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Sammanfattning 
Trafikverket har, på regeringens uppdrag, sammanställt de samlade effekterna av 
förslaget till nationell plan för transportsystemet och förslagen till länsplaner för 
regional transportinfrastruktur för perioden 2014-2025. Uppdraget redovisas i denna 
rapport. Här redogörs översiktlig för effekter av de åtgärder som ingår i planerna och 
hur effekter har bedömts och beräknats. Sammanställningen utgår från förslaget till 
nationell plan så som det levererades till regeringen i juni 2013 samt från 
remissversionerna av länsplanerna som var de som fanns att tillgå när huvuddelen av 
uppdraget genomfördes.  

 

Trafiken väntas fortsätta öka kraftigt 
Trafikverkets prognoser som ligger till grund för effektbedömningarna pekar på fortsatt 
ökning av transporterna i Sverige. De bygger på underlag från regeringens 
långtidsutredning, Konjunkturinstitutets prognoser om ekonomisk utveckling och SCB:s 
befolkningsprognoser. Trafikverket utgår från ett scenario med färdigbyggd 
infrastruktur enligt nuvarande transportplan 2010-2021 och där inga åtgärder utöver 
beslutad politik väntas genomföras. I scenariot ingår en energieffektivisering och en 
andel förnybar energi som är kopplad till beslutade åtgärder och styrmedel.  

Det sammanlagda persontransportarbetet i Sverige, mätt i personkilometer, för 
färdsätten bil, buss, tåg och flyg beräknas öka med 29 procent mellan år 2010 och 
prognosåret 2030. Persontransportarbetet med bil beräknas öka med 34 procent och på 
järnväg med 27 procent. 

Det totala transportarbetet för inrikes godstransporter beräknas öka med 52 procent 
från 2010 till 2030. Godstransportarbetet på järnväg beräknas öka med 39 procent. För 
väg är ökningen 58 procent och för sjöfarten är ökningen 50 procent.  

 

Planförslagen 
Den ekonomiska ramen för planerna är 522 miljarder kronor. Huvuddelen går till den 
nationella planen men drygt 35 miljarder (motsvarande knappt 7 procent) fördelas ut på 
21 länsplaner. Därutöver tillkommer intäkter från trängselskatterna i Stockholm och 
Göteborg och intäkter från banavgifter. Många projekt medfinansieras av kommunala 
eller privata aktörer. 

Knappt hälften av den totala ramen går till drift- och underhållsåtgärder, varav 156 
miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg.  

I den nationella planen fördelas drygt 156 miljarder kronor till namngivna objekt 
(investeringar som beräknas kosta över 50 miljoner kronor). Knappt 40 miljarder läggs 
på åtgärdsområden, där de exakta åtgärderna specificeras under planperioden. Medel 
reserveras för åtgärdsområden riktade mot miljö, trimning och effektivisering, inklusive 
bland annat trafiksäkerhet och ökad cykling, samt FOI. 

I länsplanerna fördelas knappt hälften av medlen till namngivna objekt (investeringar 
som beräknas kosta över 25 miljoner kronor) och resterande medel till åtgärdsområden 
och övrigt.  

Några åtgärder är väl definierade när planförslagen läggs, andra är inte specificerade 
ännu, utan kommer att väljas ut senare under planperioden inom ramen för ett 
åtgärdsområde. Det är därmed inte möjligt att i detalj beskriva samtliga effekter av 
planförslagen. I nationell plan och i en del av länsplanerna föreslås åtgärdsvalsstudier 
för så kallade namngivna brister där stor osäkerhet råder om vilken eller vilka åtgärder 
som är lämpligast.  

 



Bedömning av planförslagens bidrag till måluppfyllelse 
Den samlade bedömningen av långsiktig hållbarhet är att förslaget till nationell plan 
och förslagen till länsplaner bidrar till ekonomisk och social hållbarhet men har en 
negativ påverkan på ekologisk hållbarhet.  

 

Ekonomisk hållbarhet 

Bedömningen av ekonomisk hållbarhet bygger på att de namngivna investeringarna i 
genomsnitt är samhällsekonomiskt lönsamma och sammantaget borde bidra till 
ekonomisk hållbarhet även om det också finns objekt som påverkar den 
samhällsekonomiska effektiviteten negativt. Den relativt höga lönsamheten för 
vägobjekten är betingad av fortsatt hög tillväxt av vägtrafiken. Även de delar av 
satsningarna inom åtgärdsområden som lönsamhetsberäknats visar i stor utsträckning 
på god samhällsekonomisk lönsamhet.  

 

Social hållbarhet 

Planförslagen bidrar till social hållbarhet genom satsningar på ökad säkerhet, bland 
annat genom mötesseparering, trafiksäkerhetskameror, stängsling av järnväg och 
kameraövervakning på järnväg samt genom mindre åtgärder i de statliga och 
kommunala vägnäten. Även medel till åtgärdsområde ” ett tillgängligt transportsystem 
för alla” bidrar. Jämställdhet har ingått som en del i de samlade effektbedömningarna 
för alla nya namngivna investeringar och jämställdhet ingår också som ett av 
bedömningsunderlagen i förstudier, vägutredningar och järnvägsutredningar. Planerna 
innehåller även åtgärder som bidrar till positiva hälsoeffekter till exempel satsningar på 
ökad cykling. 

 

Ekologisk hållbarhet 

Transportsystemets utsläpp av koldioxid bedöms öka oberoende av om planförslagen 
genomförs eller inte, istället för att minska kraftigt som de skulle behöva göra för att 
uppsatta klimatmål ska nås. Hållbarhet utifrån klimatsynpunkt kräver ytterligare 
åtgärder så som ekonomiska styrmedel. Investeringarna i planförslagen innebär en 
marginell förändring av det befintliga transportsystemet och bedöms ha en marginell 
påverkan på det totala transportarbetet. Planerna innehåller åtgärder som leder till 
ökade utsläpp såväl som åtgärder för att minska utsläppen. I byggskedet bidrar både 
väg- och järnvägsinvesteringar till märkbart ökade utsläpp av växthusgaser. För 
järnvägsobjekten kan detta på lång sikt möjligen kompenseras av lägre utsläpp i 
samband med trafikering.  

Investeringarna påverkar natur- och kulturmiljöer genom direkta effekter som intrång, 
buller eller barriärer men också i indirekt i form av bland annat följdexploateringar och 
utglesad och utspridd bebyggelse. Nyinvesteringar, bärighetsåtgärder och ombyggnad 
till mötesfrihet innebär negativ inverkan. I genomförande och utförande tas hänsyn till 
miljöpåverkan, vilket betyder att den minimeras, men en negativ påverkan kvarstår 
ändå när planen är genomförd.  

Satsningar på riktade miljöåtgärder (buller och vibrationer, förorenade områden, 
landskap och vatten) innebär en stor ökning i förhållande till fastställd plan och bidrar 
positivt till miljömålen men stora problem av buller- och luftföroreningar väntas 
kvarstå.  

Förslaget till nationell plan innehåller således både positiva och negativa bidrag till 
ekologisk hållbarhet. Att det stora avståndet till att uppnå klimatmålet inte bedöms 
minska är särskilt problematisk.  
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Funktionsmål tillgänglighet 

En stor del av åtgärderna i planförslagen bidrar till måluppfyllelse för medborgarnas 
resor. Nya investeringar leder ofta till restidsvinster och minskade störningar i väg- och 
järnvägstrafiken. Ökad tillgänglighet ger snabbare arbetspendling och möjlighet att nå 
arbetsplatser längre bort med bättre matchning på arbetsmarknaden som följd. Utökade 
pendelparkeringar för bil och cykel, bättre tillgänglighet till stationsmiljöer, anpassning 
av plattformshöjder, informationssystem och ledstråk samt anpassning av 
busshållplatser är åtgärder som underlättar att välja kollektivtrafik och cykel, inte minst 
för funktionshindrade. De totala medlen för att öka cykel och gångtrafik bedöms 
motsvara mer än 100 mil ny cykelväg och bedöms leda till ökad tillgänglighet med cykel 
och till ökad cykling. Tillgängligheten med cykel ökas även genom drift och 
underhållsåtgärder av cykelvägnäten. 

Kvalitet för näringslivet. Namngivna investeringar underlättar för godstransporter. 
Förbifarter, bärighetsåtgärder och investeringar i ökad kapacitet i väg- och 
järnvägssystemet och åtgärder som syftar till att höja/bibehålla hastigheten på väg ger 
snabbare och smidigare godstransporter. Trimningsåtgärder som ITS-åtgärder och 
stigningsfält gör stor nytta i förhållande till kostnaderna. Underhållsåtgärderna i den 
nationella planen leder till jämnare vägar med minskat spårdjup. Körkomforten blir 
högre och slitaget minskar. Bättre styrning av underhåll genom upphandlingar förväntas 
successivt öka kvaliteten i järnvägssystemet. Satsningar på avvattning och bärighet 
förväntas ge positiva effekter för tillståndet på det för näringslivet utpekade viktiga 
vägnätet.  

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 
länder. Satsningarna i den nationella planen på utveckling och underhåll av det 
nationella vägnätet och järnvägsnätet gynnar tillgängligheten mellan regioner i Sverige. 
Åtgärder på E22 i Skåne och på E6 i Västsverige skapar bättre förbindelser mot 
Danmark och Norge och vidare ut i Europa. Förbättringar på södra stambanan skapar 
bättre förutsättningar för tågtrafiken till Danmark och Europa. För den internationella 
godstrafiken innebär investeringarna i Göteborgs hamnbana och Malmbanan viktiga 
förbättringar. Investeringarna i Södertälje sluss och farleden till Gävle hamn bidrar till 
att öka tillgängligheten mellan regioner och till utlandet för godstransporterna till sjöss. 

Jämställdhet har ingått som en del i de samlade effektbedömningarna för nya 
namngivna investeringar. Användningen av transportsystemet i dag avspeglar de 
skillnader mellan kvinnor och män som finns i samhället. I dag är en majoritet av 
resenärerna i den lokala och regionala kollektivtrafiken kvinnor. Om dagens resmönster 
bevaras kan alltså kollektivtrafiksatsningar sägas gynna kvinnors resande mer än mäns. 
Detsamma gäller planförslagens satsningar på gång- och cykelnäten. Å andra sidan 
skulle nyttan av större väginvesteringar främst tillfalla män, då män i större 
utsträckning än kvinnor kör bil.  

 

Hänsynsmålet för säkerhet, hälsa och miljö 

Trafikverkets bedömning är att såväl etappmålet för trafiksäkerhet om högst 220 döda i 
vägtrafiken år 2020 samt målet för trafiksäkerhet om att minska det totala antalet 
omkomna i järnvägstransportsystemet med minst 50 procent fram till år 2020 uppnås. Åtgärder 
i den nationella planen bedöms bidra till att cirka 25 färre personer dödas per år i 
vägtrafiken efter planperiodens slut. De åtgärder som planeras är bland annat 
mötesseparering, trafiksäkerhetskameror, sänkt hastighetsgräns och variabel hastighet i 
korsningar. De namngivna investeringarna i nationell plan och länsplaner kan 
sammanlagt bedömas ge runt 5-6 färre dödade personer per år, när alla åtgärder har 
färdigställts. Ökad säkerhet på järnväg ska minska antalet personpåkörningar genom 
bland annat stängsling och kameror som detekterar rörelser i spåret. Satsningen bedöms 
ha potential för att bidra till 55 färre dödade per år efter planperiodens slut.  
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Så som nämnts under ekologisk hållbarhet har planförslagen en marginell påverkan på 
möjligheten att nå klimatmålen.  

För natur- och kulturmiljöer bedöms negativa effekter i hög grad kvarstå efter 
planperioden. Naturmiljön påverkas negativt av tillkommande investeringar, särskilt 
större infrastrukturinvesteringar. De innebär oftast nya barriärer och utarmning av 
landskapets värden och funktioner. Detta motverkas till viss del av satsningar på riktade 
miljöåtgärder för befintlig infrastruktur, till exempel faunapassager. Ombyggnad av 
vägar till mötesfrihet innebär ofta omläggningar av det lokala vägnätet, vilket kan ge 
negativa konsekvenser på landskapets historiska vägstruktur. I planförslagen finns 
större infrastrukturinvesteringar som kan ha negativa indirekta effekter för landskapets 
kulturmiljövärden. De negativa effekterna motverkas något av att den nationella planen 
innehåller satsningar till stöd för det väghistoriska kulturarvet. Investeringar kan också 
bidra till en positiv stadsutveckling genom förbifarter, tunnlar och trafikplatser som 
underlättar exploatering samt bättre gestaltning av tätorts- och stationsmiljöer.  

Buller och luftföroreningar bedöms, trots åtgärder, utgöra stora problem för många 
även efter planperioden. Trafiken väntas öka under planperioden vilket innebär att 
ytterligare personer blir utsatta för buller över det ekvivalenta riktvärdet utomhus. Den 
nationella planen innehåller bulleråtgärder längs hela det statliga väg- och 
järnvägsnätet. Cirka 300 miljoner kronor satsas på fasadåtgärder som bedöms åtgärda 
10 440 fastigheter och cirka en och en halv miljard kronor satsas på bullerskärmar. Som 
bedöms räcka till åtgärder vid 7 200 bostäder.  

Både i förslagen till nationella plan och i länsplaneförslagen ingår åtgärder som kan ha 
positiva hälsoeffekter genom ökad gång- och cykeltrafik.  

Länsplanernas satsningar på bidrag till kommunala åtgärder för trafiksäkerhet och 
miljö uppgår sammantaget till cirka 3 miljarder. Medlen är i många fall inte uppdelade 
på trafiksäkerhet respektive miljö vilket innebär att det inte går att bedöma hur mycket 
som totalt kommer att satsas på det ena eller det andra. Åtgärderna bedöms i huvudsak 
ha effekt på lokal nivå.  

 

Leveranskvalitet 
Tillsammans med ett antal indikatorer beskriver leveranskvaliteterna Trafikverkets 
förmåga att leverera ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö 
och hälsa. De sex verksamhetsövergripande leveranskvaliteterna är: punktlighet, 
kapacitet, robusthet, användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa, varav säkerhet, miljö 
och hälsa sammanfaller med motsvarande transportpolitiska mål.  

Planförslagen innehåller åtgärder som var för sig och tillsammans bidrar till ökad 
punktlighet, kapacitet, robusthet och användbarhet. Bidragen kommer från en mix av 
många olika sorters åtgärder. Såväl inom namngivna objekt, åtgärdsområden och drift- 
och underhåll finns åtgärder som har effekter på dessa leveranskvaliteter.  

Leveranskvaliteterna är dessutom tätt kopplade till varandra och flera åtgärder har 
effekter som flera av dem. En åtgärd som i första hand syftar till att öka kapaciteten i 
järnvägsnätet bidrar sannolikt även till bättre punktlighet, robusthet och användbarhet. 

 

Punktlighet, kapacitet, robusthet 

För järnvägssystemet förväntas de största effekterna av drift och underhåll uppnås inom 
punktlighet. Planförslaget minskar också reinvesteringsbehoven i järnvägsnätet. 
Satsningarna inom åtgärdsområden i nationell plan bedöms bidra till förbättrad 
punktlighet, kapacitet och robusthet. Starkt bidragande är åtgärdsgruppen ”mindre 
trimningsåtgärder för gods- och persontrafik”. Stora effekter uppstår också till följd av 
större investeringar, som till exempel järnvägsåtgärder på sträckan Tomteboda-Kallhäll 
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och Ostlänken. Järnvägssystemet blir robustare genom åtgärder som exempelvis, 
signalåtgärder kraftförsörjningsåtgärder, införande av ERTMS, förbättrad trafikledning 
samt av reinvesteringar så som spårbyten och byten av kontaktledningar och växlar. 
Effekterna motverkas till viss del av den förväntade trafiktillväxten. 
I planförslaget ingår ett antal större vägprojekt som ger stora kapacitetsökningar, varav 
det största är Förbifart Stockholm. Vägtrafikens kapacitet höjs också genom bland annat 
utveckling av trängselskattesystem, trafikledning, ITS, och trimningsåtgärder. Sårbarhet 
i storstadsområden minskar genom utbyggnad av Marieholmstunneln under Göta älv i 
Göteborg och Förbifart Stockholm under Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholm. Vägsystemet 
blir robustare och den tunga trafikens sårbarhet minskar genom ökad bärighet, åtgärder 
i långa backar och åtgärder för att minska effekterna av dåliga väderförhållanden. 
Bärighetsåtgärder bidrar också till ett robustare vägnät. 
Kollektivtrafiken på väg får högre kapacitet genom kollektivkörfält och bussprioritering, 
delvis på bekostnad av framkomlighet för övrig vägtrafik.  
Cykelvägnäten får högre kapacitet genom utbyggnad, trimning och genom att på vissa 
ställen separeras från gångtrafiken.  
Kapaciteten för sjöfarten ökas genom muddring av farleder. 

 

Användbarhet 

De namngivna objekten i den nationella planen och länsplanerna förbättrar 
tillgängligheten i väg- och järnvägsnäten och ökar därmed transportsystemets 
användbarhet för arbetspendling och för näringslivets transporter. För näringslivet 
innebär trimningsåtgärder och nya förbifarter att godstransporterna blir smidigare och 
snabbare.  Investeringar i ökad kapacitet i väg- och järnvägssystemet ger fler transporter 
tillträde till systemet. Satsningarna på åtgärdsområden förväntas bidra till förbättrad 
användbarhet av cykelvägnäten. Möjligheten att använda kollektivtrafiken ökar genom 
utökade pendelparkeringar för bil och cykel, bättre tillgänglighet till stationsmiljöer, 
anpassning av plattformshöjder, informationssystem och ledstråk samt anpassning av 
busshållplatser. Medel inom åtgärdsområdena bidrar till målet att transportsystemet ska 
utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Satsningarna 
bidrar även till ett mer jämställt transportsystem. I storstadsregionerna och framför allt 
i Stockholm görs mycket stora satsningar på bidrag till regional kollektivtrafik och till 
åtgärdsområde kollektivtrafik.  

I åtgärdsområden ingår satsningar som syftar till att uppnå rätt hastighet inom statligt 
vägnät. Det handlar både om höjda och sänkta hastighetsgränser och om att trafiken 
förs i lagliga hastigheter. De delar av satsningen som innebär sänkning av 
hastighetsgräns samt ATK medför förlängda restider. 

Satsningar på drift och underhåll ökar järnvägens användbarhet. Körkomforten blir 
högre på en jämnare väg och slitaget på bilarna minskar.  
 
Säkerhet, miljö och hälsa  

De effekter av planförslagen som påverkar leveranskvaliteten säkerhet, miljö och hälsa 
är desamma som beskrivs ovan om det transportpolitiska hänsynsmålet. 

 

Samhällsekonomisk analys  
Nya samhällsekonomiska kalkyler har främst tagits fram för objekt som byggstartar 
under planperioden. Analysresurserna har prioriterats till de objekt där kunskapen om 
objektens samhällsekonomiska lönsamhet har varit i störst behov av uppdatering eller 
helt saknats. Den samhällsekonomiska effektiviteten hos objekten kan ofta beräknas till 
mycket stor del, men det finns också viktiga effekter som är svåra att räkna på, som till 
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exempel intrång i värdefull natur och kulturmiljöer. Sådana effekter vägs istället in 
kvalitativt i den samhällsekonomiska analysen. 

 

De namngivna objekten är lönsamma i genomsnitt 

De namngivna objekten i det nationella planförslaget har en genomsnittlig 
nettonuvärdeskvot (NNK) på 0,6. Med det menas att samhället beräknas få tillbaka 
nyttor motsvarande 1 krona och 60 öre för varje investerad krona, det vill säga samhället 
får en nettonytta eller vinst motsvarande 60 öre för varje investerad krona.  

De namngivna objekten i det förslaget till länsplaner har en genomsnittlig NNK på 0,8. 

Av samtliga beräknade objekt är vägobjekten i genomsnitt betydligt lönsammare än 
järnvägsobjekten. Vägobjekten har en genomsnittlig NNK på 1,3. De nationella 
järnvägsobjekten har en genomsnittlig NNK på 0,2. Vägobjekten i nationell plan är i 
snitt lite lönsammare än vägobjekten i länsplanerna.  

Den dominerande effekten i de samhällsekonomiska kalkylerna är förbättrad 
tillgänglighet, uttryckt som restidsvinster och insparade transportkostnader för 
resenärer och gods.  Den näst viktigaste posten för väginvesteringarna är trafiksäkerhet 
och för järnvägsinvesteringarna är det förbättrat företagsekonomiskt resultat för 
persontransportföretagen och minskade emissioner. 

 

Åtgärder inom åtgärdsområden 

Eftersom åtgärderna inom åtgärdsområden ännu inte har specificerats går det inte att 
effektberäkna effekterna med någon noggrannhet. Trafikverket har därför beräknat 
samhällsekonomisk lönsamhet för typåtgärder för ett antal områden. Sammantaget är 
Trafikverkets slutsats att satsningarna på dessa åtgärdsområden ofta uppvisar god 
potential för lönsamhet.  

Bland miljöåtgärderna är det bara bullersatsningar som har kunna 
lönsamhetsberäknats. De utgör ungefär en tredjedel av de medel som satsas på 
miljöåtgärder i nationell plan. Med ett antagande om att ca 1,8 miljarder av bullerpotten 
går till fasadåtgärder och bullerskärmar bedöms NNK ligga på 2,6 för typiska 
fasadåtgärder och på 1,9 för typiska skärmåtgärder. 

Trimningsåtgärder för järnvägssystemet har lönsamhetsberäknats, däribland 
optimering av signalsystem, trimning av driftplats och nya och förlängda plattformar. 
Dessa beräkningar baseras på specifika exempel och det är svårt att uppskatta om de 
effektbedömningar som används är rimliga att överföra till detta bredare 
typåtgärdssammanhang. De utförda analyserna visar dock på mycket god potential för 
lönsamhet. 

Potten i nationell plan på 1,3 miljarder som planeras gå till satsningar för ökad cykel 
uppvisar en samhällsekonomisk lönsamhet kring NNK = 0. I lönsamhetsbedömningen 
ingår endast cykelväg och vissa säkerhetsåtgärder medan potten är tänkt att användas 
även till andra, mer svårbedömda, satsningar såsom cykelparkeringar. 

För trafiksäkerhet på väg är det tre typåtgärder som lönsamhetsbedömts, 
mötesseparering och höjd hastighetsgräns (drygt 5,5 miljarder), ATK på sträcka (720 
miljoner) samt sänkning av hastighetsgräns (uppskattningsvis 30 miljoner). Sänkning 
av hastighetsgräns bedöms inte bidra till samhällsekonomisk effektivitet eftersom den 
negativa effekten av förlängd res- och transporttid dominerar. Däremot är det på grund 
av den låga åtgärdskostnaden en kostnadseffektiv åtgärd för att uppnå förbättrad 
trafiksäkerhet. Samma slutsats dras vid lönsamhetsbedömning av 
trafiksäkerhetskameror. Mötesseparering bedöms däremot uppvisa god potential för 
lönsamhet, vilket främst följer av de restidsvinster som uppkommer när 
hastighetsgränsen kan höjas.  
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Satsningen på stängsling och kameraövervakning av järnväg på ca 1,5 miljarder 
uppvisar, med de osäkra effektsamband som finns tillgängliga, potential för god 
lönsamhet. NNK hamnar på drygt 5.  

Investeringar i förstärkt kraftförsörjning föreslås uppgå till 5 miljarder kronor och är en 
förutsättning för att realisera de trafikökningar som förväntas som en följd av 
planförslagen.  

För åtgärdsområden i länsplanerna har samhällsekonomiska effekter inte beräknats 
eftersom åtgärder inte har specificerats på en sådan detaljnivå att det blir meningsfullt, 
men diskussion kring lönsamhet av potter ovan kan till viss del anses gälla även för 
åtgärder i länsplanerna. 

Trafikverket redovisar samhällsekonomiska analyser i samlade effektbedömningar för 
respektive åtgärd eller för olika typåtgärder. 
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1. Inledning 
Regeringen beslutade den 31 oktober att ge Trafikverket i uppdrag (N2013/5045/TE) att 
sammanställa de samlade effekterna av förslag till trafikslagsövergripande nationell plan 
för transportsystemet 2014-2025 respektive förslagen till trafikslagsövergripande 
länsplaner för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Uppdraget redovisas i denna 
rapport. 

Trafikverket lämnade förslaget till nationell plan till regeringen i juni 2013. Förslaget 
skickades ut på remiss till den 1 oktober och behandlas nu av regeringen. Den 16 
december 2013 lämnade länsplaneupprättarna för respektive län in förslag till 
länsplaner till regeringen. Under våren 2014 ska regeringen samtidigt fastställa den 
nationella planen och de definitiva ekonomiska ramarna för länsplanerna. De regionala 
planerna ska fastställas av länsplaneupprättarna.  

Förslagen till nationella och regionala planer för 2014-2025 innehåller en stor mängd 
åtgärder som på olika sätt ska bidra till att underhålla och utveckla den svenska 
transportinfrastrukturen. Åtgärderna kommer på olika sätt att förändra 
transportsystemets funktion och påverka andra samhällsfunktioner och den omgivande 
miljön.  

Det är dock viktigt att hålla i minnet att transportsystemet även påverkas av andra 
politiska beslut och av samhällsutvecklingen i stort. Riksdagen har lagt fast fem 
transportpolitiska principer som ska vara vägledande för de politiska besluten (prop. 
2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308): 

• Kunderna ska ges stor valfrihet att bestämma hur de vill resa och hur en 
transport ska utföras. 

• Beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade former. 

• Samverkan inom och mellan olika trafikslag ska främjas. 

• Konkurrensen mellan olika trafikutövare och transportalternativ ska främjas. 

• Trafikens samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när 
transportpolitiska styrmedel utformas. 

Regeringen konstaterar i propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 
2008/09:93) att de viktigaste medlen inom transportområdet är infrastrukturplanering, 
organisering och styrning av myndigheter, lagstiftning och regelgivning samt 
ekonomiska styrmedel. 

1.1 Uppdraget  
Sammanställningen av planerna ska analyseras och relateras till regeringens uppdrag 
om att upprätta förslag till nationell plan och länsplaner (N2012/6395/TE, 
N2012/6434/TE). Det ska framgå i vilken utsträckning förslagen tillgodoser funktions- 
och hänsynsmålen. Trafikanalys har haft i uppdrag att analysera den nationella planen. 
Trafikanalys slutsatser från det uppdraget ska beaktas i redovisningen. 

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 
januari 2014. 

1.2 Avgränsningar 
Effektbeskrivningen i detta uppdrag är en sammanställning av effekterna av åtgärder i 
den nationella planen och länsplanerna. Här redogörs bara översiktlig vilka åtgärder 
som ingår i planerna och hur effekter har bedömts och beräknats. För mer detaljerade 
beskrivningar av åtgärderna och deras effekter hänvisar vi till underlagsrapporterna till 
det nationella planförslaget samt till respektive länsplan.  
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I remissversionen av förslaget till nationell plan fanns bland annat en underlagsrapport 
om ”samhällsekonomiska analyser och samlad effektbeskrivning av åtgärderna i den 
nationella planen”. Effektbeskrivningen i denna rapport vad gäller åtgärderna i den 
nationella planen utgår till största delen från den underlagsrapporten. 

Sammanställningen av effekter i detta uppdrag utgår från förslaget till nationell plan så 
som det levererades till regeringen i juni 2013 samt från remissversionerna av 
länsplanerna som var de som fanns att tillgå när huvuddelen av uppdraget genomfördes. 
Eventuella förändringar som har skett i enskilda objekt i den nationella planen därefter 
har inte kunnat beaktas. 

Samhällsekonomiska effekter för namngivna objekt beskrivs i huvudsak för projekt som 
startar under planperioden. Därutöver innehåller planförslaget projekt som är pågående 
från förra planperioden men som inte redovisas närmare här. 

I november 2013 träffades en överenskommelse om fyra nya tunnelbanesträckningar 
och 78 000 nya bostäder mellan regeringens förhandlare och Stockholms läns landsting, 
Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. 
Överenskommenslen inkluderar även höjd och breddad trängselskatt. Effekterna av 
åtgärderna enligt överenskommelsen redovisas inte i detta uppdrag. 

I länsplanerna föreslås medel till potter för smärre åtgärder i den regionala och lokala 
transportinfrastrukturen som förutsätter kommunal medfinansiering, ofta i 
storleksordningen 50 procent. Det kan handla om bidrag till förbättringar för 
kollektivtrafiken, cykelåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, miljöåtgärder eller mindre 
trimnings- och effektiviseringsåtgärder. I Trafikverkets bedömning av länsplanernas 
effekter förutsätts att den medfinansieringen kommer till stånd och att åtgärderna 
genomförs enligt planförslagen. 

Objekt som delfinansieras av trängselskatter ingår i respektive plan, objekt i Stockholms 
länsplan som endast finansieras med trängselskatter redovisas i detta uppdrag. 

1.3 Rapportens innehåll 
Rapporten inleds med ett kapitel 2, där det mycket kort beskrivs hur de ekonomiska 
ramarna fördelas på olika typer av åtgärder. Hur mycket som satsas på olika sorters 
åtgärder visar grovt på planförslagens inriktning och är ett underlag till den fortsatta 
redovisningen av åtgärdernas effekter. 

I kapitel 3 resonerar vi om hur väl planförslagens effekter är möjliga att beskriva. 

I kapitel 4 inleds den egentliga effektbeskrivningen med bedömningar av hur 
planförslagen kan förväntas bidra till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen. I 
påföljande kapitel 5 beskrivs, hur de påverkar leveranskvaliteterna som Trafikverket 
utarbetat tillsammans med regeringen. Resultaten av de samhällsekonomiska analyser 
som genomförts för åtgärderna i planförslagen beskrivs i kapitel 6. Den 
effektbeskrivande delen av rapporten avslutas i kapitel 7 där vi beskriver mer detaljerat 
om effekterna för några av de större investeringarna. 

Rapporten avrundas i kapitel 8 med de prognosförutsättningar som ligger till grund för 
bedömningarna.  

Bilaga 1 innehåller en relativt detaljerad beskrivning av hur Trafikverkets samlade 
effektbedömningar är uppbyggda och vilka beräkningsförutsättningar som har 
tillämpats i analyserna. 

Bilaga 2 och 3 redovisar mer i detalj effekterna av de namngivna objekt och 
åtgärdsområden som har beräknats.  

Bilaga 4 redogör något ytterligare för effekter av drift och underhåll på väg. 
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2. Den nationella planen och länsplanerna – 
fördelning av medel 

 

Den ekonomiska ramen för infrastrukturplanerna uppgår till 522 miljarder kr för 
perioden 2014-2025. Drygt 486 miljarder går till den nationella planen och drygt 35 
miljarder, motsvarande knappt 7 procent, fördelas ut på 21 länsplaner. Utöver dessa 
medel finansieras den statliga infrastrukturen även med intäkter från trängselskatterna i 
Stockholm och Göteborg och intäkter från banavgifter. Många av projekten 
medfinansieras av kommunala eller privata aktörer. 

Nedan visas en sammanställning av hur de av riksdagen tilldelade 522 miljarderna 
medlen fördelas på nationella åtgärder och länsplaner. 
 
Förslag till ekonomiska ramar  Belopp 

(miljoner 
kr) 

Andel 

Myndighetsutövning 2 000 0,4 % 

Drift och underhåll väg 155 800 30 % 

Drift och underhåll järnväg 86 000 16 % 

Räntor och amortering  36 500 7 % 

Bidrag Inlandsbanan Öresundskonsortiet driftbidrag Luftfart 5 800 1 % 

Åtgärdsområden  39 700 8 % 

Planering och stöd  4 500 1 % 

Pågående objekt  64 100 12 % 

Nya objekt  92 200 18 % 

Länsplaner 35 400 7 % 

Summa  522 000  

Summa drift och underhåll, väg och järnväg 241 800 46 % 

Summa namngivna åtgärder, pågående och nya objekt (nationell plan) 156 300 30 % 

Summa nationella medel (allt utom länsplaner) 486 600 93 % 

Tabell 1: Ekonomiska ramar för åtgärder 2014-2025  

 
Länsplaneupprättarna kan fördela medel enligt de ramar som regeringen givit i sitt 
direktiv och till olika sorters åtgärder i enlighet med förordning (1997:263) om 
länsplaner för regional transportinfrastruktur.   

I förslagen länsplanerna fördelas knappt hälften av medlen till namngivna objekt och 
resterande medel till åtgärdsområden och övrigt så som åtgärdsvalsstudier, driftbidrag 
till flygplatser och stora namngivna kollektivtrafikobjekt som finansieras via statliga 
bidrag. Hur mycket som fördelas till namngivna objekt respektive 
åtgärdsområden/övrigt skiljer sig mycket åt mellan planerna.  

Beloppen är inte exakta eftersom länsplanerna fördelar medel på olika sätt och alla 
poster faller inte självklart in helt och hållet inom samma kategori. Några 
länsplaneupprättare har föreslagit åtgärder utöver de givna ekonomiska ramarna. 
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Länsplanerna Ungefär
ligt 
belopp 
(miljarder 
kr) 

Andel 
(genom-

snitt) 

Namngivna objekt, inklusive regional medfinansiering av 
åtgärder i nationell plan (objektkostnad > 25 Mkr) 15,7 44 % 

Åtgärdsområden/övrigt 19,7 56 % 

Summa 35,4  

Tabell 2. Fördelning av medel i länsplanerna  
 
Drift och underhåll 
Resurser för drift och underhåll av det statliga vägnätet fördelas via den nationella 
planen.  

Knappt hälften av den totala ramen, 241,8 miljarder, går till drift- och 
underhållsåtgärder, varav 155,8 miljarder till väg och 86 miljarder till järnväg.  

Åtgärderna för drift- och underhåll beskrivs i planförslaget samt i underlagsrapporten 
om drift, underhåll och reinvesteringar.  

 

Drift och underhåll väg  Belopp i 
mnkr Andel 

Förebyggande underhåll 55 300 35 % 

Avhjälpande underhåll 44 900  29 % 

Drift (Trafikledning, trafikinformation och övrig drift) 14 200 9 % 

Bärighet 15 800 10 % 

Statlig medfinansiering av enskilda vägar 13 400 9 % 

Förutsättningsskapande åtgärder 12 200 8 % 

Summa 155 800  

Drift och underhåll järnväg  Belopp i 
mnkr Andel 

Förebyggande underhåll 19 800 18% 

Avhjälpande underhåll 25 600 24% 

Drift (Trafikledning, trafikinformation och övrig drift) 21 500 20% 

Förutsättningsskapande åtgärder 9 000 8% 

Reinvesteringar i järnvägen 32 900 30% 

Summa 108 800  

Tabell 3. Fördelning av medel till drift och underhåll i förslaget till nationell plan 
 
Utveckling av transportsystemet 
Resterande 281 miljarder av ramen går till utveckling av transportsystemet och fördelas 
via den nationella planen och länsplanerna.  

 

Namngivna åtgärder 

I förslaget till nationell plan ska alla investeringsobjekt som beräknas kosta över 50 
miljoner kronor namnges. Förslaget omfattar namngivna åtgärder för drygt 156 
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miljarder kr.  Dessa beskrivs i planförslaget och i underlagsrapporten om namngivna 
investeringar och brister.  

På motsvarande sätt namnges och beskrivs investeringar som beräknas kosta över 25 
miljoner kronor i länsplanerna. Om man summerar alla länsplaner går hälften av 
medlen till namngivna åtgärder men det varierar starkt mellan del olika länsplanerna. 
Som minst avsätts cirka 20 procent och som mest cirka 70 procent till namngivna 
åtgärder även om det för de flesta åtgärder ligger närmare 50 procent. 

 

Åtgärdsområden 

För att få ut så mycket nytta som möjligt under planperioden är det inte lämpligt att 
redan nu göra en exakt fördelning av alla åtgärder i tid och omfattning. En del av medlen 
behöver behållas obundna för att svara upp mot behovet att sätta in rätt insatser, i 
samarbete med andra aktörer, när olika lösningar efterfrågas. Medel reserveras därför i 
Åtgärdsområden. Åtgärdsområden tilldelas 39,7 miljarder kr i den nationella planen. 
Detta fördelat med 25 900 miljoner kronor till trimning och effektivisering, 7800 
miljoner kronor till miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, 3100 miljoner kronor till 
övriga effektiviseringar samt 2 900 miljoner kronor till FOI (delen finansierad genom 
Åtgärdsområden). Åtgärdsområdena i den nationella planen beskrivs närmare i 
planförslaget samt i underlagsrapporten om åtgärdsområden.  

 
Åtgärdsområden Detaljerade åtgärdsgrupper Indikativ ram 

2014- 2025, 
Miljoner kr 

Miljöåtgärder i befintlig 
infrastruktur 

Buller och vibrationer 2 500 

 Förorenade områden 1 300 
 Landskap 2 500 
 Vatten 1 500 
Trimning och effektivisering Mindre trimningsåtgärder för gods- 

och persontrafik 
11 020 

 IT-infrastruktur 1 025 
 Åtgärder för ökad och säker cykling 1 300 

 
 Ett tillgängligt transportsystem för 

alla 
1 000 

 
 Rätt hastighet på statligt vägnät 6 600 
 Attraktiva, säkra och funktionella 

trafikmiljöer 
3 430 

 
 Säkerhet på järnväg  1 525 
Övriga effektiviseringar Övriga effektiviseringar 

(samhällsplanering, effektiva 
personresor och godstransporter 
samt museum) 

3 100 
 

FOI  FOI-delen från åtgärdsområden 2 900 
 

Summa  39 700 

Tabell 4: Förslag till indikativ fördelning av åtgärdsområden i nationell plan för 
planperioden 2014–2025 

 

Även i länsplanerna fördelas medel till åtgärdsområden i enlighet med förordning 
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.  

Länsplanernas åtgärdsområden innehåller både medel för det statliga vägnätet och 
bidrag till kommunala åtgärder och till enskilda vägar. Hur medlen fördelas på olika 
åtgärdsområden skiljer sig väldigt mycket från länsplan till länsplan. Nedan anges några 
översiktliga andelar som avser ett genomsnitt av alla planerna, men variationen är som 
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sagt mycket stor. Beloppen är inte exakta eftersom länsplanerna fördelar medel på olika 
sätt och alla poster faller inte självklart in helt och hållet inom samma kategori.  

 
Fördelning av medel på åtgärdsområden i 
länsplanerna 

Ungefärligt belopp 
(miljarder kr) 

Andel  

Kollektivtrafik 8,6 24 % 

Cykel och gång 3,3 9 % 
Trafiksäkerhet och miljö 3,4 9 % 
Åtgärdsvalsstudier, brister 2,8 8 % 
Övrigt, bland annat enskilda vägar, flygplatser 1,6 4,5 % 
Summa 19,6 56 % 
Totalt länsplaner 35,4 100 % 

Tabell 5: Ungefärlig fördelning av medel till åtgärdsområden i länsplanerna 2014-
2025 

 

Utöver de 522 miljarder som fördelas via nationell plan och länsplaner tillkommer 
betydande medel från andra källor. 

 

Tillkommande medel utöver planeringsramen Belopp i mnkr 

Trängselskatt 41 900 

Brukaravgifter, nationella och pågående objekt 1 000 

Banavgifter 22 800 

Medfinansiering i form av bidragsintäkter 10 000 

Medfinansiering övrig 6 300 

Summa 82 000 

Tabell 6: Tillkommande medel utöver planeringsramen. Kommunernas 
motfinansiering till åtgärder som finansieras med bidrag till kommunal verksamhet i 
länsplanerna ingår inte.  
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3. Hur väl kan vi beskriva effekter av planen? 
Den nationella planen och länsplanerna fördelar medel till tusentals åtgärder av mycket 
olika karaktär och med mycket komplex påverkan på transportsystemet, den omgivande 
miljön, samhället och människorna. Några åtgärder är väl definierade när planförslagen 
läggs, andra är inte specificerade ännu, utan kommer att väljas ut senare under 
planperioden inom ramen för ett åtgärdsområde. Det säger sig självt att det inte är 
möjligt att i detalj beskriva samtliga effekter av planförslagen men det är samtidigt 
mycket viktigt att göra beskriva effekterna så långt det är möjligt för att det ska vara 
möjligt att bedöma de åtgärder som föreslås. 

För alla åtgärder eller åtgärdsområden ska därför en samlad effektbedömning tas fram. 
Den samlade effektbedömningen innehåller samhällsekonomisk analys, 
fördelningsanalys och måluppfyllelseanalys. Metoden med samlade effektbedömningar 
beskrivs i Bilaga 1.  

I nationell plan och i en del av länsplanerna föreslås åtgärdsvalsstudier för så kallade 
namngivna brister där stor osäkerhet råder om vilken eller vilka åtgärder som är 
lämpligast. Åtgärdsvalsstudierna kan både resultera i förslag om nya namngivna objekt 
eller i åtgärder som normalt ingår i olika åtgärdsområden. För de medel som avsätts till 
namngivna brister är det inte relevant att beskriva några effekter. Man kan dock ha i 
åtanke att syftet med åtgärdsvalsstudierna är att försöka hitta de mest effektiva 
åtgärderna för att åtgärda bristerna.  

De namngivna åtgärderna som föreslås i planerna befinner sig i olika planeringsskeden. 
Det innebär att kunskapen om deras exakta utformning och omfattning varierar. För de 
namngivna objekt som föreslås tidigt i planperioden finns det större kunskap om 
utformning och kostnader, medan osäkerheten är större för objekt senare i planen.  

För de åtgärdsområden i det nationella planförslaget där metoder och effektsamband 
finns tillgängliga, har effekter beräknats för så kallade typåtgärder som får representera 
de åtgärder som kommer att genomföras för de medel som har avsatts för området. Det 
har däremot inte gjorts några kvantitativa beräkningar av länsplanernas satsningar på 
åtgärdsområden och det är mycket svårbedömt vad det samhällsekonomiska utfallet av 
dessa åtgärder blir. 

För åtgärder inom drift och underhåll och reinvestering har samhällsekonomiska 
analyser genomförts för de åtgärder där effektsamband finns tillgängliga.  

I vissa av länsplanerna har man inte valt att specificera fördelningen av medel på 
namngivna åtgärder eller specifika potter vilket gör det svårare att sammanställa de 
samlade effekterna av planförslagen. 

Effekterna har beräknats eller bedömts för varje åtgärd eller åtgärdsområde var för sig. 
Det har tyvärr inte varit möjligt att genomföra någon systemanalys där alla åtgärder 
jämförs samlat med ett referensalternativ utan åtgärder. Trafikverket tar fram nya 
transportprognoser för år 2030 som redovisas våren 2014. I de nya prognoserna antas 
åtgärderna i planförslagen vara genomförda. Då skulle det också vara möjligt att göra en 
motsvarande prognos med och utan den fastställda planens åtgärder och att jämföra 
dessa båda prognoser i en systemkalkyl. I en systemkalkyl kan hänsyn tas till 
systemeffekter där åtgärder kompletterar varandra och förstärker varandras nyttor, 
alternativt konkurrerar. Sådana effekter syns inte när man studerar åtgärderna var för 
sig. Systemeffekterna är störst för åtgärder i järnvägsnätet och för stora för vägobjekt i 
områden där trängsel råder. 
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4. Planernas effekt på måluppfyllelse 
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. Transportsystemet är till för att möjliggöra en god utveckling mot en mängd 
samhällsmål.  Ett primärt mål för regeringen är att transportsystemet ska bidra till att 
bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och växande företag. I fokus är 
kommunikationer som utgår från resenärernas och företagens transportbehov, och som 
samtidigt bidrar till klimat- och miljökvalitetsmålen. Det övergripande målet är indelat i 
funktionsmål om tillgänglighet och hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. 
Utgångspunkten är att en positiv utveckling av de transportpolitiska målen också 
kommer att leda till en positiv utveckling för andra samhällsmål. I detta avsnitt beskrivs 
hur åtgärderna i planen bedöms bidra till måluppfyllelse och hur de påverkar   

4.1 Långsiktig hållbarhet 
Långsiktig hållbarhet är ett övergripande mål för hela samhällsutvecklingen. En vanlig 
definition av begreppet finns i FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" från 1987, den 
så kallade Brundtlandrapporten. I den beskrivs hållbar utveckling som "en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov". Hållbar utveckling utgörs av balans mellan tre 
ömsesidigt beroende delar – ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.  

Bidrar den utveckling av transportsystemet som föreslås i planerna till hållbar 
utveckling? För att bedöma det måste att de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna på lång sikt, liksom balansen mellan dem, bedömas. Det finns inget 
enkelt sätt att besvara frågan om ett åtgärdspaket totalt sett bidrar till långsiktig 
hållbarhet eller inte, men det kan delvis mätas med mått för samhällsekonomisk 
effektivitet och med utfall för de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen.  
I förslagen till länsplaner har länsplaneupprättarna i många fall inte bifogat egna 
explicita bedömningar om långsiktig hållbarhet. I andra fall gör länsplaneupprättaren 
bedömningen att planförslagen bidrar till ekonomisk och social hållbarhet men har 
osäker eller negativ påverkan på ekologisk hållbarhet. Några länsplaneupprättare 
bedömer att deras förslag har en positiv påverkan även på den ekologiska hållbarheten. 

Den samlade bedömningen är att förslaget till nationell plan och förslagen till 
länsplaner bidrar till ekonomisk och social hållbarhet men har en negativ påverkan på 
ekologisk hållbarhet.  

Bedömningen utvecklas nedan för de olika delarna. Bedömningen av planförslagen 
bygger på skillnaden mot vad som annars ändå kan förutspås ske och förändringen mot 
dagens tillstånd. 

 

Ekonomisk hållbarhet kan bland annat bedömas mot att utvecklingen av 
transportsystemet ska ske kostnadseffektivt och stödja både tillväxt och en balanserad 
regional utveckling.  

Förslaget till nationell plan stödjer tillväxt genom att öka tillgängligheten inom och 
mellan regioner, vilket bidrar till att arbetsmarknadsområden utvidgas och fungerar 
bättre. De förbättringar för godstrafiken som föreslås och bedöms leda till ökad 
effektivitet och minskade kostnader är till nytta för näringslivet.  

Samhällsekonomisk lönsamhet kan ses som en indikator på om åtgärderna som ingår i 
planen är kostnadseffektiva.  

De namngivna investeringarna är i genomsnitt samhällsekonomiskt lönsamma och 
borde sammantaget bidra till ekonomisk hållbarhet även om det också finns objekt som 
påverkar den samhällsekonomiska effektiviteten negativt. Det bör dock påpekas att den 
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relativt höga lönsamheten för vägobjekten är betingad av den fortsatt höga tillväxten av 
vägtrafiken som prognosen visar. Med en lägre tillväxttakt minskar lönsamheten för 
vägobjekten.  

De delar av satsningarna inom åtgärdsområden som lönsamhetsberäknats visar i stor 
utsträckning på god samhällsekonomisk lönsamhet. Eftersom åtgärderna ännu inte är 
bundna till specifika geografiska platser är den direkta påverkan på regional utveckling 
svårbedömd. Åtgärdsområdena innehåller dock satsningar som bedöms främja tillväxt 
genom att förbättra tillgängligheten inom och mellan regioner. Exempel på sådana 
åtgärder är trimningsåtgärder och kombinationsåtgärder med mötesseparering och höjd 
hastighetsgräns.    

Det har inte gjorts några kvantitativa beräkningar av länsplanernas satsningar på 
åtgärdsområden och det är mycket svårbedömt vad det samhällsekonomiska utfallet av 
dessa åtgärder blir. Det finns dock goda exempel på att små åtgärder, till exempel 
tillgänglighetsåtgärder (trimning) kan vara mycket effektiva. Det finns därför en 
potential att satsningarna ska bli ekonomiskt hållbara. 

Den samlade bedömningen är att planförslagen bidrar till ekonomisk hållbarhet. 

 

I begreppet social hållbarhet innefattas för transportsystemets del trafiksäkerhet och 
hälsa, jämlikhet samt jämställdhet. Här ingår att ingen ska behöva dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken. Individer med olika förutsättningar ska kunna delta i samhällslivet 
och få sina individuella behov tillgodosedda rörande försörjning, hälsovård, service och 
socialt liv. Transportsystemet ska därmed möjliggöra tillgänglighet och vara användbart 
för individer oavsett ålder, kön och eventuella funktionshinder.  

Planförslagen, både nationell plan och länsplanerna bidrar till social hållbarhet genom 
satsningar på ökad säkerhet. I nationell plan bland annat genom 
trafiksäkerhetskameror, stängsling av järnväg och kameraövervakning på järnväg. I 
länsplanerna främst genom mindre åtgärder i de statliga och kommunala vägnäten. 
Bidrag till social hållbarhet kommer också från andra åtgärder som är aktuella inom 
åtgärdsområden, inte minst åtgärdsområden ” Ett tillgängligt transportsystem för alla”. 
Jämställdhet har ingått som en del i de samlade effektbedömningarna för alla nya 
namngivna investeringar och jämställdhet ingår också som ett av 
bedömningsunderlagen i förstudier, vägutredningar och järnvägsutredningar. 
Satsningar på forskning och innovation bidrar till att förtydliga hur transportsystemet 
ska kunna utformas för att samtidigt möta framtida transportbehov och gynna en 
utveckling mot ökad jämställdhet. 

I såväl nationell plan som länsplaner görs satsningarna på ökad cykling som bedöms 
bidra till positiva hälsoeffekter. 

Den samlade bedömningen är att planförslagen bidrar till social hållbarhet. 

 
Ekologisk hållbarhet innefattar transportsystemets påverkan på klimat, hälsa och 
landskap. Det omfattar olika typer av utsläpp, buller och barriäreffekter. Likaså ingår 
påverkan på värdefulla natur- och kulturmiljöer.  

Vår bedömning är att transportsystemets utsläpp av koldioxid (och andra växthusgaser) 
kommer att öka till följd av det ökade transportarbete som förväntas, oberoende av om 
investeringarna i förslagen till nationell plan och förslagen till länsplaner genomförs 
eller inte. Oavsett om planerna genomförs eller inte förväntas utsläppen öka sakta 
istället för att minska kraftigt som de skulle behöva göra för att uppsatta klimatmål ska 
nås. Hållbarhet utifrån klimatsynpunkt kräver därför ytterligare åtgärder som inte 
omfattas av planförslaget, till exempel ekonomiska styrmedel. Investeringarna som 
föreslås i planerna innebär en marginell förändring av det befintliga transportsystemet 
och bedöms ha en marginell påverkan på det totala transportarbetet. De totala 

19 
 



koldioxidutsläppen från transportsektorn i ett scenario där planförslagen genomförs 
skiljer sig därmed inte så mycket från jämförelsealternativet. Planerna innehåller 
åtgärder som leder till ökade utsläpp såväl som åtgärder för att minska utsläppen. I 
byggskedet bidrar både väg- och järnvägsinvesteringar till märkbart ökade utsläpp av 
växthusgaser. För järnvägsobjekten kan detta på lång sikt möjligen kompenseras av 
lägre utsläpp i samband med trafikering.  

Investeringarna som föreslås i nationell planen och länsplanerna påverkar natur- och 
kulturmiljöer genom direkta effekter som intrång, buller eller barriärer men också i 
indirekt i form av följdexploatering, tilltagande fragmentering av landskapet eller andra 
förändringar av landskapets och bebyggelsens övergripande struktur (till exempel 
utglesad och utspridd bebyggelse). Nyinvesteringar, bärighetsåtgärder och ombyggnad 
till mötesfrihet innebär negativ inverkan. I genomförande och utförande tas hänsyn till 
miljöpåverkan, vilket betyder att den minimeras men en påverkan kvarstår ändå.  

Drygt sju miljarder kronor avsätts i förslaget till nationell plan till riktade miljöåtgärder 
(buller och vibrationer, förorenade områden, landskap och vatten). Satsningen innebär 
en stor ökning i förhållande till fastställd plan och bidrar positivt till miljömålen.  

I länsplanerna avsetts medel för bidrag till kommunala miljöåtgärder men det är relativt 
lite medel i sammanhanget och kan i första hand väntas ha positiva effekter på lokal 
nivå. 

Andra åtgärder som väntas bidra positivt till ekologisk hållbarhet är drift- och 
underhållsåtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos de miljöåtgärder som 
har eller ska införas. Även uppföljning av skötselplaner och miljöhänsynstagande i 
baskontrakt väntas ha en positiv inverkan. 

Förslaget till nationell plan innehåller således både positiva och negativa bidrag till 
ekologisk hållbarhet.  Att det stora avståndet till att uppnå klimatmålet inte bedöms 
minska är särskilt problematisk.  

4.2 Funktionsmål – tillgänglighet 
Målformulering: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till 
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.”  

 

Medborgarnas resor 

Målet preciseras: Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 
bekvämlighet. Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda 
transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar. Förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.  

En stor del av åtgärderna i planförslagen, både nationell plan och länsplanerna, bidrar 
till måluppfyllelse för medborgarnas resor på många olika sätt. Nya investeringsobjekt 
leder ofta till restidsvinster och minskade störningar i väg- och järnvägstrafiken. Den 
ökade tillgängligheten möjliggör bland annat snabbare arbetspendling och möjlighet att 
nå arbetsplatser längre bort. Det senare innebär i sin tur möjligheter till bättre 
matchning på arbetsmarknaden.  

Satsningar på kollektivtrafik- och cykelåtgärder förbättrar förutsättningarna att använda 
dessa färdmedel. Inom åtgärdsområden finns bland annat satsningar som ökar 
möjlighet att välja kollektivtrafiken genom utökade pendelparkeringar för bil och cykel, 
bättre tillgänglighet till stationsmiljöer, anpassning av plattformshöjder, 
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informationssystem och ledstråk samt anpassning av busshållplatser. Åtgärder som 
bidrar till målet om ökad tillgänglighet, inte minst för funktionshindrade.  

I planförslagenföreslås investeringar på över 5 miljarder kronor på åtgärder för att öka 
cykel och gångtrafik, vilket bedöms bidra till att bland annat förbättra barns 
tillgänglighet. Den statliga delen av satsningen är på 1,3 miljarder kronor för 
cykelåtgärder och motsvarar uppskattningsvis cirka 40 mil ny cykelväg men kan även 
finansiera till exempel planskilda korsningar, skyltning och cykelparkeringar vid 
bytespunkter. De totala medlen skulle då motsvara mer än 100 mil ny cykelväg. 
Åtgärderna bedöms leda till ökad tillgänglighet med cykel och till ökad cykling. 
Tillgängligheten med cykel ökas även genom drift och underhållsåtgärder av 
cykelvägnäten. 

 

Kvaliteten för näringslivets transporter: 

Målet preciseras: Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den 
internationella konkurrenskraften.  
Förslagen till nationell plan och länsplaner bidrar till att förbättra transportsystemets 
kvalitet för näringslivet och stärka den internationella konkurrenskraften. I 
planförslagen ingår ett antal namngivna investeringar som underlättar för 
godstransporter. Flera av de väginvesteringsobjekt som föreslås är av typen förbifarter 
eller objekt som syftar till att höja/bibehålla hastigheten (bland annat mitträcken) vilket 
också gynnar näringslivet genom snabbare och smidigare godstransporter. Exempel på 
andra satsningar är bärighetsåtgärder och investeringar i ökad kapacitet i väg- och 
järnvägssystemet. Trimningsåtgärder som till exempel ITS-åtgärder och stigningsfält på 
väg bedöms göra stor nytta i förhållande till kostnaderna. Förlängda mötes- eller 
sidotågsspår och mindre elektrifieringar bidrar till effektivare godstransporter på 
järnväg, även om de minskade störningarna är svåra att lönsamhetsberäkna.  
Underhållsåtgärderna i den nationella planen leder till jämnare vägar med minskat 
spårdjup. Med en jämnare väg kan skyltad hastighet hållas, körkomforten blir högre och 
slitaget på bilarna minskar. Bättre styrning av bland annat inställelsetider för 
avhjälpande underhåll genom upphandlingar förväntas successivt kvaliteten i 
järnvägssystemet. Satsningar på avvattning och bärighet förväntas ge positiva effekter 
för tillståndet på det för näringslivet utpekade viktiga vägnätet. 

 

Tillgängligheten inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 
länder.  

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. 
Satsningarna i den nationella planen på utveckling och underhåll av det nationella vägnätet och 
järnvägsnätet gynnar tillgängligheten mellan regioner. Åtgärder på E22 i Skåne och på E6 i 
Västsverige skapar bättre förbindelser mot Danmark och Norge och vidare ut i Europa. 
Förbättringar på södra stambanan skapar bättre förutsättningar för tågtrafiken till Danmark och 
Europa. För den internationella godstrafiken innebär investeringarna i Göteborgs hamnbana och 
Malmbanan viktiga förbättringar. Investeringarna i Södertälje sluss och farleden till Gävle hamn 
bidrar till att öka tillgängligheten mellan regioner och till utlandet för godstransporterna till sjöss. 
 

Ett jämställt samhälle 

Målet preciseras: Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transport-politiken 
medverkar till ett jämställt samhälle  
Transportsystemet ska tillfredsställa både kvinnors och mäns reseefterfrågan och ge 
både kvinnor och män god tillgång till olika funktioner i samhället. Det här handlar 
emellertid om åtgärder som kan komma att motverka varandra; på kort sikt handlar det 
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om att förbättra transportsituationen för kvinnor och på lång sikt om åtgärder som 
bidrar till en utjämning av skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar för att nyttja 
transportsystemet (vilket till stor del handlar om faktorer utanför transportsystemet). 
Satsningar på infrastruktur i planerna bidrar dock till ökad säkerhet i trafiken och 
förbättrar förutsättningarna för transporterna i samhället generellt. Detta ger 
förutsättningar för en utveckling av transportsystemet på ett sätt som svarar mot både 
kvinnors och mäns reseefterfrågan oavsett vilka behov som ställs på transportsystemet i 
framtiden. 

Användningen av transportsystemet i dag avspeglar de skillnader mellan kvinnor och 
män som finns i samhället. I dag är en majoritet av resenärerna i den lokala och 
regionala kollektivtrafiken kvinnor. Om dagens resmönster bevaras kan alltså 
kollektivtrafiksatsningar sägas gynna kvinnors resande mer än mäns. Detsamma gäller 
planförslagens satsningar på gång- och cykelnäten. Å andra sidan skulle nyttan av större 
väginvesteringar främst tillfalla män, då män i större utsträckning än kvinnor kör bil. 
Trafiksäkerhetssatsningar på väg leder till att utjämna olycksriskerna mellan män och 
kvinnor, då män idag löper dubbelt så hög risk som kvinnor att dödas i vägtrafiken. 
Särskilt tydligt är detta för yngre män som har en tredubbel risk att dödas i vägtrafiken 
jämfört med kvinnor i samma åldersgrupp. De satsningar som görs på stationsmiljöer 
kan till exempel öka tryggheten i kollektivtrafiken vilket gynnar kvinnors resande.  

En god effektbedömning baseras på att medborgarnas behov i transportsystemet, 
identifierade som kvinnors och mäns erfarenheter, fångas upp i planeringsprocesser, 
mål och resursfördelning. En ökad kunskap om genus är viktigt vid tillsättande av 
arbetsgrupper och vid beslut om åtgärder i transportsystemet.  

Jämställdhet har ingått som en del i de samlade effektbedömningarna för nya 
namngivna investeringar. De samlade effektbedömningarna har varit ett underlag i 
prioriteringen av objekt i planerna. Vidare bygger de nya namngivna investeringarna på 
utredningar där jämställdhet allt oftare ingår som ett av bedömningsunderlagen. 

Den nationella planens satsningar på forskning, utveckling och demonstration inom 
transportsektorn kan bidra till att förtydliga bilden av hur transportsystemet ska 
utformas för att möta morgondagens behov och samtidigt gynna en utveckling mot ökad 
jämställdhet i samhället. En förutsättning för detta är ett tydligt genusperspektiv i 
satsningar på såväl forskning, utveckling och demonstration som sektorsfrågor.  

4.3 Hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa 
Det så kallade hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

 

Säkerhet  

Preciseringen lyder: Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet 
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.  

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägs-transportområdet minskar fortlöpande. 
Målet för järnvägstrafiken har preciserats ytterligare: ”Trafikverket ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att minska det totala antalet omkomna i järnvägstransportsystemet med minst 50 
procent fram till år 2020. Basåret för målet är 2010 då sammanlagt 110 personer omkom.” 

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet 
allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. Antalet omkomna och allvarligt skadade 
inom luftfarts-området minskar fortlöpande. 
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Väg 

Målet för säkerhet inom vägtransportområdet preciseras i form av etappmålet att antalet 
omkomna halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 
och 2020. Enkelt uttryckt är målet för 2020 att högst 220 personer ska omkomma och 
högst 4 081 skadas allvarligt, inom vägtransportområdet. 

Under 2012 omkom 296 i vägtransportsystemet och 97 i järnvägstransportsystemet 
Dessutom blir ett stort antal lindrigt eller allvarligt skadade och det handlar även om 
egendomsskador som uppgår till betydande belopp. Merparten av döda och allvarligt 
skadade är att hänföra från vägtrafiken, varför störst satsningar föreslås där.  

Förbättrad tillgänglighet leder ofta till ökade transporter, något som i sin tur ger upphov 
till fler olyckor i den mån infrastrukturen inte samtidigt kan anpassas för att motverka 
detta.  

Att förbättra hastighetsefterlevnaden är identifierat som ett viktigt område för att nå 
trafiksäkerhetsmålen till 2020. I den nationella planen föreslås mer än sju miljarder 
kronor på satsningar inom åtgärdsområden med syfte bland annat att öka 
vägtrafiksäkerheten samt att till anpassa hastigheterna till vägens standard. Detta 
bedöms bidra till att cirka 25 färre personer dödas per år i vägtrafiken efter 
planperiodens slut. Den grova bedömningen baseras på att drygt 45 mil 90-väg 
mötessepareras och ges höjd hastighetsgräns, att 600 mil väg förses med 
trafiksäkerhetskameror, att 370 mil 90-väg får sänkt hastighetsgräns samt att satsningar 
görs på variabel hastighet i korsningar och andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

De namngivna investeringarna kan sammanlagt bedömas ge runt 5 färre dödade 
personer per år när alla åtgärder färdigställts, vilket är betydligt mindre än satsningarna 
inom åtgärdsområden. De namngivna objekten i länsplanerna bedöms kunna bidra med 
ytterligare ett sparat liv per två år (0,5 per år). 

Länsplanerna innehåller oftast satsningar på trafiksäkerhetsåtgärder, både som 
namngivna objekt med syftet att höja säkerheten men även i form av åtgärdsområden 
för trafiksäkerhet, något som de flesta län har fördelat medel till. Länen har ofta 
kombinerade åtgärdsområden för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder vilket gör det svårt 
att i förväg uppskatta hur mycket av medlen som kommer att avsättas för trafiksäkerhet. 

Planförslagen bedöms sammantaget bidra till att minst 30 personer färre per år dödas 
inom vägtransportsystemet. Om man dessutom räknar med förväntade effekter av 
fordonsutveckling och insatser från övriga aktörer bedöms etappmålet om max 220 
dödade per år kunna nås till 2020. 

 

Järnväg 

Trots målet har inte antalet omkomna minskat sett ur ett längre perspektiv. Under de 
senaste fem åren har årligen i genomsnitt 92 personer omkommit och 21 personer 
allvarligt skadats. Merparten (ca 90 procent) av de omkomna är personer som obehörigt 
vistas i spårområdet och ca 75 procent av dödsfallen är suicid. En mindre del av det 
totala antalet omkomna är offer för plankorsningsolyckor. Inte heller dessa olyckor har 
minskat. 

Inom åtgärdsområden föreslås drygt 1,5 miljarder kronor gå till satsningar på säkerhet 
på järnväg. Målet är att minska antalet personpåkörningar på järnväg primärt genom att 
på platser där återkommande personpåkörningar registrerats sätta upp kameror som 
detekterar rörelser i spåret. Tillsammans med stängsling på dessa platser har åtgärden 
goda effekter där den prövats. Satsningen bedöms ha potential för att bidra till 55 färre 
dödade per år efter planperiodens slut. Till värdet av sparade människoliv måste också 
läggas positiva effekter i form av minskade tågförseningar, minskning av skadegörelse 
och stölder samt ökad trygghet för resenärer och järnvägspersonal. 
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Utöver detta tillkommer den olycksreduktion som följer av de satsningar som stärker 
attraktiviteten hos godstransporter på järnväg och hos kollektivtrafiken.  

Om åtgärderna leder till att 55 färre personer dödas skulle det innebära att målet om att 
minska det totala antalet omkomna i järnvägstransportsystemet med minst 50 procent 
fram till år 2020 uppnås till år 2025 utan ytterligare åtgärder. 

Sammantaget gör Trafikverket bedömningen att planförslagen bidrar starkt till 
måluppfyllelse inom väg- och järnvägssystemen.  

 

Utmanande klimatmål 

Målet preciseras: Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet 
beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av 
fossila bränslen.  

För transportsektorn finns ett miljökvalitetsmål som innebär att sektorn ska bidra till att 
målet begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta 
som är oberoende av fossila bränslen. Den svenska klimatpolitiken pekar ut konkreta 
mål till 2020 (Prop. 2008/09:162). Från 1990 till 2020 ska utsläppen av klimatgaser 
från den icke-handlande sektorn minska med 40 procent. En tredjedel kan dock ske 
genom flexibla mekanismer i andra länder.  

Transportsektorn står för nästan hälften av den icke-handlande sektorn varför detta mål 
är en utmaning för transportsektorn. Klimatpropositionen pekar också på vikten av att 
fortsätta med kraftiga minskningar efter 2020. Visionen är att Sverige år 2050 inte har 
några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Sammantaget innebär detta krav på 
snabba och stora minskningar till 2020 och 2030.  

Oavsett om planerna genomförs eller inte förväntas utsläppen öka sakta istället för att 
minska kraftigt som de skulle behöva göra för att uppsatta klimatmål ska nås. 
Hållbarhet utifrån klimatsynpunkt kräver därför ytterligare åtgärder som inte omfattas 
av planförslaget, till exempel ekonomiska styrmedel. Ekonomiska styrmedel som olika 
skatter och avgifter kan ha betydligt större påverkan på utsläppen av klimatgaser än 
infrastrukturutveckling i sig. Investeringarna som föreslås i planerna innebär en 
marginell förändring av det befintliga transportsystemet och bedöms ha en marginell 
påverkan på det totala transportarbetet.  

I planförslagen ingår åtgärder som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Det är bland 
annat insatser som rör förändrade trafikvolymer, insatser riktade mot kollektivtrafik 
samt åtgärder som möjliggör överföring av gods från väg till järnväg. Det ökar 
möjligheterna att i framtiden välja klimatsmarta transporter. Samtidigt ingår flera 
investeringar i vägtransportsystemet som bidrar till ökade koldioxidutsläpp. I 
byggskedet bidrar både väg- och järnvägsinvesteringar till märkbart ökade utsläpp av 
växthusgaser. För järnvägsobjekten kan detta på lång sikt möjligen kompenseras av 
lägre utsläpp i samband med trafikering.  
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Figur 1. Skillnaden mellan utsläpp av klimatgaser om beslutade planer och 
infrastrukturinvesteringar genomförs jämfört med målen till 2050 (index).  
Bilden avser en tidigare prognos och åtgärder men budskapet gäller även 
för detta planförslag. (Källa: Bearbetning av Delrapport Transporter – underlag 
till färdplan 2050. Publ.nr 2012:224).  

 

Namngivna objekt påverkar transporterna och därmed utsläppen 

Många namngivna investeringar i vägtransportsystemet bidrar till ökade 
koldioxidutsläpp eftersom de kan påverka både mängden biltrafik, ruttval och 
hastigheter. Nedan redovisas förändringar av koldioxidutsläpp för de namngivna objekt 
där nya beräkningar har genomförts i samband med åtgärdsplaneringen (det vill säga 
huvuddelen av de objekt som byggstartas under planerperioden men få av de redan 
pågående åtgärderna).  

 
Totala utsläpp från inrikes transporter 2012  
(källa NV Källa: Preliminärt underlag till Sveriges klimatrapportering till UNFCCC 
2014 publicerat 16 oktober 2013.) 

Cirka 20 000 kiloton CO2/år 
Förändring av CO2 till följd av investeringar i ny infrastruktur: 
(beräknade objekt, dvs. huvuddelen av projekten som byggstartas under planperioden) 
 Typ av objekt Förändring 
Vägobjekt nationell plan + 76 kiloton CO2/år 
Järnvägsobjekt nationell plan - 234 kiloton CO2/år 
Vägobjekt länsplaner + 5 kiloton per år 

Tabell 7. Beräknade koldioxidutsläpp till följd av de namngivna investeringsobjekt där 
samhällsekonomiska analyser genomförts (samhällsekonomiska analyser har inte 
gjorts för alla objekt). 

 

Klimatpåverkande utsläpp från utvinning, förädling av råvaror, byggande och 
materialtransporter  

I samband med åtgärdsplaneringen har infrastrukturens klimatpåverkan analyserats. I 
denna analys ingår inte trafikens utsläpp vid användning av infrastrukturen. Utsläpp 
kopplade till drift och underhåll ingår inte heller. Analysen avser klimatpåverkande 
utsläpp från utvinning och förädling av råvaror samt från byggande och 
materialtransporter som har koppling till väg- och järnvägsinvesteringar under 2014-
2025. Det är den investeringsbudget som förbrukas under perioden som utgör underlag. 
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Livscykelmetodik har använts. Analysen ger en ungefärlig skattning med hjälp av enkla 
effektsamband. Analysen indikerar att utsläppen från planperiodens föreslagna 
namngivna investeringar, i nationell plan, är i storleksordningen 3,8 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter när utsläpp som genereras vid utvinning och förädling av råvaror 
samt byggande och materialtransporter ingår. De investeringar som utgör störst andel 
av resultatet är Förbifart Stockholm och Ostlänken. För dessa projekt uppskattas 
utsläppen som är kopplade till investeringarna under planperioden till 0,5 respektive 0,6 
miljoner ton. Kostnaderna för dessa utsläpp är internaliserade i investeringskostnaden i 
den samhällsekonomiska kalkylen för respektive åtgärd. 

Av resultatet på 3,8 miljoner ton utgör nytillkomna investeringar jämfört med 
föregående plan 1,4 miljoner ton. Vid jämförelse med statistik bör man notera att 
utsläpp från utvinning och förädling av råvaror redovisningsmässigt ingår i annan sektor 
än transportsektorn. Klimatpåverkan från planförslagets underhåll av befintlig 
infrastruktur har inte kunnat beräknas på ett kvalitetssäkert sätt. Underhåll förväntas 
dock bidra signifikant till den totala klimatpåverkan från infrastrukturen som 
planförslaget innebär. Grova beräkningar av förändring i koldioxidutsläpp har gjorts för 
typåtgärderna trafiksäkerhetskameror, sänkt hastighetsgräns på väg samt 
mötesseparering och höjd hastighetsgräns. Analysen pekar på att utsläppen 
sammantaget minskar med i storleksordningen 80 000 ton per år till följd av åtgärder i 
den nationella planen. Dessutom bedöms satsningar på åtgärdsområden kunna ge 
ytterligare bidrag till minskning av koldioxidutsläpp. Detta främst genom till 
överflyttning av personresor från bil till kollektivtrafik, cykel och gång samt 
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. I länsplanerna finns åtgärder med 
såväl positiv som negativ inverkan på utsläppen av klimatgaser men de bedöms ha en 
ytterst marginell effekt på måluppfyllelsen. 

 
Övriga miljökvalitetsmål och minskad ohälsa  

Preciseringen lyder: Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till 
minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transport-systemets utveckling är 
av stor betydelse för att nå uppsatta  
Totalt uppgår länsplanernas medel för bidrag till kommunala trafiksäkerhet och 
miljöåtgärder till cirka 3 miljarder eller cirka nio procent av länsplanemedlen. Det är 
ofta inte preciserat hur medlen fördelas mellan åtgärder för trafiksäkerhet respektive 
miljö men åtgärderna bedöms bidra marginellt till de nationella miljö- och hälsomålen 
och ha effekt i huvudsak på lokal nivå.  

 

Svårt att nå natur och kulturmålen. 

Planförslagen, såväl nationell plan som länsplaner, innebär negativa effekter för 
kulturmiljön. Infrastrukturens negativa påverkan på kulturarv samt forn- och 
kulturlämningar väntas vara fortsatt betydande. Satsningar inom åtgärdsområden i 
nationell plan innehåller dock åtgärder som är positiva för det väghistoriska kulturarvet 
Ombyggnad av vägar till mötesfrihet innebär dock ofta omläggningar av det lokala 
vägnätet, vilket kan ge negativa konsekvenser på landskapets historiska vägstruktur. I 
planförslagen finns större infrastrukturinvesteringar som kan ha negativa indirekta 
effekter för landskapets kulturmiljövärden, men som också, till exempel när det gäller 
förbifarter eller tunnlar, kan ge möjligheter till bättre stadsmiljöer. Därmed påverkas 
även de barriäreffekter i vardagsmiljön som begränsar möjligheter att röra sig till fots 
och med cykel. 

Tillkommande investeringar har negativa effekter på naturmiljön, det gäller särskilt 
större infrastrukturinvesteringar. Fortsatt utbyggnad av infrastruktur innebär oftast nya 
barriärer för människor och vilt samt fortsatt utarmning av landskapets värden och 
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funktioner. Den negativa påverkan motverkas till viss del av satsningar på riktade 
miljöåtgärder inom åtgärdsområden i nationell plan för befintlig infrastruktur. Exempel 
är minskade barriäråtgärder såsom faunapassager som minskar barriäreffekter för 
människor och vilt. 

Den sammanfattande bedömningen är att negativa effekter i hög grad kommer att 
kvarstå efter planperioden. 

  

Buller och luftföroreningar  

Transportsektorn är en dominerande emissionskälla för både luftföroreningar och 
bullerpåverkan. Trafikökningen driver på denna utveckling och ökar problemen 
ytterligare. Trafikbullernivåer i eller vid bostaden, som överstiger de riktvärden som 
riksdagen angivit, är ett stort folkhälsoproblem som leder till hjärt- och kärlsjukdomar 
och för tidig död. Generationsmålet för buller år 2020 kan tolkas som att ingen ska vara 
utsatt för buller över riktvärdena. Om generationsmålet ska uppnås behövs idag 
åtgärder längs statliga och kommunala vägar för hundratusentals personer. Den 
förväntade trafikökningen 2014-2025 innebär att ytterligare personer blir utsatta för 
buller över det ekvivalenta riktvärdet utomhus. Kapacitetsökning på järnväg innebär att 
bullerstörningar ökar i hela systemet, inte bara i områden med nya investeringar i 
infrastruktur. För att minska bullret i storstadsområden och i bebyggelsen längs de 
större järnvägsstråken kommer åtgärder att genomföras för att minska bullret vid 
källan. De största bullerproblemen finns dock längs de kommunala gatorna i tätort. 

I den nationella planen ingår omfattande bulleråtgärder längs hela det statliga väg- och 
järnvägsnätet. Satsningen på omkring 300 miljoner kr på fasadåtgärder för att skydda 
mot trafikbuller bedöms åtgärda 10 440 fastigheter med totalt cirka 22 000 boende. De 
1,5 miljarder som satsas på bullerskärmar vid väg och järnväg uppskattas räcka till 
åtgärder vid 7 200 bostäder.  Därutöver utförs bulleråtgärder i samband med ny- och 
ombyggnadsprojekt och drift- och underhållsinsatser. 

Luftkvaliteten förbättras lokalt till följd av exempelvis dammbindningsåtgärder eller nya 
förbifarter som till exempel i Umeå. 

Genom den särskilda satsningen på spårslipningsåtgärder förbättras miljön avseende 
buller. En viss förbättring förväntas som en följd av den ökade styrning som Trafikverket 
kommer att tillämpa i valet av beläggning.  

Den sammanfattande bedömningen är att buller och luftföroreningar, trots åtgärder 
kommer att utgöra stora problem för många även efter planperioden. 

 

Ytterligare miljö- och hälsoeffekter 

Åtgärder i nationell plan kan skydda ett antal dricksvattentäkter från risken att av farliga 
ämnen, som leder till bestående skador, släpps ut. Satsningen på avvattning förlänger 
livslängderna och i kombination med effektivare åtgärder ger det positiva miljöeffekter 
på sikt. 
I såväl den nationella planen som i länsplaneförslagen ingår åtgärder som kan ha 
positiva hälsoeffekter genom ökad gång- och cykeltrafik. Även åtgärder som ökar antalet 
kollektivtrafikresor har positiva hälsoeffekter, om det innebär att resenärerna väljer bort 
bilen och samtidigt ökar antalet gångresor.  
Investeringar kan bidra till en positiv stadsutveckling genom förbifarter och trafikplatser 
som underlättar exploatering samt bättre gestaltning av tätorts- och stationsmiljöer.  
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5. Planernas betydelse för leveranskvalitet 
För att förbättra styrningen och uppföljningen av Trafikverkets bidrag till 
transportpolitiska målen har regeringen uppdragit åt Trafikverket att utveckla ett nytt 
styrramverk. En viktig del i ramverket är de så kallade leveranskvaliteterna. I detta 
avsnitt beskrivs planförslagens effekter uppdelat på leveranskvaliteter.  

Tillsammans med ett antal indikatorer beskriver leveranskvaliteterna Trafikverkets 
förmåga att leverera ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö 
och hälsa. Leveranskvaliteterna ska beskriva transportinfrastrukturens status och 
utveckling över tid. Eftersom leveranskvaliteterna kan ses som en konkretisering av 
Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen överlappar beskrivningen här delvis 
beskrivningen i avsnitt 4 om måluppfyllelse.  

De sex verksamhetsövergripande leveranskvaliteterna är: punktlighet, kapacitet, 
robusthet, användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa. Dessa är en utveckling av de 
leveranskvaliteter som togs fram i Nationell transportplan 2010–2021. Det nya 
styrramverket införs under år 2013, men flera delar behöver fortsätta att utvecklas. 

 

 
 

 

5.1 Punktlighet, kapacitet och robusthet 
Förslaget till nationell plan omfattar en mängd åtgärder som kan förbättra tågtrafikens 
punktlighet. Åtgärder som bidrar till detta är utöver den redan pågående Citybanan, 
alltifrån större namngivna investeringar i järnvägsnätet så som ökad kapacitet på 
Ostkustbanan och den nya Ostlänken men även nya mötesstationer, förbättrad 
trafikledning, samt drift- och underhållsåtgärder. För järnvägssystemet förväntas de 
största effekterna av drift och underhåll uppnås inom punktlighet, eftersom 
underhållsinsatser riktas mot högtrafikerade stråk där störningar ofta får stora 
konsekvenser på punktligheten. Enligt samma resonemang förväntas även kapaciteten 
och robustheten öka i takt med att banor med hög trafik rustas för att hantera en ökande 
trafikmängd.  

Planförslaget minskar reinvesteringsbehoven i järnvägsnätet. Förseningarna minskar 
därmed jämfört med dagens nivå.  
Satsningarna inom åtgärdsområden i nationell plan bedöms bidra till förbättrad 
punktlighet, kapacitet och robusthet. Starkt bidragande till detta är de sammanlagt drygt 
12,5 miljarder som läggs på åtgärdsgruppen ”mindre trimningsåtgärder för gods- och 
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persontrafik”. Exempel på åtgärder i denna grupp är trimning av trafikplatser på 
vägsidan och trimning av signalsystem och bangårdar på järnvägssidan. Även åtgärder 
mer direkt inriktade på kollektivtrafik, såsom satsning på bytespunkter, bedöms bidra 
till förbättrad punktlighet, kapacitet och robusthet. 

Järnvägssystemets kapacitet förbättras genom åtgärder så som 
dubbelspårsutbyggnader, nya mötesstationer, trimningsåtgärder och förbättrad 
trafikledning 
Stora effekter uppstår till följd av större investeringar, som till exempel järnvägsåtgärder 
på sträckan Tomteboda-Kallhäll som ger ny kapacitet för pendling inom och till och från 
Stockholm och Ostlänken, som ska skapa ny kapacitet för både gods- och 
persontransporter. 
Vägtrafikens kapacitet höjs genom utveckling av trängselskattesystem, trafikledning, 
ITS, reversibla körfält, effektivare storstadslogistik, hastighetshöjningsåtgärder och 
trimningsåtgärder som nya körfält och om- och tillbyggnad av ramper i trafikplatser. 
Andra exempel på föreslagna smärre åtgärder som också höjer kapaciteten i vägsystemet 
är stigningsfält, korsningsåtgärder, trafik- och parkeringsinformation. 
I planförslaget ingår ett antal större vägprojekt som ger stora kapacitetsökningar, varav 
det största är Förbifart Stockholm. 
Kollektivtrafiken på väg får högre kapacitet genom kollektivkörfält och bussprioritering, 
delvis på bekostnad av framkomlighet för övrig vägtrafik.  
Cykelvägnäten får högre kapacitet genom utbyggnad, trimning och genom att på vissa 
ställen separeras från gångtrafiken.  
Kapaciteten för sjöfarten ökas genom muddring av farleder. 
Järnvägssystemet blir robustare genom åtgärder som exempelvis, signalåtgärder 
kraftförsörjningsåtgärder, införande av ERTMS, förbättrad trafikledning samt av 
reinvesteringar så som spårbyten och byten av kontaktledningar och växlar. Effekterna 
motverkas till viss del av den förväntade trafiktillväxten. 
Vägsystemet blir robustare och den tunga trafikens sårbarhet minskar genom ökad 
bärighet, åtgärder i långa backar och åtgärder för att minska effekterna av dåliga 
väderförhållanden.  
Sårbarhet i storstadsområden minskar genom utbyggnad av Marieholmstunneln under 
Göta älv i Göteborg och Förbifart Stockholm under Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholm. 

Satsningarna på enskilda vägar förväntas även bidra till en ökad robusthet för det 
enskilda vägnätet. För att transportsystemet ska fungera effektivt är det viktigt att 
tillgängligheten är god för tyngre transporter på delar av det enskilda vägnätet.   

5.2 Användbarhet 
De namngivna objekten i den nationella planen och länsplanerna förbättrar 
tillgängligheten i väg- och järnvägsnäten och ökar därmed transportsystemets 
användbarhet för arbetspendling och för näringslivets transporter.  

Inte minst för näringslivet ökar transportsystemets användbarhet till följd av nya 
förbifarter som gör godstransporterna förbi mindre orter snabbare.  Betydelsefulla för 
användbarheten är även investeringar i ökad kapacitet i väg- och järnvägssystemet ger 
fler transporter tillträde till systemet. Knappt 16 miljarder till trimningsåtgärder leder 
också till förbättrad användbarhet för både gods- och persontrafiken. 
Sammanlagt i länsplanerna och nationell plan satsas cirka 4,6 miljarder kronor på 
åtgärdsområden för gång och cykel, med betoning på cykel. Huvuddelen av medlen, 
nästan tre fjärdedelar kommer från länsplanerna. Satsningarna på åtgärdsområden 
förväntas bidra till förbättrad användbarhet av cykelvägnäten. Investeringarna i 
nationell plan på 1,3 miljarder kronor på åtgärdsområdet ökad cykel motsvarar 
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uppskattningsvis cirka 40 mil ny cykelväg. De totala medlen skulle då motsvara mer än 
100 mil ny cykelväg. Medlen kan även användas till andra typer av åtgärder så som 
planskilda korsningar, skyltning och cykelparkeringar vid bytespunkter. Åtgärderna 
bedöms leda till ökad användbarhet av cykelvägnätet och till ökad cykling. 
Användbarheten av cykelvägnäten ökas även genom drift och underhållsåtgärder. 
Cykelåtgärder ingå inte sällan även som en delåtgärd i namngivna investeringar. 
Planförslaget ger också fler bättre möjlighet att använda kollektivtrafiken genom 
utökade pendelparkeringar för bil och cykel, bättre tillgänglighet till stationsmiljöer, 
anpassning av plattformshöjder, informationssystem och ledstråk samt anpassning av 
busshållplatser. De medel som satsas på åtgärdsområdena ”Attraktiva, säkra och 
funktionella trafikmiljöer”, ”Ett tillgängligt transportsystem för alla” samt på 
kollektivtrafikåtgärder bidrar till målet att transportsystemet ska utformas så att det är 
användbart för personer med funktionsnedsättning. Satsningarna bidrar även till ett 
mer jämställt transportsystem. I storstadsregionerna och framför allt i Stockholm görs 
mycket stora satsningar på bidrag till regional kollektivtrafik och till åtgärdsområde 
kollektivtrafik. I länsplanerna satsas nästan 9 miljarder kronor på kollektivtrafik. Dessa 
medel förutsätter dessutom till stor del ytterligare medel i kommunal medfinansiering, 
ofta 50 procent. 

I åtgärdsområden ingår de satsningar som syftar till att uppnå rätt hastighet inom 
statligt vägnät. Anpassningen av hastighetsgränserna handlar om både höjda och sänkta 
hastighetsgränser medan arbetet för ökad efterlevnad handlar om att säkerställa att 
trafiken förs i lagliga hastigheter. De delar av satsningen som innebär sänkning av 
hastighetsgräns samt ATK medför förlängda restider. 

Satsningar på drift och underhåll ökar järnvägens användbarhet successivt genom bättre 
styrning av bland annat inställelsetider för avhjälpande underhåll genom 
upphandlingar. Med ett minskat spårdjup och en jämnare väg kan skyltad hastighet 
hållas. Vidare ökar användbarheten eftersom körkomforten blir högre på en jämnare väg 
och slitaget på bilarna minskar. Bärighetsåtgärder bidrar till ett robustare vägnät med en 
ökad användbarhet då broar förstärks och tillfälliga restriktioner förväntas minska. 
Tillsammans med synergieffekter från satsningarna på avvattning och bärighet förväntas 
planförslaget även ge positiva effekter för tillståndet på det för näringslivet utpekade 
viktiga vägnätet. 

Trafikverkets arbete med samhällsplanering bidrar till att samordna den statliga 
planeringen av transportsystemet med kommuner, företag, trafikhuvudmän och andra 
aktörer så att transportsystemets användbarhet och effektivitet tas till vara som en 
helhet. 

Satsningar på forskning och innovation kan bidra till att förtydliga hur 
transportsystemet ska kunna utformas för att samtidigt möta framtida transportbehov 
och gynna en utveckling mot ökad jämställdhet. Insatser som görs i form av övriga 
effektiviseringar kan också bidra till förbättrade förutsättningar för kvinnor och män att 
använda transportsystemet på lika villkor. 

5.3 Säkerhet, hälsa och miljö 
De effekter av planförslagen som påverkar leveranskvaliteten säkerhet, miljö och hälsa 
är desamma som beskrivs under avsnitt 4.3 om det transportpolitiska målet, de beskrivs 
endast kort här. 

 

Säkerhet  
Åtgärder i den nationella planen bedöms bidra till att cirka 25 färre personer dödas per 
år i vägtrafiken efter planperiodens slut. De åtgärder som planeras är bland annat 
mötesseparering, trafiksäkerhetskameror, sänkt hastighetsgräns och variabel hastighet i 
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korsningar. De namngivna investeringarna i nationell plan och länsplaner kan 
sammanlagt bedömas ge runt 5-6 färre dödade personer per år, när alla åtgärder har 
färdigställts. 

Ökad säkerhet på järnväg ska minska antalet personpåkörningar genom bland annat 
stängsling och kameror som detekterar rörelser i spåret. Satsningen bedöms ha potential 
för att bidra till 55 färre dödade per år efter planperiodens slut.  

 

Hälsa 
I nationell plan finns åtgärder för att skydda ett antal dricksvattentäkter från risken att 
av farliga ämnen, som leder till bestående skador, släpps ut.  
Både i förslagen till nationella plan och i länsplaneförslagen ingår åtgärder som kan ha 
positiva hälsoeffekter genom ökad gång- och cykeltrafik. Även åtgärder som ökar antalet 
kollektivtrafikresor har positiva hälsoeffekter, om det innebär att resenärerna väljer bort 
bilen och samtidigt ökar antalet gångresor.  
 
Miljö 
 

Klimat 

I planförslagen finns åtgärder som rör förändrade trafikvolymer, kollektivtrafik och 
överföring av gods från väg till järnväg som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Det 
ökar möjligheterna att i framtiden välja klimatsmarta transporter. Samtidigt ingår flera 
investeringar i vägtransportsystemet som bidrar till ökade koldioxidutsläpp. I 
byggskedet bidrar både väg- och järnvägsinvesteringar till märkbart ökade utsläpp av 
växthusgaser. För järnvägsobjekten kan detta på lång sikt möjligen kompenseras av 
lägre utsläpp i samband med trafikering.  

 

Natur och kultur 

Naturmiljön påverkas negativt av tillkommande investeringar, särskilt större 
infrastrukturinvesteringar. De innebär oftast nya barriärer för människor och vilt samt 
fortsatt utarmning av landskapets värden och funktioner. Den negativa påverkan 
motverkas till viss del av satsningar på riktade miljöåtgärder för befintlig infrastruktur, 
till exempel faunapassager. 

Planförslagen innebär negativa effekter för kulturmiljön. Ombyggnad av vägar till 
mötesfrihet innebär ofta omläggningar av det lokala vägnätet, vilket kan ge negativa 
konsekvenser på landskapets historiska vägstruktur. I planförslagen finns större 
infrastrukturinvesteringar som kan ha negativa indirekta effekter för landskapets 
kulturmiljövärden. De negativa effekterna motverkas något av att den nationella planen 
innehåller satsningar till stöd för det väghistoriska kulturarvet. Investeringar kan bidra 
till en positiv stadsutveckling genom förbifarter, tunnlar och trafikplatser som 
underlättar exploatering samt bättre gestaltning av tätorts- och stationsmiljöer.  
För natur- och kulturmiljöer bedöms negativa effekter i hög grad kvarstå efter 
planperioden. 

  

Buller och luftföroreningar 

Trafiken väntas öka under planperioden vilket innebär att ytterligare personer blir 
utsatta för buller över det ekvivalenta riktvärdet utomhus. Ökad kapacitet på järnväg 
innebär ökade bullerstörningar i hela systemet. De största bullerproblemen finns dock 
längs de kommunala gatorna i tätort. 
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Den nationella planen innehåller omfattande bulleråtgärder längs hela det statliga väg- 
och järnvägsnätet. Cirka 300 miljoner kronor satsas på fasadåtgärder som bedöms 
kunna förbättra situationen för cirka 22 000 boende. Cirka en och en halv miljard 
kronor satsas på bullerskärmar vid väg och järnväg. Det uppskattas räcka till åtgärder 
vid 7 200 bostäder.  Bulleråtgärder ingår också ofta i samband med ny- och 
ombyggnadsprojekt. Drift- och underhållsinsatser bidrar också som en särskild satsning 
på spårslipning och ökad styrning i valet av vägbeläggning. 

Luftkvaliteten förbättras lokalt till följd av exempelvis dammbindningsåtgärder eller på 
grund av nya förbifarter, som till exempel i Umeå. 

Buller och luftföroreningar bedöms, trots åtgärder, utgöra stora problem för många även 
efter planperioden. 

 

Länsplanerna 

Många länsplaner innehåller satsningar på trafiksäkerhetsåtgärder, både som 
namngivna objekt med syftet att höja säkerheten men även i form av åtgärdsområden 
för trafiksäkerhet, något som många län har fördelat medel till. Länsplanernas 
satsningar på bidrag till kommunala åtgärder för trafiksäkerhet och miljö uppgår 
sammantaget till cirka 3 miljarder. Medlen är i många fall inte uppdelade på 
trafiksäkerhet respektive miljö vilket innebär att det inte går att bedöma hur mycket som 
totalt kommer att satsas på det ena eller det andra. Åtgärderna bedöms i huvudsak ha 
effekt på lokal nivå.  
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6. Samhällsekonomisk analys av planförslagen 
Samhällsekonomisk effektivitet är en del av det övergripande transportpolitiska målet 
och riksdag och regering ställer krav på att samhällsekonomisk effektivitet ska väga 
tungt när de långsiktiga infrastrukturplanerna sätts samman. Trafikverket har därför 
gjort samhällsekonomiska analyser för de flesta namngivna objekt som föreslås starta 
under planperioden. Lönsamhetsberäkningarna har en funktion både som 
kvalitetskontroll av utvalda objekt och som prioriteringsinstrument för vilka objekt som 
bör väljas. Analysresurserna har dock prioriterats till de objekt där kunskapen om 
objektens samhällsekonomiska lönsamhet har varit i störst behov av uppdatering eller 
helt saknats.  

Trafikverket redovisar de samhällsekonomiska analyserna i samlade effektbedömningar 
för respektive åtgärd eller för olika typåtgärder. Metoden för samlade 
effektbedömningar beskrivs i Bilaga 1. Alla samlade effektbedömningar återfinns på 
Trafikverkets hemsida. I bilaga 2 i detta dokument redovisas de samhällsekonomiska 
analyser som genomförts i planarbetet. 

För vissa typer av investeringsobjekt saknas underlag för beräkningar av 
samhällsekonomisk lönsamhet. För dessa objekt redovisas bedömningar. När det gäller 
många smärre åtgärder inom åtgärdsområden samt drift och underhåll så är 
effektsambanden inte så utvecklade som för större investeringsåtgärder. De beskrivs 
därför inte lika fullständigt. För drift och underhåll bedöms effekterna relativt 
infrastrukturens nuvarande tillstånd. Detta beskrivs närmare i förslaget till nationell 
plan, underlagsrapporten om drift och underhåll på trafikverkets hemsida. 

6.1 Samhällsekonomisk analys av namngivna investeringar 
I detta avsnitt redovisas resultat av de samhällsekonomiska analyserna av namngivna 
investeringar i planförslagen. Vi inleder med en beskrivning av vad som ingår i dessa 
analyser. 

 

Vad ingår i analyserna? 
Samhällsekonomiska analyser omfattar en bedömning av den sammanvägda 
samhällsekonomiska lönsamheten där den beräkningsbara nettonyttan ställs mot de ej 
beräkningsbara effekterna. I en samhällsekonomisk kalkyl redovisas lönsamheten 
genom måttet nettonuvärdeskvot (NNK). Måttet har använts sedan lång tid tillbaka 
inom transportsektorn i Sverige för att bedöma investeringars lönsamhet och för att 
prioritera bland lönsamma projekt då investeringsbudgeten är begränsad. 
Nettonuvärdeskvot är ett mått som ställer nettonuvärdet i relation till 
investeringskostnaden. 

 

där 

NNV = summa nuvärde av alla nyttor och kostnader (inklusive investeringskostnad) 

NIC = nuvärde av investeringskostnaden. 

Enkelt uttryckt innebär en positiv nettonuvärdeskvot att samhället beräknas få tillbaka 
mer nyttor än åtgärden kostar.  

Exempel på effekter som ingår i kalkylen är restidsförändringar, trafiksäkerhetseffekter, 
förändrade utsläpp, påverkan på statsbudget och transportkostnader och biljettintäkter. 
Effekter som oftast bedöms kvalitativt är intrång i natur och kulturmiljöer. Kvalitativa 
bedömningar kräver expertkunskaper inom respektive område och därför har experter 
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på exempelvis miljö eller trafiksäkerhet inom Trafikverkets olika regioner medverkat till 
att säkerställa de samlade effektbedömningarnas kvalitet.  

Den samhällsekonomiska analysen är en sammanvägning av de kvantitativa och de 
kvalitativa delarna.  

Eftersom många antaganden som ingår i kalkylerna innehåller osäkerheter så har 
känslighetsanalyser genomförts. De sammanfattas sist i avsnitt 6.1 och redovisas även i 
en separat PM ”Känslighetsanalyser av investeringsobjekt i förslag till nationell 
transportplan 2014-2025 ” på Trafikverkets hemsida. 

Långsiktiga lokaliseringseffekter av investeringar ingår inte i kalkylen. Sådana kan 
uppstå om människor och företag väljer att flytta till nya områden till följd av att 
åtgärden skapat bättre tillgänglighet. Eftersom lokalisering av nya bostäder eller 
arbetsplatser alltid är beroende av politiska beslut är det svårt att beräkna vilka effekter 
en ny investering kan få, beroende på hur politikerna ställer sig till nya etableringar. 
Prognosscenarierna innehåller dock antaganden om var ny bebyggelse kommer att 
lokaliseras, baserat på kommunala planer. I de kommunala planerna kan det dessutom 
förekomma att bebyggelsen redan har anpassats till en tänkt framtida 
infrastrukturinvestering.  

Arbetsmarknadseffekter fångas till stor del i kalkylen i konsumentöverskottet hos de 
personer som förändrar sitt resebeteende. Generellt kan man säga att tidsvärdet – det 
vill säga värdet av att kunna resa snabbare eller billigare – fångar det allra mesta av den 
nytta som direkt tillkommer resenären, men det finns dels nyttor som kommer först på 
längre sikt, dels nyttor som tillkommer samhället och inte resenären. Exempel på 
sådana nyttor är skattekilar (resenären beaktar inte att högre lön även innebär högre 
skatteintäkter) och att effekten av bättre tillgänglighet till högre utbildning kommer 
först på sikt (när man är student har man låg betalningsvilja), och dessutom är delar av 
nyttan av högre utbildning en extern effekt (bland annat på grund av skattekilen). 
Storleken på dessa effekter är mycket osäker. De flesta studier tyder på att det är mycket 
små för de flesta objekt, men eventuellt kan vara betydande för mycket stora objekt 
knutna till stora arbetsmarknader. 

Restid värderas lika för alla resenärer.  Trafikverkets riktlinjer rekommenderar att 
effekten av inkomstskillnader ska avlägsnas från tidsvärdena. Detta är mest konsekvent i 
relation till hur andra värderingar inkluderas i de samhällsekonomiska kalkylerna. 
Inkomstskillnader mellan grupper slår till exempel inte igenom i differentierade 
olycksvärderingar med avseende på färdmedelsgrupp. Det innebär samtidigt att kalkylen 
inte fångar att tillväxteffekterna kan vara större i högspecialiserade regioner.  

Restidsökningarna vid hög trängsel underskattas av de flesta verktyg. Flera av de 
påpekanden som gjorts ovan innebär sammantaget att nuvarande kalkylpraxis tenderar 
att snedvrida den relativa lönsamheten till nackdel för tättbebyggda, expanderande och 
högspecialiserade regioner.  

Kalkylmetoderna för väg- och spårinvesteringar är i hög grad harmoniserade genom att 
beräkningsmetodik och kalkylvärden till stor del är gemensamma. Trafikverket bedömer 
ändå att de samhällsekonomiska kalkylerna är säkrare för väginvesteringar än för övriga 
trafikslag.  

En stor brist för vissa typer av åtgärder är att godsmodellerna är grova. Logistikupplägg 
kan inte hanteras korrekt och åtgärder har i modellerna bara effekt på överflyttning 
mellan transportslag och inte på den totala mängden transporterat gods. 

I de samhällsekonomiska analyserna förutsätter vi att kraftförsörjningen till 
järnvägstrafiken är tillräcklig. Om kraftförsörjningen inte skulle räcka till skulle det få 
effekter på trafikeringen och på störningskänslighet i systemet och därmed även på 
investeringsåtgärdernas samhällsekonomiska effektivitet.  
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Sammanfattningsvis kan den samhällsekonomiska effektiviteten hos de flesta objekt 
beräknas till stor del, men det finns också viktiga effekter som är svåra att räkna på.  

 
Nya samhällsekonomiska kalkyler främst för objekt som byggstartar 
under planperioden. 
I förslaget till nationell plan fördelas 156 miljarder kronor till namngivna investeringar. 
Sammanlagt går 33 miljarder av dem till objekt som är utpekade i regeringens direktiv. 
Av de totalt 156 miljarderna går cirka 64 miljarder till redan pågående namngivna 
investeringar och drygt 92 miljarder kronor går till nya namngivna investeringar. Därtill 
kommer ca 16 miljarder kronor för namngivna objekt i länsplanerna. Sammanlagt 
fördelas därmed ca 172 miljarder kronor till namngivna objekt. 

I de nationella planförslaget fördelas pengarna på nära 200 objekt. Drygt nittio av dessa 
är redan pågående objekt som inte har bedömts behöva någon uppdaterad 
samhällsekonomisk kalkyl. Knappt hundra objekt med planerad byggstart under 
planperioden har fått nya samhällsekonomiska kalkyler. En handfull objekt saknar en 
uppdaterad samhällsekonomisk kalkyl, i första hand på grund av metodologiska 
problem. För länsplanerna har nya samhällsekonomiska kalkyler tagits fram för 
huvuddelen av de namngivna objekten.  

Underlagen om samhällsekonomiska effekter har tagits fram dels i samband med 
Trafikverkets uppdrag från regeringen att kvalitetssäkra den nationella planen för 2010-
2021, dels i samband med uppdraget att föreslå ny nationell plan och nya länsplaner för 
2014-2025.  

Här redovisas i huvudsak effekter för de namngivna objekt där en samhällsekonomisk 
kalkyl har genomförts och som byggstartar under planperioden. Projekt som är 
pågående när den nya planperioden startar ingår endast i undantagsfall.  

Nyttan av ett objekt kan beskrivas i form av nettonuvärdet. Det vill säga summan av alla 
nyttor minskat med investeringskostnaden. Ofta använder man också 
nettonuvärdeskvoten, det vill säga nettonuvärdet dividerat med investeringskostnaden. 
Måttet är användbart för att visa vilka objekt som ger mest tillbaka för varje investerad 
krona. 

För de namngivna objekten är nettonuvärdeskvoten 0,6 i genomsnitt för objekten i 
nationell plan och 0,8 i genomsnitt för länsplaneobjekten. En nettonuvärdeskvot på 0,6 
innebär att samhället beräknas få tillbaka nyttor (i form av bland annat restidsvinster, 
minskade olyckor och emissioner, bränslekostnader, biljettintäkter m.m.) motsvarande 1 
krona och 60 öre för varje investerad krona, det vill säga samhället får en nettonytta 
eller vinst motsvarande 60 öre.  

För de drygt 100 miljarder kronor som satsas i nya, namngivna projekt under 
planperioden innebär det att samhället får tillbaka investeringskostnaderna samt en 
vinst i form av nyttor motsvarande ca 60 miljarder kr. Nettonuvärdeskvoten redovisas i 
Bilaga 2 för alla objekt där nya analyser har tagits fram. 

 
De namngivna objekten är i genomsnitt lönsamma  
Den genomsnittliga nettonuvärdeskvoten är beräknad genom att nettonuvärdet för alla 
objekt (nuvärdet av alla nyttor minus investeringskostnaden) summerats och sedan 
dividerats med objektens summerade investeringskostnader. 

Vägobjekten är i genomsnitt betydligt lönsammare än järnvägsobjekten. Vägobjekten 
har en genomsnittlig NNK på 1,3. Vägobjekten i nationell plan är i snitt lite lönsammare 
än vägobjekten i länsplanerna. De nationella järnvägsobjekten har en genomsnittlig 
NNK på 0,2.  
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Typ av objekt  Nettonuvärdeskvot 
(NNK) i genomsnitt* 

Vägobjekt, alla 1,3 

Vägobjekt, nationell plan 1,4 

Vägobjekt, länsplan 1,0 

Järnvägsobjekt, nationell plan 0,2 
Tabell 8. Genomsnittlig NNK för olika typer av namngivna investeringar. 

 

Nedan redovisas objekten som ger de största nyttorna i planerna, över en miljard kronor 
i nettonuvärde.  

 

Objekt Plan 

Nuvärde av 

nettonyttan 

(Miljoner kr) 

Netto-

nuvärdes- 

kvot NNK 

Förbifart Stockholm Nationell 47 798 1,4 

Flackarp-Arlöv Nationell 8 572 2,1 

E4 Norrtull-Kista Nationell 7 312 23,2 

Göteborg-Skövde, ökad kapacitet inkl ombyggd infart Sävenäs Nationell 5 437 2,7 

Väg 222 - Skurubron Stockholm 3 551 1,8 

Väg 267 Rotebro-Stäket Stockholm 3 359 9,5 

Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och 

dubbelspår över Göta älv Nationell 3 289 0,8 

Väg 268 E4-Grana  Stockholm 3 221 3,9 

Hallsberg-Degerön, dubbelspår, etapp 1 Nationell 2 704 1,0 

Händelö Nationell 2 451 4,5 

Väg 27 Viared-Kråkered V:a Götaland 2 302 4,2 

Dingersjö, mötesstationer och kapacitetsförstärkning Nationell 2 262 0,8 

Kilafors-Holmsveden kapacitetsåtgärder Nationell 2 262 0,8 

Tpl Ideon Nationell 2 105 13,2 

E6.20 Hisingsleden, Södra delen inkl Halvors länk Nationell 1 826 2,1 

Ställdalen-Kil, fjärrblockering, mötesstationer, 

hastighetsanpassning, kraftförsörjning, spårbyte, STAX 25 Nationell 1 680 1,7 

Väg 226 TPL Pålamalmsvägen - TPL Högskolan (exkl Tpl Hs) Stockholm 1 540 2,7 

Vega Pendelstation Stockholm 1 290 2,2 

Ängelholm - Maria (Romares väg) Nationell 1 287 0,5 

E20/Rv 40 Tvärförbindelse, Etapp A0 V:a Götaland 1 233 4,5 

E22 Förbi Söderköping Nationell 1 124 1,6 

E20 Trafikplats Almnäs Nationell 1 090 11,7 

Lund (Högevall) - Flackarp, fyrspår Nationell 1 085 0,8 

Godsstråket Storvik - Frövi och Bergslagsbanan, hela paket 2 Nationell 1 065 1,4 

Tabell 9. Nyttor och nettonuvärdeskvot för de objekt som uppvisar de största nyttorna 
(nettonuvärden) i planförslagen. 
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De största nyttorna uppstår för de största, lönsamma objekten. Andra objekt kan vara 
mer lönsamma per investerad krona men nettonuvärdet blir mindre om objektet är litet. 
Det bör påpekas att resultaten här skiljer sig en aning från den samlade 
effektbedömningen, för vissa objekt, eftersom ett felaktigt kalkylvärde i ett av 
analysverktygen (EVA) har justerats. 

Förbifart Stockholm står för en mycket stor andel av nyttorna i planförslagen, mer än 40 
procent av nyttorna i nationell plan och länsplaner sammanlagt.  

Några stora järnvägsobjekt med negativ nettonuvärdeskvot drar ner den genomsnittliga 
kvoten. Utan dessa objekt så har de nationella järnvägsobjekten en genomsnittlig NNK 
på 0,4. 

 

Objekt Nettonuvärde 
(Miljoner kr) 

Nettonuvärdeskvot 
(NNK) 

Göteborg-Borås, nytt dubbelspår via Landvetter 
flygplats (deletapp Mölnlycke-Bollebygd) 

-4 067 -0,6 

Västlänken med planskild anslutning i 
Olskroken (Västsvenska paketet järnväg är ett 
pågående objekt i den nationella planen men 
projektet Västlänken är ett ännu inte påbörjat) 

-3 294 -0,1 

Västkustbanan/Varberg, dubbelspår (tunnel) 
inklusive resecentrum 

-1 391 -0,4 

Strängnäs-Härad, dubbelspår -1 570 -0,8 
Tabell 10. Några stora järnvägsobjekt med negativ nettonuvärdeskvot som drar ner 
den genomsnittliga kvoten för järnvägsobjekten. 

 

I det nationella planförslaget ingår två sjöfartsobjekt, farled till Gävle och Södertälje 
sluss, Mälaren. För dessa objekt har inga nya samhällsekonomiska kalkyler tagits fram. 
Beräkningar som gjordes förra åtgärdsplaneringen, med den kostnad och utformning 
som då gällde, visade att farleden till Gävle hamn var lönsam och att lönsamheten för 
Södertälje sluss var osäker (NNK nära noll).  

 

Vilka nyttor och onyttor är det som uppstår till följd av åtgärderna? 
Den dominerande effekten i de samhällsekonomiska kalkylerna är förbättrad 
tillgänglighet, uttryckt som restidsvinster och insparade transportkostnader för 
resenärer och gods.  Den näst viktigaste posten för väginvesteringarna är trafiksäkerhet 
och för järnvägsinvesteringarna är det förbättrat företagsekonomiskt resultat för 
persontransportföretagen och minskade emissioner. Nedan redovisas hur effekterna i 
form av nyttor och kostnader av de namngivna objekten under planperioden fördelas. 
Effekterna på utsläpp av klimatgaser ligger nära nollstrecket med relativt små negativa 
effekter för vägobjekt (ökade utsläpp) och relativt små positiva för järnvägsobjekt 
(minskade utsläpp). Fördelningen mellan effekterna trafiksäkerhet, klimat, hälsa och 
drift och underhåll är inte helt exakta men tillräckligt noggranna för att ge en 
rättvisande bild av storleksordningen på dessa effekter i förhållande till övriga effekter.  
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Figur 2. Fördelning av samhällsekonomiska nyttor och kostnader för objekt i nationell 
plan och länsplaner som beräknats uppdelat på väg- och järnvägsobjekt (miljarder kr) 
 

 

Figur 3. Fördelning av samhällsekonomiska nyttor och kostnader för objekt uppdelat 
på nationell plan och länsplaner. (miljarder kr) 

 
De största objekten, som också står för de största effekterna, genomförs i eller i 
anslutning till storstadsområdena, särskilt Stockholm och Göteborg. Det är också i dessa 
områden som efterfrågan på resor är störst.  

 
Jämförbarhet med tidigare analyser 
De namngivna investeringarna i planförslagen för 2014-2025 visar i genomsnitt på 
samhällsekonomisk lönsamhet. Även i nu gällande planer för 2010-2021 visade 
investeringarna i genomsnitt på lönsamhet. Det är dock svårt att göra jämförelser bakåt. 
Nettonuvärdeskvoterna är inte jämförbara eftersom prognosförutsättningar, 
anläggningskostnader, värderingar och modellverktyg har förändrats. En ny prognos 
och övergång till nya kalkylvärden innebär att skalan för lönsamheten har justerats. 
Lönsamheten, uttryckt som nettonuvärdeskvot, är generellt sett högre med de nya 
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förutsättningarna, men olika sorters åtgärder påverkas olika mycket. Det är inte heller 
samma objekt som har lönsamhetsberäknats denna gång. 

De samhällsekonomiska kalkylmetoder som tillämpas i investeringsplaneringen bör 
främst tillämpas för att jämföra objekt som analyserats med samma förutsättningar.  

 

Systemeffekter 
Det finns skillnader i resultat då man analyserar enskilda objekt jämfört med när man 
analyserar ett helt stråk. En fördjupad analys av stegvis utbyggnad av etapper kan ge 
värdefull information om olika utbyggnadsalternativ. Det är viktigt att för varje enskilt 
investeringsobjekt belysa dess betydelse för den långsiktiga utbyggnaden längs stråk 
eller på annat sätt sammanhängande system. Samtidigt är det viktigt att belysa effekten 
av det enskilda objektet, eftersom det inte alltid är givet om eller i vilken takt stråket 
eller systemet kommer att byggas ut. Exempel på ett objekt där systemeffekterna är 
avgörande är till exempel järnvägsobjektet Västlänken vars lönsamhet samvarierar 
starkt med objektet planskild korsning i Olskroken. 

Åtgärdernas genomförande i tiden påverkar när dess nyttor uppkommer under 
planperioden.  

 
Känslighetsanalyser för namngivna investeringar  
Enligt ASEKs rekommendationer ska de samhällsekonomiska analyserna kompletteras 
med känslighetsanalyser.  För objekt med en investeringskostnad på minst 200 mnkr 
ska känslighetsanalyser göras med avseende på högre koldioxidvärde, högre 
investeringskostnad samt en analys med 20 procent minskad personbilstrafik och 
oförändrad lastbilstrafik jämfört med 2010. För objekt med investeringskostnad på över 
en miljard skall dessutom en känslighetsanalys göras med 50 procent högre trafiktillväxt 
jämfört med den prognos som används i huvudalternativet och en med noll trafiktillväxt 
jämfört med 2010. I planarbetet har detta inte kunnat uppfyllas fullt ut (se kommentar i 
Bilaga 1).  

Trafikverket har i ett flertal rapporter tagit fram ett klimatscenario och en målbild för ett 
transportsystem som når klimatmålen till 2030 och 2050. Den viktigaste slutsatsen är 
att om transportsektorn ska bidra till klimatmålen behöver personbilstrafiken minska 
med 20 procent och tillväxten i lastbilstrafiken inte ökar jämfört med dagens nivå (år 
2010). Känslighetsanalyser har därför gjorts med avseende på ett sådant scenario. 
Analyser av resultaten av de känslighetsanalyser som gjorts för namngivna objekt 
aktuella för den nationella planen presenteras i ett separat PM Känslighetsanalyser av 
beslutsunderlag till infrastrukturplanen 2014-2025. 

 

Högre investeringskostnad 

I huvudanalyserna används en investeringskostnad med femtio procents osäkerhet 
enligt successivmetoden (metod för osäkerhetsanalys av anläggningskostnadskalkyler). 
Femtio procents osäkerhet innebär att sannolikheten att kostnaden ska öka eller minska 
är lika stor. I känslighetsanalysen med högre investeringskostnad prövas en 
investeringskostnad med högre säkerhetsmarginal, åttiofem procents säkerhet. I 
genomsnitt innebar analyserna att investeringskostnaden var knappt tjugo procent 
högre i känslighetsanalysen jämfört med i huvudanalysen. Ju högre osäkerheten är i 
investeringskostnaden, ju större blir skillnaden på de olika osäkerhetsnivåerna och 
därmed blir också påverkan på objektets lönsamhet större i känslighetsanalysen. Enligt 
resultaten av känslighetsanalyserna så innebär en procents ökning av 
investeringskostnaden i genomsnitt ca 2,4 procent lägre nettonuvärde för väg- och 
järnvägsinvesteringar. Av de 34 väg- och järnvägsinvesteringar som var lönsamma i 
huvudanalysen blev 5 olönsamma i känslighetsanalysen. Objekt som har en låg NNK och 
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hög osäkerhet i investeringskostnaden löper störst risk att bli olönsamma. 
Känslighetsanalysen har genomförts för objekten över 200 miljoner kronor. 

 

Högre koldioxidvärdering 

I känslighetsanalyserna värderas koldioxidutsläpp till 3,50 kr/kg, istället för 1,45 kr/kg 
utsläpp. Observeras bör att endast den samhällsekonomiska värderingen av utsläppen 
av koldioxid ändras i känslighetsanalyserna. Koldioxidskatten och alla övriga priser är 
oförändrade, vilket innebär att effekterna på förbrukning av fossila bränslen och utsläpp 
av koldioxid är oförändrade. Det innebär också att antalet resor eller valet av färdmedel 
inte påverkas. Den högre värderingen av koldioxidutsläpp leder till minskad lönsamhet 
för vägprojekt och ökad lönsamhet för järnvägsprojekt. Effekterna av höjd 
koldioxidvärdering går alltså i den riktning man kan förvänta sig, men de är ganska små. 
I genomsnitt ledde högre koldioxidvärdering till en minskning av NNK med 0,03 för 
vägkalkylerna och en ökning av NNK med 0,09 för järnvägskalkylerna. 
Koldioxidvärderingen ökar till mer än det dubbla i känslighetsanalysen (2,4 ggr så stort) 
men det är bara ett enda investeringsobjekt, av 27 objekt med positiv NNK i 
huvudkalkylen, som får negativ NNK på grund av den höga koldioxidvärderingen. Det 
objektet hade en NNK mycket nära noll i huvudanalysen. Känslighetsanalysen har 
genomförts för objekt över 200 miljoner kronor. 

 

Tjugo procent mindre biltrafik och oförändrad lastbilstrafik 

Det kan konstateras att den minskade biltrafiken har stor inverkan på lönsamheten. Av 
21 vägprojekt är 81 procent lönsamma i huvudanalysen, varav 52 procent har hög eller 
mycket hög lönsamhet.  Med tjugo procent mindre biltrafik är mer än hälften av 
projekten olönsamma (52 procent) och bara ett projekt har en hög lönsamhet (5 
procent). Projekt som bara är lönsamma eller svagt lönsamma i huvudanalysen blir 
olönsamma eller mycket olönsamma med 20 procent mindre biltrafik. Detta är relativt 
väntat. Men det finns också ett exempel på projekt som går från hög lönsamhet till 
mycket olönsamt. Det visar att det är svårt att dra några generella slutsatser om effekten 
av minskad biltrafik. Känslighetsanalysen har genomförts genom att öka kostnaderna 
för bilkörning i modellerna till dess att biltrafiken minskat med 20 procent. I själva 
verket vet vi dock inte vilka styrmedel som skulle komma att tillämpas för att 
åstadkomma 20 procents minskning i verkligheten och det är inte sannolikt att 
minskningen skulle fördelas jämnt över alla vägar och objekt. Känslighetsanalysen har 
genomförts för alla objekt över 200 miljoner kronor där en samhällsekonomisk kalkyl 
har tagits fram. Det har inte genomförts analyser av vad det skulle innebära för 
järnvägsobjekt om biltrafiken minskade i motsvarande grad, men det är rimligt att anta 
att dessa blir lönsammare. 

 

Noll trafiktillväxt eller högre trafiktillväxt 

Känslighetsanalyser med avseende på trafiktillväxt har gjorts för de flesta objekt över en 
miljard kronor. Det är bara några få objekt som faller i den kategorin, vilket gör att det 
inte går att dra några generella slutsatser. Men det kan ändå vara intressant att redovisa 
de exempel som finns. I känslighetsanalyserna med nolltillväxt har alla sex objekten 
negativ NNK trots att fyra av objekten var lönsamma i huvudanalysen. För 
känslighetsanalyserna med hög tillväxt är tendensen att de olönsamma projekten 
fortsätter att vara olönsamma men att de redan lönsamma blir mer lönsamma.   

Nedan visas en tabell med exempel från de känslighetsanalyser som har genomförts. 
Resultaten visar att trafiktillväxten har en relativt stor betydelse för lönsamheten för en 
del objekt men också att detta varierar mycket mellan objekten. 
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Objekt  NNK * 
 Huvud-

analys 
Noll-
tillväxt 

Hög 
tillväxt 

Järnväg:     

Kaunisvaara-Svappavaara 0,1 -0,3 0,4 

Sjö:     

Göta älv-Vänerstråket  -0,4 -0,5 -0,3 

Västlänken, inkl. planskildhet Olskroken -0,1 -0,3 0,01 
Väg:     

E22 Linderöd-Vä   0,6 -0,3 1,1 

E20 Genom Alingsås    0,5 -0,00 - 

E20 Förbi Mariestad    -0,7 -0,8 -0,6 

E20 Alingsås-Vårgårda  0 -0,3 0,2 

Skurubron 2,2 -0,5 9,8 
Tabell 11. Känslighetsanalyser med olika trafiktillväxt för vissa objekt dyrare än en 
miljard kronor.   
* Nettonuvärdeskvoterna för några objekt i denna tabell har sedermera justerats en 
aning för ett felaktigt kalkylvärde i ett av analysverktygen (EVA). Här redovisas det 
ojusterade värdet eftersom känslighetsanalyserna inte har justerats. I 
känslighetsanalyserna är skillnaden mellan alternativen bedömts vara mest 
intressant. Korrekt NNK återfinns i Bilaga 2. 

6.2 Samhällsekonomisk analys av åtgärdsområden  
I förslaget till nationell plan satsas 39,7 miljarder kronor på olika åtgärdsområden. I 
länsplanerna satsas totalt omkring 19 miljarder. Exakt vilka åtgärder medlen kommer 
att användas till ska utarbetas successivt inom ramen för Trafikverkets 
verksamhetsplanering i samarbete med länsplaneupprättarna. Det går därför inte att 
effektberäkna effekterna av dessa åtgärder i förväg med någon noggrannhet. Ambitionen 
har varit att lönsamhetsberäkna typåtgärder för ett antal områden. Sammantaget är 
Trafikverkets slutsats att satsningarna på dessa åtgärdsområden ofta uppvisar god 
potential för lönsamhet.  

Studeras fördelningen av nyttorna framgår att tillgänglighetseffekter är den största 
posten, följt av trafiksäkerhetsnyttor. Vissa satsningar bedöms inte vara 
samhällsekonomiskt lönsamma utan genomförs med stöd i andra bedömningar. 
Exempel på sådana är ATK och sänkt hastighetsgräns på väg. 

Bland miljöåtgärderna är det bara bullersatsningar som har kunnat 
lönsamhetsberäknats. De utgör ungefär en tredjedel av de medel som satsas på 
miljöåtgärder i nationell plan. Med ett antagande om att ca 1,8 miljarder av bullerpotten 
går till fasadåtgärder och bullerskärmar bedöms NNK ligga på 2,6 för typiska 
fasadåtgärder och på 1,9 för typiska skärmåtgärder. 

Vissa åtgärder på järnväg har lönsamhetsberäknats, däribland optimering av 
signalsystem, trimning av driftplats och nya och förlängda plattformar. Dessa 
beräkningar baseras på specifika exempel och det är svårt att uppskatta om de 
effektbedömningar som används är rimliga att överföra till detta bredare 
typåtgärdssammanhang. De utförda analyserna visar dock på mycket god potential för 
lönsamhet. 

Potten i nationell plan på 1,3 miljarder som planeras gå till satsningar för ökad cykel 
uppvisar en samhällsekonomisk lönsamhet kring NNK = 0. I lönsamhetsbedömningen 
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ingår endast cykelväg och vissa säkerhetsåtgärder medan potten är tänkt att användas 
även till andra, mer svårbedömda, satsningar såsom cykelparkeringar. 

De tre typåtgärder som lönsamhetsbedömts är mötesseparering och höjd 
hastighetsgräns (drygt 5,5 miljarder), ATK på sträcka (720 miljoner) samt sänkning av 
hastighetsgräns (uppskattningsvis 30 miljoner). Sänkning av hastighetsgräns bedöms 
inte bidra till samhällsekonomisk effektivitet eftersom den negativa effekten av förlängd 
res- och transporttid dominerar. Däremot är det på grund av den låga åtgärdskostnaden 
en kostnadseffektiv åtgärd för att uppnå förbättrad trafiksäkerhet. Samma slutsats dras 
vid lönsamhetsbedömning av trafiksäkerhetskameror. Mötesseparering bedöms 
däremot uppvisa god potential för lönsamhet, vilket främst följer av de restidsvinster 
som uppkommer när hastighetsgränsen kan höjas. En faktor som påverkar 
lönsamhetsbedömningen mycket är den trafikmängd som förutsätts på den väg där 
typåtgärden genomförs. En annan är om trafiksäkerhetskameror antas finnas etablerade 
på sträckan innan åtgärden genomförs. 

Satsningen på stängsling och kameraövervakning av järnväg på ca 1,5 miljarder 
uppvisar, med de osäkra effektsamband som finns tillgängliga, potential för god 
lönsamhet, NNK i schablonberäkningarna hamnar på drygt 5.  

Investeringar i förstärkt kraftförsörjning föreslås uppgå till 5 miljarder kronor och är en 
förutsättning för att realisera de trafikökningar som förväntas som en följd av 
planförslagen.  

För åtgärdsområden i länsplanerna har samhällsekonomiska effekter inte beräknats 
eftersom åtgärder inte har specificerats på en sådan detaljnivå att det blir meningsfullt, 
men diskussion kring lönsamhet av potter ovan kan till viss del anses gälla även för 
åtgärder i länsplanerna. 

6.3 Samhällsekonomisk analys – underhåll av belagd väg 
Underhåll av belagd väg ger minskade trafikantkostnader genom att bland annat 
reducera ojämnheter och spårdjup. Den viktigaste nyttan i kalkylen till följd åtgärder 
som reducerar ojämnheter i vägytan är restidsvinster. De nyttor som kan beskrivas är 
enbart de som beror på förändring av ojämnheter (IRI). Även om HDM-modellen som 
tillämpas skulle ta hänsyn till spår och andra tillståndsvariabler så saknas effektmodeller 
för att värdera effekterna monetärt. Det innebär att nyttan av åtgärderna underskattas, 
speciellt på det högtrafikerade vägnätet, där spårdjup är en viktig variabel. Detta innebär 
att den beräknade NNK alltid är för låg och endast kan användas som jämförelse mellan 
olika scenarios och inte som jämförelse mellan exempelvis underhåll och investering.   

I bedömningen som ligger till grund för planförslaget vägs även samhällsekonomiska 
bedömningar av andra variabler än längsgående ojämnheter in. Det är då främst 
spårdjup som har visat sig viktig för trafikanterna och såväl har effekt på säkerhet och 
komfort, samt vägnätets robusthet som helhet. 

Här redovisas resultaten från en strategisk analys där vi prioriterat efter maximal 
förändring av ojämnheter (IRI). För varje scenario anges en snittkostnad under 
perioden 2014-25, samt årliga min och max värden för perioden. I analysen har olika 
tillstånd som kan uppnås vid olika scenarier tagits fram. Därefter jämförs vilka av dessa 
scenarier som ger högst nytta. Analysen har genomförts för olika budgetnivåer.  

 

Resultaten presenteras i tabellen nedan. Observera att även om kostnaden anges som 
jämn så finns det fortfarande variationer under perioden. Alla kostnader anges i 2010 
års priser. 
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 Scenario NNK NNK Rangordning 

1 Obegränsad budget 2100 miljoner per år 0,70 1 

2 Avtagande budget 2150 miljoner per år 0,17 2 

3 Jämn budget 2400 miljoner per år 0,12 5 

4 Jämn budget 2350 miljoner per år 0,14 4 

5 Jämn budget 2250 miljoner per år 0,14 3 

6 Jämn budget 2050 miljoner per år 0,10 6 
Tabell 12: Samhällsekonomiska effekter av underhåll av belagd väg 

 

På basis av analysen ovan så skulle såväl scenario 3, 4 och 5 vara realistiska alternativ 
beroende på vilken budget som finns. De två första innebär i princip att samtliga 
åtgärder genomförs det första året i planperioden och är därför inte så intressanta. De 
ger dock en bild av att det skulle löna sig rent samhällsekonomiskt att ha en relativt 
framtung plan för vägnätet.  

Det förslag som förs fram som planförslag är ett förslag som ligger närmast scenario 5 
”Jämn budget 2250 mkr per år”. Det är en marginellt framtung plan för belagd väg. Det 
innebär att nyttorna från det förbättrade transportsystemet kommer lite tidigare i 
planperioden.  

I det förslag som presenteras förväntas det ske förbättringar för samtliga vägtyper. De 
mest trafikerade vägarna prioriteras. Det är även av stor vikt att säkerställa att 
stamvägnätet håller en jämn och förhållandevis hög standard. Planförslaget förväntas 
även bidra till en förbättring av de vägar som är utpekade som viktiga för näringslivet. 
Det sker via en kombination av underhåll av belagd väg och den bärighetssatsning som 
genomförs. Förhoppningen är att under planperioden kunna genomföra en hållbar 
förbättring för detta vägnät.  Förutsättningarna för analysen beskrivs kortfattat i bilaga 
1. Utvecklingen av tillståndet på vägnätet kan beskrivas med avseende på vägtyper enligt 
Bilaga 4. 

6.4 Samhällsekonomisk analys - reinvesteringar i järnvägsnätet 
För drift och underhåll av järnvägar saknas i stort sett nödvändiga effektsamband för att 
de ska gå att göra samhällsekonomiska analyser för förebyggande och avhjälpande 
underhåll. Kunskapen om vilka effekter dessa åtgärder har är inte tillräcklig för att 
kunna tillämpas i samhällsekonomiska kalkyler.  

Däremot finns nu en metod för att uppskatta nyttan av reinvesteringar i järnvägsnätet. 
Analyserna görs med relativt grova effektsamband men belyser den samhällsekonomiska 
konsekvensen av de reinvesteringar som föreslås inom ramen för planförslaget.  

Analysen visar att det är samhällsekonomiskt motiverat att prioritera de trafikintensiva 
banorna. Även om förutsättningarna för uppdämt behov under hela planperioden visar 
sig vara helt annorlunda, eller om principerna för när komponentutbyte bör ske ändras 
eller om tillgången på ekonomiska medel skulle förändras är analysens resultat att 
brister på de hårt trafikerade bantyperna bör prioriteras allra högst för att få ut största 
möjliga samhällsekonomiska nytta. 

 

Uppdämt reinvesteringsbehov 
Olika komponenter i järnvägssystemet har olika teknisk livslängd. Teknisk livslängd är 
den tid under vilket en teknisk komponent uppfyller avsedd funktion med "normalt 
underhåll". Den tekniska livslängd är därmed den tid efter vilken underhållskostnaderna 
överstiger de kostnader som skulle uppstå om komponenten byts ut. Om komponenten 
byts ut minskar underhållskostnaderna samtidigt som kapitalkostnaderna ökar.  
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När den tekniska livslängden har överskridits kan man tala om uppdämt 
reinvesteringsbehov. Kostnaderna för att inte reinvestera kan uppkomma i form av 
ökade underhållskostnader, restidsförluster på grund av att infrastrukturrelaterade 
förseningar blir vanligare eller, om det har gått riktigt långt, genom att hastigheten på en 
bansträcka måste reduceras av säkerhetsskäl. Storleken på det uppdämda 
reinvesteringsbehovet utryckt i kronor baseras på kostnaden för att återställa en 
anläggningskomponent som har överstigit sin tekniska livslängd. I praktiken kan den 
hålla längre eller kortare tid än den förväntade livslängden. 

 
Effektsamband för reinvesteringar 
De effekter som inkluderas i den samhällsekonomiska analysen av reinvesteringar är de 
förseningar i persontågstrafiken som orsakas av fel i infrastrukturen. Dagens 
infrastrukturrelaterade förseningar är utgångspunkt för analysen och antas vara lika 
stora i framtiden om anläggningsstatusen inte förändras. Förseningarna antas kunna 
påverkas av ökade eller minskade reinvesteringsinsatser, som i sin tur leder till 
förändrat tillstånd jämfört med dagsläget. Det bör påpekas att beräkningarna inte 
omfattar förseningskostnader för godstrafiken eller påverkan på tågdriftskostnader. De 
bedöms vara av marginell natur enligt ASEK 5 och därmed bedöms de inte påverka den 
övergripande slutsatsen rörande planförslaget.  

Inom ramen för kapacitetsuppdraget (TRV 2012/108) gjordes bedömningen att om hela 
det uppdämda reinvesteringsbehovet åtgärdades skulle det bidra till att minska de 
infrastrukturrelaterade tågförseningarna med i genomsnitt 35 procent. Dessa samband 
har även legat till grund för de samhällsekonomiska analyser som redovisas här, men nu 
antas att effekten varierar mellan 25 till 50 procent med ett punktvärde om 35 procent. 
Här antas dessutom att effekten är proportionell i förhållande till hur mycket 
reinvesteringsbehov som åtgärdas. Om hälften av det uppdämda reinvesteringsbehovet 
åtgärdas antas (35%*0,5) det vill säga 17,5 procent av förseningarna åtgärdas. Om 
reinvesteringsbehovet byggs upp med 10 procent antas det att förseningarna ökar med 
(35%*0,1) det vill säga 3,5 procent. Det är som sagt ett enkelt effektsamband som bygger 
på expertbedömningar från kapacitetsuppdraget. Mer forskning behövs för att bekräfta 
och verifiera dessa samband. För att hantera osäkerheterna genomförs 
känslighetsanalyser.  

 

Exempel på analys av prioritering av reinvesteringar 
Analysen visar att det är samhällsekonomiskt motiverat att prioritera de trafikintensiva 
banorna. Detta gäller oavsett om principerna för när komponentutbyte bör ske ändras 
eller om tillgången på ekonomiska medel förändras.  

Analysen som genomförts visar alltså att, om de avsatta medlen inte räcker till för att 
åtgärda alla reinvesteringsbehov, är det samhällsekonomiskt riktigt att prioritera de 
högtrafikerade banorna. 

I exempelanalysen har ett huvudalternativ använts, där avsatta medel inte räcker för att 
åtgärda hela reinvesteringsbehovet. Detta för att visa att det då skulle vara mest 
fördelaktigt ur samhällsekonomisk synpunkt att prioritera bantyp 1 och 2. Analysen 
utgår från antagandet om förseningsvinster på 35 procent om allt uppdämt 
reinvesteringsbehov påverkas. I känslighetsanalyser har förseningsvinster på 25 till 50 
procent prövats. Motivet till intervallet är att det motsvarar de lägsta respektive högsta 
bedömningarna av effekter i kapacitetsuppdraget.   Därutöver har beräkningar 
genomförts för ett alternativ där reinvesteringarna fördelas jämnt över planperioden. 
Resultaten visar att en jämnare fördelning har en något högre lönsamhet.  Resultaten 
sammanfattas i tabellen nedan.  
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Bantyp 

 

Huvudalternativ 
 
(Förseningarna minskar 
i snitt 35 procent)  

Känslighetsanalys 

(Förseningarna minskar 
25/50 procent)   

Jämnt fördelad 
reinvesterings-
plan 

Bantyp 1 7.1 miljarder 5.1 / 10.2 miljarder 7.8 miljarder 

Bantyp 2 2.0 miljarder 1.4 / 2.9 miljarder 2.2 miljarder 

Bantyp 3 -0.6 miljarder -0.5 / -0.9 miljarder -0.6 miljarder 

Bantyp 4 oförändrat oförändrat oförändrat 

Bantyp 5 oförändrat oförändrat oförändrat 

Tabell 13: Samhällsekonomisk effekt av reinvesteringar i järnvägsanläggningen 

 

När effekten uppnåtts består den högre punktligheten fram till år 2055, trots att 
kalkylen inte innehåller några ytterligare satsningar på drift och underhåll bortom år 
2025. Här i ligger det implicita antagandet att regeringen och Trafikverket kommer att 
underhålla och reinvestera järnvägen på ett sådant sätt att anläggningens genomsnittliga 
ålder hålls på en konstant nivå.  

I denna analys görs också antagandet att anslagen för underhåll och reinvesteringar i 
framtiden kommer att ligga på en nivå som gör att anläggningskapitalet bibehålls efter 
planperioden. 

6.5 Samhällsekonomisk analys av höjda banavgifter 
Trafikverket har haft regeringens uppdrag att redovisa hur banavgifter kan utformas 
som ekonomiskt styrmedel på det statliga järnvägsnätet. Inom ramen för uppdraget har 
det gjorts en förnyad analys av banavgifternas samhällsekonomiska effekter. Uppdraget 
redovisades i rapporten Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta. Delredovisning 
2013-05-24. Trafikverket har tidigare analyserat vilka effekter som höjda banavgifter får 
med utgångspunkt i fastställd plan för 2010–2021, dels för olika delar av 
järnvägsmarknaden dels på en aggregerad nivå för samhället som helhet. Trafikverket 
har nu uppdaterat analysen i vissa delar.  

En utgångspunkt för uppdraget har varit att banavgifterna ska ge viss finansiering av 
planerade underhållsåtgärder. Trafikverkets avsikt är att banavgifterna under 
planeringsperioden successivt ska anpassas till den nivå som lagstiftningen på området 
förutsätter, dvs. åtminstone till de marginalkostnader som järnvägstrafiken ger upphov 
till inom ramen för infrastrukturförvaltningen. Banavgifterna bör oavkortat gå till 
infrastrukturförvaltning (drift, underhåll och reinvesteringar). 

En beräkning av järnvägstrafikens marginalkostnader, som banavgifterna minst bör 
täcka enligt järnvägslagen, redovisas i tabell 14. Slutsatsen är att intäkterna av 
banavgifter år 2012 understeg marginalkostnaderna med drygt 500 miljoner kronor. Då 
har inga andra kostnader beaktats än de som gäller infrastrukturförvaltning. Av 
differensen har en relativt stor del samband med godstrafik. 
 

Intäkter och marginalkostnader 2012 Person- och godstrafik 

Intäkter av banavgifter 854 

Marginalkostnader (infrastruktur) 1 370 

Differens  -516 
Tabell 14. Banavgifter och indikativa marginalkostnader 2012 (miljoner kronor i 
löpande priser) 
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Analysen indikerar att det högre kostnadstryck som uppstår genom avgifterna, allt annat 
lika, kan dämpa efterfrågan på järnvägstransporter på ett sätt som minskar samhällets 
välfärd. I analysen har vi dock inte kunnat ta hänsyn till den nytta för järnvägssystemet 
som den föreslagna strukturen ska bidra med. Trafikverket anser att tillämpliga 
bestämmelser inte lämnar utrymme för att ta ut banavgifter som understiger den 
lagstadgade miniminivån. Verket kommer fortlöpande att följa upp effekten av de 
banavgifter som tas ut. 

6.6 Samhällsekonomisk analys av införandet av ERTMS 
ERTMS är ett gemensamt europeiskt signalsystem som syftar till att underlätta 
gränsöverskridande trafik och att gemensamt driva utvecklingen av en ny generation 
signal- och säkerhetssystem. Idag används ett antal olika signalsystem i Europa, vilket 
betyder att gränsöverskridande järnvägsfordon måste ha flera signalsystem installerade 
och lokföraren måste ha utbildning för vart och ett av dessa. 

Dessutom innebär ERTMS effekter i form av lägre kostnader för underhåll och 
reinvesteringar, ökning av den tillgängliga kapaciteten samt möjlighet till ökad maximal 
hastighet. Nedan beskrivs av samhällsekonomiska effekter till följd av ERTMS för 
Trafikverket och för den svenska persontågtrafiken. Effekter för godstågstrafiken ingår 
inte i beräkningarna, inte heller eventuella effekter till följd av ökad interoperabilitet. 
Beräkningarna beskrivs utförligare i PM 20130508_Samhällsekonomiska effekter av 
ERTMS som finns på Trafikverkets hemsida. 

Införandet av ERTMS är en utdragen process, först år 2035 beräknas hela järnvägsnätet 
vara färdigutrustat. I beräkningarna har vi förutsatt att trafikeffekterna uppstår gradvis i 
takt med att det nya signalsystemet blir installerat. I en känslighetsanalys beräknas 
samhällsekonomiska effekter i fallet att trafikeffekterna uppstår först då hela nätet är 
färdigutrustat, det vill säga år 2036. 

Införande av ERTMS innebär att nuvarande signalsystem ATC byts ut mot det nya 
signalsystemet ERTMS. Kostnadsmässigt innebär det att reinvesteringar i 
signalsystemet tidigareläggs i förhållande till när i tiden reinvesteringarna i nuvarande 
signalsystem skulle ha genomförts. Denna tidigareläggningskostnad gäller i första hand 
Södra stambanan. I tabell 15 visas årliga kostnader i de båda alternativen ERTMS 
(utredningsalternativ) och ATC (jämförelsealternativ).  
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År  ERTMS  ATC  
 Reinvesteri

ngar 
Södra 
stambanan 

Övriga 
nätet 

SUMMA SUMMA 

2013  800  0  0  800  1 000  
2014  600  0  0  600  1 000  
2015  600  0  0  600  1 000  
2016  300  867  0  1 167  1 000  
2017  200  867  0  1 067  1 000  
2018  200  867  370  1 437  1 000  
2019  100  867  370  1 337  1 000  
2020  0  867  370  1 237  1 000  
2021  0  867  370  1 237  1 000  
2022-2035  0  0  1237/år  1 237/år  1 000/år  
2036-2046  0  0  0  0  1 000/år  
2047-  800  0  0  800/år  1 000/år  
NUVÄRDE   23 550 26 930  
Tabell 15: Infrastrukturkostnader 
 
 
Kalkylposter, Nuvärde miljoner kronor 
Infrastrukturkostnader  +3 380 

ERTMS (utredningsalternativ) -23 550 

ATC (Jämförelsealternativ) +26 930 
Tågoperatörer (persontrafik)  +5 880 

Signalutrustning fordon ERTMS (utredningsalternativ) -3 450 

Signalutrustning fordon ATC (jämförelsealternativ) +720 

Ökade biljettintäkter resandeökning +7 340 

Förändrad fordonskostnad (kortare tidtabellstider, ökat resande) +1 270 
Resenärer +17 270 

Kortare restider +17 270 
Totalt +26 530 
Tabell 16: Samhällsekonomiska effekter av ERTMS, nuvärde miljoner kronor; 
huvudanalys (http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-
underhalla/Jarnvag/Trafikstyrningssystemet-ERTMS/Aktuellt-ERTMS/2013/2013-
06/Sodra-stambanan-far-ny-trafikstyrning-2017/) 
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7. Effekter av några av de största investeringarna 
 

Här beskrivs effekterna kort för var och en av de allra största, ej påbörjade, namngivna 
objekten. Analyserna presenteras utförligare i den samlade effektbedömningen för 
respektive åtgärd på trafikverkets hemsida. I länsplanen förekommer inte objekt i 
motsvarande storleksordning. 

Ostlänken 
Södra stambanan mellan Norrköping-Linköping och Västra stambanan mellan 
Katrineholm -Flen-Järna är hårt trafikbelastade, vilket medför förlängda restider och 
risk för stora störningar. Det har även varit svårt att göra tidtabeller med önskvärda 
avgångstider för den regionala trafiken.  Att utöka trafiken är i princip omöjligt på de 
kritiska dimensionerande sträckorna. Med kortare restid mellan Östergötland och 
Stockholmsområdet skulle regionerna kunna knytas samman till en 
arbetsmarknadsregion. 

Den investering som föreslås för att förbättra situationen är Ostlänken. Syfte med 
Ostlänken är att stärka kommunikationerna inom regionen och knyta Östergötland, 
Södermanland och Mälardalen närmare varandra, samtidigt som kapacitet frigörs på 
både Västra och Södra stambanan. Ostlänken är även tänkt som en del av framtida 
stambana mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.  

Kostnaden för åtgärden är ca 36 miljarder i prisnivå 2013-06. Åtgärden innebär att ett 
nytt dubbelspår för höghastighetståg byggs mellan Linköping och Järna via Norrköping 
och Skavsta/Nyköping.  

I den samhällsekonomiska kalkyl som upprättats för Ostlänken har 
nettonuvärdeskvoten beräknats till 0. De ej prissatta effekterna som inte ingår i den 
samhällsekonomiska kalkylen, bedöms vara positiva och sammantaget bedöms projektet 
vara samhällsekonomiskt lönsamt. De största nyttorna utgörs av minskade restider för 
tågresenärer och ökade biljettintäkter för tågtransportföretag.  

Den kortare restiden som projektet medför står i konflikt med de intrång i landskapet 
som en ny järnväg medför. Lokalt motverkar miljömålet avseende landskap med intrång 
i Natura 2000-områden och områden av kulturmiljöintresse. Samtidigt ger projektet 
positiva effekter genom att fler väljer att åka tåg framför bil eller flyg. 

Förbifart Stockholm 
Dagens trafiksystem i Stockholm är sårbart med ett begränsat antal passager över 
Saltsjö-Mälarsnittet. Systemet är i huvudsak radiellt uppbyggt, vilket innebär att de 
flesta huvudlederna strålar samman i Stockholms innerstad. Stjärnstrukturen, med få 
och korta tvärförbindelser, innebär att infarterna och lederna i centrum även belastas 
med trafik som inte har något ärende i stadskärnan utan enbart passerar detta område i 
brist på bättre alternativ mellan norra och södra Stockholm. Även nationell och regional 
trafik med start- och målpunkter utanför Stockholm passerar därmed i omedelbar 
anslutning till den centrala staden. 

En ny förbindelse över Saltsjö-Mälarsnittet kan bidra till en region med en 
sammanhängande arbets-, service och bostadsmarknad, möjliggöra fortsatt utveckling 
och tillväxt i regionen, bidra till den i den regionala utvecklingsplaneringen utpekade 
strategin för regionala kärnor, minska sårbarheten i trafiksystemet och avlasta de 
centrala infarts- och genomfartslederna. 

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm med start vid 
Kungens Kurva, tunnel under Lovön via Hjulsta och en anslutning till nuvarande E4 vid 
Häggvik. Av den 21 km långa sträckan planeras cirka 18 km att gå i tunnel. Ytlägena 
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begränsas till rampanslutningar vid Skärholmen, på Lovön, Johannelund och Lunda, vid 
Hjulsta och Akalla trafikplatser samt sträckan mellan Akalla och Häggvik. Restiden för 
hela sträckan beräknas till 15 minuter för den färdiga leden. 

I den samhällsekonomiska kalkyl som har upprättats för Förbifart Stockholm har 
nettonuvärdeskvoten beräknats till 1,4. I beräkningen förutsätts att E4 breddas på 
sträckan mellan Vårby trafikplats och Fittja trafikplats, för att möjliggöra en uppdelning 
i 2+2+2+2 körfält. Denna åtgärd ingår inte i den successiva kalkylen men kostnaden för 
detta på 440 miljoner kr är tillagd i den samhällsekonomiska analysen. Åtgärden att 
bredda E4 ingår inte som en namngiven investering i planförslaget. 

Av de prissatta effekter som ingår i kalkylen utgör tidsvinster för resenärer och 
godstransporter de största nyttoposterna. De ej prissatta effekterna bedöms vara både 
positiva och negativa. Sammantaget bedöms åtgärden vara samhällsekonomiskt lönsam. 

Det finns en målkonflikt mellan miljö och tillgänglighet. Utbyggnaden av Förbifart 
Stockholm beräknas ge positiva effekter på tillgängligheten och samhällsekonomin.  
Samtidigt bedöms den ge ett negativt bidrag till den långsiktiga ekologiska hållbarheten 
då den innebär intrång i natur- och kulturmiljöer och bidrar till ökad biltrafik, ökad 
energiförbrukning och ökade utsläpp av växthusgaser. Vägen går till största del i tunnlar 
för att minimera intrång i natur- och kulturmiljöer.  

Västlänken med planskild anslutning i Olskroken 
Idag råder stora kapacitetsproblemen på järnvägen i och runt Göteborg samt trängsel 
och långa restider i Göteborgs lokaltrafik. Syftet med Västlänken är att öka kapaciteten 
på Göteborg C och samtidigt förbättra tillgängligheten till centrala Göteborg samt 
möjliggöra genomgående tåglinjer.  

Västlänken är en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg, varav 6 km i tunnel under 
Göteborg, med en ny underjordisk station vid Göteborg C samt två nya stationslägen vid 
Haga och Korsvägen. Vidare syftar åtgärden till att underlätta resandet i Göteborg och 
Västsverige, ge en avlastning till den lokala kollektivtrafiken kring centralstationen, ge 
ökad kapacitet för pendeltågstrafiken, samt minska sårbarheten i järnvägssystemet. 
Förstärkt kapacitet på och runt Göteborgs Central skapar förutsättningar för en framtida 
ny stambana för snabbtåg mellan Stockholm, Jönköping och Göteborg. Västlänken 
möjliggör förstärkt stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationer.  

En planskild järnvägskorsning i Olskroken är en förutsättning för att en stor del av 
effekterna av Västlänken ska falla ut. Åtgärderna har därför analyserats tillsammans i 
denna planomgång. Båda åtgärderna ingår i planförslaget Kostnaden för Västlänken och 
den planskilda anslutningen i Olskroken är sammantaget ca 26 miljarder kr i prisnivå 
2013-06. Nettonuvärdeskvoten för Västlänken, inklusive den planskilda anslutningen i 
Olskroken, är beräknad till -0,1.  

Särskilda kalkyler har genomförts för att beräkna nyttan av Västlänken och Olskroken 
var för sig. För enbart Västlänken, utan planskildhet i Olskroken, beräknas 
nettonuvärdeskvoten till -0,5, vilket är kraftigt olönsamt. Nettonuvärdeskvoten för 
enbart den planskilda lösningen i Olskroken har beräknats till 3,2, vilket är en mycket 
lönsamt.  I den beräkningen förutsetts att Västlänken har byggs ut före Olskroken och 
därmed ingår i det så kallade jämförelsealternativet.  

De ej prissatta effekterna av Västlänken, inklusive planskild anslutning i Olskroken, 
bedöms vara positiva och stora. Den sammantagna bedömningen är att det är osäkert 
om åtgärden tillsammans är samhällsekonomiskt lönsamma. Av de prissatta effekterna 
utgör nyttor för resenärer såsom minskade restider och minskad trängsel den största 
nyttoposten.  För åtgärden har inga övergripande målkonflikter utöver konsekvenser för 
kulturmiljön samt störningar och effekter under byggtid kunnat identifieras. Den 
samhällsekonomiska kalkylen med prissatta effekter visar att åtgärdens lönsamhet är 
osäker. I en känslighetsanalys med ökat kollektivtrafikresande kan dock Västlänken med 

49 
 



planskild anslutning i Olskroken bedömas som lönsam. Dessutom bidrar åtgärden 
positivt till långsiktig hållbarhet och medverkar till att uppfylla transportpolitiska mål 
såsom bättre miljö samt ökad tillgänglighet och tillförlitlighet i transportsystemet. 
Västlänken ingår i det Västsvenska paketet som medfinansieras av lokala och regionala 
parter. Denna medfinansiering är ett uttryck för den regionalekonomiska nytta som 
dessa parter anser att Västlänken har. Trafikverket anser sammanfattningsvis att 
Västlänken kommer att bidra till en positiv regional utveckling i området, vilket också 
kommer att ha nationell betydelse, och att projektet med detta vidare synsätt är 
samhällsekonomiskt motiverat. 

Göteborg-Borås, etapp Mölnlycke-Bollebygd 
Göteborg-Borås är en av landets största pendlingsrelationer men kust till kustbanan på 
delsträckan Göteborg-Borås är enkelspårig och har låg standard. Järnvägsinvesteringen 
Göteborg-Borås, etapp Mölnlycke-Bollebygd, är ett första steg på vägen till ett komplett 
dubbelspår Göteborg-Borås som ska ge bättre kapacitet, bättre restider och en koppling 
till Landvetter flygplats som är Sveriges näst största flygplats. Etappen är tänkt som ett 
första steg av en ny stambana mellan Göteborg och Stockholm byggd för 
höghastighetståg.  

Åtgärden omfattar 27 km nytt dubbelspår med höghastighetsstandard, ej anpassat för 
godståg. I analysen ingår även ett antagande om att mötesstationen i Standarden 
anpassas till tretågsmöten mellan två persontåg och ett godståg. Kostnaden för åtgärden 
är drygt 6 miljarder kr i prisnivå 2013-06. 

I den samhällsekonomiska kalkyl som upprättats för Mölnlycke-Bollebygd har 
nettonuvärdeskvoten beräknats till -0,6. Av de prissatta effekterna utgör nyttor för 
resenärer i termer av minskade restider, reskostnader, vägavgifter och vägskatt den 
största nyttoposten. De ej prissatta effekterna bedöms vara både positiva och negativa. 
Sammantaget bedöms åtgärden vara samhällsekonomiskt olönsam. Åtgärden medför 
positiva effekter för resenärer och klimat men negativ påverkan på landskapet.  

Mölnlycke-Bollebygd analyserad som en enskild etapp är en samhällsekonomiskt 
olönsam åtgärd.  Åtgärden kan dock också utvärderas utifrån ett vidare perspektiv som 
ett första steg i en utbyggnad av hela sträckan Göteborg-Borås och en ny stambana 
Göteborg - Stockholm. Lönsamheten för hela sträckningarna har inte utvärderats inom 
ramen för planarbetet. 
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8. Prognoser över transporternas utveckling – 
viktiga underlag för effektberäkningen 

År 2025, när de åtgärder som föreslås i planen förväntas vara genomförda, kommer 
samhället att ha förändrats på olika sätt. Befolkningen har vuxit och det har skett en 
ekonomisk utveckling som i sin tur påverkat sysselsättningen i olika branscher. Det har 
skett geografiska omflyttningar av boende och arbetsplatser. Inkomster, priser och 
avgifter har förändrats. Allt detta spelar stor roll för hur det framtida transportsystemet 
kommer att användas av medborgare och näringsliv.  

Trafikverket har i uppdrag att ta fram och erbjuda prognoser över hur gods- och 
persontrafiken inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart utvecklas.  För åtgärdsplaneringen 
har en ny prognos tagits fram. Prognosen ligger till grund för effektberäkningar och 
samhällsekonomiska analyser av åtgärderna i planförslaget (för drift och underhåll 
bedöms dock effekterna relativt infrastrukturens nuvarande tillstånd). Prognoserna ska 
ses som indikatorer på vilken utveckling som kan komma att ske givet att de 
förutsättningar som antas också inträffar. Syftet är att skapa tydliga och jämförbara 
förutsättningar för samhällsekonomiska beräkningar. 

Prognosåret är valt till 2030, fem år efter att planförslaget förväntas ha genomförts. De 
prognoser som beskrivs här utgör jämförelsealternativ, JA, i Trafikverkets 
samhällsekonomiska kalkyler. De jämförs mot ett utredningsalternativ, UA, som bara 
skiljer sig från jämförelsealternativet genom den åtgärd som ska analyseras. Det har 
även tagits fram tillväxttal för person- och godstrafik till 2050 som använts i de 
samhällsekonomiska analyserna.  

Omvärldsförutsättningar 
Viktiga underlag för transportprognoser är regeringens långtidsutredning, 
Konjunkturinstitutets prognoser om ekonomisk utveckling och SCB:s 
befolkningsprognoser.  Långtidsutredningen SOU 2008:108 med scenarier för den 
svenska ekonomins utveckling fram till år 2030 och SCB:s befolkningsprognos från 2011 
har använts. Långtidsutredningen scenarier har brutits ned geografiskt och på fler 
branscher för att beräkna den framtida efterfrågan på godstransporter. 

I jämförelse med Trafikverkets kapacitetsuppdrag från 2012 har vissa justeringar gjorts 
som innebär att befolkningen växer med ytterligare cirka 300 000 personer till år 2030. 
Det innebär även fler sysselsatta och en ökad produktion. Exporttillväxten och i 
synnerhet importtillväxten 2005-2030 har justerats uppåt i syfte att uppnå bättre 
konsistens med Långtidsutredningen. Justeringarna får bland annat till följd att 
efterfrågan på godstransporter förväntas öka i en snabbare takt än vad som antogs i 
kapacitetsuppdraget.  

Övriga underlag utgörs av en skattad efterfrågan för basåret 2006, en 
utrikeshandelsprognos, en transitprognos och en varuvärdesprognos. Dessa underlag är 
i stort sett desamma som användes i Kapacitetsutredningen, med den skillnaden att 
prognosåret nu är 2030 istället för 2050. 

 Alla förutsättningar som har legat till grund för beräkningar beskrivs i Trafikverkets 
rapport Modellanpassade indata- och omvärldsförutsättningar 2012. 
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Figur 4: Befolkningsutveckling 1990-2030 för ett urval av län. Index 1990 = 1. 

Persontransportprognoser 
Under 2011 tog Trafikverket fram persontrafikprognoser i samband med 
kapacitetsutredningen för transportsystemet. Sedan dess har förutsättningarna 
förändrats och uppdaterats. Bland annat har basåret, det vill säga bilden av nuläget, 
uppdaterats från 2006 till 2010, inklusive nya socioekonomiska data och trafiknät. Nya 
befolkningsprognoser har även tagits fram för åren 2030 och 2050. 

Inom arbetet med nationell transportplan 2014-2025 utgår Trafikverket från ett 
scenario med färdigbyggd infrastruktur enligt nuvarande transportplan 2010-2021 och 
där trafikpåverkande idag beslutad politik genomförs. I scenariot ingår också en 
energieffektivisering och en andel förnybar energi som är kopplad till dessa åtgärder och 
styrmedel.  

Personprognosen omfattar bil, buss, tåg, flyg samt gång- och cykeltrafik. Prognosen är 
framtagen med det nationella godsmodellsystemet Sampers. 

Det sammanlagda transportarbetet i Sverige, mätt i personkilometer, för färdsätten bil, 
buss, tåg och flyg beräknas öka med 29 procent mellan år 2010 och 2030. 

 

• Transportarbetet med bil beräknas öka med 34 procent   

• Persontransportarbetet på järnväg beräknas öka med 27 procent    

Vägtrafiken beräknas öka betydligt snabbare under tjugoårsperioden 2010-2030 än den 
i snitt gjorde under perioden 1990-2009. Detsamma gäller till viss mån inrikes 
flygresande samt resandet med buss, som historiskt sett har minskat något men 
beräknas öka marginellt i framtiden. I jämförelse beräknas personresandet på järnväg 
öka långsammare än under de senaste 20 åren. Mellan 1990 och 2009 ökade 
personresandet på väg med 14 procent och på järnväg med 65 procent enligt siffror från 
myndigheten Trafikanalys. 

Det finns ingen enskild förklaring till skillnaden mellan historiska data och prognosen 
för framtiden. Det är dock viktigt att ha i åtanke, att när det gäller så pass aggregerade 
siffror som rikets totala transportarbete, kan den historiska utvecklingen inte 
nödvändigtvis bevisa eller motbevisa validiteten i en framtida beräkning. Det är 
viktigare att titta på ingående faktorer än på totalsiffror. En del av förklaringen finns i 
exempelvis den framtida BNP-tillväxten, där Trafikverket hämtar prognoser från 
Finansdepartementet, eller i befolkningsutvecklingen, där beräkningar görs utifrån SCB-
data. Ytterligare en del finns i antagandet om att endast nu beslutad politik genomförs 
mellan 2010 och prognosåret. Slutligen finns en del i Samperssystemet, som 
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underskattar effekten av trängsel på väg i storstäder, och därmed riskerar att överskatta 
både hur mycket trafik som kan få plats på vägarna i framtiden, och hur snabbt 
biltrafiken tar sig fram i trängseln. 

En mer detaljerad beskrivning av förutsättningar och resultat finns i Trafikverkets 
rapport Prognos för arbetet med nationell plan för transportsystemet 2014-2025 – 
Prognos för personresandet 2013-03-21. 

 

  

 
Figur 5. Persontransportarbete, miljarder personkilometer per år. Data för år 2010 
och framåt är utifrån Trafikverkets personprognoser för år 2010 och 2030. Tidigare 
år är statistik från Trafikanalys 
 

Godstransportprognoser 
Godsprognosen ger väg-, järnvägs- och sjöfarts- och flygtransporters utveckling fram till 
år 2030. Prognosen är framtagen med det nationella godsmodellsystemet Samgods.   

Den totala tillväxttakten mätt i transportarbete för inrikes transporter, enligt ovan 
beskrivna förutsättningar, skattas till 1.7 procent per år fram till år 2030. Väg är det 
trafikslag som bedöms öka mest, med 1.9 procent i årstakt, följt av sjöfart på 1.7 procent 
och järnväg på 1.4 procent per år. Inrikes flygtransporter existerar i princip inte, men 
ökningen av utrikes godstransporter på flyg har beräknats till 1.6 procent per år. 

Det totala transportarbetet för svenskt gods växer snabbare än det inrikes 
transportarbetet, vilket är en konsekvens av antagandet om en ökad utrikeshandel.  

Vägtransporterna får en kraftigare tillväxt till följd av både höjda banavgifter för 
godstrafiken på järnväg och av införande av det så kallade svaveldirektivet för sjöfart och 
beräknas öka från ca 40 miljarder tonkilometer år 2006 till 63 miljarder tonkilometer år 
2030.  

Efterfrågan på järnvägstransporter väntas öka från 2010 års nivå på drygt 23 miljarder 
tonkilometer till ca 33 miljarder tonkilometer år 2030. En stor del av ökningen består av 
nya transportbehov till följd en utökad gruvbrytning i norra Sverige. Om malmökningen 
exkluderas, beräknas antalet tonkilometer till ca 27 miljarder tonkilometer.  

Hamnarna ökar sin hantering i ton med i genomsnitt 46 procent. Ökningarna för 
hamnarna väntas ha en viss geografisk utjämnande effekt av hanterade ton, men 
proportionerna väntas bli relativt oförändrade och västkusten behåller sin dominerande 
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ställning. Det totala inrikes transportarbetet för sjöfart enligt offentlig statistik 
multipliceras med modellens motsvarande tillväxttal, ges en estimerad ökning från ca 37 
miljarder tonkilometer år 2006 till 55 miljarder tonkilometer år 2030. 

 

Det totala transportarbetet för inrikes transporter beräknas öka med 52 procent från 
2010 till 2030.  

• Godstransportarbetet på järnväg beräknas öka med 39 procent.  

• För väg är ökningen 58 procent.  

• För sjöfarten är ökningen 50 procent.  

 

En mer detaljerad beskrivning av förutsättningar och resultat finns i Trafikverkets 
rapport.  Prognoser för arbetet med nationell transportplan 2014-2025 – 
Godstransporters utveckling fram till 2030. 

 

 

Figur 6 Transportarbete gods, miljarder tonkilometer per år 
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Bilaga 1 Samhällsekonomiska metoder och 
modellverktyg 
 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat de värderingar och metoder som har tillämpats i de 
samhällsekonomiska analyserna. Här finns också en beskrivning Trafikverkets metod 
för samlade effektbedömningar. Delar av de samhällsekonomiska analyserna gjordes i 
samband med kvalitetssäkringsuppdraget (dnr direktiv N2012/2939/TE), därför nämns 
metoder som användes i kvalitetsuppdraget när det är relevant. 

Anläggningskostnadskalkyler 
För nya investeringsåtgärder och för investeringsåtgärder i befintlig plan där väsentliga 
förändringar skett har nya anläggningskostnadskalkyler tagits fram enligt en metod som 
kallas osäkerhetsanalys enligt successivprincipen. För investeringsåtgärder där det 
redan fanns aktuella kalkyler har det endast gjorts en prisnivåomräkning. För 
investeringsåtgärder som bedömts ligga längre bort i tiden och där inriktningen är mer 
osäker har det använts en förenklad modell som benämns Grov Kostnadsindikation. 
Samtliga kalkyler och prisnivåomräkningar har skett i prisnivå 2012-06. Därefter har en 
prisomräkning till planens prisnivå (2013) har gjorts med Trafikverkets 
investeringsindex för väg och järnväg.  

ASEK 5 
Översyn av kalkylprinciper och kalkylvärden resulterade i ASEK5 
Inför åtgärdsplaneringen 2014-2025 har Trafikverket organiserat en översyn av de 
kalkylprinciper och kalkylvärden som de samhällsekonomiska analyserna baseras på. 
Översynen resulterade i revideringar av ett antal principer och kalkylvärden samt en 
allmän uppdatering av kalkylvärden till 2010-års penningvärde.  De nya 
kalkylprinciperna och värdena går allmänt under namnet ASEK 5.  

 
Nya kalkylprinciper 
De viktigaste förändringarna av kalkylprinciper, jämfört med ASEK4, gäller 
tillämpningen av skattefaktor, bestämning av kalkylperiodens längd och real ökning av 
kalkylvärden under kalkylperioden. Tidigare (före ASEK 4) värderades alla effekter på 
statens budget genom en uppräkning med två skattefaktorer, skattefaktor 1 som 
motsvarade en genomsnittlig nivå på moms och andra indirekta skatter och skattefaktor 
2 som motsvarade nivån på kostnaden för skatters överskottsbörda (”the marginal cost 
of public funds”, MCPF). Värdering av budgeteffekter med bägge dessa skattefaktorer 
har befunnits innebära viss dubbelräkning. I ASEK 4 rekommenderades tillämpning av 
endast skattefaktor 1 på budgeteffekter för staten.  I ASEK 5 däremot har 
rekommendationen ändrats till förmån för den skattefaktor som motsvarar skatters 
överskottsbörda (MCPF). Enligt ASEK 5 ska skattefinansierade kostnader multipliceras 
med en skattefaktor på 1,3 (alltså räknas upp med 30 procent). Värdering av kostnader 
och intäkter inklusive generellt momspåslag görs för den privata sektorns kostnader och 
intäkter men inte för skattefinansierade kostnader eller skatter och offentliga sektorns 
avgifter.  

När det gäller kalkylperiodens längd så har principen från ASEK4, om tillämpning av 
maximalt 40-års kalkylperiod och tillägg av ett restvärde om investeringens ekonomiska 
livslängd överstiger 40 år, ändrats till förmån för tidigare tillämpade regler (före ASEK 
4) där kalkylperioden sätts lika med investeringens beräknade ekonomiska livslängd. 
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Betalningsvilja är beroende av inkomsten. Det betyder att om den reala inkomsten per 
capita ökar över en investerings kalkylperiod så leder detta till en generell ökning av 
nivån på alla betalningsviljebaserade värderingar av nytta. Långsiktiga 
betalningsviljevärderingar skiljer sig alltså från kortsiktiga. I ASEK 5 har detta tagits 
hänsyn till, för första gången. De värden som påverkas av detta är tidsvärdering av 
privata resor, den del av olyckskostnad som utgörs av riskvärdering samt värdering av 
luftföroreningar och buller. Långsiktiga värderingar i kalkyler med en kalkylperiod på 
40 år eller mer är ca 34% högre än de kortsiktiga värderingar som används vid 
kalkylperioder på mindre än 10 år. De uppräkningsfaktorer som använts för beräkning 
av långsiktiga värden baseras på prognoserad tillväxt av BNP/capita över perioden 
2010-2050.  

 
Nya kalkylvärden-främst tidsvärden, koldioxid, buller och 
diskonteringsränta 
De viktigaste revideringarna av kalkylvärden (de grundvärden som används på kort sikt, 
alltså exklusive uppräkningen till långsiktigt pris) gäller tidsvärden för privata resor, 
värdering av koldioxidutsläpp och buller samt en sänkning av den samhällsekonomiska 
diskonteringsräntan. 

Under perioden 2007-2009 genomfördes en tidsvärderingsstudie vars resultat har legat 
till grund för de nya tidsvärdena i ASEK 5. Den främsta skillnaden, jämfört med tidigare 
ASEK-värden, är att tidsvärdena är differentierade, dels med avseende på trafikslag, dels 
med avseende på resans ändamål.  För såväl långväga resor som regionala/lokala resor 
värderas inbesparad restid högre av bilresenärer än för resenärer med kollektivtrafik. 
För resor med kollektivtrafik värderas inbesparad restid högre för tåg än för buss. Orsak 
till att åktidsvärdena varierar med färdmedel kan dels vara värdering av reskomfort 
blandas in i tidsvärderingen, dels att valet av färdmedel från början är kopplat till 
tidspreferenserna – de som har mest bråttom åker i störst utsträckning bil och de som 
har minst bråttom åker väljer i större utsträckning buss. För regionala/lokala resor delas 
värderingen upp i arbetsresor (till och från arbete) och övriga resor. Värderingen av 
inbesparad restid är mellan 30 procent och 60 procent (beroende på trafikslag) högre 
för arbetspendling än för övriga resor. Denna väsentligt högre tidsvärdering för 
arbetsresor förstärks ytterligare av den tidigare nämnda uppräkning till långsiktiga 
priser som görs i investeringskalkyler med en kalkylperiod på mer än 10 år. Flertalet 
namngivna investeringar som har analyserats inom ramen för åtgärdsplaneringen har 
en kalkylperiod på 40 år eller mer. 

Värderingen av koldioxidutsläpp har ändrats i ASEK 5 så att den kopplats till 
beskattningen av koldioxidutsläpp, istället för som tidigare till ett klimatpolitiskt mål för 
transportsektorn. Det betyder att den kortsiktiga värderingen av koldioxid är 1,08 kr/kg 
utsläpp. Principen om realt ökat värde över kalkylperioden tillämpas även för 
koldioxidvärdering, trots att värderingen inte är betalningsviljebaserad (den är kopplad 
till politiska mål och preferenser). Skadekostnaden för en given klimateffekt anses, av 
många sakkunniga bedömare, komma att öka över tiden. Därför är det rimligt att utgå 
från realt ökande värden över kalkylperioden även koldioxidvärden. Det långsiktiga 
kalkylvärdet för koldioxid är 1,45 kr/kg utsläpp, d.v.s. något lägre än det tidigare 
använda värdet på 1,50. 

Även kostnaden för bullerstörningar från väg- och järnvägstrafik har fått helt nya 
värden, baserade på aktuella värderingsstudier för väg- respektive järnvägsbuller 
genomförda av VTI. Tidigare värderades järnvägsbuller schablonmässigt med 
utgångspunkt från värderingen av vägtrafikbuller. 

Till detta kommer att den samhällsekonomiska diskonteringsräntan har sänkts från 4 
procent i ASEK4 till 3,5 procent i ASEK5. Sänkningen av räntan innebär att effekten av 
diskonteringen minskar och nuvärdena av nyttoeffekterna blir generellt sett något 
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större, jämfört med tillämpning av ASEK 4, allt annat lika. ASEK5 har inte kunnat 
implementeras fullt ut i samtliga verktyg ännu. Avvikelser redovisas under respektive 
verktyg nedan. 

Samlade effektbedömningar 
En viktig del av planeringen av transportsystemet är att utvärdera och 
konsekvensbeskriva olika åtgärder, så att prioriteringar kan göras och underlaget för 
besluten granskas. Modellen för hur man gör detta har utvecklats genom åren. Ofta görs 
en samhällsekonomisk kalkyl för att beskriva effekter som kan kvantifieras och värderas 
i ekonomiska termer. Analyser har i regel också gjorts av effekter som inte kan 
kvantifieras och värderas. Ofta har även bedömningar av åtgärdernas betydelse för de 
transportpolitiska målen gjorts.  

Den övergripande formen för beslutsunderlaget ”Samlad effektbedömning” har 
standardiserats för att underlätta såväl läsbarhet som genomlyslighet för de delar av 
beslutsunderlagen som rör enskilda åtgärder. Sammanfattningsnivåer och var i 
dokumentet information är ”bokförd” är desamma oavsett vilken åtgärdstyp det rör sig 
om eller vilket skede åtgärden är i.  

Redovisning av kvalitet har också standardiserats i den nu gällande version av Samlad 
effektbedömning: För varje bedömning som görs dokumenteras vem eller vilka som 
gjort bedömningen. För varje beräkning anges vilket verktyg eller metod som har 
använts. Kvaliteten på nettonuvärdeskvoten (NNK) bedöms med ett informationsvärde. 

Den Samlade effektbedömningen ska fungera både som beslutsunderlag och 
informationsmaterial för medborgare, beslutsfattare och tjänstemän. Den ska också 
fungera som ingång för den som vill söka ytterligare information om åtgärden i fråga.  

Den Samlade effektbedömningen innehåller:  

• Sammanfattning på två sidor 

• Kap1 Beskrivning av nuläget och av åtgärden 

• Kap 2 Samhällsekonomisk analys  

• Kap3 Fördelningsanalys  

• Kap 4 Måluppfyllelseanalys  

• Kap 5 Lista med bilagor och referenser 

 

Det görs inte någon sammanviktning av de tre beslutsperspektiven samhällsekonomisk 
analys, fördelningsanalys och måluppfyllelseanalys i den Samlade effektbedömningen. 
Olika beslutsfattare och intressenter kan ställa informationen i den Samlade 
effektbedömningen mot de egna politiska/etiska/organisatoriska preferenserna.   

När de Samlade effektbedömningarna är godkända av Trafikverket läggs de ut på 
Trafikverkets hemsida. 
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Figur 7. Samlad effektbedömning, sammanfattningsnivåer och mottagare/förmedlare 
av information. 

 
Tre oviktade beslutsperspektiv 
Samhällsekonomisk analys - De effekter som är prissatta, med faktiska eller beräknade 
priser, sammanställs i den samhällsekonomiska kalkylen. För en fullständig analys 
måste kalkyldelen kompletteras med en beskrivning av de svårvärderade effekterna, 
d.v.s. de effekter som inte praktiskt möjliga att värdera i ekonomiska termer. Dessa 
beskrivs verbalt men vissa av dem kan även kvantifieras vilket då ger en illustration till 
den verbala beskrivningen. Relevanta effekter ska alltså finnas med i den 
samhällsekonomiska analysen antingen som prissatta effekter eller beskrivna med ord.  

De effekter som beskrivs med ord bedöms i relation till nuvärdet av de beräknade 
nyttorna minus den samhällsekonomiska investeringskostnaden. En och samma effekt 
kan bli bedömd som Positiv då den genereras av Åtgärd 1 men som Försumbart då den 
genereras av Åtgärd 2. Anledningen till detta är att syftet med den samhällsekonomiska 
analysen är att komma fram till en grov bedömning av såväl beräknade som bedömda 
nyttor och kostnader sammantaget. I den samhällsekonomiska analysen utgår man 
således från en relativ bedömning till skillnad från bedömningen i 
måluppfyllelseanalysen där man utgår från en absolut skala. 

Fördelningsanalys - I den samhällsekonomiska analysen redovisas inte vem som får 
nyttorna eller drabbas av kostnaderna, vem som vinner och vem som förlorar på 
åtgärden. Därför kan den samhällsekonomiska analysen behöva kompletteras med 
information om den analyserade åtgärdens fördelningseffekter. Fördelningsanalyser av 
hur enskilda individer eller grupper så som till exempel för kvinnor och män, för olika 
ålders- och inkomstgrupper eller hur olika delar av landet kan gynnas eller drabbas 
väsentligt av en åtgärd är därför ett viktigt komplement till den samhällsekonomiska 
analysen och måluppfyllelseanalysen. 

Målanalys - Det övergripande målet beskrivs verbalt och vägs inte ihop till ett utfall. 
Bedömningen av vilket bidrag åtgärden ger till funktions- och hänsynsmålet görs utifrån 
från en absolut skala. Utgångspunkten är alltså inte den samma som för den 
samhällsekonomiska analysen. Till exempel skiljer sig bedömningen ”Inget bidrag” i 
måluppfyllelseanalysen från bedömningen ”Försumbart” i den samhällsekonomiska 
analysen. 

 
Arbetet med Samlad effektbedömning i ÅP 2014 2025 
I åtgärdsplaneringen 2014-2025 har Samlade effektbedömningar tagits fram för såväl 
investerings-, pott- samt drift- och underhållsåtgärder.   Ett stort antal Samlade 
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effektbedömningar har tagits fram under en relativt kort period med en mall som 
introducerades 2012-10-01.  

Följande punkter har uppdagats under åtgärdsplaneringsarbetets gång och har 
dessvärre inte alltid hunnits rättats till för alla Samlade effektbedömningar. En ny mall 
planeras till den 2013-10-01 där en del av följande problem en kommer att rättats till. 

• Objektnummer och objektnamn kan skilja sig mellan ett planobjekt och en 
Samlad effektbedömning. Detta kan bero på att det inte alltid är likhetstecken 
mellan planobjektet och den Samlade effektbedömningen. En Samlad 
effektbedömning kan såväl vara en del av ett planobjekt (till exempel en etapp) 
eller innehålla mer än ett visst planobjekt (t.ex. bestå av två planobjekt). Att 
objektnummer och objektnamn skiljer kan också bero på att dessa ibland har 
förändrats allteftersom ett objekt har kommit längre i processen mot 
genomförande. 

• Alla känslighetsanalyser är inte genomförda enligt ASEK5. Detta beror till viss 
del på att det inte är praktiskt genomförbart för alla verktyg att beräkna vissa 
känslighetsanalyser. Man bör vara medveten om att på grund av detta samt på 
grund av att olika verktyg har olika metoder för att genomför 
känslighetsanalyser så är inte spannet som redovisas i sammanfattningen 
jämförbart mellan olika Samlade effektbedömningar. 

• Bokföring av effekter för prognosår 2030 så som utfall av förändrat antal döda 
och svårt skadade, antal restimmar och antal ton koldioxid är inte bokfört i alla 
Samlade effektbedömningar. Detta beror i vissa fall på att verktyget inte 
beräknar någon eller några av dessa årliga effekter. I andra fall beror det på 
bristande handledning kring bland annat var i den Samlade effektbedömningen 
dessa uppgifter ska bokföras och i vilken enhet. 

• Förvissa verktyg är nuvärdet är inte möjligt att dela upp enligt de huvudposter 
som nu finns i den Samlade effektbedömningen. T.ex. kommer ingen 
uppdelning på trafiksäkerhet och emissioner från Bansek. Istället beräknar 
Bansek en post för samtliga externa effekter.  Denna har då vanligtvis bokförs 
under huvudrubriken ”Övriga externa effekter”. 

• Uppdelning på klimat, hälsa, landskap är inte lämplig för den 
samhällsekonomiska analysen på grund av hur värderingarna är framtagna 
(värderingen av emissioner består av till exempel av både hälsopåverkande och 
landskapspåverkande delar). 

• Fördelningsanalysen behöver en förtydligande instruktion för hur det ska 
dokumenteras om bedömningarna är relativa eller absoluta samt om de belyser 
samhällsekonomiska aspekter eller målaspekter.  

• I målanalysen (tabell 4.2) finns i mallen möjlighet att bedöma både ”Mark” och 
”Materiella tillgångar”. En instruktion om att inte bedöma ”Mark” gick av 
misstag ut till de som upprättade Samlade effektbedömningar. Instruktionen 
skulle varit att ”Materiella tillgångar” inte skulle bedömas. 

• Det saknas tyvärr uppgifter under rubrikerna ”Målkonflikter” och ”Bidrag till en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning” i 
sammanfattningen i vissa Samlade effektbedömningar. 

• Handledning för bedömning av bidrag till måluppfyllnad har diskuterats under 
arbetets gång. Instruktioner behövs för att dessa bedömningar mellan olika 
Samlade effektbedömningar ska bli mer synkroniserade. 
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Beräkningsmetod – samhällsekonomi för underhåll av belagd väg 
Samhällsekonomisk lönsamhet av underhåll av belagd väg har beräknats med modellen 
HDM. I analysen skapas två åtgärdsstandarder per trafikklass, en normal och en 
minimistandard.  

 

De åtgärdstyper som används för att skapa dessa standarder är: 

• Spårlagning: endast då trafik >2000 fordon/dygn. Använd för att åtgärds spår 
då ojämnheterna är små. 

• Lappa och laga: alla vägar. Denna åtgärdstyp ska spegla åtgärder för att 
underhålla slitlager men förväntas ge mindre strukturell effekt 

• Halvvarm massabeläggning: endast då trafik<2000 fordon/dygn 

• Varm massabeläggning: endast då trafik >2000 fordon/dygn 

• Rekonstruktion: alla vägar 

• Lappa: minimiåtgärd för alla vägar 

 

Generella beräkningsförutsättningarna och de anvisningar som finns inom ramen för 
ASEK 5 har tillämpats. I princip antas två fordonstyper, personbilar och lastbilar. Resor 
med personbil avser både privata resor och tjänsteresor. Här antas att 10 procent av 
resorna är tjänsteresor. Vid beräkning av kostnader antas att det är lika många lastbilar 
med släp som lastbilar utan släp. Vidare antas att alla bilar använder diesel. Vid 
bedömning av rimlig tillståndsutveckling har tidigare analyser av faktisk 
tillståndförändring 1987-2010 använts. Samtliga kostnader är uppräknade för att täcka 
hela vägnätet. Uppräkningen av kostnader görs baserat på region och trafikklass. 

 

För varje scenario beräknas en nyttokostnadskvot.  Vid denna beräkning beräknas: 

• Diskonterad åtgärdskostnad för varje scenario och basalternativ. I analysen 
identifieras ett åtgärdsbehov för varje år. Denna åtgärdskostnad diskonteras till 
2012.  

• Skillnaden mellan diskonterad åtgärdskostnad och diskonterad kostnad för 
basalternativ beräknas. 

• Trafikantkostnad för varje scenario och basalternativ. Denna trafikantkostnad 
diskonteras till 2012.  

 

Skillnaden mellan diskonterad trafikantkostnad för varje scenario och diskonterad 
trafikantkostnad för basalternativ beräknas. Notera att trafikantkostnaden innan åtgärd 
är densamma för resp. scenario och basalternativ men att efter en åtgärd förändras 
trafikantkostnaden olika för scenario och basalternativ.  Notera även att en stor skillnad 
innebär en större nytta.  

 

Nyttokostnadskvoten beräknas som: 

𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆 å𝑡𝑡𝑡𝑡ä𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

− 1 

 

Beräkningsmetod – samhällsekonomi för reinvestering av järnvägar 
Den samhällsekonomiska kostnaden för framtida förseningar beräknas genom att 
utifrån prognoskörning med Sampers för basåret (2010) beräkna antal 
personförseningstimmar och multiplicera med de förseningstidsvärden som är 
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definierade i ASEK5. Bara autonom persontrafiktillväxt används i analysen dvs. ingen 
hänsyn tas i analysen till att antalet tåg blir fler under perioden och därmed är risken för 
fel och förseningar större– nyttan bedöms därmed vara konservativt hållen. 

I korthet är denna kalkyl en differenskalkyl där ena vågskålen är utredningsalternativet 
(UA) vägs mot jämförelsealternativet (JA). För varje samhällsekonomisk kalkyl är det av 
avgörande betydelse hur jämförelsealternativet och utredningsalternativet definieras. 
Jämförelsealternativet är i åtgärdsplaneringen definierat som nuvarande 
anläggningstillstånd. I utredningsalternativet beräknas nyttan av att eliminera den del 
av de infrastrukturrelaterade förseningarna som följer av att en del av 
järnvägsanläggningen är äldre än den tekniska livslängden. Det innebär att det finns ett 
grundläggande antagande att anläggningens funktionalitet försämras vid ett 
överskridande av dess tekniska livslängd. 

 

Allmän beräkningsformel:  

För respektive bantyp: 

(JA =)  Förseningstid orsakat av infra år 2012  * trafiktillväxt  - (UA =)  Förseningstid 
orsakat av infra år 2012 * förbättringsfaktor/år* trafiktillväxt  =Nytta för respektive år 

Denna beräkning upprepas för varje år, sedan summeras och diskonteras nyttan enligt 
riktlinjer i ASEK 5. Förbättringsfaktorn är olika i UA1 och UA2 vilket beror på tillgång 
till de ekonomiska medlen, d.v.s. när reinvesteringarna inträffar under planperioden. 

 
Planförslag enligt direktiv - utredningsalternativ 1 (UA1) 
Det grundläggande planförslaget är baserat på de brister som finns i järnvägssystemet 
och det planeringsdirektiv som föreligger. De ekonomiska medlen för reinvesteringar är 
små i början av planperioden men ökar successivt som en följd av att banavgifterna 
antas öka under planperioden.  

 

Planförslaget enligt utredningsalternativ 1 är då ett baktungt förslag som syftar till att: 

- För bantyp 1 åtgärdas alla reinvesteringsbehov under planperioden  

- För bantyp 2 åtgärdas 50 procent av reinvesteringsbehoven under planperioden 

- För bantyp 3 innebär det en liten försämring under planperioden 

- För bantyp 4 och 5 är funktionaliteten oförändrad under planperioden 

 

Det som tillämpas i huvudberäkningen av utredningsalternativet är ett antagande om att 
förseningsvinsten ligger på 35 procent om allt uppdämt reinvesteringsbehov påverkas. 
Det är ett enkelt effektsamband som bygger på expertbedömningar från 
kapacitetsuppdraget – mer forskning behövs för att bekräfta och verifiera dessa 
samband. För att hantera osäkerheterna så genomförs en känslighetsanalys för 
utredningsalternativ 1. I känslighetsanalysen är reinvesteringstakten densamma men 
effekten av reinvesteringarna baseras på 25 – respektive 50 procent istället för 
motsvarande 35 procent. Motivet till att använda det intervallet är att det motsvarar 
lägsta respektive högsta bedömningarna av effekter i kapacitetsuppdraget.    

 
Planförslag med jämn fördelning – utredningsalternativ 2 (UA2) 
Ett alternativt utredningsalternativ med en jämnare fördelning av reinvesteringar över 
planperioden analyseras också. Det antas då att trafikverket får en jämn ekonomisk 
fördelning över hela planperioden därmed blir åtgärderna betydligt fler i början av 
planperioden – därmed blir effekten större totalt och framförallt realiseras den tidigare 
under planperioden. I detta alternativ allokeras cirka 600 mkr per år över planperioden 
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för reinvesteringsåtgärder. I övrigt är utredningsalternativen jämförbara vid slutet på 
planperioden.  

 
Beräkningsförutsättningar 
Förseningsdata per station för perioden april 2011 till mars 2012 har samlats in från 
BANSTAT. Antal avstigande passagerare per station baseras på modellering från 
prognosarbetet i ÅP där basåret 2010 används. Modelleringen innehåller en uppdelning 
på andel tjänste- respektive privatresor för de nationella resorna. Även de regionala 
resorna med uppdelningen tjänsteresor, arbetsresor och övriga privatresor har gjorts. 

Likaså har data på antal persontåg per station tagits fram från BANSTAT för perioden 
april 2011 till mars 2012, uppdelat på regionala respektive nationella persontåg och 
medelförseningen på station. 

Resandetillväxten (1,4 % per år- till 2030 därefter 0,9 % per år) antas vara lika på alla 
bantyperna. I beräkningarna antas fördelningen mellan privat- och tjänsteresenärer 
samt mellan regionala och nationella personresor vara som i utgångsläget vilket är en 
expertbedömning av upprättaren. 

I kalkylen görs också antagandet att följdförseningarnas realorsaker går att härleda till 
infrastruktur, trafikföretag eller yttre orsaker. Antagandet är en bedömning av 
upprättaren om att sannolikheten av en följdförsening är proportionellt mot de härledda 
redovisade orsakerna. 
 

 
Tabell 17: Bantyp 1 Orsaker till förseningar persontåg 2012 (Källa Lupp) 

 

I detta fall finns alltså förseningarnas orsak infrastruktur exklusive följd och okänd 
enligt följande: = 4544/(12211-3129-112)= 50,6% 

Real orsak infrastruktur = 50,6% 

Infrastrukturen antas alltså på bantyp 1 vara upphov till 50,6% av förseningarna, samma 
typ av beräkningar görs på samtliga bantyper. 

Tågdriftkostnader ingår inte i kalkylen då de utgör mindre än 3 % av 
förseningskostnaderna för förseningar (ASEK 5). Godstågförseningar ingår inte i 
kalkylen då de endast utgör cirka 5 % av ett persontågsvärde (ASEK 5). Inställda tåg 
ingår inte i kalkylen då infrastruktur står för endast ca 5 % av dessa (Lupp). 
Expertbedömningen av upprättaren är dock att om sådana effekter skulle ingå leder det 
till att kalkylens lönsamhet ytterligare skulle öka då trafikmängderna på bantyp 1 och 2 
är större än på bantyp 3 och 4.  
  

Infrastruktur Följd-
orsaker 

Järnvägs-
företag 

Driftledning Olyckor/ 
Tillbud och 
yttre 
faktorer 

Okänd Totalt 

4 544 3 129 2 199 512 1 716 112 12 211 
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Beräkningsmetod – samhällsekonomi för stora namngivna objekt 
med systemeffekter och trängsel 
 
Sampers/Samkalk 
Sampers är ett nationellt modellsystem för analyser inom persontransportområdet. 1 
Sampers prognostiserar inrikes resande med färdmedlen personbil, flyg, tåg, buss, 
tunnelbana, spårvagn, gång och cykel. Sampers-systemet används vid analyser av stora 
objekt med systemeffekter och trängsel. Sampers består av fem regionala modeller för 
kortväga resor och en rikstäckande modell för långväga inrikes resor. Samkalk är en del 
av Sampers-systemet och är en effektmodell och ett verktyg för att göra 
samhällsekonomiska kalkyler. Samkalk samlar ihop resultaten från Sampers 
efterfrågemodeller och beräknar resandets externa effekter, liksom konsument- och 
producenteffekter. I huvudsak används Samkalk för att beräkna samhällsekonomiska 
effekter av skillnaden mellan två olika prognosscenarier i Sampers.  

Sampers version 2.9.9 har använts för persontransportanalyserna i arbetet med 
Nationell plan 2014-2025. En ny delmodell för långväga resande har använts, vilken 
möjliggör analyser av höghastighetståg. Modellen innehåller en rad förbättringar 
gentemot tidigare versioner av Sampers, bland annat är den skattad på ett mer detaljerat 
sätt, med icke-linjära efterfrågefunktioner och ökad segmentering. Den nya delmodellen 
har tidigare använts under 2011/2012 i Trafikverkets Kapacitetsutredning för 
transportsystemet. vilket är en uppdaterad version med avseende på ASEK5. Jämfört 
med förra åtgärdsplaneringen har även Emme uppdaterats från version 2.9.6 till version 
3.3.3, vilket innebär en förbättrad nätutläggningsmetodik genom nya algoritmer. Detta 
ger bättre optimering av jämviktslösningar på bilsidan och därmed stabilare resultat i 
Samkalk. 

I Stockholm och Göteborg har beräkningsmetodiken för vägtrafiken utvecklats, för 
bättre anpassning av beräkningarna i områden med trängsel. Det innebär utvecklad 
nätfördelning och utbudsgenerering i modellen för Stockholm och Mälardalen (SAMM) 
och i modellen för Västsverige (Väst). 

Bilinnehavet i Sampers kan på grund av modellbegränsningar inte beräknas för 
prognoser bortom år 2030. Därför har bilinnehavet för 2050 beräknats manuellt, med 
ett antagande om oförändrad biltäthet per område mellan 2030 och 2050. Detta leder 
till en svag minskning av den genomsnittliga biltätheten per capita, eftersom 
befolkningen omfördelas från glesbygdsområden till tätorter, där biltätheten är lägre. 

Bensinprisutvecklingen har i tidigare planeringsomgångar och även i 
Kapacitetsuppdraget 2011 angetts som bensinpris vid pump i kr/liter. Under översynen 
2012 av indatavariabler bestämdes att denna skulle anges med en ny definition, där man 
även tog in energieffektiviseringen i fordonsparken i dessa variabelvärden. 
Bensinprisserierna med båda dessa angreppssätt beskrivs i indatalistan 2 på 
Trafikverket.se. De olika ansatserna ger väsentligt olika utvecklingsserier, se vidare PM 
Känslighetsanalys med alternativa bilinnehavsprognoser 2030 på Trafikverket.se. Alla 
taxor för resor med buss, tåg och flyg antas vara realt oförändrade under hela perioden 
2010 till 2050.  

Sampers delmodell för långväga resande ger inte en flygtrafikutveckling som motsvarar 
den allmänt förväntade, det vill säga en stagnation relativt det nuvarande resandet. 
Därför har flygrestiderna i Sampers prognosindata räknats upp med 20 procent för 
2030 och 45 procent för 2050 jämfört med 2010 års restider. Ändringen av restiderna är 
modellteknisk och påverkar inte de samhällsekonomiska beräkningarna. Syftet är att 

1 Se översiktlig beskrivning i bilaga 1 i rapport Prognoser för arbetet med nationell transportplan 
2014-2025 – Persontransporters utveckling fram till 2030 
2 120831 Modellanpassade omvärlds- och indataförutsättningar 2012 
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hålla ökningen av flygtransportarbetet nära nivån Mitt i Trafikverkets PM Trafikverkets 
prognos för inrikesflyg.  

Nätkodningarna i de enskilda objektanalyserna har utgått från ett nät som motsvarar 
innehållet i Nationell plan för transportsystemet 2010-2021. Principerna för 
vägnätskodning är desamma som gällde i förra ÅP. Kollektivtrafikeringen är i grunden 
densamma som användes i Kapacitetsutredningen, men tågens tidtabelltider har räknats 
om genom tillämpning av matematiska modellsamband mellan trafikering och 
kapacitet. Syftet med att räkna om tidtabellerna med hjälp av en matematisk modell är 
att möjliggöra en objektiv beräkning av åtgärders effekter. 

De tillväxttal som används i Samkalk tas fram genom den autonoma tillväxten (den 
tillväxt som sker utan ytterligare förändringar av trafikutbudet) mellan år 2010-2030 
samt 2030 till 2050. Genom att gruppera linjerna har sedan följande tabeller tagits 
fram. Sedan är det upp till användaren att välja ”rätt” värde för de olika projekten, för 
exempelvis ett projekt i norra Sverige som riktar sig mot en regional utveckling 
använder man sig av den årliga förändringstakten 1,040 som trafiktillväxt före brytår 1, i 
Samkalk matas då siffran 0,4% in. 

I en del Sampers/Samkalkprognoser har siffrorna feltolkats och den årliga 
förändringstakten har matats in istället för den procentuella förändringen. Detta gäller 
för exempelvis objekten Västlänken och Mölnlycke-Bollebygd som borde ha en 
trafiktillväxt på 1,6% före brytår 1 och 1,0% efter brytår 1, istället har 1,016% före brytår 1 
och 1,010 efter brytår 1 använts. Dessa fel anses ha ringa betydelse för nyttorna, för 
projektet Mölnlycke-Bollebygd sjunker Samkalknyttorna med 1,9% med rätt tillväxttal 
och NNK sjunker från -0,55 till -0,56.  

 
Trafikområde TOTALT UNDER PERIODEN, % ÅRLIG FÖRÄNDRINGSTAKT 

ALLA NAT REG ALLA NAT REG 

Norra Sverige 181 % 194 % 120 % 1,053 1,055 1,040 

Bergslagen 10 % 5 % 16 % 1,005 1,003 1,007 

Mälardalen 24 % 35 % 16 % 1,011 1,015 1,007 

Värmland 30 % 25 % 39 % 1,013 1,011 1,016 

Västra Götaland regional 36 % 17 % 49 % 1,016 1,008 1,020 

Östra Götaland regional 79 % 94 % 70 % 1,029 1,034 1,027 

Skåne Blekinge regional 45 % 47 % 45 % 1,019 1,019 1,019 

Pendeltåg Stockholm 31 % 0 % 31 % 1,014 1,000 1,014 

Långväga dagtåg 27 % 32 % -4 % 1,012 1,014 0,998 

Nattåg -44 % -45 % -15 % 0,972 0,970 0,992 

SUMMA 32 % 31 % 32 % 1,014 1,014 1,014 

Tabell 18: Tillväxt transportarbete (personkilometer) med persontåg per 
trafikområde, 2010-2030 
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Trafikområde TOTALT UNDER PERIODEN, % ÅRLIG FÖRÄNDRINGSTAKT 

ALLA NAT REG ALLA NAT REG 

Norra Sverige -4 % -6 % 8 % 0,998 0,997 1,004 

Bergslagen 12 % 9 % 15 % 1,006 1,004 1,007 

Mälardalen 28 % 16 % 38 % 1,012 1,007 1,016 

Värmland 11 % 7 % 18 % 1,005 1,003 1,008 

Västra Götaland regional 23 % 16 % 27 % 1,010 1,008 1,012 

Östra Götaland regional 11 % 7 % 14 % 1,005 1,003 1,007 

Skåne Blekinge regional 20 % 10 % 24 % 1,009 1,005 1,011 

Pendeltåg Stockholm 24 % 0 % 24 % 1,011 1,000 1,011 

Långväga dagtåg 21 % 19 % 33 % 1,010 1,009 1,014 

Nattåg 14 % 13 % 28 % 1,006 1,006 1,012 

SUMMA 20 % 15 % 26 % 1,009 1,007 1,012 

Tabell 19: Tillväxt transportarbete (personkilometer) med persontåg per 
trafikområde, 2030-2050 
 

Följande Objekt har körts med fel tillväxttal: 

Objekt Använt 
tillväxttal 
(%) före 
brytår 1 

Använt 
tillväxttal (%) 
efter brytår 1 

Rätt tillväxttal 
(%) före 
brytår 1 

Rätt tillväxttal 
(%) efter 
brytår 1 

Flackarp-Högevall 1,017 1,010 1,9 0,9 

Kontinentalbanan 1,019 1,011 1,9 0,9 

Västra stambanan  
Göteborg-Skövde 

1,010 1,012 1,6 1,0 

Västlänken 1,016 1,010 1,6 1,0 

Mölnlycke-Bollebygd 1,016 1,010 1,6 1,0 

Tomteboda-Kallhäll 1,007 1,016 1,1 1,2 

Tabell 20: Objekt som har körts med fel tillväxttal 

 
Meso-modeller 
För vissa vägobjekt, främst i Stockholm, Göteborg och Malmö, där den huvudsakliga 
nyttan är minskad trängsel så har modellsystemen Sampers/Samkalk och EVA svårt att 
fånga detta. Det normala är då att använda en så kallad meso- eller mikromodell för att 
fånga mer korrekta restider. För dessa analyser togs under fram sommaren en särskild 
metod för hur man kan komplettera meso- respektive mikromodell med resultat från 
Samkalk eller EVA. I vissa fall där det bedöms att andra effekter än restider är 
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försumbara används ibland bara restidsresultat. Meso-modellerna Dynameq och 
Contram har tillämpats. Syftet har varit att förbättra beräkningarna av 
restidsförändringarna till följd av investeringen. 

Hantering av tidtabeller för persontåg 
Tidtabeller för persontågstrafiken utgör indata till efterfrågeberäkningar och 
samhällsekonomiska kalkyler. Utfallet av en samhällsekonomisk kalkyl för en åtgärd i 
järnvägsinfrastrukturen är till stor del en funktion av hur tidtabellen är konstruerad. Det 
gäller såväl de trafik- och resandemängder som utnyttjar anläggningen i 
jämförelsealternativet, som de effekter i form av tidtabellsförändringar som uppstår till 
följd av studerade åtgärder. Ett rimligt krav på dessa analystidtabeller är därför att de är 
konstruerade enligt en objektiv och verifierbar metod. 

Prognostidtabellerna består av trafiklinjer med uppgifter om turtäthet, stationsuppehåll 
samt tidtabellstid mellan stationer med uppehåll. Tidtabellstiden består av gångtid3 
samt tidtabellspåslag. Funktionen av tidtabellspåslagen är att få till realistiska, körbara 
tider där kapaciteten beaktas. Tidtabellspåslagen motsvarar de volume-delay-funktioner 
som används för vägtrafiken. 

Den metod som används av Trafikverket baseras på matematiskt beräknade tidspåslag, 
utöver gångtider, utifrån beräknat kapacitetsutnyttjande. En excelbaserad modell för 
hantering av sambanden mellan trafikmängd, kapacitetsberäkning och tidtabellstider 
har använts i detta syfte. Modellen är en förenkling och formalisering av sambanden 
mellan matematiskt kapacitetsutnyttjande och de tidspåslag utöver gångtid som är en 
funktion av kapacitetsutnyttjandet. Tidigare har i princip samma beräkningar 
genomförts men med manuell hantering av kapacitetsutnyttjande och tidspåslag på 
stationssträckor4 och därför på en grövre nivå. Det som är nytt i modellen är dels en 
direkt koppling mellan turtäthet (trafiklinjer) och kapacitetsutnyttjande (linjedelar), 
dels att tidspåslagen beräknas automatisk på en låg geografisk nivå (emme länkar). 
Kopplingen mellan turtäthet och kapacitetsutnyttjande är utformad så att varje tåglinjes 
turtäthet påverkar det matematiska kapacitetsutnyttjandet på de linjedelar den 
trafikerar. Därmed påverkar varje tåglinje tidtabellstiderna för alla andra linjer som 
trafikerar någon gemensam sträcka.  På detta sätt kan dels infrastrukturförändringar, 
som påverkar den tillgängliga kapaciteten, utvärderas i form av ändrade tidspåslag, dels 
kan ändrad turtäthet beaktas då detta får en direkt påverkan på tidspåslagen för all 
trafik som berörs.  

 
Kommentarer kring enskilda objekt. 
 

E18 Danderyd – Arninge  

Det har enbart tagits fram en SEB för detta projekt då befintliga effektsamband inte är 
tillräckliga för att bedöma effekterna av en breddning av kollektivtrafikkörfält 

Objektet innebär att bygga fullgoda busskörfält på E18 mellan Danderyd och Arninge. 
För att få till stånd en del av nyttorna tidigare har en trimning för 14 miljoner utförts, 
som innebär att bussarna får busskörfält på delar av sträckan (Danderyds kyrka – 
Viggbyholm), men busskörfälten och personbilskörfälten har gjorts smalare än normalt 
för att klara detta. Under broarna är körfälten så smala så att en buss inte kan åka 
bredvid en lastbil där. Problem som de smala fälten orsakar är trafiksäkerhet och 

3 Gångtid är den tid det tar för ett tåg att köra en viss sträcka givet tågets och infrastrukturens 
tekniska egenskaper 
4 En stationssträcka är sträckan mellan två stationer där tåget gör uppehåll. Stationssträckor kan 
därför bestå av flera linjedelar med sinsemellan olika kapacitetsutnyttjande. Stationssträckor är 
därför ingen lämplig bas för beräkning av kapacitetsbaserade tidspåslag. 
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spårbildning. Dessutom kan bussarna troligtvis inte köra lika fort bredvid en kö som de 
hade kunnat göra med bredare körfält. Det är dock svårt att avgöra hur stor del av 
nyttan av fullgoda körfält som har uppnåtts med trimningen samt hur stora kostnader 
som de smala körfälten orsakar.  

Förbifart Stockholm 

I analysen av Förbifart Stockholm ingår ytterligare ett vägprojekt som kostar 440 mkr, 
en breddning av E4 mellan Vårby och trafikplats Fittja. Denna bedöms behövas ihop 
med Förbifart Stockholm. Så kostnader och nyttor omfattar båda projekten, vilket bör 
beaktas när resultatet bedöms.  

 

Marieholmstunneln och anslutningar till Marieholmstunnel (delar av Västsvenska 
paketet) 

Då dessa objekt egentligen är förutsättningar för varandra och båda låg i planen, gjordes 
en gemensam trafikanalys och samhällsekonomisk analys med hjälp av 
Sampers/Samkalk. 

 

Flackarp-Högevall 

Då kodningen av kollektivtrafik i den aktuella Sampersbasen inte var konsistent med 
normalt sätt att koda, vilket den som gjorde analyserna förbisett så fick en förenkling 
göras. Konsultens anmärkning beskrivs nedan. För att efterfrågemodellerna i Sampers 
regionala modeller ska fungera tillfredsställande så måste man när man inför nya 
järnvägsnoder i ett kollektivtrafiknät köra ett kodningsprogram som innebär att 
busshållplatser inom en radie av 400 m från den nya järnvägsnoden ”kodas ihop” med 
den nya järnvägsnoden för att resenärerna ska se ett totalt kollektivtrafikutbud ist f ett 
buss- och ett tågutbud. ”Ihopkodningen” innebär att busslinjer som passerar en 
busshållplats inom en radie av 400 m från den nya järnvägsnoden kodas om så att de 
åker in och passerar järnvägsnoden innan linjen fortsätter sin vanliga rutt. I samband 
med denna ihopkodning skapar ”ihopkodningsprogrammet” nya länkar i nätet där dock 
avstånden och restiderna sätts till 0 km och 0 min (det ska ju inte kosta något i 
tid/avstånd för den extra passagen av järnvägsnoden). 

I Skåne-modellen fanns i Basprognosen ett problem med att bussarna var kodade på ett 
icke-standardiserat sätt vilket medförde att när ihopkodningsprogrammet kördes så blev 
inte de nykodade restiderna och avstånden 0 min och km utan istället lades små 
restider/avstånd på dessa länkar. Detta var något som jag upptäckte när jag började titta 
närmare på kodningen under analysarbetet av Kontinentalbanan och Flackarp-Högevall. 
Linjekodningen gjordes då om i Skånemodellen så att restiderna blev de rätta för 
bussarna vilket är det som påverkar resandeefterfrågan. Problemet är att det är ett 
väldigt mycket större jobb att också fixa till alla de små felaktiga avstånden som hade 
skapats pga den felaktiga ursprungskodningen. Detta hade varit mycket svårt att hinna 
fixa till med den korta tidsplan som gällt under ÅP då i princip hela nätet i Skåne hade 
behövts gå igenom. Dessa felaktiga avstånd gör att trafikarbetet på ett fåtal busslinjer (8 
st) blir längre i UA än i JA och därmed påverkar fordonskostnaderna. 

Att räkna om fordonskostnaderna manuellt är möjligt men det är lite krångligt och 
kräver en del arbete och ganska mycket tid. Felet är dock troligen inte av avgörande 
betydelse och man skulle möjligen kunna nöja sig med att ”Nolla” den posten i kalkylen 
(Nuvärde: -38 miljoner) och vilket innebär att totalnyttan ändras från -15 miljoner till 
+23 miljoner.  

Efter diskussioner togs beslut att nolla fordonskostnadsförändringen för buss och 
uppdatera SEB:n.  

 

67 
 



Malmö - Ystad, mötesspår 

Resandenivån har korrigerats enligt BVH 706 metod, då resandestatistik från 
Skånetrafiken respektive Trafikstyrelsen i Danmark visar på fler resande år 2012 än i 
2030 års prognosresultat, trots förväntad resandeökning. Ystadbanans pågatågslinjer 
(linje 815 och 816) har därför räknats upp med omräkningsfaktor 1,4742, från 1,66 
miljoner resor till 2,44 miljoner resor. Resandet med Bornholmstågen har räknats upp 
med omräkningsfaktor 7,5701 från 0,05 miljoner resor till 0,36 miljoner resor.  

Beräkningsmetod – samhällsekonomi för enklare järnvägsanalyser 
I arbetet med åtgärdsplaneringen 2014-2025 har de flesta samhällsekonomiska kalkyler 
för järnvägsobjekt gjorts med enklare kalkylverktyg. I huvudsak har verktyget Bansek 
använts men kalkyler har även gjorts i olika typer av excelsnurror. Nedan följer en 
kortare beskrivning av de verktyg som använts och den metodik dessa verktyg bygger på.   

 
Bansek 
Bansek är ett access-baserat kalkylverktyg för samhällsekonomiska kalkyler av åtgärder 
på järnväg. I Bansek effektberäknas och värderas effekterna på järnvägsmarknaden med 
en partialanalys.  Verktyget används för att värdera marginella effekter av åtgärder som 
påverkar res- och transporttider eller förseningstider för såväl person- som godstrafik. 
Verktyget kan även användas för att värdera effekter av åtgärder i plankorsningar. 

I Bansek tas hänsyn till efterfrågeförändringar med hjälp av elasticiteter. För åtgärder 
som innebär stora förändringar av trafikupplägget bör effektberäkningarna för person- 
och godstrafik utföras i andra verktyg så som sampers/samkalk och samgods. Bansek 
kan vid dessa tillfällen användas för kompletterande beräkningar.  

Den version av Bansek som använts i åtgärdsplaneringen bygger på kalkylmetodik och 
kalkylvärden fastställda i ASEK5. Utgångspunkten för samtliga kalkyler i Bansek är 
basprognosen för person- och godstrafiken år 2030. Tidsvinster och andra effekter av 
åtgärder måste härledas utanför Bansek innan de läggs in i Bansek. Detta görs vanligtvis 
genom kapacitetsanalyser eller tidtabellsanalyser.  

För de Bansek-analyserna som har input från Sampers har en tidig riggning använts som 
inte stämmer med de senare analyser som gjorts inom delprojekt Sampers/Samkalk. 
Detta berodde på att riggningarna för storstadsanalyserna justerades i ett senare skede, 
vilket bland annat påverkade alstring och färdmedelsval. Vi bedömer att felet 
försumbart för NNK-resultatet. 

 
Metoder för värdering av överflyttad trafik med SIKA-metoden 
Konsumentöverskottet (nettonyttan) för nytillkommen trafik kan beräknas på olika sätt 
beroende på vilken tillgång till data man har.  ”The-rule-of-the-half” är en metod som 
gör det möjligt att mäta ändringar av konsumentöverskott med hjälp av enbart data över 
förändrad generaliserad transportkostnad på den ”transportmarknad” (järnvägsstråk, 
busslinje, vägsträckning etc) som påverkas av den aktuella åtgärden och där den 
nygenererade trafiken uppstår. Vid tillämpning av ”the-rule-of-the-half” beräknas 
nettonyttan för nygenererad trafik genom att man tar förändringen av transportkostnad 
per personkm eller tonkm, p g a den aktuella infrastrukturåtgärden, gånger volymen 
nygenererad persontrafik eller godstransporter gånger 0,5. Metoden ”the-rule-of-the-
half” används även för värdering av överflyttad trafik, från ett trafikslag till ett annat 
eller från en transportväg till en annan.  

För värdering av överflyttning av godstransporter finns det emellertid i vissa fall en 
alternativ metod – den s.k. SIKA-metoden. Om det finns uppgifter tillgängliga om 
priser/kostnader och efterfrågan för den transportmarknad (det trafikslag eller 
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trafikstråk etc.) från vilken trafiken flyttar, så kan man använda dessa uppgifter för att 
göra en direkt beräkning av värdet av överflyttningen av transporter, istället för att 
tillämpa ”the rule-of-the-half”. Observeras bör att SIKA-metoden är ett alternativ till 
”the-rule-of-the-half” och inte ett komplement. Om SIKA-metoden används ska inte 
”the-rule-of-the-half” användas samtidigt. 

Den s.k. SIKA-metoden är egentligen samma princip som den som tillämpas av 
Samgodsmodellen. Den har ett begränsat användningsområde då den inte kan användas 
för nygenererade transporter eller för persontrafik. En ytterligare begränsning i 
tillämpningen av SIKA-metoden är svårigheten att identifiera alla relevanta kostnader 
och nyttor på hela transportmarknaden. Ett annat problem är frågan om när denna 
metod bör användas, hellre än ”the-rule-of-the-half”.   

Ibland motiveras åtgärder på järnväg av att kapacitetsutnyttjandet är så högt att det inte 
går att få plats med mer godstrafik på järnväg. Man brukar säga att det finns en latent 
efterfrågan på godstransporter på järnväg, som tvingas transporteras på annat sätt. 
Syftet med en åtgärd på järnväg är under dessa förutsättningar att skapa kapacitet så att 
den undanträngda latenta efterfrågan får plats på järnvägen. Inte att förbättra 
kapaciteten för befintliga transporter på järnväg. I sådana fall kan det vara motiverat att 
använda sig av SIKA-metoden. 

Men när är det rimligt att hävda att det finns en undanträngd efterfrågan på järnväg och 
hur stor är den undanträngda efterfrågan? För att kunna svara på dessa frågor behöver 
man ha en eller flera kapacitetsanalyser som visar att kapacitetsutnyttjandet är mycket 
högt. Överflyttad godstrafik kan värderas med SIKA- metoden (Samgods- metodik) givet 
att följande två villkor är uppfyllda:  

a) Nygenererad trafik uppstår inte, alternativt att den kan särskiljas från tillkommande 
trafik i form av överflyttning av trafik. 

b)Det finns uppgifter om vilket trafikslag överflyttad trafik kommer ifrån och vad dessa 
transporter kostade före överflyttningen, så kan förändringen av konsumentöverskott 
för den överflyttade trafiken beräknas utifrån skillnaden i faktisk kostnad före och efter 
överflyttningen (d.v.s. skillnaden i transportkostnad mellan föregående och nuvarande 
trafikslag). 

Då SIKA- metoden tillämpas skall beräkningen av förändringen av konsumentöverskott 
baseras på förändringar av de priser/kostnader som faktiskt betalas, d v s 
priser/kostnader inklusive skatter och avgifter (moms och punktskatter som t.ex. 
drivmedelsskatter och banavgifter) samt subventioner om sådana förekommer. ”The-
rule-of-the-half” ska inte tillämpas samtidigt som SIKA- metoden, på samma 
överflyttade transporter. 

 
Kalkylmodell för lågtrafikerade banor 
En särskild kalkylmodell har använts för att göra samhällsekonomiska kalkyler för 
lågtrafikerade banor. Anledningen till att en särskild modell används för dessa analyser 
är att frågeställningen är en annan för dessa banor än vad det brukar vara. För dessa 
banor gäller frågan om det är samhällsekonomiskt lönsamt att fortsätta underhålla och 
reinvestera i dem. Inte om man ska investera i dem. Modellen gör det möjligt att räkna 
på två olika scenario. Dels om det är lönsamt att vidmakthålla banan i samma standard 
som idag eller om den ska läggas ner. Dels om det är lönsamt att vidmakthålla den till en 
lägre standard än idag. Att vidmakthålla eller lägga ner banan analyseras i modellen 
med sika-metoden. Att vidmakthålla till en lägre standard analyseras med motsvarande 
den metod som finns implementerad i Bansek. Modellen kräver relativt detaljerad 
information om både person- och godstrafiken på analyserad bana. Eftersom 
frågeställningen är om man ska fortsätta underhålla dessa banor så används dagens 
trafikflöden som underlag i analyserna. Basprognosen för godstrafik år 2030 utgör dock 
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ett stöd i analysen. Precis som i de andra verktygen bygger denna kalkylmodell på 
ASEK5-principer. Kalkylmodellen är implementerad i en excelmodell.    

Beräkningsmetod – samhällsekonomi för enklare vägsanalyser 
I arbetet med åtgärdsplaneringen 2014-2025 har de flesta samhällsekonomiska kalkyler 
för vägsobjekt gjorts med enklare kalkylverktyg. I huvudsak har verktyget EVA använts. 

 
EVA 
EVA står för Effekter vid VägAnalyser. I EVA beräknas effekterna av trafiken. Effekterna 
värderas och lönsamhet kan beräknas. Trafiktillväxten måste anges som uppräkningstal 
(till 2st framtida prognosår) eller matas in för varje länk. Dessa förväntade 
trafikförändringar kan komma från andra system ex.vis Emme och Sampers. Om 
objektet även infattar nygenererad eller överflyttad trafik måste flera beräkningar göras. 
EVA kan däremot inte hantera de totala systemeffekterna vid överflyttning av trafik 
mellan olika trafikslag.  

EVA beräknar lönsamhet hos ett projekt genom att jämföra två tillstånd på vägnätet; ett 
tillstånd utan åtgärd det vill säga ett basvägnät från NVDB och ett tillstånd där åtgärden 
ingår, ett så kallat utredningsvägnät som användaren utifrån vägnätet omformat med 
åtgärden.  

Varje effektmodell i EVA beräknar ”sina” kvantiteter, det vill säga restidsmodellen ger 
antal timmar, olycksmodellen antal olyckor etc. Effekterna redovisas både i enhet och i 
kronor. EVA beräknar följande effekter:  

• Trafiksäkerhetseffekter 

• Restids- och godseffekter 

• Bränsleförbruknings och kostnadsförändringar 

• Utsläppsförändringar 

• Väghållarkostnader 

Utöver att redovisa olika typer av effekter redovisar EVA även nuvärde och 
nettonuvärdeskvot (NNK) och nyttokostnadskvot (NK). Effekterna beräknas för basår, 
öppningsår och prognosår 1. Beräkningar görs även för prognosår 2, men redovisas inte. 

Även om EVA-verktyget kan beräkna ett stort antal effekter, finns dock ett stort antal 
effekter som inte beräknas automatiskt. Sådana är till exempel buller-, intrångs-, 
fördelningseffekter, jämställdhet etc. GC-olyckor beräknas, men däremot inte restid och 
liknande för gång- och cykeltrafikanter. I EVA finns dock möjlighet att manuellt föra in 
kompletterade effekter. 

I både kvalitetssäkringsuppdraget och i arbetet med ny plan har, med få undantag, de 
EVA-analyser som fanns från förra åtgärdsplaneringen återanvänts. Dessa har 
kompletterats med nya investeringskostnader och nya uppräkningstal samt redovisats i 
den nya SEB-mallen. Den EVA version (2.58) som användes förra gången har 
kompletterats med nya värderingar enligt ASEK5, förändrade värderingar över tid har 
införts restvärdet har tagits bort och ersatts med att den ekonomiska livslängden 
används. Beräkningsförutsättningar enligt ASEK5 har använts. Den nya EVA version har 
fortfarande beteckningen 2.58 men med tillägget ASEK5. 

Eftersom version EVA 2.58 har använts så är inte alla samband i modellen uppdaterade 
och det stämmer därför inte helt med de som finns i Effektsamband för 
transportsystemets olika kataloger. 

Det som mest har förändrats är att hastigheterna numera är något lägre. Hastigheterna 
har vid Trafikverkets mätningar sänkts de senaste åren och är därför lägre än de var vid 
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förra ÅP. Detta har vi inte kunnat beakta. Men då vi analyserar skillnaden mellan två 
scenario bedöms detta ha liten påverkan. 

Alla EVA-objekt som återanvänts från förra ÅP har körts med basår 2010 trots att nät 
och trafikuppgifter är från 2006. På grund att vi har haft lågkonjunktur som påverkat 
trafiktillväxten under denna tid så har vi bedömt att skillnaden är liten generellt. 
Översiktligt utan djupare analys bedöms trafikökningen totalt vara runt 1-2 % mellan 
2006 och 2010.  

Att gamla nät använts kan också innebära att det finns vägar som har annan hastighet, 
eller andra mindre förändringar av utformningen idag än i förra åtgärdsplaneringen. 
Genomgående har dock de gamla näten använts utan att detta setts över.  

För nya objekt eller objekt där det av annat skäl gjorts en hel ny EVA-analys har nät från 
2010 använts. 

Ekonomimodellen i EVA, det vill säga hur man räknar ut nettonuvärdeskvoten för hela 
livslängden från nyttorna öppningsåret, prognosår 1 och prognosår 2 stämmer inte helt 
med det nya beräkningssättet som finns i ASEK5. I ASEK5 har beslutats att beräkningen 
ska baseras på nolltillväxt för trafiken efter prognosår 2, medan det i EVA extrapoleras 
utifrån trafikuppräkningstalen. Med användande av genomsnittligt trafikuppräkningstal 
för Sverige blir nyttan i EVA är 1,2% större än nyttan i asek5, men en kalkylperiod på 60 
år. 

Tidsvärdet för privata personresor i EVA är felaktigt, det baseras bara på värdet för 
långväga resor istället för ett sammanvägt värde mellan långa och korta resor, det 
innebär att EVA har använt ett tidsvärde på 145 kr per timme i stället för 121 kr.  

Sammantaget överskattas nyttan som en följd av felaktigheter i tidsvärde och i 
ekonomimodeller, och för de objekt som har använt 2006-års trafiksiffror fås en 
motverkande effekt. 

I EVA, Lill-Eva och SAMKALK räknas det fel på antalet skadade och egendomsolyckor, 
medan värdet i kronor är korrekt. Detta beror på att effektsambanden är utan korrektion 
för bortfall i polisrapporterade olyckor, medan hänsyn tas till detta vid värderingen. 
Antalet döda analyserna är korrekt medan antal skadade och egendomsolyckor ska 
justeras för bortfall med en faktor 1,7 för svårt skadade och lindrigt skadade och 7 för 
egendomsolyckor. 

Beräkningsmetod – samhällsekonomi för övriga analyser 
 
GC-kalk 
GC-kalk är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för gång- och 
cykelåtgärder. GC-kalk används för att göra samhällsekonomiska 
lönsamhetsberäkningar av gång- och cykelinfrastrukturinvesteringar och andra gång- 
och cykelfrämjande åtgärder. Beräkningarna i verktyget speglar aktuellt kunskapsläge 
om effekter för gång- och cykeltrafiken. I åtgärdsplaneringen har GC-kalk använts för 
lönsamhetsberäkning för cykelleden Täbystråket, ett nytt förslag till nationell 
investering i GC-vägnätet. 

 
Buller 
För åtgärdsområdet Buller har Samlade Effektbedömningar gjorts för tre olika 
bullerskyddsåtgärder; Fasadåtgärder, Bullerskärmar och bullervallar samt Inköp av 
fastigheter. Beträffande de två förstnämnda har de samhällsekonomiska beräkningarna 
utförts med hjälp av Lönkalk och beträffande den sistnämnda med hjälp av BUSE. Inköp 
av en fastighet är en åtgärd som tillämpas när bullernivåerna är så höga att inga andra 
åtgärder kan lösa problemen. Inköp görs också när vibrationsnivåerna är höga. 
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Ungefär 1,8 miljarder kr av bullerpottens 2,7 miljarder kr ska användas till fasadåtgärder 
och bullerskärmar/bullervallar. Utöver dessa åtgärder samt inköp ska bullerpotten 
användas till andra bullerskyddsåtgärder, t.ex. spårslipning. 

 
Lönkalk 
Lönkalk är ett Excelbaserat hjälpmedel för enkla och transparanta samhällsekonomiska 
lönsamhetsberäkningar. Lönkalk används för att göra enkla samhällsekonomiska 
lönsamhetsberäkningar där andra verktyg är för komplexa eller för effekter som inte 
ingår i något av de traditionella verktygen som används inom transportsektorn. Syftet 
med verktyget är att det ska kunna användas för lönsamhetsberäkning av de effekter 
som användaren är intresserad av. Under åtgärdsplaneringen har Lönkalk, som nämnts 
ovan, använts för att göra olika lönsamhetsberäkningar av bullerskyddsåtgärder inom 
åtgärdsområdet Buller. Verktyget har också använts för att göra lönsamhetsberäkningar 
för olika trafiksäkerhetsåtgärder på väg och järnväg. 

 
BUSE 
BUSE – Samhällsekonomisk utvärdering av bulleråtgärder är ett Excelbaserat verktyg 
för samhällsekonomisk beräkning av bulleråtgärder i anslutning till 
vägtransportsystemet. BUSE-verktyget används för att ta fram underlag för prioritering 
mellan olika typer av bulleråtgärder utifrån samhällsekonomisk lönsamhet, bl.a. inköp 
av fastighet, för vilken åtgärd verktyget har använts inom åtgärdsplaneringen 

Ytterligare förenklingar och avvikelser mot beslutade riktlinjer, 
effektsamband, metoder och ASEK5. 
I jämförelse med tidigare planeringsomgången har tiden för analyser denna gång varit 
mycket kort. Metoder för samhällsekonomiska analyser, effektsamband och verktyg har 
utvecklats och justerats enligt nya rekommendationer från ASEK 5 så långt det har varit 
möjligt på den tillgängliga tiden. Det har resulterat i att det finns vissa avvikelser mot 
Trafikverkets egna riktlinjer har accepterats för att inte äventyra tidsplanen. Fel som 
upptäckts under arbetets gång har inte alltid kunnat rättas. Avvikelserna redovisas 
nedan. 

 
Vilka objekt gjordes det kalkyler på? 
Inför arbetet med ny nationell plan 2014-2025, genomförde Trafikverket, på uppdrag av 
Näringsdepartementet, en kvalitetssäkring av kostnader och nyttor för namngivna 
investeringar i befintligt plan. På grund av den korta tidplanen för uppdraget, samt att 
arbete med att ta fram nya verktyg baserat på bland annat ASEK5 pågick samtidigt, 
gjordes vissa förenklingar i arbetet med att uppdatera de samhällsekonomiska 
analyserna från ÅP 2010-2021. Vissa av dessa förenklingar kom även att påverka arbetet 
med den nya planen. Med den begränsade tid som stod till buds valde Trafikverket att ta 
fram samlade effektbedömningar för de objekt där behovet av ny kunskap om den 
samhällekonomiska effektiviteten bedömdes vara som störst. På grund av olika faktorer 
som till exempel att data för att göra en samhällsekonomisk analys inte var tillgängliga 
utfördes, föll ytterligare objekt bort. De objekt i planförslagen som har analyserats 
redovisas i bilaga 2. För alla analyserade objekt som godkänts av Trafikverket för 
användning finns samlade effektbedömningar tillgängliga på Trafikverkets hemsida. 

 

Punkterna nedan var vägledande vid urvalet av vilka objekt som analyserades: 

Målsättningen var att göra analyser enligt nedanstående principer, på grund av den 
korta tiden och oklarheter för vissa objekt fick dock avsteg göras. I bilaga 2 ses vilka 
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projekt i planförslagen som har beräknats. Alla nationella objekt som har analyserats 
finns i förslaget till nationell plan, i underlagsrapporten – Samhällsekonomiska analyser 

och samlad effektbeskrivning nationell plan. bilaga 2. 
http://www.trafikverket.se/PageFiles/129095/underlagsrapport_samhallsekonomiska_
analyser_och_samlad_effektbeskrivning.pdf 

 

1. Alla objekt i befintlig plan som ännu inte avslutats vid ingången av 2014 och 
som bedöms aktuella under perioden 2014-2021 ska ha uppgift om NNK och 
SEB. 

2. Objekt som av regeringen pekats ut i direktivet till Åtgärdsplaneringen 2014-
2025 (N2012/6395/TE m fl): 

a. Tidigareläggningar av byggstart när det gäller objekt i befintlig plan. 
Här behöver SEB kompletteras efter kvalitetssäkringsuppdraget. 

b. Troliga kandidater uppdelat på byggstartsår 4-6 och år 7-12. 
Undantagsvis kan även byggstartsår 1-3 vara aktuellt. 

i. Fastställd utredning/plan eller pågående väg-/järnvägsplan 
innebär att både anläggningskostnadskalkyler, NNK och SEB 
behöver tas fram. 

ii.  Pågående väg-/järnvägsutredning innebär större osäkerhet och 
bedöms från fall till fall. Normalt kommer dessa objekt att 
hanteras år 7-12, vilket innebär att ingen 
anläggningskostnadskalkyl eller SEB behövs. Undantag är t ex 
Mölnlycke – Bollebygd och Ostlänken. 

iii. Objekt med pågående eller planerad åtgärdsvalsstudie innebär 
hantering som brist, vilket betyder att ingen 
anläggningskostnadskalkyl eller SEB ska tas fram. 

3. Objekt som är ”goda utmanare” hämtas ur följande grupper: 

a. Objekt som angetts med Utvecklingsnivå Låg respektive Hög prio 1 i 
kapacitetsutredningen (Trafikverkets publikation 2012:100). 

b. Objekt som förts fram på regionala hearingar och/eller i övrigt är högt 
prioriterade enligt Samhälles regioner. 

c. Så kallade ”pottobjekt” i befintlig plan som nu bedöms överstiga en 
kostnad på 50 mnkr och som därmed bör hanteras som namngivna 
objekt inför kommande NTP. 

 

På grund av olika faktorer som till exempel att data för att göra en samhällsekonomisk 
analys inte var tillgängliga i det skedet som analyserna utfördes, föll dock några objekt 
bort. För alla analyserade objekt som godkänts av Trafikverket för användning finns 
samlade effektbedömningar tillgängliga på Trafikverkets hemsida. 

 
Investeringskostnad samt hantering av ”sunk cost” och 
projektadministration i kalkylerna 
I arbetet med underlag till en ny plan 2014-2025 har anläggningskostnader 
(investeringskostnader) tagits fram på olika sätt: 

• Full successiv kalkyl – för objekt där tidigare kostnad (från successiv kalkyl) 
saknas eller där tidigare objekt ändrats så att den gamla kostnaden bedömdes 
vara inaktuell 
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• Förenklad successiv kalkyl – där det bedömts att ett enklare förfarande med en 
justering av en gammal successiv kalkyl då det endast är smärre förändringar i 
ett objekt 

• Prisnivåomräkning (PNO) har använts för objekt som inte förändrats utan en 
investeringskostnad från en äldre successiv kalkyl har räknats om med hjälp av 
index 

• Grov kostnadsindikation (GKI) har använts på objekt där man inte har kommit 
så långt i planeringen att den exakta utformningen är känd i detalj så det har 
gjorts en kostnadsuppskattning på ett enklare underlag, dessa har tagits fram av 
eller via Trafikverkets regionala organisation 

De kalkylsammanställningar som har levererats som underlag till de 
samhällsekonomiska analyserna har gjorts på olika sätt. Vissa kalkyler innehåller endast 
återstående kostnader från analysdagen till färdig anläggning, medan andra innehåller 
totalkostnaden. I de fall objektet befinner sig i förstudieskede är felet sannolikt 
försumbart, men för objekt som börja närma sig färdig arbetsplan kan de ”missade” 
kostnaderna vara ganska stora.  

Enligt ASEK5 är det viktigt att skilja på vilka kostnader som inträffar före respektive 
efter beslutet om att gå vidare med projektet. Det senare kan beskrivas som att skilja på 
vilka kostnader som kan ”återvinnas” (genom att avstå från att investera)och vilka som 
är ”icke-återvinningsbara”. Detta har betydelse för den samhällsekonomiska kalkylen då 
denna endast ska innefatta projektets särkostnader eller kostnader som är 
”återvinningsbara”. Därför skall kostnader som uppkommer före beslutet om projektets 
genomförande, s.k. ”sunk costs”, inte inkluderas i den samhällsekonomiska kalkylen.  

Att betrakta som ”sunk cost” är kostnader som är nedlagda som längst till och med 
arbetsplan eller järnvägsplan. Detta kan till exempel röra sig om planeringskostnader 
samt produktionsstöds- och administrationsfaktorer. Dessa kostnader betraktas alltså 
vanligtvis som ”icke-återvinningsbara” och bör inte ingå i kalkylen. Kostnader som inte 
är att betrakta som ”sunk costs” kan till exempel vara administrativa kostnader i 
bygghandlings- eller byggskedet samt bygghandlingskostnader, då dessa helt eller delvis 
tas fram under byggtiden, samt produktionsstödsfaktorer för drift och underhåll av 
vägobjekt. Dessa kostnader betraktas vanligtvis alltså som ”återvinningsbara” och bör 
ingå i den samhällsekonomiska kalkylen. Då åtgärden ännu inte har genomgått någon 
eller några av de skeden som ska tas med som ”sunk cost” enligt ovanstående, så ska 
schablonvärden/erfarenhetsvärden användas som uppskattning. 

ASEK rekommenderar att kostnader som redan inträffat då investeringsbeslut tas 
betraktas som s.k. ”sunk costs” och därför inte bör ingå i den samhällsekonomiska 
kalkylen. I praktiken gäller detta de kostnader som är nedlagda som längst till och med 
arbetsplan eller järnvägsplan.  

Det finns osäkerheter kring hur och om det som ska betraktas som ”sunk cost” finns 
med i kostnadskalkylen samt hur det redovisats. 

I ett första skede beslutades att sunk cost på grund av otydlighet i ”beställningen” och på 
grund av den baseras på ett grövre underlag inte kunde anses ingå i den framtagna 
kostnaden för objekt där det gjorts en beräkning med metoden grov kostnadsindikation. 

Senare visade det sig vara svårt att bedöma vilket som är ”sunk cost” i successiva 
kalkyler och prisnivåomräkningar För de successiva kalkylerna (full och förenklad) samt 
prisnivåomräkningarna gjordes det på lite olika sätt i redovisningen.  

På grund av de olika definitionerna mellan ASEK 5 och de tidigare myndigheterna 
Banverket och Vägverket samt att underlaget som levererats tagits fram på olika sätt 
beslutades att för detta arbete använda den totala anläggningskostnaden vid beräkning 
av kostnads-nyttotal. Beslutet innebar att alla objekt hanterades på ett likartat sätt och 
jämförbarheten bibehölls, under förutsättning att kostnaderna beräknats på samma sätt. 
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I annat fall kan det på marginalen påverka inbördes rangordning mellan objekten, detta 
bedöms dock inte ha någon avgörande betydelse  för utfallen. Det som kan påverkas är 
jämförelsen mellan pågående objekt eller objekt där planeringsprocessen är pågående 
jämfört med objekt där planeringsprocessen inte startat.  

Om det skulle vara aktuellt att avbryta fullföljandet av ett objekt där 
projektadministrativa kostnader lagts ner eller för redan pågående objekt bör en nytto-
kostnadsanalys göras baserat på återstående kostnad. 

 
Hantering av byggstartsår och öppningsår 
Eftersom nyttan påverkas av hur tidigt ett projekt kan öppnas för trafik antas samma 
byggstartår för alla projekt i de samhällsekonomiska kalkylerna för att göra dem 
jämförbara. Byggstartsår sätts normalt till planens första år. För samhällsekonomiska 
analyser inför planperioden 2010-2021 sattes byggstartsår (åtminstone för vägobjekten) 
till 2010. Byggtiden adderas till byggstartåret för att få fram ett (fiktivt) öppningsår. I 
ASEKs rekommendationer står följande: ” Alla objekt antas ha samma byggstartsår 2012 
och nyttor och kostnader diskonteras till detta år, angivna i 2010-års prisnivå.”’ I ASEK 
5 finns följande definitioner: 

• Byggstartår: år då investeringen påbörjas, under en planperiod sätts detta till 
planens första år, för närvarande skall 2012 användas 

• Öppningsår: år då investeringen tas i bruk (1 januari), under en planperiod sätts 
detta till byggstartår plus antalet byggår. 

För analyserna i kvalitetssäkringsarbetet av planen 2010-2025 övervägdes om 2010 
skulle sättas som byggstartsår (som när planen togs fram) eller 2012 som var året då 
dessa analyser utfördes och vilket också överensstämde med rekommendationen i 
ASEK5.  

För objekt i nya planen övervägdes att antingen göra på samma sätt som i 
kvalitetssäkringen, följa ASEK5 eller göra som i tidigare planomgångar och ha 
byggstartsår första året i planen, dvs 2014. Många av objekten som kvalitetssäkrades 
ingår också som en del underlaget till planen 2014-2025. Det talade för att använda 
samma byggstartår för både kvalitetssäkring och underlag till ny plan. Annars skulle de 
kalkylerna som togs fram i kvalitetssäkringsuppdraget behöva räknas om, vilket 
bedömdes vara ett onödigt merarbete.  

År 2012 användes därmed för både i kvalitetssäkringsuppdraget och i samband med 
underlag till ny plan, vilket också är i enlighet med ASEK5. 

 
Prisnivåer - Konsekvenser av olika indexanvändning för uppräkning av 
anläggningskostnader ÅP 2014-2025 
Inom Trafikverket finns ett flertal olika index som används för att fånga 
kostnadsutveckling för anläggandet av väg och järnväg. Anläggningskostnader som inte 
har tagits fram i samband med planarbetet, utan tidigare, har räknats upp till prisnivå 
2012-06 med Trafikverkets investeringsindex, för väg respektive järnväg. 

I analyserna används prisnivå 2010-medel och kostnaden räknas då ned med 0,963 
(baserat på KPI) från 2012-06. Anläggningskostnader i planen anges i 2013-06 och då 
används enligt beslut av Trafikverket en faktor på 1,03 för att räkna upp från 2012-06. 
Det finns inga index framåt i tiden, så detta baseras på en bedömning från Trafikverket, 
och antas gälla både investeringsindex väg och järnväg samt KPI. 
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Känslighetsanalyser 
I kvalitetssäkringsuppdraget genomfördes inte några känslighetsanalyser dels för att det 
inte bedömdes ingå i uppdraget från Regeringen och dels prioriterades det bort som en 
följd av den korta tid som fanns tillgänglig för uppdraget. 

På grund av uppdragets omfattning och av tidsbrist beslutas att avsteg får göras under 
arbete med underlag för nationell plan från kraven på känslighetsanalyser enligt ASEK5. 

Beslutet innebär hantering av känslighetsanalyser enligt nedanstående: 

1. För projekt som analyseras med EVA gör vi känslighetsanalyser enligt ASEK5 

2. För övriga verktyg har för ett fåtal objekt utöver de som nämns nedan o gjorts 
och godkänts  

3. För de projekten Västlänken, Ostlänken och Förbifart Stockholm görs 
känslighetsanalyser enligt ASEK5 med avvikelse enligt ett tidigare beslut se 
punkt 4 

4. För EVA-objekt, Västlänken och Förbifart Stockholm görs känslighetsanalysen 
med minskad biltrafik (-20 %). Detta avviker mot det tidigare beslutet att inte 
göra några sådana känslighetsanalyser men motiveras av att det är relativt 
enkelt v g EVA-objekten och dels av att underlaget bedöms efterfrågas för 
Västlänken och Förbifart Stockholm. 

5. Det kompletteras med ytterligare känslighetsanalyser för en särskild PM 
Känslighetsanalyser av investeringsobjekt i förslag till nationell transportplan 
2014-2025” (finns på Trafikverkets hemsida) som sammanfattas i kapitel sist i 
avsnitt 6.1 i detta dokument.  

 
Känslighetsanalys biltrafik storstadsområden  
I arbetet med Nationell transportplan 2014-2025 så har Sampers bilinnehavsmodell 
testats, vilket redovisas i PM:et ”Känslighetsanalys med alternativa 
bilinnehavsprognoser 2030”, (se Trafikverkets hemsida). Det visar sig att av 
resultatvariablerna från bilinnehavsmodellen är det i första hand antal körkort, i andra 
hand antal bildisponerare och i tredje hand antal bilar som påverkar resandet i 
Sampersprognoserna. I den officiella 2030-prognosen kan körkortsinnehavet (som mest 
påverkar resandet) möjligen anses vara aningen för lågt medan bilinnehavet förefaller 
vara för högt. Sammantaget ger detta scenario en tillväxt för bilresandet som troligen är 
för hög i storstadsområdena.  Det rekommenderades att för objekt i storstäder överväga 
att genomföra en känslighetsanalys med lägre biltrafik. För fall där nivån på biltrafiken 
bedöms ha en avgörande betydelse för slutsatserna i den samhällsekonomiska analysen 
skall känslighetsanalys genomföras. Metoden genomförs enligt: 

• I EVA-verktyget: Endast uppräkningstalet för personbil räknas om. Andelen 
0,6 av huvudanalysens biltrafikuppräkningstal, beräknas enligt: 

• X = Huvudanalysens uppräkningstal  

• Y = 1+0,6*(X-1) 

• Y = Nytt uppräkningstal för känslighetsanalys  

• Med Sampers/Samkalk används en alternativ indatafil med avseende på 
bilinnehav (SAMS-databas) 
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Bilaga 2. Namngivna projekt som analyserats 
och beräknats i förslagen till nationell plan och 
länsplaner 
 

I Bilaga 2 redovisar vi översiktligt de samhällsekonomiska effekterna för de objekt Som 
ingår i planförslagen, när det gäller länsplaner så är det remissversionerna som använts. 
Nedan förklaras vad posterna i de olika kolumnerna står för. Alla analyserade objekt i 
arbetet med nationell plan redovisas i Underlagsrapporten ”(Underlagsrapport – 
samhällsekonomiska analyser och samlad effektbeskrivning nationell plan” på TRV 
hemsida). 

 

Nuvärde av nettonyttan (nytta minus samhällsekonomisk 
investeringskostnad). 
Nyttorna under hela objektets ekonomiska livslängd omräknat till 2010-års nivå minus 
investeringskostnaden ställs i relation till de ej prissatta effekterna när bedömningen av 
den sammanvägda samhällsekonomiska nyttan i kolumnen ”Samhällsekonomisk 
lönsamhet (sammanvägt)" görs.  

 
Miljöeffekter som inte ingår i nettot 
Innehåller en bedömning av de miljöeffekter som inte kan eller får prissättas 
samhällsekonomiskt. 

 
Övriga effekter som inte ingår i nettot 
Innehåller en bedömning av de miljöeffekter som inte kan eller får prissättas 
samhällsekonomiskt. 

 
Samhällsekonomisk lönsamhet (sammanvägt) 
Bedömningen av den sammanvägda samhällsekonomiska nyttan innebär att man 
kommer fram till om åtgärden totalt sett är positiv eller negativ ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Sammanvägning görs av de beräknade och 
samhällsekonomiskt prissatta nyttorna och de miljöeffekter och övriga effekter som inte 
kan eller får prissättas samhällsekonomiskt. Se även under rubriken ”Nuvärde av nytta 
minus samhällsekonomisk investeringskostnad”. 

 
Resenärer nuvärde 
Nuvärdet av alla samhällsekonomiskt prissatta effekter för resenärer. Tidsvinster är 
vanligen de största effekterna för resenärerna. 

 
Godstransporter nuvärde 
Nuvärdet av alla samhällsekonomiskt prissatta effekter för godstransporter. 
Företagsekonomiska effekter ingår inte i de samhällsekonomiska analyserna. 

 
Persontransportföretag nuvärde 
Nuvärdet av alla samhällsekonomiskt prissatta effekter för persontransportföretag, 
exempelvis förändrade biljettintäkter eller driftskostnader för fordon. 
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Externa effekter nuvärde 
Nuvärdet av alla samhällsekonomiskt prissatta effekter för externa effekter. Förenklat 
kan man säga att om en kostnad är extern innebär det att den drabbar andra individer 
än trafikanterna. 

 

Nettonuvärdes kvot NNK 
Sedan lång tid tillbaka har Nettonuvärdeskvoten (NNK) använts inom transportsektorn i 
Sverige för att bedöma investeringars lönsamhet och för att prioritera bland lönsamma 
projekt då investeringsbudgeten är begränsad. Nettonuvärdeskvot är ett mått som ställer 
nettonuvärdet i relation till investeringskostnaden. 

 

där 

NNV = summa nuvärde av alla nyttor och kostnader (inklusive investeringskostnad) 

NIC = nuvärde av investeringskostnaden 

 

Enkelt uttryckt innebär en positiv nettonuvärdeskvot att samhället beräknas få tillbaka 
mer nyttor än vad åtgärden kostar. För de namngivna investeringarna i bilaga 1, där en 
samhällsekonomisk kalkyl har genomförts, är nettonuvärdeskvoten i genomsnitt 0,5 
vilket betyder att samhället får tillbaka 1 krona och 50 öre i nytta för varje investerad 
krona, det vill säga samhället får en nettonytta eller vinst på 50 öre.   

 
Nettonuvärdes kvot NNK reviderad 
I slutet av uppdraget att ta fram förslag till nationell plan upptäcktes att ett felaktigt 
kalkylvärde för tidsvärden hade lagts in i ett av analysverktygen. NNK har därför räknats 
om för de aktuella objekten. 

  
Nettonuvärdes kvot NNK SEB 
Den NNK som anges i Trafikverkets samlade effektbedömningar. Dessa siffor har inte 
reviderats med anledning av felaktiga kalkylvärden i EVA.  

 
 

 
  

  

78 
 



Anmärkning
Nettonuvärdekvot NNK reviderad: Är reviderad med avssende på felaktigt 
tidsvärde i EVA-modellen
Nettonuvärdekvot NNK SEB: ej reviderad, översensstämmer med innehåll i Samlad effektbedömning

I plan Län
Tran-
sportslag
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nettonyttan 
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ekonomisk 
investerings-
kostnad) 
mnkr

Miljöeffekter 
som ej ingår i 
nettot

Övriga 
effekter som 
ej ingår i 
nettot

Samhälls-
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lönsamhet 
(samman-
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mnkr

Gods-
transpor-
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mnkr

Person-
transport
företag 
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mnkr

Externa 
effekter 
nuvärde 
mnkr

Netto-
nuvärde-
kvot NNK 
reviderad

Netto-
nuvärde-
kvot NNK 
i SEB

Nationell plan Blekinge Väg E22 Lösen - Jämjö 451 Negativt Försumbart Lönsam 725 101 0 95 0,5 0,8
Länsplan Blekinge Väg Rv 27 Förbi Backaryd -83 Positivt Försumbart Olönsam 94 24 0 2 -0,4 -0,4
Länsplan Blekinge Väg Rv 27 Möllenäs - Backaryd -9 Negativt Försumbart Olönsam 51 19 0 27 -0,2 -0,1

Nationell plan Dalarna Järnväg
Dalabanan, Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder 
och ökad kapacitet etapp 1, medfinansiering från LTP W 682 Negativt Försumbart Lönsam 52 708 17 220 2,2 2,2

Nationell plan Dalarna Väg Rv 45/70 genom Mora steg 1-3 0 Positivt Positivt

Osäker 
lönsamhet - 
endast 
bedömd 0 0 0 0 - -

Nationell plan Dalarna Väg Rv 50 genom Ludvika -209 Positivt Positivt

Osäker 
lönsamhet - 
endast 
bedömd 91 -7 0 29 -0,7 -0,6

Nationell plan Dalarna Väg Smedjebacksvägen - Gyllehemsvägen 230 Försumbart Positivt Lönsam 227 4 0 89 1,6 1,8
Nationell plan Dalarna Väg Trafikplats väg 70/Smedjebacksvägen 192 Positivt Försumbart Lönsam 141 10 0 111 1,8 2,1
Nationell plan Dalarna Väg Väg 45 Vattnäs-Trunna 265 Negativt Försumbart Lönsam 296 35 0 80 1,1 1,4
Nationell plan Dalarna Väg Väg 71 Dala Järna - Vansbro 332 Försumbart Positivt Lönsam 325 77 0 84 1,5 1,7
Länsplan Dalarna Väg  Väg 66 U Länsgräns-Smedjebacken 43 Försumbart Försumbart Osäker lönsam 79 7 0 75 0,2 0,3

Länsplan Dalarna Väg Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen -205 Negativt Positivt
Bedömning ej 
möjlig 11 12 0 -2 -0,9 -0,9

Länsplan Dalarna Väg Väg 66 Östra Tandö - Bu -109 Negativt Positivt Olönsam 33 0 0 25 -0,7 -0,6
Länsplan Dalarna Väg Väg 68 Förbi Fors -286 Negativt Positivt Bedömning ej -67 9 0 -45 -1,6 -1,6
Länsplan Dalarna Väg Väg E16 Förbifart Yttermalung -16 Positivt Positivt Olönsam 135 31 0 20 -0,2 -0,1

Nationell plan Dalarna m.fl. Järnväg
Godsstråket Storvik - Frövi och Bergslagsbanan, del av 
paket 1 513 Försumbart Negativt Lönsam 12 519 4 119 3,7 3,7

Nationell plan Dalarna m.fl. Järnväg
Godsstråket Storvik - Frövi och Bergslagsbanan, hela paket 
2 1 065 Negativt Försumbart Lönsam 48 1 387 17 371 1,4 1,4

Länsplan Gotland Väg V 140 GC-väg Västergarn-Klintehamn -9 Försumbart Positivt Osäker 4 0 0 13 -0,4 -0,4
Nationell plan Gävleborg Järnväg Gävle hamn, järnvägsanslutning -219 Negativt Försumbart Olönsam 0 156 0 -10 -0,6 -0,6
Nationell plan Gävleborg Järnväg Kilafors-Holmsveden kapacitetsåtgärder 2 262 Försumbart Positivt Lönsam 35 8 5 5 195 0,8 0,8
Nationell plan Gävleborg Väg E4 Kongberget – Gnarp 358 Positivt Försumbart Lönsam 435 230 0 459 0,4 0,4
Nationell plan Gävleborg Väg Väg 56  Valsjön-Tpl Mackmyra alternativ Öster Valsjön 161 Negativt Positivt Lönsam 231 121 0 63 0,4 0,6

Nationell plan Gävleborg m.fl. Järnväg
Godsstråket Storvik - Frövi och Bergslagsbanan, delen 
Bergslagsbanan i paket 1 436 Försumbart Negativt Lönsam 73 479 28 122 1,6 1,6

Nationell plan Halland Järnväg
Västkustbanan/Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive 
resecentrum -1 391 Positivt Positivt Olönsam 1 882 111 468 98 -0,4 -0,4

Länsplan Halland Väg Väg 940, delen Rösan-Forsbäck 506 Negativt Försumbart Lönsam 615 -2 0 237 0,9 1,1
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Nationell plan Jämtland Väg E14 Lockne-Optand/Förbi Brunflo 283 Negativt Försumbart Lönsam 329 36 0 41 1,3 1,6
Nationell plan Jämtland Väg E45 Förbifart Sveg 213 Negativt Försumbart Lönsam 190 79 0 41 1,6 1,8

Länsplan Jämtland Väg Väg 321, delen E45_Månsåsen -78 Försumbart Positivt
Bedömning ej 
möjlig 27 0 0 39 -0,6 -0,5

Nationell plan Jönköping Järnväg
Falköping-Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 
km/tim och ökad kapacitet 394 Försumbart Försumbart Lönsam 340 51 56 191 1,6 1,6

Nationell plan Jönköping Väg Rv 26 Månseryd - Mullsjö 843 Negativt Försumbart Lönsam 838 183 0 173 1,5 1,7
Nationell plan Jönköping Väg Rv 40 Förbi Eksjö 246 Negativt Försumbart Lönsam 257 111 0 12 1,2 1,5
Nationell plan Jönköping Väg Rv 40 Nässjö - Eksjö 332 Negativt Försumbart Lönsam 454 64 0 0 1,0 1,3
Länsplan Jönköping Järnväg Mötespår Båramo -61 Försumbart Positivt Olönsam 15 23 2 -20 -0,8 -0,8
Länsplan Jönköping Järnväg Mötespår Hörle 22 Försumbart Positivt Lönsam 47 2 12 -1 0,6 0,6

Länsplan Jönköping Väg Rv 27 Förbi Bor -9 Försumbart Försumbart
Osäker 
lönsamhet 128 17 0 22 -0,2 0,0

Länsplan Jönköping Väg Rv 32 Sunneränga - Marbäck 37 Försumbart Försumbart Lönsam 122 7 0 93 0,1 0,2
Länsplan Jönköping Väg Rv 47 Förbi Holsbybrunn 189 Försumbart Försumbart Lönsam 254 79 0 -16 0,9 1,1
Nationell plan Kalmar Järnväg Trekanten 164 Försumbart Positivt Lönsam 229 5 40 -16 1,7 1,7
Nationell plan Kalmar Väg E22 Gladhammar - Verkebäck 166 Negativt Försumbart Lönsam 164 37 0 56 1,3 1,5
Nationell plan Kalmar Väg E22 Rinkabyholm 492 Negativt Försumbart Lönsam 647 41 0 37 1,1 1,5
Länsplan Kalmar Väg Lv 136 Förbi Glömminge 49 Försumbart Försumbart Lönsam 108 -7 0 40 0,2 0,4
Länsplan Kalmar Väg Rv 23 Målilla - Hultsfred 54 Negativt Försumbart Lönsam 95 5 0 21 0,5 0,7
Nationell plan Kronoberg Järnväg Skruv 188 Försumbart Positivt Lönsam 218 5 41 24 1,9 1,9
Nationell plan Kronoberg Väg E4 Ljungby - Toftanäs 109 Positivt Försumbart Lönsam 808 144 0 18 0,0 0,1
Nationell plan Kronoberg Väg Rv25 Österleden i Växjö 289 Negativt Försumbart Lönsam 232 74 0 68 2,0 2,3
Länsplan Kronoberg Väg Lv 120 Genomfart Älmhult 41 Negativt Försumbart Lönsam 66 36 0 33 0,3 0,4
Länsplan Kronoberg Väg Rv 23 Huseby - Marklanda 126 Negativt Försumbart Lönsam 155 10 0 113 0,5 0,7
Länsplan Kronoberg Väg Rv 23 Älmhult - Mölleryd 52 Negativt Försumbart Lönsam 72 1 0 120 0,3 0,3

Nationell plan Norrbotten Järnväg
Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. - delen 
Gammelstad 281 Försumbart Positivt Lönsam 90 431 8 9 1,1 1,1

Nationell plan Norrbotten Järnväg Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. - delen Gransjö 118 Försumbart Positivt Lönsam 158 77 31 -31 1,0 1,0

Nationell plan Norrbotten Järnväg Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. - delen Gullträsk 4 Försumbart Positivt
Osäker 
lönsamhet 134 50 19 -29 0,0 0,0

Nationell plan Norrbotten Järnväg Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. - delen Gällivare 99 Försumbart Positivt Lönsam 103 55 22 174 0,4 0,4

Nationell plan Norrbotten Järnväg
Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. - delen 
Koskivaara 112 Försumbart Positivt Lönsam 161 60 23 -29 1,1 1,1

Nationell plan Norrbotten Järnväg Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. - delen Lappberg -16 Försumbart Positivt Olönsam 62 32 14 -17 -0,1 -0,1
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Nationell plan Norrbotten Väg E10 Morjärv-Svartbyn -95 Positivt Positivt Olönsam 17 1 0 2 -0,8 -0,8
Nationell plan Norrbotten Väg E4 Salmis - Haparanda 82 Negativt Positivt Lönsam 103 22 0 68 0,5 0,6
Länsplan Norrbotten Väg Väg 373 Förbi Stockbäcken -64 Positivt Försumbart Olönsam 2 0 0 -12 -1,2 -1,2
Länsplan Norrbotten Väg Väg 373 Svensbyn-E4 -10 Positivt Försumbart Olönsam 15 5 0 33 -0,2 -0,1
Länsplan Norrbotten Väg Väg 97 Sunderbyn-Sävast 11 Positivt Positivt Lönsam 111 -1 0 152 0,0 0,0
Länsplan Norrbotten Väg Väg 97 Travbaneleden, etapp 1 -201 Positivt Försumbart Olönsam -14 -9 0 13 -1,1 -1,1
Nationell plan Skåne Järnväg Flackarp-Arlöv 8 572 Positivt Positivt Lönsam 10 668 28 1 628 354 2,1 2,1
Nationell plan Skåne Järnväg Kontinentalbanan, miljöskademål -525 Positivt Positivt Olönsam 804 11 -740 -121 -1,1 -1,1
Nationell plan Skåne Järnväg Lund (Högevall) - Flackarp, fyrspår 1 085 Försumbart Positivt Lönsam 2 151 6 233 -6 0,8 0,8
Nationell plan Skåne Järnväg Malmö - Ystad, mötesstationer 540 Negativt Positivt Lönsam 605 12 100 -24 3,5 3,5
Nationell plan Skåne Järnväg Ängelholm - Maria (Romares väg) 1 287 Positivt Försumbart Lönsam 2 565 1 459 725 0,5 0,5

Nationell plan Skåne Väg
E22 Hurva-Vä etapp Linderöd - Vä;  Sätaröd-Vä och förbi 
Linderöd 727 Negativt Positivt

Osäker 
lönsamhet 1 229 256 0 319 0,4 0,6

Nationell plan Skåne Väg E6 Trafikplats Flädie (Lund-Flädie) 760 Negativt Positivt Lönsam 647 29 0 207 2,9 3,4
Nationell plan Skåne Väg E65 Svedala-Börringe 959 Negativt Försumbart Lönsam 907 117 0 164 2,2 2,6
Nationell plan Skåne Väg Tpl Ideon 2 105 Positivt Positivt Lönsam 2 038 226 0 0 13,2 13,2
Nationell plan Skåne Väg Tpl Lund Södra 569 Positivt Positivt Lönsam 693 60 0 0 3,1 3,1
Nationell plan Skåne Väg Tpl Spillepengen 340 Positivt Positivt Lönsam 687 0 0 0 1,0 1,0
Länsplan Skåne Väg Ekeröd-Sandåkra 159 Negativt Negativt Lönsam 161 4 0 193 0,6 0,7
Länsplan Skåne Väg Genom Svedala 162 Positivt Negativt Lönsam 96 -5 0 161 1,5 1,6
Länsplan Skåne Väg Inre Kustvägen, Båstad 52 Försumbart Försumbart Lönsam 171 23 0 7 0,2 0,3
Länsplan Skåne Väg Lv 101 Förbi Käglinge 411 Positivt Försumbart Lönsam 264 179 0 79 2,4 2,7
Länsplan Skåne Väg Lv 108 Holmeja - Klågerup 206 Negativt Försumbart Lönsam 99 -35 0 271 1,2 1,4
Länsplan Skåne Väg Lv 108 Staffanstorp-Lund 679 Negativt Försumbart Lönsam 444 40 0 228 5,6 6,3
Länsplan Skåne Väg Rv 13 Förbi Assmåsa 28 Försumbart Försumbart Lönsam 47 18 0 18 0,4 0,5
Länsplan Skåne Väg Rv 19 Bjärlöv - Broby 357 Negativt Försumbart Lönsam 438 59 0 73 1,0 1,3
Länsplan Skåne Väg Väg 19, Förbi St Herrestad 103 Försumbart Försumbart Lönsam 204 13 0 -11 0,5 0,7
Länsplan Skåne Väg Väg 21 Vanneberga- Önnestad 256 Försumbart Försumbart Lönsam 64 3 0 308 1,9 2,0
Nationell plan Stockholm Cykel Regionalt cykelstråk, Täby stråket 265 Försumbart Positivt Lönsam 157 0 0 260 1,7 1,7
Nationell plan Stockholm Järnväg Flemingsberg, ytterligare plattformsspår, spår 0 363 Försumbart Positivt Lönsam 583 10 250 18 0,7 0,7

Nationell plan Stockholm Järnväg Hagalund, bangårdsombyggnad 0 Positivt Positivt

Osäker 
lönsamhet - 
endast 
bedömd 0 0 0 0 - -

Nationell plan Stockholm Järnväg Tomteboda-Kallhäll, ökad kapacitet, etapp 2 821 Försumbart Positivt Lönsam 10 231 1 583 432 0,1 0,1
Nationell plan Stockholm Väg E 18 Trafikplats Kallhäll 248 Försumbart Försumbart Lönsam 219 -15 0 68 2,7 3,4

Nationell plan Stockholm Väg
E18  Arninge bytespunkt/ resecentrum, Statlig 
följdinvestering 0 Försumbart Positivt

Bedömning ej 
möjlig 0 0 0 0 -
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Nationell plan Stockholm Väg E18 Danderyd-Arninge -390 Positivt Positivt
Bedömning ej 
möjlig 0 0 0 0 - -

Nationell plan Stockholm Väg
E18 Frescati - Bergshamra-Stocksundsbron, förbättrat 
kapacitet och säkerhet 452 Negativt Positivt Lönsam 519 108 0 0 2,6 2,6

Nationell plan Stockholm Väg E18 Norrtälje-Kapellskär 316 Försumbart Positivt Lönsam 160 31 0 331 1,2 1,3
Nationell plan Stockholm Väg E18 Roslags Näsby 355 Försumbart Positivt Lönsam 574 0 0 0 1,6 1,6
Nationell plan Stockholm Väg E18 Trafikplats Viggbyholm 225 Negativt Positivt Lönsam 340 52 0 0 1,3 1,3
Nationell plan Stockholm Väg E20 Trafikplats Almnäs 1 090 Negativt Positivt Lönsam 894 116 0 22 11,7 13,4
Nationell plan Stockholm Väg E4 Norrtull-Kista 7 312 Negativt Positivt Lönsam 6 316 1 311 0 0 23,2 23,2
Nationell plan Stockholm Väg Förbifart Stockholm 47 798 Negativt Positivt Lönsam 59 436 26 575 -890 -3 927 1,4 1,4
Nationell plan Stockholm Väg Trafikplats Kockbacka 163 Negativt Försumbart Lönsam 226 62 0 36 1,0 1,0
Nationell plan Stockholm Väg Väg 75 Södra Länken – Essingeleden Alternativ 3 139 Försumbart Positivt Lönsam 329 0 0 -8 0,8 0,8

Länsplan Stockholm Järnväg Nynäsbanan, godsanpassning kraft/buller 0 Positivt Positivt

Lönsam - 
endast 
bedömd 0 0 0 0 - -

Länsplan Stockholm Järnväg Södertälje C, bangård dubbelspår -74 Försumbart Positivt Olönsam 35 0 20 -4 -0,6 -0,6
Länsplan Stockholm Järnväg Vega Pendelstation 1 290 Försumbart Försumbart Lönsam 1 900 0 -41 5 2,2 2,2

Länsplan Stockholm Järnväg
Ökad kapacitet Nynäsbanan, Dubbelspår Tungelsta-
Hemfosa -317 Försumbart Positivt Olönsam 61 1 31 136 -0,6 -0,6

Länsplan Stockholm Väg 226 Tpl Högskolan anslutning Alfred Nobels allé 239 Negativt Försumbart Lönsam 380 48 0 15 0,7 0,9
Länsplan Stockholm Väg Trafikplats Vega -251 Negativt Positivt Olönsam 298 -1 -4 -3 -0,5 -0,5
Länsplan Stockholm Väg Väg 1103 Tulkavägen -138 Negativt Positivt Olönsam -25 -21 0 -15 -1,8 -1,7
Länsplan Stockholm Väg Väg 222 - Skurubron 3 551 Negativt Försumbart Lönsam 3 329 139 0 1 000 1,8 2,2

Länsplan Stockholm Väg Väg 222 Mölnvik - Insjön -94 Positivt Positivt

Osäker 
lönsamhet - 
endast 
bedömd 0 0 0 0 - -

Länsplan Stockholm Väg Väg 222 Mölnvik-Ålstäket 434 Negativt Positivt Lönsam 532 45 0 107 1,0 1,3
Länsplan Stockholm Väg väg 222 Trafikplats Kvarnholmen 224 Negativt Negativt Lönsam 322 36 -5 -44 2,7 2,7

Länsplan Stockholm Väg Väg 226 TPL Pålamalmsvägen - TPL Högskolan (exkl Tpl Hs) 1 540 Negativt Försumbart Lönsam 2 109 47 -20 -27 2,7 2,7

Länsplan Stockholm Väg Väg 261 Tappström-Nockeby -1 105 Positivt Positivt
Bedömning ej 
möjlig 71 0 0 0 -0,9 -0,9

Länsplan Stockholm Väg Väg 267 Rotebro-Stäket 3 359 Negativt Försumbart Lönsam 2 767 912 -49 82 9,5 9,5
Länsplan Stockholm Väg Väg 268 E4-Grana 3 221 Negativt Positivt Lönsam 3 116 1 138 -28 -177 3,9 3,9
Länsplan Stockholm Väg Väg 274 667 Hemmesta vägskäl -30 Positivt Positivt Ej bedömt 0 0 0 0 - -
Länsplan Stockholm Väg väg 276 Rosenkälla - Åkersberga, etapp 1 -377 Försumbart Positivt Olönsam -286 -54 0 107 -3,2 -3,6
Länsplan Stockholm Väg Väg 77, Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo 55 Negativt Försumbart Lönsam 419 98 0 372 0,0 0,1
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Nationell plan Södermanland Järnväg Strängnäs-Härad, dubbelspår -1 570 Försumbart Positivt Olönsam 397 0 75 0 -0,8 -0,8
Nationell plan Södermanland Väg RV 56 Bie-Stora Sundby 409 Negativt Positivt Lönsam 383 77 0 140 1,4 1,6
Länsplan Södermanland Väg Rv 53 Infart Eskilstuna, ombyggnad av befintlig väg 31 Positivt Positivt Lönsam 29 -3 0 63 0,4 0,5
Länsplan Södermanland Väg Rv 55 Dunker-Björndammen 253 Negativt Positivt Lönsam 235 54 0 32 2,2 2,6
Länsplan Södermanland Väg Väg 57 Gnesta-E4 316 Negativt Försumbart Lönsam 325 15 0 107 1,5 1,7
Nationell plan Uppsala Järnväg Gamla Uppsala, dubbelspår (Svartbäcken-Samnan) 150 Negativt Positivt Lönsam 1 331 10 193 165 0,1 0,1
Nationell plan Uppsala Väg Väg 70 Simtuna-Kumla 352 Negativt Försumbart Lönsam 356 57 0 146 1,1 1,3
Länsplan Uppsala Väg väg 288 Alunda-Gimo 253 Negativt Positivt Lönsam 350 30 0 79 0,7 1,0
Länsplan Uppsala Väg väg 288 Alunda-Gimo 253 Negativt Positivt Lönsam 350 30 0 79 0,7 1,0
Nationell plan Värmland Järnväg Kil-Laxå, Mötesstationer 267 Försumbart Positivt Lönsam 399 60 165 -31 0,8 0,8
Nationell plan Värmland Järnväg Laxå-Arvika 144 Försumbart Positivt Lönsam 368 65 151 64 0,3 0,3

Nationell plan Värmland Järnväg
Ställdalen-Kil, fjärrblockering, mötesstationer, 
hastighetsanpassning, kraftförsörjning, spårbyte, STAX 25 1 680 Försumbart Försumbart Lönsam 0 2 742 0 -98 1,7 1,7

Nationell plan Värmland Väg E18 väster Karlstad (Björkåsmotet - tpl Skutberget) 494 Positivt Försumbart Lönsam 626 104 0 132 0,8 1,1
Länsplan Värmland Väg V61, delen Graninge-Speke 118 Försumbart Försumbart Lönsam 118 4 0 87 0,9 1,1
Länsplan Värmland Väg V61, delen Klätten-Åmotfors 205 Negativt Försumbart Lönsam 134 38 0 101 2,1 2,3
Länsplan Värmland Väg v62, Dyvelsten-Forshaga 5 Negativt Försumbart Lönsam 42 0 0 25 0,0 0,1

Länsplan Värmland Väg v62, Norra Sanna-Dyvelsten -3 Negativt Försumbart
Osäker 
lönsamhet 25 0 0 31 -0,1 0,0

Länsplan Värmland Väg v63 Edsgatan - Vallargärdet 40 Negativt Försumbart Lönsam 77 3 0 14 0,4 0,6
Länsplan Värmland Väg v63 Mossgatan-Edsgatan 85 Negativt Försumbart Lönsam 18 -6 0 148 1,0 1,1
Länsplan Värmland Väg Väg 62 Deje-Älvkullen -55 Negativt Försumbart Olönsam 58 3 0 -15 -0,6 -0,5
Nationell plan Västerbotten Väg E4 Djäkneboda-Bygdeå 71 Negativt Positivt Lönsam 191 4 0 2 0,2 0,4
Länsplan Västerbotten Järnväg Umeå godsbangård - Dåva, nytt spår -860 Negativt Positivt Olönsam 0 962 0 81 -0,5 -0,5

Länsplan Västerbotten Väg
Väg 372 Skelleftehamnsleden, cirkulationsplats 
Svedjevägen -44 Försumbart Positivt Olönsam -66 -12 0 72 -1,2 -1,5

Länsplan Västerbotten Väg Väg 372 Skelleftehamnsleden, cirkulationsplats Östra leden -54 Försumbart Positivt Olönsam -65 -13 0 63 -1,5 -1,8
Nationell plan Västernorrland Järnväg Bergsåker triangelspår 437 Negativt Positivt Lönsam 0 614 0 111 1,5 1,5
Nationell plan Västernorrland Järnväg Dingersjö, mötesstationer och kapacitetsförstärkning 2 262 Försumbart Positivt Lönsam 35 8 5 5 195 0,8 0,8

Nationell plan Västernorrland Järnväg Sundsvall, tillgänglighet/ Sundsvall, resecentrum -255 Försumbart Positivt

Osäker 
lönsamhet - 
endast 
bedömd 106 19 0 -2 -0,7 -0,7

Nationell plan Västernorrland Väg E4 Ullånger-Docksta -13 Försumbart Positivt
Osäker 
lönsamhet 50 6 0 73 -0,1 -0,1



Anmärkning
Nettonuvärdekvot NNK reviderad: Är reviderad med avssende på felaktigt 
tidsvärde i EVA-modellen
Nettonuvärdekvot NNK SEB: ej reviderad, översensstämmer med innehåll i Samlad effektbedömning

I plan Län
Tran-
sportslag

Åtgärdsnamn

Nuvärde av 
nettonyttan 
(nytta minus 
samhälls-
ekonomisk 
investerings-
kostnad) 
mnkr

Miljöeffekter 
som ej ingår i 
nettot

Övriga 
effekter som 
ej ingår i 
nettot

Samhälls-
ekonomisk 
lönsamhet 
(samman-
vägt)

Rese-
närer 
nuvärde 
mnkr

Gods-
transpor-
ter 
nuvärde 
mnkr

Person-
transport
företag 
nuvärde 
mnkr

Externa 
effekter 
nuvärde 
mnkr

Netto-
nuvärde-
kvot NNK 
reviderad

Netto-
nuvärde-
kvot NNK 
i SEB

Länsplan Västernorrland Väg Väg 335 Sidensjö-Överhörnäs alt. 7.5 m -46 Positivt Positivt

Osäker 
lönsamhet - 
endast 
bedömd 28 5 0 18 -0,5 -0,5

Länsplan Västernorrland Väg Väg 86, delen Bergsåker - Silje 1 Positivt Positivt Lönsam 23 2 0 20 -0,1 0,0
Nationell plan Västmanland Väg Rv 56 Kvicksund-Västjädra 181 Negativt Försumbart Lönsam 192 6 0 65 1,3 1,6
Länsplan Västmanland Väg 252 Hallstahammar-Surahammar 2 Försumbart Försumbart Lönsam 177 72 0 24 -0,1 0,0

Nationell plan Västra Götaland Järnväg
Göteborg-Borås, nytt dubbelspår via Landvetter flygplats 
(deletapp Mölnlycke-Bollebygd) -4 067 Negativt Positivt Olönsam 2 727 29 729 -210 -0,6 -0,6

Nationell plan Västra Götaland Järnväg
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet 
och dubbelspår över Göta älv 3 289 Positivt Försumbart Lönsam 158 5 547 12 1 458 0,8 0,8

Nationell plan Västra Götaland Järnväg
Göteborg-Skövde, ökad kapacitet inkl ombyggd infart 
Sävenäs 5 437 Försumbart Försumbart Lönsam 5 267 371 2 397 -620 2,7 2,7

Nationell plan Västra Götaland Järnväg Västlänken med planskild anslutning i Olskroken -3 294 Positivt Positivt
Osäker 
lönsamhet 20 330 3 876 -210 489 -0,1 -0,1

Nationell plan Västra Götaland Väg E20 Alingsås - Vårgårda alt Skogskorridor/Gislatorp 51 Negativt Positivt
Osäker 
lönsamhet 889 -7 0 394 -0,1 0,0

Nationell plan Västra Götaland Väg E20 Förbi Hova 760 Negativt Försumbart Lönsam 601 366 0 252 1,3 1,4
Nationell plan Västra Götaland Väg E20 Förbi Vårgårda -172 Försumbart Försumbart Olönsam 22 -6 0 13 -0,9 -0,8
Nationell plan Västra Götaland Väg E20 Genom Alingsås 514 Positivt Positivt Lönsam 819 195 0 397 0,4 0,5
Nationell plan Västra Götaland Väg E20 Götene-Mariestad 142 Negativt Försumbart Lönsam 455 35 0 248 0,1 0,2
Nationell plan Västra Götaland Väg E20 Vårgårda - Vara -133 Försumbart Försumbart Olönsam 312 8 0 378 -0,2 -0,2
Nationell plan Västra Götaland Väg E6.20  Söder/Västerleden, Sisjömotet 592 Positivt Positivt Lönsam 659 403 -3 -9 1,3 1,3
Nationell plan Västra Götaland Väg E6.20 Hisingsleden, Södra delen inkl Halvors länk 1 826 Negativt Försumbart Lönsam 896 1 682 -3 123 2,1 2,1
Länsplan Västra Götaland Väg E20/Rv 40 Tvärförbindelse, Etapp A0 1 233 Negativt Försumbart Lönsam 1 149 261 -8 106 4,5 4,5
Länsplan Västra Götaland Väg Ekelöv-Kareby 271 Negativt Positivt Lönsam 358 15 0 34 1,1 1,4
Länsplan Västra Götaland Väg Lavad - Gillstad 218 Negativt Negativt Lönsam 183 39 0 140 1,1 1,3
Länsplan Västra Götaland Väg Rotvik - Bäcken -53 Negativt Försumbart Olönsam 55 7 0 91 -0,3 -0,2
Länsplan Västra Götaland Väg v27 Viared-Kråkered 2 302 Negativt Negativt Lönsam 1 995 440 -11 432 4,2 4,2
Länsplan Västra Götaland Väg Väg 156 Skene-Skoghem 94 Försumbart Försumbart Lönsam 53 5 0 87 1,4 1,6
Länsplan Västra Götaland Väg Väg 160 Säckebäck - Varekil 60 Negativt Försumbart Lönsam 163 12 0 7 0,2 0,4
Länsplan Västra Götaland Väg väg 161 Förbi Torp -279 Negativt Positivt Olönsam 107 -15 0 0 -0,8 -0,7
Länsplan Västra Götaland Väg Väg 190 Angereds Storåsväg - Gunnilse Ås 258 Försumbart Positivt Lönsam 163 26 0 151 2,0 2,3
Länsplan Västra Götaland Väg Väg 190 Gunnilse Ås - Angereds kyrkväg -10 Negativt Positivt Olönsam -5 -26 0 141 -0,1 -0,1
Länsplan Västra Götaland Väg Väg 41 Fritsla - Kråkered 294 Negativt Negativt Lönsam 113 7 0 228 3,7 4,0
Länsplan Västra Götaland Väg Väg 41 Sundholmen-Björketorp 105 Negativt Positivt Lönsam 203 45 0 33 0,4 0,5
Länsplan Västra Götaland Väg Väg 44, Förbifart Lidköping -468 Negativt Försumbart Olönsam -10 -67 0 -3 -1,2 -1,2
Länsplan Västra Götaland Väg väg 49 Axvall-Varnhem -11 Positivt Försumbart Olönsam 85 -8 0 169 -0,1 0,0



Anmärkning
Nettonuvärdekvot NNK reviderad: Är reviderad med avssende på felaktigt 
tidsvärde i EVA-modellen
Nettonuvärdekvot NNK SEB: ej reviderad, översensstämmer med innehåll i Samlad effektbedömning

I plan Län
Tran-
sportslag

Åtgärdsnamn

Nuvärde av 
nettonyttan 
(nytta minus 
samhälls-
ekonomisk 
investerings-
kostnad) 
mnkr

Miljöeffekter 
som ej ingår i 
nettot

Övriga 
effekter som 
ej ingår i 
nettot

Samhälls-
ekonomisk 
lönsamhet 
(samman-
vägt)

Rese-
närer 
nuvärde 
mnkr

Gods-
transpor-
ter 
nuvärde 
mnkr

Person-
transport
företag 
nuvärde 
mnkr

Externa 
effekter 
nuvärde 
mnkr

Netto-
nuvärde-
kvot NNK 
reviderad

Netto-
nuvärde-
kvot NNK 
i SEB

Länsplan Västra Götaland Väg Väg 49 Skövde - Igelstorp 67 Negativt Negativt Lönsam 142 -1 0 27 0,3 0,5
Nationell plan Örebro Järnväg Hallsberg-Degerön, dubbelspår, etapp 1 2 704 Försumbart Positivt Lönsam 38 6 466 12 -1 206 1,0 1,0
Nationell plan Örebro Väg Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl Nykyrka) 707 Negativt Positivt Lönsam 491 314 0 364 1,2 1,3
Nationell plan Örebro Väg Väg 50 Askersund - Åsbro 761 Negativt Positivt Lönsam 560 194 0 155 2,8 3,2
Länsplan Örebro Väg 51 Kvarntorp-Almbro 184 Försumbart Försumbart Lönsam 224 19 0 -7 1,6 2,0
Länsplan Örebro Väg Väg 51 Svennevad-Kvarntorp 204 Försumbart Försumbart Lönsam 371 74 0 -4 0,5 0,7
Länsplan Örebro Väg Väg 63 Förbi Hjulsjö 67 Försumbart Positivt Lönsam 64 44 0 27 0,8 0,9
Nationell plan Östergötland Järnväg Händelö 2 451 Negativt Positivt Lönsam 0 2 089 0 906 4,5 4,5
Nationell plan Östergötland Väg E22 Förbi Söderköping 1 124 Negativt Positivt Lönsam 1 254 145 0 94 1,6 1,9
Länsplan Östergötland Väg 131 Österbymo-Hestra 18 Positivt Försumbart Lönsam 39 9 0 9 0,3 0,4
Länsplan Östergötland Väg 206 Vadstena-Skänninge 29 Försumbart Försumbart Lönsam 47 10 0 29 0,3 0,5
Länsplan Östergötland Väg Väg 34 Borensberg-Ervasteby 111 Försumbart Försumbart Lönsam 244 22 0 60 0,3 0,4
Länsplan Östergötland Väg Väg 34 Rimforsa-Skeda Udde 166 Försumbart Försumbart Lönsam 116 5 0 148 1,2 1,4
Länsplan Östergötland Väg Väg 35 Grebo-Hackefors 107 Försumbart Positivt Lönsam 243 8 0 80 0,2 0,4

Nationell plan
Östergötland, 
Södermanland Järnväg Ostlänken (Järna-Nyköping), nytt dubbelspår 902 Negativt Positivt Lönsam 28 564 444 11 695 1 063 0,0 0,0



Bilaga 3. Effektredovisning åtgärdsområden 
I denna bilaga redovisas en tabell med effektbedömningar från åtgärdsområden. 
Bedömningar som kopplar till målanalys baseras på expertbedömningar. Dessa 
kommenteras inte i kommande text. Texten fokuserar istället på att kort beskriva hur de 
samhällsekonomiska bedömningarna som redovisas i NNK-kolumen genomförts.   

Bedömningar har gjorts i samband med analyser av nationella planen men kan även 
sägas vara gällande för länsplanerna generellt. 

 
Hastighetshöjning järnväg 
Denna åtgärd syftar till att höja hastigheten på järnvägen och detta nås genom mindre 
justering av befintligt spår och/eller signalsystem. I huvudanalysen ingår beräkningar på 
sträckan Gävle – Storvik. Investeringskostnad, tidsvinster och minskad försening har 
tagits fram genom expertbedömning och utifrån dessa indata har nettonuvärdeskvoter 
(NNK) beräknats med hjälp av BanSek. NNK för Gävle-Storvik var medianresultat bland 
uträkningarna och fick därför fungera som huvudanalys. Som känslighetsanalyser 
fungerar beräkningar på andra järnvägssträckor. 

 
Trimning av driftsplats, järnväg 
Denna åtgärd innebär att man med spår- och signalåtgärder ska kunna möjliggöra 
snabbare och fler tågmöten och förbigångar. Expertbedömning har gjorts för 
restidsvinster och minskade förseningar på olika driftsplatser. Med hjälp av dessa indata 
har sedan BanSek använts för att beräkna NNK. Tyringe, vars NNK var medianvärdet 
bland beräkningarna, utvaldes som huvudanalys medan övriga driftsplatser resultat 
fungerar som känslighetsanalys. 

 
Optimering av signalsystem, järnväg 
Genom optimering och justering av järnvägens signalsystem ska kapacitet, robusthet 
och punktlighet i järnvägsnätet kunna öka, vilket är syftet med denna åtgärd. 
Huvudanalysen består av expertbedömningar och beräkningar av tidsvinster och 
minskade förseningar för godståg på olika sträckor. Utifrån detta har BanSek använts 
för att beräkna NNK. Resultatet för Lommabanan utgör medianresultatet och därför är 
denna bana utvald som huvudanalys. Känslighetsanalyser är resultaten utförda på 
övriga banor. 

 
Nya plattformar + förlängning av plattformar järnväg 
Plattformsbrist på vissa stationer ger längre transporttider och ökad störningsrisk. 
Genom att bygga nya plattformar samt förlänga befintliga kan man få ökad kapacitet, 
robusthet och punktlighet i järnvägsnätet. Restidsvinster och minskad försening på olika 
stationer är expertbedömda och utifrån det är NNK beräknat. Medianresultatet erhölls 
för en åtgärd i Kristianstad och denna analys är därför huvudanalysen. Övriga 
beräkningar, ytterligare en åtgärd i Kristianstad samt två i Fjälkinge, fungerar som 
känslighetsanalyser. 

 
Fasadåtgärder buller väg och järnväg 
Denna åtgärd genomförs för att få ned bullernivån för boende som är exponerade för 
höga ljudnivåer inomhus. Oftast består åtgärden av att sätta in treglasfönster men ibland 
byts hela fönstret. Även åtgärder på ventilationsdon ingår i åtgärden. I arbetet med den 
samhällsekonomiska analysen togs först några olika varianter av åtgärden (med bland 
annat olika åtgärdskostnader och bullerreduktion) fram, både för väg och järnväg. Med 
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hjälp av ASEK5-värderingar beräknades manuellt bullerkostnaden före och efter åtgärd 
för att få fram en bullernytta. Denna infogades, tillsammans med övrig indata såsom 
åtgärdskostnad etcetera, i Lönkalk version 2.2 för att få fram NNK. En variant att 
åtgärda ekvivalenta vägbullernivåer utgör huvudalternativet. Eftersom värdering finns 
för ekvivalentnivåer blir en sådan beräkning mest tillförlitlig. Åtgärder för att minska 
maxbuller på väg och järnväg har god effekt men detta finns det ingen värdering för. 
Dock har vi i känslighetsanalysen använt oss av den värdering som motsvarar samma 
överskridande av det ekvivalenta riktvärdet, för höga nivåer på grund av maxbuller. 

 
Bullerskärmar och bullervallar väg och Järnväg 
Denna åtgärd utförs för att reducera trafikbuller i utomhusmiljöer. Långa skärmar byggs 
längs järnväg eller väg, eller lokala skärmar vid en bostads uteplats, i syfte att reducera 
trafikbullret och med målsättning att uppnå riktvärdena i bostadsmiljöer och på 
skolgårdar som har mer än eller lika med 70 dBA utomhus vid uteplats/skolgård 
(ekvivalentnivåer). På liknande sätts som för fasadåtgärder gjordes 
lönsamhetsberäkningar för olika varianter av åtgärden. En mix av åtgärder (både långa 
och lokala skärmar, både väg och järnväg) utgör huvudalternativet. Skärmar byggs där 
det är höga ekvivalenta nivåer. Dessa finns det värdering för och därför var det mest 
logiskt att använda en mix för att ange NNK för skärmande åtgärder. De olika enskilda 
åtgärderna (åtta stycken) utgör känslighetsanalyser. 

 
Inköp av fastighet 
Denna åtgärd används när bullernivåerna eller vibrationsnivåerna är så höga att inga 
andra åtgärder kan lösa problemen. Inga värden finns för vibrationer och därför igår 
endast bullervärdering i den samhällsekonomiska analysen. Med hjälp av verktyget 
BUSE beräknades NNK för inköp av ett typhus. Denna beräkning används som 
huvudanalys. Kostnaden för inköpet samt antal boende i fastigheten varieras i tre olika 
alternativ som används som känslighetsanalyser. 

 
Cykelåtgärder 
Den samhällsekonomiska analysen av denna typåtgärd speglar effekten av cykelväg. 
Dessutom redovisas ytterligare två varianter där säkerhetsåtgärder också ingår som 
känslighetsanalyser. I en analys ingår refug i vägmitt och i det andra fallet planskild GC-
port. Åtgärdskostnaden och bedömningen av antalet cyklister baseras på antagandet att 
90 procent av sträckan är på landsbygd och 10 procent i tätort. Modellverktyget GC-kalk 
version 1.0 har använts vid beräkningarna. Notera att typåtgärden även kan innefatta 
andra åtgärder såsom cykelparkering men att dessa åtgärder inte speglas i den 
samhällsekonomiska analysen. 

 
Mötesseparering och höjd hastighetsgräns 
Schablonåtgärden som här analyseras samhällsekonomiskt är effekten av att 
mötesseparera befintlig 8-10 meter bred väg genom att bredda på 30 procent och höja 
hastighetsgränsen från 90 km/tim till 100 km/tim. ÅDT är satt till 5600. 
Känslighetsanalys där ÅDT är 6750 och breddning görs på en 90-sträcka redovisas 
också. Analyserna utförda i EVA version 2.58.  
 
Stängsling och kameraövervakning, spårsäkerhet 
Samhällsekonomisk analys av denna typåtgärd bygger på manuella beräkningar av 
nyttor. Dessa nyttor gav tillsammans med åtgärdskostnad NNK via utnyttjande av 
Lönkalk version 2.2. Effekterna av åtgärden baseras på effektsambanden i Bygg om eller 
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bygg nytt version 2012-08-30 och åtgärdskostnad härrör från expertbedömning. 
Osäkerhet kring effekterna vid storskalig satsning på denna åtgärd finns. 

 
Sänkning av hastighetsgräns 
Schablonåtgärden som här analyseras samhällsekonomiskt är effekten av att sänka 
skyltad hastighet från 90 km/tim till 80 km/tim på 8-10 meter bred väg med ÅDT 3333 
och siktklass 1.  Ett antal känslighetsanalyser där dessa förutsättningar varieras 
redovisas också i den samlade effektbedömningen. Nyttorna beräknas manuellt och 
dessa, tillsammans med åtgärdskostnad (expertbedömning), förs in i Lönkalk version 
2.2 för framtagande av NNK. Olycksrisker är hämtade från Lill-EVA version 2012-05-
04, men de korrigeras i analysen för förändrad olycksrisk över tid. Teknisk utveckling av 
fordon medför också att bränsleförbrukning och utsläpp minskar över tid i enlighet med 
förutsättning som anges i flik 59a i Modellanpassade indata och 
omvärldsförutsättningar (Trafikverket 2012).  

 
Variabel hastighet (VH) i korsning 
Schablonåtgärden som här analyseras samhällsekonomiskt är effekten av att införa 
variabelt 70 i en fyrvägskorsning med kantstensvänstersvängskörfält med 90 km/tim 
utan belysning på en 9 meter bred väg. Trafikflödet är 7000 f/d (dubbelriktat) på båda 
primärvägsbenen och 2000 på båda  
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Namn Exempel på faktiska åtgärder NNK Medborgarn
as resor

Närings-
livets transp

Tillgänglighe
t regionalt/ 
länder

Jämställdhet Funktionshi
ndrade

Barn och 
unga

Kollektiv- 
trafik, gång 
och cykel

Klimat Hälsa Landskap Trafik- 
säkerhet

Hastighetshöjning järnväg
Spårbaxning och kurvrätning inom befintligt spårområde, omkodning av ATC och ställverk, 
översyn av placering av repeterbaliser och försignaler, justering av vägskydd. 4,1 (1,4-30) ++ ++ ++ +

ingen 
effekt

ingen 
effekt ++ ++ ++/-

ingen 
effekt +

Trimning av driftsplatsjärnväg
Samtidig infart för snabbare tågmöten på enkelspår. Upprustning av nedlagda sidospår för 
att möjliggöra tretågsmöten och förbigångar  1,1 (-0,5-9,3) ++ ++ ++ +

ingen 
effekt

ingen 
effekt ++ ++ +

ingen 
effekt +

Optimering av signalsystem järnväg

Optimering av järnvägens signalsystem för ökad kapacitet, robusthet och punktlighet kan 
innebära införande av repeterbaliser och mellansignaler eller ändringar i ställverk för att få 
ett bättre trafikflöde och kunna köra tåg tätare. 5,3 (-0,9-53,9) ++ ++ ++ +

ingen 
effekt

ingen 
effekt ++ ++ +

ingen 
effekt +

Nya plattformar + förlängning av 
plattformar järnväg

Nya plattformslägen kan möjliggöra fler tågmöten samtidigt och förlängning av plattformar 
möjliggör för längre tåg att angöra eller för två tåg att stanna på rad. 0,4 (0,0-1,1) ++ + ++ + +

ingen 
effekt ++ ++ +

ingen 
effekt +

Trimning bangård järnväg

Utöka antalet uppställningsspår med värmeposter, förlänga uppställningsspår för att klara 
längre tåg, införa nya växelförbindelser för att avlasta högt utnyttjade spår och möjliggöra 
flera samtidiga tågrörelser samt införande av ATC på bangård, vilket även höjer säkerheten. Ej bedömt + ++ ++

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt + ++ +

ingen 
effekt +

Trimning av vägsträcka

Trimning av vägsträcka kan innebära åtgärder såsom  korsningsåtgärder, ytterligare körfält, 
busskörfält som även kan användas av godstransporter, stigningsfält, breddningar eller 
införande av reversibla körfält. Åtgärderna leder till bättre tillgänglighet för både person 
och godstransporter Ej bedömt ++ ++ ++ +

ingen 
effekt

ingen 
effekt + -- +/- - ++

Trimning av trafikplatser väg

Trimning av trafikplatser kan bestå av, utbyggda ramper med fler körfält, busskörfält, 
signalreglering i överliggande cikulationsplatser och trafikstyrning i övrigt. Åtgärderna leder 
till bättre tillgänglighet för både person- och godstransporter. Ej bedömt ++ ++ ++ +

ingen 
effekt

ingen 
effekt + - +

ingen 
effekt ++

Elektrifiering av järnvägsanslutningar
elektrifiering av sidosystemets anslutningar innebär minskade emissioner samt ofta även en 
effektivare hantering på bangårdar då lokbyte inte längre krävs. Ej bedömt

ingen 
effekt ++

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt ++ + +

ingen 
effekt

Signalreglering av 
järnvägsanslutningar

Signalreglering av järnvägsanslutningar kan möjliggöra styrning av fjärrtågklarerare, och 
eliminerar behovet av personal invid spåret samt öppnar upp för snabbare passage mellan 
sidosystemet och huvudspår vilket gynnar kapaciteten i systemet. Ej bedömt + ++

ingen 
effekt

ingen 
effekt + +

ingen 
effekt ++/- + +

ingen 
effekt

Minimera hastighetsnedsättningar 
för tunga tåg

Hastighetsnedsättningar för tunga tåg innebär ofta kapacitetsinskränkningar för all trafik på 
stråket. Dessa kan elimineras med åtgärder som tryckbankar, förstärkning av broar och 
utbyte av trummor. Ibland kan det även kräva att banunderbyggnaden förstärks. ++ ++ ++ +

ingen 
effekt

ingen 
effekt + ++ +

ingen 
effekt +

Anslutning till järnvägsterminaler Funktionella anslutningar till terminaler bidrar till att frigöra kapacitet Ej bedömt

ingen 
effekt ++

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt ++/-

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

Genomfarter entré väg
Kan innebära många olika typer av åtgärder invid statlig väg som förhöjer upplevelsen och 
förstärker ortens lokala karaktär. Det handlar många gånger om att "snygga upp" Ej bedömt ++ ++

ingen 
effekt +

ingen 
effekt + ++ +

ingen 
effekt ++

ingen 
effekt

Bullerskärmar och bullervallar väg 
och Järnväg

Anläggandet av bullervallar och uppförandet av bullerskärmar invid vägar och järnvägar för 
boende och offentliga inrättningar med för höga ljudnivåer inomhus eller för att skapa en 
skyddad utomhusmiljö/uteplatser 1,9 (0,5-3,0)

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt - +

ingen 
effekt +

Fasadåtgärder buller väg och järnväg 

Fasadåtgärder såsom t ex tilläggsruta eller byte av fönster och åtgärder på ventiler på 
byggnader invid vägar och järnvägar för boende, vård och omsorg med för höga ljudnivåer 
inomhus. 2,6 (2,6-3,9)

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt +

ingen 
effekt

ingen 
effekt

Inköp av fastighet p ga höga buller- 
eller vibrationsnivåer

När det inte fungerar med bullerskyddsåtgärder eller vibrationsdämpande åtgärder återstår 
en möjlighet att lösa in aktuella fastigheter. 0,2 (-0,1-0,7)

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt +

ingen 
effekt

ingen 
effekt

Åtgärder natur och kulturlandskapet 
väg och järnväg

Innebär åtgärder för att förbättra infrastrukturens anpassning till natur - och 
kulturlandskapet. Det kan då handla om att minska infrastrukturens negativa 
omgivningspåverkan eller om att tillföra positiva mervärden genom t ex återställa förfallna 
biotoper och kulturmiljöer eller objekt, skapa ekodukter eller faunapassager, uppföra 
viltstängsel, återställa eller nyskapa artrika miljöer, stoppa invasiva arter, bevara broar och 
milstenar m m Ej bedömt + + +

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt +

ingen 
effekt ++ ++

ingen 
effekt

Skyddsåtgärder och riskreducerande 
åtgärder mot förorening av vatten 
väg och järnväg

Dessa åtgärder är riktade mot att skydda dricksvattenförsörning och vattenförekosmter 
med högt biologiskt värde.Åtgärderna kan bestå av skyddsåtgärder mot förorening såsom t 
ex dagvattenhantering eller riskreducerande åtgärder såsom sidoområdesåtgärder för att 
förhindra läckage vid t ex avåkning. Ej bedömt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt ++ ++ +

Åtgärder för förorenade områden 

Åtgärdsgruppen innefattar inventering, undersökning och efterbehandling av tidigare 
förorenade områden samt, i begränsad omfattning, åtgärder för att förebygga nya 
föroreningar. Ej bedömt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt ++ +

ingen 
effekt
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Namn Exempel på faktiska åtgärder NNK Medborgarn
as resor

Närings-
livets transp

Tillgänglighe
t regionalt/ 
länder

Jämställdhet Funktionshi
ndrade

Barn och 
unga

Kollektiv- 
trafik, gång 
och cykel

Klimat Hälsa Landskap Trafik- 
säkerhet

Effektiva personresor 

Trafikverket bidrar med kompetens till aktörer samt genomför egna aktiviteter med ett 
kundfokus och ett hela-resanperspektiv. Åtägrderna kan var att verka för bättre lokalisering 
och utformning av anläggningar och tjänster inom kollektivtrafiken, främjandet av resfria 
möten samordning av biljett- och betalsystem. Ej bedömt ++

ingen 
effekt ++ + ++ ++ ++ ++ ++

ingen 
effekt +

SEffektiva transportupplägg

Godstransportsystemet utgör en integrerad del i näringslivets logistik. Trafikverket bidrar 
tillsammans med marknadsaktörer, kommuner och plaupprättare till att underlätta och 
förbättra transporterna. Det kan t ex gälla att ta fram bättre information om terminaler och 
lastplatser, reducera administrativa hinder, underlätta för utveckling av E-trasnport och 
citylogistik. Ej bedömt

ingen 
effekt ++ +

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt ++ +

ingen 
effekt +

Samhällsplanering i tidiga skeden

Samspelet mellan bebyggelse och transportsytemets planering är en förutsättning för 
hållbara och attraktiva tätorter. Trafikverket genomför egen verksamhet,  stöttar med 
kompetens och bevakar funktionaliteten i transportsystemet. Det kan handla om 
lokalisering av viktiga samhällsfunktioner, säkra effektiva förbindelser för alla trafikslag, 
bytespunkter inom kolletivtrafiken. Åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen kommer vara 
ett viktigt verktyg i detta. Ej bedömt ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++

ingen 
effekt

ingen 
effekt

Anpassning för personer med 
funktionsnedsättning

Detta innebär bland annat åtgärder för att möjliggöra etablerandet av ett prioriterat nät av 
tillgänglig kollektiv trafik för funktionshindrade. Insatserna består bland annat i att åtgärda 
busshållplatsern längs utpekat nät samt förbättra framkomligheten på stationerna i det 
prioriterade nätet. Även enkelt avhjälpta hinder ligger med här. Ej bedömt ++

ingen 
effekt ++ + ++ ++ ++

ingen 
effekt +

ingen 
effekt

ingen 
effekt

Cykelåtgärder

Inom planperioden planeras 400 mil ny cykelväg inom nationellt vägnät varav en del kan 
avse att utveckla sammanhängande leder för cykelturism. Utöver detta kan det handla om 
mindre åtgärdsbehov som rör barns cykelväg till skola i små tätorter o likn. -0,08 (-0,2-0,0) ++

ingen 
effekt ++ ++

ingen 
effekt ++ ++ ++ ++

ingen 
effekt ++

Bytespunkter

Uppgradering av bytespunkter för effektivare flöden och funktioner. Detta kan innebära att 
skapa goda bytesmöjligheter med den lokala kollektivtrafiken eller för att bli hämtad och 
lämnad med Taxi eller bil. Etablering av pendlarparkeringar, gena förbindelser med cykel 
eller till fots samt cikelparkeringar. Ej bedömt ++

ingen 
effekt ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + +

Ökad andel kollresande

Trafikverket är en part inom fördubblingsprojektet inom kollektivtrafik. Funktionella och 
tilltalande stationsmiljöer är en viktig pusselbit i detta. Det kan då handla om åtgärder 
såsom t ex ny trafikinformationsutrustning, väderskydd och plattformstak, sittplatser,  nya 
plattformsförbindelser samt hissar och rulltrappor m m. Ej bedömt ++

ingen 
effekt ++

ingen 
effekt ++ ++ ++ ++ ++

ingen 
effekt +

Mötesseparering och höjd hastighet

För att efter hastighetsöversynen kunna bibehålla en skyltad hastighet  eller  kunna höja 
den skyltade hastigheten över 80 km/h på stora delar av vägnätet krävs mötesseparering i 
form av mitträcken eller målad och räfflad mittsträng samt ofta även sidoområdesåtgärder 
invid vägen. 0,4 (0,2-0,4)

ingen 
effekt + ++

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt +/- -- - - ++

Stängsling och kameraövervakning, 
spårsäkerhet

En stor andel av de som dödas i järnvägssystemet är suicidfall. Stängsling och 
kameraövervakning med vid kända "hotspots" där väktare rycker ut vid indikation på 
obehörigt tillträde är en effektiv åtgärd som även medför minskade förseningar i systemet. 5,4 + + ++

ingen 
effekt

ingen 
effekt ++

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt + ++

Sänkning av hastighetsgräns

I samband med hastighetsöversynen kommer de vägar som under planperioden inte 
kommer att uppgraderas till mötesseparerade vägar att sänkas till framför allt 80 km/h. 
Detta innebär att nya skyltar måste sättas upp. -150,4 +

ingen 
effekt -- +

ingen 
effekt ++ ++ ++ ++ + ++

Variabel hastighet (VH) i korsning

Åtgärden kombinera god gframkomlighet med hög trafiksäkerhet. De åtgärder som kan ingå 
i variabel hastighet i korsning är  detektorer som identifierar fordon på väg mot kosrningen 
och variabla meddelandeskyltar (VMS) som sedan anpassar hastigheten. Till detta finns 
även fasta vägmärken som anger hastighetsgränsen när  VMS är släkt. 14,8 +

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt ++

Automatisk trafiksäkerhetskontroll 
(ATK)

Automatisk trafikkameraövervakning innebär att kameror somkan registrera 
hastighetsöverträdelser sätts upp längs nationell väg med främst över 2000 forden/dygn 
och i anslutning till ca 100 korsningar -6,1 (-6,1--2,3) ++ ++

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt

ingen 
effekt ++ ++

ingen 
effekt ++
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Bilaga 4. Utvecklingen av tillståndet i vägnätet 
med avseende på vägtyper  
 

Tillståndsförändringen över planperioden är baserade på scenario 3 i HDM -4 analysen. 
Under planperioden förväntas generellt ojämnheterna minska på samtliga vägtyper. 

 

Det framgår av figur 8 att förändringen i längsgående ojämnheter är störst på de 
lågtrafikerade vägarna och näringslivsvägarna. Detta är en följd av att det är många av 
dessa vägar som är i relativt dåligt skick idag, samt att de åtgärder som genomförs på 
dessa vägtyper är starkt relaterade till problem med längsgående ojämnheter och allmän 
åldersförslitning. En annan orsak till att de längsgående ojämnheterna inte förändras så 
mycket på vissa vägtyper är att är i relativt gott skick redan idag och inte kräver någon 
förbättring. 

 

De mer trafikerade vägarna har större problem med tvärgående ojämnheter (spår). Det 
framgår av figur 8 att det främst är storstad och övriga stamvägar som förväntas ha en 
minskad genomsnittlig spårutveckling. Det förväntas även en mindre förbättring av 
spårutvecklingen för övriga vägtyper under planperioden.       
 

 

 
Figur 8. Utveckling av längsgående ojämnheter över planperioden för olika vägtyper. 
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Figur 9. Utveckling av spårdjup under planperioden per vägtyp 

 

De samhällsekonomiska effekterna av förändringen i tillståndet kan dels delas in i en del 
som vi kan beräkna via effektsamband och värdera enligt gällande samhällsekonomisk 
metodik och en som vi enbart kan göra en bedömning av. De längsgående ojämnheterna 
(IRI) finns det vedertagna effektsamband för och de går det att genomföra beräkningar 
för förändringar i trafikantkostnaderna.  Det som värderas är hur 
tillståndsförändringarna påverkar; restidskostnader, fordonskostnader och 
bränsleförbrukning. Förändringen i trafikantkostnader över planperioden relaterat till 
längsgående ojämnheter presenteras i figur 10 nedan. Det som framförallt saknas i den 
samhällsekonomiska värderingen är den samhällsekonomiska värderingen av 
tillståndsförändringen av spår. Det ger att en majoritet av de åtgärder som genomförs på 
det mer trafikerade vägnätet inte finns med i denna värdering. 

 

Typ av väg Förväntad minskning i trafikantkostnader 2014-25, 
miljoner SEK 

Lågtrafikerade vägar 2269 
Storstadsområden 944 
Utpek. pendling, serv., koll. 1805 
Viktiga näringslivsvägar 4003 
Övriga nationella vägar 4992 
Totalt 14013 

Figur 10. Uppskattad förändring av trafikantkostnader under planperioden 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
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