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SAMMANFATTNING
I granskningshandlingen för vägplan för E16 Lönnemossa-Klingvägen
föreslogs mötesseparering på sträckan samt en ombyggnation av trafikplats
Västra Hosjö till en cirkulationsplats. När man satte upp en
samhällsekonomisk kalkyl för åtgärden visade den att lösningen var
samhällsekonomiskt olönsam.
I centrala Hosjö är de tunga transporterna ett påtagligt inslag i trafikmiljön.
Alla transporter, stora som små, österifrån och österut på E16 passerar
skolområdet, då det idag saknas på- och avfart österut vid trafikplats Västra
Hosjö. Skolans skyddsombud förklarar att man jobbar aktivt med säkra
skolvägar.
Flertalet transporter kan inte heller trafikera trafikplats Västra Hosjö mot
Falun västerut då fri höjd är begränsad till 3,6 m. Högre transporter går
istället Centralvägen västerut, via bron över Korsnäsströmmen. Bron är i
dåligt skick. Om bron skulle stängas skulle trafiken utanför skolan öka
ytterligare, om ingen annan lösning ges.
Den samhällsekonomiska kalkylen (SEK) som ligger till grund för
bedömningen att åtgärden cirkulationsplats är olönsam, är en preliminär
kalkyl. Vid en granskning visade sig kalkylen innehålla flera antaganden med
osäkerheter, och vissa förutsättningar och åtgärder var otillräckligt eller
felaktigt beskrivna. Efter genomgång av SEK görs bedömningen att en
korrigerad kalkyl över cirkulationsplatslösningen aldrig kommer bli
samhällsekonomiskt lönsam i kalkylverktyget. Detta eftersom att
begränsningen i framkomlighet som åtgärden medför ge betydligt större
utslag i verktyget än trafiksäkerhetsvinsterna.
Möjligen kan en lösning med fullt utbyggd trafikplats ge ett utfall som
samhällsekonomiskt lönsam. En fullt utbyggd trafikplats innebär av- och
påfart mellan E16 och Västra Hosjö samt planskild anslutning mellan Hosjö
norr och söder om E16.
I den samlade effektbedömningen (SEB) anges att de nyttor som inte
värderas monetärt är övervägande positiva för en cirkulationsplatslösning
och övervägande negativa för en utbyggd trafikplats. Ingen av de båda
lösningarna visar dock på lönsamhet i den slutliga bedömningen av
sammanvägd lönsamhet, dvs samhällsekonomisk lönsamhet och ej
värderbara effekter tillsammans.
Vid en granskning av SEB finns flera tveksamma bedömningar, som kan
påverka den sammanlagda lösningen både positivt och negativt. En slutsats i
utredningen är dock att projektet i sin helhet inte har förutsättning att bli
samhällsekonomiskt lönsamt, oaktat lösning för trafikplatsen. Detta beror på
att kalkylverktyget värderar restidsvinster högt relativt
trafiksäkerhetsförbättringar.
Utredningens rekommendation är att de ingående bedömningarna i SEB
stäms av med projektmålen. SEB syftar till att bedöma alla objekt på samma
sätt. I slutlig bedömning av sammanvägd lönsamhet i SEB tas inte
projektmålen i beaktande. Därför finns anledning att bryta ner SEB till dess
ingående bedömningar, och på så sätt stämma av åtgärdens måluppfyllelse.
För att ge mervärde bör alla intressenter involveras. Ombyggnationen bör
vara en samförståndslösning med Falu kommun.
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1. INLEDNING
1.1

BAKGRUND

Sträckan mellan Lönnemossa och Klingvägen på E16 genom Falun har
trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem och flera dödsolyckor har skett
de senaste åren. En förstudie genomfördes 2013 med analys enligt
fyrstegsprincipen. Därefter beslutade Trafikverket att upprätta en vägplan.
1
Projektmålet är att
Trafiksäkerheten ska förbättras på sträckan för samtliga
trafikantgrupper.
I granskningshandlingen till vägplan för området presenteras lösningar med
mötesseparering för hela sträckan samt en mer omfattande ombyggnation av
Trafikplats Västra Hosjö.

Figur 1. Vägplan Granskningshandling 2015-02-16.

Idag är trafikplats Västra Hosjö en ”halv” trafikplats där anslutningsramper
endast finns för av- och påfart från och mot Falun. För att nå påfarten mot
1

Trafikverket (2015). Vägplan, granskningshandling, E16 LönnemossaKlingvägen. TRV 2014/14383, 2015-02-16.
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Falun måste trafiken gå genom en vägport med maxhöjd 3,6 m vilket innebär
att tung trafik högre än 3,6 m inte har möjlighet att använda trafikplatsen för
påfart mot Falun.

Figur 2. Vägport under E16 som trafik mot Falun måste gå genom för att komma upp
på E16. Maxhöjd 3,6 m. Bilden är tagen från vägportens norra sida. Foto: WSP.

För att komma ut på E16 mot Falun kör höga transporter istället via
Centralvägen och bron över Korsnäsströmmen, alternativt trafikplats Östra
Hosjö. Transporter från Gävle/Hedemora går in till Hosjö via trafikplats Östra
Hosjö, Sundbornsvägen och Centralvägen, förbi bostads- och skolområde.
Transporter från Hosjö mot Gävle/Hedemora går Centralvägen österut och
via Färgvägen för att nå E16 österut.
Bron över Korsnäsströmmen är i dåligt skick och trafiken regleras så att
endast ett ekipage tungt fordon får gå över bron åt gången, det medges inte
att ett fordon i vardera riktning går över bron samtidigt. Det saknas idag
beslut om att rusta upp eller ersätta bron.2

Figur 3. Bron över Korsnäsströmmen. Bilden är tagen från brons västra sida. Foto:
WSP.

Den tänkta ombyggnaden av trafikplats Västra Hosjö skulle innebära att de
tunga transporterna flyttas från Centralvägen med bostads- och skolområde,
matbutik och bron över Korsnäsströmmen, för att istället gå av och på E16
vid trafikplats Västra Hosjö via Steffens väg.

2
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Falu kommun 2016-10-21.

Figur 4. Karta över Hosjö. Pilarna illustrerar flöden från och mot Falun respektive
Gävle/Hedemora. © Lantmäteriet.

1.2

SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Under arbetet med vägplan för E16 Lönnemossa - Klingvägen har
Trafikverket kommit fram till att ytterligare utredning behövs gällande
delprojektet trafikplats Västra Hosjö. Detta efter att preliminär
samhällsekonomisk kalkyl (SEK) i samband med granskningsskedet pekat
mot att förslaget är samhällsekonomiskt olönsamt. Till den samlade
effektbedömningen (SEB) önskar Trafikverket utökade underlag.
Inför Trafikverkets slutliga ställningstagande har därför WSP fått i uppdrag att
utreda hur den tunga trafiken rör sig i centrala Hosjö och analysera vilka
effekter utbyggnad av trafikplats Västra Hosjö skulle få för trafikmiljön i
centrala Hosjö. Därtill har WSP fått i uppdrag att gå igenom de preliminära
SEK och SEB som togs fram i samband med granskningsskedet. WSP’s
uppdrag här bestod i att värdera om slutsatser från utredningen av tunga
transporter i centrala Hosjö skulle ge ett annat utfall i SEB.

1.3

METOD

Utredningen har bestått av två delar, dels i en studie av tunga transporter
inom området, dels har samhällsekonomisk lönsamhet och effekten av en
utbyggd trafikplats bedömts utifrån det nya underlaget.
Studien av tunga transporter grundas på intervjuer med utvalda aktörer i
centrala Hosjö. Aktörer som kan tänkas generera tunga transporter har
identifierats genom en målpunktsanalys. Vid intervjuerna har dessa aktörer
fått besvara frågor om transporter som kör till och från dem, hur stora
transporterna är och vilka vägar de väljer genom området. Falu kommun har
delgivit utredningen trafiksiffror från Hosjö. Hosjöskolan har också kontaktats
för att få återge sin syn på trafiksituationen.
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3

SEK i form av EVA-kalkyl, två versioner av enkel SEB för alternativet
cirkulationsplats respektive utbyggd trafikplats samt en jämförelseanalys
mellan olika utbyggnadsalternativ har gåtts igenom. Dessa dokument är
preliminära och har ännu inte godkänts av Trafikverket. De värden som är
inaktuella har belysts, och en övergripande bedömning av nytt utfall har
gjorts, samt rekommendation för fortsatt bedömning.

2. TUNGA TRANSPORTER I
CENTRALA HOSJÖ
2.1

MÅLPUNKTSANALYS

Målpunktsanalysen bestod i att bedöma vilka verksamheter som kan tänkas
generera tunga transporter genom centrala Hosjö. De företag som intervjuats
har sin verksamhet mellan bron över Korsnäsströmmen och Färgvägen.
Totalt har nio verksamhetsutövare intervjuats.

De större verksamhetsutövarna är sedan tidigare kända av Trafikverket och
kommunen med anledning av upprättandet av detaljplan för
vägplaneområdet. Med stöd av kommunen har detaljplaner gåtts igenom och
genom fastighetsregister har verksamheter som kan tänkas generera
regelbundna tunga transporter identifierats (Figur 5).
Det finns även två obebyggda tomter i området som i detaljplan är planlagda
för småindustri. Byggs ytterligare verksamheter här kan det tillföra ett tillskott
av transporter i framtiden.

Figur 5. Karta över Hosjö med verksamheter. © Lantmäteriet.

3

Enkel SEB innebär en mer övergripande sammanställning av effekter.
Detta gäller oftast där alternativa lösningar finns.
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2.2

INTERVJUSTUDIE

Intervjustudiens syfte är att beskriva rörelsemönstren hos de transporttunga
verksamheterna i området. Frågorna som ställdes i intervjuerna:











Hur många tunga transporter har ni per dag, vecka eller månad?
Hur ser fördelningen ut över dagen, veckan eller månaden?
Vilka typer av tunga transporter?
Vilken vikt?
Finns farligt gods?
Är era fordon högre än 3,6m?
Går era tunga transporter Steffens väg?
Från vilket håll kommer era tunga transporter och vart går de sedan?
Ser ni några förändringar i er verksamhet som skulle kunna leda till
ett förändrat transportbehov?
Övriga kommentarer?

I tabellen nedan sammanställs de svar som gavs vid intervjuerna.
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Tabell 1. Resultat av intervjuer.
Verksamhet

Antal trsp
(per dag,
vecka el.
månad)
och när

Fordonstyp
och vikt

Farligt
gods

Färdväg
(fordon
högre än
3,6m?)

Riktning

Kommentar

Orkla
2016-10-12

30/d,
må-fr
kl 06-17
(ej fr em)

Lastbil
eller bil
och släp,
upp till 64
ton

Ja

Centralvägen, ej
Steffens
väg

Öst och
Väst

2017 förändrad
fabriksstruktur:
+2 ekp/dag.

Vianor
2016-10-13

10-20/d,
må-fr
kl 07-17

Olika
typer, upp
till 64 ton

Nej

Centralvägen, ej
Steffens
väg

Öst och
väst

Angelägen om
utbyggd tpl.

Hemköp
2016-10-04

10-15/d,
flertalet
må-fr
kl 07-12

Lastbil
eller bil
och släp,
vikt okänt

Nej

Centralvägen, ej
Steffens
väg

Öst och
väst

Ska bygga ut
butiken +15% i
juni 2017.
Begränsad av
vägporten
Steffens väg,
angelägen om
utbyggd tpl.

Bad- och
värmebutiken
2016-10-07

1-3/d, måfr kl 08-17

Lastbil,
upp till 25
ton

Ja

Vet ej
(DHL,
Schenker
Maserfrakt,
Bring och
Postnord
kör)

Öst och
väst

Statoil
Truck
2016-10-19

Upp till 1
leverans/d,
antal
kunder ej
uppgivet*,
må-sö
kl 00-24

Bil och
släp, upp
till 64 ton.
Olika
fordonstyper som
tankar.

Ja

Varuleveranser är
lägre än
3,6m

Öst och
väst

Författarens
uppskattning ca
30 tankningar
per dag.*

Elektrikerna
i Falun AB
(ELAB)
2016-10-04

1-2/d, måfr
kl 07-16

Lastbil
eller bil
och släp,
vikt okänt

Nej

Centralvägen,
ibland
Steffens
väg

Öst och
väst

Leveranser
samt transport
av grävmaskin.

Semper AB
2016-10-10

3/v,
må-fr
kl 07-12

Bil och
släp, vikt
okänt

Nej

Vet ej
(DHL kör)

Väst

Ska fördubbla
verksamheten:
q1 2017
4ekp/v,
succesiv
ökning.

Lagerbyggnader
2016-10-12

10/m,
samlastar
med andra
i Hosjö

Fordonstyp
och vikt
okänt

Nej

Centralvägen, ej
Steffens
väg

Öst och
väst

Oroad över
trafiksituationen
utanför skolan,
ser stort behov
av utbyggd tpl.

Elis
Jansson
VVS AB
2016-10-04

0

4

* Cirkle K vill inte uppge kundsiffran, se även fotnot .

De största trafikrörelserna står Orkla, Vianor och Hemköp för. Tillsammans
gör leveranser till och från deras verksamheter att ca 65 tunga transporter rör
sig i området per dag, måndag-fredag. Troligen genererar även Statoil Truck
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4

uppemot 30 tunga transporter per dag , men dessa kan delvis vara samma
fordon som trafikerar övriga verksamheter i Hosjö.
Hemköp, Orkla och Semper uppger att de avser att utöka sina verksamheter
under 2017, vilket innebär utökade transporter i storleksordningen 5-10 fler
totalt under första halvan av 2017. Orkla, Vianor och Hemköp uppger att
deras transporter inte kan gå via trafikplats Västra Hosjö in mot Falun då
deras fordon överskrider 3,6m.

Figur 6. Bilder från Hosjö. Överst uppfarten mot Hemköp, i mitten Vianor och nederst
infarten mot Orkla. Foto WSP.

Alla tillfrågade förutom en (Semper) uppger att de har transporter i båda
riktningar på E16, öster- och västerut. Alla transporter, stora som små,
österifrån och österut passerar skolområdet (Sundbornsvägen och
Centralvägen respektive Centralvägen och Färgvägen), då det idag saknas
på- och avfart österut vid trafikplats Västra Hosjö.

4

Uppskattning, Cirkle K vill inte uppge kundsiffran. Statoil Fuel & Retail
Sverige AB bytte i april 2016 namn till Circle K Sverige AB. Stationerna i
Sverige byter varumärke till Circle K, enligt hemsidan för Cirkle K.
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Orkla, Vianor, Hemköp och fastighetsägaren för lagerbyggnaderna uttrycker
att tillkomsten av trafikplats Västra Hosjö är angelägen, både för
verksamhetens utveckling och för att förbättra trafiksituationen i centrala
Hosjö och minska miljöstörningar vid skolområdet och bostadsområdet.

2.3

TRAFIKMÄTNING

Falu kommun har delgivit utredningen trafiksiffror för Hosjö. I mätpunkterna
markerade i kartan nedan, uppmättes flödena enligt tabell 2. Mätningarna är
gjorda mellan 2005 och 2015, och kan antas vara delvis inaktuella.

Figur 7. Karta över trafikmätningspunkter, se vidare tabell 2. Källa: Falu kommun.

Tabell 2: Trafikflöden enligt Falu kommuns mätningar. Flödena avser ÅVADT,
årsvardagsdygnstrafiken.
Punkt

ÅVADT

Andel tung
trafik

Mätår

Intervall
ÅVADT
2000-2015

504 Centralvägen

3500

8%

2005

2000-3500

505 Centralvägen

3500

10%

2006

3400-3700

508 Färgvägen

1700

4%

2015

1700-2500

510 Steffens väg

1400

6%

2005

1400-1900

807 Skutuddsvägen

1600

7%

2010

1600-1900

På Centralvägen har flödet mätts till 3500 fordon per dygn varav 8% är tung
trafik på Västra delen över bron och 10% är tung trafik strax utanför skolan,
mätår 2005 och 2006. På Färgvägen, som utgör påfart till E16 österut, har
flödet mätts till 1700 fordon per dygn varav 4% är tung trafik, mätår 2015. På
Steffens väg har flödet mätts till 1400 fordon per dygn varav 6% är tung
trafik, mätår 2005. På Skutuddsvägen har flödet mätts till 1600 fordon per
dygn varav 7% är tung trafik, mätår 2010.
Siffrorna innebär att det per dygn gjordes upp till 350 förflyttningar med tunga
transporter på Centralvägen år 2005-2006, ca 80 på Färgvägen år 2015, ca
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100 på Steffens väg år 2005 och ca 120 på Skutuddsvägen år 2010. En viss
del av dessa antas vara busstrafik och annan samhällsnyttig trafik.

Figur 8. Pilarna illustrerar flöden från och mot Falun respektive Gävle/Hedemora. ©
Lantmäteriet.

Av de tunga transporterna på Centralvägen strax utanför skolan ser en större
andel av flödet ut att komma österifrån, från Gävle/Hedemora. Av de
transporter som går in via Steffens väg måste en del som ska gå tillbaka till
Falun istället gå via bron över Korsnäsströmmen.

2.4

HOSJÖSKOLAN

De tunga transporterna är ett påtagligt inslag i trafikmiljön kring Hosjöskolan.
Hosjöskolan berörs av de tunga transporterna då man har verksamhet på
båda sidor av Centralvägen och skolbarnen behöver förflytta sig mellan
verksamheterna.
Grundskolan, matsal och idrottshall ligger på vägens norra sida och förskola
och fritidshem på vägens södra sida. Skolbarnen behöver korsa
Centralvägen flera gånger varje dag. Många barn behöver också korsa
Centralvägen på sin väg mellan hemmet och skolan. Tiderna för skolans
verksamhet sammanfaller med de mest intensiva trafiktimmarna för
varuleveranser.
Utanför skolan finns också en busshållplats, utformad som en
timglashållplats. Det innebär att det kan bli köbildning bakom bussen under
mer intensiva trafiktimmar. Utanför skolan är hastigheten begränsad till 30
km/h, och utformningen är kompletterad med hastighetsdämpande åtgärder.
Hastigheten överträds trots det ibland. Trafiksituationen upplevs som otrygg
och svår att överblicka. Skolan har arrangerat så att fritidsledare alltid följer
de yngre barnen över vägen. På morgonen när skolbussen anländer har
skolan också bussvakter på plats.
Viss problematik med buller och vibrationer har funnits tidigare. Problemen
uppstod då man lät fönstren stå öppna under lektionstid. Efter att ha åtgärdat
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ventilationen kunde man hålla fönstren stängda under lektionstid, och
stördes inte längre av buller och vibrationer. 5

Figur 9. Busshållplatsen utanför Hosjöskolan. Foto WSP.

3. UTBYGGD TRAFIKPLATS
VÄSTRA HOSJÖ
3.1

ÄRENDETS GÅNG

Vid startmötet för vägplanens granskningshandling (2014-06-19) angavs
utbyggd trafikplats som en förutsättning för projektet.

Figur 10. Utsnitt ur vägplan med fullt utbyggd trafikplatslösning. Trafikverket/Sweco
preliminär granskningshandling, vägplan 2014-11-04.

Vid samråd på orten (2014-11-27) samlades flera röster för
cirkulationsplatsalternativ. Vid projekteringsmöte 4 (2014-12-02) lyftes
cirkulationsplatsalternativ till projektet och vid samrådsmöte 3 med Falu
kommun (2014-12-04) uttryckte kommunen önskemål om att
cirkulationsplatsalternativ skulle prövas.
Vid samråd med Länsstyrelsen (2014-12-17) uttryckte Trafikverket att
cirkulationsplatslösning hade godkänts. I granskningshandlingen (2015-0216) redovisade Trafikverket en cirkulationsplatslösning.
5

Intervju skolskyddsombud 2016-10-20. Hänvisning från rektor.
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Figur 11. Cirkulationsplatsalternativets utformning i vägplanens granskningshandling.
Trafikverket/Sweco.

Efter att vägplanens granskningshandling publicerats, beslutade Trafikverket
region Mitt att SEB skulle tas fram. Detta är normalt inte krav för objekt under
50 mkr. Konsulten tog fram SEK och två SEB, en för alternativet med
utbyggd trafikplats, och en för alternativet med utbyggd cirkulationsplats.
SEB utgick från en preliminär SEK som visade att trafikplatsalternativet var
olönsamt och cirkulationsplatsalternativet var mycket olönsamt.6
Den granskande enheten av SEB på Trafikverket region Mitt kom inte
överens med konsulten om bedömningarna av icke monetärt värderbara
nyttor i SEB. Beställningen avbröts och Trafikverket region Mitt tog istället
själv fram en jämförelseanalys baserat på konsultens preliminära underlag.7

3.2

SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL (SEK)

3.2.1

Verktyget EVA

Den samhällsekonomiska kalkylen är gjord med Trafikverkets analysverktyg
EVA. Den samhällsekonomiska kalkylen redovisar effekter,
samhällsekonomiska nyttor och kostnader och lönsamhetsmått.
En trafikprognos tillsammans med förutsättningar och kalkylvärden används
som indata till EVA. EVA innehåller i sin tur olika effektsamband,
effektmodeller och elasticiteter.
ASEK ger rekommendationer angående vilka ekonomiska analysmetoder
och kalkylprinciper som bör tillämpas vid samhällsekonomiska analyser av
åtgärder inom transportområdet. ASEK rekommenderar också vilka
kalkylvärden som ska användas för samhällsekonomiska analyser och
8
framtagning av trafikprognoser .

6

Trafikverket region Mitt, Regional Trafikanalytiker (2016-11-21)
Trafikverket region Mitt, Regional Trafikanalytiker (2016-11-21)
8
ASEK står för Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för
transportsektorn.
7
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I verktyget beskriver man först ett basvägnät som återger nuläget. Därefter
beskriver man ett utredningsvägnät. Sedan beräknas effekterna som skiljer
näten åt, utifrån en bestämd tidsperiod. Näten beskrivs i geografin och med
olika egenskaper, såsom hastighet, mötesseparering och typ av korsning.

Figur 12. EVA-kalkylen byggs upp av ett basvägnät (till vänster) och ett
utredningsvägnät (till höger). I länkar och noder lägger man in olika data om trafiken.
Metadata skiljer de två näten åt, det geografiska läget är oförändrat

EVA-kalkyl för Hosjö
I den preliminära samhällsekonomiska kalkylen för utbyggnad av trafikplats
Västra Hosjö är gjord i tre versioner, där man testar tre alternativa lösningar.
De tre EVA-kalkylerna (i EVA 2.84) är döpta:
1. 20 % omkörning dagens korsningar
2. 20 % omkörning cirk
3. 40 % omkörning cirk
Den första kalkylen innebär att man lagt till mötesseparering på sträckan
med 2+1 körfält och 20% omkörningsmöjlighet. Trafikplatslösningen är i
densamma som idag.
Den andra kalkylen innebär att man lagt till mötesseparering på sträckan
med 2+1 körfält och 20% omkörningsmöjlighet samt byggt ut en
cirkulationsplats vid Västra Hosjö.
Den tredje kalkylen innebär att man lagt till mötesseparering på sträckan
med 2+1 körfält och 40% omkörningsmöjlighet samt byggt ut en
cirkulationsplats vid Västra Hosjö.
I kalkylerna har samtliga alternativ utgått från samma basvägnät.
Referenshastigheten är 80km/h. Hastigheten efter ombyggnationen är
fortsatt 80km/h.
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9

Det har inte gjorts någon trafikomfördelning i någon av EVA-kalkylerna . Det
innebär att kalkylen inte återger nyttan med den ökade tillgängligheten som
de nya anslutningarna till och från Gävle skulle ge.
I samtliga kalkyler är investeringskostnaden satt till 37,7 mnkr.

Effekter
EVA-kalkylen är uppbyggd av fyra olika effektmodeller





restidsmodellen (restider)
fordonskonsumtionsmodellen (fordonskostnader och avgasutsläpp)
trafiksäkerhetsmodellen (olyckor och skadade)
drift- och underhållsmodellen (drift- och underhållskostnader och
kostnad för restidstillägg)

En värderingsmodell värderar sedan effekterna. Effekterna redovisas i EVAkalkylen i kronor10, där en åtgärd som ger negativ effekt i ett avseende, kan
ge positiv effekt i ett annat avseende, vilket väl avspeglar verkligheten.
Tabell 3. Resultatet från EVA-kalkylerna.
Nettonuvärden (basvägnät - utredningsvägnät) Diskonteringsår 2018
EVA-kalkyl 1
EVA-beräknade effekter
Restidskostnader
Fordonskostnader
Godskostnader
TS-effekter
Luftföroreningar(utsläpp)
Komfort
Summa EVA-beräknade effekter

Kkr

EVA-kalkyl 2

%

Kkr

EVA-kalkyl 3

%

Kkr

%

-90 618

-919%

-248 056

135%

-205 243

141%

7 710

78%

-18 245

10%

-20 989

14%

-913

-9%

-2 006

1%

-1 716

1%

94 562

959%

98 417

-54%

97 268

-67%

4 198

43%

-8 507

5%

-10 062

7%

0

0%

0

0%

0

0%

14 940

152%

-178 398

97%

-140 742

96%

0

0%

0

0%

0

0%

Manuellt kompletterade effekter
0%
Summa manuellt kompletterade effekter
Summa effekter

0%

0%

14 940

152%

-178 398

97%

-140 742

96%

Drift och underhåll

-5 084

-52%

-5 144

3%

-5 144

4%

Summa effekter totalt

9 856

100%

-183 542

100%

-145 887

100%

Nettonuvärde/kostnadskvot
NNK-i
NNK-idu

-0,8057

-4,6184

-3,8760

-0,73

-4,19

-3,52

Kostandseffektivitet (per annuitetsberäknad
investerad krona exkl. SF)
Trafiksäkerhet [Mkr/DSS]

7

6

6

49

47

47

0

0

0

Kapitaliserad inv.kostnad exkl. skattefaktor

39,020

39,020

39,020

Kapitaliserad inv.kostnad inkl. skattefaktor I och II

50,725

50,725

50,725

2,375

2,375

2,375

Investeringskostnad exkl. skattefaktor

37,700

37,700

37,700

Diskonterat restvärde exkl. skattefaktor

0,000

0,000

0,000

Trafiksäkerhet [Mkr/Räddat liv]
Restid [kr/restimme]
Kostnad, kkr

Investeringskostnad inkl. SF, annuitetsberäknad

Åtgärderna som studerats i kalkyl 1, 2 och 3 ger negativa restidskostnader,
då restiden blir längre efter utförd åtgärd samtliga fall. Där emot blir TS9

Ett utkast till trafikomfördelning har gjorts av samma konsult.
I EVA-kalkylen redovisas också procent av total effekt för varje deleffekt,
vilket kan ha ett omvänt tecken mot den redovisade effekten i kronor, tecknet
beror av relationen mellan deleffekterna.
10

Trafikutredning • Trafikplats Västra Hosjö, E16 Lönnemossa-Klingvägen i Falu kommun | 17

effekter (trafiksäkerhetseffekter) positiva, vilket hänger ihop med lägre
hastigheter. Den längre restiden beror dels på mitträcke (1+1 körfält), som
gör att framkomligheten blir sämre, dels på cirkulationsplatsen där
hastigheten sänks.
Kalkyl 2 och 3 med cirkulationsplats-åtgärd får något bättre resultat för TSeffekter eftersom andelen DSS (dödade/svårt skadade) minskar, vilket ger
en stor ekonomisk vinst. Däremot medför en cirkulationsplatslösning fler
fordonsskador, vilket kan utläsas under fordonskostnader.
Godskostnader som redovisas i EVA-kalkylen är en värdering av
skillnaderna i lastbilsrestider. Eftersom framkomligheten försämras med
mitträcke blir effekten för godskostnaden negativ i samtliga fall.
Framkomligheten försämras ytterligare med cirkulationsplatslösning, varför
kalkyl 2 och 3 är mer negativa avseende godstidskostnad.
Luftföroreningar visar positiv effekt i kalkyl 1, detta beror på att mitträcket
bidrar till ett jämnare trafikflöde, vilket ger minskade utsläpp. Däremot får
man negativ effekt för kalkyl 2 och 3, vilket beror på fler inbromsningar och
accelerationer med föreslagen utformning.

Lönsamhet
EVA beräknar lönsamheten genom en ekonomimodell. En åtgärd är
samhällsekonomiskt lönsam om nyttan av åtgärden överstiger kostnaden.
Dessutom ställer man nyttan i relation till investeringskostnaden för att
jämföra investeringsåtgärder sinsemellan, detta presenteras i en så kallad
nettonuvärdeskvot (NNK). Värdet för NNK-i är:
=

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 − 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑣. 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑙. 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐼 𝑜𝑐ℎ 𝐼𝐼
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑣. 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑙. 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐼 𝑜𝑐ℎ 𝐼𝐼

Nettonuvärdeskvot beskrivs aningen med avseende på investeringskostnad,
NNK-i, eller med avseende på investeringskostnad samt drift- och underhåll,
NNK-idu.
Tabell 4. Klassificering av åtgärder utifrån NNK-i enligt ASEK 5, gällde vid
upprättandet av EVA-kalkylerna för Västra Hosjö. Det finns en ny version, ASEK 6.0,
som gäller från 2016-04-01.

Klassificering av åtgärder utifrån NNK-i enligt ASEK 5
Mycket hög lönsamhet
Hög lönsamhet

NNK-i >=2
1=< NNK-i < 2

Lönsam

0,5 =< NNK-i < 1

Svagt lönsam

0 =< NNK-i < 0,5

Olönsam
Mycket olönsam

-0,3 =< NNK-i < 0
NNK-i < -0,3

Av ovan kan i tabell 3 utläsas att Kalkyl 1 (20 % omkörning dagens
korsningar) är olönsam, och Kalkyl 2 (20 % omkörning cirk) och Kalkyl 3 (40
% omkörning cirk) är mycket olönsamma.

3.2.1

Synpunkter och feldiskussion

Urvalet av ingående länkar i utredningsvägnätet fångar nödvändiga flöden,
och bedöms rättvisande.
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Det finns två ATK-kameror längs E16 i höjd med nuvarande trafikplats Västra
Hosjö. Hastigheten och olycksreduktion bör då justeras i EVA-kalkylens
basvägnät, men det har inte gjorts. ATK-kameror gör att den verkliga
hastigheten sänks, vilket påverkar trafiksäkerheten positivt men
framkomligheten negativt.
Det fanns inte trafiksiffror att tillgå för alla kommunala vägar så dessa måste
ha uppskattats till kalkylen, vilket innebär en osäkerhet. Övriga trafiksiffror är
dessutom från olika år, men det verkar inte som att man gjort någon
indexjustering av dessa.
I utredningsvägnäten har man för att beskriva sträckan valt 20% respektive
40% omkörningsbarhet, men planförslaget anger 1+1 körfält på sträckan,
alltså ingen omkörningsmöjlighet (i EVA 2.84 saknas möjlighet att välja
mötesfri landsväg 1+1 körfält). En ännu mer begränsad omkörningsmöjlighet
påverkar framkomligheten negativt och försämrar restiderna och därmed den
samhällsekonomiska nyttan.
Att investeringskostnaden är den samma för alla kalkyler är missvisande då
åtgärderna skiljer sig åt mellan kalkylerna. I EVA-kalkyl 1 ser det inte ut att
göras någon väsentlig ombyggnad, därför borde investeringskostnaden i
denna kalkyl vara lägre än för de andra två.

3.3

SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING (SEB)

3.3.1

SEB i två versioner

SEB syftar till att utöver samhällsekonomisk lönsamhet också väga in icke
prissatta effekter, såsom sociala aspekter och miljöaspekter, så kallad
fördelningsanalys, samt transportpolitisk måluppfyllelse. SEB ska samla
effekter på såväl statligt som kommunalt vägnät.
SEB för E16 Lönnemossa-Klingvägen finns i två versioner, en för
cirkulationsplatslösning och en för lösning med fullt utbyggd trafikplats.
I enlighet med SEB-mallen illustreras i kapitel 2 samhällsekonomiskt
kalkylresultat med stapeldiagram för respektive version (se Figur 13 och
Figur 14). Diagrammen visar att lösningen med cirkulationsplats har större
samhällsekonomiska kostnader än lösningen med fullt utbyggd trafikplats.
Diagrammen visar dock totalt ett negativt utfall av den samhällsekonomiska
kalkylen för båda lösningarna.
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Figur 13. Diagram över samhällsekonomiska nyttor och kostnader för SEB-version
med cirkulationsplatslösning.

Figur 14. Diagram över samhällsekonomiska nyttor och kostnader för SEB-version
med fullt utbyggd trafikplats.

Diagrammet över cirkulationsplatslösning ovan (Figur 13) visar på betydande
kostnader för resenärer och godstransporter, som väger tyngre än nyttorna i
trafiksäkerhet. Diagrammet över lösning med fullt utbyggd trafikplats ovan
(Figur 14) visar en jämförelsevis lägre kostnad för resenärer och
godstransporter. De olika utfallen för kostnader avseende resenärer och
godstransporter beror på att kalkylverktyget värderar restidsvinster högt, och
en cirkulationsplatslösning sänker framkomligheten betydligt.
I SEB-analysen kompletteras den samhällekonomiska kalkylen med en
analys av nyttor som inte värderas monetärt. I SEB för E16 LönnemossaKlingvägen anges att de nyttor som inte värderas monetärt är övervägande
positiva i versionen med cirkulationsplatslösning och övervägande negativa i
versionen med fullt utbyggd trafikplats.
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Figur 15. Sammanvägning av ej värderbara effekter i SEB-version med
cirkulationsplatslösning.

Figur 16. Sammanvägning av ej värderbara effekter i SEB-version med fullt utbyggd
trafikplats.

Denna del av SEB-analysen avslutas med att man väger samman utfallet av
den samhällsekonomiska kalkylen med nyttorna som inte värderas monetärt,
och man får en slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet. Båda versionerna
av SEB för E16 Lönnemossa-Klingvägen resulterar i ”olönsam” i slutligt
bedömd sammanvägd lönsamhet.

3.3.2

Jämförelseanalys - alternativskiljande effekter

De båda alternativen har ställts upp i en jämförelseanalys för att se hur
effekterna skiljer sig åt mellan lösningarna. Jämförelsen summeras nedan.
Tabell 5. Alternativskiljande effekter (nyttor och kostnader) mellan en utbyggnad
enligt alternativen Utbyggd trafikplats och Cirkulationsplats, Västra Hosjö. Detta är en
sammanställning av effekter som inte ingår i den samhällsekonomiska kalkylen.

Alternativ 1: fullt utbyggd trafikplats

Alternativ 2: cirkulationsplats

Åtgärden medför att tillgängligheten
och trafiksäkerheten inom Hosjö och till
och från Hosjö och närliggande orter
förbättras. Det bedöms medföra
positiva sociala nyttor. Åtgärderna
medför troligtvis att fler lokala resor
görs med cykel eller till fots i stället för
med bil. Effekten på den ekologiska
hållbarheten är svårbedömd. Effekten
av framkomligheten på genomfart E16
bedöms bli något negativ p g a
mitträcke. Intrång i landskap och
svårigheter med tvära lutningar i
trafikplatsen ger vissa barriäreffekter.
Åtgärden bedöms totalt sett ge positiva
nyttor men de bedöms inte överstiga
den bedömda kostnaden.

Åtgärden medför att tillgängligheten
och trafiksäkerheten inom Hosjö och till
och från Hosjö och närliggande orter
förbättras. Det bedöms medföra
positiva sociala nyttor. Åtgärderna
medför troligtvis att fler lokala resor
görs med cykel eller till fots i stället för
med bil. Effekten på den ekologiska
hållbarheten är svårbedömd. Effekten
av framkomligheten på genomfart E16
bedöms dock bli mycket negativ p g a
cirkulationsplatsen. Totalt sett bedöms
åtgärden vara mycket
samhällsekonomisk olönsam då den
klart största effekten är den ökade
restidskostnaden för den
genomgående trafiken.

Totalkostnad 41 mkr, prisnivå 2013-06

Totalkostnad 39 mkr, prisnivå 2013-06
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Effekterna som beskrivs i samlad effektbedömning uppstår dels som nyttooch kostnadseffekter för trafiken på E16 och som konsekvenser av dessa
flöden, dels som nyttoeffekter genom en ökad tillgänglighet och minskad
störning från tunga transporter i centrala Hosjö. Dessa två grupper av nyttor
har tydliggjorts i jämförelseanalysen.

3.3.3

Synpunkter och feldiskussion

Vid en granskning av SEB finns flera tveksamma bedömningar, som både
kan påverka den sammanlagda lösningen positivt och negativt. En slutsats
är dock att projektet i sin helhet inte har förutsättning att bli
samhällsekonomiskt lönsamt, oaktat lösning för trafikplatsen. Detta beror på
att kalkylverktyget värderar restidsvinster högt relativt
trafiksäkerhetsförbättringar.
Utredningens rekommendation är att de ingående bedömningarna i SEB
stäms av mot projektmålen. SEB syftar till att bedöma alla objekt på samma
sätt. I slutlig bedömning av sammanvägd lönsamhet i SEB tas inte
projektmålen i beaktande. Därför finns anledning att bryta ner SEB till dess
ingående bedömningar, och på så sätt stämma av åtgärdens måluppfyllelse.

Resenärer
Mitträcke bedöms minska framkomligheten i jämförelseanalysen, men
mitträcket är föreslaget oberoende av utbyggnad av trafikplatsen.
Framkomligheten blir sämre med mitträcke då man inte kan köra om, men
trafikflödet blir mer pålitligt, med ett jämnare flöde då omkörningar inte
medges (gäller inte vid trafikstörning). Mitträcke kan hindra otillåtet korsande
av körfält, det ökar trafiksäkerheten och förutsägbarheten.
Effekterna i centrala Hosjö bör värderas positivt med avseende på barn och
ungas möjlighet att använda transportsystemet. Då den tunga trafiken flyttas
och trafiksituationen förenklas ökar barns möjligheter att själva använda
transportsystemet.
Tryggheten ökar generellt i centrala Hosjö med en lättare trafiksituation, och
förutsättningarna att välja alternativa färdsätt förbättras, om än marginellt.

Godstransporter
Den positiva utvecklingen för företag i Västra Hosjö bör värderas som
betydande i SEB. Det handlar om en ökad tillgänglighet och förbättrade
godstidsvärden. Trafikverket har en modell för företagsekonomisk
konsekvensbedömning (FKB). FKB är dock inte tillämplig på denna relativt
begränsade åtgärd. Konsekvenser för företag uppstår först efter att
effekterna av åtgärden når en viss storlek. Stegeffekter kan uppstå när
åtgärder längs ett stråk genomförs, men om varje åtgärd utreds för sig
11
kommer inte effekterna fram i FKB. FKB har starkt fokus på gods och
transporter men mycket av de effekterna finns redan med i en traditionell
SEB. Effekter av andra näringar hanteras inte med FKB.12

11

WSP Sverige AB (2013-01-22). Pilottest FKB – Företagsekonomisk
Konsekvensbeskrivning.
12
Ramböll (2014-10-21). Testning och utvärdering av verktyg för FKB –
Företagsekonomisk Konsekvensbeskrivning.
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Trafiksäkerhet
Olyckorna kan antas bli mer allvarliga vid trafikplatslösning än vid
cirkulationsplatslösning då hastigheten är högre, dessutom är ramperna i
trafikplatsförslaget som prövats problematiska, och utformningen gör avsteg
från VGU i flera fall. Jämför man utbyggnadsalternativen mot nollalternativet
så finns fler möjliga konflikter med svåra skador i trafikplatsalternativet än
cirkulationsplatsalternativet.

Klimat
Klimateffekt bör vara negativt för båda alternativen jämfört mot nollalternativ.
En åtgärd som innebär ökad framkomlighet för personbils- och lastbilstrafik
leder sannolikt till ökad mängd personbils- och lastbilstrafik, inducerad
trafikefterfrågan. Inbromsningar och accelerationer ökar utsläppen jämfört
med tidigare.
I Trafikverkets verktyg klimatkalkyl beräknas koldioxidutsläpp och
energianvändning vid bygg, drift och underhåll. Vid byggande av infrastruktur
blir klimateffekten sannolikt negativ eftersom nybyggnation per definition
innebär nya koldioxidutsläpp och energianvändning vid byggande, drift och
underhåll.

Hälsa
Effekterna i centrala Hosjö bör värderas positivt med avseende på god
bebyggd miljö, bullermiljö, luftmiljö. Däremot orsakar trafikplatsalternativet
ökad bullerstörning för fastigheter närmast ramperna till och från E16.
GC-trafiken bedöms öka och hälsoaspekten med åtgärden framhävs i båda
versioner av SEB. Detta är en tveksam bedömning. För att GC-trafik ska
ökas i något större utsträckning krävs åtgärder för beteendepåverkan och ett
genomgripande arbete för alternativ färdsätt.

Landskap
När man bedömer påverkan på landskap ser alternativet med
cirkulationsplats ut att tar mer ny mark i anspråk än trafikplatsalternativet.
Jämförelsen kan vara svår att genomföra på grund av att trafikplatslösningen
inte projekterats lika långt.

4. SLUTSATS OCH
REKOMMENDATION
4.1

EFFEKTER I CENTRALA HOSJÖ

Den tunga trafiken är ett påtagligt inslag i trafikmiljön i centrala Hosjö.
Baserat på genomförda intervjuer och tillgängliga trafikmätningar är
bedömningen att den tunga trafiken på Centralvägen genom Hosjö skulle
minska avsevärt om trafikplats Västra Hosjö kompletterades med avfart från
respektive påfart mot Gävle/Hedemora samt fri höjd mot Falun.
Flera av de intervjuade aktörerna påpekade att en utbyggnad av trafikplats
västra Hosjö i någon form var mycket angelägen för att öka tillgängligheten
till dem och därmed ge dem bättre förutsättning för sin verksamhet. Flera av
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aktörerna tillkännagav att de planerar att utöka sin verksamhet, och har
planerat utifrån att trafikplats Västra Hosjö ska byggas ut. En utbyggnad av
trafikplatsen i någon form gynnar det lokala näringslivet i Hosjö.
Bron över Korsnäsströmmen är i dåligt skick, och det finns idag inget beslut
om reparation eller ny bro. Om bron över Korsnäsströmmen måste stängas
ökar trafiken utanför skolan såvida inte trafikplats Västra Hosjö byggs ut. Vid
skolan arbetar man medvetet för att upprätthålla en trygg och säker väg till
och från skolan, men är bekymrad över trafiksituationen.
Den analyserade åtgärden fyller flera syften. Betydande effekter av åtgärden
uppstår på det kommunala gatunätet. För att ge mervärde bör alla
intressenter13 involveras. Ombyggnationen bör vara en samförståndslösning
med Falu kommun, inklusive samfinansiering.

4.2

SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING E16
LÖNNEMOSSA-KLINGVÄGEN

I kalkylverktyget EVA värderas restidsvinster eller -förluster stort relativt
trafiksäkerhetseffekter. Ett alternativ med cirkulationsplats kommer nog inte
bli lönsamt i EVA även om all indata skulle vara korrekt. Trafikflödet på E16
är så pass mycket större än trafikflödet på de kommunala intilliggande
vägarna att de positiva effekterna slås ut av restidsförlusterna för
genomfartstrafiken på E16.
EVA-kalkylens resultat förs in som grunddata till SEB, därför får
restidsvinster eller -förluster även stor betydelse i utfallet i SEB. Det gör att
utbyggnadsalternativet med cirkulationsplats vid trafikplats Västra Hosjö
troligen inte heller kan nå ett utfall som samhällsekonomiskt lönsam i SEB.
Trafikplatsalternativet skulle behöva studeras mer ingående för att ge fullgott
beslutsunderlag och jämförelsematerial. En utbyggd trafikplats med på- och
avfart till och från Gävle har inte studerats i EVA-kalkyl 1. En kalkyl med fullt
utbyggd trafikplats, inklusive trafikomfördelning, skulle möjligen kunna visa
på samhällsekonomisk lönsamhet.
Projektmål styr inte det sammanvägda utfallet av en SEB, men utifrån
delbedömning i SEBen kan man mäta och följa upp projektmål. Att en
lösning är samhällsekonomiskt olönsam kan möjligen vägas upp av
uppfyllelse av projektmål.
Då projektmålet för E16 Lönnemossa - Klingvägen är att Trafiksäkerheten
ska förbättras på sträckan för samtliga trafikantgrupper, finns det anledning
att titta särskilt på dessa effekter i den samlade effektbedömningen.
Varken SEK (EVA-kalkylen) eller SEB för utbyggnad av trafikplats Västra
Hosjö har granskats och godkänts av Trafikverket. Då SEK utgör underlag till
SEB finns risk för följdfel om EVA-kalkylen innehåller felaktiga antaganden.
Om Trafikverket fortsatt vill att SEK och SEB ska utgöra underlag till beslutet
om utbyggnad av trafikplats Västra Hosjö bör alla moment i kalkyl och
bedömning omprövas.
13

Räddningstjänsten hade inte fått möjlighet att yttra sig över cpl-alternativ
vid tiden för SPO.
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VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
omkring 3 500 medarbetare.
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121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10 7225000
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