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SAMMANFATTNING 

 

 

Syftet är att analysera ex post CBA utifrån exempel från Trafikverket. Metoden är att utgå 

från ekonomisk teori och identifiera relevanta steg för att upprätta ex ante och ex post 

CBA. Utifrån de steg som anses vara relevanta vid upprättande av ex post jämför studien 

för- och efterkalkyler för två åtgärder inom transportinfrastrukturen. Studien har 

avgränsats till att jämföra ex ante och ex post för en järnvägsåtgärd och en vägåtgärd. 

Resultatet visar att Trafikverkets metodik för att upprätta ex post fem år efter att en 

vägåtgärd är färdigbyggd lider av ett principiellt problem med avseende på tidsperioden, 

som orsakar systematiska skillnader mellan ex ante och ex post i beräknad 

samhällsekonomisk lönsamhet, vilket är missvisande när det används som jämförbart. 

Ingen meningsfull jämförelse utförs ex post fem år efter att en järnvägsåtgärd är slutförd, 

och den verbala beskrivningen av den förändrade samhällsekonomiska lönsamheten är 

missvisande utifrån att det är en ögonblicksbild, jämfört med ex ante som baseras på en 

längre period.   



 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this study is to analyze ex post CBA based on examples from the Swedish 

Transport Administration. The method is to use economic theory and identify relevant 

steps for establishing CBA ex ante and ex post. The study is delimited to compare ex ante 

and ex post for one railway- and road project. The results show that the Swedish Transport 

Administration methodology ex post for road projects five years after completion suffers 

from a fundamental problem regarding the period of time, which causes systematic 

differences between ex ante and ex post in calculated socio-economic profitability, which 

is misleading when used as comparable. No meaningful comparison is made ex post for 

rail projects five years after completion. Only a verbal description of the socio-economic 

profitability is done which is misleading as it is a snapshot, compared to ex ante that is 

based on an extended period of time.   
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ORDLISTA 

 

 

Här definieras de viktigaste begreppen och förkortningar som används i denna uppsats. 

CBA Cost-Benefit Analys eller kostnads-nytto analys. En 

samhällsekonomisk teori/metod som jämför kostnader mot 

intäkter/nytta, och tar hänsyn till prissatta och icke-prissatta 

effekter för individer och organisationer i samhället 

Ex ante/ex ante CBA/ 

förkalkyl 

En samhällsekonomisk kalkyl baserad på CBA för att 

uppskatta kostnader och effekter på förhand för en specifik 

åtgärd  

Ex post/ex post CBA/ 

efterkalkyl/ efteranalys 

Synonyma begrepp vilka avser en samhällsekonomisk 

kalkyl som baseras på CBA och upprättas efter att en 

specifik åtgärd är slutförd 

Företagsekonomisk 

efterkalkyl 

En företagsekonomisk kalkyl som upprättas efter att en 

åtgärd är utförd. Bidrar med detaljerad uppföljning av 

investeringskostnad och byggtid 

In medias res En samhällsekonomisk kalkyl som utförs under byggtiden 

för en åtgärd 

JA Jämförelse-, referens- eller nollalternativ, även kallat status 

quo, beskriver ett oförändrat läge i transportinfrastrukturen 

utan en planerad åtgärd eller den minsta möjliga åtgärden 

för fortsatt funktion 

Metaanalys/Aggregerad 

analys  

Att studera flera liknande åtgärder för att erhålla kunskap 

om eventuella systematiska fel som kan användas för att 

förbättra metodiken för att upprätta ex ante  

SEB Samlad effektbedömning som är Trafikverkets metod och 

mall för att presentera beslutsunderlag på ett standardiserat 

sätt 

Trafikslag Benämning för järnväg, väg, luftfart och sjöfart 

UA Utredningsalternativ, beskriver ett läge med utförd åtgärd i 

transportinfrastrukturen 

Åtgärd/Objekt En ombyggnation/nybyggnation som permanent förändrar 

befintlig transportinfrastruktur 

ÅDT Årsmedeldygnstrafik är en uppskattning av antalet fordon 

som trafikerar en vägsträcka under ett årsmedeldygn 

ÖFT Öppning för trafik, sker när en åtgärd i 

transportinfrastrukturen är slutförd 

ÖFT+0 En efterkalkyl som upprättas samma år som en åtgärd 

öppnats för trafik 

ÖFT+5 En efterkalkyl som upprättas fem år efter att en åtgärd 

öppnats för trafik 
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KAPITEL 1 INTRODUKTION 

 

 

 

Enligt den svenska regeringen knyter väl fungerande transporter ihop ett land, och 

transporter är en grundläggande förutsättning för ökad befolkning, sysselsättning, 

förbättrade möjligheter till besök och pendling samt för att landets ekonomi ska växa. För 

att transporter ska vara genomförbara krävs en fungerande transportinfrastruktur. I 

Sverige har riksdagen fastställt följande: “Det övergripande transportpolitiska målet är att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 

för medborgarna och näringslivet i hela landet” (Regeringskansliet, 2017).  

 

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga trafikslagsövergripande infrastruktur-

planeringen i Sverige, vilken omfattar järnväg, väg, luft och sjö men även underhåll, drift 

och byggande av statliga järnvägar och vägar (Regeringskansliet, 2015). I budget-

propositionen för år 2017 föreslog regeringen att totalt 8,7 miljarder kronor under åren 

2019 och 2020 ska användas för underhåll och investeringar i transportinfrastrukturen 

(Regeringskansliet, 2017). För att uppnå målet om en samhällsekonomiskt effektiv 

transportförsörjning bör pengarna som regeringen avsatt användas till de mest 

samhällsekonomiskt lönsamma åtgärderna. För att bedöma olika åtgärders samhälls-

ekonomiska lönsamhet används ex ante Cost-Benefit Analys, ex ante CBA (förkalkyl). 

För att undersöka om besluten som tas bidrar till att uppnå målet krävs det uppföljning 

och utvärdering. Enligt Regeringen (2014) ska Trafikverket årligen redovisa efterkalkyler 

av åtgärders samhällsekonomiska lönsamhet. Ex post Cost-Benefit Analys, ex post CBA 

(efterkalkyl) är en form av uppföljning och utvärdering av en åtgärd i efterhand.  

 

Ex post CBA har fått mycket mindre uppmärksamhet från både utövare och akademiker, 

jämfört med ett omfattande fokus på ex ante CBA inom forskning och litteratur. Sedan 

1990-talet har många länder genomfört utvärdering av investeringar i 

transportinfrastruktur med ex post CBA. Trots detta finns det fortfarande en begränsad 

kunskap om vad ex post CBA kan förklara och vilken kunskap det kan bidra med 

1.1 Problemdiskussion 
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(Nicolaisen och Driscoll, 2016). Short och Kopp (2005) anser att forskning ska analysera 

och utveckla metoder för att öka återföringen av kunskap från ex post-uppföljningar i 

planeringsprocessen.  

 

Sammanfattningsvis uppgår investeringar i infrastruktur till avsevärda summor, 8,7 

miljarder de kommande två åren som nämnt ovan. Beslutsfattare, oftast politiker, tar 

beslut om vilka åtgärder som ska genomföras i den svenska transportinfrastrukturen. 

Beslutsunderlag för åtgärder innehåller ex ante CBA som är en uppskattning av kostnader 

och nyttor som åtgärden medför. Det finns krav på att följa upp åtgärder som är 

färdigbyggda genom att utföra ex post CBA. Forskare och internationella utövare har 

under lång tid prioriterat ex ante CBA framför ex post CBA. Det finns generellt sett 

bristande kunskap om ex post CBA från forskning och litteratur. Trafikverket är den 

största användaren av CBA i Sverige. Det är därför av intresse att undersöka hur 

Trafikverket metodiskt upprättar och använder ex post CBA mot bakgrund av den 

existerande kunskapsbristen. 

 

 

Denna studie ska analysera ex post CBA ur ett teoretiskt, metodiskt, och empiriskt 

perspektiv i Sverige utifrån exempel från Trafikverket. Studien kommer att beskriva hur 

det utförs idag och om metodik för ex post CBA kan förbättras. 

 

 

Denna studie utgår från nio teoretiska steg vilka krävs för att upprätta en ex ante CBA 

(Boardman m.fl., 2011). Utifrån de steg som anses vara relevanta vid ex post CBA jämför 

studien för- och efterkalkyler för två åtgärder inom transportinfrastrukturen. Sedan 

utvärderas Trafikverkets metodik för att genomföra ex post CBA. Kvalitativ metod i form 

av en fallstudie används för att kunna analysera Trafikverkets metodik, till skillnad från 

en kvantitativ metod som kan identifiera procentuella avvikelser mellan för- och 

efterkalkyler men inte förklara metodiken och eventuella förbättringsmöjligheter. 

  

1.2 Syfte 

1.3 Metod 
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Studien utgår från en järnvägsåtgärd och en vägåtgärd som Trafikverket har genomfört. 

Åtgärderna har ingått i nationella transportplaner och uppföljning har gjorts med 

efterkalkyler. Det finns en aktuell förkalkyl och två efterkalkyler för varje åtgärd. Totalt 

kommer studien att använda information från sex kalkyler. Att utgå från fler än två 

åtgärder bedöms inte bidra med mer kunskap eller information för att uppnå studiens 

syfte, eftersom Trafikverket bör använda samma metodik för respektive trafikslag. 

 

 

Studien är uppdelad i 8 kapitel. Nästa kapitel introducerar hur samhällsekonomisk analys 

och ex post CBA används inom Trafikverket. Kapitel 3 presenterar tidigare forskning som 

behandlar ex post CBA. Kapitel 4 behandlar det teoretiska ramverket gällande för- och 

efterkalkyler inom CBA. Kapitel 5 redogör för och motiverar den metod som kommer att 

användas för att analysera valda åtgärder. Kapitel 6 analyserar de två åtgärder som valts 

ut för denna studie och tillhörande kalkyler. Kapitel 7 består av diskussion och resultat 

från analysen av kalkylerna. Kapitel 8 avslutar studien med en sammanställning av 

slutsatser och lämnar rekommendationer för fortsatt utveckling och forskning. 

 

  

1.4 Avgränsningar 

1.5 Disposition 
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KAPITEL 2 BAKGRUND 

 

 

Detta kapitel redogör för Trafikverkets användning av CBA och efterkalkyler. Kapitlet 

presenterar fyra av Trafikverkets mest använda kalkylverktyg som används vid CBA och 

ger exempel på systemegenskaper som skiljer järnvägsnätet från vägnätet.  

 

 

För att bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten av en åtgärd använder Trafikverket 

samhällsekonomiska analyser som väger kostnaden mot nyttan som åtgärden medför 

(Trafikverket, 2015a). Trafikverkets analyser baseras på metoden CBA som jämför 

kostnader mot intäkter/nytta och tar hänsyn till prissatta och icke-prissatta effekter för 

individer och organisationer i samhället. När individers nytta ökar uppstår en 

samhällsekonomisk intäkt och om nyttan minskar uppstår en samhällsekonomisk kostnad. 

Trafikverkets samhällsekonomiska analyser baseras på gällande riktlinjer som publiceras 

på Trafikverkets externa hemsida och omfattar; samhällsekonomiska kalkylvärden och 

analysmetoder, trafikprognoser, effektsamband, modeller, prognos- analys och 

kalkylverktyg. Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn 

(ASEK) är en omfattande rapport som genomgår ytterligare granskning av ett 

vetenskapligt råd (ASEK, 2016). Trafikverket genomför en årlig översyn av ASEK, och 

större revideringar sker med tre till fyra års mellanrum (Trafikverket, 2018b).  

 

 I en samhällsekonomisk kalkyl enligt Trafikverket består kostnaden av en 

investeringskostnad samt kostnader för drift och underhåll av infrastruktur vilka jämförs 

mot intäkter/nytta. Värdet av förändrade effekter som ändrade res- och transporttid, 

fordonskostnader och externa effekter ingår som intäkter/nytta. Resultatet av en 

samhällsekonomisk kalkyl redovisas som nettonuvärde och nettonuvärdeskvot. Vad 

Trafikverket kallar en samhällsekonomisk analys är en komplettering av den 

samhällsekonomiska kalkylen med en beskrivning av svårvärderade effekter. Resultatet 

från den samhällsekonomiska analysen presenteras som en sammanvägd verbal 

bedömning av den samhällsekonomiska lönsamheten (ASEK, 2016).   

2.1 Samhällsekonomisk analys inom Trafikverket 
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För att kunna uppskatta och beräkna framtida nyttor och kostnader är trafikprognoser en 

central del i CBA i samband med transportinfrastruktur. Prognoser används bland annat 

för att utvärdera transportinfrastrukturen med eller utan en åtgärd (Næss och Strand, 

2012). Planering av transportinfrastruktur ska grunda sig på ett så objektivt 

beslutsunderlag som möjligt, och trafikprognoser utgör en grund för beräkningen av den 

samhällsekonomiska kalkylen. Trafikverket tar på uppdrag av regeringen fram 

långsiktiga prognoser för gods- och persontransporter för alla trafikslag, så kallade 

basprognoser. Trafikverkets sammanställning av statistik och gällande basprognoser för 

persontrafik och godstrafik visas i figur 1 respektive 2. Dessa basprognoser justeras 

vartannat år och uppdateras med större förändringar vart fjärde år, eftersom det finns krav 

på att de ska vara aktuella (Trafikverket, 2018). 

 

 

Figur 1: Statistik och prognos (2040) för persontrafik 

Källa: Trafikverket (2018b) 
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Figur 2: Statistik och prognos (2040) för godstrafik 

Källa: Trafikverket (2018b) 

 

Prognoser är endast en indikation över vilken utveckling som kan förväntas för 

transportinfrastrukturen givet att de förutsättningar som antagits inträffar. I en prognos-

/trafikmodell finns dagens resmönster och för att skapa en prognos krävs en mängd indata, 

bland annat statistik i form av prognoser från finansdepartementets långtidsutredning och 

statiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognoser. Basprognoser baseras på de politiska 

beslut som var fattade när prognosen genererades, och verkligheten kommer alltid att 

variera runt prognosen. Det kommer tas nya beslut och ske utveckling som är annorlunda 

än vad som idag kan förutses, och förändringar som orsakas av till exempel 

konjunktursvängningar ingår inte i basprognoser. För att belysa osäkerheten i prognoser 

används olika känslighetsanalyser, där man till exempel antar högre eller lägre 

trafikutveckling än i basprognosen (Trafikverket, 2018). 

 

Trafikverket har utvecklat metoden och mallen Samlad effektbedömning (SEB) som 

beskriver vilka effekter en åtgärd medför och som också utgör ett beslutsunderlag. 

Analysen i en SEB baseras på skillnaden i transportinfrastrukturen med och utan 

åtgärden. Alla samhällsekonomiska kalkyler ska presenteras inom ramen för SEB om de 

görs av eller åt Trafikverket. En SEB består av tre oviktade delar: en samhällsekonomisk 
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analys, en transportpolitisk måluppfyllelseanalys och en fördelningsanalys1. Resultatet 

sammanfattar de tre perspektiven vilket innefattar åtgärdens bidrag till 

samhällsekonomisk effektivitet och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Syftet är att 

en SEB ska utgöra ett stöd för både planering och beslut men även för uppföljning. 

Beroende på vilken typ av åtgärd, investeringens storlek och skede i planläggnings-

processen finns det olika krav på detaljnivån i den Samlade effektbedömningen (ASEK, 

2016).  

 

För att välja ut lämpliga åtgärder genomför Trafikverket åtgärdsvalsstudier. Metodiken 

för åtgärdsvalsstudier innebär att en brist i transportsystemet ska diskuteras med 

intressenter, detta för att med gemensam kunskap identifiera möjliga lösningar eller 

alternativa åtgärder. En åtgärdsvalsstudie utförs enligt fyrstegsprincipen2 för att ge 

effektiva lösningar. Allt eftersom väljs de mest lämpliga alternativa åtgärderna ut och 

andra väljs bort (Trafikverket, 2015b).  

 

På uppdrag av regeringen tar Trafikverket vart fjärde år fram förslag på åtgärder i den 

statliga infrastrukturen inför regeringens beslut om en 12-årig nationell transportplan.   

Utifrån Trafikverkets förslag och efter remissvar från berörda instanser beslutar 

regeringen vilka åtgärder som ska finnas kvar eller läggas till i den nationella 

transportplanen. För regional infrastruktur tar regionala självstyrelseorgan, länsstyrelser 

eller motsvarande fram förslag på åtgärder till länstransportplaner, till vilka Trafikverket 

vid behov tar fram underlag. En länstransportplan ska ha varit på remiss innan den lämnas 

till näringsdepartementet/regeringen. Regeringen fastställer den ekonomiska ramen för 

nationell transportplan och länstransportplanerna (Trafikverket, 2015a). Enligt 

Förordning (1997:263) har länsstyrelse eller motsvarande en begränsad tidsperiod på sig 

att fastställa och besluta om innehållet i länstransportplanerna efter fattat regeringsbeslut. 

Bondemark m.fl. (2018) har genomfört en studie av den nationella planen 2018-2029 och 

kommit fram till att Trafikverket använder de samhällsekonomiska analyserna för att 

                                                 
1   Hur nyttorna fördelar sig på olika grupper 

2 I stigande turordning ska lösningar identifieras. Första steget avser lösningar som påverkar 

transportefterfrågan.  Andra steget handlar om lösningar som effektiviserar användningen av befintligt 

transportsystem. Det tredje och fjärde steget är att bygga om respektive bygga nytt. 
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välja bort de mest olönsamma åtgärderna. Måluppfyllelsen av de transportpolitiska målen 

och fördelningsanalysen verkar ha haft betydelse för vilka åtgärder som förts fram som 

förslag men verkar inte ha påverkat chansen att en åtgärd tas med i nationella 

planförslaget. 

 

 

Sedan 1997 har den svenska regeringen krävt att dåvarande Banverket och Vägverket ska 

upprätta efterkalkyler (ex post CBA) för investeringar i transportinfrastrukturen när de är 

avslutade (SIKA, 1999:6). Banverket ansåg att efterkalkyler inte besvarade frågan om det 

var rätt beslut att genomföra en planerad åtgärd (Banverket, 2004). Dåvarande regering 

bedömde utifrån Banverkets motivering att en annan form av uppföljning var lämplig. 

Banverket utförde därför inga samhällsekonomiska efterkalkyler efter år 2004, men 

utförde istället uppföljning av faktisk anläggningskostnad och de viktigaste effekterna för 

åtgärden. (Regleringsbrev, 2002/03:235; Regleringsbrev, 2003/04:75). Trafikverket 

bildades år 2010 genom en sammanslagning av Banverket och Vägverket 

(Regeringskansliet, 2017). Kravet på efterkalkyler återinfördes i samband med att 

Trafikverket bildades. 

 

Regeringsförordning (2010:185) anger att Trafikverket ska utveckla, förvalta och 

tillämpa metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet, 

inklusive efterkalkylering och successiv kalkylering.  Regeringen (2014) har beslutat att 

”Trafikverket ska fortsätta uppföljningen av både kostnader och effekter för de större 

investeringsobjekten. Efterkalkyler av objektens samhällsekonomiska lönsamhet där 

både verkliga byggkostnader och nyttoförändringar till följd av verklig trafikutveckling 

redovisas ska även fortsättningsvis redovisas årligen” (s. 34).  

 

Trafikverket genomför efterkalkyler för namngivna åtgärder/objekt i nationella och 

regionala planen om investeringskostnaden överstiger 50 miljoner kronor respektive 25 

miljoner kronor. Det finns två typer av efterkalkyler; den ena upprättas samma år som 

åtgärden öppnas för trafik (ÖFT), och den andra vid fem år efter ÖFT. Efterkalkylerna 

kommer att benämnas ÖFT+0 för öppningsåret och ÖFT+5 vid fem år efter ÖFT.  I efter-

2.2 Efterkalkyler 
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kalkylen ÖFT+0 beräknas en ny lönsamhet baserad på förkalkylens beräknade nytta, den 

faktiska byggtiden och den faktiska investeringskostnaden. ÖFT+0 utförs på samma sätt 

oberoende av trafikslag. För att skapa en efterkalkyl ÖFT+0 används en mall i Excel. 

Informationen från ÖFT+0 används som kostnads- och lönsamhetsuppföljning i 

Trafikverkets årsredovisning. Efterkalkylen ÖFT+5 skiljer sig däremot beroende på 

trafikslag men innehåller förutom faktisk investeringskostnad och byggtid från ÖFT+0 

även förändringar i skattade nyttor till följd av verklig trafikutveckling. För att skapa 

ÖFT+5 används en av två olika mallar, en för åtgärder beräknade i kalkylverktyget 

Effekter vid Väganalys (EVA) och en annan för övriga åtgärder. En ny nettonuvärdeskvot 

vid ÖFT+5 beräknas endast för vägåtgärder upprättade i EVA. För vägåtgärder som inte 

beräknats i EVA och för samtliga järnvägsåtgärder presenteras vid ÖFT+5 en vad 

Trafikverket kallar riktningsbedömning av den tidigare beräknade samhällsekonomiska 

lönsamheten i textform. Riktningsbedömningen baseras exempelvis på hur resande- och 

godsmängden eller res- och transporttid förhåller sig till förkalkylens värden. Även 

informationen från ÖFT+5 redovisas i Trafikverkets årsredovisning (Trafikverket, 2017).  

 

För att kunna uppfylla regeringens krav på uppföljning, som innehåller nyttoförändringar 

till följd av verklig trafikutveckling, samtidigt som trafiken ska hinna stabilisera sig innan 

det är lämpligt att genomföra uppföljningar av effekter som åtgärden medfört har 

Trafikverket valt att göra ÖFT+5. Att utföra uppföljning när endast fem år har gått, och 

innan Trafikverkets kalkylperiod på 40-60 år är slut, innebär att endast cirka 20 procent 

av de beräknade effekternas värde har hunnit bli realiserade. Uppföljning syftar bland 

annat till att bidra med återkoppling till de som upprättar planförslag, investeringskalkyler 

eller SEB. I dagsläget finns det inte någon systematisk återkoppling till de olika 

upprättarna, varför det finns utvecklingspotential av syftet med att utföra 

samhällsekonomiska uppföljningar och hur det ska återföras i planeringsprocessen och ex 

ante CBA (Trafikverket, 2015d). 

 

Enligt ASEK (2016) är efterkalkyler viktiga för att generera kunskap som kan återföras 

för att öka kvalitén på känslighetsanalyser och öka träffsäkerheten i förkalkyler. Utöver 

detta behandlar inte ASEK efterkalkyler vilket kan ses som ytterligare en indikation på 

att upprättande av förkalkyler har fått mer utrymme. Detta beror troligtvis på den 
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kunskapsbrist som finns kring ex post och problematik vid användning inom 

transportinfrastruktur.  

 

 

Trafikverket äger och förvaltar ett antal prognos- och kalkylverktyg; vilket eller vilka som 

används beror på trafikslag och åtgärdens storlek. Kalkylverktygen jämför transport-

infrastrukturen utan och med åtgärd, jämförelsealternativ (JA) är benämningen utan 

åtgärden och utredningsalternativ (UA) är med åtgärden (Trafikverket, 2017). För en 

förenklad sammanställning av Trafikverkets huvudsakliga verktyg för järnvägs- och 

vägåtgärder för ex ante uppdelat på investeringens storlek se tabell 1. Notera att det kan 

finnas anledning att avvika från denna indelning beroende på åtgärdens egenskaper.  

 

 

Kalkylverktyget EVA värderar och beräknar effekter samt samhällsekonomisk lönsamhet 

för vägåtgärder i samband med om- eller nybyggnation av vägnätet. Verktyget är inte 

lämpligt att använda om åtgärden leder till nygenererad trafik, vilket större åtgärder kan 

göra (Trafikverket, 2018a). För att upprätta ÖFT+5 i kalkylverktyget EVA ska en 

analytiker använda känd information om faktisk byggtid och investeringskostnad samt 

utfall från senaste tillgängliga trafikmätning (Trafikverket, 2015c). Metoden i EVA anses 

enligt Trafikverket i viss utsträckning ta hänsyn till nyttoförändringar till följd av verklig 

trafikutveckling och verkliga byggkostnader. Beräknad NNK vid ÖFT+5 baseras i stor 

2.3 Kalkylverktyg  

Tabell 1: Åtgärd och kalkylverktyg  

Åtgärdstyp och storlek Aktuellt kalkylverktyg 

Liten järnvägsåtgärd 

25-50 miljoner kronor 

Bansek 

Stor järnvägsåtgärd 

> 50 miljoner kronor 

Bansek, Sampers och i 

undantagsfall Samgods 

Liten vägåtgärd 

25-50 miljoner kronor 

EVA 

Stor vägåtgärd 

> 50 miljoner kronor 

EVA, Sampers 

Källa: Trafikverket (2017) 
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utsträckning på prognostiserade värden som i sin tur baseras på trafiktillväxt enligt 

gällande basprognos (Trafikverket, 2015d).   

 

Kalkylverktyget Bansek används för att skapa samhällsekonomiska kalkyler för person- 

och godstrafik på järnväg i de fall en investering innebär förändringar i tid och avstånd 

eller bådadera. Beräkningar i Bansek grundas på efterfrågeförändringar som baseras på 

elasticitetsberäkningar vilka i sin tur bygger på förändringar i tids- och avståndsberoende 

kostnader. Bansek kan inte utvärdera skillnader i trafikering mellan JA och UA eller 

åtgärder som innebär förändrad tågstorlek i godstrafik och kan endast grovt utvärdera 

effekter av en ändrad turtäthet i persontrafiken (Trafikverket, 2018a). Det finns mycket 

begränsad dokumentation som beskriver varför Bansek inte kan användas till ÖFT+5 på 

samma sätt som EVA för att beräkna en ny nettonuvärdeskvot som speglar verklig 

trafikutveckling. Enligt Trafikverket (2015d) är ett problem bristande information om 

godstyp och resande före och efter en åtgärd, och de största nyttorna baseras ofta på 

ändrade antal resenärer och godstyper, vilket innebär att bristen på information gör det 

svårt att göra en ÖFT+5 som är rättvisande. För trafikslaget järnväg finns det ytterligare 

praktiska problem. För det framtida nätet utan objektet krävs beräkningar av järnvägens 

kapacitet och en ny tidtabell i systemet Sampers. Problemet är att dessa beräkningar 

endast kan utföras av ett fåtal personer inom myndigheten. För att ta reda på hur 

trafikeringen blivit om åtgärden inte genomförts krävs beräkningar av effekter för 

persontrafik och godstrafik, vilket innebär att nya prognoser skulle behöva tas fram för 

varje enskild åtgärd som är aktuell för uppföljning.   

 

Prognos- och kalkylverktyget Sampers används för att ta fram prognoser för framtida 

persontrafikflöden i olika scenarier i det nationella järnvägs- och vägnätet, men även för 

specifika åtgärdsanalyser. Det finns ett flertal områden där Sampers är användbart. Olika 

scenarier kan jämföras i en samhällsekonomisk kalkyl. Det går att variera variabler som 

utgör indata, exempelvis bruttonationalprodukt, bränslepris, infrastruktur 

befolkningstillväxt och sysselsättning. Sampers är lämpligt när det skapas 

trafikomfördelningar mellan trafikslag eller nygenererad trafik, vilket endast omfattade 

åtgärder ger upphov till (Trafikverket, 2018a). Den skriftliga informationen som finns om 

Sampers begränsningar gällande efterkalkyler beskriver att Sampers inte kan ta hänsyn 
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till faktisk trafikering (Trafikverket, 2015d).  I övrigt saknas skriftlig dokumentation. 

Sampers har inte varit aktuellt för någon av åtgärderna som denna studie analyserar, och 

därför kommer denna studie inte att behandla Sampers ytterligare. 

 

Prognos- och kalkylverktyget Samgods är likt Sampers ett nationellt system, som används 

för prognoser för godstransporter och trafikslagsövergripande analyser. Samgods kan 

användas för att utföra effektbedömningar av mer omfattade åtgärder, stråkanalyser och 

policyanalyser samt samhällsekonomiska kalkyler och bedömningar. I dagsläget kan 

endast nationell nivå modelleras i systemet. Ett utvecklingsmål är att Samgods ska kunna 

genomföra analyser för regional nivå. (Trafikverket, 2018a). Eftersom Samgods i 

dagsläget inte är utformat för att utvärdera enskilda åtgärder, med undantag för mycket 

omfattande åtgärder som kan anses vara på en nationell nivå, kommer det inte behandlas 

vidare i denna studie.  

 

 

Det finns skillnader mellan vad som utgör en stor åtgärd jämfört med en mindre och om 

effekterna anses vara marginella eller inte. Skillnader finns även mellan trafikslag 

eftersom järnvägsnätet kännetecknas av systemegenskaper på ett annorlunda sätt än väg. 

Det finns enligt ASEK (2016) ett flertal exempel på att ”icke-marginella effekter” 

förekommer inom transportsektorn. Generellt sett är effekterna för trafikanterna oftast 

marginella vid förbättringar av befintlig infrastruktur. Till skillnad från stora projekt som 

till exempel en investering i ökad spårkapacitet på järnvägslinjer är effekterna mest troligt 

är icke-marginella. 

 

För att förtydliga skillnaden mellan järnvägsnätet och vägnätet följer förenklar ett 

exempel nedan. I järnvägsnätet kan tåg inte ändra rutt, och är därmed helt beroende av 

punktlighet och tidtabellen; en förändring påverkar hela systemet, varför de flesta 

åtgärder kan kännetecknas som icke-marginella. Detta är till skillnad från vägnätet där de 

flesta åtgärder kan vara av mer marginell karaktär, eftersom nyttor kan börja realiseras 

direkt efter ÖFT även om det är en av flera planerade planskilda korsningar längs en 

vägsträcka. När en planskild korsning är färdigställd genererar detta nyttor genom att 

2.4 Systemegenskaper 
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fordon inte behöver stanna för tåg, hastigheten kan vara högre och olycksrisken minskar. 

Nyttorna har i detta exempel inte samma typ av fördröjning som de kan ha vid 

järnvägsåtgärder. För en järnvägsåtgärd som ingår i en serie av åtgärder, exempelvis ett 

större antal förlängda mötesstationer längs en bansträcka, kanske inte nyttor kan börja 

realiseras förrän den sista mötesstationen är färdigställd eftersom trafikeringen med 

längre tåg eventuellt inte bedömts vara företagsekonomiskt lönsamt att genomföra innan 

dess. Det kan vid ÖFT+5 vara problematiskt att följa upp en av dessa mötesstationer innan 

resterande är färdigställda. Vid sådana fall kan det vara motiverat att avvakta med ÖFT+5 

av en järnvägsåtgärd tills fem år efter att aktuell trafikering kunnat starta. För åtgärder 

som kan anses ha en marginell effekt, bör det därför gå att upprätta en ÖFT+5, men för 

de flesta järnvägsåtgärder kan det behövas undantag. I praktiken är detta en 

definitionsfråga när ÖFT+5 inträffar för järnvägsåtgärder, som exemplet med flera 

förlängda mötesstationer längs en bansträcka; är det fem år efter respektive mötesstation 

eller fem år efter att den sista är färdigställd? 
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KAPITEL 3 LITTERATURÖVERSIKT 

 

 

Kapitlet redogör för tidigare forskning och studier som behandlar användning av CBA 

inom transportinfrastruktur. Kapitlet presenterar kritik som riktats mot CBA och avslutas 

med slutsatser baserade på litteraturöversikten. 

 

 

Med ökad globalisering finns det en efterfrågan efter internationella standarder för 

tillämpning av Cost-Benefit Analys (CBA). Många länder lägger mycket tid och resurser 

på att förbättra metoder för planering inom transportsektorn. Trots detta finns det ingen 

internationell standard eller något land som uppenbart har bättre metoder för att upprätta 

efterkalkyler (Short och Kopp, 2005).  

 

Det finns olika typer av CBA, de två främsta är ex ante CBA och ex post CBA. En ex 

ante CBA, även benämnd förkalkyl, upprättas innan en åtgärd är utförd och är en 

uppskattning av kostnader och intäkter/nyttor. Förkalkylen ingår i eller utgör ett 

beslutsunderlag och bidrar till jämförbarhet mellan åtgärder. En ex post, även benämnd 

efterkalkyl, upprättas efter att en åtgärd är utförd och den faktiska kostnaden för 

investeringen då är känd. Kostnaderna som åtgärden medfört är sunk eftersom de inte kan 

användas till en annan åtgärd. Den tredje typen av CBA är in medias res och upprättas 

under tiden en åtgärd blir utförd. Resultatet kan användas som beslutsunderlag för att 

avgöra om det är lämpligt att slutföra eller avbryta en påbörjad åtgärd. På detta sätt liknar 

in medias res en ex ante eftersom båda kan påverka ett beslut. En in medias res liknar 

även till viss del en ex post, vissa delar av åtgärden är redan utförda. Den fjärde typen av 

CBA är en jämförelse mellan en ex ante och en in medias res eller en ex post för samma 

åtgärd. Denna jämförelse ska ge kunskap till beslutsfattare om effektiviteten av CBA som 

metod för beslutsunderlag och utvärdering (Boardman m.fl., 2011). 

 

3.1 Internationellt kunskapsläge 
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De flesta studier som har genomförts har behandlat ex ante CBA inom 

transportinfrastrukturen. Sveriges och Norges användning av ex ante CBA har jämförts 

av Welde m.fl. (2013) som visade att många olönsamma åtgärder väljs bort tidigare i den 

svenska planeringsprocessen där CBA används på ett mer systematiskt sätt. Welde m.fl. 

(2013) kom fram till att Norge har mycket att lära sig av den svenska planeringsprocessen. 

I Sverige innebär ett positivt nettonuvärde större sannolikhet att regeringen beslutar att 

genomföra mindre åtgärder. För större åtgärder verkar dock inte nettonuvärdet påverka 

beslutet. Den svenska regeringen tenderar också att välja större åtgärder, och det politiska 

intresset kan tänkas vara större vid omfattande åtgärder. Eliasson och Lundberg (2012) 

har också fokuserat på ex ante CBA och undersökt om den samhällsekonomiska 

lönsamheten påverkar investeringsbeslut inom transportinfrastrukturen i Sverige. Genom 

att utföra intervjuer kunde Eliasson och Lundberg (2012) se att resultatet från CBA var 

viktigare för de som planerade infrastrukturen inom Trafikverket än för politikerna. Enligt 

Beukers m.fl. (2012) fokuserar akademiker på tekniska aspekter i CBA men de flesta 

problem uppkommer i den praktiska användningen. Utifrån intervjuer som utfördes i 

Nederländerna kom de fram att den största utmaningen med CBA var att minska misstro 

och öka kommunikation mellan de som tar fram åtgärder och de som beräknar CBA. 

Även Beukers m.fl. (2012) har endast behandlat ex ante CBA. Samtliga ovan nämnda 

studier skriver CBA utan att specificera vilken typ av CBA det rör sig om. Författaren av 

denna studie har utifrån informationen i respektive artikel kunnat avgöra vilken typ av 

CBA det handlar om, men detta speglar att det i normalfall rör sig om ex ante CBA.  

 

I enlighet med ovanstående finns det ett omfattande fokus på framtida investeringar 

jämfört med att lära sig något från tidigare misslyckanden eller framgångar enligt 

Andersson m.fl. (2018). Detta är ett genomgående problem från riksdag ned till specifika 

myndigheter. Det övergripande syftet med ex ante CBA ska vara att skapa transparens 

och jämförbarhet mellan investeringar i infrastruktur. Det finns dock fortfarande problem 

med att investeringskostnaden ofta är underskattad, trots användandet av successiv 

kalkylering inom Trafikverket. I successiv kalkylering ska experter med hjälp av sin 

erfarenhet uppskatta kostnaden för de mest osäkra och kostsamma delarna av 

investeringskostnaden. Nivån på investeringskostnaden påverkar starkt resultatet i CBA. 

Varför det är viktigt att använda erfarenhet för att minimera osäkerheter i ex ante CBA 

eller i annat fall belysa osäkerheterna tydligt (Andersson m.fl., 2018).  
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För att kunna uppskatta framtida effekter av en åtgärd i transportinfrastrukturen krävs det 

trafikprognoser. Eftersom CBA innehåller trafikprognoser innehåller den osäkerhet om 

framtida utveckling. Enligt Næss och Strand (2012) är det i praktiken omöjligt att exakt 

förutspå trafiktillväxten 20-30 år eller längre framåt, vilket innebär att det är omöjligt att 

ange exakt vilka effekter en planerad åtgärd i transportinfrastrukturen medför jämfört 

med att inte genomföra den.  

 

Det finns ett flertal studier som undersökt skillnader mellan ex ante och ex post genom 

att använda kvantitativ analys (Flyvbjerg m.fl., 2007; Flyvbjerg m.fl., 2005; Flyvbjerg 

m.fl., 2003). Flyvbjerg (2007) använde ett urval med totalt 258 olika åtgärder inom 

transportinfrastruktur från 20 länder och fem kontinenter, för att undersöka skillnad 

mellan uppskattad och faktisk investeringskostnad mellan för- och efterkalkyler. För att 

undersöka skillnad mellan prognostiserad trafik och faktisk trafik använde Flyvbjerg 

(2007) ett urval med 210 åtgärder från 15 länder och fem kontinenter. Den genomsnittliga 

kostnadsökningen för järnvägsåtgärder i tätort (urban miljö) var 45 procent. För de 25 

procent av järnvägsåtgärderna som hade störst avvikelser var den genomsnittliga 

kostnadsökningen minst 60 procent. Faktisk trafikering är i genomsnitt 51 procent lägre 

än prognostiserad. För 25 procent av järnvägsåtgärderna var faktisk trafikering i 

genomsnitt 68 procent lägre än prognostiserad. 

 

Nicolaisen och Driscoll (2016) genomförde en internationell litteraturstudie av ex post 

inom transportsektorn. Syftet var att presentera en modern praxis för ex post vid 

uppföljning av järnvägs- och vägåtgärder. För att försöka särskilja bättre ex post metoder 

från sämre studerades åtta ex post metoder från sju länder. I tabell 2 sammanfattas 

skillnader och likheter mellan metoderna. Inga länder som ingick i analysen utförde 

efterkalkyler senare än fem år efter ÖFT. Nicolaisen och Driscoll (2016) förespråkar 

metaanalys för att öka återföringen av kunskap, vilket endast England och Norge hade 

utfört. Metaanalys, även kallat aggregerad analys, används för att studera flera åtgärder 

och för att identifiera systematiska fel och belysa osäkerheter eller problematik med ex 

ante metodiken. Upprättande av samhällsekonomiska analyser ex ante borde enligt 
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Samset och Christensen (2017) baseras på erfarenhet från ex post, helst från många 

liknade åtgärder. 

 

Nicolaisen och Driscoll (2016) presenterade även en fallstudie av ex post metoder som 

används i England och Norge, vilket sammanfattas i tabell 3. Den metodik som används 

i England kallas Post Opening Project Evaluation (POPE), och har funnits sedan 2002. 

Innan POPE utvärderades endast skillnad mellan prognostiserad och faktiskt utfall av 

trafikering för stora huvudvägar. I England har metaanalys utförts år 2011 och 2013, 

några exempel visas i tabell 3. I Norge har krav på uppföljning ex post funnits sedan 2006. 

För att utföra ex post används verktyget EFFEKT som är Norges CBA-modell. Verktyget 

är utvecklat för att utföra ex ante för vägåtgärder, men används även vid ex post. En intern 

metaanalys visade att sannolikheten för över- eller underskattning av investerings-

kostnaden var lika stor. 

 

Det finns tre huvudsakliga problem kring ex post enligt den internationella jämförelse 

som Nicolaisen och Driscoll (2016) utfört. För det första finns det en uppenbar brist på 

standardiserade metoder på nationell nivå för att genomföra utvärdering i efterhand, vilket 

hindrar jämförbarhet och möjligheten att lära sig av ex post. Trots att användningen av ex 

post globalt är omfattande vid utvärdering av investeringar i transportinfrastrukturen finns 

det stora skillnader i kvalitet och omfattning. För det andra finns det ett utbrett problem 

med att inhämta, registrera och lagra data bland myndigheter inom transportplanering. 

Detta problem kan ofta finnas trots att en myndighet har årtionden av praxis. Det tredje 

problemet är att det inte finns någon standard för hanteringen av nollalternativet (ingen 

åtgärd/gör-minimum) som den planerade åtgärden ska jämföras mot. Hur nollalternativet 

hanteras har en stor påverkan för kostnader, nyttor och de sociala/miljömässiga 

konsekvenserna. Det finns fortfarande en brist på forskning som fokuserar på 

lärandepotential av ex post. Nicolaisen och Driscoll (2016)  har dock inte presenterat 

någon modern praxis för ex post vid uppföljning av järnvägs- och vägåtgärder. 
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Tabell 2: Internationell jämförelse ex post  

Land Trafikslag Kriterier (miljoner) Ex post år Metaanalys 

Australien Väg Inte definierat Inte definierat Nej 

England Väg Alla > £10  ÖFT+0 Ja 

  Alla mellan £1-10  ÖFT+0 & 5 Ja 

Frankrike Järnväg, väg, sjöfart, 

luftfart 

Alla > €82 ÖFT+3 till 5 Nej 

Nya Zeeland Väg, tunnel, bussvägar Urval  

> NZ$ 0,5-30 

ÖFT+0 till 3 Nej 

Norge Väg Årligt urval 3-5 st.  

> NOK 200 

ÖFT+5 Ja 

Skottland Väg Alla > £5 ÖFT+0 & 3 till 5 Nej 

USA Järnväg Alla statligt finansierade ÖFT+2 Nej 

Sverige Väg och järnväg Alla i nationell plan > 50 

miljoner kronor 

Alla i länsplan > 25 

miljoner kronor 

ÖFT+0 & ÖFT+5 Nej 

Källa: Nicolaisen och Driscoll (2016) och Trafikverket (2017)   
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Tabell 3: Metodik ex post i England och Norge  

 England Norge 

Syfte ”Identifiera i vilken utsträckning de förväntade effekterna av 

individuella motorvägsförbättringssystem har realiserats och för 

att identifiera lärdomar som sedan kan användas för att informera 

tänkandet på nuvarande och framtida nationella 

bedömningsmetoder” (s. 10) 

 

Ett av de viktigaste målen med utvärdering i 

efterhand är att analysera orsaker till avvikelser i 

effekter mellan ex ante och ex post, och om det 

nationella vägprogrammet levererar de nyttor som 

uppskattats innan en åtgärd utfördes. 

Uppföljning av Prognostiserad vs. faktisk trafik 

Investeringskostnad 

Kostnadseffektivitet 

Trafiksäkerhet 

Tillgänglighet 

Miljöeffekter 

Integrering med lokala, regionala och nationella planer och 

program 

Faktisk trafikering, -investeringskostnad och data för 

olyckor 

Exkluderar Framgår inte i studien Icke-monetariserade nyttor och kostnader 

Metaanalys 

(tre exempel) 

1. Plotta faktiskt utfall av trafik för liknande åtgärder mot vad som 

antogs, ett systematiskt fel var en överskattning av andelen fordon 

som använde förbifarten. 

2. Olika fördelningskurvor för liknande åtgärder för att visa 

procentuell avvikelse mot prognostiserad trafik. 

3. Fördelningskurva för kostnadsuppföljning med procentuell 

avvikelse mot uppskattad kostnad. 

 

1. Fördelningskurva för kostnadsuppföljning med 

procentuell avvikelse mot uppskattad kostnad. 

2. Analys av hur många åtgärder som hade 

högre/lägre nytta efter ex post. 

3. Jämför nuvärde mellan ex ante och ex post. 

 

Källa: Nicolaisen och Driscoll (2016) 
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Kelly m.fl. (2015) har undersökt 10 stora transportprojekt som fick bidrag från 

Europeiska Unionen. Ingen av dessa åtgärder var från Sverige men resultatet visar att det 

finns ett uppenbart dilemma kring när i tiden en ex post bör upprättas. I teorin bör ett 

projekt utvärderas först efter att alla effekter som projektet medför har inträffat, vilket 

oftast är väldigt lång tid. Enligt praxis är kompromissen tre till fem år. Förekomsten av 

institutional memory loss innebär att det i praktiken inte är rimligt att vänta tills alla 

effekter som åtgärden medför har realiserats. Institutional memory kan definieras som 

lagrad kunskap och erfarenhet inom en organisation. Trafikverket utför en enklare form 

av ex post vid ÖFT+0 och försöker upprätta en mer fullständig ex post vid ÖFT+5. Valet 

av ÖFT+5 stämmer väl överens med den internationella praxis som Kelly m.fl. (2015) 

och Nicolaisen och Driscoll (2016) identifierat. Kunskapsåterföring kan anses vara mer 

meningsfullt om informationen är aktuell, att vänta ett tiotal år kan därför innebära att 

informationen blivit inaktuell. 

 

En ex post har upprättats för tunnelbanan i Stockholm med resultatet att tunnelbanan var 

samhällsekonomiskt lönsam. Den första delen av tunnelbanan öppnade för trafik 1950 

och den största delen av tunnelbanesystemet var färdigbyggt 1960. Prognosåret för 

framtida effekter som användes i artikeln var 2006 och den livstid som användes ex post 

var 50 år, genom ett antagande att den var färdigbyggd och öppnade för trafik år 1956. 

Kostnaderna och nyttorna hade inte uppskattats för Stockholms tunnelbana innan den 

byggdes. Det fanns alltså ingen ex ante att jämföra med. Analysen innebar en ex post 

beräknad i efterhand för åtgärdens livstid 1956-2006 (Börjesson m.fl., 2014). Alla 

effekter av Stockholms tunnelbana hade hunnit realiserats, även om de inte uppskattats 

innan byggnation. Att upprätta en ex post efter kalkylperiodens slut när all information är 

känd, och oavsett trafikslag innebär helt andra förutsättningar än de som Trafikverket 

måste hantera vid ÖFT+5. Att vänta till kalkylperioden är slut är fördelaktigt för att 

effekterna har realiserats, men internationell praxis som nämnts ovan är maximalt fem år.  

 

 

CBA är en metod och som Flyvbjerg (2007) beskriver gäller talesättet skräp in, skräp ut. 

Det är därför extremt viktigt att känslighetsanalyser genomförs och beskrivning av 

osäkerheter framgår tydligt. Annars kan inte beslutsfattare fatta informerade beslut. Enligt 

3.2 Kritik mot Cost-Benefit Analys 
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Van Wee (2012) är ex ante CBA en standardmetod inom transportinfrastruktur för 

västländer. Det finns stark kritik mot CBA utifrån ett etiskt perspektiv, exempelvis 

nyttomaximering. Men trots kritik är det viktigaste enligt Van Wee (2012) att vara 

medveten om metodens begränsningar och belysa dessa från ett etiskt perspektiv. Många 

beståndsdelar i CBA innehåller olika nivåer av osäkerhet enligt Asplund och Eliasson 

(2016). Uppskattad kostnad, värdering av nyttor, prognoser för framtida efterfrågan och 

vilka effekter en åtgärd medför är delar som innehåller osäkerhet. Därför undersöktes hur 

robust CBA är med hänsyn till dessa osäkerheter, och slutsatsen blev att CBA var robust 

mot alla dessa former av osäkerheter. Investeringskostnaden och efterfrågan på 

transporter är de två osäkerheter som påverkar utfallet av CBA mest. Även små 

reduktioner av osäkerhet är viktiga för att öka analysens träffsäkerhet. Trots förekomst av 

olika typer av osäkerheter har CBA större fördelar än nackdelar och därför användbar för 

att rangordna och välja mellan olika åtgärder i transportinfrastrukturen.  

 

 

Sammanfattningsvis finns det ingen identifierad forskning som beskriver hur en ex post 

ska upprättas. Endast en litteraturstudie som handlar om ex post har genomförts av 

Nicolaisen och Driscoll (2016) som jämför länders metodik och beskriver praktiska 

problem med ex post. Även kritiken mot CBA fokuserar mer på metoden i sig och ex 

ante. Det finns ingen identifierad litteratur som enbart behandlar problematiken kring 

jämförbarheten mellan för- och efterkalkyl.  Känslighetsanalyser ska underlätta att fatta 

informerade beslut, men när ex post är aktuellt finns redan åtgärden, och utifrån den 

aspekten är känslighetsanalyser inte relevanta vid ex post. Studien som Nicolaisen och 

Driscoll (2016) utförde tar upp några praktiska problem vid upprättande av ex post, men 

ingen studie beskriver metodiken vid ex post mer ingående och detaljerat. Denna studie 

kommer därför att bidra med mer detaljerad information om metodiken för ex post vid 

ÖFT+5 som verkar vara internationell praxis. 

 

 

 

3.3 Slutsatser baserade på litteraturöversikten 
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KAPITEL 4 TEORI 

 

 

I detta kapitel beskrivs CBA utifrån ekonomisk teori. Kapitlet innehåller en jämförelse av 

Boardman m.fl. och Trafikverkets metodik för att upprätta CBA som kan identifiera 

eventuella skillnader. Avslutningsvis diskuteras syftet med ex post utifrån ekonomisk 

teori. 

 

 

CBA används som ett stöd för att beslutsfattare ska ha mer information och kunna fatta 

mer rationella beslut. Målet är en effektiv allokering av samhällets resurser. På grund av 

förekomsten av marknadsmisslyckanden finns det behov av myndighetsingripande, då 

marknaden av sig självt inte når en effektiv allokering av resurser. För att rangordna olika 

åtgärdsalternativ i transportinfrastrukturen använder analytiker CBA. Resultatet av en 

CBA presenteras i form av nettonuvärdet som är skillnaden mellan de totala 

intäkter/nyttor och kostnader som en åtgärd medför för samhället. Ett sätt att undersöka 

träffsäkerheten i CBA är att utföra analys vid olika tidpunkter för samma åtgärd. För att 

skapa förutsättningar att lära sig från ex post borde metod och utvärderingskriterier vara 

likt ex ante. Principiellt borde den enda skillnaden mellan ex ante och ex post vara att 

man har tillgång till bättre information vid ex post-analys för den aktuella åtgärden, vilket 

minskar osäkerheten jämfört med ex ante. Genom att utföra ex post kan kunskap om 

systematiska fel upptäckas för liknade åtgärder, och kunskapen kan återföras och 

användas för att öka träffsäkerheten i framtida ex ante för likande åtgärder (Boardman 

m.fl., 2011). Inom transportinfrastrukturen är denna bättre information exempelvis den 

faktiska investeringskostnaden och faktiska byggtiden, men även den verkliga trafiken 

till och med ÖFT+5. Från ett teoretiskt perspektiv finns det enligt Johansson och Kriström 

(2016) ingen stor skillnad mellan att upprätta en ex ante eller en ex post. Utvärderingar 

av åtgärder kan lära beslutsfattare om till exempel fel eller misstag i prognoser, 

uppskattning av kostnad.  

 

4.1 Cost-Benefit Analys  
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En ex post som utförs innan alla effekter har realiserats, vilket kan vara flera tiotals år i 

en kalkyl, är mer likt en uppdaterad ex ante enligt Kelly m.fl. (2015) eftersom det krävs 

prognoser för resterande effekter. Även Johansson och Kriström (2016) anser att en 

uppföljning som utförs efter att en åtgärd är slutförd men innan alla effekter av en åtgärd 

har realiserats inte är en ex post, utan mer en in medias res. Dessa skiljer sig från 

definitionen enligt Boardman m.fl. (2011) som anser att alla former av uppföljning är en 

form av ex post om en åtgärd är utförd och alla kostnader sunk till skillnad från en 

teoretiskt riktig ex post som ska utföras först efter att alla effekter realiserats. Denna studie 

utgår från definitionen av Boardman m.fl. (2011). Tidsaspekten och institutional memory 

loss gör det dock orimligt i praktiken att vänta flera årtionden tills alla effekter realiserats 

enligt avsnitt 3.1.  

 

Enligt Boardman m.fl. (2011) består en CBA av nio grundläggande steg, se tabell 4. Det 

finns svårigheter/utmaningar kopplade till varje steg. I tabellen presenteras en jämförelse 

av väletablerad praxis för upprättande av CBA och Trafikverkets metodik för CBA ex 

ante samt ex post. Den exakta indelningen mellan olika teoretiska steg kan variera mellan 

olika manualer i litteraturen för att upprätta CBA men principen är densamma.  
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Tabell 4: Steg i en samhällsekonomisk analys (CBA) 

Teoretisk metodik CBA 

(alla typer) 

Trafikverkets metodik  

ex ante 

Trafikverkets metodik  

ex post ÖFT+0 

Trafikverkets metodik  

ex post ÖFT+5 

1. Specificera alternativa 

åtgärder. 

1. Definiera och avgränsa 

alternativ. 

1. Åtgärd utförd 1. Åtgärd utförd, rekonstruerar 

JA i EVA 

2. Bedöm vems nyttor och 

kostnader som är relevanta.  

Utförs i praktiken inte på 

åtgärdsnivå 

Inte relevant Inte relevant 

3. Identifiera effektkategorier, 

kategorisera och välj hur dessa 

ska mätas. 

2. Identifiera effekter som är eller 

inte är prissatta. 

2. Enligt åtgärdens förkalkyl 2. Enligt gällande metodik för ex 

ante 

4. Uppskatta kvantitativa effekter 

under åtgärdens livstid. 

Ingår i 2.  Enligt åtgärdens förkalkyl, ingår 

i 2. 

Ingår i 2. Beskrivs i text för 

järnvägsåtgärder. För EVA-

vägåtgärder beräknas ny 

samhällsekonomisk kalkyl 

5. Monetarisera alla effekter 

(kalkylvärden). 

3. Värdera och kvantifiera 

effekter. 

3. Enligt åtgärdens förkalkyl  

6. Diskontera nyttor och 

kostnader till ett nuvärde. 

4. Sammanställ och tolka resultat 

av samhällsekonomisk kalkyl. 

4. Enligt åtgärdens förkalkyl Endast i EVA 

7. Beräkna nettonuvärde för varje 

alternativ. 

Ingår i 4. Omräkning av NNK ingår i 4. Endast NNK och endast i EVA, 

ingår i 4. 

8. Utför känslighetsanalyser. 5. Utför känslighetsanalyser.  Inte relevant Inte relevant  

9. Ge en rekommendation. Motsvarar SEB Beskrivning av 

planläggningshistorik och 

förändrad lönsamhet baserad på 

faktisk byggtid och 

investeringskostnad 

Analytikern ska identifiera och 

beskriva skillnader mellan ex 

ante och ex post 

Källa: Boardman m.fl. (2011), ASEK (2016) och Trafikverket (2017) 
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I steg ett ska en analytiker specificera de åtgärder som ska utvärderas. I detta steg kan det 

vid ex ante finnas ett stort antal möjliga åtgärdsalternativ. Utformningen av en åtgärd har 

stor betydelse för specificeringen av alternativa åtgärder.  CBA ska jämföra nettonuvärdet 

av en eller flera alternativ med ett status quo alternativ. Status quo är ett oförändrat läge 

som även benämns referens- eller nollalternativ. I de fall status quo inte är ett rimligt 

alternativ ska åtgärden jämföras mot det mest troliga alternativet (Boardman m.fl., 2011). 

Enligt ASEK (2016) ingår fem steg i en ex ante samhällsekonomisk analys. Trafikverket 

använder begreppet utredningsalternativ (UA) och jämförelsealternativ (JA). Ett eller 

flera UA ska jämföras mot ett jämförelsealternativ (JA). Ett JA motsvarar status 

quo/referens-/nollalternativ. De relevanta effekterna av en åtgärd uttrycks som skillnaden 

mellan JA och UA. Kostnader och fördelar för ett eller flera UA beräknas jämfört med 

ett JA. 

 

I det andra steget ska analytikern bedöma vilka nyttor och kostnader som är relevanta. 

Det beror på vilket perspektiv som åtgärden analyseras utifrån, oftast nationellt eller 

globalt. Ett nationellt perspektiv beaktar endast nyttor och kostnader som påverkar landets 

medborgare och regering. Ett globalt perspektiv beaktar alla nyttor och kostnader oavsett 

hemland. Oftast beaktas endast det nationella perspektivet; kritiker menar att det finns 

skäl att beakta det globala perspektivet, främst på grund av den globala 

miljöproblematiken (Boardman m.fl., 2011). Trafikverket utgår alltid från det nationella 

perspektivet eftersom CBA endast beaktar effekter för medborgare och näringsliv i 

Sverige. Vilket perspektiv som ligger till grund för analys avgörs alltså inte för varje 

enskild åtgärd (ASEK, 2016). Steg två är därför inte relevant i praktiken eftersom det inte 

utförs på åtgärdsnivå. 

 

I det tredje steget ska analytikern identifiera effektkategorier för de alternativa åtgärderna, 

kategorisera dessa som kostnader eller nyttor och specificera hur varje kategori ska mätas. 

Analytikern ska enligt CBA använda effektkategorier som påverkar nyttan för aktörer i 

samhället, oftast som sagt ur ett nationellt perspektiv. För att kunna använda effekt-

kategorier krävs effektsamband, fastställda samband mellan effekten som åtgärden 

medför och påverkan på individers nytta. Effektsamband kan vara mer eller mindre 
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uppenbara; gemensamt är att det krävs forskning, vilken ibland pekar åt olika håll. Att 

andelen trafikolyckor beror på mängden trafik är ett exempel på ett mer uppenbart 

effektsamband. Att kortare resväg ger effekter i form av bland annat minskade 

fordonskostnader och restidsbesparing är ett annat exempel. Olika grupper av individer 

kan ha olika synsätt på vad som förbättrar eller försämrar nyttan. Det är då fördelaktigt 

att använda två kategorier för att belysa dessa olika synsätt. Problem i detta steg kan vara 

att någon relevant effektkategori blir utelämnad eller att det saknas kunskap om ett 

effektsamband; kritiker hävdar att det är vanligt (Boardman m.fl., 2011). Analytikern 

måste reda ut vilka effekter som hade inträffat oberoende av åtgärden och vilka som 

inträffar på grund av åtgärden. Oberoende effekter tas upp i både JA och UA, effekter 

som inträffar till följd av åtgärden tas endast upp i UA. Allt som ökar individers välfärd 

ska ingå som intäkter, vilket anges med ett positivt tecken i kalkylen och effekten ses 

endast som en fördel om individer har en betalningsvilja. För kostnader gäller det 

motsatta, kostnader i en kalkyl avser alternativkostnaden, resursens värde i alternativ 

användning. Enligt Trafikverket finns ytterligare ett problem kopplat till detta steg, vilket 

är att analytikern dubbelräknar vissa effekter. Den samhällsekonomiska kalkylen måste 

ta hänsyn till samtliga kostnader och effekter under åtgärdens livslängd, vilken inom 

Trafikverket antas variera mellan 15 och 60 år (ASEK, 2016). Steg tre enligt Boardman 

m.fl. (2011) ingår i steg två enligt Trafikverkets metodik utifrån ASEK (2016). 

 

I det fjärde steget ska en analytiker uppskatta kvantitativa effekter under åtgärdens livstid. 

Effekter sträcker sig under livslängden för en åtgärd i transportinfrastrukturen. Detta steg 

kräver årliga prognoser för trafikering, resenärer och gods. Utifrån detta kan analytikern 

till exempel för en vägåtgärd uppskatta fordonskostnader, olycksreducering och antalet 

räddade liv. I praktiken är det komplicerat att uppskatta effekter över tid men det är också 

viktigt att göra det. Det är mer problematiskt om åtgärden kännetecknas av följande; om 

den sträcker sig över väldigt lång tid, om effektsamband är komplexa eller om åtgärden 

är unik. Detta steg kan påverkas av felaktigheter i framtida prognoser (Boardman m.fl., 

2011). Steg fyra i metodiken för CBA enligt Boardman m.fl. (2011) ingår i steg två i 

Trafikverkets metodik utifrån ASEK (2016).   
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I det femte steget ska varje effekt som en åtgärd medför monetariseras, värderas i kronor. 

För att kunna värdera effekter krävs användning av kalkylvärden baserat på forskning och 

internationella rekommendationer. Exempel på kalkylvärden är värdet för ett statistiskt 

liv och inbesparad restid. Att värdera effekter där det saknas en väl fungerande marknad 

för att prissätta effekter är komplicerat. Om det inte finns någon individ som har en 

betalningsvilja har effekten värdet noll i en CBA. Det finns kritiker och myndigheter som 

av olika anledningar inte vill värdera ett liv i kronor. De använder oftast alternativa 

metoder, till exempel multikriterieanalys eller kostnads-effektivitetsanalys (Boardman 

m.fl., 2011). Steg fem enligt Boardman m.fl. (2011) stämmer väl överens med steg tre i 

ASEK (2016) som säger att vissa effekter är enklare att värdera, exempelvis inbesparad 

restid i minuter vid kortare resväg. Kalkylvärden används för att värdera till exempel 

emissioner, restid och trafiksäkerhet. En del av dessa kalkylvärden baseras på 

marknadspris för exempelvis bränsle och löner för arbete. Vissa varor saknar 

marknadspris eller har ett missvisande marknadspris på grund av marknads-

misslyckanden.  I dessa fall används istället individers betalningsvilja som uppskattas i 

särskilda studier, det som en individ är villig att betala för har ett värde. En sådan studie 

av betalningsvilja kan ge värden för exempelvis trafiksäkerhet och kortare restid. Det är 

svårt att värdera ekologiska konsekvenser som en åtgärd medför, även om dessa effekter 

kan vara av betydande storlek. Det innebär en risk att svårvärderade effekter förbises. 

Dessa bör då beskrivas verbalt för att inte bli utelämnade i analysen. Kalkyler ska 

uttryckas efter att inflationen är borträknad, i reala priser. Alla priser uttrycks i ett 

penningvärde för ett givet basår (ASEK, 2016).   

 

Diskontering av framtida nyttor och kostnader sker i det sjätte steget enligt Boardman 

m.fl. (2011). Individer föredrar att konsumera idag istället för att vänta; om de ska vänta 

kräver de någon form av kompensation. Tidspreferenser ligger till grund för denna 

princip, individer värderar generellt sin egen konsumtion högre än framtida generationers.  

Åtgärder i infrastruktur har oftast kostnader och nyttor som sker över tid. För att framtida 

kostnader och nyttor ska bli jämförbara med dagens används diskontering där resultatet 

är ett nuvärde. Det finns en alternativkostnad kopplat till resurser som används för en 

investering i transportinfrastruktur, med diskontering blir kostnaden jämförbar med andra 

projekt. Nuvärdet (PV) beräknas separat för nyttor (B) och kostnader (C) från år t till år 

n efter att nyttor respektive kostnader har dividerats med (1 + 𝑠)𝑡, vilket framgår av 
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ekvation (1) och (2), s är den sociala diskonteringsräntan, även kallad den samhälls-

ekonomiska diskonteringsräntan.  

 

 
𝑃𝑉(𝐵) = ∑

𝐵𝑡

(1 + 𝑠)𝑡

𝑛

𝑡=0

   (1) 

 

 
𝑃𝑉(𝐶) = ∑

𝐶𝑡

(1 + 𝑠)𝑡

𝑛

𝑡=0

 (2) 

 

En inflationsjusterad real diskonteringsränta på 3,5 procent rekommenderas för projekt 

med en livslängd som inte överstiger 50 år (Boardman m.fl., 2011). Att diskontera 

stämmer överens med steg fyra i ASEK (2016). Diskontering av en åtgärds effekter till 

nuvärde sker enligt Trafikverkets metodik till ett kalkylmässigt trafikstartår. Detta 

trafikstartår är gemensamt för alla planerade åtgärder för att öka jämförbarheten mellan 

olika åtgärder. Trafikverkets diskonteringsränta är enligt gällande kalkylvärden 3,5 

procent och kalkylperioden som normalt används är 40 eller 60 år. Vissa delar av åtgärden 

kan ha en kortare livslängd, till exempel en spårväxel på järnväg; livslängden i detta fall 

styr behovet av reinvesteringar (ASEK, 2016).  

 

I det sjunde steget enligt Boardman m.fl. (2011) beräknas nettonuvärdet (NPV) för varje 

alternativ; det är skillnaden mellan nuvärdet av nyttor och kostnaderna, vilket visas i 

ekvation (3). 

 

 𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉(𝐵) − 𝑃𝑉(𝐶) (3) 

 

 

Beslutsregeln enligt Boardman m.fl. (2011) är att alternativet är samhällsekonomiskt 

lönsamt jämfört med status quo om nettonuvärdet är positivt, se ekvation (4). Det blir 

endast positivt om nuvärdet av nyttor överstiger nuvärdet av kostnaderna, se ekvation (5).  
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𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉(𝐵) − 𝑃𝑉(𝐶) > 0 (4) 

 

𝑃𝑉(𝐵) > 𝑃𝑉(𝐶) (5) 

 

Nettonuvärdet är enligt Boardman m.fl. (2011) ett mer lämpligt beslutskriterium än till 

exempel en nytto- och kostnadskvot. Även om nettonuvärdet kan användas för en mer 

effektiv allokering av resurser är det inte säkert att det indikerar den mest effektiva 

allokeringen av resurser. Nettonuvärdet är beroende av de alternativ som är aktuella. Om 

ett alternativ är den mest effektiva allokeringen av resurser är också nettonuvärdet som 

högst. Men den optimala nivån är oftast inte känd. Alternativen som tas fram kan på grund 

av praktiska problem, eller att alla möjliga alternativ inte beaktats, avvika från ett optimalt 

alternativ. Vid fler än ett alternativ ska det med högst positivt nettonuvärde väljas enligt 

beslutsregeln om den samhällsekonomiska kalkylen innehåller samtliga effekter. Om 

inget av alternativen har ett positivt nettonuvärde givet att alla relevanta effekter är med 

går det inte att motivera att förändra status quo (Boardman m.fl., 2011). Förekomsten av 

svårvärderade effekter innebär då att den samhällsekonomiska lönsamheten inte kan 

avgöras genom att beakta det beräknade nettonuvärdet, framförallt för åtgärder med ett 

nettonuvärde nära noll. Trafikverket beräknar nettonuvärdet och en nettonuvärdeskvot 

vilket ingår i steg fyra i Trafikverkets metodik (ASEK, 2016), se tabell 4. Om 

Trafikverkets val av åtgärd och analyser är utförda enligt bästa tillgängliga metod bör 

dock relevanta alternativ ha beaktats.   

 

Skillnaden mellan att använda nytto- och kostnadskvot (B/C) jämfört med nettonuvärde 

och nettonuvärdeskvot NNK presenteras genom ett exempel i tabell 5. Anta alternativ 1 

och 2 för en åtgärd med investeringskostnaden (C) 1 miljon respektive 10 miljoner 

kronor. Nyttorna för alternativen uppgår till 2 miljoner respektive 12 miljoner kronor. 

Alternativ 1 är bättre jämfört med alternativ 2 utifrån B/C och NNK, men alternativ 2 ger 

högst nuvärde. Enligt Boardman m.fl. (2011) är nettonuvärdet det mest lämpliga 

beslutskriteriet för samhället som helhet. Detta har sin bakgrund i att samhället får mest 

nytta om alternativ 2 utförs. Ur ett budgetperspektiv för en enskild myndighet kan dock 

alternativ 1 vara bättre jämfört med alternativ 2 för att få mest nytta per spenderad krona.  
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Tabell 5: Jämförelse B/C, NNV och NNK  

 Alternativ 1 Alternativ 2 

B/C 2/1=2 12/10=1,2 

NNV 2-1=1 12-10=2 

NNK 

 
(2-1)/1=1 (12-10)/10=0,2 

  

 

Att utföra känslighetsanalyser ingår i det åttonde steget. Känslighetsanalyser 

rekommenderas eftersom det i praktiken är svårt att beräkna samtliga effekter exakt, och 

för att nettonuvärden är uppskattningar. Det förekommer mer eller mindre osäkerhet i 

åtgärdens uppskattade effekter och värderingen/monetariseringen av dessa. I teorin kan 

varje variabel i en kalkyl variera, varför känslighetsanalyser i praktiken måste utföras för 

de variabler som bedöms ha störst påverkan på kalkylens resultat. Det är rekommenderat 

att genomföra en känslighetsanalys med avseende på diskonteringsräntan. Det kan finnas 

osäkerhet om diskonteringsräntan eftersom det är en avvägning mellan nuvarande och 

framtida generationers behov. Att välja ut ett fåtal variabler för känslighetsanalys kan 

innebära bias, men avvägningen är nödvändig (Boardman m.fl., 2011). Trafikverket utför 

känslighetsanalyser enligt steg fem i sin metodik. För åtgärder med minst 200 miljoner 

kronor i investeringskostnad ska fyra känslighetsanalyser utföras; högre investerings-

kostnad, högre koldioxidvärdering, ingen trafiktillväxt men även högre trafiktillväxt än i 

prognosen. För vägåtgärder där investeringskostnaden överstiger 200 miljoner kronor ska 

även en femte känslighetsanalys utföras, som är 12 procent lägre personbilstrafik än 

dagens nivå. Det finns undantag för att utföra den sista känslighetsanalysen för 

vägåtgärder om det finns betydande praktiska svårigheter (ASEK, 2016). Trafikverket 

utför alltså inte känslighetsanalyser med avseende på diskonteringsräntan i förkalkyler 

trots att det är rekommenderat. Det finns ingen identifierad litteratur som beskriver 

behovet av känslighetsanalys vid ex post, men eftersom åtgärden redan är utförd är det 

troligtvis överflödigt att lägga tid och resurser på detta steg, se även avslutande 
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sammanfattning i kapitel 3. Trafikverket utför inga känslighetsanalyser för vägåtgärder 

vid ÖFT+5.  

 

I det nionde och sista steget ska den som upprättat CBA ge en rekommendation. Det kan 

verka självklart att analytikern ska rekommendera det alternativ som har högst 

nettonuvärde. Nettonuvärdet är emellertid en uppskattning och känslighetsanalyser kan 

antyda att ett alternativ med lägre nettonuvärde men med högre robusthet för förändringar 

är ett bättre alternativ. CBA är normativt eftersom det beskriver hur resurser borde 

fördelas. CBA är endast en del i ett beslutsunderlag som beslutsfattare har att ta ställning 

till, och indikerar om det är en effektiv allokering av resurser jämfört med andra åtgärder 

eller alternativ. Politiker kan av olika anledningar välja att bortse från samhälls-

ekonomiska argument (Boardman m.fl., 2011). Trafikverkets SEB innehåller en 

sammanvägd lönsamhetsbedömning, en nyttofördelningsanalys och en transportpolitisk 

måluppfyllelseanalys, och motsvarar därför det nionde steget som Boardman m.fl. (2011) 

anser måste ingå. Enligt Welde m.fl. (2013) påverkas Trafikverkets val av åtgärder i 

planeringsprocessen starkt av ett positivt nettonuvärde.  

 

Utifrån ovanstående jämförelse stämmer Trafikverkets metodik ex ante för att upprätta 

en allmän CBA ganska väl överens med den väletablerade metodiken av Boardman m.fl. 

(2011) enligt tabell 4. Förutsättningen för att lära sig av ex post är att jämförbarheten 

mellan för- och efterkalkyl är så hög som möjligt. Metodiken för ex post ska därför vara 

lik ex ante. 

 

 

Utifrån ekonomisk teori i enlighet med Boardman m.fl. (2011) är syftet med ex post att 

bidra med information och lärande om den enskilda åtgärden och om liknande framtida 

åtgärder är värda att genomföra. Om en åtgärd visade sig vara lönsam eller mer lönsam i 

efterkalkylen jämfört med förkalkylen innebär det att liknande åtgärder bör genomföras i 

framtiden. Om åtgärden däremot skulle vara olönsam i efterkalkylen bör liknande 

åtgärder inte genomföras i framtiden. Men även en samhällsekonomiskt olönsam åtgärd 

kan anses ge viktiga bidrag till andra politiska mål, och det kan finnas betydande 

4.2 Syfte med ex post 
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svårvärderade effekter eller andra aspekter som den samhällsekonomiska analysen i 

praktiken inte kan beakta. Därför är det inte endast den samhällsekonomiska lönsamheten 

vid ex post som kan avgöra om liknande åtgärder bör genomföras eller inte. Boardman 

m.fl. (2011) anser att en jämförelse av ex ante och ex post kan ge kunskap till 

beslutsfattare om effektiviteten av CBA som metod för beslutsunderlag och utvärdering. 

En sådan jämförelse bör ge information om träffsäkerheten i ex ante, om antaganden som 

gjorts var rimliga och om det finns skillnader mellan för- och efterkalkyl. 
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KAPITEL 5 METOD 

 

 

I detta kapitel motiveras val av metod och åtgärder och presenteras en teoretisk 

referensram samt en beskrivning av hur analysen ska ske. Kapitlet sammanfattar även de 

Excelbaserade mallar som Trafikverket använder vid ex post. 

 

Denna studie är en fallstudie av ex post för två trafikslag inom Trafikverket, järnvägs- 

och vägåtgärder. Utifrån en fallstudie kan metodiken för efterkalkyler beskrivas för att 

redogöra för aktuell metodik och identifiera eventuella förbättringsområden. En fallstudie 

kännetecknas av att undersöka ett eller ett fåtal fall för att få mer detaljerad och 

djupgående kunskap om det som undersöks. Det går inte att generalisera resultaten från 

få observationer eller litet urval och Flyvbjerg (2007) hävdar att en del forskning inom 

transportsektorn pekar åt olika håll, framförallt när det handlar om risk och kostnader. 

Flyvbjerg (2007)  kritiserar användandet av ett litet urval som inte ger utrymme att utföra 

statistisk analys på ett systematiskt sätt. Resultatet från sådana studier kommer mest 

troligt att bero på åtgärdsspecifika egenskaper. En statistisk analys av åtgärder inom 

transportinfrastrukturen motsvarande den som Flyvbjerg (2007) har genomfört enligt 

avsnitt 3.1 hade kunnat ge statistisk information om avvikelser mellan för- och 

efterkalkyler uttryckt i procent utifrån ekonometrisk regression och hypotesbaserade 

tester. En ekonometrisk studie liknande den som Flyvbjerg (2007) har genomfört skulle 

visa om det finns statistiskt signifikanta avvikelser mellan för- och efterkalkyler. 

Nackdelen med en sådan studie är att resultatet inte beskriver metodik eller kan identifiera 

på vilket sätt ett enskilt land kan förbättra sina uppskattningar i förkalkyler. En sådan 

studie visar vad som blivit fel men inte nödvändigtvis varför eller när det blev fel. Det 

visar inte heller hur ett land kan förbättra sin ex post metodik för att öka 

kunskapsåterföringen i planeringsprocessen och på det sättet förbättra ex ante.   

 

I enlighet med Nicolaisen och Driscoll (2016) är det lämpligt att genomföra en fallstudie 

för att erhålla kunskap om metodik och lärandepotential av ex post. Se identifierade 

skillnader i metodik mellan England och Norge enligt avsnitt 2.4 och tabell 3. Denna 
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studie undersöker ex post utifrån ett teoretiskt, metodiskt, och empiriskt perspektiv i 

Sverige utifrån exempel från Trafikverket, vilket gör det fördelaktigt att använda en 

kvalitativ analysmetod likt Nicolaisen och Driscoll (2016) för att besvara aktuell 

frågeställning. Det är metoden för att utföra ex post och eventuella förbättringsmöjligheter 

som är intressant för denna studie. Denna studie kommer endast behandla ett land och 

kommer därför ha större utrymme att analysera metodiken och valda åtgärder mer 

ingående än Nicolaisen och Driscoll (2016). 

 

Nackdelen med en fallstudie är att resultatet kan variera i större utsträckning beroende på 

vem som utför den och vilken förkunskap/bakgrund författaren har. Eftersom författaren 

skriver examensarbetet i samarbete med en myndighet finns det ett uppenbart dilemma 

att försöka utföra analysen på ett objektivt sätt. Författaren måste behandla eventuell 

information från förvaltare av kalkylverktyg eller analytiker/experter inom myndigheten 

utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Objektivitet underlättas genom att försöka minimera 

användandet av personlig kommunikation som källa i studien och använda skriftlig 

information före muntlig. Det är därför nödvändigt att utgå från en analytisk referensram 

vid analys av valda åtgärder.  

 

Vilka områden som ska analyseras framgår av tabell 6. Utifrån de teoretiska stegen som 

Boardman m.fl. (2011) tagit fram, och som kan anses vara relevanta för ex post ska en 

förkalkyl och två efterkalkyler för en järnvägsåtgärd respektive en vägåtgärd analyseras. 

En fråga som är genomgående för alla stegen är om de genomförs på olika sätt eller ger 

olika resultat i de tre kalkylerna. Eventuella skillnader diskuteras vidare i resultatkapitlet. 

Informationen från ÖFT+5 sammanställs i en ny SEB för vägåtgärden. På grund av detta 

i kombination med beräkningar från kalkylverktyget EVA är informationsmaterialet vid 

ex post mer omfattande för vägåtgärden än järnvägsåtgärden. Jämförelsen mellan 

Boardman m.fl. (2011) och Trafikverkets metodik kan identifiera eventuella avvikelser 

eller praktiska problem med ex post. Att analysera efterkalkyler inom Trafikverket 

innebär en jämförelse av förkalkyl och två olika typer av efterkalkyler, ÖFT+0 och 

ÖFT+5. De allmänna kalkylförutsättningarna som har använts vid ex ante och ÖFT+5 

kommer att jämföras för vägåtgärden, eftersom det endast är för vägåtgärder som NNK 

beräknas på nytt vid ÖFT+5. Se avsnitt 2.2. Om det finns skillnader i 
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kalkylförutsättningarna ska dessa diskuteras i resultatkapitlet. Analysen innebär även en 

jämförelse av två trafikslag, järnväg och väg eftersom det finns skillnad i metod vid 

ÖFT+5 beroende på trafikslag.  

 

  

Tabell 6: Analysmetod  

Boardman m.fl. (2011) nio steg Analysområden 

1. Specificera alternativa åtgärder. Analysrubrik: Specificera alternativ 

åtgärd 

 

2. Bedöm vems nyttor och 

kostnader som är relevanta. 

Inte relevant 

3. Identifiera effektkategorier, 

kategorisera och välj hur dessa 

ska mätas. 

Analysrubrik: Effektkategorier 

 

4. Uppskatta kvantitativa effekter 

under åtgärdens livstid. 

Analysrubrik: Kvantitativa effekter 

under åtgärdens livstid 

 

5. Monetarisera alla effekter 

(kalkylvärden). 

Analysrubrik: Monetariserade 

effekter 

 

6. Diskontera nyttor och kostnader 

till ett nuvärde. 

Analysrubrik: Diskontering 

 

7. Beräkna nettonuvärde för varje 

alternativ. 

Analysrubrik: Nettonuvärde eller 

NNK 

 

8. Utför känslighetsanalyser. Inte relevant 

9. Ge en rekommendation. Analysrubrik: Bedömning 
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Valet av åtgärder har skett från Trafikverkets årsredovisningar mellan år 2011 till 2016 

inklusive internt material till årsredovisningen år 2017. I detta material fanns totalt 199 

efterkalkyler för järnväg och väg, bestående av både ÖFT+0 och ÖFT+5. För 79 av dessa 

åtgärder är inte ÖFT+5 aktuell ännu, och av de 120 som återstår har 71 stycken en ÖFT+5 

som är utförd innan 2017. Enligt avsnitt 2.1 och 2.2 har metodiken för efterkalkyler 

förändrats för att bli gemensam sedan sammanslagningen av de två tidigare separata 

infrastrukturmyndigheterna. För att analysera Trafikverkets metodik är författarens 

bedömning att det är fördelaktigt att utgå från senast utförda efterkalkyler, för att analysen 

ska baseras på nu gällande metodik som Trafikverket använder, vilket ger resultat högre 

relevans. Senast utförda ÖFT+5 är de som upprättats 2017. Av de 49 som finns kvar är 

14 stycken från årsredovisningen 2011 inte aktuella om ÖFT+5 ska vara utförd år 2017. 

Av de 35 åtgärder som återstår är 19 nämnda i årsredovisning 2012 och 16 i 

årsredovisningen år 2017, eftersom tre åtgärder i årsredovisningen år 2012 skulle följas 

upp år 2013 istället. Eftersom uppföljningen har flyttats fram ett år för dessa tre är inte 

ÖFT+5 aktuell ännu. De 16 kvarstående åtgärderna består av sju järnvägsåtgärder och nio 

vägåtgärder. Av vägåtgärderna är det sex stycken som använder rätt efterkalkylsmall som 

kallas ”bilaga 7” för åtgärder beräknade i kalkylverktyget EVA. Av dessa sju 

järnvägsåtgärder och sex vägåtgärder borde inte valet av åtgärder till denna studie påverka 

bedömningen av Trafikverkets metodik. Alla uppföljningar följer interna riktlinjer och 

rapporteras i standardiserade mallar. Till denna studie har järnvägsåtgärden ”Malmbanan, 

övriga uppgraderingsåtgärder Abisko Östra” och vägåtgärden ”Väg 55 Förbifart 

Katrineholm” valts ut. Trafikverket utgår från den förkalkyl som var aktuell i den senaste 

transportplanen när byggstartbeslut togs och jämför med denna i efterkalkylen. Studien 

har utgått från respektive vald åtgärds SEB som förkalkyl och till viss del kompletterande 

dokumentation vilka finns för åtgärderna på Trafikverkets externa hemsida för nationella 

planen 2010-2021. Efterkalkylerna finns som internt arbetsmaterial. 

 

Denna studie börjar med att jämföra förkalkylen med ÖFT+0 och ÖFT+5 för Väg 55 

Förbifart Katrineholm. Jämförelsen sker separat för vart och ett av de nio stegen som 

anses vara relevanta vid upprättande av efterkalkyl. Det finns analysrubriker i tabell 6 

som studien avser att behandla i följande kapitel.  Denna studie ska belysa eventuella 

systematiska fel eller utvecklingspotential utifrån analysen av två åtgärder. 

Åtgärdsspecifika resultat och skillnader beskrivs för att undersöka Trafikverkets metodik. 
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Detta upprepas för järnvägsåtgärden Malmbanan, övriga uppgraderingsåtgärder Abisko 

Östra.   

 

En förenklad översikt av Trafikverkets Excelbaserade mallar som har använts för valda 

åtgärder visas i tabell 7 för att ge läsaren en uppfattning om utformningen. Kalkylerna har 

inte bifogats som bilagor eftersom dessa totalt skulle utgöra ungefär 60 sidor, vilket är 

alltför omfattande. För ÖFT+0 finns inte underrubriken 3.2 eftersom förändring i nyttor 

inte beaktas förrän vid ÖFT+5, motivering finns i avsnitt 2.2. Gemensamt för alla mallar 

är att fram till punkt tre kan nästan all information klistras in från aktuell förkalkyl 

eftersom dessa punkter handlar om att ta fram information som ligger till grund för 

jämförelsen mellan för- och efterkalkyl. Därefter måste den person som upprättar 

efterkalkylen genomföra en analys och fylla i den Excelbaserade mallen.
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Tabell 7: Översikt Excelbaserade efterkalkylmallar 

ÖFT+0  ÖFT+5 Järnvägsåtgärd  ÖFT+5 Vägåtgärd (EVA) 

Identifiering av uppgifter Identifiering av uppgifter Identifiering av uppgifter 

0. Text till årsredovisning 2012 om ÖFT 

2012 

0. Text till årsredovisning 2017 om ÖFT 

2012 

0. Text till årsredovisning 2017 om ÖFT 

2012 

1. Bakgrund och motiv för åtgärden 1. Bakgrund och motiv för åtgärden 1. Beskrivning 

2. Förväntade effekter av åtgärden i 

beslutsunderlaget 

   2.1 Anläggningskostnad   

   2.2 Effekter  

   2.3 Samhällsekonomisk lönsamhet 

2. Förväntade effekter av åtgärden i 

beslutsunderlaget 

   2.1 Anläggningskostnad  

   2.2 Effekter  

   2.3 Samhällsekonomisk lönsamhet 

2. Förväntade effekter av åtgärden i 

beslutsunderlaget 

   2.1 Anläggningskostnad  

   2.2 Effekter  

   2.3 Samhällsekonomisk lönsamhet 

3. Effekter av åtgärden efter färdigställande 

   3.1 Anläggningskostnad  

   3.3 Samhällsekonomisk lönsamhet 

 

3. Effekter och lönsamhet av åtgärden efter 

färdigställande 

   3.1 Anläggningskostnad  

   3.2 Effekter  

   3.3 Samhällsekonomisk lönsamhet 

3. Effekter av åtgärden efter färdigställande 

   3.1 Anläggningskostnad  

   3.2 Effekter  

   3.3 Samhällsekonomisk lönsamhet 

4. Analys av eventuella skillnader i 

samhällsekonomisk lönsamhet 

4. Analys av eventuella skillnader i 

samhällsekonomisk lönsamhet 

4. Skillnader mellan beslutsunderlag och 

efteranalys 

   4.1 Skillnader på grund av 

innehållsförändringar 

   4.2 Skillnader på grund av nya 

effektsamband, uppdaterade verktyg eller 

nya samhällsekonomiska 

värderingar/metoder 

   4.3 Skillnad på grund av trafik/trafikering 

   4.4 Övriga skillnader 

  5. Analys av eventuella skillnader i 

samhällsekonomisk lönsamhet 

Källa: Trafikverket (2013a), Trafikverket (2013b), Trafikverket (2017b) och Trafikverket (2017d) 
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KAPITEL 6 DATA 

 

 

I detta kapitel presenteras först en kort genomgång av de valda åtgärderna. Sedan presenteras 

resultat från för- och efterkalkyler för en väg- och en järnvägsåtgärd. Skillnader mellan 

kalkyler för respektive åtgärd diskuteras utifrån de rubriker som angivits i analysmetoden.  

 

Den första åtgärden som studeras är vägåtgärden Väg 55 Förbifart Katrineholm. Riksvägen 55 

passerade genom centrala Katrineholm i JA enligt förkalkylen. Vägen utgjorde en stor 

barriäreffekt som hindrade fri rörlighet för människor i centrum. Avgaser och buller utgjorde 

en olägenhet för bostadshus intill vägen. Trafikbelastningen kunde vara upp till 18 000 fordon 

per årsmedeldygn (ÅDT) med många tunga fordon. Förändringen (UA) var en 14 kilometer 

lång förbifart och mötesfri landsväg, som innebär att en viss andel av trafiken i centrala 

Katrineholm omfördelas till förbifarten. Åtgärden att bygga en förbifart utanför Katrineholm 

skulle minska trafikbelastningen i centrala Katrineholm, vilket innebär att även buller och 

avgaser minskar. Tre större broar behövde byggas vilka ingår i åtgärden (Trafikverket, 2009a).  

 

Den andra åtgärden som studeras är järnvägsåtgärden Malmbanan, övriga 

uppgraderingsåtgärder Abisko Östra. Åtgärden genomfördes för att öka Malmbanans kapacitet. 

Detta skulle uppnås genom förändringen (UA) att förlänga mötesstationen med två avvikande 

huvudspår som skulle uppgå till 980 meter hinderfri längd. Befintlig del av spåranläggningen 

skulle rustas upp och befintlig stamplattform och informationsanläggningar skulle byggas om. 

Nybyggnationen innefattade en mellanplattform och en gång-/cykelport respektive vägport. 

Vidare skulle mötesstationen uppgraderas till största tillåtna axellast (Stax) 30 ton för att 

möjliggöra samtidig trafikering med tre stycken 750 meter långa tåg Stax 30 ton. Dessa längre 

tåg skulle trafikera Malmbanan från år 2010. I JA möjliggjorde mötesstationen endast 

tåglängden 500 meter. 
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6.1.1 Specificera alternativ åtgärd 

Om åtgärdens utformning har förändrats mellan för- och efterkalkyl finns det information redan 

vid ÖFT+0 eftersom åtgärden då är färdigställd. Utformningen kan därför inte förändras 

ytterligare fram till tidpunkten för ÖFT+5. Men eventuella skillnader i utformning mellan för- 

och efterkalkyl kan påverka jämförbarheten. 

 

Vid ÖFT+0 har inte utformningen av vägåtgärden förändrats mer än att vägsektionen vid 

brodelarna har minskat efter att den antogs i den nationella planen 2010-2021 (Trafikverket, 

2013a). Enligt ÖFT+5 finns det inte några större innehållsförändringar mellan förkalkyl och 

ÖFT+5, och därför finns det inte något som borde påverka resultatet (Trafikverket, 2017b). 

 

6.1.2 Effektkategorier 

En åtgärd medför både prissatta och icke-prissatta effekter. Vilka som ingått i de olika 

kalkylerna och om det finns skillnader framgår nedan. 

 

I förkalkylen ingår följande prissatta effekter: investeringskostnad, restid, fordonskostnad, 

godskostnad, trafiksäkerhet, utsläpp, drift och underhåll, buller och barriär. I kategorin utsläpp 

ingår koldioxid, kväveoxid, kolväte, svaveldioxid och partiklar (Trafikverket, 2009a). De icke-

prissatta effekterna som anses ha betydelse för åtgärden var påverkan för tätort, landsbygd och 

naturområde men även farligt gods och buller. Vägåtgärden bedömdes ha en positiv påverkan 

på tätorten eftersom minskad trafik leder till förbättrad miljö för oskyddade trafikanter och 

boende. Minskad risk för olyckor och skydd av grund- och ytvatten bedömdes vara positivt i 

kategorin farligt gods. Bedömningen av buller var osäker eftersom den nya förbifarten leder till 

buller längs den nya sträckningen samtidigt som buller för boende intill väg 55 i centrum skulle 

minska. Åtgärden bedömdes ha negativ påverkan för både landsbygd och naturområde. 

Landsbygden skulle påverkas genom att förbifarten tar skogs- och jordbruksmark i anspråk och 

korsar ett friluftsområde; det finns även fornlämningar i området. Kategorin naturområde 

6.1 Vägåtgärden Väg 55 Förbifart Katrineholm 
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påverkas negativt dels genom viltstängsel, vilket ökar barriäreffekten för vilt, dels genom att 

ett naturområde blir mindre (Trafikverket, 2009a).   

 

Vid ÖFT+0 sker endast en omräkning av NNK med avseende på faktisk byggtid och 

investeringskostnad. Effekterna antas vara oförändrade från vad som presenterades i 

beslutsunderlaget för åtgärden med motivet att dessa inte har börjat realiserats, och därför inte 

ingår vid ÖFT+0 (Trafikverket, 2013a).  

 

Utifrån ÖFT+5 ingår inte längre barriäreffekter och buller som prissatta effekter. Övriga 

prissatta effekter som ingår stämmer överens med förkalkylen. I efterkalkylen finns det endast 

en icke-prissatt effekt som åtgärden bedöms ha någon påverkan på. Förbifarten är en ny väg i 

en ny sträckning och bedöms ha en negativ påverkan i kategorin landskap. Resterande icke-

prissatta effekter bedömdes som försumbara jämfört med investeringskostnaden (Trafikverket, 

2017c). Det saknas en beskrivning om varför barriäreffekter och buller inte beaktas eller att det 

är en skillnad mellan för- och efterkalkyl. Dessa effekter tas inte upp under icke-prissatta 

effekter. Det saknas information och kommentarer till varför kategorierna farligt gods och tätort 

inte längre beaktas som icke-prissatta effekter.  

 

6.1.3 Kvantitativa effekter under åtgärdens livstid  

I förkalkylen anges nyttan av effekterna som skillnaden mellan UA och JA fram till prognosår 

1 som var 2020 och bedömningsperioden uppges vara 2010-2053, vilket är 43 år (Trafikverket, 

2009a). I förkalkylen nämns inte något om hur många fordon det skulle vara enligt prognos vid 

ÖFT för vägåtgärden. Enligt ÖFT+0 fanns det ett antagande i förkalkylen om att trafiken på 

förbifarten skulle vara mellan 3700-4000 fordon uttryckt i ÅDT (Trafikverket, 2013a).  

 

Vid ÖFT+0 används samma nyttor och samma tidsperioder som i förkalkylen eftersom endast 

faktisk byggtid och investeringskostnad kan ha förändrats (Trafikverket, 2013a).  
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Vid ÖFT+5 var den samhällsekonomiska nyttan av effekterna som angavs skillnaden mellan 

UA och JA fram till prognosår 1 som var 2040 (Trafikverket, 2017c). Det anges i ÖFT+5 att 

den ekonomiska livslängden enligt rekommendationer från ASEK har ändrats från 60 till 40 år 

(Trafikverket, 2017b). Skillnader i prognosår och ekonomisk livslängd utgör skillnader mellan 

förkalkyl och ÖFT+5 för den aktuella vägåtgärden. Det finns fler årtal som har förändrats, och 

de förändrade kalkylförutsättningarna sammanställs i tabell 8 i avsnitt 6.1.8. 

 

6.1.4 Monetariserade effekter 

I förkalkylen angavs alla prissatta effekter som nettonuvärde med diskonteringsår 2010 och 

prisnivå 2006. De två största nyttoposterna var minskad restid och ökad trafiksäkerhet som 

uppgick till 212,9 miljoner kronor respektive 111,9 miljoner kronor. Minskade barriäreffekter 

och buller gjorde att nyttan ökade med 35,2 miljoner kronor respektive 3,3 miljoner kronor. 

Godskostnaden minskade med 5,1 miljoner kronor vilket minskar nyttan. Ökade utsläpp samt 

ökade drift och underhållskostnader var 23 miljoner kronor respektive 39 miljoner kronor och 

minskar nyttan. Fordonskostnaden ökade 74,9 miljoner kronor vilket minskar nyttan ytterligare. 

Ovanstående innebär att den totala prissatta nyttan (B), beräknad som skillnaden mellan UA 

och JA av att bygga åtgärden i förkalkylen, var totalt 231,5 miljoner kronor. För att beräkna det 

totala nettonuvärdet ställs nyttan (B) mot investeringskostnaden (C) som uppgick till 487,4 

miljoner kronor i prisnivå 2006 (Trafikverket, 2009a).   

 

Vid ÖFT+0 används samma oförändrade prissatta nyttor som i förkalkylen eftersom dessa inte 

ska följas upp förrän ÖFT+5 (Trafikverket, 2013a). Skillnaden mellan förkalkyl och ÖFT+0 är 

att investeringskostnaden hade minskat med 35 procent från 552 till 410 miljoner kronor i 

prisnivå 2012-10. De främsta orsakerna som anges till den minskade investeringskostnaden är 

en effektiv produktionsfas och att vägsektionen blev mindre än planerat vid brodelar. Byggtiden 

blev 3 år och har inte förändrats mellan förkalkyl och ÖFT+0 (Trafikverket, 2013a). 

 

I ÖFT+5 för aktuell vägåtgärd anges prissatta effekter som nettonuvärde med diskonteringsår 

2020 och prisnivå 2014. I likhet med förkalkylen utgör minskad restid och ökad trafiksäkerhet 

de två största nyttoposterna med 1 980 miljoner kronor respektive 424 miljoner kronor. 
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Minskade transportkostnader för gods ökar nyttan med 17,9 miljoner kronor. Minskade utsläpp 

ökar nyttan med 20 miljoner kronor. Ökade fordonskostnader till följd av slitage minskar nyttan 

med 111,1 miljoner kronor. Ökad kostnad för drift och underhåll minskar nyttan med 32,9 

miljoner kronor. Ovanstående innebär att den totala prissatta nyttan (B), beräknad som 

skillnaden mellan UA och JA av att bygga åtgärden i efterkalkylen, var totalt 2 297 miljoner 

kronor. För att beräkna det totala nettonuvärdet ställs nyttan (B) mot investeringskostnaden (C) 

som uppgick till 562 miljoner kronor i prisnivå 2014 (Trafikverket, 2017c).  

 

En skillnad mellan för- och efterkalkyl är att de värderade buller- och barriäreffekterna inte har 

beaktats i efterkalkylen. Enligt (Trafikverket, 2009b) står det att dessa effekter är manuellt 

kompletterade i förkalkylen enligt beräkningen i EVA vilket betyder att de inte beräknats i 

kalkylverktyget. Detta innebär att effekterna har lagts till utifrån kompletterande beräkningar i 

Excel eller motsvarande. Barriäreffekten kan anses ha varit betydande i förkalkylen eftersom 

den utgjorde 15 procent av den totala beräknade nyttan. Buller och barriäreffekter bör inte tas 

upp som icke-prissatta effekter om dessa går att beräkna som förkalkylen indikerar. Det finns 

enligt Trafikverket (2018a) ett verktyg för att beräkna buller och inkludera detta i EVA eller 

Samkalk. Detta ska endast användas om det samhällsekonomiska värdet av buller eller en 

förändring av antalet utsatta bedöms vara av betydande storlek, som kan vara positiv eller 

negativ. I förkalkylen ökade utsläppen men de minskade i efterkalkylen. Enligt Trafikverket 

(2017c) är drivmedelseffekten på förbifartens sträcka negativ i efterkalkylen jämfört med 

positiv i förkalkylen enligt Trafikverket (2009b).   

 

6.1.5 Diskontering 

I förkalkylen var diskonteringsåret och byggstartåret år 2010. Diskonteringsräntan uppgick till 

4 procent enligt då gällande version av ASEK (Trafikverket, 2009b).  

 

Vid ÖFT+0 för omräkning av NNK används samma diskonteringsränta som i förkalkylen 

(Trafikverket, 2013a).  
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Enligt ÖFT+5 var diskonteringsåret 2020 och byggstartåret 2017. Diskonteringsräntan har 

ändrats till 3,5 procent (Trafikverket, 2017c). Dessa förändringar är några av de kalkyl-

förutsättningar som skiljer sig mellan för- och efterkalkyl, vilket sammanställs i tabell 8 i avsnitt 

6.1.8. 

 

6.1.6 Nettonuvärde eller NNK 

I förkalkylen var summan av nettonuvärdet -255,9 miljoner kronor och NNK var -0,5 med 

prisnivå år 2006 och diskonteringsår 2010 (Trafikverket, 2009b).  

 

Vid ÖFT+0 när NNK beräknas på nytt tar Trafikverket endast hänsyn till faktisk 

investeringskostnad och byggtid. Den minskade investeringskostnaden och oförändrad byggtid 

innebar att NNK ökade från -0,5 till -0,3 (Trafikverket, 2013a).  

 

Vid ÖFT+5 var nettonuvärdet 1735 och NNK = 3,09 med prisnivå och diskonteringsår 2014. 

Det presenterades även ytterligare en NNK som tar hänsyn till drift och underhållskostnad som 

uppgick till 2,92 och borde rimligen ha varit den som huvudsakligen presenterats (Trafikverket, 

2017c).  

 

6.1.7 Bedömning 

I förkalkylen var bedömningen att den samhällsekonomiska lönsamheten var osäker. 

Analytikerns bedömning baseras på både prissatta och icke-prissatta effekter. Den 

samhällsekonomiska kalkylen var olönsam med NNK= -0,5. Det fanns osäkerhet om nyttor från 

minskad barriäreffekt och buller. Det fanns även en osäkerhet med avseende på vilken 

trafikomfördelning som skulle ske till förbifarten. SEB:en innehöll en måluppfyllelse-

bedömning av åtgärdens bidrag till det transportpolitiska målet. Transportkvalitet bedömdes 

påverkas positivt av åtgärden genom jämnare trafikrytm och bättre framkomlighet i trafiken. 

Även den regionala utvecklingen bedömdes påverkas positivt men motivering saknas. Åtgärden 

skulle ha ett marginellt positivt bidrag för tillgänglighet genom minskade restider och 

trafiksäkerhet genom ett minskat antal svårt skadade och dödade. Åtgärdens bidrag till 
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jämställdhet var osäkert och antas inte vara av betydande storlek. Förbifarten bedömdes ge ett 

osäkert bidrag till det transportpolitiska målet som är en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta 

eftersom åtgärden skulle bidra till en långsiktigt hållbar transportförsörjning men samtidigt var 

den samhällsekonomiska lönsamheten osäker (Trafikverket, 2009a). 

 

Enligt ÖFT+0 hade NNK ökat från -0,5 till -0,3 på grund av den minskade 

investeringskostnaden. Bedömningen blev att effekterna som angavs i beslutsunderlaget till den 

nationella planen har uppnåtts, detta trots osäkerheterna från förkalkylen med avseende på 

barriär och buller samt trafikomfördelningen (Trafikverket, 2013a).  

 

I ÖFT+5 var bedömningen att planerade nyttor bedöms ha uppnåtts och att åtgärden var 

samhällsekonomiskt lönsam med NNK= 3.09. Trafikomfördelningen i förkalkylen var 

överskattad för personbilar och underskattad för lastbilar. Det anges att ökad värdering för 

olyckor och restid i hög grad har påverkat efterkalkylens resultat. Värderingar har ökat generellt 

jämfört med förkalkylen (Trafikverket, 2017b).  

 

6.1.8 Sammanfattning av jämförelsen mellan ex ante och ex post  

Utformningen har inte förändrats till den grad att det borde påverka jämförbarheten mellan för 

och efterkalkyl (Trafikverket, 2017b). Det finns skillnader i vilka effektkategorier som används 

i förkalkyl och ÖFT+5. Barriäreffekter och buller ingår inte som prissatta effekter vid ÖFT+5 

(Trafikverket, 2017c). Barriäreffekten kan anses ha varit betydande eftersom den utgjorde 15 

procent av den beräknade nyttan i förkalkylen (Trafikverket, 2009b). Påverkan för farligt gods 

och tätort ingår inte som icke-prissatta effekter vid ÖFT+5. Det saknas dokumentation om 

varför dessa effekter inte ingår och vilken konsekvens det får för jämförbarheten mellan 

förkalkyl och ÖFT+5 (Trafikverket, 2017c). De två största effekterna var minskad restid och 

ökad trafiksäkerhet i både förkalkyl och ÖFT+5, se avsnitt 6.1.4.  
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Skillnaderna i kalkylförutsättningar mellan förkalkyl och ÖFT+5 för vägåtgärden presenteras i 

tabell 8. Jämfört med förkalkylens förutsättningar för beräkning är samtliga årtal förflyttade 

framåt i tid vid ÖFT+5, vilket innebär en förskjutning framåt i tid. Kalkylperioden är lika lång 

vid för- och efterkalkylen för vägåtgärden, men den ekonomiska livslängden hade förändrats 

från 60 år till 40 år enligt nya riktlinjer från ASEK. Beräkningen i efterkalkylen sker på samma 

sätt som i förkalkylen utifrån gällande riktlinjer i ASEK. Detta innebär att efterkalkyler baseras 

på en ny version av ASEK med nya årtal och eventuellt förändrade kalkylvärden och en ny 

basprognos.  

 

Källa: Trafikverket (2009b), Trafikverket (2017c) 

 

I förkalkylen var NNK -0,5 med prisnivå år 2006 och diskonteringsår 2010 (Trafikverket, 

2009b). Vid ÖFT+0 ökade NNK från -0,5 till -0,3 med oförändrade kalkylförutsättningar 

(Trafikverket, 2013a). Vid ÖFT+5 var NNK = 3,09 med prisnivå och diskonteringsår 2014 

(Trafikverket, 2017c). 

 

Tabell 8: Skillnader i kalkylförutsättningar Väg 55 Förbifart Katrineholm 

Kategori Ex ante Ex post ÖFT+5 

Basår 2006 2014 

Prisnivå 2006 2014 

Diskonteringsår 2010 2020 

Byggstartår (kalkylmässigt) 2010 2017 

Byggtid (åtgärdsspecifikt) 3 3 

Trafikstartår 

(kalkylmässigt) 
2013 2020 

Prognosår 1 2020 2040 

Prognosår 2 2040 2060 

Diskonteringsränta  4 % 3,5 % 

Kalkylperiod 40 år 40 år 

Ekonomisk livslängd 60 år 40 år 
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Bedömningen i förkalkylen var att den samhällsekonomiska lönsamheten var osäker. Det fanns 

osäkerhet om nyttor från minskad barriäreffekt, buller och vilken trafikomfördelning som skulle 

ske till förbifarten (Trafikverket, 2009a). Bedömningen vid ÖFT+0 blev att effekterna som 

angavs i beslutsunderlaget till den nationella planen har uppnåtts (Trafikverket, 2013a). I 

ÖFT+5 var bedömningen att planerade nyttor bedöms ha uppnåtts och att åtgärden var 

samhällsekonomiskt lönsam med NNK= 3.09. Trafikomfördelningen i förkalkylen var enligt 

ÖFT+5 överskattad för personbilar och underskattad för lastbilar. Det anges att ökad värdering 

för olyckor och restid har påverkat efterkalkylens resultat mycket. Värderingar har ökat 

generellt jämfört med förkalkylen (Trafikverket, 2017b). 

 

Den information från ÖFT+0 respektive ÖFT+5 som publiceras i årsredovisningen är en 

jämförelse av för- och efterkalkyl för samma åtgärd, se även avsnitt 2.2. Informationen om 

uppföljningen ÖFT+5 av vägåtgärden som presenterades i Trafikverkets senaste årsredovisning 

presenteras i tabell 9. Investeringskostnaden för åtgärden i är uttryckta i samma prisnivå vilket 

betyder att det är helt jämförbara med varandra. Uppföljd nytta jämfört med aktuell plan har 

här grön färgmarkering vilket innebär att de planerade nyttorna bedöms ha uppnåtts. 

Kommentaren märkt med *** till NNK vid ÖFT+5 beskriver att den samhällsekonomiska 

analysen har gjorts med dagens gällande metodik och förutsättningar.   
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Källa: Trafikverket (2018c)

Tabell 9: Vägåtgärden enligt Trafikverkets årsredovisning 2017 

Objektnamn Investeringstyp 

Plankostnad 

publicerad i 

Årsredovisning 

2012, mnkr 

Beräknad 

kostnad vid 

byggstart 

publicerad i 

Årsredovisning 

2012, mnkr 

Uppföljd 

kostnad efter 

genomförande 

publicerad i 

Årsredovisning 

2012, mnkr 

Beräknad 

NNK i 

gällande 

plan/plan-

underlag vid 

byggstart 

Uppföljd NNK 

(publicerad i 

Årsredovisning 

2012)* 

Uppföljd 

nytta jämfört 

med nyttor i 

plan 

(uppföljd 

2017)** 

NNK 

(beräknad 

2017)*** 

Rv 55 Förbi 

Katrineholm 
Förbifart 557 573 414 -0,5 -0,3  3,1 

”Väg 55 Förbi Katrineholm: Syftet var att leda om trafiken förbi Katrineholm och därmed minska trafikbelastningen och de negativa effekter som 

uppkommer till följd av höga trafikflöden i centrum. Syftet var även att förbättra standarden och öka attraktiviteten och tillgängligheten på väg 

55/56. Slutkostnaden minskade med cirka 26 procent jämfört med planen. Den planerade lönsamheten bedöms vara uppnådd.” (s.57) 

* Om inte annat anges, baseras uppföljd NNK i Årsredovisning 2012 på eventuella kostnadsförändringar mellan plankostnad och 

genomförandekostnad. 

** Rött: Planerade nyttor bedöms inte ha uppnåtts. Grönt: Planerade nyttor bedöms ha uppnåtts. Grått: Ej möjligt att jämföra planerade nyttor med 

utfall. 

*** För vägobjekt ursprungligen analyserande i EVA har en ny samhällsekonomisk analys gjorts med idag gällande metoder och värderingar. 

Järnvägsobjekt analyseras inte i EVA, varför de inte omfattas av denna uppföljning. 
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6.2.1 Specificera alternativ åtgärd 

Om åtgärdens utformning har förändrats mellan för- och efterkalkyl finns det information 

först vid ÖFT+0 eftersom åtgärden då är färdigställd. Utformningen kan därför inte 

förändras ytterligare vid tidpunkten för ÖFT+5.  Eventuella skillnader i utformning 

mellan för- och efterkalkyl kan dock påverka jämförbarheten negativt. 

 

Enligt ÖFT+0 har utformningen av järnvägsåtgärden ändrats sedan den antogs i 

nationella planen för år 2010-2021. Jämförelsealternativet (JA) innebar upprustning av 

den befintliga bangården utan ombyggnation och förlängning av sidotågspår 

(Trafikverket, 2009d). Utredningsalternativet (UA) bestod av följande delar; rusta upp 

den befintliga bangården, förlänga två sidospår till 980 meter hinderfri längd, bygga ny 

mellanplattform, anpassa hela stationsmiljön för funktionshindrade vilket kräver 

ombyggnation av informationsanläggningar och befintlig stamplattform. Byggtiden blev 

2 år som planerat, detta trots följande förändringar i utformning; nya tekniska 

specifikationer för driftskompabilitet från EU under projekteringstiden och 

ortsbefolkningens krav på en skoterport. Tekniska specifikationer för driftskompabilitet 

utgör ett gemensamt regelverk för medlemsländernas järnvägssystem för att underlätta att 

köra tåg mellan olika länder (Trafikverket, 2013b).  

 

6.2.2 Effektkategorier 

En åtgärd medför både prissatta och icke-prissatta effekter, och vilka som ingått i de olika 

kalkylerna samt om det finns skillnader framgår nedan. 

 

I förkalkylen för järnvägsåtgärden ingår följande prissatta effekter: restid, 

restidsosäkerhet, transporttid och transportkostnad för gods, biljettintäkter, 

trafikeringskostnad för tågtrafik, budgeteffekter, externa kostnader för tåg och övrig trafik 

(emissioner), drift och underhåll samt investeringskostnad. I kategorin utsläpp ingår 

koldioxid, kväveoxid, kolväte, svaveldioxid och partiklar. Utsläppen minskade men 

effekten var mycket liten (Trafikverket, 2009c). De icke-prissatta effekterna bedömdes 

kvalitativt eller i en uppskattad storleksordning. Det var oklart vilken påverkan åtgärden 

6.2 Järnvägsåtgärden Malmbanan, övriga uppgraderingsåtgärder Abisko Östra 
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hade för tätorten runt mötesstationen. Åtgärden hade ingen påverkan för naturområden. 

Med fler och längre tåg ökar bullernivåerna vilket innebar en marginell negativ påverkan 

för buller. Med något ökad markanvändning till följd av åtgärden var påverkan för 

landsbygden marginellt negativ. Ett järnvägssystem som är mer robust och med ökad 

kapacitet innebar marginellt positiv påverkan för exploateringseffekter, och exempelvis 

turism underlättas i närhet av järnvägen. Åtgärden innebar en marginellt positiv påverkan 

för arbetsmarknadseffekter, och effekten var liten eftersom det inte är många som bor 

längs sträckan och få persontåg som trafikerar sträckan. Dock innebär det positiva effekter 

för turistnäringen när restiden minskar. Med ökad kapacitet minskar konflikten i 

prioritetsordning mellan olika tåg vilket innebar en positiv påverkan för konflikter 

avseende prioritetsordning. Åtgärden hade en positiv påverkan för flexibilitet som ökar 

för underhåll, renovering, tilldelning av tåglägen och logistikflöden. Med nya gång/cykel- 

och vägportar bedömdes det att åtgärden hade en marginell positiv påverkan på 

barriäreffekter som minskar. Åtgärden hade en positiv påverkan på tillgänglighet som 

ökar med anpassning av stationsområdet för personer med funktionshinder (Trafikverket, 

2009c). 

 

Vid ÖFT+0 sker endast en omräkning av NNK med avseende på faktisk byggtid och 

investeringskostnad. Effekterna antas vara oförändrade från vad som presenterades i 

beslutsunderlaget för åtgärden med motivet att dessa inte har börjat realiserats, och därför 

inte följs upp vid ÖFT+0 (Trafikverket, 2013b).  

 

När ÖFT+5 för järnvägsåtgärder upprättas följs inte de prissatta eller icke-prissatta 

effekterna upp på samma utförliga sätt som för åtgärder upprättade i EVA. Uppföljningen 

är istället en verbal beskrivning av de effekter som åtgärden har lett till för att bedöma 

den samhällsekonomiska lönsamheten. För åtgärden Malmbanan, övriga uppgraderings-

åtgärder Abisko Östra är den verbala beskrivningen en jämförelse av den faktiska trafiken 

vid ÖFT+5 jämfört mot den prognostiserade mängden trafik vid prognosåret 2020, som 

kompletterats med en bedömning av restiden (Trafikverket, 2017d).  
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6.2.3 Kvantitativa effekter under åtgärdens livstid 

I förkalkylen var prognosår 1 år 2020. Den beräknade byggtiden var två år vilket innebär 

att med beräknad byggstart under det kalkylmässiga byggstartåret 2010 skulle åtgärden 

öppna för trafik 2012. Trafikstartåret 2012 är åtgärdsspecifikt och beräknades som det 

kalkylmässiga byggstartåret 2010 adderat med åtgärdens byggtid som var två år. Den 

angivna kalkylperioden var 40 år från det år som åtgärden öppnade för trafik, vilket var 

2012. Skillnaden mellan det kalkylmässiga byggstartåret och 40 år framåt från 

trafikstartåret innebär att den totala bedömningsperioden var 42 år. Den ekonomiska 

livslängden uppgavs vara 60 år (Trafikverket, 2009c). 

 

För att kunna uppskatta framtida effekter av åtgärden används en personprognos och en 

godsprognos. Trafikeringen är samma i UA och JA och baseras på samma prognoser. 

Enligt prognosen som användes i förkalkylen skulle 29 godståg och sex persontåg 

trafikera sträckan år 2020. Godstrafiken skulle enligt prognos frakta 18,9 miljoner 

nettoton gods, av detta skulle 0,8 miljoner nettoton utgöra övrigt gods och resterande del 

vara malm (Trafikverket, 2009c).  

 

Vid ÖFT+0 används samma nyttor och samma tidsperioder som i förkalkylen eftersom 

endast faktisk byggtid och investeringskostnad kan ha förändrats (Trafikverket, 2013b).  

 

Vid ÖFT+5 trafikerades sträckan av fyra persontåg per dygn vilket anges som två tåg 

mindre än prognos. Eftersom antalet persontåg var lägre än prognos för år 2020 antogs 

det att antalet resenärer också var lägre. Uppgifter om antal resenärer var belagt med 

sekretess när ÖFT+5 upprättades. Sträckan trafikerades år 2017 av 30 godståg per dygn 

vilket är ett tåg mer än prognos för år 2020. Det fanns uppgifter från år 2016 att 23,9 

miljoner nettoton transporterades med godståg längs sträckan vilket överstiger prognosen 

för år 2020 (Trafikverket, 2017d). 

 



  52 

 

6.2.4 Monetariserade effekter 

I förkalkylen var tidsvinsten den effekt som bedömdes ha störst betydelse, och 

uppskattades till 1,5 minuters transporttidsvinst per godståg och 5,5 minuters restidsvinst 

per persontåg. Förseningstidsvinsten uppgick till 0,6 minuter per tåg för både gods- och 

persontåg. Det saknades effektsamband för 3-spårstationer, därför beräknades nyttan med 

effektsamband för en 2-spårstation, vilket innebär att nyttan var underskattad. En 3-

spårstation ökar återställningsförmågan vid en försening och kapaciteten ökar när tågen 

kan köra tätare. Underhåll blir lättare eftersom spårfordon inte stör den ordinarie trafiken 

(Trafikverket, 2009c).   

 

Vid ÖFT+0 används samma oförändrade prissatta nyttor som i förkalkylen eftersom 

dessa inte ska följas upp förrän ÖFT+5 (Trafikverket, 2013b). Byggtiden var oförändrad 

mellan förkalkyl och ÖFT+0. Investeringskostnaden ökade med 275 procent från 108 till 

296 miljoner kronor i prisnivå 2012-06 mellan förkalkyl och ÖFT+0. De angivna 

kostnadsökningarna är: 5 procent på grund av ortsbefolkningens krav på en skoterport, 

10 procent på grund av nytt teknikhus för att kunna bygga i trafikerat spår, 15 procent till 

följd av nya tekniska specifikationer för driftskompabilitet, 25 procent eftersom 

anläggningen var i sämre skick än väntat och 30 procent till följd av marknadsläget vilket 

innebar ett anbud som var ”saltat”.  Eftersom kostnaderna steg så kraftigt fick dåvarande 

generaldirektör avgöra om åtgärden skulle fortsätta byggas. Om åtgärden inte hade 

färdigställts hade det inneburit stopp i trafiken vilket innebar att LKAB skulle ha fått 

leveransproblem. Med bakgrund av detta beslutade generaldirektören att färdigställa 

åtgärden trots den ökade kostnaden (Trafikverket, 2017d). 

 

I ÖFT+5 var tidsvinsten den effekt som bedömdes ge den största nyttan. Tidsvinsten följs 

inte upp i minuter jämfört med förkalkylen. Det finns dock en bedömning som anger att 

det blev ett tåg mindre än prognostiserat, vilket å andra sidan innebär att lägre 

kapacitetsutnyttjande leder till högre tidsvinst enligt Trafikverket (2017d). 
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6.2.5 Diskontering 

I förkalkylen var diskonteringsåret 2010, vilket är samma som basåret (Trafikverket, 

2009c). Vid ÖFT+0 sker ingen förändring av diskonteringsåret för omräkning av NNK 

(Trafikverket, 2013b). Enligt ÖFT+5 är inte diskonteringsår eller diskonteringsränta 

relevanta eftersom ingen ny beräkning utförs för järnvägsåtgärder (Trafikverket, 2017d). 

 

6.2.6 Nettonuvärde eller NNK 

I förkalkylen för järnvägsåtgärden Malmbanan, övriga uppgraderingsåtgärder Abisko 

Östra var nettonuvärdet 58 miljoner kronor och NNK var 0,66 med prisnivå år 2006 och 

diskonteringsår 2010 (Trafikverket, 2009c).  

 

Vid ÖFT+0 tar Trafikverket endast hänsyn till faktisk investeringskostnad och byggtid 

enligt avsnitt 2.2. Den ökade investeringskostnaden (byggtiden blev 2 år som planerat) 

innebar att NNK minskade från 0,66 till -0,38 (Trafikverket, 2013b). 

 

Vid ÖFT+5 beräknas inte ett nytt nettonuvärde eller NNK enligt avsnitt 2.2. 

 

6.2.7 Bedömning 

I förkalkylen var bedömningen att åtgärden var samhällsekonomiskt lönsam och skulle 

bidra till målet om samhällsekonomisk effektivitet eftersom NNK var positiv. Det fanns 

inga betydande osäkerheter i bedömningen eftersom NNK enligt känslighetsanalys skulle 

vara fortsatt hög även om tillväxten för resande skulle avstanna. De icke-prissatta 

effekterna var till största del positiva i kombination med att negativa effekter bedömdes 

vara begränsade. Åtgärden bedömdes ge ett positivt bidrag till långsiktigt hållbar 

transportförsörjning (Trafikverket, 2009c).  

 

Enligt ÖFT+0 bedömdes den verkliga NNK vara positiv, även om den beräknades till -

0,4. Bedömningen var att de inbesparade kostnaderna för samhället och LKAB av att 

LKAB kunde transportera gods med längre och tyngre tåg var en nytta som den 
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samhällsekonomiska analysen inte kunde beakta, och som borde vara minst lika stor som 

kostnadsökningen (Trafikverket, 2013b). 

 

Vid ÖFT+5 bedömdes den samhällsekonomiska lönsamheten utifrån en verbal 

beskrivning av faktisk trafikering jämfört mot prognosår 1.  Eftersom det var totalt sett 

lägre antal tåg vid ÖFT+5 jämfört med prognosen för år 2020 bedömdes sträckan ha lägre 

kapacitetsutnyttjande än prognostiserat. Därmed finns det en större kapacitet att tillgå än 

i prognosen varför transporttidsvinst per godståg och restidsvinst per persontåg och 

passagerare borde vara högre. Antalet resenärer anses ha störst betydelse för 

kalkylresultatet, och antalet antogs vara lägre än i prognosen till följd av färre persontåg. 

Trots ökad godsvolym vid ÖFT+5 jämfört med prognos innebar uppskattat färre antal 

resenärer att den beräkningsbara nyttan bedömdes vara oförändrad eller lägre jämfört med 

förkalkylen (Trafikverket, 2017d).  

 

6.2.8 Sammanfattning av jämförelsen mellan ex ante och ex post 

Investeringskostnaden ökade med 275 procent mellan förkalkyl och ÖFT+0 

(Trafikverket, 2017d). Byggnormer hade förändrats mellan förkalkyl och byggstart 

(Trafikverket, 2013b). Utformningen av järnvägsåtgärden har förändrats mellan förkalkyl 

och ÖFT+0. Förändringen berodde på nya tekniska specifikationer för driftskompabilitet 

från EU under projekteringstiden och ortsbefolkningens krav på en skoterport 

(Trafikverket, 2013b).  

 

I efterkalkyler för järnvägsåtgärder följs inte de prissatta eller icke-prissatta effekterna 

upp. Uppföljningen av aktuell åtgärd vid ÖFT+5 är en verbal beskrivning av en 

jämförelse av de viktigaste effekterna. Eftersom antalet persontåg var två tåg mindre vid 

ÖFT+5 år 2017 än prognos för år 2020 antogs det att antalet resenärer också var lägre. 

Sträckan trafikerades år 2017 av 30 godståg per dygn vilket är ett tåg mer än prognos för 

år 2020. Det fanns uppgifter från år 2016 att 23,9 miljoner nettoton transporterades med 

godståg längs sträckan vilket överstiger prognosen för år 2020 med fem ton (Trafikverket, 

2017d). 
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Tidsvinst var den effekt som bedömdes ha störst betydelse eftersom det utgör den största 

nyttan. Eftersom det saknades effektsamband för 3-spårstationer var den beräknade 

nyttan i förkalkylen underskattad (Trafikverket, 2009c). I ÖFT+5 följs inte tidsvinsten 

upp i minuter trots att det var den effekt som bedömdes ge den största nyttan, men 

transporttidsvinsten per godståg och restidsvinst per persontåg och passagerare bedömdes 

vara högre till följd av färre tåg vilket medför mindre kapacitetsutnyttjande (Trafikverket, 

2017d). 

 

I förkalkylen var NNK=0,66 med prisnivå år 2006 och diskonteringsår 2010 

(Trafikverket, 2009c). Vid ÖFT+0 minskade NNK till -0,38 (Trafikverket, 2013b). Vid 

ÖFT+5 beräknas inte nettonuvärdet eller NNK utifrån förändrad lönsamhet (Trafikverket, 

2017d). Den samhällsekonomiska lönsamheten bedöms utifrån den verbala 

beskrivningen om jämförelse mot prognos som utförs vid ÖFT+5.  Bedömningen var att 

trots ökad volym gods jämfört med prognos innebar det minskade antalet resenärer att 

den beräkningsbara nyttan borde vara oförändrad eller lägre jämfört med förkalkylen 

(Trafikverket, 2017d).  
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KAPITEL 7 RESULTAT 

 

 

I detta kapitel analyseras Trafikverkets metodik ex post utifrån resultat från jämförelsen 

av för- och efterkalkyler för valda åtgärder i föregående kapitel.  

 

 

Utifrån jämförelsen av förkalkyl, ÖFT+0 och ÖFT+5 för den aktuella vägåtgärden finns 

det skillnader som att den minskade vägytan vid broar och ett effektivt genomförande 

under byggtiden har minskat investeringskostnaden, vilket ökade lönsamheten. Dessa 

skillnader anses vara åtgärdsspecifika och inte indikera någon systematisk avvikelse. Det 

finns dock andra skillnader som kan indikera systematiska skillnader mellan förkalkyl 

och ÖFT+5. Vid ÖFT+0 baseras omräknad NNK på samma nyttor som i förkalkylen, 

vilket innebär att om det finns systematiska skillnader utöver faktisk byggtid och 

investeringskostnad uppkommer dessa mellan förkalkylen och ÖFT+5. Eftersom studien 

inte har undersökt flera liknande åtgärder går det inte att avgöra om det finns systematiska 

skillnader mellan för- och efterkalkyler som avser faktisk byggtid eller faktisk 

investeringskostnad. Resultaten från jämförelsen av förkalkylen och ÖFT+5 som bedöms 

vara de viktigaste skillnaderna och diskuteras vidare är: 

 

 Utelämnade effektkategorier 

 Förändrade effektkategorier 

 Ökade värderingar 

 Osäkerhet i omfördelning av trafik 

 Förändrade kalkylförutsättningar 

 

Utelämnade effektkategorier finns i ÖFT+5 jämfört med förkalkylen enligt avsnitt 6.1.2 

och 6.1.4. De prissatta effektkategorierna som utelämnades vid ÖFT+5 var barriäreffekter 

och buller. De icke-prissatta effektkategorierna som utelämnades vid ÖFT+5 var farligt 

gods och tätort. Att dessa effektkategorier inte beaktas vid ÖFT+5 kan ha flera orsaker, 

7.1 Vägåtgärd  
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men det saknas information om varför. Det kan bli systematiska skillnader mellan 

förkalkyl och ÖFT+5 om inte samma effektkategorier beaktas; detta gäller särskilt för 

effektkategorier som kan anses vara betydande för resultatet. Barriäreffekten utgjorde 15 

procent av nettonyttan i förkalkylen och kan därför anses ha varit betydande.  Framförallt 

måste sådana avvikelser dokumenteras och kommenteras så att orsaken tydligt framgår 

och visar eventuella konsekvenser för jämförbarheten mellan förkalkyl och ÖFT+5.  

 

Förändrade effektkategorier är de som fått en förändrad storlek eller en annan innebörd 

mellan förkalkyl och ÖFT+5. En effektkategori som fått motsatt effekt innebär en stor 

förändring mellan kalkylerna. Drivmedelseffekten på förbifartens sträcka var positiv i 

förkalkylen jämfört med negativ vid ÖFT+5, se avsnitt 6.1.4.  I förkalkylen ökade 

utsläppen, men de minskade i efterkalkylen. En tänkbar förklaring till att utsläppen 

minskar är nya antaganden i den senast gällande prognos som används vid ÖFT+5. 

Antaganden gällande fordonsflottans sammansättning i form av exempelvis andel 

lastbilar och antaganden om teknisk utveckling mot mer bränslesnåla alternativ i 

prognosen kan innebära att utsläppen minskar. Att effekter kan få motsatt effekt i ÖFT+5 

jämfört med förkalkylen beror troligtvis på ny information som inte fanns eller var 

beslutad i prognosen som förkalkylen baserades på. Effektkategorier som ökat avsevärt 

mellan förkalkyl och ÖFT+5 enligt avsnitt 6.1.4 som exempelvis restid och trafiksäkerhet 

kan bero på ökade värderingar vilket innebär högre kalkylvärden ökad trafik enligt 

prognos eller bådadera.  

 

Ökade värderingar för restid och olyckor hade stor betydelse för resultatet i ÖFT+5, men 

värderingarna som utgörs av kalkylvärden uppges ha ökat generellt jämfört med 

förkalkylen, se avsnitt 6.1.7. Kalkylvärden i ASEK förändras när nya forskningsrön ger 

underlag för detta vilket i sig inte indikerar något systematiskt fel i metodiken. Högre 

kalkylvärden för de effekter som utgör nyttor innebär dock ceteris paribus att den 

samhällsekonomiska lönsamheten också ökar. 

 

Osäkerhet i omfördelning av trafik till förbifarten fanns i förkalkylen. Omfördelningen 

av andelen personbilar var överskattad och andelen lastbilar var överskattad enligt 
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trafikmätningar utförda efter ÖFT+0 men innan ÖFT+5, se avsnitt 6.1.7. Detta kan vara 

ett systematiskt fel vilket diskuteras närmare i avsnitt 8.1 eftersom England har utfört 

metaanalys för samma typ av avvikelse. Detta resultat är ett exempel som kommit fram 

av den åtgärdsspecifika analysen, och det finns sannolikt osäkerheter om andra 

antaganden än omfördelning av trafik för andra typer av åtgärder. Kunskap om utfall i 

ÖFT+5 skulle alltså kunna förbättra antaganden i förkalkyler så att dessa blir mindre 

osäkra.  

 

Förändrade kalkylförutsättningar enligt tabell 8 och Trafikverkets gällande metodik vid 

ÖFT+5 för vägåtgärder beräknade i EVA innebär att två olika tidsperioder jämförs mot 

varandra för samma åtgärd. För vägåtgärder upprättade i EVA används gällande 

förutsättningar som till exempel prognos, effektsamband, och metod och kalkylvärden 

enligt senaste version av ASEK. Att tidsperioden för åtgärdens effekter vid ÖFT+5 är 

förflyttad framåt resulterar i systematiska skillnader i samhällsekonomisk lönsamhet 

mellan förkalkyl och ÖFT+5 vilket diskuteras i nedanstående stycken. 

  

De kalkylförutsättningar som enligt tabell 8 användes i förkalkylen för aktuell vägåtgärd 

illustreras i figur 3. Diskonteringsräntan, basår och prisnivå är exkluderade från figur 3, 

eftersom de inte bedöms vara relevanta för att beskriva tidsperioden som aktuell 

vägåtgärd baserades på i förkalkylen. I enlighet med ASEK (2008) användes ett 

gemensamt byggstartår som var 2010 för att nytto- och kostnadseffekter skulle behandlas 

lika för olika åtgärder. Diskonteringsåret var samma som byggstartåret. Det 

kalkylmässiga trafikstartåret beräknades genom att addera byggtiden och byggstartåret. 

Prognosår 1 och 2 används för att spegla framtida utveckling, till exempel restidsvärden 

antas öka över tid och ska enligt ASEK räknas upp med real BNP per capita. 

Kalkylperioden innebär att åtgärdens nyttor beräknas från trafikstartåret och i detta fall 

40 år framåt. Längre kalkylperioder än 40 år var inte rekommenderat eftersom det skulle 

ge en mer osäker nyttoberäkning. Den ekonomiska livslängden kan vara längre än 

kalkylperioden, och för den aktuella åtgärden var den 20 år längre. Med längre ekonomisk 

livslängd än kalkylperiod måste ett restvärde beräknas för återstående livslängd. 

Restvärdet hanteras som en intäkt för kalkylperiodens sista år och beräknas enligt 

ekvation (6)  
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𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 =
Å𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑣𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
∙ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (6) 

   

Bedömningsperioden var 43 år för vägåtgärden vilket är summan av åtgärdens byggtid 

och kalkylperiod, se figur 3.  

 

 

Figur 3: Kalkylförutsättningar i EVA ex ante för aktuell vägåtgärd 

 

När ÖFT+5 ska upprättas används senast gällande analysförutsättningar för samhälls-

ekonomiska analyser enligt avsnitt 2.1, vilket bland annat innebär förändrade 

kalkylförutsättningar; förändrade årtal som visas i figur 4. Det innebär att innan ÖFT+5 

upprättas har ASEK genomgått större förändringar, vilket förklarar skillnader i 

kalkylförutsättningar vid ÖFT+5 i figur 4 jämfört med figur 3. Bedömningsperioden för 

vägåtgärden är oförändrad. Diskonteringsåret är numera samma som trafikstartåret, och 

den förändringen av metodiken påverkar ceteris paribus inte storleken för beräknad NNK 

i en kalkyl eftersom beräknade nyttor diskonteras och kostnader kapitaliseras till ett 

diskonteringsår. Det kalkylmässiga byggstartåret beräknas som trafikstartåret minus 

byggtiden. Kalkylperioden var också oförändrad men den ekonomiska livslängden var 20 

år kortare i ÖFT+5 och lika lång som kalkylperioden. Den ekonomiska livslängden hade 

minskat från 60 till 40 år, men det saknas information om hur den kortare ekonomiska 

livslängden bedömdes påverka resultatet i ÖFT+5, och hur denna skillnad påverkar 

jämförbarheten med förkalkylen. 
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Figur 4: Kalkylförutsättningar i EVA ÖFT+5 för aktuell vägåtgärd  

 

Skillnaderna i tidsperiod som tillämpats i förkalkyl och ÖFT+5 för vägåtgärden visas i 

figur 5. Skillnaden i kalkylförutsättningarna mellan förkalkyl och ÖFT+5 innebär en 

förflyttning framåt i tid. Eftersom en ny version av ASEK gäller enligt avsnitt 2.1 då 

ÖFT+5 upprättas kommer det alltid vara två olika tidsperioder som jämförs för åtgärder 

beräknade i EVA. Förflyttningen framåt i tid på sju år mellan förkalkyl och ÖFT+5 vilket 

innebär att Trafikverket jämför två olika tidsperioder. Det är sju år mellan 

bedömningsperioderna, eftersom byggstartåret var 2010 i förkalkylen men 2017 i ÖFT+5. 

Samma skillnad gäller för trafikstartåret och påverkar startpunkt för den ekonomiska 

livslängden som i förkalkylen var 2013 men vid ÖFT+5 var 2020.  

 

För investeringar i åtgärder som har lång livstid måste hänsyn tas till relativa 

prisökningar, och för investeringar i transportinfrastruktur är ofta tidsvärden en viktig 

faktor, som påverkas starkt av inkomstökning (Johansson och Kriström, 2016). Inkomst, 

befolkning och trafik är exempel på variabler som oftast antas öka över tid, och 

prognostiserad trafikmängd för år 2040 enligt senast gällande prognos presenterades i 

avsnitt 2.1 i figur 1 och 2.  

 

För aktuell vägåtgärd var restidsvinsten den största nyttoposten i både för- och 

efterkalkyl. Om prognosen som användes i förkalkylen stämmer väl överens med 

gällande basprognos vid ÖFT+5 (figur 1 och 2 tydligt visar en positiv tidstrend för 

mängden personbilstrafik och godstrafik) innebär förflyttningen framåt i tid vid ÖFT+5 
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enligt figur 5 en större mängd trafik. Restidsvärdering och värdering av undvikna olyckor 

antas generellt sett öka över tid med inkomst vilket också påverkar den beräknade nyttan.  

I så fall kommer en framtida tidsperiod med mer trafik (vilket innebär större nytta av 

minskad restid) att jämföras mot en tidsperiod med lägre andel trafik (vilket innebär en 

lägre nytta av restidsvinst). Vägåtgärder kommer generellt sett att verka mer lönsamma 

vid ÖFT+5 om prognoserna som använts i förkalkyl och ÖFT+5 är relativt lika vilket 

ceteris paribus jämför en högre nytta mot en lägre. Den samhällsekonomiska 

lönsamheten uttryckt som en nettonuvärdeskvot kommer då ceteris paribus att vara högre 

i ÖFT+5 än förkalkylen på grund av förflyttningen framåt i tid. 

 

När Trafikverket ändrar tidsperioden för ex post–analysen jämfört med förkalkylen och 

använder resultaten som om de vore jämförbara blir den beräknade lönsamheten 

missvisande. På grund av att det kommer finnas systematiska skillnader mellan 

förkalkylen och ÖFT+5 som beror på förflyttningen i tid. Detta utgör ett principiellt fel i 

metodiken, eftersom Trafikverket jämför kalkyler från olika tidsperioder som om de vore 

jämförbara och syftade på samma period för en vägåtgärd upprättad i EVA. 

Förflyttningen framåt i tid vid ÖFT+5 jämfört med förkalkylen besvarar frågan: hur hade 

det varit om vi hade utfört åtgärden nu istället för då? ÖFT+5 besvarar därför inte hur den 

beräknade lönsamheten i förkalkylen förändrats med hänsyn till verklig trafikering fram 

till ÖFT+5 eftersom de avser olika tidsperioder.       
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Figur 5: Jämförelse av kalkylförutsättningar för aktuell vägåtgärd
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Utifrån jämförelsen av förkalkyl, ÖFT+0 och ÖFT+5 för den aktuella järnvägsåtgärden 

finns det identifierade skillnader.  Resultaten från jämförelsen av kalkylerna som bedöms 

vara de viktigaste skillnaderna och diskuteras vidare är: 

 

 Förändrade byggnormer 

 Ökad investeringskostnad 

 Effekter som inte följs upp 

 Samhällsekonomisk bedömning 

 

Förändrade byggnormer efter att förkalkylen upprättats var en orsak till skillnaden i 

utformning mellan för- och efterkalkyl enligt avsnitt 6.2.1. Förändrade byggnormer kan 

rimligen inte förutses och är därför inte en källa till systematiska fel.  

 

Ökad investeringskostnad med 275 procent för aktuell järnvägsåtgärd hade flera orsaker 

enligt avsnitt 6.2.1. 30 procent av kostnadsökningen berodde på grund av marknadsläget 

men bedöms inte vara en systematisk skillnad mellan för- och efterkalkyl. Att 

anläggningen var i sämre skick än väntat utgjorde 25 procent av kostnadsökningen, och 

kan vara ett systematiskt fel som går att undvika med bättre kontroll av anläggningens 

skick, men skicket kan också försämras från upprättande av förkalkyl till dess att 

byggstart sker, vilket kan vara ett flertal år. 15 procent av kostnadsökningen berodde på 

nya tekniska specifikationer för driftskompabilitet, förändrade krav inom EU kan likt 

förändrade byggnormer inte förutses och utgör inte en systematisk skillnad. 10 procent 

av kostnadsökningen var på grund av nytt teknikhus för att kunna bygga i trafikerat spår.  

Ortsbefolkningens krav på en skoterport utgjorde 5 procent av kostnadsökningen, vilket 

inte borde vara systematiskt men kan vara värt att beakta i vissa delar av Sverige. En 

systematiskt högre eller lägre investeringskostnad för liknade åtgärder indikerar en 

bristande uppskattning av kostnad. Endast med kontroll av flera liknande 

7.2 Järnvägsåtgärd 
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järnvägsåtgärder med avseende på de delar som kan vara systematiska går det att se om 

kostnaden systematiskt är över- eller underskattad. 

 

Effekter som inte följs upp vid ÖFT+5 är både de prissatta och icke-prissatta effekterna. 

Uppföljningen vid ÖFT+5 är en verbal beskrivning av de effekter som åtgärden har lett 

till, vilket baseras på en jämförelse av den faktiska trafiken vs. prognos enligt avsnitt 6.2.2 

och 6.2.7. I ÖFT+5 följs inte tidsvinsten upp i minuter trots att det var den effekt som 

bedömdes ge den största nyttan. I förkalkylen uppskattades 1,5 minuters transport-

tidsvinst per godståg och 5,5 minuters restidsvinst per persontåg. Förseningstidsvinsten 

uppgick till 0,6 minuter per tåg för både gods- och persontåg enligt avsnitt 6.2.4. Effekten 

följs upp genom en bedömning som anger att tidsvinsten borde vara högre eftersom färre 

tåg trafikerade sträckan vilket innebär lägre kapacitetsutnyttjande. I Trafikverkets 

metodik för ÖFT+5 finns ingen explicit anvisning om eller exempel på vilka enskilda och 

betydande effekter som ska följas upp, vilket innebär att det kan ske på olika sätt beroende 

på vem som upprättar ÖFT+5.  

 

Samhällsekonomisk bedömning vid ÖFT+5 verkar Trafikverket göra utifrån en verbal 

beskrivning av de viktigaste effekterna. För aktuell järnvägsåtgärd vid ÖFT+5 understeg 

antalet resenärer prognosårets antal, bedömningen var då att den beräkningsbara nyttan 

var oförändrad eller lägre. En sådan bedömning är av induktiv typ; om den 

beräkningsbara nyttan bedöms vara oförändrad eller lägre då ÖFT+5 genomförs antas att 

den kommer att fortsätta vara oförändrad eller lägre. Det kan vara missvisande att vid 

ÖFT+5 göra en bedömning av den samhällsekonomiska lönsamheten för resterande 

kalkylperiod baserat på ett specifikt år utifrån skillnad mot prognosen, då detta bara utgör 

en ögonblicksbild av den samhällsekonomiska lönsamheten för just det året. Trafikverket 

vet att verkligheten varierar runt den prognostiserade trenden enligt avsnitt 2.1. För 

vägåtgärder finns inte denna problematik på samma sätt eftersom uppföljningen vid 

ÖFT+5 är baserad på en bedömningsperiod och inte på en ögonblicksbild.  
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KAPITEL 8 SLUTSATSER 

 

 

I detta kapitel sammanfattas de viktigaste resultaten från denna studie. Avslutningsvis 

lämnas rekommendationer till fortsatt utvecklingsarbete inom Trafikverket och förslag 

till fortsatt forskning inom området. 

 

 

Syftet med denna studie var att analysera ex post CBA ur ett teoretiskt, metodiskt, och 

empiriskt perspektiv i Sverige utifrån exempel från Trafikverket. Studien skulle även 

beskriva hur det utförs idag och om metodik för ex post kan förbättras. 

 

Ur ett teoretiskt perspektiv är det tydligt att ex post fått mindre utrymme och 

uppmärksamhet i litteraturen, se avsnitt 1.1 samt kapitel 3 och 4. Det skulle redan existera 

någon form av internationell praxis för metodik att upprätta efterkalkyler om området inte 

kännetecknades av kunskapsbrist och praktiska problem. Det saknas en fullständig 

teoretisk beskrivning av hur en efterkalkyl ska upprättas för åtgärder inom 

transportinfrastrukturen, men utvärderingskriterier vid ex post ska motsvara ex ante, se 

avsnitt 4.1. Om det återkommande finns stora och/eller systematiska skillnader mellan 

för- och efterkalkyl kan det indikera på en bristande tillämpning av CBA. Fallstudie som 

metod har med fördel exempelvis kunnat identifiera skillnader mellan uppföljning av väg- 

och järnvägsåtgärder och principiella fel vid uppföljning vid ÖFT+5 av vägåtgärder som 

utförs av Trafikverket i Sverige. Nackdel med vald metod är att en del av resultaten varit 

åtgärdsspecifika och inte gått att generalisera för metodik ex post fem år efter att en åtgärd 

är slutförd, men vissa skillnader mellan förkalkyl och ÖFT+5 kan ge exempel på lämpligt 

utvecklingsarbete. Fördelarna av att upptäcka viktiga brister i tillämpningen av ex post 

CBA anses uppväga bortfall av generalisering. 

 

Trafikverket genomför två typer av ex post enligt avsnitt 2.2, vilka är ÖFT+0 och ÖFT+5. 

Uppföljningen ÖFT+0 är av en enklare form och motverkar till viss del institutional 

8.1 Sammanställning av slutsatser 
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memory loss från ex ante, se avsnitt 2.2 och 3.1. ÖFT+0 bidrar med kunskap om hur väl 

investeringskostnaden och byggtiden uppskattades. Vid ÖFT+5 borde Trafikverket ha 

mer och bättre information för de första fem åren efter att åtgärden öppnade för trafik som 

kan användas vid uppföljningen, se avsnitt 4.1 och 4.2. Uppföljningen vid ÖFT+5 skiljer 

sig åt mellan vägåtgärder upprättade i EVA och övriga åtgärder. För vägåtgärder 

upprättade i EVA beräknas en ny samhällsekonomisk kalkyl vilket ger en ny NNK 

samtidigt som en ny bedömningsperiod tillämpas vid ÖFT+5, som innehåller framtida 

effekter. För samtliga järnvägsåtgärder och övriga vägåtgärder sker endast en verbal 

bedömning vid ÖFT+5 utifrån de viktigaste effekterna, och ingen ny bedömningsperiod 

används. Vid ÖFT+5 finns det ungefär 35 eller 55 år kvar av kalkylperioden och därmed 

den största delen av beräknade effekter, som i förkalkylen legat till grund för den 

samhällsekonomiska lönsamhet som bidragit till att motivera åtgärden. Bedömningen vid 

ÖFT+5 utgör därför en tidig ögonblicksbild av hur den samhällsekonomiska lönsamheten 

förändrats sedan förkalkylen. Trafikverket borde utföra ÖFT+5 som omfattar samma 

bedömningsperiod som förkalkylen. För järnvägsåtgärder finns det dock i praktiken 

skillnader och problematik att ta hänsyn till enligt avsnitt 2.3 och 2.4. Om jämförbar 

ÖFT+5 ej kan beräknas på grund av praktiska problem är det viktigt att Trafikverket 

dokumenterar och motiverar om till exempel effektuppföljningar är lämpligare för 

järnvägsåtgärder, och i så fall anger vilka effekter som ska följas upp och hur de ska följas 

upp. 

 

Trafikverkets nuvarande metodik för att upprätta ÖFT+5 för alla vägåtgärder beräknade 

i EVA innebär systematiska skillnader mellan förkalkyl och ÖFT+5. NNK från förkalkyl, 

ÖFT+0 och ÖFT+5 som redovisas i årsredovisningen för aktuell vägåtgärd verkar vid 

första anblick jämförbara, se tabell 9 i avsnitt 6.1.8. Eftersom NNK vid ÖFT+0 endast är 

en enklare omräkning kan den anses vara jämförbar. Metodiken för ÖFT+5 är likadan 

som förkalkylen utifrån att den baseras på senast gällande förutsättningar och metodik. 

Om prognoserna i förkalkyl och ÖFT+5 är relativt lika innebär förflyttningen framåt i tid 

enligt figur 5 i avsnitt 7.1 i kombination med Trafikverkets prognoser, se avsnitt 2.1 att 

större mängd trafik i ÖFT+5 jämförs med mindre mängd trafik i förkalkylen. I så fall är 

nyttan i ÖFT+5 systematisk högre än i förkalkylen vilket ger en övervärderad NNK vid 

ÖFT+5 jämfört med förkalkylen. Hur stor skillnaden är kan vara åtgärdsspecifikt, men 

beror till stor del på hur prognoserna i förkalkyl och ÖFT+5 förhåller sig till varandra. 
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Förflyttningen framåt i tid får konsekvensen att Trafikverket presenterar missvisande 

samhällsekonomiska lönsamhetstal vid ÖFT+5 jämfört med förkalkylen, på grund av att 

två olika tidsperioder jämförs för samma åtgärd men beräknade lönsamhetstal presenteras 

som om de vore jämförbara. Detta indikerar således en bristande tillämpning av ex post 

CBA vid ÖFT+5. 

 

Uppföljningen av järnvägsåtgärder vid ÖFT+5 skiljer sig från vägåtgärder beräknade i 

EVA. Detta beror enligt Trafikverket på begränsningar i Bansek och att det finns 

ytterligare komplexitet för järnväg som är ett system på ett helt annat sätt än vägnätet 

enligt avsnitt 2.3 och 2.4. Enligt avsnitt 7.1 är metodiken för ÖFT+5 som används för 

vägåtgärder beräknade i EVA principiellt fel eftersom den skapar systematiska skillnader 

i beräknad lönsamhet på grund av att två olika tidsperioder jämförs, vilka används som 

om de vore jämförbara. Det saknas anvisning om hur den samhällsekonomiska 

bedömningen ska ske vid ÖFT+5 för järnvägsåtgärder och övriga vägåtgärder och vilka 

effekter som ska följas upp. Det innebär att det kan finnas utrymme för olika 

tillvägagångssätt för att bedöma om den planerade lönsamheten har uppnåtts eller inte, 

alternativt att det inte går att jämföra planerade nyttor med utfall. Det är missvisande för 

järnvägsåtgärder att vid ÖFT+5 göra en bedömning av den samhällsekonomiska 

lönsamheten för resterande kalkylperiod baserat på ett specifikt år utifrån skillnad mot 

förkalkylens prognos, eftersom det är en ögonblicksbild, jämfört med förkalkylen som 

baseras på en hel bedömningsperiod. Enligt gällande metodik för ÖFT+5 för 

järnvägsåtgärder och övriga vägåtgärder blir bedömningen missvisande eftersom 

huvuddelen av effekterna därmed ignoreras. Om jämförbar NNK inte kan beräknas 

motiverar det utökad systematisk effektuppföljning av de mest betydande effekterna. 

 

En mer jämförbar metodik vid ÖFT+5 som baseras på samma tidsperiod som i 

förkalkylen, se figur 6, och är oberoende av trafikslag kräver möjlighet att spegla verklig 

trafik fram till ÖFT+5 och att använda prognostiserad trafik för resterande kalkylperiod. 

Notera att illustrationen i figur 6 är åtgärdsspecifik; det viktigaste är att 

kalkylförutsättningarna som påverkar tidsperioden är oförändrade vid ÖFT+5 jämfört 

med förkalkylen.  Att spegla den verkliga trafikutvecklingen skulle eventuellt kunna 

genomföras genom att använda justerade trafiktillväxttal för åren fram till ÖFT+5 och 
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sedan justera trafik så att den överensstämmer med prognos för resterande kalkylperiod. 

Om kalkylverktygen ska utvecklas för att upprätta ÖFT+5 vore det ofördelaktigt om de 

utvecklas för att använda samma metodik som i dagsläget används i EVA. Senast gällande 

basprognos innehåller ny information, vilket är fördelaktigt ur perspektivet att man alltid 

bör använda aktuell information. Det kan dock finnas svårigheter med att tillämpa en ny 

prognos för ett tidigare basår än den baserats på, och författaren av denna studie kan inte 

bedöma vilken prognos som ska eller kan användas vid ÖFT+5. Kalkylvärden förändras 

i den takt som forskningsrön ger underlag för att förändra dessa, och borde bli mer 

rättvisande med tiden. Det borde därför inte finnas några metodiska problem med att 

tillämpa de senaste värderingarna vid ÖFT+5.  

 

 

Figur 6: Metodik vid ÖFT+5 som är jämförbar 

 

Aggregerade analyser utifrån viktig information från ÖFT+5 utförs i Norge och England, 

se avsnitt 3.1, men ingår inte i Trafikverkets metodik. Myndigheten missar därmed 

möjligheter att lära sig om systematiska fel i förkalkyler. För den aktuella vägåtgärden 

framkom det exempelvis vid ÖFT+5 att omfördelningen av trafik som skulle använda 

förbifarten var överskattad för personbilstrafiken och underskattad för lastbilstrafiken, se 

avsnitt 7.1. Ett ytterligare exempel från aktuell järnvägsåtgärd, se avsnitt 7.2, var ökad 

investeringskostnad med 25 procent på grund av att anläggningen var i sämre skick än 

väntat, vilket kan vara ett systematiskt fel om det är återkommande för järnvägsåtgärder. 

Information likt dessa exempel stannar i kalkylen och är därmed två exempel på bristande 

kunskapsåterföring i planeringsprocessen som annars skulle kunna förbättra träff-

säkerheten i framtida förkalkyler. 
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Att analysera metodik för ex post CBA med Trafikverket som exempel har visat att det 

finns mycket osäkerhet i hur praktiska problem ska hanteras, vilket till exempel har lett 

till att det är stor skillnad för uppföljning mellan väg- och järnvägsåtgärder, men det 

saknas till stor del dokumentation som beskriver varför. Det är en utmaning att utveckla 

metodiken för ex post eftersom det finns en kunskapsbrist inom området, men det borde 

inte finnas utrymme för principiella fel i metodiken. Trafikverket kan i Sverige anses vara 

den myndighet som på grund av sitt systematiska användande av ex ante CBA är mest 

lämpad att leda utvecklingsarbetet gällande ex post.  

 

 

Trafikverket har en systematisk användning av CBA, men i enlighet med forskning och 

teori, se kapitel 3 och 4, är användningen mer väldokumenterad och systematisk när det 

gäller ex ante. Ämnet ex post CBA skulle kunna få större utrymme i ASEK. När 

Trafikverket grundades togs det fram en gemensam metodik och mallar för uppföljning 

av järnvägs- och vägåtgärder. Regeringsförordning (2010:185) anger att Trafikverket ska 

utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser 

inom transportområdet, inklusive efterkalkylering och successiv kalkylering. 

Förordningen specificerar inte vilken typ av efterkalkylering som avses, om det är 

företagsekonomisk- eller samhällsekonomisk efterkalkylering. Om det tolkas som att 

båda typerna av efterkalkyler innefattas har Trafikverket de senaste tre åren inte uppfyllt 

kravet, se avsnitt 2.2, att utveckla metod och modell för samhällsekonomisk 

efterkalkylering. Inom Trafikverket finns det mer dokumentation om och ett tydligt 

formulerat syfte för företagsekonomisk efterkalkylering till skillnad från 

samhällsekonomiska efterkalkyler. Det enda interna dokumenterade syftet enligt 

Trafikverket med efterkalkyler är återkoppling till de som upprättar planförslag eller 

investeringskalkyler eller SEB, men det saknas organiserad återkoppling och redan 2015 

dokumenterades ett utvecklingsbehov, se avsnitt 2.2. Både England och Norge har tydligt 

formulerade syften med att utföra efterkalkyler, se avsnitt 2.4. Efter 2015 finns ingen 

dokumentation som tyder på ett fortsatt utvecklingsarbete med samhällsekonomiska 

efterkalkyler inom Trafikverket enligt avsnitt 2.2. Det är viktigt att Trafikverket 

återupptar utvecklingsarbetet inom detta område i enlighet med uppdraget att utveckla 

8.2 Utvecklingsmöjligheter och fortsatt forskning  
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metodik för efterkalkyler. Det finns möjlighet att lära sig från andra länder men 

Trafikverket har bäst förutsättningar i Sverige att utveckla metodiken för ex post inom 

transportinfrastrukturen. 

 

Enligt riktlinjen TDOK 2011:421 version:1.0 ska godkända samhällsekonomiska 

analyser och kalkyler finnas offentligt tillgängliga på Trafikverkets externa hemsida. 

Trafikverket följer inte denna riktlinje eftersom endast ett fåtal efterkalkyler finns 

tillgängliga på den externa hemsidan. En del efterkalkyler från år 2013, 2014 och 2015 

finns tillgängliga men det skiljer sig åt mellan olika regioner. Om samtliga godkända 

kalkyler publicerades skulle det underlätta för framtida forskning att inkludera 

Trafikverket i studier kring ex post. Trafikverket bör även publicera sina riktlinjer och 

beskrivning av metodik för att upprätta ÖFT+0 och ÖFT+5 på sin hemsida. Det skulle 

underlätta för forskare att granska området och bidra med mer kunskap. Trafikverket hade 

uppfyllt kraven för att vara en del av litteraturstudien som Nicolaisen och Driscoll (2016) 

utförde, om de hade publicerat information om sin metodik för ex post på sin externa 

hemsida. Det skulle kunna främja framtida utveckling mot en internationell standard om 

Trafikverket såg över detta och underlättade granskning vilket kan ge positiva effekter i 

form av ökad kunskap genom forskning. Denna studie hade inte varit möjlig utan tillgång 

till intern dokumentation.  

 

Trafikverket bör återuppta utvecklingsarbetet gällande metodik för ÖFT+5 och praktiska 

problem gällande ex post bör dokumenteras och lyftas fram. Trafikverket skulle kunna 

använda aggregerad analys av flera liknande åtgärder för att identifiera systematiska fel i 

förkalkyler. Motsvarigheten till Trafikverket i England har utfört aggregerad analys av 

omfördelning av trafik enligt tabell 3 i avsnitt 3.1. I England var överskattningen av 

andelen fordon som valde att använda förbifart ett systematiskt fel. För vägåtgärden Väg 

55 förbifart Katrineholm, se avsnitt 7.1, fanns det i förkalkylen en osäkerhet om 

omfördelningen av trafik till förbifarten. I ÖFT+5 konstateras det att 

trafikomfördelningen var överskattad för personbilar och underskattad för lastbilar 

jämfört med mätningar. Det saknas skriftlig dokumentation om hur omfördelning av 

trafik ska hanteras i EVA vid till exempel förbifarter, det är med andra ord en bedömning 

från fall till fall som till exempel kan bero på mängden alternativa vägval och 
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resandemönster. Eftersom en sådan aggregerad analys inte utförs i dagsläget får inte 

Trafikverket kunskap om de gör liknade systematiska fel när det gäller omfördelning. 

Mot bakgrund av detta hade Trafikverket kunnat utföra en aggregerad analys av flera 

liknande åtgärder, för att exempelvis skapa riktlinjer gällande omfördelning av trafik 

utifrån empirisk erfarenhet.  

 

Resultaten från denna studie ger inblick i de kunskapsluckor som finns gällande metodik 

för ex post utifrån exempel från Trafikverket. Bristen på internationell standard för 

efterkalkyler, tillgänglig kunskap och forskning inom området innebär att alla studier som 

belyser metodik och problematik skulle bidra till att fylla vissa kunskapsluckor. Denna 

studie skulle kunna tillämpas i andra länder eller för en viss typ av åtgärder. I de fall en 

liknade studie skulle användas för en typ av åtgärd skulle fler exempel kunna användas 

för att belysa om det finns avvikelser som är återkommande Det skulle vara intressant 

med en studie som jämför Sverige, Norge och England för att identifiera metodikaspekter 

för ex post CBA som ett land kan anses genomföra bättre än de andra. Det saknas 

forskning som behandlar hur högsta jämförbarhet mellan för- och efterkalkyl kan uppnås 

i praktiken. Det saknas studier som behandlar problematik för ex post CBA specifikt för 

järnvägsåtgärder eftersom järnvägsnätet skiljer sig markant från vägnätet och vilka 

konsekvenser det medför. Det finns kunskapsbrist om de viktigaste skillnaderna mellan 

för- och efterkalkyler som kan vara systematiska och lämpar sig för aggregerad analys.  

 

Sammanfattningsvis saknas det en tydlig teoretisk beskrivning och internationell standard 

för hur ex post CBA ska genomföras, vilket innebär att principiella fel i metodiken kan 

uppstå som en konsekvens av osäkerhet. Det finns därför ett stort behov av ökad kunskap 

inom området ex post CBA inom transportinfrastruktur från forskning men även 

utvecklingsarbete inom myndigheter och samarbete mellan olika länders myndigheter.  
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