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1. Inledning
Denna dokumentation är en metodhandledning för bedömningar och beskrivningar i
Samlad effektbedömning. Det finns också en användarhandledning som beskriver hur
man praktiskt arbetar i det webbaserade verktyget vad gäller upprättande, granskning,
godkännande samt publicering.
Metodhandledningen motsvarar den hjälptext som finns inne i det webbaserade
verktyget.
Det finns två styrande dokument för Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska
analyser:



Riktlinje: TDOK2015:0142
Rutinbeskrivning: TDOK2015:0109

Övriga relevanta länkar:




ASEK
Effektsamband
Prognos- och analysverktyg

Förbättringsförslag kan skickas till seb@trafikverket.se

1.1.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet
kränks genom behandling av personuppgifter.
Mer information om GDPR finns på Trafikverkets hemsida.
För interna medarbetare finns ytterligare information på följande ställe:



http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/inkop-ochavrop/konsulter/personuppgifter/
http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Juridik/gdpr/

SEB-it använder uppgifter som finns lagrade i Trafikverkets behörighetssystem Arthur.
Inga personuppgifter förutom en koppling till Arthur lagras i SEB-it. Däremot visas i
systemet namn på vem som har lagt in en SEB och vilka som sedan har hanterat den
vidare.
I den publicerade SEB:en visas endast namnet på den person som angetts som
kontaktperson tillsammans med telefonnummer till Trafikverkets växel.
Observera att den som skriver in eller lägger in något i en SEB är ansvarig för att inga
otillbörliga personuppgifter finns med såväl i bilagor, fritexter, bilder som i diagram.
När det gäller de bilagor som tillhör en SEB så lagras även de i systemet. Dessa finns
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också listade i SEB:en. Bilagor till en SEB publiceras oftast inte externt. Då det finns
stort allmänt intresse händer det dock att även bilagorna publiceras.

1.2.

Metodhandledning

Metodhandledningen omfattas av handledningar för vad och hur olika beskrivningar,
bedömningarna och beräkningarna ska göras i en Samlad effektbedömning.
Förkortningar som förekommer är följande:






SEB: Samlad effektbedömning
SEA: Samhällsekonomisk analys
SEK: Samhällsekonomisk kalkyl
AKK: Anläggningskostnads kalkyl
KK: Klimatkalkyl

2. Generell information
2.1.

Titel

Titeln bestäms av Trafikverket, Nationell planering. Exakt benämning ska skrivas in.
Titel avser namnet på det som analyseras i den Samlade effektbedömningen. Detta gäller
även i ÅVS-skede.

2.2.

Objektsnummer

Objektnummer bestäms av Trafikverket, Nationell planering. Exakt benämning ska
skrivas in.

2.3.

Åtgärdsnummer/Åtgärdsnamn

Om ett objekt består av fler åtgärder enligt Trafikverkets Agresso-system och SEB:en
avser en del av ett objekt så ska åtgärdsnummer och åtgärdsnamn anges här. (Med
objekt avses en rad i nationell eller regional plan.)
Uppgift om åtgärdsnummer och åtgärdsnamn finns i Trafikverkets Agresso-system.
Exempel 1: "NummerXX/ NamnNN".
Exempel 2 (om flera åtgärder): "NummerXX/ NamnNN; NummerYY/ NamnZZn.

2.4.

Typ

Det finns sju olika typer av dokument som kan upprättas i verktyget:
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Enkel SEB utan samhällsekonomisk kalkyl
Enkel SEB med samhällsekonomisk kalkyl
Fullständig SEB utan samhällsekonomisk kalkyl






Fullständig SEB med samhällsekonomisk kalkyl
Endast kostnadsberäkning
Endast samhällsekonomisk analys
Endast samhällsekonomisk analys och kostnadsberäkning

Fullständig och enkel version skiljer sig åt genom den nivå som bedömningarna görs. I
en fullständig SEB gäller att:
- I den samhällsekonomiska analysen behöver även detaljerade nuvärden av de
beräknade effekterna anges
- I fördelningsanalysen behöver även näst störst nytta/fördel anges
- I fördelningsanalysen och i målanalysen behöver motiveringar anges på de
enskilda aspekterna

2.5.

Kontaktperson

Kontaktpersonen ska vara trafikverksanställd. Kontaktpersonen ansvarar för att svara
på och kanalisera frågor som kan komma på publicerad SEB. Kontaktpersonen är den
ende person som står med i den publicerade SEB:en. Endast namn och
organisationstillhörighet anges. Exempel: "Andersson Carl, IVxyz". Observera att om du
vill söka på både för- och efternamn så måste detta anges i ordningen efternamn
förnamn

2.6.

Projektledare

Om ingen projektledare finns så ska beställaren eller uppdragsgivarens namn skrivas in
här.

2.7.

Ärendenummer

Om det finns ett specifikt ärendenummer för åtgärden kan detta anges här. Det finns
dock ett ärendenummer som är gemensamt för alla SEB:ar som är skapade med samma
version. Detta gemensamma ärendenummer kan inte ändras av upprättaren utan är satt
av SEB-administratör. Det gemensamma ärendenumret kommer alltid med i SEB:ens
sidhuvud. Om ett specifikt ärendenummer är inskrivet här så kommer även det att
finnas med i SEB:ens sidhuvud.

2.8.

Skede

Om objektet är i planläggningsskedet ska man under ”Skede” ange hur långt man
kommit i planprocessen. Här anges det skede som AKK och SEB baseras på. SEB får inte
ha ett senare skede än den senast kvalitetssäkrade AKK. Om det namngivna objektet
består av flera delar/etapper som har kommit olika långt i planprocessen så anges
”Varierande (se planeringsläge)”. Under ”Åtgärdsbeskrivning” - ”Planeringsläge” ges en
utförligare beskrivning av aktuell status för faktiskt planläggningsskede.
För objekt som är utanför planläggningsskedet väljs ett relevant alternativ och
kompletteras eventuellt med information under ”Åtgärdsbeskrivning” ”Planeringsläge”.
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2.9.

Sammanhang vid publicering

Vid publicering på externa hemsidan läggs SEB:arna in i mappar. Val av ”Sammanhang”
styr var SEB:en kommer att publiceras.

3. Åtgärdsbeskrivning
3.1.

Sammanfattning

3.1.1.

Typ av planläggning

Om objektet är i planläggningsskedet ska ”Typ av planläggning” (vilket av Trafikverkets
fem typfall som gäller) anges. Består objektet av flera delar/etapper som har olika typfall
så anges ”Varierande (se planeringsläge)” och specificeras vidare under rubriken
”planeringsläge” Om objektet/åtgärden inte är i planläggningsskedet anges här ”Ej
aktuellt i angivet skede”.

3.1.2.

Koordinater

Här anges åtgärdens koordinater för start och målpunkt. Koordinaterna ska vara i
SWEREF99 TM.

3.2.

Nuläge och brister

Här ges en beskrivning av befintliga förhållanden. Här redogörs också för vilka problem,
brister eller behov som finns.
Här kan man beroende på vad som är relevant beskriva geografi, markanvändning,
miljöförhållanden, trafiksäkerhetsförhållanden, dagens trafik, prognos för
trafikutveckling, samverkan mellan olika trafik- och transportsystem samt eventuella
skillnader i resmönster eller transportmönster mellan olika resenärer eller varugrupper.
Beskrivningen kan se olika ut beroende på vilken typ av åtgärd som beskrivs. Nulägesoch bristbeskrivningen ska uttryckas utifrån en bred syn på tillgänglighet och
samhällsplanering snarare än i termer av en brist i en infrastrukturdel.
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Vilka transportpolitiska mål är berörda?
Vad är orsakerna till bristerna?
Vem eller vilka grupper upplever ett problem eller har ett önskemål om en viss
funktionalitet (till exempel barn, boende, arbetspendlare, funktionshindrade,
näringsliv)?
Finns det skillnader i upplevelsen av problem eller önskemål mellan olika
grupper?
Vilka förhållanden gör den befintliga trafiksituationen problematisk?
För vilka resor och transporter?



3.2.1.

Bryter de befintliga förhållandena med några normer (till exempel
miljökvalitetsnormer) eller lagar?

Väg

Väglängd bör avse åtgärdad sträcka i ”huvudstråk” när det är relevant. Om åtgärden
innebär ny sträckning anges längden längs befintlig väg mellan start- och slutpunkt för
den nya vägen. Då är det lätt att jämföra med beskrivningen av åtgärden och se om man
får en vägförlängning eller vägförkortning.
Det är även bra att ge kort förklaring till vilken sträcka som avses. I vissa fall kan det
vara svårt att definiera ett huvudstråk på åtgärden och då får uppgiften utelämnas om
man inte hittar ett annat bra mått på berörd väglängd.
Vägtyp: Här är det viktigt att man kan utläsa hur många km av den aktuella vägen som
har en viss standard (enligt nedanstående vägtyper) samt hur många km av vägen som
går i ny respektive befintlig sträckning. Även hur många km mittseparering. För vägtyp
används i första hand följande benämningar enligt nedan. Handledningstabell
vägstandard:













Vanlig väg: 2 kf utan mötesseparering
Gles mötesfri landsväg 2+1 målad: 20-30 % omkörning, målad mittremsa
Mötesfri landsväg 2+1 målad: 40% omkörning, målad mittremsa
Mötesfri landsväg 2+2 målad: Målad mittremsa
Gles mötesfri landsväg 2+1: 20-30 % omkörning, mitträcke
Mötesfri landsväg 2+1: 40 % omkörning, mitträcke
Mötesfri landsväg 2+2: Mitträcke
Motortrafikled: Utan mötesseparering
Mötesfri motortrafikled 2+1: 40% omkörning, mitträcke
Mötesfri motortrafikled 2+2: Mitträcke
Flerfältsväg [x] kf: Ange totalt antal körfält [x]
Motorväg [x] kf: Ange totalt antal körfält [x]

Vägbredd: Ange vägbredd i meter. Vägbredd avser vanligtvis total bredd inklusive
mittremsa.
Skyltad hastighet: Ange hastigheten i km/h. Om den skyltade hastigheten varierar över
sträckan kan ett spann anges. Kortare avsnitt med avvikande hastighet behöver inte tas
med. Syftet är att få en grov bild av vilken hastighet som gäller.
Om relevant: ange ÅDT (årsmedeldygnstrafiken) i f/d (fordon per dygn) och andel
lastbilar i procent, samt år. Ange trafik för basår eller prognosår, men det ska vara
samma som i ”Förslag till åtgärd”. Om trafiken varierar mycket över sträckan kan ett
spann eller ett medelvärde behöva anges. Exempel: 10 000 f/d, 11% lastbilar (2017)

3.2.2.

Järnväg

Om åtgärden avser förlängning av befintliga mötesspår/nybyggnad av nya mötesspår på
befintlig mötesstation anges längsta mötesspår i meter/antal mötesspår före åtgärd.
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Om åtgärden avser nybyggnad av mötesstation anges avstånd mellan de två befintliga
mötesstationer där den nya byggs (stationsmitt-stationsmitt).
Om åtgärden innebär t.ex. linjerätning, byte av räls, kontaktledning, uppgradering till
högre STAX etc. anges den befintliga berörda banlängden (stationsmitt – stationsmitt).
Nedan listas några exempel på vad som kan ingå i banstandard:












3.3.

Spårtyp/Sliperstyp: Om relevant för denna åtgärd, ange bantyp.
Bantyp delas in i enkelspår (Esp), dubbelspår (Dsp), trespår (3sp) eller fyrspår
(4sp). Sliperstyp delas in i betong (B) eller trä (T). Anges till exempel som
Esp/B.
STH avser största tillåtna hastighet i km/h för persontåg respektive godståg.
Anges till exempel som 120.
STAX/STVM/Lastprofil avser största tillåtna axellast i ton, t.ex. 22,5, 25 eller
30/ största tillåtna vikt per meter i ton, t.ex. 5,0, 6,4, 8,0 eller 12,0/aktuell
lastprofil A, B eller C. Anges till exempel som 25/8,0/C.
Tillåten vagnvikt avser största tillåtna vikten av samtliga vagnars bruttovikt
(egenvikt+nettolast), det vill säga exklusive lokets (lokens) egenvikt. Anges t.ex.
som 1100.
Tillåten tåglängd avser total längd på tåget inklusive lokets (lokens) längd.
Anges t.ex. som 750.
Drifttyp delas in i dieseldrift eller eldrift. Eldrift indelas i sin tur i typerna BT
eller AT . Anges som D, El (BT) eller El (AT).
Trafikledningssystem delas in i manuell tågklarering = system M ,
fjärrblockering eller ERTMS. Banor med System M och fjärrblockering kan
dessutom ha ATC (Automatic Train Control). ERTMS delas in i nivåerna 0, 1, 2
eller 3, där nivå 3 också kallas ERTMS-Regional. Anges som M+ATC eller MATC, Fjb+ATC eller Fjb-ATC eller ERTMS (aktuell nivå).

Syfte

I den sammanfattande beskrivningen:
Vid syfte anges det huvudsakliga syftet med att genomföra den föreslagna åtgärden.
Beskrivningen bör inte vara alltför omfattande men ändå tillräckligt detaljerad för att
klart redogöra för åtgärdens syfte. I synnerhet är det viktigt att beskriva vilken brist eller
utvecklingspotential som är den huvudsakliga anledningen till att åtgärden föreslås.
Åtgärder medför vanligen en rad olika effekter och dessa redovisas mer ingående i andra
avsnitt i SEB:en.
Åtgärder kan till exempel syfta till att påverkaen eller flera brister (lösa ett eller flera
problem) i transportsystemet.
I den fördjupade syftesbeskrivningen kan man till exempel besvara följande frågor:
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Är åtgärden riktad mot vissa grupper?
Vilka brister förväntas återstå, helt eller delvis, efter att åtgärden är genomförd?
Vem/vilken aktör har initierat/förordat utredningen av åtgärden?

3.4.

Förslag till åtgärd

Beskrivningen bör inte vara alltför omfattande men ändå tillräckligt detaljerad för att
klart redogöra för åtgärden eller åtgärdspaketet.
Om åtgärden/åtgärdsinriktningen eller åtgärdspaketet samspelar med andra åtgärder så
kan detta beskrivas.
Det är viktigt att det som beskrivs i detta avsnitt motsvaras av och stämmer överens
med:




den åtgärdskostnad som beskrivs i SEB:en
modelleringen av den samhällsekonomiska kalkylen om sådan gjorts i SEB:en
det underlag som klimatkalkylen bygger på om en sådan beräknats i SEB:en

Referera till den ÅVS som åtgärden utreds/utretts i och beskriv gärna sammanfattande
hur åtgärden tidigare hanterats med avseende på fyrstegsprincipen. Ange ÅVS:en i
referenslistan.
Fyrstegsprincipen beskrivs på Trafikverkets externa hemsida. Denna princip användas i
ÅVS:en när man väljer ut vilka åtgärder eller kombinationer av åtgärder som ska
analyseras:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--ochanalysmetoder/fyrstegsprincipen/

3.4.1.

Väg

Väglängd bör avse åtgärdad sträcka i ”huvudstråk” när det är relevant. Om åtgärden
innebär ny sträckning anges längden längs befintlig väg mellan start- och slutpunkt för
den nya vägen. Då är det lätt att jämföra med beskrivningen av åtgärden och se om man
får en vägförlängning eller vägförkortning.
Det är även bra att ge kort förklaring till vilken sträcka som avses. I vissa fall kan det
vara svårt att definiera ett huvudstråk på åtgärden och då får uppgiften utelämnas om
man inte hittar ett annat bra mått på berörd väglängd.
Vägtyp: Här är det viktigt att man kan utläsa hur många km av den aktuella vägen som
har en viss standard (enligt nedanstående vägtyper) samt hur många km av vägen som
går i ny respektive befintlig sträckning. Även hur många km mittseparering. För vägtyp
används i första hand följande benämningar enligt nedan. Handledningstabell
vägstandard:







Vanlig väg: 2 kf utan mötesseparering
Gles mötesfri landsväg 2+1 målad: 20-30 % omkörning, målad mittremsa
Mötesfri landsväg 2+1 målad: 40% omkörning, målad mittremsa
Mötesfri landsväg 2+2 målad: Målad mittremsa
Gles mötesfri landsväg 2+1: 20-30 % omkörning, mitträcke
Mötesfri landsväg 2+1: 40 % omkörning, mitträcke
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Mötesfri landsväg 2+2: Mitträcke
Motortrafikled: Utan mötesseparering
Mötesfri motortrafikled 2+1: 40% omkörning, mitträcke
Mötesfri motortrafikled 2+2: Mitträcke
Flerfältsväg [x] kf: Ange totalt antal körfält [x]
Motorväg [x] kf: Ange totalt antal körfält [x]

Vägbredd: Ange vägbredd i meter. Vägbredd avser vanligtvis total bredd inklusive
mittremsa.
Skyltad hastighet: Ange hastigheten i km/h. Om den skyltade hastigheten varierar över
sträckan kan ett spann anges. Kortare avsnitt med avvikande hastighet behöver inte tas
med. Syftet är att få en grov bild av vilken hastighet som gäller.
Om relevant: ange ÅDT efter åtgärd (årsmedeldygnstrafiken) i f/d (fordon per dygn) och
andel lastbilar i procent, samt år. Ange trafik för basår eller prognosår, men det ska vara
samma som i ”Nuläge och brister”. Om trafiken varierar mycket över sträckan kan ett
spann eller ett medelvärde behöva anges. Exempel: 14 000 f/d, 13% lastbilar (2017)

3.4.2.

Järnväg

Om åtgärden avser förlängning av befintliga mötesspår/nybyggnad av nya mötesspår på
befintlig mötesstation anges längsta mötesspår i meter/antal mötesspår efter åtgärd.
Om åtgärden avser nybyggnad av mötesstation anges avstånd mellan de två befintliga
mötesstationer där den nya byggs (stationsmitt-stationsmitt).
Om åtgärden innebär t.ex. linjerätning, byte av räls, kontaktledning, uppgradering till
högre STAX etc. anges den befintliga berörda banlängden (stationsmitt – stationsmitt).
Nedan listas några exempel på vad som kan ingå i banstandard:












13

Spårtyp/Sliperstyp: Om relevant för denna åtgärd, ange bantyp.
Bantyp delas in i enkelspår (Esp), dubbelspår (Dsp), trespår (3sp) eller fyrspår
(4sp). Sliperstyp delas in i betong (B) eller trä (T). Anges till exempel som
Esp/B.
STH avser största tillåtna hastighet i km/h för persontåg respektive godståg.
Anges till exempel som 120.
STAX/STVM/Lastprofil avser största tillåtna axellast i ton, t.ex. 22,5, 25 eller
30/ största tillåtna vikt per meter i ton, t.ex. 5,0, 6,4, 8,0 eller 12,0/aktuell
lastprofil A, B eller C. Anges till exempel som 25/8,0/C.
Tillåten vagnvikt avser största tillåtna vikten av samtliga vagnars bruttovikt
(egenvikt+nettolast), det vill säga exklusive lokets (lokens) egenvikt. Anges t.ex.
som 1100.
Tillåten tåglängd avser total längd på tåget inklusive lokets (lokens) längd.
Anges t.ex. som 750.
Drifttyp delas in i dieseldrift eller eldrift. Eldrift indelas i sin tur i typerna BT
eller AT . Anges som D, El (BT) eller El (AT).
Trafikledningssystem delas in i manuell tågklarering = system M ,
fjärrblockering eller ERTMS. Banor med System M och fjärrblockering kan

dessutom ha ATC (Automatic Train Control). ERTMS delas in i nivåerna 0, 1, 2
eller 3, där nivå 3 också kallas ERTMS-Regional. Anges som M+ATC eller MATC, Fjb+ATC eller Fjb-ATC eller ERTMS (aktuell nivå).

3.5.

Åtgärdskostnad

Bilaga:
Ange den anläggningskostnadsbilaga som innehåller uppgift om objektets/åtgärdens
totala investeringskostnad. Om investeringskostnaden består av flera separata kalkyler
ska ett sammanställningsdokument upprättas som summerar anläggningskostnaden för
hela objektet/åtgärden.
Senaste revideringsdatum:
Här anges datum för den senaste revideringen av anläggningskostnaden. Datumet ska
stämma med det datum som anges i kalkyldokumentets sidhuvud.
Prisnivå:
Här anges den prisnivå som anläggningskostnadskalkylen är uttryckt i.
Beräkningsmetod:
Ange hur anläggningskostnadskalkylen är framtagen och kvalitetssäkrad, genom att
välja någon av följande alternativ.





GKI (grov kostnadsindikation, TDOK 2017:0532, Endast vid ÅVS , FU o
exempel-SEB)
Underlagskalkyl (TDOK 2017:0532, Endast vid ÅVS , FU o exempel-SEB)
SuccA (Osäkerhetsanalys enligt Successivprincipen, TDOK 2017:0532, Endast
vid ÅVS , FU o exempel-SEB)
Q-säkrad TDOK 2011:182 (Underlagskalkyl och osäkerhetsanalys ->
dokumenterad i ”fastställd kalkylsammanställning”)

För objekt som är i senare skede än ÅVS eller funktionsutredning, ska
anläggningskostnadskalkylen alltid vara framtagen och kvalitetssäkrad enligt kraven i
TDOK 2011:182.
Standardavvikelse:
För GKI (Endast vid ÅVS , FU o exempel-SEB) anges standardavvikelsen
schablonmässigt till 30 % totalkostnaden.
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För objekt framtagna i skeden senare än ovan ska osäkerheten, uttryckt som en
standardavvikelse, värderas via osäkerhetsanalys genomför enligt metodiken
”Successivprincipen”.
Totalkostnad omräknad till prisnivå 20XX-06:
Här anges total bedömd investeringskostnad omräknad till den gemensamma prisnivå
som gäller för alla SEB:ar.
T o m april 2020: ”2015-06”
Fr o m maj 2020: ”2019-06”

3.6.

Planeringsläge

Här beskrivs det fysiska och ekonomiska planeringsläget så långt det är känt. Ange om
det finns en upprättad miljökonsekvensbeskrivning och om åtgärden bedömts ha
”betydande miljöpåverkan”. Om det finns en MKB så ska denna anges i SEB:ens
referenslista. Ange om tidigare beslut har fattats om åtgärden. Ange också om åtgärden
finns med i någon gällande plan, till exempel en nationell infrastrukturplan, eller
länstransportplan; även kommunala/regionala planer kan nämnas. Ange även vilka
tidigare planer åtgärden eventuellt varit med i.











Är åtgärden en del i ett ännu ej fullständigt utbyggt trafiksystem (stråk,
sammanhang eller liknande)?
Har nyckeltal för ett trafiksystem som åtgärden ingår i tagits fram (se avsnitt
nyckeltal i kapitlet samhällsekonomi). Har eventuella känslighetsanalyser för
den enskilda åtgärden gjorts med avseende på detta trafiksystem?
Motverkar eller samverkar åtgärden med andra åtgärder?
Försvårar åtgärden genomförandet av andra åtgärder i tidigare steg av
fyrstegsprincipen?
Innebär genomförande av åtgärden att andra åtgärder i tidigare steg av
fyrstegsprincipen ger mindre/mer effekt?
Ingår åtgärden i en strategi, exempelvis utpekat godsstråk eller liknande?
Till vilken grad är analysen en system- respektive delanalys?
Är åtgärdens effekter direkt beroende av att andra åtgärder genomförs, av
Trafikverket eller av någon annan aktör?
Är andra åtgärder beroende av den aktuella åtgärden? I så fall beskrivs dessa
relationer och vad de tros innebära för åtgärdens genomförande eller effekter.
Andra åtgärder kan innebära såväl infrastrukturåtgärder och sektorsåtgärder
som lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Exempel på hur åtgärd kan försvåra
införande eller minska effekt av genomförande av andra åtgärder: effekten av
ökad turtäthet med buss (steg 2) eller riktad information för att attrahera
bussresenärer (steg 1) kan minska av att en ny väg i aktuell reserelation anläggs
(steg 4).”

3.7.

Övrigt

Komplexitet
Anses åtgärden vara ovanlig eller komplex i någon bemärkelse (tekniskt, finansiellt,
juridiskt etc.). I så fall görs en kort beskrivning av vad komplexiteten innebär.
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Etappindelning
Planeras eller kan åtgärden genomföras i etapper? Vad är fördelar och nackdelar med
detta?
Andra förutsättningar av betydelse
Andra förutsättningar som kan avgöra om åtgärden alls kan genomföras eller om
effekterna ska kunna bli de avsedda. Det kan till exempel handla om att det krävs ett
positivt beslut enligt väglagen, miljöbalken och/eller plan- och bygglagen (PBL), eller
om att tekniska eller andra förutsättningar måste utredas vidare. Här kan även anges
viktiga förutsättningar som antagande om ekonomisk utveckling, markanvändning och
hur åtgärden förhåller sig till övrigt trafiksystem.

4. Samhällsekonomisk analys
I detta avsnitt presenteras resultatet från en samhällsekonomisk kalkyl och/eller en
bedömning av de ej beräknade effekterna, samt en sammanvägning och bedömning av
den totala samhällsekonomiska lönsamheten.
Samhällsekonomisk kalkyl + effekter som ej beräknats monetärt
= samhällsekonomisk analys
För åtgärder där det inte är möjligt att göra samhällsekonomiska beräkningar (till
exempel för att det saknas effektsamband, värderingar eller dylikt), hanteras genom
verbala bedömningar av relevanta effekter. Det är viktigt att notera att de ej beräknade
effekterna delvis kan ingå som en del av de beräknade effekterna. Många effekter kan
därför inte adderas rakt av utan risk för ”dubbelräkning”.

4.1.

Allmänna kalkylförutsättningar

Här presenteras de övergripande förutsättningar som använts i den
samhällsekonomiska kalkylen (om en sådan gjorts). Syftet är att ge läsaren information
om viktiga parametrar som använts i kalkylen som t ex diskonteringsränta, kalkylperiod,
uppgift om vilket kalkylverktyg som använts samt när kalkylen genomförts. Uppgift om
samhällsekonomisk kalkyl ska innehålla samtliga samhällsekonomiska kalkylverktyg
som använts t ex EVA 3.X och BEVA 3.X.
Om SEB:en endast innehåller ej-beräknade effekter ska följande uppgifter anges: ASEKversion, Prisnivå för kalkylvärden, Kalkylränta, Prognosår 1, Diskonteringsår,
Öppningsår och Byggtid.

4.2.

Trafiktillväxttal

Här presenteras de trafiktillväxttal som använts i den samhällsekonomiska kalkylen (om
en sådan gjorts).
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4.3.

Nyckeltal samhällsekonomi

Här presenteras slutresultatet av en samhällsekonomisk kalkyl (om en sådan gjorts) i
form två nyckeltal som speglar samhällsekonomisk effektivitet:



Nettonuvärde
Nettonuvärdeskvot

Den samhällsekonomiska investeringskostnaden redovisas också. Dessa tre uppgifter
redovisas för huvudanalys samt de eventuella känslighetsanalyser som genomförts.
OBS! Negativa NNK redovisas här i gränssnittet, men i PDF:en kommer negativa NNK
skrivas ut som ”<0”.

4.3.1.

Nettonuvärde, NNV

Nettonuvärde, NNV – sammanlagda nettovärdet av alla nuvärden av nyttoeffekter och
kostnader under hela kalkylperioden samt kostnaden för grundinvesteringen i början av
kalkylperioden.
Om nettonuvärdet av alla kostnader och intäkter (nyttoeffekter) är positivt visar det att
investeringen är lönsam, med det avkastningskrav som diskonteringsräntan innebär. Är
nettonuvärdet noll ger investeringen precis den avkastning som motsvaras av
diskonteringsräntan. För detaljer se gällande ASEK-version.

4.3.2.

Nettonuvärdeskvot, NNK

Nettonuvärdeskvot, NNK - nettonuvärdet dividerat med alla diskonterade kostnader
som kan förväntas uppstå för infrastrukturhållaren under kalkylperioden, dvs. såväl den
samhällsekonomiska investeringskostnaden som beräknade kostnader för drift,
underhåll och reinvesteringar inkl. skattefaktorer.
NKK anger lönsamhet per satsad krona investering plus drifts- och underhållskostnader.
Kriteriet för lönsamhet att det beräknade värdet ska vara större än noll. NNK kan
användas vid rangordning av objekt som ska finansieras inom ramen för en
budgetrestriktion. För detaljer se gällande ASEK-version.

4.3.3.

Huvudanalys

Huvudanalysen grundar sig på gällande kalkylförutsättningar, effektsamband,
värderingar och trafikprognoser. Investeringskostnaden i huvudanalysen är normalt
50%-nivån i en successiv kostnadskalkyl.

4.3.4.

Känslighetsanalyser

En känslighetsanalys innebär att någon eller några viktiga parametrar ändras för att se
hur resultatet ändras. Syftet är att spegla osäkerheter och robusthet i kalkylens resultat.
I gällande ASEK beskrivs vilka känslighetsanalyser som är obligatoriska att genomföra.
Utöver de obligatoriska kan det vara relevant att göra känslighetsanalyser som är
intressanta för den aktuella åtgärden. Samtliga känslighetsanalyser redovisas här i SEB.
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4.3.5.
Nyckeltal för trafiksystem samt känslighetsanalyser med avseende
på trafiksystem
Nyckeltal för trafiksystem som åtgärden ingår i är inte standard. Den görs endast efter
samråd med Nationell planering, via seb@trafikverket.se. Om inga uppgifter är
inskrivna kommer dessa rader inte med till PDF-utskrifterna av SEB:en.
Exempel på trafiksystem är stråk och pendeltågssystem.
Kommentaren ska kort beskriva trafiksystemet samt referera till den/de bilagor där
beräkningarna redovisas i detalj.

4.4.

Samhällsekonomisk analys

I avsnittet redovisas åtgärdens samhällsekonomiska effekter. Samhällsekonomiskt
relevanta effekter ska finnas med i den samhällsekonomiska analysen antingen som
beräknade effekter eller som ej beräknade effekter. I de fall en effekt är konstaterad och
eventuellt kvantifierad, men inte värderad redovisas den verbalt och bedöms. Normalt
redovisas en viss effekt antingen monetärt värderad eller enbart bedömd och beskriven i
ord. I vissa fall omfattar emellertid den monetära beräkningen av en effekt endast delar
av effektens samhällsekonomiska konsekvenser. I sådana fall kan den monetära
beräkningen av effekten kompletteras med en bedömning och beskrivning av de delar av
effekten som inte ingår i beräknad effekt.
Både beräknade och bedömda effekter är underlag för den sammanvägda bedömningen
av om åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam eller olönsam.

4.4.1.

Övergripande

I vallistan finns exempel på effekter inom varje huvudgrupp (inom till exempel Restid
eller Trafiksäkerhet). Det är möjligt att göra en mer detaljerad redovisning beroende på
hur mycket information som finns tillgänglig. Man kan då skriva in egna benämningar.
För varje samhällsekonomiskt relevant effekt redovisas:
 Eventuellt beräknade effekter för prognosår 1 i aktuell enhet
 Eventuellt beräknade effekter i monetära termer för kalkylperioden
 Verbalt bedömda effekter samt motivering till bedömningen
 Sammanvägd bedömning av effekterna under samma huvudgrupp (exempelvis
för Resenärer)
I fältet "Bedömning" görs bedömning av effekten på skalan
Negativt/Försumbart/Positivt och i fältet ”Beskrivning” skrivs en motivering till
bedömningen. Om effekten fångas i de monetärt värderade effekterna anges istället "-"
och beskrivningsfältet lämnas i dessa fall tomt.
För de effekter som tas upp som ej beräknade effekter är det viktigt att tänka på hur
beskrivning och motiveringstexten skrivs. Tänk på vem som är läsaren av en SEB. Det
kan vara en beslutsfattare, politiker, planerare eller en vanlig medborgare. Därmed ska
motiveringarna vara korta, koncisa och lätta att förstå. Undvik förkortningar som
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gemene man inte förstår t ex ”TS”, ”MLV”, ”GC”. Här är det bra att ge exempel på vilka
effekter som är positiva och eller negativa utan att sväva ut i detaljer.
I fältet "Sammanvägd bedömning" görs bedömning på skalan
Negativt/Försumbart/Positivt (obs kan alltså inte vara "ingen effekt")
I fältet "Beskrivning" skrivs en kortfattad motivering till bedömningen, obs att denna
även redovisas i sammanfattningen som har begränsat utrymme, så tänk även här på att
göra en kort, och koncis och lättfattlig beskrivning som ger läsaren en förståelse för
motiven till bedömningen av effekten.

4.4.2.

Storleksordning på effekter

I den samhällsekonomiska analysen är det den samlade nyttan vi är intresserade av.
Sällsynta saker är normalt sett högt värderade medan vanliga lägre värderade. Detta
gäller även de nyttor som påverkas av infrastrukturåtgärder. Det är alltså inte storleken
på den fysiska nyttan som avgör om en effekt bör anses vara stor eller liten utan hur den
påverkar människors välfärd. Till exempel kan 5 blommor vara så unika att de kan
motivera en förändring av sträckning av en väg eller järnväg. På samma sätt kan ett stort
fysiskt intrång i naturmiljön vara försumbart om intrånget görs i en marktyp/miljötyp
som finns i oändliga mängder.
Bedömningen ”Försumbar” bör endast användas för effekter som bedöms vara
relevanta, om än små. Effekter som inte är relevanta ska inte bedömas som försumbara
utan de ska utelämnas i den samhällsekonomiska analysen. Det kan alltså finnas effekter
som är samhällsekonomiskt relevanta men så små i nyttotermer att de inte ska vara
med.
Nyttorna ska anges i absoluta termer. Vid bedömning av ett handlingsalternativs
lönsamhet ska den sammanvägda bedömningen av ej beräknade effekter relateras till
den beräknade vinsten, d v s nuvärdet av kalkyldelen. Att relatera de ej beräknade
effekterna till investeringskostnaden är inte relevant eftersom man i så fall bortser från
alla beräknade effekter.

4.4.3.

Trafikanteffekter

Trafikanteffekterna kan delas in i effekter som berör resenärer, effekter som berör
godstransporter samt effekter som berör persontransportföretag.

4.4.4.

Resenärer

Ur resenärens synpunkt är det effekter som berör restiden och reskostnaden
(biljettpriset) samt utbudet av kollektivtrafik som är relevanta att bedöma och värdera.
Effekterna beräknas både för befintliga resenärer samt de resenärer som tillkommer på
grund av åtgärden.
Resenärseffekter som beräknas och värderas är exempelvis:
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Restid
Reskostnad
Restidsosäkerhet
Förseningar
Trängsel
Funktionsnedsattas tillgänglighet
Bytestid
Turtäthet

Anledningen till att man skiljer mellan olika typer av restid är att en förändring i
restiden anses olika mycket värd beroende på hur tiden spenderas samt om
förändringen är planerad eller ej. Exempelvis värderas en minuts försening högre än en
minuts vanlig åktid.

4.4.5.

Godstransporter

De effekter som är relevanta för godsköparen är kostnaden för att transportera godset
samt transporttid (planerad) och förseningstid.
Effekter som beräknas och värderas för godsköparen är exempelvis:




Transporttid
Transportkostnad
Trafikstörningar och förseningar

4.4.6.

Persontransportföretag

De effekter som beräknas och värderas för persontransportföretag är biljettintäkter och
förändringen i företagens vinst.
Utökad kapacitet kan exempelvis leda till kortare restider eller ökat utbud, vilket i sin tur
kan leda till fler resenärer och därmed ökade biljettintäkter. Den del av biljettintäkten
som är moms ska dock räknas bort då denna betalas in till staten och därmed inte är en
reell intäkt för företagen. Ett ökat antal resenärer/avgångar leder också till ökade
trafikeringskostnader.
De effekter som beräknas och värderas för persontransportföretag är:
Biljettintäkter
Normalt sett ingår förändringar i biljettintäkter i en samhällsekonomisk kalkyl (för såväl
resenärer som persontransportföretaget) och ska då inte tas upp som en ej beräknad
effekt. De ska då anges som Försumbar under Sammanvägd bedömning –
Persontransport-företag.
Trafikeringskostnader
Operativa trafikeringskostnader hanteras i huvudfallet i en samhällsekonomisk kalkyl. I
de fall en samhällsekonomisk analys i SEB görs utan kalkyl bör effekter på
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trafikeringskostnader givetvis ingå som relevanta effekter och bedömas. De bör dock
ingå utan skatter och avgifter då budgeteffekter inte ska ingå som ej beräknad effekt.
Banavgifter
Banavgifter ingår i en samhällsekonomisk analys i de fall det finns en kalkyl. Det är en
transferering mellan persontransportföretag och staten och ska därför inte vara med i en
SEB utan samhällsekonomisk kalkyl.

4.4.7.

Externa effekter

Externa effekter innebär att en individs eller ett företags agerande påverkar andra
individers nytta eller företags produktion utan att detta regleras på en marknad och
kompenseras ekonomiskt. Exempel på externa effekter är trafiksäkerhetseffekter,
klimateffekter, hälsoeffekter och landskapseffekter.

4.4.8.

Trafiksäkerhet (TS)

På samma sätt som en individ värderar förändrad tidsåtgång tillmäts även förändrade
olycksrisker ett värde. Olycksvärderingen består av riskvärdering samt en värdering av
materiella kostnader. Riskvärderingen består av ett humanvärde som speglar samhällets
nyttoförlust vid förlust av ett människoliv eller uppoffringen på grund av fysiskt och
psykiskt lidande för skadade i en trafikolycka. Materiella kostnader för en trafikolycka
består av kostnader för sjukvård, nettoproduktionsbortfall p.g.a. personskada och/eller
förlust av liv, administration samt skador på fordon och annan egendom
Polisrapporterade olyckor klassificeras efter skadegrad: dödad (D), svårt skadad (SS)
och lindrigt skadad (LS). Sjukhusrapporterade olyckor klassas istället efter risk för
permanent medicinsk invaliditet enligt följande:




Mycket allvarligt skadad: personens medicinska invaliditet är minst 10 procent
Allvarligt skadad: personens medicinska invaliditet är minst 1 procent
Ej allvarligt skadad: personskador som ger ingen eller mindre än 1 procents
medicinsk invaliditet

De samhällsekonomiska värderingarna av trafiksäkerhet utgår från risken för
permanent medicinsk invaliditet.

4.4.9.

Klimat

Klimateffekterna av transporter beror framförallt på trafikens utsläpp av växthus-gasen
koldioxid (CO2) som bildas vid förbränning av kolföreningar i fossila bränslen.

4.4.10.

Hälsa

Infrastrukturåtgärder kan ibland leda till hälsopåverkande effekter i form av:
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Buller
Fysisk aktivitet
Luftemissioner

Bullereffekter kan uppkomma om väg eller järnväg byggs i ny sträckning, trafik fördelas
om kopplat till bostadsområden eller om bulleråtgärder genomförs. För att kvantifiera
bullereffekten i en samhällsekonomisk kalkyl behöver vi komplettera med beräkning
från något bullerberäkningsverktyg.
När en åtgärd leder till att fler personer cyklar eller går förbättras dessa personers hälsa,
i synnerhet om de nya cyklisterna och fotgängarna tidigare har varit fysiskt inaktiva.
Sådana hälsoeffekter ska i sin helhet betraktas som en extern effekt. Den positiva
hälsoeffekten antas uppstå gradvis under 5 år, för att under år 5 och varje efterföljande
år utfalla fullt ut.
Transportsektorns utsläpp av avgaser och partiklar från förbränning av fossila bränslen
och partiklar påverkar miljön negativt såväl lokalt, regional som globalt. Lokala effekter
är de som uppstår i närheten av utsläppen av kemiska föreningar.
De lokala effekterna av luftföroreningar består främst av negativa hälsoeffekter, som
t.ex. ökad ohälsa och symptom i luftvägar och andningsorgan, ökad cancerrisk etc., för
personer i utsläppskällans närhet. Märkbara lokala effekter uppstår främst i tätorter,
eftersom de totala lokala effekterna beror på hur många personer som exponeras för
luftföroreningarna.

4.4.11.

Landskap

Till svårvärderade miljöeffekter som ännu inte kan hanteras i kalkylerna hör olika
former av intrång i natur och landskaps- eller stadsbild. Landskapseffekter ingår därför
ofta som ej värderade effekter i den samhällsekonomiska analysen.
I landskapseffekterna kan följande aspekter bland annat förekomma:






Barriäreffekter
Intrång i landskap
Forn- och kulturlämningar
Frigörande av mark
Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Barriäreffekter kan avse barriärer som begränsar människors och djurs rörlighet.
Barriäreffekter kan uppstå till exempel då man bygger väg/järnväg i ny sträckning,
bygger mitträcke viltstängsel eller bullerskydd på befintlig sträckning och bygger
faunapassager.

4.4.12.

Övriga Externa Effekter

4.4.13.

Ekonomiska effekter

4.4.14.

Budgeteffekter

Budgeteffekter avser påverkan på statens budget i form av intäkter från skatter och
avgifter. Exempel är den banavgift som tas ut av järnvägsoperatörerna för att täcka
kostnader för slitage på järnvägen. Avgiften innebär en intäkt för staten, men samtidigt
en lika stor utgift för företaget som betalar den. Skatter och avgifter utgör således varken
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en intäkt eller kostnad för samhället som helhet, utan är endast en överföring av pengar
mellan två intressenter. Detta innebär att skatter och avgifter inte påverkar den
samhällsekonomiska kalkylens slutresultat. Anledningen till att skatter och avgifter ändå
ofta redovisas i kalkylerna är att det kan finnas ett värde i att se hur åtgärden påverkar
olika intressenter i samhället.
Budgeteffekter ska endast tas upp som en effekt i de fall den samhällsekonomiska
kalkylens resultat innehåller en sådan post. De ska inte tas upp som en ej beräknad
effekt i en samhällsekonomisk analys i SEB. Det beror på att budgeteffekter inte är
någon real effekt utan en korrigeringspost som är till för att kompensera att vi räknar
med kostnader inklusive skatter istället för kostnader exklusive skatter i kalkylen.
Exempelvis presenteras resultaten från verktygen Bansek och Samkalk inklusive
budgeteffekter medan resultat från EVA är exklusive.
Exempel på budgeteffekter som kan finnas beräknade i en samhällsekonomisk kalkyl.
De budgeteffekter som beräknas är:





Banavgifter
Moms på fordonskostnader
Moms på biljettintäkter
Drivmedelsskatter vägtrafik

Obs! Oavsett om budgeteffekten är beräknad i den samhällsekonomiska kalkylen eller
inte så ska den ej beräknade effekten för budgeteffekter bedömas som Försumbar med
motiveringen ”Ej relevant” under ”Sammanvägd bedömning – Budgeteffekter”.

4.4.15.

Inbesparade JA-kostnader

Normalt sett brukar jämförelsealternativen (JA) vara att man inte gör något alls, och då
uppstår heller inga kostnader i JA. Men om JA skulle innebära någon form av kostnader,
då sparar man in de kostnaderna när man väljer utredningsalternativet (UA). Det
handlar rent allmänt om situationer där valet står mellan kortsiktiga akuta
reinvesteringar i jämförelsealternativet och en mer omfattande långsiktig investering i
utredningsalternativet.
Denna post finns med i SEB då den i vissa fall är relevant som resultatpost i en
samhälls¬ekonomisk kalkyl. Den ska inte presenteras som en ej-beräknad effekt. I SEB
hanteras det genom att sätta bedömningen till Försumbart med motiveringen ”Ej
relevant” under ”Sammanvägd bedömning – Inbesparade JA-kostnader”.

4.4.16.

Drift-, underhålls, och reinvesteringskostnader under livslängd

De kostnader som förknippas med en investering i ny infrastruktur är kostnaden för
själva investeringen, kostnader för drift- och underhåll samt reinvesteringskostnad.
Investeringskostnaden innefattar alla kostnader som krävs för att färdigställa den nya
infrastrukturen innan den kan tas i bruk. Med drift- och underhållskostnader menas de
kostnader som krävs för drift av infrastrukturen samt vidmakthållande av standarden av
densamma i transportsystemet. Ibland kräver åtgärden också reinvesteringar under
tiden infrastrukturen är i bruk.
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Drift-, underhålls- och reinvesteringskostnader hanteras i huvudfallet i en
samhällsekonomisk kalkyl. Vad de samhällsekonomiska kalkylverktygen fångar i en
eventuell beräkning av drift- och underhållskostnader behöver man givetvis känna till.
Ofta beräknar verktyget effekter av förändring i mängd anläggning, t ex att en åtgärd
innebär att det blir mer eller mindre väg eller järnväg att underhålla. Till exempel ingår i
EVA och Samkalk kostnaden av mer eller mindre kvadratmeter belagd väg.
Det kan vara aktuellt att komplettera en kalkyl från ett av Trafikverkets
samhällsekonomiska kalkylverktyg med manuellt beräknade drift-, underhålls- och
reinvesteringskostnader om det i aktuellt fall inte bedöms fångas av verktyget i fråga. I
huvudfallet bör det alltså ingå som beräknad effekt och inte som en ej beräknad effekt.

4.5.

Översikt

4.5.1.

Beräknade effekter

Samhällsekonomisk investeringskostnad
Den kostnad som används i samhällsekonomiska kalkyler och består av
investeringskostnaden (exklusive moms), uttryckt i det penningvärde som gäller vid
ASEKs basår för priser. Vid finansiering med skattemedel ska kostnaden räknas upp
med skattefaktorn.
Med hjälp av beräkningsfunktionen för investeringskostnaden kan den
samhällsekonomiska investeringskostnaden beräknas utifrån den kostnad som skrivs in
i avsnitt 1 i SEB. Med beräkningsfunktionen räknas investeringskostnaden om till den
prisnivå som nyttorna uttrycks i samt fördelas över antal byggår enligt rekommendation
i ASEK och kapitaliseras till diskonteringsåret, samt att skattefaktor läggs till. Samtliga
förutsättningar är defaultsatta enligt gällande ASEK.
Nettonuvärde, NNV
Se avsnitt ”Nyckeltal”.
NNK
Se avsnitt ”Nyckeltal”.
Kvalitetesbedömning av samhällsekonomisk kalkyl
Här görs en verbal bedömning av den samhällsekonomiska kalkylens kvalitet och
relevans utifrån en analys av kalkylens förutsättningar. Eftersom det finns en mängd
olika kalkylförutsättningar skulle den här typen av analys kunna bli mycket komplex.
Här gör kalkylupprättaren en bedömning och motivering med ett resonemang om
aktuell kalkyl utifrån två olika perspektiv:
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Kvalitet i indata och prognos-/kalkylverktyg: hur väl anpassad är indata och
prognos-/kalkylverktygen till det aktuella kalkylfallet? Är kalkylen gjord med ett
godkänt kalkylverktyg, eller en manuell beräkning? Kan effektsamband och
indata, som används endera i verktyget eller i den manuella beräkningen, sägas
vara av hög kvalitet? Lämpar sig verktyg och samband för att analysera aktuell
åtgärd?
Grad av relevanta effekter: i vilken grad lyckats fångas i kalkylen de effekter som
åtgärden resulterar i? Fångar kalkylen endast en eller ett par av de effekter som
är relevanta eller fångas de huvudsakliga effekterna?

4.5.2.

Ej beräknade effekter

Motivering sammanvägning av ej värdebara effekter
Här görs en sammanvägning av de effekter som inte beräknats i en samhällsekonomisk
kalkyl. I de fall man inte gjort någon kalkyl kommer alla åtgärdens effekter ingå i
sammanvägningen.
Motivering
Här görs en sammanvägd motivering av de effekter som inte beräknats i en
samhällsekonomisk kalkyl. I de fall man inte gjort någon kalkyl kommer alla åtgärdens
effekter beskrivas här.

4.5.3.

Slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet

Här görs den sammanvägda bedömningen av åtgärdens samhällsekonomiska
lönsamhet. Om det finns en samhällsekonomisk kalkyl ligger både den och de ej
beräknade effekterna till grund för den sammanvägda bedömningen. Om det inte finns
några beräknade nyttor görs denna bedömning utifrån de verbala effekter som bedömts
som ej beräknade.
Slutlig bedömd sammanvägd lönsamhet bedöms på skalan:
 Bedömning ej möjlig
 Lönsam
 Lönsam - endast bedömd
 Olönsam
 Olönsam - endast bedömd
 Osäker lönsamhet
 Osäker lönsamhet - endast bedömd
Bedömning gjord av
Ange vem som gjort bedömningen i form av expertgrupp/expert eller upprättare.
Motivering
I motiveringen av den slutliga sammanvägda lönsamheten ska en motivering ges till
resonemanget till hur bedömningen är gjord. Motiveringen bör hållas kort och koncis
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men ändå beskriva resonemanget kring positiva och negativa effekter samt slutsatsen.
Här är det bra att ge exempel på vilka effekter som är positiva och eller negativa.
I motiveringen ska man även kommentera kalkylens robusthet i förhållande till de
standardiserade känslighetsanalyserna som rekommenderas i ASEK (i de fall de gjorts).
Till exempel, om resultat i såväl huvudanalysen och de standardiserade
känslighetsanalyserna är positiva (och vice versa) bör slutsatserna om
samhällsekonomisk lönsamhet vara mer robusta än om resultat från huvudanalys och
känslighetsanalys varierar kring noll eller ger både positiva och negativa resultat.
Kompletterande text
Här finns det möjlighet att brodera ut texten mer än i föregående fält.

5. Fördelningsanalys
Den samhällsekonomiska analysen (CBA) baseras på principerna för
samhällsekonomisk effektivitet genom kriteriet för samhällsekonomisk lönsamhet.
Detta kriterium innebär att samhällets totala välfärd anses öka om summan av alla
positiva nyttoeffekter av åtgärden minus summan av alla negativa nyttoeffekter (den
totala kostnaden) av åtgärden är större än noll. Den traditionella samhällsekonomiska
analysen tar emellertid inte hänsyn till vem som får nyttan eller drabbas av kostnaderna,
vem som vinner och vem som förlorar på åtgärden. Därför kan den samhällsekonomiska
analysen behöva kompletteras med information om fördelningseffekterna av den
analyserade åtgärden. En sådan analys visar hur nyttan och kostnaderna av den aktuella
åtgärden fördelar sig på olika grupper av medborgare, till exempel för kvinnor och män,
för olika ålders- och inkomstgrupper, eller för olika delar av landet.
I avsnittet Fördelningsanalys redovisas - om inget annat sägs - hur direkta förändringar
av nyttan (fördelar eller intäkter respektive nackdelar eller kostnader) fördelar sig på
olika grupper och kategorier. De slutliga fördelningskonsekvenserna är ofta mycket
svåra att fastställa eftersom de påverkas även av indirekta effekter som kan uppstå till
exempel genom marknadsförändringar och ändringar i skatte- och transfereringssystem.
Det kan trots detta vara av visst värde att redovisa en uppskattning av den direkta och
omedelbara fördelningen av positiva och negativa nyttoeffekter.
Tanken är att för varje aspekt identifiera den grupp som får störst nytta eller fördel av
åtgärden och eventuellt den grupp som får näst störst nytta eller fördel. Detta bedöms
relativt gruppens storlek. Finns det grupper som påverkas negativt av åtgärden så anges
den grupp som påverkas mest negativt.
Om det finns påverkan på ytterligare grupper eller aspekter som man vill framhålla kan
dessa beskrivas i den kommenterande texten. Där anges också vilket underlag man haft
till sin bedömning och om det finns kvantifierade resultat att redovisa. Vad nyttorna
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huvudsakligen består av (till exempel restid, olyckor, intrång med mera) kan också
kommenteras.

5.1.

Delanalys Kön – tillgänglighet

Se fördjupad information på https://www.trafikverket.se/seb i stöddokument
"Delanalys kön- Nyttofördelning av restid, reskostnad och restidsosäkerhet
(persontrafik)".
Här noteras fördelningseffekterna av åtgärden vad gäller grupperna män och kvinnor
avseende aspekten tillgänglighet.
Med fördelningseffekter av tillgänglighet avses här hur de samhällsekonomiskt
kvantifierbara nyttorna för restid, reskostnad och restidsosäkerhet av en
investeringsåtgärd fördelas mellan könen. Av de kvantifierbara persontrafiknyttorna, till
följd av en investeringsåtgärd, brukar dessa delaspekter av tillgänglighet vara
dominerande.
I det fall nyttorna av den specifika åtgärden domineras av andra nyttor än ovan nämnda
tillgänglighetsnyttor, t.ex. trafiksäkerhetsnyttor, kan resonemang kring dessa redovisas
under rubriken ”Åtgärdsspecifik fördelningsanalys” eller ”Fördjupad fördelningsanalys”.
Om det har genomförts en fördelningsanalys avseende mäns och kvinnors resande med
t.ex. Sampersversionen uppdelad på kön, redovisas dessa resultat i Tabell 3.1 i den
samlade effektbedömningen. I de fall detta inte har genomförts kan övergripande
schabloner enligt tabellen nedan tillämpas. Schablonerna baseras på hur trafikarbetet
fördelas per fordonsslag uppdelat på kön enligt den nationella resvaneundersökningen
RES 05/06. Om en lokal eller regional RVU finns att tillgå kan schablonerna istället
baseras på det specifika statistiska underlaget. Schablonfördelningen är främst tänkt att
användas då nyttorna huvudsakligen uppstår inom ett trafikslag. I de fall
samhällsekonomiska vinster för restid, reskostnad och restidsosäkerhet uppstår inom
flera trafikslag och är dominerande för dessa kan dock schablonerna kombineras och en
total nyttofördelning beräknas.
Tabell i. Schabloner för kvantifierade persontrafiknyttor för restid, reskostnad och restidsosäkerhet
uppdelat per kön och fordonsslag
Mäns andel av
Typ av åtgärd
persontrafikarbetet
Väg (personbil 60%
- totalt)
Buss
40%
Tåg
45%
T-bana,
45%
Spårvagn
Cykel
60%
Till fots
45%

Kvinnors andel av
persontrafikarbetet
40%
60%
55%
55%
40%
55%

Observera att man bör vara försiktig med att dra allt för långtgående eller kategoriska
slutsatser utifrån ovanstående tabell eller på annat sätt beräknad nyttofördelning. Man
bör alltså inte reflexmässigt tänka att ”en kollektivtrafikåtgärd är en
jämställdhetsåtgärd” eller att ”väginvesteringar gynnar män”. Nedan presenteras ett
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antal aspekter som är viktiga att vara medveten om vad gäller fördelningseffekter och de
förenklingar som schabloner och modellberäkningar innebär. Aspekterna lyfts fram i
syfte att bredda perspektiven och utgör främst ett generellt kunskapsunderlag.
Nyttofördelningen ger inte en heltäckande bild. Notera att man inte ska tolka
nyttofördelningen som att man med den fått en bild av åtgärdens påverkan på
jämställdhet. Här spelar många andra faktorer in såsom hur kvinnors och mäns
synpunkter vägs in i beslutsprocessen. Däremot bidrar analysen med ett
fördelningsperspektiv och kan komma att utgöra exempelvis en viktig pusselbit i en
aggregerad fördelningsanalys av åtgärder som sätts samman till en plan eller paket av
åtgärder.
Schablonerna speglar ett nuläge. Observera att schablonerna speglar ett nuläge och tar
inte hänsyn till dynamiska effekter, så som beteendeförändringar som kan uppstå av
antingen åtgärden i sig eller av samhällsförändringar i stort. Om beräkningar har gjorts
med den könsuppdelade Sampersversionen finns dock underlag för att kommentera
förändringar för kvinnor respektive män i fråga om t.ex. antal resor, trafikarbete,
tidsarbete som kan väntas uppstå på grund av åtgärden. Observera att nyttofördelningen
oavsett om den är baserad på schablon eller på objektspecifika beräkningar inte fångar
eventuella värderingsförändringar över tid. Detta är dock en aspekt som gäller generellt
för prognosverktygen. Schablonerna tar heller inte hänsyn till eventuella
värderingsskillnader vad gäller reseärende vilket även kan påverka nyttofördelningen.
Den absoluta nyttonivån spelar också roll. Det är relevant att se till den absoluta nyttan
för ett objekt. Ett exempel får belysa detta. För objekt A bedöms 60 procent av de
studerade nyttorna tillfalla kvinnor. Om de totala studerade nyttorna uppgår till 100
000 kr innebär det således att 60 000 kr av dessa nyttor bedöms tillfalla kvinnor. För
objekt B bedöms 40 procent av de studerade nyttorna på 1 miljon kronor tillfalla
kvinnor, d.v.s. 400 000 kr. Ser man till fördelningsmåtten verkar objekt A vara bättre än
B, men sett till absoluta nyttonivåer ger objekt B jämfört med objekt A större nyttor för
både kvinnor och män.
Män och kvinnor är två heterogena grupper. Det är viktigt att komma ihåg att det finns
stora skillnader inom grupperna kvinnor och män och att dessa skillnader kan vara
större än skillnaden mellan kvinnor och män. Studeras fördelningseffekter för olika
trafikantkategorier inom grupperna män respektive kvinnor kan alltså bilden bli mindre
entydig än på en aggregerad nivå.
Korta fakta om mäns och kvinnors resvanor
Den nationella resvaneundersökningen (RES) visar bland annat att:






Män och kvinnor gör ungefär lika många resor, men män reser betydligt längre
sträckor. Restiden varierar dock mindre mellan könen än reslängden, vilket
innebär att kvinnors resehastighet i genomsnitt är lägre än männens.
Män har körkort i större utsträckning än kvinnor. Skillnaden är dock mindre i
de yngre åldersgrupperna. Män har också i större omfattning tillgång till bil
medan kvinnor reser mer kollektivt eller färdas i bil som medpassagerare.
Förutsättningarna för att använda bil beror oftast på faktorer kopplade till
arbetet. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män vilket kan påverka
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antalet arbetsresor. Män har i större grad en specialiserad arbetsmarknad och
reser också mer med bilen i arbetet, vilket därmed också påverkar valet av
färdmedel till och från arbetsplatsen. Kvinnors arbetsplats ligger oftare närmare
hemmet.
Män har längre arbetsresor än kvinnor, men kvinnor och män lägger i
genomsnitt lika lång tid per dag på sina arbetsresor. Kvinnor gör oftare än män
flera ärenden i samband med en och samma resa, särskilt vid arbetsresor.
Kvinnors resande i vardagen påverkas också i högre utsträckning än mäns av om
familjen har små barn; då minskar kvinnors resande medan männens resande
förblir detsamma. Kvinnors bilanvändning når en topp strax innan det yngsta
barnet når tonåren. Mäns bilanvändning är relativt högt och jämnt oavsett barn.

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors resvanor kan till stor del förklaras av skillnader i
inkomst och sysselsättning. Även variationer i värderingar, av t.ex. miljö och
trafiksäkerhetsaspekter, bidrar till dessa skillnader. Analyser över tid visar att kvinnors
resmönster blir allt mer likt männens, men att skillnader fortfarande kvarstår. Det finns
även variationer inom grupperna män respektive kvinnor.

5.2.

Lokalt/regional/nationellt/internationellt

Här beskrivs hur nyttorna fördelas på olika geografiska nivåer. Är det till exempel de
boende i en enskild kommun som kommer att dra fördel av åtgärden eller är det en
åtgärd som gynnar en större regional arbetsmarknad. Det kan också vara transporter
och resor på ett nationellt stråk som gynnas i och med åtgärden. Det är tillåtet att ange
flera geografiska nivåer under samma bedömning.
Fördelning av nyttor ur lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv är
viktigt att ta fram som underlag vid finansieringsdiskussioner.
Bedömningsalternativ kan vara:






5.3.

Lokalt
Regionalt
Nationellt
Internationellt
Neutralt

Län

Vilka län vinner och/eller förlorar på åtgärden? Det är tillåtet att ange flera län under
samma bedömning.

5.4.

Kommun

Vilken eller vilka kommuner vinner och/eller förlorar på åtgärden? Resonera kring typ
av kommun: glesbygd, storstad m.m. Det är tillåtet att ange flera kommuner under
samma bedömning.

5.5.
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Näringsgren

Vilken typ av näringslivsverksamhet påverkas mest? Bedömningsalternativen grundar
sig på varugrupperna i Samgods. Det är tillåtet att ange egna alternativ och att ange flera
näringsgrenar under samma bedömning.

5.6.

Trafikslag

Hur fördelar sig nyttorna för resenärer som använder sig av olika trafikslag? Hur
fördelar sig nyttorna för gods transporterad på olika transportslag? Vilka grupper har
möjlighet att använda vilka färdmedel? Det är tillåtet att ange egna alternativ och att
ange flera trafikslag under samma bedömning.
Bedömningsalternativ:








5.7.








Cykel
Gång
Buss
Spår
Bil
Flyg
Fartyg

Gods-väg
Gods-flyg
Gods-järnväg
Gods-fartyg
Annat
Neutralt

Åldersgrupp

Hur fördelar sig nyttorna för olika åldersgrupper? Det är tillåtet att ange flera
åldersgrupper under samma bedömning. Bedömningsalternativ:






5.8.

Barn: < 18 år
Unga vuxna: 18-25
Vuxna: 25-65 år
Äldre: > 65 år
Neutralt

Åtgärdsspecifik fördelningsaspekt

Här ges möjlighet att ange en åtgärdsspecifik fördelningsaspekt så som till exempel
inkomstgrupp. Om en fördjupade fördelningsanalys gjorts för objektet så kan denna
beskrivas och redovisas här.

5.9.

Sammanfattning

Här kan man skriva en kortfattad sammanfattande kommentar till fördelningsanalysen.
Denna kommer med till sammanfattningen. Det finns också möjlighet att skriva mer
text. Om fördjupade fördelningsanalyser gjorts för objektet så kan man skriva om dessa
här.

5.10.

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning

En företagsekonomisk konsekvensbeskrivning (FKB) kan redovisas i SEB:en. En FKB
kan komplettera beslutsunderlaget SEB. FKB skiljer sig från den samhällsekonomiska
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kalkylen genom att inte vara generaliserande utan i stället bidra med belysande med
exempel. Vad som gäller för FKB framgår på följande ställe:
https://www.trafikverket.se/fkb

6. Transportpolitisk målanalys
Det övergripande transportpolitiska målet är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet” Målet konkretiseras genom ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett
hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa). Regeringen föreslog denna målstruktur i den
transportpolitiska propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop.
2008/09:98), som riksdagen biföll 2009.
En åtgärd är samhällsekonomiskt lönsam och bidrar till en välfärdsökning om de
samhällsekonomiska intäkterna är större än kostnaderna. Med intäkter avses alla
positiva nyttoeffekter, såväl beräkningsbara som bedömda och med kostnader negativa
nyttoeffekter, såväl beräkningsbara som bedömda. Det demokratiska beslutssystemet
måste också anse att den nya välfärdsfördelningen är acceptabel. Samhällsekonomisk
effektivitet i transportsektorn förutsätter att kostnaden för investeringar motsvaras av
individernas betalningsvilja och att endast de transporter utförs som täcker sina
marginalkostnader. Samhällsekonomisk effektivitet innebär att samhällets resurser
används för att skapa så stor nytta för samhället som möjligt, oavsett om det handlar om
tid, miljö, hälsa eller något annat.
En hållbar utveckling är en utveckling som för oss närmare ett tillstånd av långsiktig
hållbarhet. Långsiktig hållbarhet är ett övergripande mål för hela samhällsutvecklingen.
Den vanligaste definitionen finns beskriven i Brundtlandrapporten (FN-rapporten "Vår
gemensamma framtid" från 1987). I den beskrivs hållbar utveckling som "en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov". Hållbar utveckling handlar därför inte bara
om en god miljö, utan den förutsätter god balans mellan tre delar som är ömsesidigt
beroende av varandra: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När man bedömer
om en enskild åtgärd bidrar till hållbar utveckling ska man därför bedöma de ekologiska,
ekonomiska och sociala konsekvenserna på lång sikt, samt balansen mellan dem. Det
finns för närvarande inget enkelt sätt att avgöra om huruvida en åtgärd bidrar till en
hållbar utveckling eller inte, men det kan delvis mätas med mått för samhällsekonomisk
effektivitet och med utfall för de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen. Det
betyder emellertid inte att summan av utfallen för de transportpolitiska funktions- och
hänsynsmålen är lika med åtgärdens bidrag till en hållbar utveckling.
I detta kapitel görs en bedömning av hur åtgärden bedöms påverka uppfyllelsen av
långsiktig hållbarhet och funktions- och hänsynsmål.
Bedömningarna ska göras utifrån det samlade utredningsmaterial som finns om
åtgärden. Att en åtgärd ger ett positivt eller negativt bidrag, innebär att åtgärden
underlättar eller försvårar uppnåendet av målet.
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6.1.

Hållbar transportförsörjning

Transportpolitikens övergripande mål
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
I Infrastrukturpropositionen 2008/09:351, Framtidens resor och transporter –
infrastruktur för hållbar tillväxt, sägs att: "Regeringen har initierat en översyn av de
transportpolitiska målen. Regeringen avser att återkomma till riksdagen under våren
2009 med en proposition om resultatet av denna översyn.[….] I arbetet med denna
proposition har de befintliga transportpolitiska målen och principerna varit en
utgångspunkt. När förslag till nya transportpolitiska mål presenteras kommer
regeringen också att redogöra för hur de bör infogas i transportpolitiken och beaktas i
åtgärdsplaneringen." (sid 39) Vidare att: "Nuvarande transportpolitiska principer bör
även fortsättningsvis vara vägledande när styrmedel ska väljas och ekonomiska medel
prioriteras och anslås." (sid 43).
I Regeringens proposition 2008/09:932,Mål för framtidens resor och transporter, (dvs
den proposition som förutsägs ovan) sägs att: "Det övergripande transportpolitiska
målet bör behållas oförändrat. Nuvarande sex delmål bör ersättas med ett funktionsmål
(tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa)."(sid 11). Tidigare sägs
att: "Regeringen föreslår att det nuvarande övergripande målet för transportpolitiken
ska vara oförändrat, men eftersträvar att förenkla och förbättra styrningen och
uppföljningen, genom att ersätta sex nuvarande delmål med ett funktionsmål
”Tillgänglighet" och ett jämbördigt hänsynsmål "Säkerhet, miljö och hälsa". Detta bör
ses som ett sätt att ytterligare tydliggöra de övergripande ambitionerna med
transportpolitiken. Funktionsmålet respektive hänsynsmålet konkretiseras, som
regeringens bedömningar, i form av preciseringar inom ett antal prioriterade områden."
(sid 7).

6.1.1.

Ekologisk hållbarhet

Med stöd av att de tidigare transportpolitiska målen gäller, vilka citerades i prop.
2008/09:35, kan man enligt följande not till redovisningen av delmålet God miljö
(Transportsystemets utformning och funktion ska bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås) fastställa hur regeringen tänker sig att samhället ska nå ekologisk hållbarhet:
De 16 miljökvalitetsmålen som riksdagen har fastlagt beskriver den kvalitet eller det
tillstånd i miljön som behöver uppnås för att samhället ska vara ekologiskt hållbart. (sid
40)
Bedömningarna av de olika aspekterna inom ekologisk hållbarhet behöver inte vägas
samman. Men om allt pekar åt samma håll, eller om man kan bedöma att till exempel de
positiva aspekterna med god marginal överstiger de negativa aspekterna så går det
förstås att väga samman. I bedömningen ska man vara tydlig med om man vägt samman
olika aspekter eller inte.
För just klimatpåverkan ska man ta hänsyn till och beskriva både utfall av koldioxid på
grund av trafikering från den samhällsekonomiska analysen och utfallet av i
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klimatkalkylen. De båda beräkningarna i dessa tabeller ska dock inte summeras.
Däremot kan man resonera kring och ta hjälp av storleksordningarna i sin bedömning.
Exempel på en bedömning av ”Ekologisk hållbarhet”:
Påverkan på klimatet har sammantaget bedömts minska: överflyttning av trafik från väg
till järnväg ger minskade koldioxidutsläpp medan byggskedet medför ökad
klimatpåverkan. Åtgärden medför ett stort intrång i landskapet och nya barriärer
kommer att skapas.

6.1.2.

Ekonomisk hållbarhet

Bedömningarna av de olika aspekterna inom ekonomisk hållbarhet behöver inte vägas
samman. Men om allt pekar åt samma håll, eller om man kan bedöma att till exempel de
positiva aspekterna med god marginal överstiger de negativa aspekterna så går det
förstås att väga samman. I bedömningen ska man vara tydlig med om man vägt samman
olika aspekter eller inte.
Ekonomisk hållbarhet: Utifrån begreppet hållbar tillväxt i Infrastrukturpropositionen
2008/09:35 är en (möjlig) definition/tolkning av ekonomisk hållbarhet att utvecklingen
av transportsystemet ska ske kostnadseffektivt och stödja både tillväxt och en
balanserad regional utveckling. Här några citat som stödjer ovanstående skrivning:
Regeringens övergripande mål är att bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och
växande företag. En fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för att bedriva
företagsverksamhet och att åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i alla delar av
landet. Regioners möjlighet att behålla och locka till sig företag är beroende av att det
finns fungerande transporter och kommunikationer. (Sid 10)
Regeringens utgångspunkter för förslaget till inriktning och planeringsram i denna
proposition är flera. Kommunikationer med utgångspunkt från resenärers, företags och
samhällets behov, som samtidigt är förenliga med klimat- och miljökvalitetsmål, är i
fokus. Utvecklad infrastruktur bidrar till företagande och tillväxt och till en hållbar
konsumtion och produktion bl.a. genom effektivare transporter, ökad leveranssäkerhet
och en utvidgad arbetsmarknad som gör att fler kan arbeta. Därigenom stärks Sveriges
konkurrenskraft. Transportsystemen ska utvecklas med hänsyn till de krav som ställs på
moderna, säkra och hållbara resor, transporter och kommunikationer av engagerade
medborgare och företag samt med hänsyn till utvecklingen av gränsöverskridande och
internationell trafik. En trafikslagsövergripande ansats är central i den långsiktiga
infrastrukturplaneringen. Ett väl fungerande transportsystem utnyttjar på ett effektivt,
säkert och miljömässigt hållbart sätt alla trafikslag, både var för sig och i kombination.
(Sid 11)
Satsningarna i transportinfrastrukturen ska bidra till regeringens mål om
utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft (Sid
20)
Transportsystemets funktion och förbättringsbehov varierar mellan olika delar av
landet. I planeringsprocessen är det därför viktigt att regionala prioriteringar väger
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tungt för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och klimateffektiv utveckling. (Sid
49)

6.1.3.

Social hållbarhet

Bedömningarna av de olika aspekterna inom social hållbarhet behöver inte vägas
samman. Men om allt pekar åt samma håll, eller om man kan bedöma att till exempel de
positiva aspekterna med god marginal överstiger de negativa aspekterna så går det
förstås att väga samman. I bedömningen ska man vara tydlig med om man vägt samman
olika aspekter eller inte.
Alla grupper oavsett könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning socioekonomisk status,
etnicitet eller geografisk hemvist ska ha tillgång till grundläggande tillgänglighet enligt
Trafikverkets beslutade inriktning. I transportsystemet berör detta såväl tillgänglighet
på systemnivå som lokal tillgänglighet, och den påverkan transportinfrastrukturen har i
människors närmiljö.
Bedömning av bidrag till Social hållbarhet inom transportsystemet innefattar begreppen
trafiksäkerhet och hälsa samt jämlikhet och jämställdhet.
Sedan 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Enligt riksdagens beslut om
en nationell strategi ska statliga myndigheter ha som målsättning att göra en
barnkonsekvensanalys vid varje beslut som rör barn.
Barnkonventionen innehåller fyra grundprinciper:





artikel 2 – icke-diskriminering: alla barn har samma rättigheter och lika värde
artikel 3 – barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
artikel 6 – alla barn har rätt till liv och utveckling
artikel 12 – barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade i
frågor som berör dem

Samtliga grundprinciper kan ha bäring på Trafikverkets verksamhet. Barnperspektivet
ska beskrivas och hanteras i berörda projekt i alla delar av processen, från tidiga skeden
(ÅVS) till investeringsprojekt. Vid behov av en barnkonsekvensanalys ingår den
lämpligen som en del i SKB.
I betänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken föreslås bl.a. att Trafikverket får
samordningsansvaret för genomförandet av funktionshinderpolitiken. Betänkandet har
varit ute på remiss under 2019.
Sedan tidigare pågår en nationell kraftsamling inriktad mot ett prioriterat nätverk, där
infrastruktur som stationer och plattformar samt fordon, trafik och övrig service är av
hög kvalitet och tillgänglig för alla. Metoden innebär att anpassningar ska göras där de
får störst nytta och att anpassningar i olika delar, som infrastruktur, fordon och
resecentra, koordineras. Trafikverket har således under de senaste åren arbetat
systematiskt för att anpassa standarden i framför allt de bytespunkter myndigheten
ansvarar för. Anpassningarna berör bl a underlag, underhåll och ledstråk. I
välfrekventerade stråk är i dag standarden relativt hög för kollektivtrafiken och dess
hållplatser och stationer. Målet för antalet anpassade hållplatser/stationer uppnåddes
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till drygt hälften år 2017. (TrV:s årsredovisning 2017) Anpassningen av hållplatser och
stationer fortlöper enl planerna. (Trafa 2018-8)
Sedan mitten av 1990-talet har kravet på jämställdhetsintegrering av statliga
myndigheter, kommuner och landsting funnits. För att få genomslag för arbetet och för
att kunna nå de jämställdhetspolitiska målen ska verksamheten systematiskt synliggöra
och analysera vilka konsekvenser olika förslag och beslut får för kvinnor respektive män.
Transportsektorn kan sägas vara jämställd då kvinnors resvanor väger lika tungt i
planeringen som mäns, kvinnors inställning till utformning av transportsystemet
tillmäts lika stor vikt som männens och kvinnors förutsättningar och värderingar
inkluderas i hela beslutsprocessen – bristbeskrivning, åtgärdsval, fastställande av planer
och så vidare.
Trygghet, såväl faktisk som upplevd, är en viktig aspekt i transportsystemet. Inte minst
ur jämställdhetsperspektiv. 31 procent av kvinnorna väljer annat färdsätt/annan väg på
grund av upplevd otrygghet, jämfört med 15 procent av männen.
Beroende på vilken socioekonomiskt situation en individ befinner sig i så kan
möjligheten att transportera sig påverkas. Låg inkomst har till exempel ett samband
med avsaknad av körkort och bil. Gång, cykel och kollektivtrafik är ofta ekonomiskt
överkomliga färdsätt.

6.2.

Transportpolitisk målanalys

Det övergripande transportpolitiska målet är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet”. Målet konkretiseras genom ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett
hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa). Regeringen föreslog denna målstruktur i den
transportpolitiska propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop.
2008/09:98), som riksdagen biföll 2009.
Observera att detta avsnitt inte har samma perspektiv som den samhällsekonomiska
analysen. I den samhällsekonomiska analysen relateras effekterna till åtgärdens nuvärde
av beräknade nyttor minus den samhällsekonomiska investeringskostnaden.
Bedömningen av vilket bidrag åtgärden ger till de olika målen ska istället göras utifrån
en absolut skala.
Bedömningarna av bidrag till måluppfyllelse för varje enskild effekt görs enligt skalan:





Positivt Bidrag = grönt
Negativt Bidrag = rött
Inget bidrag = ofärgat
Ej bedömt = grått

Till exempel skiljer sig ”Inget bidrag” från bedömningen ”Försumbart” i den
samhällsekonomiska analysen. När man ska bedöma bidrag till måluppfyllelse har
”Inget bidrag” en absolut betydelse.
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Definitioner och beskrivningar finns dokumenterade i Trafikverkets
Miljöbedömningsgrunder som finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida under
rubriken "Metod för bedömning av planer och program" från och med 12-09-10.
Observera att definitionerna är framtagna och formulerad med utgångspunkt från hela
planer och program. Definitioner, indikatorer och kriterier kan därför komma att
behöva förtydligas och anpassas till en Samlad effektbedömning framöver med tanke på
att den här används vid bedömningen för en enskild åtgärd eller ett mindre paket av
åtgärder.

6.2.1.
Stöd vid bedömning av jämställdhet – konkreta insatsexempel och
bakgrundsinformation
1. Hur kan Trafikverket bidra till uppfyllande av jämställdhetsmålen inom
transportområdet – några konkreta exempel Det finns flera konkreta exempel på hur
verksamheten kan bidra till jämställdhetsmålen:
• Ökade möjlighet att påverka: För att bidra till målet om att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället kan man verka för att möjligheterna för kvinnor och
män att påverka är och upplevs som reella t.ex. genom att beslutande och andra
planeringsgrupper har en jämn representation och genom att bjuda in till tidig dialog
samt att när så bedöms lämpligt, utöver de formella samråden, tillgängliggöra
möjligheter att lämna synpunkter t.ex. via Internet eller uppsökande möten.
• Ökade möjlighet att göra egna färdval: Målet att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma sina egna liv handlar bl.a. om att ha reell och upplevd tillgänglighet i
transportsystemet för både kvinnor och män handlar bl.a. om frihet i färdvalet. Genom
ökade möjligheter till egna val ökar tillgängligheten och blir flexiblare.
• T.ex. genom prioritering av gång, cykel, kollektivtrafik och digitala möten:
Personbilsresor dominerar resandet för både kvinnor och män. Ökad framkomlighet för
och ökad attraktivitet för gång, cykel och kollektivtrafik i fysisk stadsplanering och
infrastrukturplanering och ökade möjligheter till digitala möten kan därför bidra till
ökad jämställdhet för både kvinnor och män i form av ökad makt att själva utforma sina
liv. Kvinnornas andel av miljökostnaderna för utsläpp är lägre än männens. En ökad
andel för gång, cykel, kollektivtrafik och digitala möten kommer även att minska glappet
mellan mäns och kvinnors andel av miljökostnaderna kommer även att bidra till
miljömålen.
• T.ex. i kollektivtrafik (1): I kollektivtrafikplaneringen finns sannolikt den största
potentialen hos mäns arbetsresor, eftersom män har flest arbetsresor, dessa oftast sker
med bil och arbetsresor ofta är okomplicerade, likartade och upprepade resor på
bestämda tider mellan bestämda platser.
• T.ex. i kollektivtrafik (2): Insatser som minskar förseningar i och därigenom ökar
attraktiviteten för kollektivtrafik bidrar till ökad jämställdhet. Det gynnar både kvinnors
och mäns resande, men sannolikt främst kvinnors, eftersom kvinnornas andel av
förseningskostnaderna är större än männens.
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• T.ex. i kollektivtrafik (3): God regional kollektivtrafik bidrar till ökad jämställdhet och
gynnar hållbar regionförstoring, ekonomisk tillväxt och ökad tillgång till fler attraktiva
arbetsplatser. I dagsläget gynnas sannolikt mest gruppen kvinnor, som har mindre
arbetsmarknadsregioner än vad män har.
• T.ex. i kollektivtrafik (4): Andra insatser som på andra sätt ökar attraktiviteten hos
kollektivtrafiken, t.ex. ITSlösningar som samordnade kundvänliga kontantlösa
betalsystem bidrar till ökad jämställdhet.
• T.ex. i gång- och cykeltrafik: Insatser ökar attraktiviteten för gång och cykel och
prioriterar framkomligheten och minskar risken för olyckor t.ex. genom underhåll
vintertid bidrar till ökad jämställdhet.
• T.ex. genom digitala möten: Digitala möten bidrar till ökad jämställdhet, till ökad och
flexiblare tillgänglighet, till bättre ekonomi, ökad effektivisering, större robusthet och
mindre klimatpåverkan och till målen för Sveriges digitaliseringspolitik. Trafikverket
har flest digitala möten av alla svenska myndigheter (år 2016 var det över 350 000
möten) och har uppdrag att driva projektet Resfria möten i myndigheter (REMM) för att
utveckla digitala, eller resfria, möten inom och mellan myndigheter.
• T.ex. genom ökad trygg reell & upplevd tillgänglighet: Undersökningar visar att ett
betydande antal medborgare, särskilt kvinnor, känner oro för att vistas i delar av det
offentliga rummet bl.a. av rädsla för könsrelaterat våld, vilket även betyder att den reella
tillgängligheten i transportsystemet inskränks. Att i planeringsarbetet beakta
trafikmiljöerna så att de är och upplevs som trygga, t.ex. när det gäller utformning och
ljussättning av gångtunnlar, återvändsgränder, grönområden och på andra platser med
begränsad insyn och särskilt där få personer vistas bidrar till ökad jämställdhet och ökad
reell tillgänglighet i transportsystemet.
• T.ex. genom i arbetet med trafiksäkerhet: Eftersom med tiden en större andel av
olyckorna berör oskyddade trafikanter, särskilt ifråga om skadade, finns en allt större
anledning att ge området oskyddade trafikanter större uppmärksamhet och att vidta
åtgärder som i praktisk handling innebär ökad reell tillgänglighet och makt att forma
sina egna liv för kvinnor och män, genom prioritering av kollektivtrafik, gång och cykel.
Inte minst från jämställdhetssynpunkt, eftersom fler kvinnor än män är fotgängare och
åker kollektivtrafik och går till hållplatser. T.ex. visar statistik från 2010 att av olyckor
som orsakat död eller svår skada vid övergångsställen var 83 % av påkörande bilförare
män och 60 % av påkörda kvinnor. När det gäller fallolyckor (singel), t.ex. halkolyckor
vintertid, drabbas fler kvinnor än män.
• T.ex. genom att tillvarata kompetens: Att öka den reella tillgängligheten i
transportsystemet genom att på olika sätt undanröja hinder och underlätta att kvinnors
och mäns kompetens och skaparkraft tas tillvara gynnar generellt jämställdheten för
både kvinnor och män och samhällsekonomisk tillväxt. Forskning visar att
verksamheters innovationsförmåga och kreativitet gynnas av medarbetare som har olika
bakgrund, värderingar och kompetenser, snarare än i ”monokulturer”. Jämnare
könsfördelning hos medarbetarna bidrar till ökad kreativitet, bättre fungerande
innovationsmiljöer och till ökad produktivitetsutveckling. Att beakta detta kan vara en
framgångsfaktor generellt, men kanske särskilt inom forskning och innovation.
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2. Bakgrund/Politiska jämställdhetsmål som berör transportområdet
• Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv och dess fyra delmål är en jämn
fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det
obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Rimligen ingår två (2) komponenter i det jämställdhetspolitiska målet. Dels
fördelningen som bör vara så lika som möjligt mellan könen, dels makten i sig, inte bara
att den är lika fördelad. Annars vore ju t.ex. slavsamhället jämställdhetspolitiskt perfekt
– där ju vare sig kvinnor eller män har makt – en sådan fördelning kan inte vara mer
lika än så. Enbart lika fördelad men obefintlig makt kan knappast vara politikens mål.
• I transportpolitikens mål är jämställdheten en del av funktionsmålet om tillgänglighet
uttryckt som att transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot
kvinnors respektive mäns transportbehov och att arbetsformerna, genomförandet och
resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.
• Den regionala tillväxtpolitikens och näringspolitikens mål om nationell, regional och
lokal utvecklingskraft och konkurrenskraft kan hållbara transportsystem och regional
kollektivtrafik bidra genom att kvinnors och mäns kompetens tillvaratas och samtidigt
bidra till ökad jämställdhet
• Målet för arbetslivspolitiken är goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet
för både kvinnor och män, medan målet för politiken mot diskriminering är ett samhälle
fritt från diskriminering. Målet för offentlig upphandling är att den ska vara effektiv,
rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden samtidigt som innovativa
lösningar främjas samt miljöhänsyn och sociala hänsyn (inklusive jämställdhet) beaktas.
3. Bakgrund/Kvinnors och mäns resmönster
• För både kvinnor och män dominerar personbilsresor, män i större omfattning som
bilförare. Gifta och sambos har störst tillgång till bil, män har större tillgång till bil än
kvinnor, lägst tillgång till bil har ensamstående utan barn och ensamstående kvinnor
med barn. Kvinnor reser mer kollektivt och går mer än män, som cyklar något lite mer
än kvinnor.
• Skillnader i resmönster för kvinnor och män avspeglar de skillnader i roller som i dag
fortfarande finns i samhället i stort. Exempelvis har kvinnor och män i familjebildande
ålder olika resmönster. Kvinnor utför en större del av hemarbetet än män när familjen
har småbarn och arbetar då mer deltid. Män gör bl.a. längre arbetsresor och använder
oftare bil i tjänsten och är även mer benägna att ta bilen till centrala lägen än kvinnorna,
som generellt sett rör sig inom ett mer begränsat område och gör fler kombinerade
resor. Det är ofta kvinnorna som lämnar och hämtar barnen och gör inköp på väg hem
från arbetet. Kvinnor når en topp i sin bilanvändning när yngsta barnet är i 7-10årsåldern. Män använder bil på en ganska jämn och hög nivå oavsett barns ålder.
4. Bakgrund/Kvinnors och mäns värderingar och beteenden
• Det finns t.ex. skillnader mellan kvinnors och mäns värderingar om och beteende i
resandet.
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• Några exempel på skillnader som konstaterats är att kvinnor jämfört med män
värderar miljö och trafiksäkerhet högre, är mer kritiska till bilism på grund av dess
negativa konsekvenser, uttrycker större villighet att minska sin bilanvändning, värderar
bilens funktionella egenskaper högre och bilens symbolvärde och uttryck för identitet
lägre, har en positivare inställning till kollektivtrafik, men känner större otrygghet i
kollektivtrafiken och en generellt starkare preferens för trygga trafikmiljöer, liksom de
har en mindre negativ inställning till styrmedel som syftar till att minska biltrafik.
• Kvinnor är inblandade i färre olyckor än män räknat per körd kilometer, begår färre
hastighetsöverträdelser, kör mera sällan onyktra och använder bilbälte i större
utsträckning än män. Kvinnornas andel av miljökostnaderna för utsläpp är lägre än
männens, vilket hänger samman med andelen trafikarbete och fordonsval.
5. Bakgrund/Brister
Det är en uppenbart en bit kvar tills kvinnor och män har samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Förhållandena inom transportsystemet speglar till stor del
förhållandena i det övriga samhället. Några viktiga punkter att peka på är:
• Män som grupp har generellt ett större inflytande i planeringen, bl.a. genom att fler
män än kvinnor är manade att delta i samrådsmöten i samband med planerade
infrastrukturinvesteringar.
• Män har fler och mer välavlönade arbeten att välja på (större arbetsmarknadsregioner)
genom att de arbetspendlar längre sträckor och genom att de tar ett mindre ansvar för
sina barns hämtningar och lämningar i småbarnsåldern och för inköpsresor. Att
kvinnorna har mindre arbetsmarknadsregioner kan gå ut över Sveriges ekonomiska
tillväxt, genom att kompetens inte tas tillvara.
• Transporter via bil är dominerande för båda könen, om än något mer för männen, och
har hittills ofta varit prioriterat i transportplaneringen. För att ha öka makten att forma
sina egna liv, för båda könen, men kanske särskilt för männen, behövs reella
valmöjligheter, dvs. fler attraktiva alternativ som kollektivtrafik, gång och cykel, så att
bilberoendet kan minska.
• Kvinnor har en sämre reell tillgång till transportsystemet för att de är mer rädda för
könsrelaterat våld och därför undviker vissa trafikmiljöer.

6.2.2.
Stöd vid bedömning av Klimat – påverkan på mängden personbilsoch lastbilstrafik i fordonskilometer
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Innebär åtgärden ökad framkomlighet för personbils- och lastbilstrafik? Om ja
leder åtgärden sannolikt till ökad mängd personbils- och lastbilstrafik, dvs.
inducerad trafikefterfrågan.
Innebär åtgärden ökade möjligheter till gång, cykel och kollektivtrafik? Om ja,
hur bedöms dessa effekter gentemot eventuell ökad personbilstrafik, dvs.
åtgärdens totala effekt?
Innebär åtgärder ökade möjligheter till godstransporter på järnväg och sjöfart?
Om ja, hur bedöms dessa effekter gentemot eventuell ökad lastbilstrafik, dvs.
åtgärdens totala effekt?



Påverkar åtgärden körsträckan? Kortare körsträcka ger sannolikt mindre
utsläpp jämfört med tidigare och vice versa. Givet samma trafikmängd,
körmönster och hastighet.

6.2.3.
Stöd vid bedömning av Klimat – påverkan på energianvändning
per fodonskilometer
Bedömningen avser ej överflyttning. Bedömningen avser
energieffektivisering/klimatpåverkande utsläpp per fordonskm inom respektive
trafikslag Om flera trafikslag berörs ska eventuell effektiviseringen beskrivas för
respektive trafikslag.




Påverkar åtgärden hastigheten? Höjd hastighet ökar bränsleförbrukningen och
koldioxidutsläppen. CO2-utsläppen ökar linjärt med hastigheten vid hastigheter
över 70 km/h. En ökning av hastigheten med 1 km/h ger en ökning med ca 0,7 g
CO2/fkm.
Påverkar åtgärden körmönstret? Jämnare körsätt kan minska utsläppen jämfört
med tidigare och vice versa. Givet samma trafikmängd, sträcka och hastighet.
Även andra åtgärder kan bidra positivt, exempelvis elektrifiering samt bättre
möjligheter för trafik med längre och tyngre lastbilar. Viktigt när det gäller den
senare är dock att detta inte gäller om åtgärden bedöms leda till överflyttning
från järnväg/sjöfart till väg, vilket är sämre i ett klimatperspektiv.

6.2.4.
Stöd vid bedömning av Klimat – påverkan på energianvändning vid
byggande, drift och underhåll av infrastruktur
Klimatkalkyler görs för namngivna investeringsåtgärder i länsplaner och nationell plan
samt för andra objekt ≥ 50 miljoner kr. I klimatkalkylen redovisas påverkan på
energianvändning vid bygg och Drift och underhåll (DoU). Siffran redovisas även i
SEB:ens tabell för klimatkalkyl.
Vid byggande av infrastruktur blir denna indikator sannolikt negativ eftersom
nybyggnation per definition innebär nya utsläpp från byggande, drift och underhåll.

6.2.5.

Stöd vid bedömning av Hälsa – Människors hälsa

Antalet personer exponerade för bullernivåer högre än riktvärden för
buller
Är åtgärden kategoriserad som "ny- eller väsentlig ombyggnad" (enligt riktlinje TDOK
2014:1021). Bedömning om "ny- eller väsentlig ombyggnad" görs i beställning, och ska
finnas med masterfil från senast åtgärdsplanering)? Om svaret är ja, ska det i
normalfallet genomföras åtgärder så skyddsåtgärder genomförs så att inga personer
exponerade för bullernivåer högre än riktvärden. Om svaret är ja, och investeringen är i
ett område där människor idag exponeras för bullernivåer över riktvärden kommer
antalet bullerexponerade att minska. Då är bidraget positivt. Är åtgärden nybyggnad av
väg eller järnväg i områden som tidigare inte utsatts för buller ska även då åtgärder
genomföras så att inte någon utsätts för buller över riktvärden. Då är bidraget neutralt.
Om det planeras att göras avsteg från riktvärden så att något av riktvärdena kommer att
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överstigas kan åtgärden både vara positiv och negativ. Information om detta bör till
exempel finnas i Investeringsprojektets miljökonsekvensbeskrivning kopplad till
vägplan eller järnvägsplan.
Är åtgärden inte kategoriserad som ny- eller väsentlig ombyggnad och innebär att
trafikarbetet eller hastigheten ökar? Om svaret är ja, finns risk för högre bullernivåer
och risk för att antalet personer över riktvärden ökar. Det finns därmed risk för ett
negativ bidrag, och frågan bör utredas närmare.
Trimnings- eller miljöåtgärd - typ-SEB
Är åtgärden en bullerskyddsåtgärd i befintlig infrastruktur -dvs en typSEB? Sannolikt
görs åtgärden för exponerade för mer än 10 dB över riktvärden och leder till att
bullernivån minskar. Det är dock inte sannolikt att åtgärden innebär att bullernivån
sänks så att alla riktvärden uppnås, vilket innebär "inget bidrag". Frågan bör dock
utredas närmare.
Antalet exponerade för höga bullernivåer, det vill säga bullernivåer högre
än 10 dBA över riktvärdena
I normalfall leder inte investeringsåtgärder till att fler personer exponeras för
bullernivåer mer än 10 dB över riktvärden. Alltså bedömning "inget bidrag".
Om investeringen är i ett område där människor idag exponeras för bullernivåer högre
än 10 dBA över riktvärden, ska det i normalfallet genomföras åtgärder så dessa personer
inte längre exponeras för buller över riktvärden. Bidraget bedöms då som positivt.
Trimnings- eller miljöåtgärd - typ-SEB
Är åtgärden en bullerskyddsåtgärd i befintlig infrastruktur? Om ja, är det stor möjlighet
att åtgärder görs för exponerade för bullernivåer högre än åtgärdsnivåerna, vilket
minskar antalet exponerade och därmed bidrar positivt.
Vidmakthållande
Genomförs åtgärden i ett område med bullernivåer i närhet (strax under eller över) 10
dBA över riktvärde?
Innehåller åtgärden en förändrad drift och underhåll med avseende på beläggning,
spårslipning eller skötsel av bullerskydd?
Betydelse för förekomst av områden med hög ljudmiljökvalitet
"Områden med hög ljudmiljökvalitet" är inte ett vedertaget begrepp. Områden kan
finnas utpekade i kommuners översiktsplaner eller i andra planer. Enligt TDOK
2014:121 kan områden med hög ljudmiljökvalitet avse betydelsefulla fågelområden,
friluftsområden, parker och andra rekreationsytor i tätorter samt bostadsområden med
låg bakgrundsnivå. Information om detta bör till exempel finnas i Investeringsprojektets
miljökonsekvensbeskrivning kopplad till vägplan eller järnvägsplan.
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Om åtgärden påverkar sådana utpekade områden finns skäl att bedöma ett positivt eller
negativt bidrag, se vägledning ovan om olika typer av åtgärder.
Om åtgärden kan antas flytta över resor från personbil till gång/cykel/kollektivtrafik
(mer än försumbart) bör bidraget bedömas som positivt
Fysisk aktivitet i transportsystemet
Innebär åtgärden en ökad/minskad möjlighet att cykla, gå eller använda kollektivtrafik?
Om åtgärden innebär ökad möjlighet, hur förhåller sig den förväntade ökade
gång/cykel/kollektivtrafik till åtgärdens förväntade påverkan på trafikarbete personbil?

6.2.6.

Stöd vid bedömning av Hälsa – Luft

Transportsystemets totala emissioner av kväveoxider (NOx) och partiklar
(PM10)
Utgå från beräknade emissioner av NOx och PM10 i denna SEB (eller i kalkyl EVA,
SAMPERS)
Saknas underlag om emissioner, se stöd för bedömning av klimatfaktorer. Emissioner av
NOx förändras på samma sätt som klimatpåverkande gaser från trafiken.
För ytterligare stöd:





Innebär åtgärden en förändring av trafikarbetet väg, sjöfart eller dieseltåg? Ökat
trafikarbete, och i regel även kapacitetsökning, innebär negativt bidrag.
Innebär åtgärden att vägtrafikens hastighet, sammansättning eller andel
dubbdäck förändras? (högre hastigheter, mer godstrafik, mer dubbdäck ger
sannolikt högre emissioner)
En åtgärd som innebär att trafikarbete på järnväg ökar, innebär inte
nödvändigtvis till minskat vägtrafikarbete. Ökat trafikarbete järnväg är inte
tillräcklig för att bedöma ett positivt bidrag. Det behövs underlag som visar att
åtgärden ger minskat trafikarbete väg (t.ex. överflyttning) för att bedöma
åtgärden som positivt bidrag

Halter av kvävedioxid (NO2) och inandningsbara partiklar (PM10)
Genomförs åtgärden i eller nära tätort med åtgärdsprogram för MKN (NO2 och PM10)?
Uppdaterad lista av tätorter med åtgärdsprogram (bläddra långt ned):
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-ochklimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Atgardsprogram-for-luft/
Genomförs åtgärden i eller nära tätort där övre utvärderingströskeln (NO2 och PM10)
riskerar att överskridas? Detta är generellt alla medelstora städer. Använd Stigfinnaren
för att se om åtgärden genomförs i eller nära områden där MKN riskerar att överskridas.
Vid behov kan även SIMAIR användas för analys av hur halter utvecklas över tid.
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Om svaret är ja på någon av ovanstående frågor, och om åtgärden påverkar emissioner
(bedömning ovan), så är det sannolikt att halter påverkas. Ökade emissioner kan ge
ökade halter, minskade emissioner kan ge minskade halter. Utöver hur åtgärden
påverkar emissioner bör följande beaktas:



Innebär åtgärden att trafik-/ bebyggelsemiljön förändras så att spridning och
utvädringsmöjligheter (naturlig ventilation) ändras?
Innebär åtgärden att ett förändrat underhåll (dammbindning) eller annan
beläggning?

Antalet personer exponerade för halter över MKN
Innebär åtgärden att fler/färre personer bor eller vistas i områden där halten riskerar
överskrida MKN, t.ex. förbifart eller en gång- och cykelväg i anslutning till väg?
Antingen på grund av att åtgärden innebär högre halter, att åtgärden innebär ett utökat
områden med högre halter eller att åtgärden direkt/indirekt bidrar till att fler människor
bor eller vistas i sådant område (t.ex. genom möjliggörande av etablering av bostäder)
Samband mellan emissioner, halter och exponering behöver inte vara linjärt. Till
exempel kan en förbifart innebära att totala emissioner och halter ökar, men exponering
minskar eftersom emissioner flyttas till plats där färre personer bor och vistas.

6.2.7.

Stöd vid bedömning av Hälsa – Vatten

Vid åtgärd i befintlig infrastruktur ta del av information om eventuella konfliktsträckor
med vatten, t.ex. med skyddsvärt eller sårbart vatten. Använd Stigfinnaren/miljöweb
vatten (databas Aquavia). Utöver det undersök om åtgärden innehåller skyddsåtgärder
för vatten, hur eventuella befintliga skyddsåtgärder för vatten ändras samt om
investeringen är bedömda hög eller låg riskklass.
Påverkar åtgärden trafikmängd, hastighet och sammansättning av trafik vid sådan
konfliktsträcka? Förändring av tung vägtrafik, godstrafik på järnväg samt transport av
farligt gods är väsentligt vid bedömning.
Åtgärder som höjer trafiksäkerheten (vid sådan konfliktsträcka) har generellt ett positivt
bidrag. Mitt- och sidoräcken kan innebära ökad risk beroende på utformning.
(Stålvajerräcken minskar risken för olycka med ökar risken för läckage och därmed
förorening om olycka sker)
Vid investering i ny sträckning är det alltid relevant att använda projektdokumentation
för att utreda hur risk för påverkan av vattenkvalitet ändras. Särskilt om det finns
vattenförekomst av betydelse för dricksvattenförsörjningen. Även förekomst av enskilda
brunnar är relevant. Investering i ny sträckning innebär en acceptabel risknivå, men
samtidigt kan bidraget vara negativt jämfört med ingen åtgärd (dvs ökad förorening
och/eller ökad risk för förorening som påverkar vattnets kvalitet). Notera att en
investering i ny sträckning totalt sett kan minska påverkan och/eller risk för påverkan
på vatten (genom att flytta trafik), men det är inte relevant i denna bedömning då den
avser den specifika åtgärd som bedöms. Stigfinnaren är användbart hjälpmedel.
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Riktade miljöåtgärder för vattenskydd har positivt bidrag om de syftar till att skydda
vattenförekomster med betydelse för dricksvattenförsörjning.

6.2.8.

Stöd vid bedömning av Hälsa – Mark

Betydelse för förorenade områden
Förekommer förorenade mark- eller vattenområden? Vid åtgärder i befintlig
infrastruktur finns större risk för förekomst av förorenade områden, särskilt i närhet till
bangårdar, järnvägsverksamheter, flygplatser, industriområden. Även investering i ny
sträckning kan beröra förorenade områden. Använd projektdokumentation,
Trafikverkets LEB-databas eller länsstyrelsen MIFO-databas.
Vid förekomst av förorenade områden, undersök om dessa berörs och hur dessa
kommer att hanteras av projektet (t.ex. om medel finns avsatta för särskild hantering).
Att det finns förorenade områden innebär inte negativt bidrag, då dessa som regel på
något sätt hanteras i samband med ett projekt. Frågan är hur situationen förändras
jämfört med situation utan att åtgärd genomförs, och det beror ofta på hur åtgärden
genomförs. En åtgärd kan innebära att föroreningar sprids under genomförande av
åtgärden (av sådan art att det finns risk för skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljö (enligt Miljöbalken 9 kap § 3)), dvs negativt bidrag. En åtgärd kan också
innebära att förorenade massor omhändertas, och även om viss förorening kvarstår är
det sannolikt en bättre situation än tidigare, vilket innebär ett positivt bidrag. Kontakta
ämnesområdesexpertis för korrekt bedömning.
Vid åtgärd i förorenade områden kan spridningsområden (det vill säga områden som
har någon form av förbindelse till det förorenade området) påverkas både negativt och
positivt. Sådana områden kan vara av varierande skyddsvärde vilket bör beaktas. En
åtgärd kan till exempel öka spridning till närliggande områden via till exempel
grundvatten (genom en ökad mobilisering av föroreningar) eller damning, men kan
också innebära en minskning av en pågående spridning från ett förorenat område tack
vare avlägsnandet av föroreningskällan
Betydelse för skyddsvärda områden
"Skyddsvärda områden" avser områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse enligt
3-4 kap. miljöbalken. Påverkan på dessa avser all typ av påverkan, alltså inte avgränsat
till förorening.
Påverkar åtgärden direkt eller indirekt skyddsvärda områden. Använd
projektdokumentation eller länsstyrelsens data. Tas sådana områden i anspråk?
Påverkas deras funktion eller det som området syftar till att skydda? (t.ex. innebär
infrastrukturen ökad barriäreffekt för djur/människor att nå området eller innebär
trafikbuller störning för friluftsliv?)
Åtgärder i befintlig sträckning kan innebära ett positivt bidrag om de medför en
förbättring av situationen, dvs mildrar en negativ påverkan.
Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar
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Då sulfidjordar är ovanliga i stora delar av Sverige är det liten sannolikhet att åtgärden
har betydelse. Undersök om åtgärden görs i område där sulfidjordar förekommer använd projektdokumentation eller data från SGU. Sulfidjordar kan förekomma över
hela landet, men är mer förekommande längs norrlandskusten samt upplandsslätten
längs östersjön längre söderut. Om sulfidjordar förekommer, undersök hur projektet
påverkar/hanterar dessa, t.ex. genom ändring av grundvattennivåer eller borttagande
och omhändertagande. Använd projektdokumentation.
Betydelse för skyddsvärda områden under driftskede
Se ovan om skyddsvärda områden.

6.2.9.

Stöd vid bedömning av Landskap – Lanskap

Kvalitativ bedömning ska göras av någon med ämneskunskap inom landskapsområdet
med avseende på kulturmiljö. I frågor som berör rennäring och samekultur ska samråd
genomföras med aktuella samebyar.
Negativ eller positiv påverkan av betydelse är mer sannolik i område med förekomst av
höga kultur- och landskapsvärden. Mer omfattande åtgärder medför större risk för stor
påverkan och därmed negativt bidrag. Det är mer vanligt förekommande med negativ än
positiv påverkan.
Projektdokumentation och/eller person med ämneskunskap, lokalkunskap och kunskap
om åtgärden är bra stöd.

6.2.10.
Stöd vid bedömning av Landskap – Biologisk mångfald, växtlliv
samt djurliv
Betydelse för mortalitet
Påverkas sannolikheten för att djur dödas av trafik eller av komponenter i
anläggningen? Djur avser inte enbart vilt, utan allt från stora däggdjur till mindre
däggdjur/kräldjur och fåglar, samt även ren. Vid osäkerhet använd
projektdokumentation och/eller ämnesområdesexpertis.
Åtgärder i befintlig infrastruktur som leder till ökat trafikarbete eller ökad hastighet
medför risk för viss negativt bidrag. ÅDT > 4 000 ÅDT och hastighet > 80 km/h innebär
påtagligt högre risk för djurpåkörning.
Åtgärder i befintlig infrastruktur (ombyggnad) kan ge ett positivt bidrag om situationen
förbättras, t.ex. genom fler säkra passager och rätt utförda viltstängsel. Detta gäller i
normalfall eftersom riktlinje Landskap 3.0 (TDOK 2015:0323) gäller all ny- och
ombyggnad.
Mindre investeringar i befintlig infrastruktur kan ge negativt bidrag om de förenklar för
djur att komma ut eller försvårar djur från att ta sig in från väg/järnväg, till exempel
suicidstängsel eller mitträcken om det utformas felaktigt eller inte kompletteras med
säkra passager i närområdet. Bidraget kan även vara positivt, även en liten åtgärd kan ge
stort positivt bidrag.
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Viltstängsel innebär inte nödvändigtvis att mortaliteten minskar, det beror på
utformning och tillgång till säkra passager i närområdet.
Investeringar i ny sträckning kommer leda till viss mortalitet, och därmed bidrag.
Riktlinje Landskap 3.0 innebär en acceptabel nivå, men likväl negativt bidrag.
Innebär åtgärden en förändring av drift, underhåll och skötsel som förändrar
situationen?
Riktade miljöåtgärder som syftar till att minska barriärer och skapa säkra passager för
djur bedöms som positivt bidrag
Betydelse för barriärer
Avser barriärer för djur och växter. Infrastruktur inkl trafik utgör en barriär om de
hindrar eller försvårar djurs möjligheter att röra sig fritt i landskapet, samt växters
möjlighet att sprida sig. Alla djur och växter omfattas. Även barriärer i vattendrag ingår.
Investeringsåtgärder i ny sträckning innebär sannolikt ett negativt bidrag. Riktlinje
Landskap 3.0 innebär en acceptabel nivå, men likväl negativt bidrag då barriäreffekter
uppstår.
Investeringsåtgärder i befintlig sträckning, dvs ombyggnad, kan ge ett positivt bidrag
förutsatt att ombyggnationen minskar infrastrukturens barriäreffekt jämfört med
tidigare. etta gäller i normalfall eftersom riktlinje Landskap 3.0 (TDOK 2015:0323)
gäller all ny- och ombyggnad.
Innebär åtgärden en förändring av drift, underhåll och skötsel som förändrar
situationen?
Riktade miljöåtgärder som syftar till att minska barriärer och skapa säkra passager för
djur bedöms som positivt bidrag.
Mindre investeringar i befintlig infrastruktur kan ge negativt bidrag om de försvårar
djurs möjligheter att röra sig fritt, eller växters möjlighet att sprida sig.
Betydelse för störning
Med störning avses bullerstörning.
Investering i ny sträckning som går igenom eller i närheten av utpekade betydelsefulla
fågelmiljöer riskerar ge negativt bidrag. Se projektdokumentation och/eller projektets
miljöstöd
Investeringsåtgärder i befintlig sträckning, dvs ombyggnad, kan ge ett positivt bidrag
förutsatt att ombyggnationen minskar infrastrukturens intrång/störning jämfört med
tidigare. Detta gäller i normalfall eftersom riktlinje Landskap 3.0 (TDOK 2015:0323)
gäller all ny- och ombyggnad. Dock finns risk för ökad störning om åtgärden leder till
mer trafik eller högre hastigheter.
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Betydelse för förekomst av livsmiljöer
Intrång och ianspråktagande av jungfrulig mark ger ett negativt bidrag. Negativt bidrag
är sannolikt vid investeringar i ny sträckning och åtgärder som utvidgar infrastrukturen
och/eller dess influensområden.
Beakta om det finns ekologiskt viktiga naturmiljöer (omfattar miljöer eller
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) SS 199000:2014 klass 1-3,
artrika väg- och järnvägsmiljöer, alléer, betydelsefulla fågelmiljöer och oersättliga
naturmiljöer)

Betydelse för att värna den naturliga, inhemska biologiska mångfalden
Bedöms utifrån bedömt bidrag av ovan aspekter, magnituden av åtgärdens påverkan
samt om områdets betydelse för den biologiska mångfalden. Utpekade eller identifierade
höga naturvärden/ekologiska värden ökar sannolikt en bedömning av negativt bidrag.
Positivt bidrag är möjligt om åtgärden "stärker naturen" genom t.ex. att anlägga artrika
infrastrukturmiljöer.

6.2.11.
Stöd vid bedömning av Landskap – Forn- och kulturlämningar,
annas kulturarv, bebyggelse
Betydelse för utpekade värdeområden
Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål,
konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick,
kunskaper etc.) för mänsklig påverkan. Kulturmiljö avser hela den miljö som människor
påverkat, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter
och aktiviteter.
Utpekade värdeområden avser:







Kultur och naturreservat (Miljöbalken)
Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen(Kulturmiljölagen och Förordning
2013:558 om statliga byggnadsminnen)
Forn- och kulturlämningar (Kulturmiljölagen och Skogsvårdslagen)
Riksintressen (Miljöbalken)
Världsarv (Världsarvskonventionen)
Kulturhistoriska lämningar som inte klassas som fornlämningar eller
byggnadsminnen omfattas av generella hänsynsregler i exempelvis
Kulturmiljölagen, Skogsvårdslagen, Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Lagen om
byggande av järnväg och Väglagen. Se även Riktlinje Landskap 3.0 TDOK
2015:0323.

Negativ eller positiv påverkan av betydelse är mer sannolik i område med förekomst av
höga kultur- och landskapsvärden. Mer omfattande åtgärder medför större risk för stor
påverkan. Det är mer vanligt förekommande med negativ än positiv påverkan.
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Projektdokumentation och/eller person med ämneskunskap, lokalkunskap och kunskap
om åtgärden är bra stöd.
Betydelse för strukturomvandling
Strukturomvandling handlar om strukturell förändring av landskapet och kulturmiljöer.
Till exempel rumslig förändring av topografi, riktning, brutenhet, samband och
bruk/användning av platser eller landskap. Det handlar även om landskapets och
platsers visuella och fysiska karaktär, hur det uppfattas och används. Påverkan kan ske
direkt genom intrång i kulturvärden och kulturmiljöer men också indirekt genom
exempelvis storskaliga strukturella landskapsförändringar.
Betydelse för förfall av infrastrukturens egna kulturmiljövärden respektive god skötsel
av dessa värden
Negativt bidrag om åtgärden innebär att infrastrukturen egna kulturmiljövärden
riskerar att påverkas negativt eller förfalla av eftersatt eller felaktig skötsel.
Infrastrukturens befintliga kulturvärden kan vara alléer, kulturminnen, kulturvägar,
kulturhistoriska järnvägsmiljöer, bevarande värda broar, stenmurar, resta stenar etc.
Positivt bidrag om åtgärden innebär att infrastrukturens egna kulturmiljövärden kan
stärkas till exempel genom förbättrad skötsel eller riktad insats som renovering eller
återställning av kulturvärden.
Betydelse för utradering
Negativt bidrag om åtgärden innebär att infrastrukturen egna kulturmiljövärden eller
andra närliggande kulturmiljövärden riskerar att förstöras. Infrastrukturens befintliga
kulturvärden kan vara alléer, kulturminnen, kulturvägar, kulturhistoriska
järnvägsmiljöer, bevarande värda broar, stenmurar, resta stenar etc.

6.2.12.

Sammanfattning

Bedömning gjord av:
Ange vilken roll/grupp som gjort bedömningarna. Exempel på hur man kan skriva:





”Upprättaren”
”Upprättaren med stöd av Bilaga X MKB och Bilaga Y”
”Upprättaren. Målet för trafiksäkerhet har stämts av med Trafikverkets
trafiksäkerhetsexperter.”
”Expertgrupp med stöd av Bilaga X MKB”

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter:
Om det finns eventuella målkonflikter bör dessa anges kortfattat under denna rubrik.
Målkonflikter kan uppstå både mellan de olika transportpolitiska målen men också
mellan lokala, regionala och nationella mål.
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Exempel på målkonflikter är när åtgärden bidrar till ökad trafiksäkerhet men också till
ökade emissioner, eller om tillgängligheten ökar för en grupp men minskar för en annan.
Ett annat exempel är när en ny förbifart ökar tillgängligheten till viktiga målpunkter
inom en stad samtidigt som den kan innebära minskad tillgänglighet till andra viktiga
målpunkter utanför förbifarten. Om det inte finns några målkonflikter är även detta en
värdefull information som bör anges, man kan då till exempel skriva ”Det finns inga
kända målkonflikter”.

6.3.

Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet kan mätas på olika sätt. Hur kostnadseffektivitet ska beräknas
anges av gällande ASEK.

6.4.

Klimatkalkyl

Klimatkalkyl är Trafikverkets modell för att beräkna och beskriva den energianvändning
och klimatbelastning transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.
Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0007 ”Klimatkalkyl - infrastrukturhållningens
energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv” klargör för vilka skeden
och för vilka typer av åtgärder som Klimatkalkyler ska tas fram:
https://www.trafikverket.se/klimatkalkyl
Då en klimatkalkyl upprättats genereras en resultatrapport ur vilken uppgifter hämtas
och matas in i SEB:en. Dessa uppgifter finns i Klimatkalkylens flik
"Resultatsammanställning", avsnitt "Resultatsammanställning till Samlade
effektbedömning". Resultatrapporten sparas in som bilaga till SEB:en.
Man kan kommentera klimatkalkylen under tabellen med beräknade effekter. Detta ska
göras om:





klimatpåverkan av befintlig drift- och underhåll upphör i och med åtgärden
genomförs. Det bör framgå av kommentaren om klimatkalkylen där med är
överskattad, och en verbal bedömning bör göras av storleksordningen på
överskattningen.
klimatkalkylen underskattar åtgärdens klimatpåverkan, till exempel på grund av
att det inte gick att räkna på ett visst material.
man har flera klimatkalkyler som summerats i en SEB. (dessa ska
sammanställas i en huvud-bilaga till klimatkalkylen).

Om inte någon klimatkalkyl är upprättad, till exempel om skedet eller åtgärden inte
kräver en sådan, ska detta beskrivas under kommentar.

7. Bilagor
I detta avsnitt importeras och anges namn på samtliga dokument som är upprättade i
samband med att den Samlade effektbedömningen togs fram.
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Typ ska anges för att det ska gå att koppla olika bilagor till rätt avsnitt i programmet.
AKK: Bilagor som rör kostnadskalkyl
SEK: Bilagor som rör den samhällsekonomiska kalkylen
Klimatkalkyl: Bilagor som rör klimatkalkylen
Övrigt: Andra bilagor
Under Beteckning ska bilagans nummer anges. Bilagor som hör ihop kan benämnas med
samma nummer med bokstav efter, till exempel 1a, 1b, 1c. Bilagorna listas i ordning efter
denna numrering (observera att rangordning i pdf från 10 och uppåt för närvarande görs
på ett annat sätt).

8. Referenser
Dokument som man vill referera till i den Samlade effektbedömningen anges här.
Referensbeteckning samt namn på referensen anges.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650
www.trafikverket.se
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