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1 Sammanfattning med förslag till beslut 

Bakgrund och syfte 

Trafikverket har initierat ett verksamhetsövergripande projekt Kostnadsstyrning 

där behov av att utveckla vår förmåga att göra kostnadsbedömningar har 

identifierats, vilket lett till att huvudprojektet Utveckla kalkylförmågan och 

projektet Utveckla metod och verktyg har skapats.  

I projekt Utveckla metod och verktyg ingår att utvärdera metoden Reference Class 

Forecasting (RCF), referensklassprognoser. Denna rapport sammanfattar 

utvärderingen av referensklassprognoser och ger förslag till beslut för att utveckla 

metoden i Trafikverket. 

Bedömningar och mänskligt beteende 

Studier visar att vi människor, i alla branscher, över tid och över hela världen, 

systematiskt underskattar kostnader när vi gör bedömningar av framtida åtgärder 

och projekt.  

Infrastrukturprojekt blir genomsnittligt dyrare, nyttorna lägre och 

genomförandetiderna längre än vad beslutsunderlag och planer grundat på 

expertkunskap förutspådde när beslut om att genomföra dem togs. Särskilt stor blir 

den systematiska och genomsnittliga avvikelsen när vi jämför med de tidiga 

planeringsskedena.  

Vi människor har begränsningar när det gäller att fatta komplexa beslut och de 

grundläggande orsakerna kan delas in i tre kategorier: 

 Vi är framförallt överoptimistiska och kan inte utan hjälpmedel göra 

objektiva bedömningar av kostnadsosäkerheter.  

 Vi kan sakna incitament att anstränga oss för att söka efter de verkliga 

osäkerheterna.  

 Vi kan ibland även vara medvetet strategiska och vilja undanhålla det som 

inte talar för vår sak.  

Trafikverkets befintliga arbetssätt  

Trafikverkets befintliga arbetssätt avseende kostnadsbedömningar i processerna 

Planera transportsystemet långsiktigt (PLÅNG), Planera åtgärder (PÅ) och 

Genomföra åtgärder (GÅ) har sin tyngdpunkt i den senare. I GÅ-processen nyttjas 

två olika metoder för framtagande och bedömning av totalkostnad, traditionell 

kalkylering och osäkerhetsanalys med Successivprincipen, och 

kostnadsbedömningar utförs vid flera tillfällen under GÅ-processen. 

För de tidigare processerna finns arbetssätt kring att skapa en grov 

kostnadsindikation (GKI) men inga arbetssätt som i egentlig mening identifierar de 

osäkerheter som är förknippade med en åtgärd. Vi kan ta fram 

kostnadsbedömningar som blir väldigt exakta, men vi kan med stor säkerhet säga 

att denna kostnad blir exakt fel. 

Det kan i sammanhanget tyckas vara en paradox att vi har resurser, utvecklade 

arbetssätt och metodik som hanterar osäkerhet i sena skeden, medan vi i tidiga 

skeden – där osäkerheten är som störst – inte har utpekade resurser för 

kostnadsbedömningar och saknar metoder som hanterar osäkerhet. 



5 (53) 

Trafikverkets befintliga arbetssätts förmåga att förutse slutkostnaden 

Uppföljning av infrastrukturprojekt visar stor skillnad mellan utfall och 

kostnadsbedömningar beroende på var i projektprocessen kostnadsbedömningen 

görs. Kostnadsöverskridanden är systematiskt större när projekten ”första gången 

kommer in i en plan” än vad de är när byggskedet närmar sig. Kostnaderna för 

objekt som ligger i slutet av en planperiod ökar systematiskt mellan planerna och 

eftersom det är ovanligt att objekt stryks ur planen, även när kostnaderna ökar, så 

blir resultatet att planerna efterhand blir alltmer överlastade. 

I nationell plan 2018 – 2029 är 38 % av objekten bedömda med traditionell kalkyl 

(GKI) utan beaktande av osäkerheter. Av de investeringar som är bedömda med 

Successivprincipen har de flesta en bedömd osäkerhet som är låg i förhållande till 

vad man kan förvänta sig i aktuellt skede. En uppföljning av utfall och 

slutkostnadsprognos för objekten i nationell plan 2018 – 2029 som utfördes i 

januari 2022 visar att endast 41 % har ett utfall / prognos inom det i nationell plan 

angivna osäkerhetsintervallet medan det borde vara 70 %. 

Referensklassprognoser 

Referensklassprognoser är en metod som tar ett utifrånperspektiv. Genom att 

jämföra faktiskt genomförda projekts kostnadsbedömning vid en viss tidpunkt med 

dess verkliga slutkostnad kan man få fram ett statistiskt underlag för aktuell 

projekttyp (referensklass) som förbättrar förståelsen för hur osäkerheter kan 

komma att påverka utfallet.  

Metoden beaktar alla osäkerheter som har fallit ut i tidigare projekt och visar hur 

kostnadsbedömningen bör korrigeras utifrån framtagen kostnadsbedömning. Med 

en kostnadsbedömning i kombination med referensklassprognos finns möjlighet att 

få en realistisk kostnadsbedömning för en åtgärd eller ett projekt.  

Med referensklassprognoser som en del av en beslutsprocess kan inverkan av 

tekniska, psykologiska och politisk-ekonomiska faktorer dämpas och således 

förbättra vår beslutsförmåga.  

Därför behövs referensklassprognoser i Trafikverket 

Vid traditionell kalkylering fokuserar vi på det kända, vi kostnads bedömer det 

som är känt. Vi bortser från osäkerheter, även om de är kända eller trots att 

omfattningen inte är utredd och i själva verket är en osäkerhet. Det aktuella 

objektet studeras singulärt vilket ger ett inifrån perspektiv.  

Med Successivprincipen fokuserar vi på osäkerheten – vi kostnads bedömer både 

det som är känt och identifierade osäkerheter. Det aktuella objektet studeras 

singulärt av en till största delen oberoende analysgrupp som bidrar till ett utifrån 

perspektiv. 

Referensklassprognoser beaktar den totala osäkerheten inklusive det vi inte vet att 

vi inte vet, det vi kan kalla oidentifierad osäkerhet (unknown unknowns). Det 

aktuella projektet jämförs med många redan genomförda liknande projekt vilket 

ger ett utifrån perspektiv.  

Referensklasser behövs för att ge den hela bilden av vilken slutkostnad en åtgärd / 

projekt kommer att ha. Att vidareutveckla befintliga arbetssätt är inte tillräckligt. 

Referensklassprognoser ska emellertid inte uppfattas som en ersättning till 

befintliga arbetssätt utan som ett nödvändigt komplement.   
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Den kunskap om åtgärders och projekts verkliga totalkostnad som referensklasser 

ger innebär inte att projektens budget ska ökas, utan en eller flera nivåer av 

reserver, inom eller utanför Trafikverket, behöver införas. 

När vi kan identifiera storleken på de verkliga osäkerheterna redan i ett tidigt skede 

ökar vi Trafikverkets förmåga att möta, bearbeta och minska dessa osäkerheter. 

Vårt provskott 

Syftet med provskottet är att visa att vi har den data vi behöver för att kunna 

utveckla och införa referensklassprognoser som metod i Trafikverket. 

Vårt provskott bekräftar att Trafikverket har den data som erfordras för att kunna 

utveckla och införa referensklassprognoser som metod i Trafikverket.  

På grund av att beslutade arbetssätt inte i alla delar efterlevs finns förvisso brister 

som organisationen behöver åtgärda. Fortsatt utvecklingsarbete där samtliga 

efterkalkyler samt historisk data från objekts redovisade kostnad i nationell plan 

och Trafikverkets ekonomisystem i stort inhämtas och bearbetas statistiskt kommer 

leda till att ytterligare och mer robusta referensklasser kan skapas.  

Referensklasserna visar att en systematisk underskattning av projektkostnaden sker 

i väg- och järnvägsprojekt och stärker tesen att befintliga metoder behöver 

kompletteras med referensklassprognoser. I Trafikverkets vägprojekt lyckas vi till 

exempel med befintliga metoder i medel endast bedöma 68% av den verkliga 

totalkostnaden vid tidpunkten för Samrådsunderlag i planläggningsprocessen och 

vid tidpunkten för Samrådshandling inför granskning lyckas vi i medel bedöma 

75% av den verkliga totalkostnaden.  

Provskottet visar även att referensklasser för enhetspriser, det vill säga 

referensklasser som redovisar verkligt utfall av till exempel byggherrekostnaden, 

totalkostnaden eller ett kalkylblock, för olika projekttyper per enhet såsom 

längdmeter eller kvadratmeter kan skapas. Dessa kan komma bli otroligt värdefulla 

i tidiga skeden när kostnaden för en möjlig åtgärd för första gången ska bedömas.  

Provskottet verifierar att referensklasser kan ge Trafikverket den hela bilden av 

vilken slutkostnad en åtgärd / projekt kommer att ha.  

I ett läge där befintliga arbetssätt endast väger in en del av den totala osäkerheten 

är vidareutveckling av befintliga arbetssätt nödvändigt, men inte tillräckligt. 

Förslag till beslut 

Trafikverket beslutar att införa referensklasser som ett komplement till befintliga 

arbetssätt för kostnadsbedömningar. 

Utveckling av referensgruppsprognoser ska ske inom ramen för projektet Utveckla 

metod och verktyg och utgöra ett av projektets arbetsområden med i 

beslutsunderlaget redovisad omfattning, tidsplan, budget och organisation. 

Utvecklingsarbetet ska inledningsvis omfatta planering, att skapa referensklasser 

och att utreda hur referensklasser ska tillämpas inom Trafikverket.  

Efter det att referensklasser skapats och projektet utrett hur de bör användas inom 

Trafikverket skapas ett uppdaterat beslutsunderlag.  

Trafikverket tar därefter beslut i frågan om att skapa styrande dokument och hur 

implementering av referensklassprognoser ska ske Trafikverket. 
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2 Bakgrund och syfte 

2.1. Trafikverkets övergripande projekt Kostnadsstyrning 

Trafikverket har initierat ett verksamhetsövergripande projekt Kostnadsstyrning 

för samlad ledning, prioritering och samordning av åtgärder. 

Projekt Kostnadsstyrning är en kraftsamling genom ett urval av prioriterade 

aktiviteter som leds och följs upp via projektet. Projektet ägs av ekonomidirektören 

och rapporteras löpande till Trafikverkets ledningsgrupp. 

 

Figur 1 Projekt kostnadsstyrnings aktivitetsområden 

Inom aktivitetsområde Projekt har behov av att utveckla vår förmåga att göra 

kostnadsbedömningar identifierats och detta arbete benämns som aktiviteten 

Utveckla kalkylförmågan. 

2.2. Huvudprojektet Utveckla kalkylförmågan 

2.2.1. Uppdragsbeskrivning 

För att genomföra aktiviteten Utveckla kalkylförmågan har projekt Utveckla 

kalkylförmågan, skapats och Uppdragsbeskrivning Kalkyl dat 2021-09-13 har 

upprättats.  

Av uppdragsbeskrivningen framgår att detta projekt Utveckla Kalkylförmågan, 

består av två delar.  

 Första delen, Fas 1 Kartläggning och analys, är en kartläggnings- och 

analysfas där identifierade förbättringsförslag prioriteras i grupper som ger 

effekt på kort och lång sikt.  

 Den andra delen, Fas 2 Genomförande, är ett genomförande av prioriterade 

åtgärder/aktiviteter i del ett. 

Projekt Utveckla kalkylförmågan ska genomföras för att utveckla metoder och 

verktyg, samt efterföljande implementering för att nå ut i organisationen med 

utvecklade beskrivningar, utbildning etc.  

Effekter som ska uppnås med projektet Utveckla kalkylförmågan är 

 Att ändamålsenliga, enhetliga och tillämpningsbara metoder tillämpas fullt ut 

i alla skeden samt att de är integrerade med övrig kostnadsstyrning. 
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 En förbättrad systematisk uppföljning, bättre erfarenhetsåterföring och 

samlad kunskap.  

 Förbättrad kvalitetssäkring av totalkostnad i processen Planera 

transportsystemet långsiktigt (PLÅNG), processen Planera åtgärder på 

vägar och järnvägar (PÅ) och i processen Genomföra åtgärder på vägar och 

järnvägar (GÅ). 

 Säkrad kompetens inom området kostnadsbedömningar (osäkerhetsanalys 

respektive kalkyl).  

2.2.2. Fas 1 Kartläggning och analys 

I rapporten från Fas 1 Kartläggning och analys föreslås Trafikverket bedriva det 

kommande arbetet i Fas 2 Genomförande inom tre arbetsområden med olika 

tidsperspektiv: 

Arbetsområde Tidsperspektiv 

Efterlevnad av befintliga arbetssätt Åtgärder på kort sikt 

Utveckla arbetssätt Åtgärder på medellång sikt 

Utveckla system Åtgärder på lång sikt 

Tabell 1 Tidsperspektiv för de tre arbetsområdena 

Styrgruppen har, i dialog med överordnad styrgrupp, beslutat vilka projekt som ska 

genomföras. De projekt och delprojekt som i dagsläget har genomförandebeslut är 

projekt och delprojekt markerade med vit text på röd bakgrund i figuren nedan. 

 

Figur 2 Beslutade projekt och delprojekt i Fas 2 Genomförande 

  



9 (53) 

2.3. Projekt Utveckla metod och verktyg 

Projekt Utveckla metod och verktyg ska, likt övriga föreslagna projekt inom detta 

arbetsområde, utveckla befintliga och nya arbetssätt. Detta är åtgärder på 

medellång sikt. 

Projektet utvecklar metod och verktyg för att göra kostnadsbedömningar i 

PLÅNG, PÅ och GÅ.  

Projektet är bl.a. sprunget ur ett i uppdragsbeskrivningen identifierat behov av 

utveckling av kvalitetssäkringsmomentet av totalkostnad med Osäkerhetsanalys 

enligt Successivprincipen. I uppdragsbeskrivningen efterfrågas förbättrad förmåga 

att leverera efterfrågade beslutsunderlag samt dokumentation till åtgärdsbeställare - 

och ytterst regeringen för beslut om projekts framtida totalkostnadsprognoser och 

budget. 

I projektet ingår aktivitet 27 Utvärdera metoden Reference Class Forecasting 

(RCF), referensklassprognoser vilken beskrivs enligt nedan i rapport från Fas 1 

och i projektets projektspecifikation: 

Aktivitet 27 Utvärdera metoden Reference Class Forecasting (RCF), 

referensklassprognoser 

Utvärdera metoden Reference Class Forecasting, referensklassprognoser, för 

kostnadsbedömningar. Referensklassprognoser tar ett utifrånperspektiv på ett 

projekts kostnader och osäkerheter genom att bearbeta historiska data och utgå från 

en statistisk fördelning av utfall från en klass av liknande projekt.  

Metoden skulle kunna ge nytta i kostnadsbedömning av åtgärder och projekt där 

historiska data av utfall från genomförda liknande åtgärder och projekt finns. 

Inledningsvis genomförs digital distansutbildning i metoden för att kunna 

utvärdera metoden. I aktiviteten ingår att beskriva omfattning, genomförandetid 

och resursbehov avseende delprojekt Kostnadsbedömning med 

Referensklassprognoser som underlag för genomförandebeslut. 

Denna rapport sammanfattar utvärderingen av Reference Class Forecasting (RCF), 

referensklassprognoser och ger förslag till beslut för att utveckla metoden i 

Trafikverket. 
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3 Bedömningar och mänskligt beteende 

3.1. Kostnadsfördyringar i projekt 

Studier1 visar att vi människor, i alla branscher, över tid och över hela världen, 

systematiskt underskattar kostnader och tidsåtgång när vi gör bedömningar av 

framtida projekt.  

Infrastrukturprojekt blir genomsnittligt dyrare, nyttorna lägre och 

genomförandetiderna längre än vad beslutsunderlag och planer grundat på 

expertkunskap förutspådde när beslut om att genomföra dem togs. Särskilt stor blir 

den systematiska och genomsnittliga avvikelsen när vi jämför med de tidiga 

planeringsskedena, samtidigt som det är då vi ofta binder oss mentalt vid vilka 

projekt som skall genomföras och inlemmas i våra långsiktiga planer.  

Att hamna helt rätt för enskilda projekt långt fram i tiden går förstås inte. Ibland 

kommer det att bli billigare och ibland dyrare än vad vi bedömde vid planering och 

projektering beroende på oförutsedda händelser eller förhållanden.  

Men om vi kan minska och bearbeta, dels den bias som uppstår av själva 

urvalsprocessen, dels den mänskliga bias som gör att vi är överoptimistiska, har 

felaktiga incitament eller att vi är medvetet strategiska, så kan vi minska projektens 

och planernas genomsnittliga och systematiskt underskattade kostnader. 

Vi måste skilja mellan kostnadsfördyringar i nominella priser och fasta och reala 

(verkliga) priser. Projektkostnaderna ökar över tid dels i förhållande till den 

allmänna prisutvecklingen och finansdepartementets uppräkning av investerings-

anslagen och dels i förhållande till byggindustrins historiska prisutveckling för väg 

och järnväg. De systematiska kostnadsöverskridandena över tid och särskilt 

jämfört med de tidiga planeringsskedena är högre både jämfört med 

entreprenadindex för investeringar i järnväg och väg och jämfört med den 

allmänna prisutvecklingen.  

3.2. Grundläggande orsaker till kostnadsfördyringar 

Vi människor har begränsningar när det gäller att fatta långsiktiga och komplexa 

beslut. Här redovisas grundläggande orsaker indelat i tre kategorier. 

 Vi är framförallt överoptimistiska och kan inte utan hjälpmedel göra 

objektiva bedömningar av kostnadsosäkerheter.  

 Vi kan sakna incitament att anstränga oss för att söka efter de verkliga 

osäkerheterna.  

 Vi kan ibland även vara medvetet strategiska och vilja undanhålla det som 

inte talar för vår sak.  

      

Figur 3 Orsakssamband från mänsklig bias till kostnadsöverskridanden. 
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3.2.1. Vi är överoptimistiska   

Vi människor har haft evolutionär nytta av vår inbyggda optimism och tendens att 

underskatta risker. Nobelpristagaren2 Daniel Kahneman och hans kollegor inom 

beteendeekonomin har dragit slutsatsen att ignorering av verklig risk, troligen är 

den största felkällan för människans långsiktiga beslut och prognoser3. Vi 

människor fattar de flesta av våra beslut utifrån ”tumregler” det vill säga en 

kombination av empiriska observationer och obeprövade teorier. Dessa tumregler 

kan för kortsiktiga förhållanden vara tillräckliga inför beslut och fungera på kort 

sikt men vi kan inte, inför långsiktiga och komplexa beslut, intuitivt och utan 

hjälpmedel göra en realistisk bedömning och sammanvägning av de osäkerheter 

som kan utvecklas till risker eller möjligheter.  

Därför har vi behövt uppfinna statistik och andra vetenskapliga beslutshjälpmedel. 

Vid gemensamma och långsiktiga beslut behöver vi ta hjälp av erfarenheter och 

utfall från tidigare genomförda liknande projekt, för att kunna hantera de verkliga 

riskerna och sannolikheterna på ett systematiskt sätt. Det finns flera olika former 

av ”mänsklig bias”. Här några av de vanligaste orsakerna till att våra mänskliga 

intellektuella funktioner som tänkande, varseblivning, minne mm inte räcker till 

för att uppfatta verklig osäkerhet (risk och möjlighet) för framtida projekt4: 

 Optimism bias - Överoptimismen innebär att vi genomgående underskattar 

kostnader och risken för förseningar och överskattar möjligheter, vilket inte 

sker medvetet. 

 Planeringsvilla - Vi ser inte fallgroparna i ett projekt på ett realistiskt sätt 

samtidigt som statistiskt utfall av realistisk sannolikhet säger att de finns där. 

Det vi inte ser inledningsvis vid planering av ett projekt men som ofta ändå 

infaller under resans gång har vi svårt att ta till oss utan statistisk uppföljning. 

 Bekräftelsebias - Vi människor är mer benägna att tro på information som 

bekräftar vår uppfattning, det vi redan tror på. Det förstärker vår 

överoptimism medan källmaterial som till exempel statistiska utfall från 

tidigare projekt riskerar att ignoreras eller glömmas bort.  

 Unikt projekt fördom – Vårt engagemang i ett projekt gör att vi ser det som 

något unikt som inte går att jämföra med tidigare genomförda projekt. Detta 

innebär att vi inte fullt ut beaktar tidigare erfarenheter. Projekt är per 

definition unikt till tid och plats men består av aktiviteter som nästan alltid 

genomförts tidigare. 

 Förankringseffekt - Vi människor förlitar oss gärna vid den första 

informationen vi får när vi skall fatta beslut, eller tidigare bedömningar. När 

vi skall göra nya bedömningar har vi svårt att släppa detta mentala ”ankare”. 

Detta innebär att tidiga antaganden om kostnader har en tendens att leva kvar 

länge även efter att ny mer tillförlitlig information finns att tillgå. 

Verkligheten kommer ofta ikapp oss först långt in i planeringsprocessen, 

strax före att projektet skall förverkligas. 

3.2.2. Vi kan sakna eller ha felaktiga incitament 

Både den som initierar, beställer och utför en utredning av ett projekt kan sakna 

incitament att ”gräva för djupt” eftersom vi har incitament att försöka få ett beslut 

för att genomföra ett projekt eller ”komma in i planen”. Vi kan bli partiska och 

känna oss bundna vid vissa sätt att handla, exempelvis på grund av 

medfinansiering eller politisk påverkan. 
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Extra tydligt kan detta vara i tidiga planeringsskeden när kanske inte någon 

intressent känner ett starkt engagemang för att söka få fram alla sannolika risker 

och tänkbara problem kring det projekt man gemensamt vill lansera, eller för att 

undersöka vilka tillägg eller andra projekt som kan komma att krävas för att få ut 

den fulla nyttan och funktionaliteten av det projekt man föreslår.   

3.2.3. Vi kan vara medvetet strategiska  

När planeringen ibland fungerar som ett förhandlingsspel mellan flera intressenter 

och beslutsnivåer kan det upplevas som strategiskt att inte lyfta fram alla 

kostnader, osäkerheter och behov av följdinvesteringar förrän i ett senare skede. 

Särskilt när det politiska och organisatoriska trycket är högt för framförallt stora 

projekt finns risken eller frestelsen att någon vill göra en strategiskt felaktig 

framställning som undanhåller risker, underskattar kostnader eller överdriver 

möjligheter och framtida nyttor. 

3.2.4. Urvalsprocessen skapar bias 

Även urvalsprocesser där vissa projektförslag väljs och andra väljs bort skapar 

statistisk bias. Projekt som valts ut är inte längre slumpvisa och 

kostnadsavvikelserna kan bli systematiska.  
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4 Trafikverkets befintliga arbetssätt 

4.1. Kostnadsbedömningarar i PLÅNG, PÅ och GÅ processen 

En översiktsbild över processerna Planera transportsystemet långsiktigt (PLÅNG), 

Planera åtgärder (PÅ) och Genomföra åtgärder (GÅ) återfinns i figuren nedan.  

 

Figur 4 PLÅNG, PÅ och GÅ processen 

De gröna markeringarna indikerar Trafikverkets nuvarande krav på tillfällen när 

kostnadsbedömning och samlad effektbedömning (SEB) genomförs. De grå 

markeringarna är tillfällen när TKI-säkring ska genomföras medan den röda 

markeringen indikerar att en efterkalkyl ska genomföras när åtgärden är 

genomförd.  

4.1.1. PLÅNG och PÅ 

I dagsläget beskrivs krav och arbetssätt för framtagande och dokumentation av 

kostnadsbedömningar i PLÅNG-processen i riktlinjen TDOK 2017:0532 

”Bedömning av åtgärds- och anläggningskostnader i åtgärdsvalsstudier och 

funktionsutredningar”. Minimikravet är att kostnadsbedömningarna ska göras i 

form av s.k. grova kostnadsindikationer (GKI).  

Det finns två varianter av GKI-mallar, dels en för internt bruk med förifyllda á-

priser och nyckeltal, dels en extern variant för externt bruk utan förifyllda 

prisuppgifter. Syftet med den interna GKI-mallen är bl.a. att en person utan 

egentlig erfarenhet av kostnadsbedömningsarbetet ska kunna få en indikation om 

investeringskostnaden genom att lägga in mängduppgifter i mallen. Om GKI 

bedöms vara otillräcklig för kostnadsbedömning av en åtgärd i PLÅNG, är det 

möjligt att använda mer ambitiösa mallar och metoder från GÅ-processen. 

Nuvarande interna GKI-mall innehåller inga prisuppgifter för steg 1- och 2-

åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Det ställs inga krav på någon form av second-

opinion-granskning i riktlinjen. 

För PÅ-processen finns för närvarande inga mer specifika krav för 

kostnadsbedömningsarbetet i ledningssystemet än ovan nämnda 

TDOK 2017:0532. I samband med åtgärdsplaneringsarbetet har krav för underlag 

för nya kandidater till namngivna objekt till nationell plan och länsplanerna 

hanterats i anvisningarna för respektive åtgärdsplanering.  

4.1.2. GÅ 

Inom GÅ-processen finns ett beslutat arbetssätt gällande hur kostnadsbedömningar 

skall upprättas och kvalitetssäkras för projekteringsfas 1 och 2. 
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Projekteringsfas 1 

Arbetet för projekteringsfas 1 beskrivs i rutin TDOK 2011:182 och består av 

följande aktiviteter: 

 Kravställande av leverantörens arbete med att upprätta underlagskalkyl. 

 Startmöte med den leverantör som upprättar underlagskalkyl. 

 Leveransmöte den leverantör som upprättar underlagskalkyl. 

 Kvalitetssäkring av totalkostnad med metod enligt nedan.  

Vid framtagande av kostnadsbedömningar inom projekteringsfas 1 nyttjas två olika 

metoder för framtagande och bedömning av totalkostnad: 

Underlagskalkyl 

Dels upprättar Trafikverkets leverantör inom projekteringsfas 1 så kallade 

underlagskalkyler i TMALL0167 samt förutsättningar för underlagskalkyl i 

TMALL 0164 (kalkyl-PM). 

Dessa kostnadsbedömningar är en traditionell ”kalkyl” bestående av kvantifierbara 

mängder och à-priser. Upprättat PM beskriver de förutsättningar som leverantörens 

underlagskalkyl baseras på. I de flesta fall kompletterar Trafikverket internt 

leverantörens kostnadsbedömning med byggherrekostnader och risker för att 

erhålla en totalkostnad för projektet. 

Leverantören tar även i samråd med projektet fram ett analysunderlag som nyttjas 

vid kvalitetssäkring av totalkostnad med osäkerhetsanalys enligt 

Successivprincipen. 

Kvalitetssäkring av totalkostnad 

Val av metod för kvalitetssäkring av totalkostnad sker utifrån objektets/projektets 

bedömda storlek: 

 För objekt med en investeringskostnad större än 500 mkr sker 

Osäkerhetsanalys enligt Successivprincipen.  

 För objekt med en investeringskostnad 100 - 500 mkr sker Förenklad 

osäkerhetsanalys enligt Successivprincipen.  

 För objekt med en investeringskostnad mindre än 100 mkr sker 

kalkylgranskning 

Trafikverket genomför en osäkerhetsanalys enligt Successivprincipen för att 

kvalitetssäkra projektets totalkostnadsprognos samt identifiera och värdera den 

ekonomiska osäkerheten i projektet utifrån analysgruppens erfarenheter och 

bedömningar. 

Projekteringsfas 2 

Arbetet för projekteringsfas 2 beskrivs i rutin TDOK 2015:0197 och består av 

följande aktiviteter: 

 Kravställande av leverantörens arbete med att upprätta underlagskalkyl enligt 

Trafikverkets upprättade rutiner och handledningar, vilket sker i UB mall. 

 Startmöte med den leverantör som upprättar underlagskalkyl. 

 Leveransmöte den leverantör som upprättar underlagskalkyl. 

 Kvalitetssäkring av egenkalkyl sker endast med kalkylgranskning.   
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Vid framtagande av kostnadsbedömningar inom projekteringsfas 2 (framtagande 

av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling) tar leverantören fram en 

kalkyl som helt baseras på projekterad handling/förfrågningsunderlag.  

Vid utförandeentreprenad består denna egenkalkyl av att leverantören prissätter en 

mängdförteckning där arbeten och detaljerade mängder som beskrivs prissätts med 

à-priser.  

Vid en totalentreprenad baseras kalkylen oftast på en framtagen underlagskalkyl i 

TMALL 0167 och kan bestå av såväl detaljerade mängder och/eller 

byggdelar/schablonkostnader. 

Trafikverket kompletterar egenkalkylen med en bedömning av byggherrekostnader 

och risker (bedömd störningskostnader enligt TDOK 2015:0196) för att erhålla en 

uppskattning av totalkostnaden för projektet.  

4.2. Så tar vi fram beslutsunderlaget 

De ovan nämnda båda två metoderna för kostnadsbedömningar ligger till grund för 

framtagande och fastställelse av projektets totalkostnad som dokumenteras i 

TMALL 1001 Sammanställning av anläggningskostnadskalkyler (FKS).  

Sammanställning av anläggningskostnadskalkyler (FKS) är projektgruppens 

sammanvägda bedömning av totalkostnaden utifrån underlagskalkyl och 

genomförd kvalitetssäkring. FKS beslutas av linjechef och kommuniceras till 

åtgärdsplanerare. 

FKS är ett av flera dokument som utgör underlag för samlade effektbedömningar 

(SEB). FKS är även ett underlag till åtgärdsplanering, byggstartsrapportering och 

verksamhetsstyrningsplan (VP). FKS ska tas fram utifrån krav kopplat till 

planläggningstyp 2-5. Det förekommer även att SEB tas fram för objekt som inte 

kräver formell planläggning, s.k. typfall 1. 

4.3. Så använder vi beslutsunderlaget 

4.3.1. Samlad effektbedömning (SEB) 

Det transportpolitiska målet innehåller såväl effektivitets- som hållbarhets- och 

fördelningsmässiga aspekter. I den samlade effektbedömningen (SEB) presenteras 

förutom en föreslagen investerings kostnadsanalys ett antal analyser av den 

föreslagna investeringens effekter. Det handlar dels om en analys som innehåller 

alla samhälleliga effekter där många värderats i pengar medan andra har bedömts. 

Dels handlar det om en transportpolitisk målanalys som visar hur investeringens 

effekter påverkar de transportpolitiska målen och dels handlar det om en 

fördelningsanalys som visar hur nyttorna fördelar sig mellan grupper eller utifrån 

andra aspekter.  

4.3.2. Samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (SEA) 

Inom ramen för SEB finns för investeringsprojekt oftast en sammanvägning av 

kostnadsanalysen och nyttoanalysen i form av en samhällsekonomisk 

kostnadsnyttoanalys (SEA). Förutsättningarna för hur en SEB och SEA skall tas 

fram, beslutas, kvalitetsgranskas och tillgängliggöras beskrivs i TDOK 2015:0142 

Riktlinje Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser och hanteras 

inom stödprocessen Hantera transportekonomiska underlag (HTU). 
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I HTU processen ingår att genomföra både en regional och en central 

kvalitetsgranskning av SEA och av trafikprognoserna. I samband med denna 

granskning kontrolleras även GKI och FKS främst avseende efterlevnad av 

beslutade arbetssätt samt kvaliteten på dokumentationen, dock ingen systematisk 

granskning av totalkostnaderna.  

Godkännandebeslut för SEB respektive SEA tas centralt av två olika enhetschefer 

på Trafikverket. Alla godkända SEB och SEA finns tillgängliga för allmänheten 

via Trafikverkets hemsida för samhällsekonomiskt beslutsunderlag. 

I enlighet med HTU processen samt den så kallade ASEK-rapporten tas 

förutsättningarna för den SEA som presenteras i SEB fram. I dessa analyser 

jämförs den samhälleliga nyttan  av ett projekt gentemot beräknad 

investeringskostnad samt de bedömda framtida drifts- och underhållskostnaderna. 

Merparten av nyttan handlar om människors och företags förbättrade tillgänglighet 

och har nära samband med vilken trafikutveckling, vilka resmöjligheter, 

transportupplägg och restider som uppstår om investeringen genomförs. Även 

påverkan på säkerhet, miljö och klimat ingår i analysen.  

Analyserna används i transportplaneringen som del av ett beslutsunderlag och 

resultaten presenteras bland annat i de långsiktiga planerna och inför regeringens 

byggstartsbeslut. Om beräknad och bedömd samhällsnytta bedöms vara större än 

beräknad kostnad för skattebetalarna anses projektet vara lönsamt och kan då 

förväntas bidra till en samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet. Ofta används kostnadsnyttoanalyserna för att 

rangordna och jämföra flera olika projektförslag med varandra för att inför 

planerna söka vaska fram de projekt som kan ge den  största samhällsnyttan per 

satsad skattekrona. När genomförda (stora) projekt rapporteras i Trafikverkets 

årsredovisning och i regeringens propositioner redovisas hur kvoten mellan nytta 

och kostnad förändrats i slutresultatet gentemot vad som presenterades i planerna.  

För att kunna göra dessa jämförelser mellan projektens beslutsunderlag samt 

gentemot andra anslagsposter i planerna måste såväl nyttosidan som kostnadssidan 

och de risker som föreligger i analyserna tas fram på ett likvärdigt och rättvisande 

sätt.  

4.4. Trafikverkets historiska data  

4.4.1. Ursprunglig plankostnad 

Begreppet ”Ursprunglig plankostnad” avser första gången ett namngivet objekt 

kommer in i nationell plan eller länsplanerna. Normalt baseras beslut/prioritering 

om att föreslå nya kandidater till dessa planer på underlag i form av 

åtgärdsvalsstudier och/eller funktionsutredningar med GKI som underlag för 

bedömd investeringskostnad. Vid analys av kostnadsutvecklingen i 

investeringsåtgärder mot nationell plan och länsplaner är det viktigt att vara tydlig 

med vilken planrevidering som analysen relaterar till, eftersom många objekt 

genomgår en eller flera planrevideringar efter att de kommit in i planerna. 

4.5. Efterkalkyler  

När en beställd åtgärd är genomförd och öppnas för trafik tas en efterkalkyl fram 

för att summera och samla in den erfarenhet man har från projektet. I efterkalkyler 

får man fram innehåll och kostnadsutvecklingen för en åtgärd under GÅ-processen 
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i respektive skede och per kalkylblock. Den information från efterkalkylerna som 

har samlats in under åren har möjliggjort ett test av metoden 

referensklassprognoser; vårt ”provskott”. Utvärderingen av efterkalkyler påvisar 

stora kvalitetsbrister och ett behov att beslutade arbetssätt efterlevs på ett bättre sätt 

än idag.   
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5 Trafikverkets befintliga arbetssätts förmåga 
att förutse slutkostnaden 

5.1. Systematiska felbedömningar av kostnad i tidiga skeden 

Kostnadsöverskridanden är systematiskt större vid jämförelse med när projekten 

”kommer in i en plan” än vad de är när byggskedet närmar sig. Kostnaderna för 

objekt som ligger i slutet av en planperiod  ökar systematiskt mellan planerna. 

Detta är inget unikt för Trafikverket utan en utmaning man ser i alla organisationer 

över hela världen. 

Eftersom det är ovanligt att objekt stryks ur planen även när kostnaderna ökar så 

blir resultatet antingen att planerna efterhand blir alltmer överlastade och i 

verkligheten täcker in planeringsutrymmet långt efter planperiodens slut alternativt 

att de namngivna projekten med individuell budget tränger undan satsningar på 

mindre, ofta effektiva, åtgärder eller drift- och underhållsanslagen.  

I figuren nedan kan man se en principskiss som bygger på internationell och 

svensk erfarenhet och teori5 för hur kostnadsbedömningar i ett projekt först över 

tid och framförallt i slutet av planeringsskedet fångar upp de oförutsedda eller 

ignorerade förändringar och händelser som kommer att leda till ökade kostnader. 

Det innebär att kostnadsanalyserna och kostnadsnyttoanalyserna inte blir 

rättvisande när man skall bedöma vilket planeringsutrymme som finns för 

infrastrukturen och vilka framtida kostnader det kommer att bli för skattebetalarna. 

 

Figur 5 Slutkostnaden blir systematiskt större än kostnadsbedömningarna 

Kostnadsanalyserna och kostnadsnyttoanalyserna riskerar att inte bli tillräckligt bra 

som beslutsunderlag vare sig för att tillämpa fyrstegsprincipen, för att välja vilka 

av alla projektförslag man skall prioritera, för att välja mellan olika 

lösningsalternativ eller för att skatta den framtida projektbudgeten.  

5.2. Forskningsprogrammet Concepts analys år 2017 

Studier som fokuserar på hur vi lyckas i tidiga skeden ger emellertid en betydligt 

dystrare bild. 
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Norge är relevant att studera av flera anledningar. Dels har norska staten ett 

forskningsprogram finansierat av finansdepartementet som saknar sin motsvarighet 

i Sverige. Programmet arbetar i stor utsträckning med forskning om 

kostnadsstyrning i statliga projekt. Därtill är Norge det enda land där statliga 

organisationer på ett systematiskt sätt med hjälp av Successivprincipen arbetar 

med att beakta osäkerheter i kostnadsbedömningar på ett likartat sätt som 

Trafikverket.  

Concept genomförde 2017 en studie av genomsnittliga kostnadsöverskridanden i 

norska vägprojekt i förhållande till investeringsbeslut, plankostnad respektive 

gentemot tidigt skede6. Statens vegvesen använder osäkerhetsanalys enligt 

Successivprincipen på ett liknande sätt som Trafikverket. 

Erfarenheten är att man i senare skeden kan komma väldigt långt med 

successivprincipen, granskning och en tydlig kostnadsstyrning inför beslut och 

under byggprocessen. Men för att komma rätt i tidiga skeden behövs ytterligare 

åtgärder.  

Uppföljning av norska vägprojekt visar stor skillnad mellan utfall och 

beslutsunderlag beroende på var i projektprocessen kostnadsbedömningen görs.  

I denna uppföljning får man ett genomsnitt på +1% kostnadsöverskridande om 

man studerar slutkostnaden med ett investeringsbeslut som tas sent i 

projektprocessen, men om man backar till tidigare nationell transportplan är 

genomsnittet +39% och jämfört med första gången projekten presenterades för 

stortinget är kostnadsöverskridandena på i genomsnitt +53%.7, se röda linjer i 

figurerna nedan. 

 

Figur 6 Avvikelse mellan slutkostnad och investeringsbeslutet 
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Figur 7 Avvikelse mellan slutkostnad och i nationell plan 

 

Figur 8 Avvikelse mellan slutkostnad och första kostnadsberäkningen 

5.3. Objekt i nationell plan år 2018 – 2029 

Trafikverkets centrala funktion Ekonomi och styrning, avdelning Controlling, har 

utfört en sammanställning av utfall8 av namngivna objekt i nationell plan för år 

2018 – 2029. 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att av namngivna objekt i nationell plan så är hela 

52 av 137, det vill säga 38 %, av investeringar är bedömda med traditionell kalkyl 

(GKI) utan beaktande av osäkerheter. Ett schablonpåslag för osäkerhet 

motsvarande en standardavvikelse på +/- 30% läggs på resultatet från GKI för att 

indikera att det finns stora osäkerheter. 
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Anmärkningsvärt är även att 73 av 85, det vill säga 86 %, av investeringar 

bedömda med Successivprincipen är bedömda ha en osäkerhet (förhållandet 

mellan kostnadsbedömningens standardavvikelse och dess medelvärde) som är 

mindre än 20%. Det är en osäkerhet som är låg i förhållande till vad man kan 

förvänta sig att en kostnadsbedömning i aktuellt skede ska ha. 

 

Figur 9 Osäkerheter i nationell plan år 2018 – 2029 

När avdelning Controlling en tämligen kort tid in i planperioden sammanställde 

den slutkostnaden från de nio projekt som öppnat för trafik och 

slutkostnadsprognos december 2020 för de objekt som är under byggnation eller 

planeras att starta senare fann man att endast 87 av 137 investeringar vilket 

motsvarar 64 % ligger innanför det i nationell plan angivna osäkerhetsintervallet 

(+/- en standardavvikelse). Slutkostnad och prognos är angivna med röd markering 

i figuren nedan. 

 

Figur 10 Utfall och prognos i december 2020 i förhållande till nationell plan 

När motsvarande sammanställning utfördes januari 2022 blir resultatet än mer 

nedslående. Eftersom en standardavvikelse motsvarar sannolikhetsintervallet P15 – 

P85 borde 70 % av objekten ha ett utfall / prognos inom detta intervall.  
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Men i själva verket är det endast 41 % som är inom intervallet och 81 av 137 

investeringar, eller 59 %, ligger utanför det i nationell plan angivna 

osäkerhetsintervallet. Slutkostnad och prognos är angivna med blå markering i 

figuren nedan. 

 

Figur 11 Utfall och prognos i januari 2022 i förhållande till nationell plan 

Sammanställningarna av avdelning Controlling ovan omfattar ingen egentlig 

analys av anledningen till avvikelserna men man kan anta att följande faktorer 

bidrar:  

 En metod (GKI) som ej beaktar objektets verkliga osäkerhet används i tidiga 

skeden. 

 Brister i tillämpningen av metoden Successivprincipen leder till att alltför 

snäva osäkerhetsintervall erhålls. Orsaken kan vara alltför små analysgrupper 

eller att analysgrupper inte huvudsakligen består av individer som är externa 

i förhållande till projektet och oberoende av utfallet av osäkerhetsanalysen.  

 Den stora skillnaden i prognosbedömningar i januari 2022 (där 41 % av 

objekten ligger innanför det i nationell plan angivna osäkerhetsintervallet) i 

förhållande till en tidpunkt 14 månader tidigare; december 2020 (där 64 % av 

objekten ligger innanför det i nationell plan angivna osäkerhetsintervallet) 

ställer frågor om hur väl kostnadsstyrningen sköts i projekten. 

 Force majeurehändelser i form av en global pandemi och krig i Ukraina har 

gett konsekvenser för materialpriser och resurser vilket ger stor påverkan på 

entreprenadkostnaderna. 
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6 Referensklassprognoser 

6.1. Vad är Referensklassprognoser? 

När beslut ska fattas under osäkerhet så finns det fler faktorer som kan påverka vår 

förmåga att fatta grundade och bra beslut. Några drivande faktorer beskrevs i 

kapitel 3 ”Bedömningar och mänskligt beteende”. 

Traditionellt så tas kostnadsbedömningar fram med ett inifrånperspektiv. Det 

innebär att projektets kostnader byggs upp ”bottom-up” utifrån aktuella 

förutsättningar, antaganden och avgränsningar. Ett projekt ses ofta dessutom som 

något singulärt och unikt av beställare, projektledare och intressenter9. Men projekt 

befinner sig i en föränderlig värld. Vad händer om förutsättningarna förändras? 

Eller det visar sig att våra antaganden och avgränsningar var felaktiga? Vi kan ta 

fram kostnadsbedömningar som blir väldigt exakta, men vi kan med stor säkerhet 

säga att denna kostnad blir exakt fel. För att hamna mer rätt behöver vi 

beslutsprocesser och metoder som beaktar osäkerhet och felaktigheter. 

Referensklassprognoser är en metod som tar ett utifrånperspektiv. Istället för att 

betrakta studerat projekt som något singulärt och unikt så bör du istället fråga dig: 

 ”Har andra liknande projekt genomförts tidigare?”.  

 ”Vad blev kostnadsutfallet för dessa projekt?”  

 ”Har dessa projekt ställts inför liknande osäkerheter som det studerade 

projektet?” 

Genom att jämföra faktiskt genomförda projekts planerade budgetar med dess 

slutkostnad kan du få fram ett statistiskt underlag för din projekttyp (referensklass) 

som kan förbättra din förståelse hur osäkerheter kan komma att påverka utfallet. 

Metoden beaktar alla osäkerheter som har fallit ut i tidigare projekt och hur 

kostnadsbedömningen bör korrigeras med en omräkningsfaktor utifrån framtagen 

kostnadsbedömning. Metoden togs fram av Daniel Kahneman och Amos Tversky i 

början av 1970-talet och har vidareutvecklats och populariserats av Bent Flyvbjerg 

inom infrastruktur-, samhällsbyggnads-, och IT-sektorn under 2000-talet. 

Referensklassprognoser kan användas inom fler användningsområden, exempelvis 

för tidsåtgång, nyttorealisering, enhetspriser etc. 

Med en kostnadsbedömning i botten och en referensklassprognos på toppen finns 

möjlighet att förankra en mer realistisk kostnadsnivå för en studerad åtgärd eller ett 

projekt. Med referensklassprognoser som en del av en beslutsprocess kan inverkan 

av tekniska, psykologiska och politisk-ekonomiska faktorer dämpas och således 

förbättra vår beslutsförmåga, likt Odysseus motstår sirenernas sång för att segla 

hem från det Trojanska kriget. 

6.2. Så tar man fram en Referensklassprognos 

Att ta fram en referensklassprognos följer tre steg: 

1. Definiera referensklass för liknande projekt och samla in nödvändig data. 

2. Ta fram kumulativ sannolikhetsfördelning, en så kallad S-kurva. 

3. Genomför referensklassprognosen. 
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6.2.1. Definiera referensklass för liknande projekt och samla in nödvändig data. 

I det första steget definieras en vald referensklass av liknande projekt. Frågor som 

kan hjälpa i arbetet att hitta en referensklass av liknande projekt är:  

 ”Vad är det för typ av projekt som ska prognostiseras?”   

 ”Vilka andra projekt har liknande osäkerheter och risker?”  

 ”Vilka andra projekt har liknande snedvridningar/biases?”  

Inom Trafikverket kan referensklasser för exempelvis väg-, järnvägs- och 

sjöfartsprojekt antas vara lämpliga indelningar. Beroende på vad man vill ta fram 

en referensklassprognos behöver man se över hur datainsamlingen ska gå till. Om 

vi ska göra en referensklass för kostnadsbedömningar behöver vi hitta 

kostnadsbedömning från en utgångspunkt, en projektfas, en speciell tidpunkt i 

projektprocessen, samt slutkostnaden, det faktiska utfallet.  

Beräkningen är sedan enkel, där procentuell förändring beräknas för respektive 

projekt enligt: 

Kostnadsförändring =  
Slutkostnad

Kostnadsbedömning vid en viss tidpunkt
− 1 

Som tumregel bör alla projekt som kvalificeras in i referensklassen vara med i 

dataurvalet. Vad som kan anses vara en anomali, det vill säga ett mätvärde som 

kraftigt avviker från ett normalvärde, bidrar till spridning i referensklassprognosen 

och synliggör hur bra eller hur dåligt det faktiskt kan gå.  

Man börjar med en bred referensklass för att sedan undersöka om det finns 

skillnader på en mer detaljerad nivå. För att ta fram en referensklassprognos krävs 

ett tillräckligt stort statistiskt urval, ca 15 – 25 projekt. Kvaliteten på 

datainsamlingen är av stor vikt för att referensklassprognosen ska representera 

definierad referensklass. Statistiska tester kan sedan tillämpas för att undersöka om 

referensklassen kan brytas ned i mer detaljerade referensklasser. Hur detta kan 

utföras beskrivs i avsnitt 6.2.3 ”Metod och verktyg för statistiska tester”. 

6.2.2. Ta fram kumulativ sannolikhetsfördelning 

I detta andra steg tas en kumulativ sannolikhetsfördelning fram för vald 

referensklass. Kostnadsförändringarna för valda projekt i referensklassen sorteras i 

en stigande ordning. Längs X-axeln utläses en fördelning 0 – 100 % som 

motsvarar antalet projekt som referensklassen består av. Exempelvis om vi har en 

referensklass med 100 projekt motsvarar 80% på X-axeln 80 projekt i urvalet.  

Det är utifrån X-axeln beslutsfattaren väljer riskaptitsnivå, det vill säga. hur stor 

säkerhet/osäkerhet som ska tillåtas för kostnadsbedömningen. Y-axeln motsvarar 

en kostnadsökning eller kostnadsminskning i förhållande till studerat projekts 

aktuella kostnadsbedömning och vald riskaptitsnivå.  

6.2.3. Genomför referensklassprognosen 

Det tredje och avslutande steget är att placera in den studerade åtgärden eller 

projektet i referensklassprognosen med aktuell riskaptitsnivå. Att välja 

riskaptitsnivå kan vara beslut som tas i enskilda projekt men kan även vara ett 

beslut som gäller för alla åtgärder och projekt i en organisation.  

Referensklassprognosen ger svar på hur oddsen ser ut för vald budget för 

totalkostnad för en studerad projekttyp. Detta resultat kan skilja sig från framtagna 



25 (53) 

kostnadsbedömningar, kalkyler eller kostnadsbedömningar med osäkerhetsanalys 

som med stor sannolikhet inte lyckas fånga alla osäkerheter som kan inträffa i ett 

projekt.  

Riskaptitsnivån kan översättas till vilken ”försäkringsnivå”  som ska avsättas så att 

budgeten inte riskerar att överstigas vid förändringar inom projektet. Vi kan göra 

jämförelsen med att försäkra en bil. En bilägare kan välja mellan att skaffa en 

trafik-, halv- eller helförsäkring där en högre nivå av försäkring täcker fler 

oförutsedda händelser. Trafikförsäkringen ger ersättning för en del oförutsedda 

händelser kopplat till personskador och skador på annans fordon, halvförsäkringen 

inkluderar stöldskador, assistans, räddning och maskinskada medan 

helförsäkringen inkluderar skador på det egna fordonet – inom vissa 

begränsningar. Att teckna en bilförsäkring som täcker ännu fler – alla tänkbara 

oförutsedda händelser – skulle kanske kosta mer än vad som är försvarbart för att 

äga bilen. På motsvarande sätt behöver beslutsfattaren fatta beslut hur budget för 

totalkostnad behöver justeras för att hantera oförutsedda händelser.  

 

Figur 12 Exempel på en referensklassprognos för kostnadsbedömning 

Om beslutsfattaren vill ha en riskaptitsnivå på 50% (X-axeln) innebär det att 

kostnadsbedömningen korrigeras då med +15% (Y-axeln) enligt exemplet i figuren 

ovan. Om en riskaptitsnivå på 85% är önskvärd behöver kostnadsbedömningen 

korrigeras med +60%.   
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6.2.4. Metod och verktyg för statistiska tester 

I detta avsnitt ges en fördjupande beskrivning av hur statistiska tester kan utföras 

när man definierar en referensklass för liknande projekt och samlar in nödvändig 

data. 

Vi använder statistisk testning för att hitta rimliga referensgrupper av projekt. Ju 

fler referensgrupper desto mer detaljerade och projektanpassade 

referensklassprognoser kan tas fram. Men fler referensgrupper betyder också att 

referensklassprognoserna är baserade på mindre information (färre projekt). Så 

antalet referensgrupper är en avvägning mellan detaljerad analys men sämre 

skattningar eller mer generell analys och bättre skattningar.     

Statistisk testning hjälper till viss del i denna avvägning. När antalet projekt i varje 

grupp som jämförs är få så blir det svårare att hitta en statistisk skillnad mellan 

grupperna. Är antalet projekt få men det trotts det finns en statistisk skillnad så är 

det starkt stöd för att det faktiskt finns en skillnad och att grupperna ska hanteras 

som två olika referensklasser. Om antalet projekt är för få finns det dock risk för 

att antagandena för de statistiska testen inte uppfylls. Vi rekommenderar inte test 

med färre än 15 observationer i varje grupp men kan i något intressant fall avvika 

från denna rekommendation om det kanske saknas en eller två observationer för att 

uppnå 15.  

När vi statistiskt testar skillnad mellan två grupper av projekt för att identifiera två 

separata referensklasser så utgår vi från en nollhypotes som säger att det inte finns 

en skillnad, det vill säga att de två grupperna ska ligga i samma referensklass. Noll 

hypotesen testas mot en alternativ hypotes som säger att det finns en skillnad, det 

vill säga att de två grupperna av projekt ska ligga i två olika referensklasser. 

Testet av noll hypotesen genomförs genom att ett ”testvärde” beräknas från de 

faktiska projekten. Med hjälp av testvärdet och statistisk teori så beräknas ett ”P-

värde”. P-värdet säger oss hur extremt ett testvärde är, givet att noll hypotesen är 

riktig. P-värdet är mellan 0 och 1, där ett värde nära noll betyder att vårt testvärde 

är extremt. När testvärdet är tillräckligt extremt, ofta att P-värdet < 0,05, så säger 

vi att nollhypotesen verkar orimlig och vi accepterar istället den alternativa 

hypotesen. Det vill säga när P-värden < 0,05, finns det en statistisk signifikant 

skillnad mellan de två grupper av projekt som jämförs.  

I kommande avsnitt där vårt ”provskott” beskrivs används två typer av test för att 

testa skillnaden mellan grupper av projekt och finna lämpliga referensklasser, t-test 

och Willcox-test. T-testet är troligen det mest frekventa statistiska test som 

existerar. Inom referensklasslitteraturen är även Willcox-test vanlig 

förekommande. I båda fall så bygger testen på ett antal mer eller mindre rimliga 

antaganden. T-testet bygger på väldigt restriktiva antaganden i små urval men är 

ett mindre restriktivt test än Willcox-testet i stora urval (många projekt). Som 

tidigare nämnts rekommenderas inte testning med väldigt små urval, så vår 

rekommendation är att följa resultaten från t-testen om de två testen ger olika 

resultat och att test inte genomförs på urvalsstorlekar under ca 15 projekt i varje 

grupp. 

  



27 (53) 

7 Därför behövs referensklassprognoser i 
Trafikverket 

7.1. Referensklasser behövs för att ge den hela bilden 

I Trafikverket sker traditionell kalkylering med grov kostnadsindikation (GKI) och 

underlagskalkyl. Traditionell kalkylering fokuserar på det kända – vi kostnads 

bedömer det som är känt. Vi bortser från osäkerheter, även om de är kända – i en 

underlagskalkyl förhåller vi oss endast till ett fixt tal och behöver exempelvis 

förutsätta att det kommer vara ett visst avstånd till deponi för överskottsmassor, att 

ett projekt inte kommer påverkas av arkeologi eller att det inte kommer förekomma 

förorenande massor – trots att det inte är utrett ännu och i själva verket är en 

osäkerhet. Det aktuella objektet studeras singulärt vilket ger ett inifrån perspektiv.  

Som komplement till traditionell kalkylering arbetar Trafikverket sedan 15 år 

tillbaka med Osäkerhetsanalys med Successivprincipen. Med Successivprincipen 

fokuserar vi på osäkerheten – vi kostnads bedömer både det som är känt och 

identifierade osäkerheter. Det aktuella objektet studeras singulärt med av en till 

största delen oberoende analysgrupp som bidrar till ett utifrån perspektiv. 

Referensklassprognoser beaktar den totala osäkerheten inklusive det vi inte vet att 

vi inte vet, det vi kan kalla oidentifierad osäkerhet (unknown unknowns). Det 

aktuella projektet jämförs med många redan genomförda liknande projekt vilket 

ger ett utifrån perspektiv.  

I figuren nedan illustreras Trafikverkets befintliga arbetssätts respektive 

referensklassprognosers förmåga att förutse kostnader och deras osäkerheter med 

hjälp av en bearbetning av det så kallade Johari-fönstret10. 

 

Figur 13 Referensklassprognoser och Trafikverkets befintliga arbetssätt 

Referensklasser behövs således för att ge den hela bilden av vilken slutkostnad en 

åtgärd / projekt kommer att ha. Att vidareutveckla befintliga arbetssätt är inte 

tillräckligt.  

Referensklassprognoser ska emellertid inte uppfattas som en ersättning till 

befintliga arbetssätt utan som ett nödvändigt komplement.  

 Med referensklasser ges ingen information om vad som är osäkert och ingen 

information om vilka åtgärder som kan minska osäkerheten erhålls.  

 Med Successivprincipen utrycks resultatet i ett kostnadsintervall där 

sannolikheten att klara en viss kostnad framgår. En redovisning och 
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rangordning av projektets största osäkerheter erhålls och en handlingsplan att 

använda för det fortsatta projektstyrningsarbetet tas fram av analysgruppen. 

E Kostnadsspridning

P85P50P15 P50 E P85P15

Osäkerhetsanalys 

enligt 

successivprincipen

Referensklassprognos

2.
1.

1.

2. 

Justera resultat från 

osäkerhetsanalys till 

medelvärde i RCF

Utökat 

osäkerhetsintervall från 

osäkerhetsanalys till RCF

 

Figur 14 Kostnadsbedömning med Successivprincipen och referensklassprognos 

Genom att kombinera Successivprincipen och erfarenhetsåterföring med hjälp av 

referensklassprognoser skapas bättre beslutsunderlag eftersom Trafikverket kan 

identifiera och kvantifiera åtgärders och projekts verkliga totalkostnad tidigare än 

idag.  

Den kunskap om åtgärders och projekts verkliga totalkostnad som referensklasser 

kommer ge innebär inte att projektens budget ska ökas, utan en eller flera nivåer av 

reserver, inom eller utanför Trafikverket behöver införas.   

 

Figur 15 Referensklassprognoser kan förutse projekts verkliga totalkostnad 

Arbetssättet innebär att Trafikverket får potential att arbeta med risker i god tid. 

Genom att kombinera bättre metoder för att hantera osäkerheter (risker och 

möjligheter) med stärkta incitament för kostnadsstyrning och kostnadseffektivitet 

skapas en potential för att minska de verkliga kostnaderna.   
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7.2. Jämförelse mellan traditionell kalkyl, Successivprincipen 
och referensklassprognoser 

I tabellen nedan sammanfattas särdragen för traditionell kalkyl, osäkerhetsanalys 

med Successivprincipen och referensklassprognoser, vad som skiljer metoderna 

från varandra och hur de kan komplettera varandra. 

 

Traditionell kalkyl Osäkerhetsanalys med 

Successivprincipen 

Referensklassprognoser 

Fokus på det kända – vi 

kostnads bedömer det som 

är känt och bortser från 

osäkerheter även om de 

identifierats.  

Fokus på osäkerheten – vi 

kostnads bedömer både det 

som är känt och 

identifierade osäkerheter. 

Vi beaktar den totala 

osäkerheten inklusive 

oidentifierad osäkerhet 

(unknown unknowns). 

Det aktuella objektet 

studeras singulärt vilket ger 

ett inifrån – perspektiv.  

Det aktuella objektet 

studeras singulärt men av 

en till största delen 

oberoende analysgrupp som 

bidrar till ett utifrån-

perspektiv 

Det aktuella projektet 

jämförs med många redan 

genomförda liknande 

projekt vilket ger ett 

utifrån – perspektiv. 

Bedömningar påverkas ofta 

av underskattning och 

snedvridning på grund av 

otillräcklig information / 

analys, psykologiska 

förklaringar (t.ex. optimism 

bias) samt strategisk 

felaktig framställning. 

Analysgruppens oberoende 

minskar problemet med 

underskattning och 

snedvridning på grund av 

otillräcklig information / 

analys, psykologiska 

förklaringar (t.ex. optimism 

bias) samt strategisk 

felaktig framställning. 

Metoden korrigerar all 

underskattning och 

snedvridning på grund av 

otillräcklig information / 

analys, psykologiska 

förklaringar (t.ex. 

optimism bias) samt 

strategisk felaktig 

framställning. 

Hög detaljeringsgrad. Låg detaljeringsgrad. Ingen detaljering alls. 

Bottom – up teknik, 

enskilda kostnadsposter 

summeras. 

Top – down, arbetspaketen 

i en WBS (struktur för 

arbetsnedbrytning) bryts 

ned i mindre delar enligt det 

successiva arbetssättet. 

Enbart helhetsbild. 

Resultatet utrycks som ett 

fixt tal. 

Resultatet utrycks i ett 

kostnadsintervall där 

sannolikheten att klara en 

viss kostnad framgår. 

Resultatet uttrycks oftast 

som ett procentuellt 

påslag / avdrag på 

traditionell kalkyl / 

osäkerhetsanalys i relation 

till vald riskaptit / 

säkerhetsnivå men 

referensklasser med 

enhetspriser kan skapas.  

Ingen information om vad 

som är osäkert erhålls. 

En redovisning och 

rangordning av projektets 

största osäkerheter erhålls. 

Ingen information om vad 

som är osäkert erhålls. 

Ingen information om vilka 

åtgärder som kan minska 

osäkerheten erhålls. 

En handlingsplan att 

använda för det fortsatta 

projektstyrningsarbetet tas 

fram av analysgruppen. 

Ingen information om 

vilka åtgärder som kan 

minska osäkerheten 

erhålls. 

Mängder bedöms som fixa 

tal och osäkerheter hanteras 

med procentpåslag 

Mängdosäkerheter 

identifieras och bedöms 

med trepunktsestimat. 

Kostnadsbedömning med 

traditionell kalkyl / 

osäkerhetsanalys utförs på 

vilken ett procentuellt 
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påslag görs, alternativt  

skapas referensklasser 

med enhetspriser. 

Andra faktorers påverkan 

hanteras med 

procentpåslag. 

Andra faktorers påverkan 

identifieras och benämns 

generella osäkerheter. 

Andra faktorers påverkan 

och innehållsförändringar 

beaktas utan detaljering, 

dvs utan kunskap om vad 

som driver kostnad och 

osäkerhet. 

Styrd struktur, t.ex. genom 

en organisations kontoplan. 

Fri kostnadsstruktur med 

krav på oberoende mellan 

olika grundposter. 

Endast totalkostnad 

behandlas. Om detaljerad 

data finns kan 

referensklasser med 

enhetspriser skapas. 

Utförs enskilt eller av flera 

enskilda, stor arbetsinsats 

av få individer. 

Utförs i grupp, begränsad 

arbetsinsats av flera 

individer. 

Kan utföras enskilt, liten 

arbetsinsats av få 

individer. 

Tabell 2 Referensklassprognoser i ett sammanhang 
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8 Kostnadsbedömningar i andra organisationer 

Referensklassmetoden är en generell statistisk erfarenhetsåterföringsmetod som 

kan användas för vitt skilda områden. Användningen av metoden ökar efterhand 

men får lite olika utformning i olika branscher och länder, beroende på vilken 

tillgång till historiska data som finns att få tag på och vilka andra metoder den skall 

samverka med. Inom transportsektorn används metoden bland annat i Australien, 

Danmark, Irland, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien.  

I Storbritannien har Department for Transport (DfT) arbetat länge med 

referensklasser, referensklassprognoser och omräkningsfaktorer, som de nyligen 

reviderat med nya data.11 DfT utgår från en grundkalkyl, ungefär som 

Trafikverkets underlagskalkyl. Med underlagskalkylen som grund bedöms risker 

med kvantitativ riskanalys. I tillägg till detta arbetar man med 

referensklassprognoser. De konstaterar att referensklassprognoser är mer pålitliga i 

tidiga skeden medan arbetssättet med grundkalkylen och kvantitativ riskanalys är 

mer informativ i senare skeden. Genom att jämföra resultaten mellan kvantitativ 

riskanalys och referensklassprognoser uppmuntras planerare och projektledare att 

bättre förstå osäkerheter; risker och möjligheter.  

Britterna gör  referensklassprognoser för kostnader och tidsåtgång för projekt för 

vägar och järnvägar, broar och tunnlar, höghastighetståg, byggnader, IT-projekt, 

marklösen, nyttosidan via prognostiserad trafikutveckling, indexering av kostnader 

över tid, driftskostnader samt kostnader för rullande järnvägsmateriel. Referens-

klasserna är indelade i tre nivåer12, tidiga skeden, mellanskeden och slutskede. DfT 

redovisar sina referensklasskurvor och alla olika sannolikhetsvärden (så kallade P 

värden) i en metodhandbok.13 Man använder olika nivå på riskaptit beroende på 

läge i planeringsprocessen och vilka incitament man vill skapa.  

Före det att DfT införde referensklassprognoser visade studier att det inte förelåg 

några statistiskt signifikanta skillnader mellan hur stora genomsnittliga kostnads-

överskridanden som gjordes i Storbritannien och i USA, vad gäller infrastruktur-

projekt. En amerikansk studie visar att britterna numera sedan DfT började med 

referensklassprognoser har signifikant lägre kostnadsöverskridanden än i USA.14  

På Irland har Transport Infrastructure Irland (TII)15 infört referensklassprognoser 

för väg med hjälp av en egen databas. De delar liksom britterna in sina projekt i tre 

skeden men har hittills endast haft ett statistiskt godtagbart dataunderlag för att 

införa referensklasser för tidigt skede och sent skede för väg. Man utgår från bas-

kostnadskalkyler och lägger sedan på sannolik risk dels med en liknande 

kvantitativ riskanalys som britterna använder och dels med omräkningsfaktorer 

man tar fram via sina Irländska referensklassprognoser. Utifrån de två analyserna 

gör man ett medvetet och motiverat val av bedömd totalkostnad. TII menar att 

införandet av referensklassprognoser kommer att bidra till ökad 

kostnadseffektivitet och medföra mer robusta kostnadsprognoser för nationella 

vägprojekt. 

I Danmark har man i myndigheter som motsvarar Trafikverkets verksamhet 

tidigare använt Successivprincipen för att bedöma kostnader med beaktande av 

osäkerhet. Man har på senare tid istället infört ett system med ”erfarenhetsbaserade 

korrektionstillägg.” Vid tidiga skeden (förstudie) lägger man för beslutsunderlagen 

på ett korrektionstillägg (K1) om 50 procent ovanpå en traditionell kalkyl som tas 
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fram. Inför beslut om ett projekt tar man fram en ny kalkyl och nu lägger man 

istället på 30 procent i korrektionstillägg (K2). Detta korrektionstillägg (K2) delas 

i två delar. En tredjedel av (K2) utgör projektreserv för projektet och två 

tredjedelar av (K2) blir del av en central riskreserv som ligger under aktuellt 

danskt departement16, varur projekt kan ansöka om kostnadstäckning vid 

oförutsedda händelser. Vid de samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalyserna är det 

K1 som används för analys i tidiga skeden och K2 som används för analys för sena 

skeden17. 

I Norge och de myndigheter som motsvarar Trafikverkets verksamhet används 

seden 1990-talet Successivprincipen. I tillägg till detta har norska staten en 

projektmodell med en extern granskning för de allra största projekten. Den norska 

statens projektmodell innehåller två olika milstolpar; KS1 och KS2.  

KS1 innebär att regeringen i ett tidigt skede godkänner en lösning som kan nå de 

samhällsmål man satt upp och innebär för ett projekt att man kan börja projektera. 

KS2 innebär att regeringen godkänner och beslutar om ett projekt utifrån 

beslutsunderlag och kostnadsskattningar. Före beslutet ska en extern 

kvalitetssäkring utförd av oberoende konsulter ha genomförts för projekt som 

kostar en miljard norska kronor eller mer. För KS2 projekten sätts en ”styrram” 

nära eller på P50 och en ”kostnadsram” på P85 vilket innebär att projekten inte 

förväntas överskrida kostnadsskattningen med 50 respektive 85 procents 

sannolikhet. ”Styrramen” P50 används i den samhällsekonomiska 

kostnadsnyttoanalysen och i överslag i den nationella transportplanen18. 

Kostnadsramen P85 är den övre gräns som godkänns av politiken för ett projekt. 

De norska erfarenheterna inom transportsektorn är att metodiken avsevärt har 

minskat kostnadsöverskridandena i förhållande till KS219 jämfört med för ett antal 

år sedan medan man har fortsatt stora kostnadsfördyringar jämfört med KS1 och 

tidigare nationella planer2021 och man tittar nu22 på hur man skall kunna förbättra 

även för tidiga skeden. 
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9 Vårt provskott  

Inom ramen för utvecklingsprojektet Utveckla metod och verktygs utvärdering av 

metoden referensklassprognoser såg projektgruppen tidigt ett behov av att göra det 

försök vi kom att kalla vårt ”provskott”. 

Syftet med provskottet är att visa för oss själva och beslutsfattare i Trafikverket att 

vi har den data vi behöver för att kunna utveckla och införa referensklassprognoser 

som metod i Trafikverket. 

9.1. Förutsättningar för vårt provskott 

För att ta fram ett provskott för referensklassprognoser inom Trafikverket har 

projektgruppen valt att undersöka Trafikverkets efterkalkyler. Under åren 2010 – 

2022 har 701 st. efterkalkyler tagits fram. Efterkalkylerna finns lagrade i 

projektportalen som separata Excel-filer. Av dessa har 476 st. i provskottet lästs in 

för datafångst. Efterkalkylerna redovisar kostnadsbedömningar vid olika 

projektfaser (tidpunkter) och faktisk slutkostnad. 

Kostnaderna som redovisas i efterkalkylerna är de som anges i FKS. FKS kan 

baseras på en underlagskalkyl, resultatet från en osäkerhetsanalys enligt 

Successivprincipen eller ett sammanvägt resultat. Någon form av 

osäkerhetsavsättning är med stor sannolikhet invägd i kostnad i FKS. 

Efterkalkylerna har kopplats samman med ett dokument ”Översikt efterkalkyler” 

som tillhandahåller mer metadata om respektive projekt. Kostnaderna är 

omvandlade till fast prisnivå för en rättvis kostnadsjämförelse.  

De index som har använts är investeringsindex banhållning för järnvägsprojekt och 

investeringsindex väghållning för vägprojekt.  

I provskottet har referensklasser tagits fram för väg- och järnvägsprojekt och 

inledningsvis undersöktes om det med det i provskottet aktuella urvalet går att ta 

fram referensklassprognoser för kostnadsbedömning med utgångspunkt från 

projektfaserna (tidpunkterna) 

 Samrådsunderlag,  

 Samrådshandling val av lokalisering samt 

 Samrådshandling inför granskning. 

I Översikt efterkalkyler redovisas bland annat slutkostnad per projekt och 

projekttyp, enhetspris, kalkylblock etc. Det har undersökts vilka vägprojekt som 

har underliggande projekttyper där referensklassprognoser kan tas fram för 

enhetspriser.  

9.2. Statistiska tester 

Som del i provskottet har en rad statistiska tester utförts för att undersöka 

eventuella skillnader i medelvärde och fördelning mellan olika grupper av det 

statistiska underlaget, se Bilaga 1 ”Statistiska tester”. 

Sammanfattningsvis visar ett t-test att det finns en statistiskt signifikant skillnad 

mellan väg-och järnvägsprojekt med avseende på kostnadsförändring mellan 

slutkostnad och samrådshandling inför granskning. Ett Wilcoxon-test kan däremot 

inte utesluta att fördelningarna är lika. Kostnadsförändringen är i genomsnitt ca 

9% för järnvägsprojekt och 33% för vägprojekt. Vid samma testförfarande över 

https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20190405095236/home/Efterkalkyler/%C3%96versikt%20efterkalkyler.xlsx
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kostnadsförändringen mellan slutkostnad och samrådsunderlag verkar det inte 

finnas något stöd för skillnader i varken medelvärde eller fördelning. 

När vi undersöker underkategorier för väg, mer specifikt projekt av typen bärighet, 

GC och mötesfriväg 2+1, finner vi att medelvärdet är signifikant högre för typen 

bärighet än GC, samt att fördelningarna verkar skilja sig åt. För paren bärighet – 

mötesfri väg 2+1 och GC – mötesfri väg 2+1 finner vi inget stöd för att 

medelvärden eller fördelningar skiljer sig åt. 

När vi undersöker undergrupperna ovan mot vägprojekt totalt (utan respektive 

undergrupp) finner vi endast stöd för att medelvärdet och sannolikhetsfördelningen 

för GC är högre än för vägprojekt totalt. 

9.3. Resultat – referensklasser 

9.3.1. Referensklass Väg 

I figuren nedan redovisas referensklassprognos för vägprojekt och Trafikverkets 

verkliga kostnadsförändringar med utgångspunkt från projektfas (tidpunkt) 

Samrådsunderlag och Samrådshandling inför granskning. 

Figur 16 Referensklassprognos referensklass väg  

Referensklasserna för vägprojekt visar att en systematisk underskattning av 

projektkostnaden sker i vägprojekt.  

 Med projektfas (tidpunkt) Samrådsunderlag är medianen (värdet mitt i 

utfallsrummet eller riskaptitsnivå P50) +39% kostnadsökning och 

medelvärde +47% kostnadsökning i förhållande till FKS.   

 Med projektfas (tidpunkt) Samrådshandling inför granskning är medianen 

+21% kostnadsökning och medelvärde +33% kostnadsökning i förhållande 

till FKS. 
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I Trafikverkets vägprojekt lyckas vi således med befintliga 

kostnadsbedömningsmetoder i medel bedöma 68% (1/1,47) av den verkliga 

totalkostnaden vid tidpunkten för Samrådsunderlag i planläggningsprocessen. Vid 

tidpunkten för Samrådshandling inför granskning lyckas vi i medel bedöma 75% 

av den verkliga totalkostnaden. 

För projektfas (tidpunkt) Samrådsunderlag är kostnadsökningen vid riskaptitsnivå 

P85 +78% kostnadsökning i förhållande till FKS. För projektfas (tidpunkt) 

Samrådshandling inför granskning är kostnadsökning vid P85 +66% 

kostnadsökning i förhållande till FKS.  

Detta är intressant att jämföra med den relativa standardavvikelsen från 

osäkerhetsanalyser enligt Successivprincipen som presenteras i nationell plan. I 

förslag till nationell plan 2022 – 2033 är den största relativa standardavvikelsen 

+30% vilket ungefärligt motsvarar P85 sannolikhetsnivå i resultatet vid en 

osäkerhetsanalys. Trafikverkets befintliga kostnadsbedömningsmetoder som 

resulterar i en FKS lyckas inte fånga den faktiska osäkerheten som finns för 

respektive referensklass.  

Detta behöver utredas vidare. Resultatet visar att kostnadsökning och osäkerheten i 

kostnadsbedömningarna är större i tidigare projektfaser. 

Dataunderlaget för vägprojekt är starkare (fler datapunkter) för projektfas 

(tidpunkt) Samrådshandling inför granskning med 100 projekt jämfört med 

Samrådsunderlag med 37 projekt.  

Kostnadsökning/minskning följer varandra relativt väl för respektive projektfas 

(tidpunkt) mellan riskaptitsnivå 5 – 35%, de börjar skilja sig mer markant i 

intervallet > 35%. Projektfas (tidpunkt) Samrådsunderlag ligger relativt högre än 

projektfas (tidpunkt) Samrådshandling inför granskning. Detta speglar sannolikt 

informationsläget i projektet vid respektive projektfas (tidpunkt). 

Kostnadsminskningar har en teoretisk undre gräns medan kostnadsökningar inte 

har någon övre gräns. 

Nedan redovisas informationen i tabellform. 

Riskaptits-

nivå (%) 

 

Samrådsunderlag 

kostnadsökning/minskning 

 

Samrådshandling inför 

granskning 

Kostnadsökning/minskning 

0% -32% -61% 

5% -21% -17% 

10% -15% -14% 

15% -10% -4% 

20% -7% -1% 

25% -2% 3% 

30% 3% 8% 

35% 21% 12% 

40% 27% 13% 

45% 31% 19% 

50% 39% 21% 

55% 42% 26% 

60% 46% 32% 
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65% 48% 38% 

70% 53% 42% 

75% 58% 45% 

80% 63% 54% 

85% 78% 66% 

90% 85% 95% 

95% 167% 148% 

100% 339% 214% 

Medelvärde 47% 33% 

Antal projekt 37 st. 100 st. 

Tabell 3 Resultattabell referensklassprognos vägprojekt 

9.3.2. Referensklass Järnväg 

I figuren nedan redovisas referensklassprognos för järnvägsprojekt och 

Trafikverkets verkliga kostnadsförändringar med utgångspunkt från projektfas 

(tidpunkt) Samrådsunderlag och Samrådshandling inför granskning.  

Figur 17 Referensklassprognos referensklass järnväg 

Referensklasserna för järnvägsprojekt visar att en systematisk underskattning av 

projektkostnaden sker i järnvägsprojekt.  

 Med projektfas (tidpunkt) Samrådsunderlag är medianen (värdet mitt i 

utfallsrummet eller riskaptitsnivå P50) +12% kostnadsökning och 

medelvärde +16% kostnadsökning i förhållande till FKS.   

 Med projektfas (tidpunkt) Samrådshandling inför granskning är medianen 

+9% kostnadsökning och medelvärde +9% kostnadsökning i förhållande till 

FKS. 

I Trafikverkets järnvägsprojekt lyckas vi således med befintliga 

kostnadsbedömningsmetoder i medel bedöma 86% (1/1,16) av den verkliga 

totalkostnaden vid tidpunkten för Samrådsunderlag i planläggningsprocessen. Vid 
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tidpunkten för Samrådshandling inför granskning lyckas vi i medel bedöma 92% 

av den verkliga totalkostnaden. 

För projektfas (tidpunkt) Samrådsunderlag är kostnadsökningen vid riskaptitsnivå 

P85 +63% kostnadsökning i förhållande till FKS. För projektfas (tidpunkt) 

Samrådshandling inför granskning är kostnadsökning vid riskaptitsnivå P85 +35% 

kostnadsökning i förhållande till FKS. 

Detta är intressant att jämföra med den relativa standardavvikelsen från 

osäkerhetsanalyser enligt Successivprincipen som presenteras i nationell plan. I 

förslag till nationell plan 2022 – 2033 är den största relativa standardavvikelsen 

+30% vilket ungefärligt motsvarar P85 sannolikhetsnivå i resultatet vid en 

osäkerhetsanalys. Trafikverkets befintliga arbetssätt som resulterar i en FKS lyckas 

delvis fånga den faktiska osäkerheten som finns för respektive referensklass, men 

behöver utredas vidare.  

Resultatet visar att kostnadsökning och osäkerheten i kostnadsbedömningarna är 

större i tidigare projektfaser.  

Dataunderlaget för järnvägsprojekt är tillräckligt, men svagt (få datapunkter) för 

respektive projektfas (tidpunkt). Samrådshandling inför granskning med 22 st. 

projekt jämfört med Samrådsunderlag med 19 projekt. Inga järnvägsprojekt 

undersöktes för eventuella underkategorier då ingen projekttyp uppfyllde krav om 

fler än 15 projekt. 

Kostnadsökning/minskning följer varandra relativt väl för respektive projektfas 

(tidpunkt) mellan riskaptitsnivå 30 – 65%, de börjar skilja sig mer markant i 

intervallet  <30% och >65%. Projektfas (tidpunkt) Samrådsunderlag ligger relativt 

högre än projektfas (tidpunkt) Samrådshandling inför granskning för >40% och 

mindre vid <40%. Detta kan spegla informationsläget i projektet vid respektive 

projektfas (tidpunkt). Kostnadsminskningar har en teoretisk undre gräns medan 

kostnadsökningar inte har någon övre gräns. 

Nedan redovisas informationen i tabellform. 

Riskaptits-

nivå (%) 

 

Samrådsunderlag 

kostnadsökning/minskning 

 

Samrådshandling inför 

granskning 

Kostnadsökning/minskning 

0% -43% -54% 

5% -39% -24% 

10% -34% -21% 

15% -29% -13% 

20% -25% -8% 

25% -13% -7% 

30% -9% -6% 

35% -6% -4% 

40% -1% 4% 

45% 8% 9% 

50% 12% 9% 

55% 16% 9% 

60% 17% 12% 

65% 18% 17% 
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70% 29% 24% 

75% 38% 27% 

80% 43% 30% 

85% 63% 35% 

90% 75% 37% 

95% 95% 52% 

100% 113% 59% 

Medelvärde 16% 9% 

Antal projekt 22 st. 19 st. 

Tabell 4 Resultattabell referensklassprognos järnvägsprojekt 

9.3.3. Referensklass underkategori GC-väg 

I figuren nedan redovisas referensklassprognos för underkategori GC-väg och 

Trafikverkets verkliga kostnadsförändringar med utgångspunkt från projektfas 

(tidpunkt) Samrådsunderlag och Samrådshandling inför granskning. 

Figur 18 Referensklassprognos underkategori GC-väg 

De statistiska testerna visade att underkategori väg, GC-väg med projektfas 

(tidpunkt) Samrådshandling inför granskning skiljde sig från den totala 

referensklassen av vägprojekt.  

Värt att notera i sammanhanget är att samtliga GC-väg projekt i datafångsten har 

kostnadsökningar, inga kostnadsminskningar förekommer.  

Referensklasserna för underkategori GC-väg visar att en systematisk 

underskattning av projektkostnaden sker. 

 Med projektfas (tidpunkt) Samrådshandling inför granskning är medianen 

+54% kostnadsökning och medelvärde +71% kostnadsökning i förhållande 

till FKS. För väg exklusive GC-väg med projektfas (tidpunkt) 

Samrådshandling inför granskning är medianen +16% kostnadsökning och 

medelvärde +23% kostnadsökning i förhållande till FKS. 
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 För projektfas (tidpunkt) Samrådshandling inför granskning är 

kostnadsökning vid riskaptitsnivå P85 +117% kostnadsökning i förhållande 

till FKS. För väg exklusive GC-väg med projektfas (tidpunkt) 

Samrådshandling inför granskning är kostnadsökning vid riskaptitsnivå P85 

+46% kostnadsökning i förhållande till FKS. 

Dataunderlaget för underkategori väg, GC-väg är tillräckligt, men svagt (få 

datapunkter, 20 st.), för att skapa en referensklass.  

Nedan redovisas informationen i tabellform. 

Riskaptits-

nivå (%) Väg exklusive GC-väg GC-väg 

0% -61% 4% 

5% -20% 6% 

10% -15% 11% 

15% -11% 29% 

20% -3% 38% 

25% -1% 40% 

30% 1% 43% 

35% 7% 45% 

40% 12% 46% 

45% 13% 50% 

50% 16% 54% 

55% 20% 56% 

60% 22% 62% 

65% 26% 75% 

70% 31% 92% 

75% 38% 101% 

80% 42% 103% 

85% 46% 117% 

90% 63% 148% 

95% 95% 158% 

100% 212% 214% 

Medelvärde 23% 71% 

Antal projekt 80 st. 20 st. 

Tabell 5 Resultattabell referensklassprognos GC-väg  

9.3.4. Referensklasser för enhetspriser  

I vårt provskott undersöktes huruvida vi utifrån i provskottet insamlad data kunde 

skapa referensklasser för enhetspriser, det vill säga referensklasser som redovisar 

verkligt utfall av totalkostnaden för olika projekttyper i förhållande till en enhet 

såsom längdmeter eller kvadratmeter.  

Referensklasser för enhetspriser skulle kunna vara otroligt värdefulla i 

Trafikverket i tidiga skeden när kostnaden för en möjlig åtgärd för första gången 

ska bedömas.  
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Referensklasser med enhetspriser kunde, med i provskottet insamlad data,  

etableras för vägprojekttyp GC-väg och Bärighet. Här redovisas resultatet för GC-

vägar där antalet projekt är relativt starkt (många datapunkter) om 52 st. 

För GC-väg är medianen ca 6 900 kr/m och medelvärdet ca 9 500 kr/m i prisnivå 

januari år 2022. Enhetspriset börjar sticka iväg exponentiellt vid riskaptitsnivå 

85% med en kostnad om ca 14 400 kr/m.  

I nedan redovisas resultat för referensklass enhetspris för GC-väg. 

Figur 19 Referensklassprognos enhetspris GC-väg, kr/m, prisnivå januari 2022 

Nedan redovisa informationen i tabellform. 
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85% ca 14 400 

90% ca 17 300 

95% ca 23 000 

100% ca 59 200 

Medelvärde ca 9 500 

Antal projekt 52 st. 

Tabell 6 Referensklassprognos enhetspris GC-väg, prisnivå januari 2022 

9.3.5. Datafångst 

Det krävs 15-25 st. projekt för att etablera en referensklass utifrån aktuell 

datafångst.  

I tabellen nedan redovisas hur antalet datapunkter har minskat från antalet 

tillgängliga efterkalkyler till vald referensklass vid en projektfas (tidpunkt). 

Projekttyp Antal efter-

kalkyler 

Antal 

inlästa 

efter-

kalkyler i 

provskottet 

Antal kostnadsbedömningar 

Samrådsun

derlag 

Samråds-

handling 

inför val av 

lokalisering 

Samråds-

handling 

inför 

granskning 

Vägprojekt   37 9 100 

Järnvägs-

projekt 

  22 1 19 

TOTALT 701 476 59 10 119 

Tabell 7 Sammanställning av provskottets datafångst 

Datafångst från efterkalkyler indikerar att datakvaliteten är tillräcklig för att ta 

fram referensklassprognoser för kostnadsbedömning för fler av de valda 

projektfaserna (tidpunkterna). Av 701 st. efterkalkyler kunde 476 st. läsas in. Att 

alla efterkalkyler inte kunde läsas in beror på att efterkalkylsmallarna inte är de 

samma över tidsperioden år 2008-2022 och det script som togs fram för 

provskottet inte kunde läsa in samtliga. Vidare utveckling av script kan eventuellt 

förbättra inläsningsförmågan alternativt går det att manuellt fylla på datafångsten 

för de efterkalkyler som inte kunde läsas in. 

Att det är få projekt som har projektfas (tidpunkt) Samrådshandling val av 

lokalisering beror delvis på att alla projekt behöver inte genomgå den fasen under 

planläggningsprocessen, endast de av typfall 4-5 kräver denna fas. En utökad 

datafångst kan fylla på antalet datapunkter. 

Det fanns inte tillräckligt många projekt för att etablera referensklassprognoser 

med projektfas (tidpunkt) Samrådshandling val av lokalisering. 

Att komplettera med ytterligare kostnadsbedömningar för samtliga projektfaser 

kan stärka det statistiska urvalet. Detta visar även på vikten av strukturerad 

datafångst för att kunna göra denna typ av metaanalys. 

9.3.6. Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har genomförts på framtagna referensklasser med 

kostnadsbedömning och korrigeringsfaktor.  

Projekt med en kostnadsökning som översteg >100% och kostnadsminskning 

< 50% har undersökts i detalj i respektive efterkalkyl då dessa projekt har stor 

inverkan på medelvärdet för respektive referensklass.  
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Efterkalkyler har korrigerats där det har funnits uppenbara beräkningsfel eller 

plockats bort från urvalet där kompletta kostnader inte kunnat säkerställas. 

9.4. Slutsatser av provskottet 

Vårt provskott visar att Trafikverket har den data som erfordras för att kunna 

utveckla och införa referensklassprognoser som metod i Trafikverket. 

Provskottet visar att fortsatt utvecklingsarbete där samtliga efterkalkyler samt 

historisk data från objekts redovisade kostnad i nationell plan och Trafikverkets 

ekonomisystem i stort inhämtas och bearbetas statistiskt kommer det leda till att 

ytterligare och mer robusta referensklasser kan skapas. 

Provskottet stärker tesen att befintliga kostnadsbedömningsmetoder behöver 

kompletteras med referensklassprognoser. I Trafikverkets vägprojekt lyckas vi till 

exempel med befintliga kostnadsbedömningsmetoder i medel bedöma 68% av den 

verkliga totalkostnaden vid tidpunkten för Samrådsunderlag i 

planläggningsprocessen och vid tidpunkten för Samrådshandling inför granskning 

lyckas vi i medel bedöma 75% av den verkliga totalkostnaden.  

Det finns goda skäl att anta ett fortsatt utvecklingsarbete kommer visa att 

träffsäkerheten i tidiga skeden, till exempel första gången en åtgärd kommer med i 

nationell plan, kommer vara ännu lägre än vad som framkommit av vårt provskott. 

Provskottet verifierar att referensklasser kan ge Trafikverket den hela bilden av 

vilken slutkostnad en åtgärd / projekt kommer att ha. I ett läge där befintliga 

arbetssätt endast väger in en del av den totala osäkerheten är vidareutveckling av 

befintliga arbetssätt nödvändigt, men inte tillräckligt.  
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10 Förslag till fortsatt arbete 

I detta avslutande kapitel beskrivs förslag till fortsatt arbete: 

 Omfattningen av det fortsatta utvecklingsarbetet med WBS (struktur för 

arbetsnedbrytning) och en utförlig beskrivning av respektive arbetspaket. 

 Tidsplan med analys av utvecklingsarbetets genomförandetid med 

nätdiagram, utvecklingsarbetets totala genomförandetid i ett spann, de största 

tidsosäkerheterna och kritiska aktiviteter, den s.k. kritiska linjen. 

 Budget 

 Organisation 

I enlighet med redan beslutad projektspecifikation föreslås utvecklingsarbetet ske 

inom ramen för projektet Utveckla metod och verktyg, som ingår i huvudprojektet 

Utveckla kalkylförmågan och utgöra ett av projektets arbetsområden.  

Respektive arbetsområde består i sig av olika aktiviteter, vilket illustreras i 

nedanstående bild.  

 

Figur 20 Arbetsområden inom projekt Utveckla metod och verktyg 
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10.1. Omfattning 

I figuren nedan beskrivs omfattningen för att utveckla referensklassprognoser inom 

Trafikverket i forma av en WBS, en struktur för arbetsnedbrytning.  

De övergripande arbetspaketen är  

 Planering  

 Skapa referensklasser 

 Utreda hur referensklasser ska tillämpas inom Trafikverket 

 Beslut om implementation  

 Skapa styrande dokument 

 Implementation  

 

Figur 21 WBS Omfattning av utvecklingsarbetet Utveckla referensklassprognoser 

I kapitlets följande avsnitt beskrivs omfattningen av varje arbetspaket i 

ovanstående WBS.  

10.1.1. Planering 

Efter det att styrgrupp tagit beslut om att utveckla referensklassprognoser revideras 

befintlig projektspecifikation för projekt Utveckla metod och verktyg.  

Ett startmöte genomförs i projektet där projektspecifikation gås igenom och 

uppdraget förankras.  

Intressenthantering påbörjas för att ta emot och sätta förväntningar för behov och 

kommunikation.   

10.1.2. Skapa referensklasser 

Inventering av källor och metadata 

Inventering vilka datakällor som finns tillgängliga inom Trafikverket gällande 

kostnadsbedömningar. Två uppenbara datakällor är Översikt efterkalkyler och 
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efterkalkyler som har påbörjats att behandlas redan i denna projektfas men kräver 

ytterligare utredning. Andra källor som behöver utredas är bland annat Agresso, 

projekt- och avtalsuppfölning och Trafikverkets årsredovisningar. 

Vi behöver utreda hur de olika datakällorna använder sig av metadata och hur olika 

datakällor kan kopplas samman. Metadata blir viktigt för att kunna besvara 

kommande frågor på mer detaljerade nivåer, exempelvis om det finns regionala 

skillnader eller hur kostnaderna ter sig på kalkylblocksnivå.  

En gap-analys behöver genomföras där nuläget för datakällor och metadata 

beskrivs samt vad önskat läge är.  

Datafångst och metadata ger förutsättningar för att kunna ta fram referensklasser 

och utföra statistiska tester.   

Utred olika indexseriers påverkan på referensklasser 

Vi behöver utveckla ett transparent regelverk för hur tillämpa och redovisa 

kostnader över tid för olika situationer, inklusive jämförelser över tid med hjälp av 

index samt prognostisering av reala och branschspecifika kostnadsförändringar. 

Bakgrunden är att regeringen följer upp vår kostnadsutveckling både gentemot 

KPI-KS för allmän inflation och våra index för investeringar i väg och järnväg. 

Referensklassprognoser utgår från real (verklig) kostnadsutveckling men  

omräkningsfaktorer behöver också kunna jämföras gentemot den allmänna 

inflationen. Även metoden för hur kostnader framåt prognosticeras utvecklas 

behöver kunna presenteras på olika sätt med transparent metodik. 

Definiera referensklasser och samla in nödvändiga data 

Utifrån arbetspaket inventering av källor och metadata ges förutsättningar vilka 

referensklasser som kan tas fram för både för totalkostnad och för enhetspriser. 

Här definierar vi referensklasser för totalkostnad och enhetspriser och samlar in 

nödvändig data.  

För referensklassprognos totalkostnad definierar vi vilka projektfaser (tidpunkter) 

som är aktuella.  

Som utgångspunkt vill vi ta fram referensklassprognoser för  

 Ursprunglig plankostnad  

 Samrådsunderlag  

 Samrådshandling val av lokalisering 

 Samrådshandling inför granskning.  

Fler projektfaser (tidpunkter) kan bli aktuella. 

För referensklassprognos enhetspriser blir det aktuellt att bestämma om de ska 

endast ska avse totalkostnad eller om de kan specificeras för olika kalkylblock, till 

exempel  

 Byggherrekostnad; kalkylblock 1 – 3 det vill säga Projektadministration, 

Utredning och planering, Projektering samt block 9 Överlämnande mm. 

 Produktionskostnad; kalkylblock 4 – 8 det vill säga entreprenadkostnad samt 

kostnader för förarbeten som uppkommer i samband med en entreprenad. 

Det behöver även beslutas vilka enheter som ska användas.  
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Datafångsten sker utifrån resultatet i arbetspaketet inventering av källor och 

metadata. Kompletteringar av datafångst kan behöva ske manuellt där 

datafångsten är svag, det vill säga få datapunkter. Detta kan exempelvis ske genom 

intervju med projektledare för utförda eller pågående projekt. 

Kvalitetssäkring av data ska genomföras för att stärka trovärdigheten till 

referensklasserna. Bland annat ska uppenbara kopierings- eller skrivfel som får 

stor inverkan på referensklassprognoserna undvikas. Djupare analys av enskilda 

projekt kan bli aktuella för att titta närmare på dess innehåll och 

kostnadsuppdelning för att utvärdera om de kvalificeras in i tänkt referensklass. 

Upprätta sannolikhetsfördelningar och utför statistiska tester  

Upprätta den kumulativa sannolikhetsfördelningen och utför statistiska tester för 

respektive referensklass. Inventering av källor och metadata ger förutsättningar 

vilka hypoteser som statistiska tester kan utföras på.  

Exempel på hypotestester kan vara:  

 ”Skiljer sig väg- och GC-vägprojekt åt?” 

 ”Skiljer sig stora projekt jämfört med mindre projekt?” 

 ”Finns det regionala skillnader för järnvägsprojekt?”  

Skapa olika referensklasser 

I arbetspaketet ingår att skapa olika referensklasser med tillhörande 

dataredovisning.  

10.1.3. Utred hur referensklasser ska tillämpas inom Trafikverket 

När och hur används referensklasser i PLÅNG, PÅ, GÅ och HTU 

I arbetspaketet ingår att redovisa olika sätt att avväga mellan kostnadsnivåer och 

accepterad risknivå (riskaptit) för olika skeden i planeringen och i Trafikverkets 

processer. 

 PLÅNG; utred till exempel hur referensklasser ska användas för ursprunglig 

plankostnad. 

 PÅ; utred till exempel hur referensklasser ska användas vid åtgärdsvalsstudie 

 GÅ; utred till exempel hur referensklasser ska använda vid upprättande av 

FKS 

 HTU; utred till exempel hur referensklassprognoser kan användas för 

samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalyser inklusive känslighetsanalyser. 

Utred hur portföljstyrning ska ske 

I arbetspaketet ingår att  

 Utreda hur portföljstyrning ska ske det vill säga hur en eller flera av reserver 

ska användas. Detta arbete samordnas med i projektets redan beslutade 

aktivitet 34 ”Beskriv hur vi ska använda resultatet av osäkerhetsanalyserna 

och vilken säkerhetsnivå som bör användas …”. 

 Lämna förslag till beslut för hur man skapar reserver på rätt nivå för 

skapande av incitament för kostnadseffektivitet och ett bra förändringstryck i 

projekten. 

 Redovisa olika sätt att avväga mellan kostnadsnivåer och accepterad risknivå 

(riskaptit) för olika skeden i planeringen och Trafikverkets processer. 

 Delta i dialog med Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. 
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Utred framtida arbete  

I arbetspaketet ingår att  

 Utreda hur arbetet ska bedrivas efter det att första version är implementerad. 

 Beskriva vilka förutsättningar och indata som behövs i framtiden förbättra 

datafångst och analys. 

 Utreda metod för regelbunden uppföljning och revidering. 

 Beskriva vilka förutsättningar och indata som behövs i framtiden för att 

förbättra datafångst och analys. 

10.1.4. Beslut om implementering 

Efter det att referensklasser skapats och projektet utrett hur de bör användas inom 

Trafikverket skapas ett uppdaterat beslutsunderlag.  

Trafikverket tar därefter beslut i frågan om att skapa styrande dokument och hur 

implementering av referensklassprognoser ska ske Trafikverket. 

10.1.5. Skapa styrande dokument 

Skriva TDOK 

En eller flera handledningar med presentation av tillgängliga referensklasser och 

hur dessa ska användas för planeringsändamål och i projekt upprättas i form av ett 

eller flera TDOK.  

Detta arbete samordnas med i projektets redan beslutade aktivitet 29 ”Beskriv hur 

Val av metod för kostnadsbedömningar ska ske i PLÅNG, PÅ och GÅ”. 

Aktuella referensklasser publiceras lämpligen i ett arbetsrum och ej i TDOK så att 

dessa enkelt kan uppdateras utan att genomgå revideringsformalia av TDOK. 

Handledning upprättas som beskriver hur regelbunden uppföljning och revidering 

skall ske av referensklassprognoserna. 

10.1.6. Implementation 

Information 

Skriftlig information på intranät och eventuellt digital publikation, typ en folder, 

om metoden referensklassprognoser.  

Utbildning 

En webbutbildning om tillämpning av referensklasser, referensklassprognoser och 

omräkningstal tas fram som stöd inför implementering. 

En ”road tour” det vill säga lärarledda utbildningstillfällen genomförs för 

huvudintressenter såsom åtgärdsbeställare, utredare, kalkylsamordnare, och 

projektledare. 

Service desk 

En service desk funktion skapas för att stötta användare under 

implementationsfasen. 
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10.2. Tidsplan  

10.2.1. Nätdiagram 

Ett nätdiagram har upprättats för att beskriva relationen och beroenden mellan de i 

WBS och text beskrivna arbetspaketen, se figuren nedan. 

 

Figur 22 Nätdiagram för utvecklingsarbetet Utveckla referensklassprognoser 

10.2.2. Förenklad tidsanalys 

Utvecklingsarbetets genomförandetid har bedömts av författarna till denna rapport, 

vilket skedde i en workshop där Successivprincipens bedömningsteknik och den 

kvantitativa delen av en tidsanalys användes.  

Workshopen innehöll följande moment: 

 Bedömning av aktiviteternas genomförandetid (max, min, troligt).  

 Bedömning av respektive aktivitets beroende till föregående aktivitet, dess 

föregångare.  

 Beräkningar och successiv nedbrytning.  

 Beräkning av resultat; utvecklingsarbetets totala genomförandetid i ett 

spann, utvecklingsarbetets största tidsosäkerheter och kritiska aktiviteter, 

den s.k. kritiska linjen).  

 Dialog om resultatet. 

10.2.3. Utvecklingsarbetets totala genomförandetid  

Under de givna förutsättningarna tidsanalysen följande resultat: 

 ett medelvärde (M) för genomförandetiden på 23 månader. 

 en beräknad osäkerhet i form av en standardavvikelse (S) på  

ca + /- 6 månader. 

Det innebär att storleken på tidsosäkerheten (S/M) är 27 % av medelvärdet.  

Resultatet innebär följande: 

 Med 15 % sannolikhet är utvecklingsarbetet färdigställt tidigare än juni år 

2024. 
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 Med 50 % sannolikhet är utvecklingsarbetet färdigställt tidigare än december 

år 2024. 

 Med 85 % sannolikhet är utvecklingsarbetet färdigställt tidigare än juni år 

2025. 

 

Figur 23 Sambandet mellan genomförandetid och sannolikhet 

De största tidsosäkerheterna 

De största tidsosäkerheterna redovisas i figuren nedan. Ett tornadodiagram 

redovisar osäkerhetsanalysens osäkerhetsprofil, där utbredning åt vänster 

representerar positiv påverkan (minskad genomförandetid) medan utbredning åt 

höger representerar negativ påverkan (ökad genomförandetid).  

Osäkerheter som av analysgruppen bedömts vara påverkbara redovisas i figuren 

med ljusgrön färg. Osäkerheter som bedömts vara delvis påverkbara redovisas med 

orange färg.  

 

Figur 24 De största tidsosäkerheterna 
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Gantt-schema 

Gantt-schemat nedan visar aktiviteter och respektive aktivitets beroende till 

föregående aktivitet. 

 

Figur 25 Kritiska aktiviteter  

10.3. Budget 

10.3.1. Interna kostnader 

Kostnader för medarbetares arbetstid tas av respektive verksamhetsområde.  

10.3.2. Externa kostnader 

Kostnader för resor och logi i samband med eventuella fysiska möten tas av 

respektive verksamhetsområde.  

Inga övriga kostnader, utöver vad som redovisas i fastställd projektspecifikation, 

bedöms vara aktuella. 
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10.4. Organisation 

Projektledare för projekt Utveckla metod och verktyg är Henrik Erdalen. 

Förslag till deltagare och roller i arbetsgruppen för utveckling av 

referensklassprognoser framgår av tabellen nedan.  

Utvecklingsarbete ske parallellt i arbetsgrupperna. Samordning av arbetsgruppen 

för utveckling av referensklassprognoser med övrigt arbete inom projekt Utveckla 

metod och verktyg sker vid projektmöte för samordning. 

Deltagare  Arbetsgrupper 
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Henrik Erdalen, NSve S S S  S S (D)  

Mathias Eriksson, IVpp D D D  D D S S 

Anders Fjellström, IVpp D D D  D D D D 

Mathias Hallberg, NSve D   S D D D (D) 

Peo Nordlöf, PLev D D D D (D)    

Fredrik Ahlborg, IVpp    D     

Daniel Wikström, PLes  D  D (D)    

NN, Controller (D)   D     
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D:   Deltar i arbetsgruppen  
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* Welde, Morten och Holst, Gro Volden (2020), Nytte- og kostnadsstyring i prosjekters 

tidligfase kan gi økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  
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