsåtgärder och underhållsstrategier, 

med totalkostnad större än eller lika med 25 

respektive 50 mnkr 

• som innefattar samhällsekonomiska kalkyler och som 

har en totalkostnad större än eller lika med 25 

respektive 50 mnkr 

• metoden samlad effektbedömning (inte krav på särskild 

mall) men viktigt att beskriva åtgärdens effekter utifrån 

samma beslutsperspektiv som anges i SEB-mallen och 

att man utgår ifrån gällande effektsamband och 

förutsättningar. 

• totalkostnad större än eller lika med 25 respektive 50 

mnkr ska kvalitetsgranskas, godkännas och publiceras 

av Planering nationellt.
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• För åtgärdsvalsstudier där åtgärderna har tydliga inslag 

av kvantifierbara effekter men med små osäkerheter i 

grundläggande antaganden ska SEB-mall motsvarande 

detaljeringskrav Enkel SEB användas.

• För övriga Åtgärdsvalsstudier ny ÅVS-SEB-Mall

• Ej krav på nationell kvalitetsgranskning

• Bifogas respektive åtgärdsvalsstudie och lagras och 

publiceras via ÅVS-portalen

3. Åtgärder och åtgärdspaket i 

Åtgärdsvalsstudier
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4. Åtgärd (projekt), myndighets-, drift-, 

påverkans-, styrmedelsåtgärder, 

underhållsstrategier med totalkostnad 

mindre än 25 respektive 50 mnkr 

• Metoden samlad effektbedömning viktigare än 

användandet av själva mallen för SEB. 

• ÅVS-SEB-Mall kan tillämpas

• stöd av ”typ-SEB” är en framtagen Samlad 

effektbedömning för vissa typåtgärder som är vanligt 

förekommande och som kan schabloniseras. 

• Ej krav på nationell kvalitetsgranskning. 
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Dokumentations- och gransknings-

krav Samlad effektbedömning
 Dokumentations 

krav 
Granskning 

nationellt 
Publicering 

Namngivna objekt – 

alternativ valt 
SEB Excel-mall 
Fullständig SEB 
med/utan NNK 

Ja Ja 

Namngivna objekt – 

alternativa lösningar 
SEB Excel-mall 

Enkel SEB 
med/utan NNK 

Ja Ja 

Myndighetsåtgärder, 

driftåtgärder, 

underhållsstrategier, 

påverkansåtgärder 

med totalkostnad ≥ 25 

mnkr resp. 50 mnkr 

SEB-metod Ja Ja 

ÅVS/Ej namngivna 

åtgärder och 

myndighetsåtgärder, 

driftåtgärder, 

underhållsstrategier, 

påverkansåtgärder 

med totalkostnad < 25 

mnkr resp. 50 mnkr 

SEB-metod / ÅVS-
mall 

Nej * 
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Möjlig grundbemanning av expertgrupp för SEB
Roll Kommentar 

Projektledare/processledare Huvudansvarig för arbetet. Övergripande ansvar för uppdraget/projektet 

och god kännedom om innehåll/omfattning.

Upprättare av SEB Den som tagit fram utkastet till SEB (ofta en konsult). Leder diskussionen. 

Denna ingår inte i beslut av godkännande av SEB.

Upprättare samhällsekonomisk kalkyl Den som gjort den samhällsekonomiska kalkylen. Är ofta en konsult och 

är ibland även upprättare av SEB.

Planerare Planeringsansvarig om utsedd. Annars åtgärdssamordnare.

Samhällsplanerare Den samhällsplanerare som känner till åtgärden bäst.

Kompetens miljö Övergripande miljökompetens som får avgöra om det behövs andra 

kompetenser i det aktuella fallet.

Kompetens trafiksäkerhet Övergripande trafiksäkerhetskompetens som får avgöra om det behövs 

andra kompetenser i det aktuella fallet.

Kompetens tillgänglighet Övergripande tillgänglighetskompetens som får avgöra om det behövs 

andra kompetenser i det aktuella fallet.

Trafikanalytiker Kompetens inom samhällsekonomisk kalkyl. Bör också ha en särskilt god 

kunskap om SEB-metodiken.
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Potentiell arbetsgång upprätta SEB

1. Utkast till SEB tas fram av projektledaren (ev. konsult). Beskrivning 
av åtgärden, samhällsekonomisk kalkyl och kostnadsberäkning 
redan gjord. Även underlag för bedömningar av ej prissatta effekter, 
måluppfyllelseanalys och fördelningsanalys så att expertgruppen 
bara behöver granska bedömningarna enligt punkt 4. Utredningar 
som kan vara ett stöd i arbetet ska göras tillgängliga för 
bedömningsgruppen.

2. SEB-utkastet skickas till expertgrupp för SEB

3. Expertgrupp för SEB ger förslag på ytterligare kompetenser som 
behövs för att göra bedömningarna. Gruppmedlemmarna bör också 
påpeka om det i stommen finns något som behöver kompletteras 
innan bedömningsmötet.

4. Bedömningsmöte genomförs projektledaren är sammankallande. 
Om kommer fram att det finns frågor som behöver utredas ytterligare 
kan det behövas ytterligare möte för att göra kompletterande 
bedömningar.

5. Färdigställande av SEB görs av projektledaren (ev. konsult) och 
skickas ut till expertgruppen för SEB för godkännande.

6. Bedömningsgrupp godkänner SEB slutversion

7. SEB slutversion skickas för granskning 
Processledare/projektledare meddelar den kontaktperson. SEB 
slutversion skickas för granskning av kontaktpersonen till 
Enheten Strategisk Planering, PLnpp.



30 2015-04-10

Nationell kvalitetsgranskning av 

upprättade SEB:ar

• SEB inklusive ev. samhällsekonomisk kalkyl ska 

kvalitetsgranskas, godkännas och publiceras av 

enheten Strategisk Planering, PLnpp. Enheten 

Samhällsekonomi och Trafikprognoser, PLet ansvarar 

för att kvalitetsgranska och godkänna 

samhällsekonomiska analysen.

• Detta gäller namngivna åtgärder (projekt) i nationell 

och regional plan samt myndighetsåtgärder, 

driftåtgärder, underhållsstrategier, påverkansåtgärder, 

styrmedelsåtgärder som innefattar 

samhällsekonomiska kalkyler och som har en 

totalkostnad större än eller lika med 25 respektive 50 

mnkr. 
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Nationell kvalitetsgranskning

• Samlade effektbedömningar kan lämnas in när som 

helst under året för granskning. 

• Samlade effektbedömningar kvalitetsgranskas 

gentemot det regelverk (förutsättningar, 

verktygsversioner osv.) som gäller vid inlämnandet. 

• Trafikverket byter/uppdaterar regelverk varje 1 april. 

Detta innebär att Samlade effektbedömningar som 

lämnats in för kvalitetsgranskning till och med 31 mars 

granskas mot det regelverk som gäller då och det som 

lämnas in från och med 1 april granskas utifrån det 

regelverk som gäller från 1 april. SEB:ar som lämnats 

in före 31/3 kan godkännas med mindre förändringar 

med utgångspunkt i det gamla regelverket.
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Kvalitetsgranskning tidsaspekter

• 2-veckors regel för granskning - behöver minst 2 

veckor på sig för att granska en Samlad effekt-

bedömning inklusive samhällsekonomisk kalkyl. Detta 

gäller under förutsättning att ett komplett underlag 

levereras och att Samlad effektbedömning har en god 

kvalitet.

• Om en SEB behöver revideras utifrån gransknings-

synpunkter påbörjas en ny 2-veckors period för 

granskningen vid leverans av den reviderade SEB: en.

• Granskningen görs utifrån ett granskningsprotokoll 

samt instruktioner kopplat till analyser med olika 

analysverktyg.
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Mall och Instruktioner för SEB:ar och 

samhällsekonomiska kalkyler:

• Mall och stöd för framtagandet av SEB finns på 

www.trafikverket.se/seb och Gällande förutsättningar och 

indata

• Instruktioner finns inbakat i SEB-mallen (obs! särskilt flik 

”0.2 Kom igång” och ”0.3 Utskrift”)

• Granskningsprotokoll i SEB-mallen (egen flik)

• Instruktioner kopplat till verktygen: se 

www.trafikverket.se för respektive verktyg.

• Leveranser av SEB:ar görs på ny ftp-sever: ftp://ftp.vv.se

”seb”

• Meddela leveranser per epost till seb@trafikverket.se

http://www.trafikverket.se/seb
http://www.trafikverket.se/
ftp://ftp.vv.se/
mailto:seb@trafikverket.se
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http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Gallande-forutsattningar-och-indata/
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http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/
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http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser

/ws21/samekan/default.aspx

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws21/samekan/default.aspx
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Löpande uppdatering - när och hur 

ska en SEB revideras?

• Revideringens omfattning beror på vilken typ av 
förändring som skett: 
– Endast kostnadsförändring och i övrigt samma utformning 

och antagen trafikering/tidtabell dvs. inte påverkar nyttorna? 
 i befintlig version av SEB-mallen en enkel omräkning av 
de nyckeltal som innehåller både kostnader och nyttor 
(exempelvis NNK). 

– Förändringar av utformning eller tänkt trafikering/tidtabell 
dvs. förändrade nyttor (dock inte orsakade av de årligt 
uppdaterade trafikprognoserna).  även nyttorna ses över 
genom att en ny SEB och samhällsekonomisk kalkyl tas 
fram enligt gällande förutsättningar

– Samtliga objekt som ska lyftas till ny grupp i 
byggstartsrapporteringen ska en reviderad SEB inkl. 
samhällsekonomisk kalkyl som bygger på jämförbara 
trafikprognoser finnas framtagen (i gällande SEB-mall).

(För åtgärder där varken projektets innehåll eller kostnad har 
förändrats eller är föremål för byte av grupp i 
byggstartsrapporteringen, behöver man inte revidera SEB.)
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Grup
p

År för 
rapportering till 

regeringen

Gällande förutsättningar 
för revidering av SEB och 

samhällsekonomisk 
kalkyl Behov av revidering av SEB och kalkyl

1-3 2014 2015 2016 2013

4-6 2017 2018 2019 2013

1-3 2015 2016 2017 2014 2013 Enligt ÅP-förutsättningar och behöver 
inte räknas om inför 2014-rapportering4-6 2018 2019 2020 2014 2013

1-3 2016 2017 2018 2015 2014 Räknas om med gällande förutsättningar 
2014 under perioden 1/4-1/11 2014*4-6 2019 2020 2021 2015 2014

1-3 2017 2018 2019 2016 2015 Räknas om med gällande förutsättningar 
2015 under perioden 1/4-1/11 2015*4-6 2020 2021 2022 2016 2015

= byter grupp (huvudsakligen)

* För samtliga objekt som ska lyftas till ny grupp ska en reviderad samlad effektbedömning inkl. samhällsekonomisk- och 
anläggningskostnadskalkyl finnas framtagen. Detta gäller i huvudsak objekt som flyttas till de gulmarkerade åren. Även samlade
effektbedömningar för åtgärder som fått ändrad kostnad eller utformning, så att befintlig SEB inte längre stämmer överens med
projektets utformning och nyttor, ska revideras.
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Tidplan för arbetet med SEB och 

granskning kopplat till årliga 

leveranser till regeringen
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Nyheter i SEB mall version 1.16



42 2015-04-10

• Kortare avsnitt

• Koordinater 

(SWEREF99 TM)

• x-koordinat (öst) 

har sex siffror

• y-koordinat (nord) 

har sju siffror

• Sidhuvud 

uppdateras när det 

fylls i:

• Objekt-id

• Ärendenummer

• Aktuellt skede

 kan ta några sekunder…
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Tabell 2.6a Effekter som inte värderats 

monetärt
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Företagsekonomisk 

konsekvensbeskrivning
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Resultat från Klimatkalkyl

• Uppgifter som ingår i denna tabell finns i Klimatkalkylens 

avsnitt "Resultatsammanställning till Samlade 

effektbedömning”

• Info om klimatkalkyl på eftermiddagen
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Kapitel 5: Process, bilagor & referenser

 Anpassad efter 

den nya 

organisationen
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• Anpassade förifyllda mallar för kalkyler i EVA och 

Samkalk

• Anpassad mall för Bansek blir klar inom kort

Förifyllda mallar
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Övrigt

• Små förbättringar: referenser, tagit bort dubbelredovisning av 

information, bättre handledningar mm.

• Förenklad målanalys vad gäller hänsynsmålet Klimat, i samarbete 

med PLkvm
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Lite annat att tänka på…
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Tabell 2.6c Sammanvägning av ej värderbara 

effekter

Ej bedömt

Positiv (liten)

Positiv (stor)

Negativ (liten)

Negativ (stor)

Ej bedömt

Ingen effekt

Positivt 

Negativt

Försumbart

+  
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2.3.1 Möjlig maximal sammanvägd 

samhällsekonomisk bedömning

Motivering Ej angett

Ej bedömt
Prognos och indata (förutsätter väl dokumenterat 

eller expertbedömt underlag): 

Ej bedömt

Parametrar i tabellen bedömda av: Ej angett

 - 

Ej relevantDetaljerat informationsvärde för NNK-i

Ej relevantÖvergripande grad av informationsvärde för NNK-i

Villkorsfall
Inget villkorsfall är relevant eftersom inga nyttor är 

beräknade

Ej bedömt

Aktuell NNK-i

Inget villkorsfall är relevant eftersom inga nyttor är beräknade

0

BEDÖMNINGSPARAMETRAR Bedömning

OVANSTÅENDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR GER NEDANSTÅENDE RESULTAT:

Sammanvägda ej prissatta effekter: 

Sammanvägning av ej prissatta effekter utförd av: 

-

Huvudanalysens utredningsalternativ. Nominell 

åtgärdskostnad.

Möjlig maximal sammanvägd samhällsekonomisk 

lönsamhet 

Slutlig bedömd 
sammanvägd 
lönsamhet får inte 
vara bättre än ”möjlig 
maximal 
sammanvägd samek. 
lönsamhet
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Arbets-PM

Sampers

EVA

Bansek

Bifogas SEB som bilaga 4. 

Förifyllda SEB-mallar behöver 

enbart kompletteras med 

PM:ets titel.
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Kostnader
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Anläggningskostna

d – krav på 

successiv analys, 

GKI samt mallar 

och dokumentation
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Anläggningskostnad – krav på successiv analys, 

GKI samt mallar och dokumentation

• Nya faser i planeringsprocessen

– ÅVS

– Utpekade brister

– Byggstartsredovisningar

– Fysisk planprocess

• Viktig för att samhällsekonomiska kalkyler/samlade 

effektbedömningar ska bli rätt

• Erfarenheter från kvalitetsäkringsuppdraget och åtgärdsplaneringen 

– förbättringsbehov 

– Rutiner

– Förvaltning

– Samspel PL/IV/PR

• Byggstartsredovisningarna …
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E22 Linderöd etcA 5 2014 PNO

Rv 70 Enköping-SimtB 2 2014 Ny

Rv70 Tpl Smedjebv 2 2015 Ny

Rv70 Smedjebv-Gyllehv 3 2015 Ny

E18 Arninge Hpl 3 2015 Ny

E6 Tpl FlädieB 4 2015 PNO

Rv50 Askersund-Åsbro 2 2015 PNO

E22 Förbi Söderköping 4 2015 PNO

Rv 50 gnm Ludvika 1 el 2 2016 GKI

Rv50 Medevi-Brattebro 4 2016 Ny

E6.20 Söder/Västerleden 2 2016 Ny

E16 Dala-Järna-Vansbro 4 2016 PNO

Rv 40 Nässjö-Eksjö 3 2016 PNO

E18 Danderyd-Arninge 3 2016 PNO

Ostlänken 5 2017 PNO

Bergsåker triangelspår 3 2017 Ny

E6.20 Hisingsleden 3 2017 PNO

E4/E20 Essinge, S Länk D) 2017 PNO

Uppsala plankorsn. 1 Ej aktuellt Ny

Sthlm C-Sthlm S 1 Ej aktuellt Ny

Åstorp-H-holm 1 Ej aktuellt PNO

Efterlevnad
process

Progn väg/ 
järnvägsplan

Status 
aktuell kalkyl

C)

Ej sedvanlig 
mall

Hög 
kalkylrisk

Plantyp Ej startad 
process

Ny kalkyl 
planerad

Kommentar 

Objekt består av två projekt

Ny kalkyl upprättad sep 2014

Kalkyl av typ GKI

Ny kalkyl ej klar till bygg.rapp

Ny kalkyl ej klar till bygg.rapp

Ny kalkyl ej klar till bygg.rapp

Efterlevnad avser 
20130501 till 20140501

Ny kalkyl ej klar till bygg.rapp

Ny kalkyl ej klar till bygg.rapp

Kalkyltyp Ej uppdat.
SEB

Sammanfattning AKK och SEB för de 21 

objekten 2014

Saknar SEB
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Granskningen visar förbättringspotential 

vad gäller ordning och reda samt 

transparens där samordning kring 

dokumentation och systematisk uppföljning 

utgör viktiga komponenter
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Objektslista
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I avvaktan på nya rutiner

• Rutin för kalkyl resp. SEB ska tillämpas

• Revidering av kalkyl och SEB utifrån framdrift i planläggningsprocess samt 

byte av grupp

• Fastställd kalkylsammanställning samt ställningstagande till vilken kostnad 

man går vidare med

• Fastställd kalkylsammanställning ska bifogas SEB som skickas för 

granskning

• Sparas ner i arbetsrum SEB

• Agresso ska uppdateras med ny kostnad
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TRAFA:s granskning av inlämnad rapportering 

2015

• …….
• Granskning av nya anläggningskostnadskalkyler och samlade 

effektbedömningar
• Granskning av processen att ta fram anläggningskostnadskalkyler och 

samlade effektbedömningar
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Hantering av Investeringskostnader i 

samhällsekonomisk kalkyl och SEB

• SEB-mallen innehåller flera tabeller med kostnader
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Tabell 1.3 Åtgärdskostnad i löpande

priser
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Tabell 1.4 Åtgärdskostnad och finansiering

0 Ej angett

OBS endast exempel på 

skrivning: 

Prisnivåomräkning av 

"Successiv kalkyl 50 %" 

framtagen i samband med 

Nationell åtgärdsplanering 

2010-2021

Ej angett 0

Ej angett 0

Tabell 1.4 Åtgärdskostnad och finansiering

Eventuell 

uppdelning på 

finans eller 

finansiär

Åtgärds-

kostnad per 

finansiär 

(mnkr)

Sammanlagd 

åtgärds-

kostnad 

(mnkr)

Prisnivå Beräkningsmetod

Huvud-

analysens 

utrednings-

alternativ. 

Nominell 

åtgärdskostnad

Exempel: 

Länstransportplan 

X 2014-2025

0,0

Ej angett 0

Ej angett 0

Huvud-

analysens 

jämförelse-

alternativ. 

Nominell 

åtgärdskostnad

Ej angett 0

0

Ej angett 0

0 Ej angett Ej angett

Ej angett 0

Ej angett 0

Ej angett 0

Ej angett
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http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Gallande-forutsattningar-och-indata/
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Stöd för att räkna om kostnaderna

• Stödfil för att göra indexomräkningar och diskontering 

av investeringskostnaden: 

140401_lathund_diskontering_invkostnad.xlsx

• Index för omräkning mellan prisnivå i aktuell 

anläggningskostnadskalkyl (tabell 1.3)  planprisnivå 

2013-06 används: Infrastrukturindex (trv internt)

• Index för omräkning från planprisnivå (2013-06) till 

samhällsekonomisk investeringskostnad (2010-

medel), görs med KPI www.scb.se.

• Fördelning av investeringskostnader över byggår, se 

rekommendationer i ASEK kapitel 3: 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/155458/03_gener

ella_principer_o_v%c3%a4rden_a51.pdf

http://www.trafikverket.se/PageFiles/155470/140401_lathund_diskontering_invkostnad.xlsx
http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws19/index/Infrastrukturindex/Infrastrukturindex investering.xlsx
http://www.trafikverket.se/PageFiles/155458/03_generella_principer_o_v%c3%a4rden_a51.pdf
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Fördelning av investeringskostnader 

över byggtiden enligt ASEK

• Skriv text här
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Tabell 2.3 Samhällsekonomisk 

investeringskostnad

Basår för 

penningvärde

Ej angett 00

2.1.1.4 Kostnader

Ej angett

Utrednings-

alternativ

Nominell 

åtgärdskostnad
0

 Jämförelse-

alternativ

Ej angett

Alternativ

Tabell 2.3 Nominell åtgärdskostnad (successivkalkyl eller annan metod) och 

samhällsekonomisk investeringskostnad

Ej angettEj angett Ej angett

 Utrednings-

alternativ 

0 0

Ej angettEj angett

Analysnivå

Kalkylmetod 

åtgärdskostnad

Känslighetsanalys - alternativ 

investeringskostnad

Ej angett Ej angett Ej angett

Samhällsekonomisk 

investeringskostnad  

inkl. skattefaktor

Jämförelse-

alternativ

Ej angett

Ej angett

Huvudanalys

00
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Prognos- och analysverktyg
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Verktyg godkända för analyser i och åt 

Trafikverket 

• Automatkodningsprogram

• Bangods

• Bansek

• BEVA

• Buse – järnväg

• Buse – väg

• Capcal

• EBBA

• Energianvändningseffekter

• EVA

• Fel- och förseningsmodell
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Verktyg godkända för analyser i och åt 

Trafikverket, forts

• FKB – företagsekonomisk konsekvensbedömning

• GC-kalk

• HDM4

• IPA

• Klimatkalkyl

• TS-EVA

• Lågtrafikerade banor

• Lönkalk

• Nätra

• Plankorningsmodell

• Restidsnyttor mikro-meso

• RHA – regionala hastighetsanalyser
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Verktyg godkända för analyser i och åt 

Trafikverket, forts.

• Samgods

• Sampers

• Spårmodell

• Tillväxttal

• Trafikalstringsverktyg

• Wikibana

• Växelmodell
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Trafikprognoser



Nya

Sampers 

trafikprognoser

2015

Sylvia Yngström Wänn

Enhet 

Samhällsekonomi och 

trafikprognoser

www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser
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Nya Sampers basprognoser 2015

• Uppdaterade prognoser från basprognoserna 2014

• Prognoser för persontransporter 2030 och 2050

• Gäller för analyser från 1 april 2015 till 31 mars 2016
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Uppdaterade förutsättningar basprognoser 2015

• Beslutade planer 

• Vägnät - nytt aktuellare från NVDB, med tätortsnät

• VD-funktioner - nya

• Regional busstrafikering – ny, aktuellare, automatkodad

• Järnvägsnätet - nytt o geografiskt (t ex avstånd) mer korrekt

• Pby, lbs, lbu - nya

• Socioek data – liten uppdatering av förvärvsarbetande nattbefolkning och 

förvärvsinkomst

• Järnvägslinjer – liten uppdatering, annan metod

• Tågtaxorna – liten uppdatering, rättningar

• Trängselavgifter i Stockholm och Göteborg – liten uppdatering  
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Förutsättning Utveckling 2010-2030 Källa

• Ekonomisk tillväxt:Realinkomstutveckling 46% LU/KI

• Befolkning 10% SCB

• Förvärvsarbetande 5% SCB

• Körkostnad bil kr/km -3% IEA/modell

• Antal bilar per capita 12% modell

• Allt detta samma som i basprognos 2014

Förutsättningar  basprognos 2015
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• Transportarbete [Miljoner pkm/år]

• Resultat från basprognos 2014 inom parentes

Basprognos 2015

person - resultat

Färdmedel Tillväxt  2010-2030 Årlig tillväxt 2010-2030

Summa långväga 23% (22%)      1,0% (1,0%)

Summa regionalt 26% (29%) 1,2% (1,3%) 

Summa bil 25% (28%) 1,1% (1,2%)

Summa tåg 50% (48%) 2,0% (2,0%)

Summa buss 9% (10%) 0,4% (0,5%)

Totalt transportarbete 25% (27%) 1,1% (1,2%)
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Prognos för godstransporter 2030

1) Nedbrytning av ekonomisk handelstruktur i kr till 

transportefterfrågan i ton

2) Nationell godsprognos

3) Uppbyggnad av data till EVA, Sampers, Bansek
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Från nedbruten ekonomisk prognos till 

tillväxttal

1) Långtidsutredningen 2008: Prognos för Sveriges ekonomi 2005-2030 (Finansdepartementet)

2) Disaggregering av LU 2008:  geografiskt och på fler branscher  (mha modellverktyget rAps-STRAGO)

3) Utrikeshandel: Fördelning på länder och hur den förändras 2005-2030 (Exportrådet)

4) Transit: Antas förändras i nivå med avsändande och mottagande länders BNP-tillväxt

5) Varuvärden: Varuvärdesförändringen 2006-2030 skattas och används för att omvandla den i monetära 

termer uttryckta prognosen i LU till en prognos i ton per varugrupp och relation

6) Framskrivning 2006-2030: Görs mha ovanstående av basmatriserna, som avspeglar efterfrågan 2006

7) Utveckling som ej fångas av LU 2008: Utökad gruvbrytning i Norrbotten, Bergslagen, m.m.
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Översyner och revideringar

 Tillkommande investeringar för väg och järnväg enligt gällande plan 2014-2025

 Förändrad persontågstrafikering

 Svaveldirektivet antas leda till övergång till lågsvavligt bränsle och höjda dieselpriser

 Ny version av Samgodsmodellen inkl omkalibrering av basåret

 Differentierade banavgifter per land i Europa

 Banavgiftshöjning i Sverige liksom tidigare

 Socioekonomiska data enligt tidigare underlag

 Varuvärdes-, utrikeshandels- och transitprognos enligt tidigare underlag
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Resultat för 2030 i Åtgärdsplaneringen 

och i reviderad prognos

Utveckling 2006-2030 per trafikslag (miljarder tonkilometer per år).
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2006 2030 (U2014) 2030 (U2015)
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2006-2030

Utveckling 2006-2030 per trafikslag. 
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Disaggregering av resultat

EVA: Tillväxt fordonskilometer per län och år, uppdelat 

på vägtyp. 

Sampers:  Tillväxt fordonskilometer per län och år, uppdelat 

på LBU/LBS. 

Bansek: Trafikering och volym per tågtyp, varugrupp, 

bandel och år.
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Resultat järnväg
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Resultat väg

(Årlig ökning av antalet fordonskm 2010-2030 per län i %)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00



91 2015-04-10

(Lastade och lossade ton per hamnområde och år)

Resultat sjöfart
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Ytterligare godsanalyser

•Känslighetsanalyser av Svaveldirektivet

•Transporter i Bergslagen

•Gränsöverskridande transporter Norge

----------------------------------------------------------------

Rapporter och underlag:

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-

utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-

trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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Hantering av ev. frånsteg från prognoserna – vad 

får man ändra i basprognosen? Omräkning av 

trafik i nuläget

• Kalibrera in / rätta dagens flöde

• Föra över rättningar till prognosen

• Justera prognosen för lokala förutsättningar under vissa betingelser

– Projekt om ”Bullerprognoser” och ”Dimensionerande prognoser” startas 

upp för att tydliggöra detta

• Dokumentera och motivera

• Avvikelser från konsistens mot basprognosen - känslighetsanalys
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Tillväxttal till Bansek

Framtagna ur den nedbrutna, uppdaterade Samgodsprognosen 

för 2030 och motsvarande underlag för 2010.

Uppdelade på delsträcka och baserade på transporterad 

godsvolym

Tillväxttal för perioden 2030-2050 baseras på trafiktillväxten per 

år för perioden 2010-2030, exklusive den del av ökningen som 

beror av malm.

Stråk

Frå

n Till Mätpunkt

Sträcka, 

stationsna

mn

Avstå

nd 

(km)

El-

Dies

el

Tågpe

rår

Tåg

per

dyg

n

Volym per 

år

Fjärr

tåg

Lokalt

åg

System

tåg

Ma

lmt

åg

Kombit

åg

Jordbru

k

Rundvir

ke

Trävaro

r

Livsme

del

Råol

jaKol

Oljepro

dukter

Järnmalm

Skrot

Stålprod

ukter

PapperM

assa

JordSten

Bygg

Kemik

alier

Färdiga

industri

produk

ter 2030/2010

Stockholm Cst Sst Sst

Stockholm 

C-

Stockholm 

Södra 2 E 9094 36 2665895 3241 849 4455 0 549 29254 245247 208594 84088 7793 38884 185011 368786 452439 46695 140118 858986 1,09

Stockholm Sst Äs *

Stockholm 

Södra-

Älvsjö (i) 5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
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Tillväxttal till EVA och Sampers/Samkalk

Framtagna ur den nedbrutna, uppdaterade Samgodsprognosen 

för 2030 och motsvarande underlag för 2010

Uppdelat per län och baseras på trafikarbete

Uppdelat på vägtyper i underlaget till EVA (E-vägar och Alla 

andra vägar)

Uppdelat lastbilstyper i underlaget till Sampers/Samkalk (LBU -

LBS)

För perioden 2030-2050 antas 75% av tillväxten under perioden 

2010-2030
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Tillväxttal Bansek, EVA, 

Sampers/Samkalk (forts)

Finns beskrivna i underlagsrapporten ”Disaggregering av prognos 

för godstransporter” på externa hemsidan:

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--

och-analysmetoder/

samt i tabellform även under länken nedan:

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--

och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-

trafikanalys/Gallande-forutsattningar-och-indata/

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Gallande-forutsattningar-och-indata/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Gallande-forutsattningar-och-indata/
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Samhällsekonomiska 

analyser
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Avgränsning av analysobjekt/åtgärd

• Det nät/område som påverkas direkt eller indirekt av åtgärden bör 

ingå analysen. Influensområdet.

• Finns omfördelning mellan trafikslag som inte är försumbara ska 

berörda nät/linjer som berörs ingå i analysen.

• Vid trafikomfördelning mellan olika vägar ska de vägar där påverkan 

av åtgärden inte är försumbar ingå.
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Objektanalys vs systemanalys

• Objektanalys

– Analys av ett enskilt objekt

• Systemanalys

– Analys av flera objekt tillsammans. 

– Syftet med systemanalys är att visa den samlade effekten för flera 

objekt oftast därför att det kan finnas systemeffekter, som är innebär att 

effekterna är större än summan av de enskilda objektanalysernas 

effekter.
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Val av verktyg

• Sampers – Det finns effekter på färdmedelsval eller trafikalstring 

som inte är försumbara. Effekterna berör ett större vägsystem med 

en omfattning av trafikomfördelningen som inte kan hanteras 

manuellt. Systemanalyser.

• EVA – objektsanalys. Försumbara effekter utanför det beräknade 

avgränsade vägnätet och en hanterbar trafikomfördelning

• Capcal – objektanalys. Analys av enskild korsning, eller detaljerade 

val av korsningstyp, ej trafikplats.

• Mesosimulering - Ett vägsystem med där detaljutformning av 

objektet/systemet påverkar vägvalet och/eller där trängseleffekterna 

är större än vad som kan hanteras i Sampers

• Mikrosimulering – Normalt en eller fåtal korsningar. Används för ett 

geografiskt avgränsat område med hög detaljeringsnivå. Bra för 

analys av detaljer i utformning av korsningar, trafikplatser, och i 

mindre nät med hög trängsel.
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Val av verktyg – Samhällsekonomisk beräkning

• Sampers, EVA och Capcal har beräkning av effekter och 

samhällsekonomisk kostnad.

• Mesosimulering och mikrosimulering saknar heltäckande 

effektberäkning och samhällsekonomisk beräkning. 

– Använd ”Excelbaserat verktyg Restidsnyttor Mikro mesomodeller

_20150401” med tillhörande dokumentation vid samhällsekonomiska 

beräkning. 

– Finns också handledning ”Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av 

simulering” TRV2013/79994, på Trafikverkets hemsida.
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Ekonomimodellen – tillämpning av 

nuvärdemetoden 

Värderingsmodellen – kontinuerlig 

uppräkning av reala priser

Gunnel Bångman, Sple
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Ekonomimodellen – investeringskalkyler för att 

jämföra lönsamhet av olika investeringsobjekt

Lönsamhet beror på:

• Typ av åtgärd

• Åtgärdens utformning

• Efterfrågan på denna typ av åtgärd

• Omvärldsfaktorer (kontext) 

– Makro-variabler som t.ex. inflation och utveckling av allmän 

prisnivå/penningvärde, nivå på och tillväxt av inkomster och total 

konsumtion etc.

– Mikro-variabler som priser på övriga marknader.

• Efterfrågan och andra omvärldsfaktorer varierar över tiden

– Lönsamheten kan bero på tidpunkt för investering
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Olika problem kräver olika lösningar

• Val mellan olika åtgärder eller olika utformning av åtgärder. Vad ska 

göras eller hur ska något göras? 

– T.ex. åtgärdsvalsanalyser och nationell åtgärdsplanering.

– Effekter av tidsfaktorn måste elimineras.

– Analys av olika åtgärder vid en och samma tidsperiod. Det är därför vi 

har särskilda prognosår och standardiserade kalkylverktyg.

• Val av optimal tidpunkt för en given åtgärd

– När ska något göras? 

– T.ex. flytt av åtgärder mellan olika delar av planen. Effekter av 

tidsfaktorn kvar.

– Analys av identiska åtgärder vid olika tidsperioder.
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Tidsmässig koordinering av investeringskalkyler

Räkna i ”kalkyltid” istället för real tid. 

• Justerar objekten längs tidsaxeln till samma kontext och ”kalkyltid” 

genom att sätta samma öppningsår på de objekt som ska jämföras

Fixera måttstocken - penningvärdet - räkna med reala priser med 

samma basår.  

• Reala priser = Inflationen borträknad från nominella priser 

(nominella priser = faktiska priser vid viss tidpunkt ) 

Tidsmässigt koordinerade kalkylperioder

• Samma omvärldsfaktorer – konsumtion, inkomster, övriga priser etc. 

och trafiktillväxt

• Samma reala priser och reala prisförändringar över tiden
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Ny Ekonomimodell 

• Samma trafiköppningsår för alla investeringsobjekt.

• Trafiköppningsåret är anpassat efter trafikslag med långa byggtider.

• Diskonteringsår = trafiköppningsår 

• Byggstartår = Trafiköppningsår – Byggtid

• Anläggningskostnad, beräknad i aktuell prisnivå (vid planperiodens 

början) deflateras med KPI till basårets penningvärde och räknas 

upp med skattefaktor. Detta belopp fördelas på byggtid och 

kapitaliseras (räknas upp med diskonteringsräntan till 

diskonteringsåret) i modellverktygen.
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Schematisk bild av investeringskalkyl
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Kalkylmodell för investeringar

• Notation:

– Tpv är basår för reala priser (penningvärde) och utgångspunkt för reala 

prisökningar. 

– T0 =byggstartår

– t0 = trafiköppningsår, dvs. startår för årliga effekter av investeringen 

– td= diskonteringsår för alla framtida nettoöverskott (nettonyttor), 

– td= t0 d.v.s. Diskonteringsår = trafiköppningsår

• Grundinvesteringen är färdig (betald) och kan tas i bruk år t0. Total 

investeringskostnad = det kapitaliserat slutvärde år t0 av alla kostnader 

under byggtiden. Kapitalisering med ränta på ränta gör att längre byggtid 

ger högre total investeringskostnad (slutvärde vid år t0). 
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Ekonomimodellen i ASEK 5.2 (f o m ¼ 2015)

• Basår för priser och penningvärde = 2010 (även basår för trafik är 

2010)

• Diskonteringsår = Öppningsår (trafiköppningsår) = 2018  

Samma för alla kalkyler.  

Ger beräknat nuvärde för alla nyttoeffekter och beräknat slutvärde

(kapitaliserat värde) för investeringskostnader

• Byggstartår =  Öppningsår minus byggtid i antal år 

• Prognosår 1  =  2030 

• Prognosår 2  = 2050  

• Brytår för nyttouppräkning (trafiktillväxt, real prisökning etc) = 40 år  

efter öppningsåret = 2058

• Realt förändrade priser - uppräkning enligt värderingsmodellen
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Ekonomimodellen i ASEK 6 (gäller f o m ¼ 2016)

• Basår för priser och penningvärde = 2014  (även basår för trafik är 

2014)

• Diskonteringsår = trafiköppningsår =  2020 

Samma för alla kalkyler. 

Ger beräknat nuvärde för alla nyttoeffekter och beräknat slutvärde 

(kapitaliserat värde) för alla investeringskostnader

• Byggstartår för projekt = 2020 – byggtid (antal år)

• Prognosår 1 = 2040

• Prognosår 2 =  2060

• Brytår för trafiktillväxt och real prisökning =  2060

Realt förändrade priser - uppräkning enligt värderingsmodellen



114 2015-04-10

Värderingsmodell - Real prisuppräkning från 

basåret och under kalkylperioden (totala 

projektperioden)

• Gäller för priser/kalkylvärden som är betalningsviljebaserade eller 

på annat sätt relaterade till real inkomst. Det är:  Tidsvärden, 

koldioxid, emissioner, buller och olycksvärdering (riskvärdering).

• Gäller inte för övriga priser/kalkylvärden, d.v.s marknadspriser,  

institutionellt fastställda avgifter etc. Det är:  Fordonskostnader och 

operativa trafikeringskostnader, materiella kostnader för olyckor, 

drifts- och underhållskostnader, biljettpriser för kollektivtrafik, 

bränslepriser (bestäms genom särskild prognos), skatter och 

avgifter som t.ex. banavgifter.
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Uppräkning av reala priser under totala 

projektperioden.

• Reala prisförändringar efter från basåret för priser (Tpv = 2010 i 

ASEK 5:2) och under kalkylperioden:

– Realt oförändrade priser = samma som vid 2010 (Tpv )

– Realt förändrade priser:  Real uppräkning av priser från 2020 (Tpv ) till 

brytåret 40 år efter öppningsåret.

– Efter brytåret (d.v.s från år 41 efter öppningsåret) antas årliga nyttor 

vara oförändrade och lika med den årliga nyttan vid brytåret.
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Real prisuppräkning – Formler – ASEK 5.2

• Uppräkning av reala priser från basår (Tpv) till öppningsår (t0)

Pt0 = PTpv
∙ (1+ρ)(t0 – Tpv) = P2010 ∙ (1+0,018)antalet år från 2010 till öppningsåret

• Uppräkning av reala priser från basår (Tpv) till prognosår 1 (t1)

Pt1 = PTpv
∙ (1+ρ)(t1 – Tpv) = P2010 ∙ (1+0,018)antalet år från 2010 till prognosår 1

Pt0= Pris/kalkylvärde vid öppningsåret

Pt1= Pris/kalkylvärde vid prognosår 1

P2010 = kalkylvärde från ASEK-rapporten

basår för priser = 2010, öppningsår (t0) = 2018, prognosår 1(t1) = 2030

ρ = ökning av reala priser (procentuell tillväxt som decimaltal) = 0,018 
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Real prisuppräkning – Formler – ASEK 5.2
Gäller för alla tidpunkter t där 2010 ≤ t ≤ 2058 (brytåret, som är 40 år 

efter t0)

• Uppräkning av reala priser till tidpunkten t från basåret för priser 

(2010):

Pt = PTpv ∙ (1+ρ)(t – Tpv) = P2010 ∙ (1+0,018)(t - 2010) 

• Uppräkning/omräkning av reala priser till tidpunkten t från  

prognosår 1 (2030):

Pt = Pt1 ∙ (1+ρ)(t – t1) = P2030 ∙ (1+0,018)(t - 2030)

t ≥ öppningsåret t0

P2010 = kalkylvärde från ASEK-rapporten

basår för priser = 2010, öppningsår (t0) = 2018, prognosår 1(t1) = 2030

ρ = ökning av reala priser (procentuell tillväxt som decimaltal) = 0,018 

givet att t ≤ 2058 (ρ är noll om t > 2058) 
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Modellverktyg som behöver ändras

(öppningsår, diskonteringsår och real uppräkning 

av vissa priser under kalkylperioden)

• Samkalk – Ändra ekonomimodell

• Bansek – ändra ekonomi och värderingsmodell

• EVA – ändra värderingsmodell, ekonomimodell 

• BEVA – ändra ??

• BUSE – ändra ??

• GC_kalk – ändra ??

• Lönkalk – behöver inte ändras

• Lågtrafikerade banor ?
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Länk till trv.se om Samhällsekonomiska analyser och 

trafikprognoser inom transportområdet: 

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser



120 2015-04-10



121 2015-04-10

Känslighetsanalyser (ASEK)

Investeringar med en anläggningskostnad enligt plan på 

minst 200 mnkr: 

• Värdering av utsläpp av CO2 på 3,50 kr/kg (uttryckt i 

2010-års pris). 

• Investeringskostnad 85%-nivån enligt successiva 

kalkylmetoden alt schablonuppräkning av den 

samhällsekonomiska investeringskostnaden med 

30%. 

• Noll procents trafiktillväxt från basåret för 

trafikprognosen. 

• En tillväxttakt som är 50 procent högre räknat från 

trafikprognosens basår och jämfört med 

huvudkalkylen. 
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Känslighetsanalyser (ASEK) forts.

• För alla vägobjekt ska en känslighetsanalys göras 

med avseende på Trafikverkets nuvarande 

klimatscenario, d.v.s. antagandet att volymen 

personbilstrafik år 2030 är 12 procent lägre än dagens 

nivå (2010) och volymen lastbilstrafik är oförändrad 

jämfört med dagens nivå (2010). Undantag från denna 

rekommendation kan medges om det är förenat med 

betydande praktiska svårigheter att genomföra denna 

känslighetsanalys. 
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Känslighetsanalys 

Högre 

investeringskostnad 

t.ex. successivkalkyl 

85% eller motsvarande 

Huvudanalys

Ej 

beräknat

Ej 

beräknat
0

Känslighetsanalys CO2-

värdering=3,50 kr/kg

2.1.2.1  Nyckeltal Samhällsekonomi

0
Ej 

beräknat

0

Ej 

beräknat

Ej 

beräknat

Ej 

beräknat

0Ej angett -

Ej 

beräknat

Känslighetsanalys 

Trafiktillväxt 50% högre 

från basåret och 

jämfört med 

huvudkalkylen 

Ej angett

Ej angett

Ej angett

NNK-idu***

Netto-

nuvärde* 

(mnkr)

Ej angett

Ej 

beräknat

Känslighetsanalys 

Trafiktillväxt 0% från 

basåret

-0

Tabell 2.4 Nyckeltal samhällsekonomi

Samhälls-

ekonom-

isk invest-

erings-

kostnad 

inkl 

skatte-

faktor 

(mnkr)

NNK-i**

Känslighetsanalys 

Trafiktillväxt 20% lägre 

personbilstrafik år 

2030 och oförändrad 

volym lastbilstrafik 

jämfört med dagens 

nivå (2010). 

(Trafikverkets 

klimatscenario)

Ej 

beräknat

0

Känslighetsanalyser

0 - -0

Ej 

beräknat

Ej 

beräknat
Ej angett

Ej 

beräknat

Kalkylmetod för 

åtgärdskostnad
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Manuellt beräknade effekter: 

krav på bulleranalyser

BEVA (Bullereffekter vid vägobjektanalyser) 

Excelbaserat verktyg som används för att beräkna bullereffekter av en 

investerings- eller ombyggnadsåtgärd i vägnätet. 

Komplement till effektberäkningar med hjälp av EVA-systemet. Resultatet 

(= nettonuvärdet) kan föras in och utnyttjas vidare i EVA-systemet.

Användningsområde

I fall där bedömningen är att effekter om förändring av antal utsatta för 

buller eller av samhällsekonomiska bullervärdet är betydande, ska 

beräkning av dessa effekter utföras med hjälp av BEVA. Genom att fylla i 

relevanta indata i indatafliken i verktyget erhålls förändringar i antal 

utsatta för buller och ett nuvärde av den samhällsekonomiska nyttan 

under kalkylperioden.
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Beva - indatafliken

Jämförelsevägnätet 2010

höjd % Mark % Emission

ÅDT 

fordon

Lastbils-

andel %

varav % 

med 

Hastig-

het km/t

När-

gräns m

Bortre 

gräns m
Antal 

utsatta

1-2 vån 

jmf alla 

Bank      

>2 m

Bank        

< 2m

Skärning   

< 2 m

Skärning   

> 2 m

Skärm 

Vall

Stads-

kärna

Dämpan-

de andel dBA
LAeq        

= 45 dBA 

LAeq        

= 55 dBA 

LAeq        

= 65 dBA 

LAeq        

≥ 45 dBA 

LAeq        

≥ 55 dBA 

LAeq        

≥ 65 dBA 
1 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

2 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

3 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

4 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

5 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

6 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

7 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

8 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

9 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

10 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

11 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

12 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

13 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

14 50% 80% 10% 50% 30% 5% 5% 0% 90% 0,0 0 0 0 0 0 0 0

Samh 

kostn 

kkr/år

Antal utsatta
Väg-

del

Yta 

korr 

dBA

Trafikuppgifter Bullerutsatta, läge o antal Utbredning från VM (m)Andel utsatta i olika topografisk miljöer %

Blåa data är förslag på indata som går att ändra.
Gula celler innehåller data som information.
Rosenröda celler visar  utdata (bullereffekter).
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Indata i Beva

Förslag på viss indata, t.ex. kalkylperiod. Går att ändra.

Att skriva in för varje länk – Jämförelsevägnätet och 

Utredningsvägnätet

• ÅDT

• Andel tunga fordon med och utan släp

• Skyltad hastighet

• Antal boende på olika avstånd från vägen

• Andel utsatta i olika topografiska miljöer (bank, skärning 

etc.)
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Fördelningseffekter
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 FKB syftar till att beskriva de företagsekonomiska 

effekterna för näringslivet av en åtgärd på ett 

jämförbart sätt. 

 Metoden avser att komplettera den samlade 

effektbedömningen (SEB) och innefatta en deskriptiv 

och en kvantitativ del.

 Skiljer sig från den samhällsekonomiska kalkylen 

genom att inte vara generaliserande utan bidra med 

belysande exempel.

 Finns dokumenterad i form av rapport samt verktyg 

med tillhörande manual:

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-

utreda/Planerings--och-analysmetoder/

Företagsekonomisk 

konsekvensbeskrivning

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/
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 Den framtagna metoden har testats på ett antal objekt i 

Nationella planen 2014-2025. Den fungerar som avsett 

och ger resultat som bedömts som rimliga. Se rapporter 

på hemsidan:

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-

utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-

analys-och-trafikanalys/Prognos--och-

analysverktyg/Fliksida---verktyg/Foretagsekonomisk-

konsekvensbeskrivning/

Metoden kan användas fr.o.m. 2015-04-01. De som 

ansvarar för genomförande av samlade effektbedömningar, 

får själva avgöra från fall till fall om en FKB är motiverad och 

bör genomföras.

FKB, forts

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Prognos--och-analysverktyg/Fliksida---verktyg/Foretagsekonomisk-konsekvensbeskrivning/
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FKB forts

●FKB kan ge värdefull information för dem som ska utföra 

samhällsekonomisk kalkyl (SEK) och/eller samlad 

effektbedömning (SEB) 

● FKB bör tillföra störst nytta om den tillämpas för åtgärder 

där påverkan på godstransporter bedöms vara stor (positiv 

eller negativ), samt i ett tidigt skede inför SEK. Utföraren av 

SEK får då värdefulla indikationer på vilka effekter som kan 

ge stort utslag om de inkluderas i kalkylen. Samtidigt tillförs 

information om vilka effekter som av olika skäl inte kan eller 

bör inkluderas i SEK
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Regional 

ekonomiska 

fördelnings effekter 

- hantering i SEB 

och verktyg för 

analys
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Regionalekonomiska Fördelningseffekter

I SEB – Flik Fördelningseffekter

Ej obligatoriskt modellanalys – samråd gärna med Trafikverket, 

Samhällsekonomi o trafikprognoser före.

Ej tillägg till den samhällsekonomiska analysen!

Metodbeskrivning o ASEK rekommendation inför 2016.

Pilotstudie - Gunnel Bångman mfl granskar analyser som görs 

för höghastighetsbanorna – Sverigeförhandlingen.

Tre metoder prövas där

• Analys via Sampers med hjälp av makron

• SAMLOK

• DYNLOK
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Transportpolitisk måluppfyllelse
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Transportpolitisk måluppfyllelse
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Varför?
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Avsnitt 4.2

Transportpolitisk målanalys – Stöd vid 

bedömning
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Jämställdhet

Jämställdhet. 

Arbetsformerna, 

genomförandet och 

resultaten av 

transportpolitiken 

medverkar till ett jämställt 

samhälle.

Jämställdhet - lika möjlighet att 

utforma sina liv (valmöjlighet)

Lika påverkansmöjlighet

Ej angett

Ej angett

Ej bedömt

Ej bedömt

• Lika möjlighet att utforma sina liv  avser effekter av 

själva åtgärden

• Lika påverkansmöjligheter  under planerings- och 

byggtiden?

 ”Extra handledning kap 3” i SEB
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Klimat. Transportsektorn 

bidrar till 

miljökvalitetsmålet. 

Begränsad klimatpåverkan 

nås genom en stegvis ökad 

energieffektivitet och ett 

brutet beroende av fossila 

bränslen. År 2030 bör 

Sverige ha en fordonsflotta 

som är oberoende av 

fossila bränslen.

Bakgrund till 

bedömningsgrunder finns i 

”Trafikverkets 

kunskapsunderlag och 

klimatscenario för 

energieffektivisering och 

begränsad klimatpåverkan”,

2014:137.

Påverkan på mängden personbils- 

och lastbilstrafik i fordonskilometer. 

Påverkan på energianvändning per 

fordonskilometer.

Påverkan på energianvändning vid 

byggande, drift och underhåll av 

infrastruktur. 

Ej angett

Ej angett

Ej angett

Ej bedömt

Ej bedömt

Ej bedömt

Hänsynsmål2

Klimat

• Enklare rubriker, tydligare handledning
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Påverkan på mängden personbils- och 

lastbilstrafik i fordonskilometer

1) Innebär åtgärden ökad framkomlighet för personbils- och 

lastbilstrafik?

 Sannolikt ökad mängd personbils- och lastbilstrafik, dvs. inducerad 

trafikefterfrågan

2) Innebär åtgärden ökade möjligheter till gång, cykel och 

kollektivtrafik?

 Om ja, hur bedöms dessa effekter gentemot eventuell ökad 

personbilstrafik, dvs. åtgärdens totala effekt?

3) Innebär åtgärder ökade möjligheter till godstransporter på järnväg 

och sjöfart?

 Om ja, hur bedöms dessa effekter gentemot eventuell ökad 

lastbilstrafik, dvs. åtgärdens totala effekt?

4) Påverkar åtgärden körsträckan?

 Kortare körsträcka ger sannolikt mindre utsläpp jämfört med tidigare 

och vice versa. Givet samma trafikmängd, körmönster och hastighet.
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Påverkan på energianvändning per 

fordonskilometer

1) Påverkar åtgärden hastigheten?

 Höjd hastighet ökar bränsleförbrukningen och 

koldioxidutsläppen.

2) Påverkar åtgärden körmönstret?

 Jämnare körsätt kan minska utsläppen jämfört med 

tidigare och vice versa.

3) Annat

T ex elektrifiering av infrastruktur samt bättre möjligheter för 

trafik med längre och tyngre lastbilar.
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Påverkan på energianvändning vid 

byggande, drift och underhåll av 

infrastruktur

• Klimatkalkyl! 

I klimatkalkylen redovisas påverkan på energianvändning 

vid bygg och DoU. Siffran redovisas även i SEB:ens tabell 

4.5.

• Generellt:

Vid byggande av infrastruktur blir denna indikator sannolikt 

negativ eftersom nybyggnation per definition innebär nya 

utsläpp från byggande, drift och underhåll.
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Klimat-

kalkyl

Hanna Eklöf, PLkvm
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Modellen Klimatkalkyl

• Utgångspunkt att Klimatkalkyl ska kunna

• Beräkna klimatpåverkan från väg- och järnvägsinfrastruktur ur ett 

livscykelperspektiv 

• Användas från tidig planering till sena skeden

• Användas utan krav på extra datainsamling (bygga på befintliga 

underlag) 

• Modellen behöver indata i form av typåtgärder. Dessa 

multipliceras sedan med schabloner för utsläpp per typåtgärd 

(automatiskt)

• Schablonerna för utsläpp per typåtgärd finns i modellen och 

baseras på 

• Resursanvändning vid olika typåtgärder

• Emissionsfaktorer som anger utsläpp från utvinning, förädling och 

transport av resurser samt vid användning av bränslen
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• Klimatkalkyler ska göras för investeringsåtgärder ≥ 50 miljoner. 

Ej reinvesteringar.

• Klimatkalkyl ska göras i åtgärdsvalsstudie, uppdateras genom 

planläggningens steg och ingå i beställning av byggskede.

• Vid ÖFT ska en deklaration av faktisk klimatprestanda göras. 

• Resultatet från varje klimatkalkyl ska redovisas i SEB:ens

kapitel fyra. Avsedd tabell finns. 

• Resultat som ska redovisas är klimatpåverkan och 

energianvändning från:

– Hela byggfasen

– Bygg & Reinvestering  samt Drift & underhåll, per år 

– Bygg + Reinvesteringar samt Drift & underhåll under kalkylperiod 

• Samtliga resultat finns i modellen och räknas ut automatiskt 

från samma indata. 

• Riktlinjen börjar gälla 1/4 2015. 

Riktlinje Klimatkalkyl – TDOK 2015:0007
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Väg-/järnvägsplan

Samrådshandling

Samråds-
handling
inför val av 
alternativ

Planläggningsprocess

Åtgärds-
vals-
studie

Gransknings-
handling

Fastställelse-
handling

Samråds-
underlag

Bygg-
handling Bygg

SEB SEBSEB

Åtgärdsbeskrivning vid 

beställning av planläggning
Åtgärdsbeskrivning vid 

beställning av byggskede

= Klimatdeklaration

= Uppdatering av klimatkalkyl utifrån uppdaterad 

anläggningskostnadskalkyl

2-4 = Systematiskt klimat- och 

energieffektiviseringsarbete

GKI

K0 K2 K3

A3A2

A2

K1-3

GKI = Grov kostnadsindikation

A2-3 = Uppdatering av anläggningskostnadskalkyl

= Upprättande av klimatkalkylK0

SEB

K1

A1

A1 = Upprättande av anläggningskostnadskalkyl

SEB = Samlad effektbedömning

E

E = Ekonomisk efterkalkyl
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• Inkludera infrastrukturrelaterad energianvändning och 

klimatpåverkan i beslutsunderlag.

• Möjlighet att identifiera och effektbedöma energi- och 

klimateffektiviseringsåtgärder i infrastrukturhållningen.

• Mer heltäckande redovisning av transportsektorns 

energianvändning och klimatpåverkan. 

Nytta med Klimatkalkyl
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Implementering

• Drygt 10 pilotprojekt är genomförda

• Handlingsplan finns och är beslutad av cPL

– Rutinbeskrivningar inom Planera åtgärder och 

Investeraprocessen är på gång

– Utbildningar för PL, IV och PR i maj

– Rapport, handledning och instruktionsfilm om modellen på 

Trafikverkets hemsida

www.trafikverket.se/klimatkalkyl

http://www.trafikverket.se/klimatkalkyl
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Kostnadseffektivitetstalen

Eva 2.73
Trafik-

säkerhet D

Kostnadseffektivitetens benämning och kortfattad beskrivning

Förändring av statistiskt förväntat antal dödade per mdkr prognosår 1 

(årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad 

samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive skattefaktor)

Beräknat 

med 

verktyg

Trafik-

säkerhet 

DSS

Förändring av statistiskt förväntat antal dödade och svårt skadade per 

mdkr prognosår 1 

(årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad 

samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive skattefaktor)

-92,2
DSS/

mdkr

-8,5
D/

mdkr

Tabell 4.3 Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet för beräknade effekter

År som 

kostnads-

effektiviteten 

redovisas för

2030

Eva 2.73

Restid

Förändrat antal timmar (totalt) per tkr prognosår 1

(årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad 

samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive skattefaktor)

-6,7
tim/

tkr
Eva 2.73

CO2

Förändrat antal ton CO2 per mnkr prognosår 1

(årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad 

samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive skattefaktor)

-44,3
ton/

mnkr
Eva 2.73
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Kostnadseffektivitetstalen: Beräkning

• Använd en förifylld mall, flik 0.5, för beräkning

• Exempel: Restid (h/tkr)

=
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝐽𝐴 − 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑈𝐴

𝐼𝑛𝑣𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑

• Förändrat antal timmar (totalt) per tkr prognosår 1

(årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad 

samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive 

skattefaktor)
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The End


