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EVA användardag 

12 april 2018
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Välkomna till EVA användardag 2018!
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Agenda

Välkommen 9:30-9:45

Introduktion – övergripande förändringar 9:45-10:30

Demo EVA 3.2 10:45-11:30

LUNCH 11:30-12:15

Skillnader, 2.96, 3.1 och 3.2 12:15-13:00

Dokumentation och information 13:00-13:15

Framtida utveckling + grupparbete 13:15-14:15

Frågor, diskussion och avslutning 14:15-14:45
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Nyheter i EVA version 3.2 (1 april 2018)

• EVA version 2.9X (Windows XP) går i graven.

• Från och med 1 april 2018 endast EVA 3.2

• Största skillnader mellan webb-EVA och XP-EVA i 
webb-EVA finns: 

– Integrerat kartsystem - planeringsvägnät och 
bakgrundskartor behöver inte infogas. 

– Webbgränssnitt – du kör EVA via din webbläsare. 
Detta innebär dock att det i dagsläget inte går att jobba 
offline. 

– Databasbaserad alla EVA-kalkyler sparas direkt i en 
gemensam databas. Du kan via rättigheter ge en 
annan EVA-användare möjlighet att titta eller ändra i 
ditt EVA-projekt. 

– Gransknings- och godkännandeprocess leveranser 
av EVA-kalkyler genom att ändra behörigheter och 
status. EVA-filer behöver inte lagras och skickas 
manuellt. 
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Nytt i effektmodeller och värderingar i EVA 3.2

• Trafiksäkerhet: 

– nya definitioner (AS, EAS osv. istället för SS, LS)

– nya värderingar enligt ASEK

• VQ-samband: 

– revidering utifrån nya mätningar (2012-2015)

– VQ-samband för 30 km/h är ändrat till samma som 40 km/h (tidigare lika 

med 50 km/h)

• Kostnadseffektivitetstal anpassade efter SEB/ASEK

• NNKidu och nettonuvärde: anpassning till ASEK

• Vägnät

• Felrättningar 
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Trafiksäkerhet

• nya definitioner (AS, EAS osv. istället för SS, LS)

• nya värderingar enligt ASEK
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Hastighetsflödessamband (VQ-samband)

• Revidering utifrån nya mätningar (2012-2015)

• VTI-rapport 938 (2017) Hastighetsflödessamband 

för svenska typvägar – förslag till reviderade 

samband baserat på trafikmätningar 2012-2015

– Motorväg

– Fyrfältsväg

– Mötesfri motortrafikled

– Mötesfri landsväg

– Tvåfältsväg

• Vägtyp Motortrafikled ML är borttagen pga. väldigt 

få km (21 km av totalt 98 000 km statlig väg) 

4fältsväg eller MML
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Övergripande trender 

• Förändring i friflödeshastigheten för Lastbil utan släp: 

– Motorväg  (0-1 km/h)

– Fyrfältsväg  (upp till 3 km/h)

– Mötesfri motortrafikled  (1-2 km/h)

– Mötesfri landsväg (0,5-2,5 km/h)

– Tvåfältsväg  (0,5-2,5 km/h) *dock ej för 100 km/h

• Förändring i friflödeshastigheten för Lastbil med släp:

– Samtliga vägtyper utom fyrfältsväg  (0,5-2 km/h) 

• Tvåfältsvägar tydligt trend med sjunkande hastigheter 
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Ekonomimodellen

• Fel i reala uppräkningen av nyttor:

– Restid

– TS

– Emissioner
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Ny och utvecklad funktionalitet EVA 3.2

Trafikuppräkningstal inlagda i 
systemet

Automatiska 
känslighetsanalyser

Bifoga filer (t.ex. arbets-PM) Filtrering av objekt i systemet

Hjälptexter

•Egenskaper för länk/nod

•Justering för länk/nod

Granskningsprocessen i EVA

•Granskningsgrupp tilldelas 
granskningar ej enskilda personer

•Automatisk epost vid byte av 
projektstatus har kompletterats 
med info och länk till aktuellt 
projekt

Översyn av EVA-
resultatrapport

Export av projekt till j.son-fil

Radera EVA-projekt: om ett 
EVA-projekt raderas av 

misstag går det att återskapa 
genom att kontakta 

förvaltningen

När man kopierar ett EVA-
projekt stannar man i denna 
version kvar i projektet som 

kopiera

Excelrapporten tas bort när 
en ny beräkning påbörjas

Beräkningsförutsättningar: 
har tagit bort ur gränssnittet 
de förutsättningar som inte 

längre är aktuella

Tagit bort ruta efter 
beräkning gått igenom

Justeringar som görs i BAS-
nätet följer med till UTR-nätet

Bärighetsklass ändrat 
12/18/60 till 12/18/64
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Demonstration av EVA 3.2
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Skillnader mellan de senaste tre versionerna
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VN1810 Kulla-Norrfors

BAS UTR

Vägtyp Vanlig väg MLV 2+1 40%

Vägbredd 8-10 m 13 m

Hastighet 80/60 km/h 100 km/h

ÅDT 6344 (Lb 9%) 6345 (Lb 9%)

EVA 2.96 EVA 3.1 EVA 3.2

Summa effekter totalt 827 801 872

Inv. kostnad 279 279 279

Nettonuvärde 548 522 593

NNK-idu 1,86 1,78 2,02
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EVA 2.96 EVA 3.1 EVA 3.2

Summa effekter totalt 827 801 872

Inv. kostnad 279 279 279

Nettonuvärde 548 522 593

NNK-idu 1,86 1,78 2,02
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EVA 2.96 EVA 3.1 EVA 3.2
Summa effekter 
totalt 952 1135 1863
Inv. kostnad 634 634 634
Nettonuvärde 319 501 1230
NNK-idu 0,44 0,70 1,71
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VVA200 E20 Förbi Skara
EVA 2.96 EVA 3.1 EVA 3.2

Summa effekter 
totalt 837 844 1340

Inv. kostnad 452 452 452
Nettonuvärde 384 391 887
NNK-idu 0,85 0,86 1,96
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Information och kommunikation (Helen)
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• Arbets-PM – mall och goda 

exempel (nytt)

• Beräkningsstöd potensmodellen

• Handledning, 

hastighetsförändringar

• SEB-mallen (nytt)

• Trafikuppräkningstal (nytt)

• Nyheter i EVA 3.2 (nytt)

• Tips och tricks (nytt)

• Tillgång till EVA

• Grundkurs (januari ’18 och 

september ’17)

• Kommande tillfälle –

intresselista!

Kommer senare!

EVA-sidan

https://www.trafikverket.se/eva

https://www.trafikverket.se/eva
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Kommunikation

• E-post: eva@trafikverket.se

Nyheter

• Fortsatt uppdatering av tips och tricks

• Månadsbrev

• Webb-demo av EVA 3.2

mailto:eva@trafikverket.se
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Fortsatt utveckling
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Planerad utveckling till version 1 april 2018 –

hur gick det?

Funktionalitet

• Trafikuppräkningstal i systemet 

• Automatiska känslighetsanalyser 

• Integrera potensmodellen 

• Export av projekt till j.son-fil 

• Skapa Shape-fil 

• Bifoga filer (t.ex. arbets-PM) 

• Översyn av resultatrapport 
– Även basårseffekter ingår

– Tagit bort onödiga uppgifter/flikar

– Anpassningar efter nya TS

– Anpassningar efter nya kostnadseff.tal

– Kompletterat med fler uppgifter från EVA 
rel för SEB

• Filtrering av objekt i systemet 

• Hjälptexter och felmeddelanden 

Utveckling

• Trafiksäkerhet: 

– nya definitioner (MAS, AS osv. istället för SS, 

LS) 

– nya värderingar enligt ASEK 

• VQ-samband: revidering utifrån nya mätningar 

• Ev. revidering av trafiksäkerhetsmodell för GC 

uppskjutet till nästa version 

• Anpassning till ASEK gällande NNK och 

nettonuvärde 

• Felrättningar 

Vid EVA-användardag i augusti 2017 kommunicerade vi en lista på planerad utveckling av EVA 

till kommande version 3.2. Nedan finns en uppföljning av vad vi fått med till version 3.2.  
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Fortsatt utveckling - driftsättning 2018 etapp 1

Dubbelklicka på länk för 
att öppna 

länkegenskaper

Funktionen ”Kopiera 
länkegenskaper”

Funktionen ”Kontrollera 
indata”

Länk/noddatafönstret: 
markera/avmarkera 
flera rader smidigare

Scroll i parallella 
länkfönster

Funktion ”Visa länkrutor 
bredvid varandra”

Funktion ”zooma till 
markerade”

Funktion ”Backa/ångra”

Funktion: Skillnader BAS 
och UTR-nät

Projektlistan: Utveckla 
filtreringsfunktionens 
egenskaper t ex län, 

läsbehörighet

Egenskaper på länk -
Kommunsiffra ändra till 

namn på kommun

Använda back space i 
Projektlista

Sätta region, län, 
kommun automatiskt 
utifrån vart projekt, 

länkar, noder osv ligger

Kortkommandon
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Fortsatt utveckling - driftsättning 2018/19? etapp 2

Skapa shapefil
Programmera 

Potensmodellen
Skapa huvudstråk

Flera UTR-vägnät i samma 
EVA-projekt

Möjlighet att skifta UTR-
vägnät och BAS-vägnät

Adminverktyg: 
återaktivera radera 

projekt

Adminverktyg: Lägga 
till/ta bort användare i 

olika grupper

Adminverktyg: Ändra 
Beräkningsförutsättningar, 

Trafikuppräkningstal, 
värderingar m.m.
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Fortsatt utveckling - driftsättning 2020

Brytår (ASEK) Viltolycksmodellen
Revidering av 

trafiksäkerhetsmodell 
för GC

DoU-modellen 
översyn

FOKO-modellen 
översyn

Införa effektsamband 
för mitträffling?

Fler korsningstyper t 
ex flera cirkulation 

och trafikplats
Bullereffekter i EVA?

Plankorsning i EVA?
Lägga till ytterligare 
lager typ ortofoto?
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Grupparbete
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Vilka två-tre frågor eller områden är 

viktigast att utveckla under 2018-

2019?

Vilket område är viktigast att utveckla 

på lång sikt (tre – fem år)?
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Sammanfattning av grupparbetet - Prioriterade 

utvecklingsområden
• Mycket har redan gjorts eller finns med i planeringen

Funktionalitet:

• Enkelt sätt att se korrekta/felaktiga kombinationer av egenskaper

• Enkelt sätt att se skillnader mellan BAS/UTR-vägnät

• Implementera en automatiskt funktion i EVA för att fördela inv.kostnaden över byggår enligt ASEK:s
rekommendation

• Implementera potensmodellen i EVA

• Felmeddelanden enklare att tolka

• Ångra-funktion

• Möjlighet att kunna zooma in i kartan mer, samt glapp i zoom mellan t ex 90 % till 100 % zoom

• Arbets-PM styras upp, förslag om Excelversion

Effekter:

• Flera typer av trafikplatser

• ”Krångliga” korsningstyper som inte finns i EVA idag

• Fler typer av cirkulationsplatser bl a med 5 ben

• Se över de effektmodeller som inte setts över i närtid

• Gång-cykeleffekter motsvarande GC-kalk

• Plankorsning med järnväg

• Fler trafikslag


