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1 Inledning och bakgrund 
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för E20 genom Västra Götaland. Åtgärdsvalsstudien har 
dokumenterats i ett omfattande PM och i en sammanfattande slutrapport där resultaten från de 
samhällsekonomiska bedömningarna utgör en del.  

Inom åtgärdsvalsstudien har sex åtgärdskombinationer tagits fram. Åtgärdskombinationerna har syftat till 
att åtgärda problemen med framförallt bristande trafiksäkerhet och tillgänglighet på E20. 
Åtgärdskombinationerna har olika inriktningar - från satsning på kollektivtrafik och mindre 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintlig sträckning till utbyggnad av 2+1 alternativt 2+2-väg i ny 
sträckning.  

I den här rapporten bedöms åtgärdskombinationernas samhällsekonomiska effekter och lönsamhet. 
Endast åtgärder i vägsystemet inom de respektive kombinationerna har bedömts. Det innebär att de steg 1- 
och steg 2-åtgärder som beskrivs inom kombinationerna inte effektbedöms. Det betyder även att den 
samhällsekonomiska lönsamheten inte har beräknats för varken åtgärdskombination 1 eller 2. 
Åtgärdskombination 1 omfattar åtgärder som ska stimulera överflyttning från bil till kollektivtrafik medan 
åtgärdskombination 2 innehåller mindre, trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att nå effektivare utnyttjande 
av befintlig väg. Båda dessa kombinationer innehåller i huvudsak åtgärder för vilka det är svårt att bedöma 
kostnad, nytta och effektsamband för.  Det innebär att det inte är möjligt att bedöma effekterna med hjälp 
av tillgängliga och vedertagna modellverktyg.  

För åtgärdskombination 3, 4, 5 och 6 har effekten av vägutbyggnad och fysiska korsningsåtgärder 
beräknats. För åtgärdskombination 4 – 2+1-väg i befintlig sträckning med planskilda korsningar – har 
även beräkningar genomförts för ett alternativ i vilken vägen byggs ut till 2+2-väg. Alternativet är benämnt 
åtgärdskombination 4+.  

Under respektive beräkningsalternativ beskrivs förutsättningarna för beräkningarna med avseende på 
vägtyp, hastighetsstandard och omkörningsbarhet.   

De samhällsekonomiska kalkylerna har tagits fram med hjälp av Trafikverkets beräkningsverktyg 
Sampers/Samkalk och EVA.  
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2 Metod och kalkylförutsättningar 
2.1 Allmänt 

En samhällsekonomisk bedömning ska identifiera, kvantifiera och värdera alla effekter som en åtgärd har 
på samhället och dess medborgare. En utbyggnad av E20 påverkar flera grupper och intressen i samhället. 
De modeller som används av Trafikverket för samhällsekonomisk bedömning beräknar merparten, men 
inte alla, effekter som uppstår i samband med en väg- eller järnvägsinvestering. Effekter som inte beräknas 
är exempelvis: 

• intrång (vare sig buller eller barriäreffekter) 

• förseningar 

• regionala utvecklingseffekter 

Två typer av samhällsekonomiska kalkyler har genomförts i projektet. En systemanalys har gjorts för att 
analysera utbyggnad av hela E20 genom Västra Götaland. Därutöver har en samhällsekonomisk kalkyl av 
de ej mötesseparerade delsträckorna tagits fram. Systemanalysen har genomförts med hjälp av 
analysverktyget Samkalk medan EVA har använts för att beräkna effekten för respektive delsträcka.  

Samkalk och EVA genererar olika resultat till följd av olika förutsättningar i indata och möjligheten att 
beskriva förändringar i trafik- och resmönster. I Samkalk-analysen antas en högre befolkningstillväxt i 
kommunerna längs E20 vilket leder till högre trafikflöden än i EVA. I Samkalk genererar dessutom 
förbättrad vägstandard nya resor, omfördelning av resor från andra trafikslag samt omfördelning av resor i 
det övergripande vägnätet. I EVA antas att ingen trafik nygenereras, dvs. trafiken är den samma före- och 
efter genomförd väginvestering. Eftersom en ny resa innebär en samhällsekonomisk vinst leder detta till 
att systemanalysen genererar högre samhällsekonomiska nyttor än vad kalkylen för delsträckorna gör. 

2.2 Gemensamma förutsättningar 

För att bestämma storleken på nyttorna krävs kännedom om hur bland annat minskad restid och ökad 
trafiksäkerhet ska värderas. För att bestämma detta används de så kallade ASEK 4-värderingarna. ASEK 4 
beskriver bland annat hur exempelvis en timmes minskad restid eller ett kilo utsläpp av koldioxid ska 
värderas. Med hjälp av dessa värderingar går det att säga hur stor nytta, mätt i kronor, som minskad restid 
ger. ASEK 4-värderingarna är gemensamma för både EVA och Samkalk.1

I såväl EVA som Sampers/Samkalk-analysen konstrueras ett jämförelsealternativ och ett 
utredningsalternativ. Jämförelsealternativet är E20 så som vägen är utformad idag medan 
utredningsalternativet motsvarar E20 efter det att utbyggnad skett. Effekterna av jämförelsealternativet 
och utredningsalternativet analyseras och de samhällsekonomiska nyttorna som uppkommer är skillnaden 
mellan de två alternativen.  

 

De samhällsekonomiska beräkningarna har i huvudsak gjorts utifrån samma förutsättningar som i 
åtgärdsplaneringen 2010-2021. I de fall avsteg görs beskrivs det nedan under kalkylförutsättningarna för 
EVA respektive Sampers/Samkalk.  

 

                                                      
1 http://www.trafikverket.se/PageFiles/51331/asek_4_varden_metoder_transportsektorns_samhallsekonomiska_analyser_sr2009_3.pdf 
 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/51331/asek_4_varden_metoder_transportsektorns_samhallsekonomiska_analyser_sr2009_3.pdf�
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2.3 Sampers/Samkalk 

Sampers beräknar framtida trafikvolymer för olika scenarier, där det finns möjlighet att variera 
infrastruktur, BNP, bränslepris, sysselsättning, befolkningstillväxt med mera. Trafikvolymerna i Sampers 
beror även på om åtgärder i vägsystemet genomförs, exempelvis om en väg får annorlunda utformning och 
standard. Utifrån resultaten i Sampers används Samkalk för att beräkna de samhällsekonomiska nyttorna 
till följd av de förändrade trafikvolymer som åtgärden medför.  Sampers/Samkalk används framförallt för 
stora och komplexa objekt där åtgärderna kan leda till nygenererade resor, omfördelningar av resor mellan 
trafikslag och omfördelningar i det övergripande vägnätet. 

 

Investeringskostnader 

Samtliga investeringskostnader fördelas i Samkalk under en femårsperiod (2010-2014). 
Investeringskostnaderna är hämtade från PM – Kostnadsbedömning.  

 Åtgärdskombination 

 3 5 6 

Anläggningskostnad2 1 990 mkr  5 390 mkr 6 660 mkr 

Samhällsekonomisk investeringskostnad3 1 740 mkr  4 790 mkr 5 940 mkr 

Tabell 1: Investeringskostnader i systemanalyserna 

Markanvändning 

I systemanalysen med Sampers/Samkalk antas att kommunerna längs E20 kommer att ha en större 
befolknings- och sysselsättningstillväxt än den prognos som användes i åtgärdsplaneringen 2010-2021. 
Utifrån kommunernas översiktsplaner och avstämning med kommunerna har 
markanvändningsförändringar tagits fram. Dessa har gett information om vilka ytor som är utpekade 
utbyggnadsområden, samt vilken typ av verksamhet som planeras för respektive yta.  

Utifrån översiktsplanerna har det dock inte varit möjligt att bestämma befolkningsutvecklingens storlek till 
följd av den planerade expansionen. Därför har ett antagande gjorts att nattbefolkningen i kommunerna 
längs E20 kommer att växa i samma takt som befolkningen i Göteborgsregionen, en tillväxt med 8,8 % 
mellan 2010 och 2020. Antagandet innebär att befolkningsförändringen blir större än den prognos som 
användes i åtgärdsplaneringen, vilket i sin tur kommer att generera större trafikflöden på E20.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 2011 års prisnivå. 
3 2006 års prisnivå, diskonterat till år 2010. 
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Kommun Befolkning 
2010 

Prognostiserad 
befolkning 2020 

Prognostiserad %-
förändring (2010-
2020) 

Befolkning 2020 
med extra 
kommunal 
markanvändning 

% förändring 
(2010-2020) 

Falköping 31 500 31 580 0,3 % 34 280 8,8 % 

Gullspång 5 290 5 000 – 5,5 % 5 760 8,8 % 

Götene 13 220 11 800 – 10,7 % 14 380 8,8 % 

Lidköping 38 050 39 330 3,4 % 41 380 8,8 % 

Mariestad 23 740 23 870 0,5 % 25 820 8,8 % 

Skara 18 310 19 070 4,2 % 19 920 8,8 % 

Skövde 51 400 55 230 7,5 % 55 910 8,8 % 

Vara 15 760 14 780 – 6,2 % 17 140 8,8 % 

Vårgårda 10 940 11 070 1,2 % 11 900 8,8 % 

TOTALT 208 240 211 720 1,7 % 226 500 8,8 % 

Tabell 2: Befolkningsutveckling för kommunerna i stråket, prognosticerad förändring och förändring med extra 
kommunal markanvändning 

Antagandet har tagits fram inom ramen för åtgärdsvalsstudien, i samråd med arbetsgruppen. Motivet till 
antagandet är att arbetsgruppen för åtgärdsvalsstudien kom fram till att kommunernas markanvändning, 
så som den beskrivs i översiktsplanerna, ska beaktas i analyserna.  

Den högre befolkningsutvecklingen används endast i systemanalysen beräknad med Samkalk. Ett antal 
känslighetsanalyser med högre trafikflöden har dock gjorts med EVA.  

 

Revidering av Samkalk-resultat 

På grund av objektets omfattning och dess närhet till den regionala Västmodellens gräns mot övriga 
regioner sker omflyttningar av resor på nationell nivå. Det leder till svårigheter att beräkna vissa effekter 
på ett korrekt sätt i Samkalk, och har inneburit att visa manuella justeringar behövt göras i efterhand.  

Under arbetets gång framkom att nuvarande version av Samkalks effektmodell inte var uppdaterad med de 
senaste systemvärdena vilket ledde till att resultaten initialt blev felaktiga. På grund av detta har vissa 
länkeffekter fått beräknas om manuellt i efterhand. 

I huvudsak beror revideringen på att nya effektsamband inte implementerats i Samkalk. Hur justering 
skett beskrivs nedan.  För övriga justerade poster hänvisas till det tekniska PM för Samkalk som tagits 
fram inom ramen för projektet. 

 

Nya effektsamband  

Initiala Samkalk-beräkningar visade, när 2+1-vägsalternativet jämfördes mot motorvägsalternativet, 
orimligt stora skillnader avseende trafiksäkerhetseffekter. Efter att länkeffekter från Samkalk jämförts med 
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motsvarande resultat från EVA framkom att effektsambanden som används i Samkalk inte var 
uppdaterade med senaste systemvärden. Anledningen till att effektsambanden inte överensstämmer i EVA 
och Samkalk är att den senaste versionen av effektsambanden inte hann implementeras i Samkalk inför 
åtgärdsplaneringen 2010-2021, vilket dock hann göras i EVA.  

I beräkningarna för E20 har trafiksäkerhetseffekterna från Samkalk justerats utifrån senaste systemvärden 
för olyckor för vägtyperna motorväg och mötesfri motortrafikled, som hämtats från den senaste 
revideringen av trafiksäkerhetseffekter för dessa vägtyper. 

 

2.4 EVA 

EVA användes i åtgärdsplaneringen 2010-2021 för att beräkna effekterna av åtgärder med liten eller 
okomplicerad trafikomfördelning och små systemeffekter. EVA lämpar sig väl för att analysera effekterna 
av exempelvis en förbifart vid en mindre ort. EVA är det mest används analysverktyget för att göra 
samhällsekonomiska kalkyler på vägsidan.  

EVA-kalkyler har använts för att beräkna effekterna av åtgärdskombinationerna för de ej mötesseparerade 
delsträckorna. I beräkningen av EVA-kalkylerna har inga avsteg från åtgärdsplaneringens metodik och 
förutsättningar gjorts. Det innebär bland annat följande förutsättningar för kalkylerna.    
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Investeringskostnad (Miljoner kronor) 

Befintlig 
sträckning 

Mötesseparerad 2+1-väg 

i befintlig sträckning 

med plankorsningar 

Mötesseparerad 2+1-väg i 

befintlig sträckning med 

planskilda korsningar 

Mötesseparerad 2+2-väg 

i befintlig sträckning med 

planskilda korsningar 

 Åtgärdskombination 3 Åtgärdskombination 4 Åtgärdskombination 4+ 

1. Förbi Vårgårda    

Anläggningskostnad4 150  210 530 

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad5 107 

 
155 443 

2. Vårgårda – Vara    

Anläggningskostnad 670 1 410 1 700 

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 588 1 247 1 504 

3 (c). Förbi Skara6     

Anläggningskostnad 240 480 610 

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 218 428 542 

4. Götene – 
Mariestad    

Anläggningskostnad 490 980 1 080 

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 437 859 955 

5. Förbi Mariestad    

Anläggningskostnad 440 790 890 

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 391 740 828 

Tabell 3: Anläggningskostnader och samhällsekonomisk investeringskostnad för åtgärdskombinationer i befintlig 
sträckning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
4 Samtliga anläggningskostnader i 2011 års prisnivå.  
5 Samtliga samhällsekonomiska investeringskostnader i 2006 års prisnivå, diskonterat till år 2010.  
6 Endast ej mötesseparerade delar norr om trafikplats Vilan 
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Ny sträckning 
Mötesseparerad 2+1- väg i ny 

sträckning med planskilda 

korsningar 

Mötesseparerad 2+2-väg i ny sträckning med 

planskilda korsningar 

 Åtgärdskombination 5 Åtgärdskombination 6 

1. Förbi Vårgårda   

Anläggningskostnad 210 530 

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 155 443 

2. Vårgårda – Vara   

Anläggningskostnad 1 510 1 990 

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 1 368 1 811 

3 (c). Förbi Skara 
norr Ardala   

Anläggningskostnad 1 490 1 720 

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 1 350 1 563 

4. Götene – 
Mariestad   

Anläggningskostnad 970 1 090 

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 883 989 

5. Förbi Mariestad7    

Anläggningskostnad 1 210 1 330 

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 1 098 1 207 

Tabell 4: Anläggningskostnader och samhällsekonomisk investeringskostnad för åtgärdskombinationer i ny 
sträckning 

Byggtid 

Byggtiden följer samma metodik som åtgärdsplaneringen, vilket innebär att byggtiden påverkas av 
investeringskostnaden enligt följande.  

 År 1 År 2 År 3 År 4 

1 års byggtid (-50 mkr) 100 %    

2 års byggtid (50-100 mkr) 50 % 50 %   

3 års byggtid (100-500 mkr) 25 % 50 % 25 %  

4 års byggtid (500-800 mkr) 20 % 30 % 30 % 20 % 

Tabell 5: Byggtid EVA-kalkyler 
                                                      
7 Inkluderar även nysträckning av väg 26 norr om Mariestad 
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Kalkylperiod, ekonomisk livslängd och restvärde 

Kalkylperiod är den tidsperiod under vilket nyttor beräknas. Enligt rekommendationerna från ASEK 4 ska 
alla åtgärder utvärderas med en gemensam kalkylperiod på 40 år. Det har även tillämpats i beräkningen av 
EVA-kalkylerna. För en omfattande infrastrukturåtgärd, till vilken utbyggnad av E20 till 2+1-väg eller 2+2-
väg kan räknas, är dock den ekonomiska livslängden längre. Den ekonomiska livslängden är den period 
kostnaderna ska slås ut på. Givet åtgärdsplaneringens handledning för EVA-kalkyler har den ekonomiska 
livslängden satts till 60 år. När den ekonomiska livslängden är längre än kalkylperioden ska överskjutande 
del av investeringskostnaden adderas som restvärde. För att beräkna restvärdet multipliceras 
investeringskostnaden med en faktor som är beroende av byggtiden.  

Byggår 2010 2010-2011 2010-2012 2010-2013 

Öppningsår 2011 2012 2013 2014 

Faktor 0,0668 0,0642 0,0617 0,0593 

Tabell 6: Faktor för beräkning av restvärde EVA-kalkyler 

Trafikuppräkning 

Enligt åtgärdsplaneringen bedöms trafiktillväxten på vägar i östra delen av Västra Götaland bli följande.  

Personbilar 2006 - 
2020 

Lastbilar 2006 -  
2020 

Personbilar  2006 - 
2040 

Lastbilar 2006 - 
2040 

1,03 1,36 1,27 2,09 

Tabell 7: Trafikuppräkning EVA-kalkyler 

Trafikuppräkningstalen innebär att personbilstrafikens bedöms öka med 3 % fram till 2020 och med 27 % 
fram till 2040. Lastbilstrafiken bedöms öka med 36 % fram till 2020 och med 109 % fram till 2040, 
jämfört med 2006 års nivå.  

 

Trafikomfördelning 

Trafikomfördelningar görs, till skillnad från i Sampers, manuellt i EVA. I de åtgärdskombinationer där E20 
byggs ut i befintlig sträckning görs ingen trafikomfördelning – trafiken på befintlig och utbyggd E20 
bedöms vara den samma. I de åtgärdskombinationer där E20 byggs ut i ny sträckning har 
trafikomfördelningarna baserats på Sampersresultaten. Det innebär att trafikens fördelning mellan 
befintlig och ny E20 förhåller sig på samma sätt som för varje delsträcka i Sampers. Om Sampersresultaten 
exempelvis visar att 20 % av trafiken stannar kvar på befintlig E20 mellan Vårgårda och Vara medan 80 % 
flyttar över till den nya vägen antas samma omfördelning gälla i EVA.  
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3 Beräkningsalternativ 
3.1 Beskrivning 

Samhällsekonomiska bedömningar har genomförts för de fysiska vägåtgärderna i åtgärdskombination 3, 4, 
4+, 5 och 6. Nedan beskrivs vägstandard inom respektive alternativ. 

Befintlig E20 

Om E20 anläggs i ny sträckning har gamla E20 kvar samma vägstandard som tidigare, dvs. oftast vanlig 
landsväg med hastighet 90 km/h. Om hastighetskameror finns på befintlig E20 görs antagandet att dessa 
tas bort om E20 byggs i ny sträckning.   

Åtgärdskombination 3 

I åtgärdskombination 3 byggs mötesfri landsväg med 2+1-körfält i befintlig sträckning. Vägen är 13,5 meter 
bred med varierande omkörningsbarhet beroende på delsträcka. Skyltad hastighet är 100 km/h men vid 
plankorsningar behålls hastigheten enligt jämförelsealternativet (oftast 90 km/h). Hastigheten är lägre 150 
meter före och 150 meter efter varje plankorsning. Samtliga plankorsningar behålls men förses med 
vänstersvängfält.  

Åtgärdskombination 4 

I åtgärdskombination 4 byggs mötesfri motortrafikled med 2+1 körfält i befintlig sträckning och cirka 60 % 
omkörningsbarhet (varierande beroende på delsträcka). Vägen blir 13,5 meter bred, skyltad hastighet sätts 
till 100 km/h och vägen blir genomgående planskild. Nya parallellvägar som byggs antas ha en vägbredd 
på 8,5 meter och skyltad hastighet 70 km/h.  

Åtgärdskombination 4+ 

I åtgärdskombination 4+ anläggs 2+2-väg med motorvägsstandard i befintlig sträckning. Vägen blir 18,5 
meter bred, skyltad hastighet 110 km/h och vägen blir genomgående planskild. Nya parallellvägar byggs 
med vägbredd 8,5 meter och den skyltade hastigheten sätts till 70 km/h.  

Åtgärdskombination 5 

Åtgärdskombination 5 innebär att ny mötesfri motortrafikled med 2+1-körfält och cirka 60 % 
omkörningsbarhet anläggs i ny sträckning. Den nya vägen kommer att gå i lokaliseringsplanens korridor. 
Vägen blir genomgående planskild och den skyltade hastigheten sätts till 100 km/h.  

Åtgärdskombination 6 

I åtgärdskombination 6 byggs 2+2-väg med motorvägsstandard i lokaliseringsplanens korridor. Vägen blir 
18,5 meter bred med skyltad hastighet 110 km/h.  

 

3.2 Sampers/Samkalk 

Analyser har genomförts för tre beräkningsalternativ – åtgärdskombination 3, 5 och 6 enligt 
förutsättningarna ovan. Sampers/Samkalk har använts för att genomföra en systemanalys där samtliga ej 
mötesseparerade delsträckor byggs ut.  
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3.3 EVA 

EVA har använts för att bedöma effekterna av åtgärdskombination 3, 4, 4+, 5 och 6 enligt 
förutsättningarna ovan. Mer detaljerad information om vägsträckningarna för respektive delsträcka finns 
dels som en bilaga till rapporten och dels i PM Kostnadsbedömning. Till skillnad från Sampers/Samkalk- 
analysen har EVA använts för att analysera delsträckorna var och en för sig.  

• Förbi Vårgårda  

• Vårgårda – Vara  

• Förbi Skara* (åtgärdskombination 3 – från trafikplats Vilan till motorvägen börjar) 

• Förbi Skara** (åtgärdskombination 4, 4+, 5 och 6 – alternativ norr Ardala) 

• Götene – Mariestad  

• Förbi Mariestad  
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4 Resultat från samhällsekonomiska analyser 
Nedan redovisas resultaten från de samhällsekonomiska kalkylerna. Resultaten är uppdelade utifrån 
modellverktyg och utifrån åtgärdskombination. Det innebär att, för Sampers/Samkalk, redovisas 
resultaten av systemanalysen, det vill säga utbyggnad av samtliga ej mötesseparerade delar av E20 enligt 
åtgärdskombination 3, 5 och 6. För EVA redovisas resultaten uppdelade per delsträcka.  

4.1 Hur ska resultaten tolkas? 

De samhällsekonomiska nyttorna är uppdelade på samma sätt som i Trafikverkets åtgärdsplanering 2010-
2021 och mallen för samlad effektbedömning.  

Resultaten från Samkalk och resultaten från EVA är inte fullt ut jämförbara. Det beror dels på att 
modellförutsättningarna skiljer sig åt och dels på att de antaganden som gjorts i de respektive analyserna 
är olika. Eftersom vägförbättringar i Sampers/Samkalk genererar nytillkommen trafik kommer 
trafikflödena i systemanalysen att vara högre än i analysen av delsträckorna (EVA-kalkylerna). Dessutom 
tillkommer ytterligare trafik till följd av högre befolkningsprognos. Ju mer trafik som färdas på vägen desto 
fler kommer att få nytta av de vägåtgärder som genomförs (förutsatt att vägåtgärderna ger positiva nyttor). 
Det innebär att resultaten från Samkalk-analysen sannolikt kommer att ge högre nyttor än EVA-
kalkylerna.  

Slutsatser om de olika åtgärdskombinationernas samhällsekonomiska lönsamhet dras utifrån 
nettonuvärdeskvoten. Nettonuvärdeskvoten visar hur mycket samhället ”får tillbaka” per satsad krona i ett 
visst projekt. Kvoten räknas fram så här: (nytta - kostnad8

Även om nettonuvärdeskvot är ett väletablerat och användbart mått för att bedöma en åtgärds lönsamhet 
finns det effekter som inte prissätts i kalkylen. I Trafikverkets senaste åtgärdsplanering benämndes dessa 
”ej prissatta effekter” och inkluderade bland annat intrångseffekter, exploateringseffekter och 
arbetsmarknadseffekter.  Att dessa effekter inte prissätts beror på flera olika faktorer. För vissa effekter 
kan bristande underlag utgöra ett skäl till att effekten inte går att prissätta. Det rör exempelvis buller där 
underlag i form av såväl bullernivåer som antal bullerstörda före och efter en åtgärd behövs för att 
möjliggöra en kvantifiering. För andra effekter kan vedertagna effektsamband saknas, vilket bland annat 
gäller arbetsmarknadseffekter.  

) / kostnad = NNK. Om nettonuvärdeskvoten är 
positiv bedöms åtgärden som samhällsekonomiskt lönsam. Nettonuvärdeskvoten möjliggör jämförelser 
mellan olika objekt och åtgärder. Mindre åtgärder kan ge lägre nyttor än större projekt, men eftersom 
nettonuvärdeskvoten relaterar nyttorna till investeringskostnaden är det möjligt att jämföra den 
samhällsekonomiska utväxlingen av projekt med olika omfattning.  

I kapitel 5 beskrivs ej prissatta effekter och hur de kan komma att påverkas av olika åtgärdskombinationer.  

 

  

                                                      
8 Samhällsekonomisk investeringskostnad 
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4.2 Sampers/Samkalk 

Analysverktyget Sampers/Samkalk har använts för att bedöma effekterna av åtgärdskombination 3, 5 och 6 
om samtliga ej mötesseparerade delsträckor på E20 byggs ut. Nedan redovisas resultaten uppdelade per 
respektive åtgärdskombination.  

4.2.1 Åtgärdskombination 3 

Samhällsekonomisk effekt   Nuvärde, miljoner kr 

Resenärer Restid - Resenärer 1757 
  Reskostnad - Resenärer – 809 
Näringsliv Restid - Näringsliv 393 
  Reskostnad - Näringsliv – 87 
Trafikföretag   – 6 

Budgeteffekter Drivmedelsskatter, moms, 
banavgifter 185 

Externa kostnader Trafiksäkerhet 635 
  Emissioner HC – 9 
  Emissioner NOx – 18 
  Emissioner SO2 – 0 
  Emissioner Partiklar – 4 
  Emissioner CO2 – 183 
Drift och underhåll,väg   – 132 
SUMMA   1738 
      
Samhällsekonomisk 
investeringskostnad   1737 

Nettonuvärde   1,5 
Nettonuvärdekvot, NNK   0,00 

Tabell 8: Samhällsekonomiska effekter, åtgärdskombination 3 

Åtgärdskombination 3 omfattar utbyggnad till 2+1-väg med mitträcke i befintlig sträckning och cirka 40 % 
omkörningsbarhet. Befintliga plankorsningar behålls, men den skyltade hastigheten strax före och strax 
efter korsningen sänks till 80 km/h. Skyltad hastighet på sträckan är 100 km/h.  

Systemanalysen visar att den största positiva effekten av åtgärden är minskad restid för resenärerna. Även 
näringslivets resor får minskade restider. Däremot ökar reskostnaderna för båda trafikantgrupperna.  
Trafiksäkerheten förbättras också av åtgärdskombinationen och skatteintäkter från framförallt 
drivmedelsskatter likaså. De negativa effekterna av åtgärden är ökade utsläpp, framförallt av koldioxid, och 
ökade kostnader för drift- och underhåll.  

Systemanalysen för åtgärdskombination 3 visar att nettonuvärdeskvoten hamnar nära noll, vilket indikerar 
att åtgärdskombinationen kan vara samhällsekonomiskt lönsam.   
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Figur 1: Sammanställning av effekter för åtgärdskombination 3, systemanalys 
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4.2.2 Åtgärdskombination 5 

Samhällsekonomisk effekt   Nuvärde, miljoner kr 

Resenärer Restid - Resenärer 2331 
  Reskostnad - Resenärer – 771 
Näringsliv Restid - Näringsliv 494 
  Reskostnad - Näringsliv 315 
Trafikföretag   – 5 

Budgeteffekter Drivmedelsskatter, moms, 
banavgifter 64 

Externa kostnader Trafiksäkerhet 1435 
  Emissioner HC – 10 
  Emissioner NOx – 8 
  Emissioner SO2 – 0 
  Emissioner Partiklar 3 
  Emissioner CO2 – 150 
Drift och underhåll,väg   – 172 
SUMMA   3557 
      
Samhällsekonomisk 
investeringskostnad   4791 

Nettonuvärde   – 1235 
Nettonuvärdekvot, NNK   – 0,26 

Tabell 9: Samhällsekonomiska effekter, åtgärdskombination 5 

Åtgärdskombination 5 innebär att E20 byggs om till 2+1-väg i ny sträckning. Vägen blir genomgående 
planskild vilket innebär att totalt åtta nya trafikplatser byggs längs sträckan och två befintliga byggs om. På 
ny E20 har den skyltade hastigheten satts till 100 km/h. Åtgärderna medför att en stor del av trafiken på 
befintlig E20 flyttar över till den nya vägen.  

Den största positiva effekten av åtgärden är minskad restid, därefter ökad trafiksäkerhet. Reskostnaderna, 
till följd av ökade drivmedelskostnader, ökar för resenärer men minskar för näringslivet. 
Koldioxidutsläppen bedöms öka av åtgärderna. Jämfört med åtgärdskombination 3 blir både 
trafiksäkerhetsvinsterna och restidseffekterna större.  

Åtgärdskombinationen bedöms, enligt systemanalysen, vara samhällsekonomiskt olönsam. 
Nettonuvärdeskvoten är -0,26 och nettonuvärdet – 1,2 miljarder.  
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Figur 2: Sammanställning av effekter för åtgärdskombination 5, systemanalys  
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4.2.3 Åtgärdskombination 6 

Samhällsekonomisk effekt   Nuvärde, miljoner kr 

Resenärer Restid - Resenärer 2554 
  Reskostnad - Resenärer -866 
Näringsliv Restid - Näringsliv 585 
  Reskostnad - Näringsliv 278 
Trafikföretag   -6 

Budgeteffekter Drivmedelsskatter, moms, 
banavgifter 93 

Externa kostnader Trafiksäkerhet 1662 
  Emissioner HC -11 
  Emissioner NOx -11 
  Emissioner SO2 0 
  Emissioner Partiklar 3 
  Emissioner CO2 -201 
Drift och underhåll,väg   -230 
SUMMA   3891 
     
Samhällsekonomisk 
investeringskostnad   5937 

Nettonuvärde   -2046 
Nettonuvärdekvot, NNK   -0,34 

Tabell 10: Samhällsekonomiska effekter, åtgärdskombination 6 

 

I åtgärdskombination 6 byggs E20 ut till 2+2-väg i ny sträckning med genomgående planskildhet. Vägen 
får motorvägsstandard och den skyltade hastigheten har i kalkylerna satts till 110 km/h.  

Precis som för systemanalyserna av kombination 3 och 5 är minskad restid och ökad trafiksäkerhet de 
största prissatta effekterna av åtgärdskombination 6. Koldioxidutsläppen bedöms öka något mer jämfört 
med övriga kombinationer, liksom kostnaden för drift- och underhåll. Då hastigheten är högre än i övriga 
åtgärdskombinationer blir restidsvinsten större. Även de positiva trafiksäkerhetseffekterna är som störst i 
kombination 6. 

Systemanalysen för kombination 6 visar på samhällsekonomisk olönsamhet. Nettonuvärdet är drygt 2 
miljarder och nettonuvärdeskvoten är – 0,34.  
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Figur 3: Sammanställning av effekter för åtgärdskombination 6, systemanalys 
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4.3 EVA 

Analysverktyget EVA har använts för att bedöma effekterna av åtgärdskombination 3, 4, 4+, 5 och 6. 
Nedan redovisas resultaten uppdelade på respektive ej mötesseparerad delsträcka.  

4.3.1 Förbi Vårgårda 

Förbi Vårgårda ÅK 3 ÅK4 ÅK 4+ ÅK 5 ÅK 6 

Restidskostnader 16 340 44 518 56 990 44 518 56 990 
Fordonskostnader – 5 263 – 12 650 -15 878 – 12 650 – 15 878 
Godskostnader 91 606 292 606 292 
Trafiksäkerhet 29 137 74 813 72 845 74 813 72 845 
Luftföroreningar  – 2 462 – 6 338 – 7 879 – 6 338 -7 879 
Komfort 0 0 0 0 0 

Drift och underhåll – 4 422 
 

– 7 604 
 

– 9 444 
 

– 7 604 
 

– 9 444 
 

SUMMA 33 421 
 

93 345 
 

96 925 
 

93 345 
 

96 925 
 

       
Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 

107 400 
 

155 600 
 

443 300 
 

155 600 
 

443 300 
 

Nettonuvärde – 73 979 
 

– 62 255 
 

-346 375 
 

– 62 255 
 

-346 375 
 

Nettonuvärdekvot, NNK – 0,7 – 0,4 – 0,8 – 0,4 – 0,8 
Tabell 11: Samhällsekonomiska effekter, förbi Vårgårda 

Delsträckan förbi Vårgårda omfattar en cirka 4 kilometer lång sträcka mellan korsningen med väg 42 i 
söder och korsningen med väg 181 i norr. I utbyggnadsalternativ 4, 4+, 5 och 6 byggs korsningen med väg 
181 om till trafikplats. I åtgärdskombination 3 finns den planskilda korsningen kvar. Åtgärdskombination 
4 och 5 är identiska, liksom kombination 4+ och 6. Det beror på att samtliga utbyggnader på delsträckan 
helt sker i befintlig sträckning.  

Tabellen ovan visar att förbättrad trafiksäkerhet är den största prissatta effekten, därefter kommer 
minskade restider. I samtliga utbyggnadsalternativ påverkas resenärernas reskostnad negativt. Även 
luftföroreningarna bedöms öka. Nyttorna är störst i kombination 4+ och 6, men dessa 
åtgärdskombinationer har även störst investeringskostnader.  

Ingen av åtgärdskombinationerna är samhällsekonomiskt lönsamma. Minst olönsamma är de 
kombinationer (4 och 5) där delsträckan byggs ut till mötesfri 2+1-väg. 
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Figur 4: Samhällsekonomisk lönsamhet för delsträckan Förbi Vårgårda 
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4.3.2 Vårgårda - Vara 

Vårgårda – Vara ÅK 3 ÅK4 ÅK 4+ ÅK 5 ÅK 6 

Restidskostnader 168 302 256 741 347 885 311 192 400 277 
Fordonskostnader -21 399 -63 876 -78 293 7 938 -6 588 
Godskostnader 1 661 7 304 6 905 11 945 11 418 
Trafiksäkerhet 269 585 441 094 448 266 441 819 438 810 
Luftföroreningar  -12 025 -30 989 -38 128 -23 120 -30 298 
Komfort 0 121 121 0 0 

Drift och underhåll -31 956 
 

-74 675 
 

-90 261 
 

-97 419 
 

-112 379 
 

SUMMA 374 168 
 

535 721 
 

596 495 
 

652 356 
 

701 241 
 

       
Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 588 500 1 247 500 1 504 400 1 368 400 1 811 800 

Nettonuvärde -214 332 
 

-711 779 
 

-907 905 
 

-716 044 
 

-1 110 559 
 

Nettonuvärdekvot, NNK -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6 
Tabell 12: Samhällsekonomiska effekter, Vårgårda – Vara 

 

Delsträckan Vårgårda – Vara avser sträckan från korsningen med väg 181 i söder till trafikplats Åsen i norr 
(korsningen med väg 47). I åtgärdskombination 3 byggs delsträckan ut till 2+1-väg i befintlig sträckning 
och plankorsningarna finns kvar. I åtgärdskombination 4 och 4+ blir vägen 2+1-väg respektive 2+2-väg i 
befintlig sträckning. Två nya trafikplatser anläggs på sträckan, en vid korsningen med väg 186 och en vid 
korsningen med väg 2552. I åtgärdskombination 5 och 6 byggs vägen ut i ny sträckning, i huvudsak söder 
om befintlig väg. Två nya trafikplatser byggs.  

Den största prissatta effekten för samtliga åtgärdskombinationer är förbättrad trafiksäkerhet. 
Åtgärdskombination 4 och 6, där vägen byggs ut till 2+2-väg i befintlig respektive ny sträckning, genererar 
störst positiva trafiksäkerhetseffekter. Åtgärdskombination 3 ger minst trafiksäkerhetseffekter eftersom de 
planskilda korsningarna finns kvar i alternativet. Åtgärdskombination 6 ger störst positiva restidsvinster, 
framförallt till följd av höjd hastighetsstandard till 110 km/h.   

Ingen av åtgärdskombinationerna är samhällsekonomiskt lönsamma. Även om kombination 6 genererar 
störst positiva nyttor är investeringskostnaden för åtgärden högst. Kombination 3 är minst olönsam av 
åtgärdskombinationerna.  
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Figur 5: Samhällsekonomisk lönsamhet för delsträckan Vårgårda - Vara 
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4.3.3 Förbi Skara 

Förbi Skara ÅK 39 ÅK4 9 ÅK 4+9 ÅK 510 ÅK 6 10 

Restidskostnader 58 679 85 306 113 419 357 928 394 476 
Fordonskostnader -8 599 -26 064 -30 585 275 208 268 737 
Godskostnader 356 1 965 1 749 22 695 22 304 
Trafiksäkerhet 104 998 168 163 162 085 178 652 177 769 
Luftföroreningar  -4 280 -12 445 -14 581 34 825 31 653 
Komfort 0 0 0 -72 -72 

Drift och underhåll -11 380 
 

-20 051 
 

-24 178 
 

-51 434 
 

-61 184 
 

SUMMA 139 774 
 

196 875 
 

207 910 
 

817 801 
 

833 683 
 

       
Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 

218 800 
 

428 800 
 

542 500 
 

1 350 400 
 

1 563 500 
 

Nettonuvärde -79 026 
 

-231 925 
 

-334 590 
 

-532 599 
 

-729 817 
 

Nettonuvärdekvot, NNK -0,4 -0,5 -0,6 -0,4 -0,5 

Tabell 13: Samhällsekonomiska effekter, Förbi Skara 

 

Med delsträckan Förbi Skara avses olika vägsträckningar beroende på åtgärdskombination. För 
åtgärdskombination 3, 4 och 4+ byggs E20 ut i befintlig sträckning från trafikplats Vilan (korsning med 
väg 49) till motorvägen börjar, en ombyggnad motsvarande cirka 8 km. Det beror på att vägen mellan Vara 
och trafikplats Vilan redan idag är mötesseparerad och därför inte behöver byggas ut. För 
åtgärdskombination 5 och 6 byggs vägen helt i ny sträckning norr om Ardala, en utbyggnad motsvarande 
18,5 kilometer. Den stora skillnaden i utbyggnadsalternativen återspeglas även i investeringskostnaderna, 
vilka är betydligt högre för kombination 5 och 6. 

Åtgärdskombination 5 och 6 genererar betydligt högre nyttor, framförallt i form av minskade restider och 
minskade reskostnader för resenärerna. De relativt stora reskostnadsvinsterna beror på kortare resväg för 
många resenärer än tidigare vilket bland annat påverkar bränsleförbrukningen positivt. Den kortare 
vägsträckningen leder även till positiva effekter avseende luftföroreningar, trots att den skyltade 
hastigheten på vägen höjs. För åtgärdskombination 3, 4 och 4+ är positiva trafiksäkerhetseffekter den 
största prissatta nyttan. Dock ökar fordonskostnaderna och luftföreningarna av dessa kombinationer.  

Ingen av åtgärdskombinationerna är samhällsekonomiskt lönsamma för delsträckan förbi Skara. Samtliga 
kombinationer har nettonuvärdeskvot mellan -0,4 och -0,6.  

                                                      
9 Befintlig sträckning 8 kilometer 
10 Ny sträckning 18,5 kilometer, alternativ norr om Ardala 
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Figur 6: Samhällsekonomisk lönsamhet för delsträckan förbi Skara 
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4.3.4 Götene – Mariestad  

Götene - Mariestad ÅK 3 ÅK4 ÅK 4+ ÅK 5 ÅK 6 

Restidskostnader 263 106 346 252 438 850 272 863 417 905 
Fordonskostnader -31 686 -54 935 -69 298 -16 823 -40 804 
Godskostnader 4 626 8 775 8 663 4 956 8 581 
Trafiksäkerhet 210 434 353 344 354 794 248 113 264 049 
Luftföroreningar  -19 254 -31 600 -38 849 -21 410 -36 162 
Komfort 0 0 0 0 0 

Drift och underhåll -31 383 
 

-61 088 
 

-71 578 
 

-75 917 
 

-95 709 
 

SUMMA 395 843 
 

560 748 
 

622 582 
 

411 782 
 

517 860 
 

       
Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 

437 300 
 

859 300 
 

955 500 
 

883 800 
 

989 400 
 

Nettonuvärde -41 457 
 

-298 552 
 

-332 918 
 

-472 018 
 

-471 540 
 

Nettonuvärdekvot, NNK -0,1 -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 
Tabell 14: Samhällsekonomiska effekter, Götene - Mariestad 

 

Delsträckan Götene – Mariestad sträcker sig från det att motorvägen slutar i söder till trafikplats 
Haggården, strax söder om Mariestad, i norr. Om E20 byggs ut i befintlig sträckning enligt 
åtgärdskombination, 4 eller 4+ anläggs två nya trafikplatser, en vid dagens plankorsning med väg 2730 och 
en vid Lugnås. Om E20 byggs ut enligt kombination 5 eller 6 byggs inga nya trafikplatser längs sträckan. 
E20 i ny sträckning kommer att gå strax norr om befintlig E20 den första biten av delsträckan och därefter 
strax söder om befintlig väg.  

Åtgärdskombination 4+ är den kombination som ger störst nyttor, till stor del beroende på kortare 
restider. Även kombination 6, där E20 anläggs som 2+2-väg i ny sträckning blir restidsvinsterna stora. 
Trafiksäkerhetseffekterna blir störst för de kombinationer där E20 byggs ut till 2+1-väg eller 2+2-väg i 
befintlig sträckning. Störst negativa effekter ger åtgärdskombination 4 upphov till – både 
fordonskostnaderna, drift- och underhållskostnaderna samt luftföroreningarna bedöms öka.  

Nettonuvärdeskvoten varierar mellan -0,1 och -0,5, vilket innebär att samtliga åtgärdskombinationer är 
samhällsekonomiskt olönsamma. Åtgärdskombination 3, där E20 byggs ut i befintlig sträckning med 
plankorsningar är minst olönsam.  
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Figur 7: Samhällsekonomisk lönsamhet för delsträckan Götene – Mariestad 
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4.3.5 Förbi Mariestad 

Förbi Mariestad ÅK 3 ÅK4 ÅK 4+ ÅK 511 ÅK 6 11 

Restidskostnader 191 944 242 562 307 907 216 747 269 505 
Fordonskostnader -29 043 -89 070 -100 900 -75 887 -85 075 
Godskostnader 2 997 5 756 5 358 6 006 5 570 
Trafiksäkerhet 84 129 166 469 150 925 137 235 135 780 
Luftföroreningar  -16 042 -38 246 -44 168 -38 407 -42 771 
Komfort 0 4 4 0 0 

Drift och underhåll -16 613 
 

-41 685 
 

-46 637 
 

-66 899 
 

-74 599 
 

SUMMA 217 372 
 

245 789 
 

272 488 
 

178 795 
 

208 410 
 

       
Samhällsekonomisk 
investeringskostnad 

391 700 
 

740 500 
 

828 000 
 

1 098 900 
 

1 207 700 
 

Nettonuvärde -174 328 
 

-494 711 
 

-555 512 
 

-920 105 
 

-999 290 
 

Nettonuvärdekvot, NNK -0,4 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 
Tabell 15: Samhällsekonomiska effekter, förbi Mariestad 

 

Delsträckan förbi Mariestad omfattar delen från trafikplats Haggården i söder till korsningen med väg 26 
vid Hassle i norr. Åtgärdskombination 5 och 6 inkluderar nysträckning av väg 26 och ny E20 förläggs strax 
söder om befintlig E20. Två nya trafikplatser byggs, en vid korsningen med väg 202 och en vid väg 26 vid 
Hassle. Två befintliga trafikplatser byggs om. För åtgärdskombination 3 byggs E20 ut helt i befintlig 
sträckning, medan åtgärdskombination 4 och 4+ i huvudsak går i befintlig sträckning. I kombination 4 och 
4+ byggs två nya trafikplatser.  

Åtgärdskombination 4+ med 2+2-väg i befintlig sträckning ger störst positiva nyttor, främst till följd av 
minskade restider. Kombination 5 och 6 ger lägst positiva nyttor, vilket delvis beror på att restidseffekterna 
är lägre samtidigt som drift- och underhållskostnaderna är högre.  

Nysträckningen av E20 enligt kombination 5 och 6 innebär att trafik med målpunkt i Mariestad inte får 
samma restidsvinster som i övriga kombinationer eftersom vägen ligger längre från tätorten. Detta är en 
förklaring till att restidsvinsterna är lägre, trots högre hastigheter. Trafiksäkerhetseffekterna är ungefär 
lika stora i samtliga alternativ bortsett från kombination 3, där de positiva effekterna är betydligt mindre. 
Det beror på att befintliga plankorsningar, bland annat vid den relativt högt trafikerade korsningen vid 
Hassle, behålls.  

Ingen av åtgärdskombinationerna är samhällsekonomiskt lönsam. Åtgärdskombination 3 är minst 
olönsam, men samtliga kombinationer har nettonuvärdeskvot på mellan -0,4 och -0,8, vilket indikerar 
negativ lönsamhet.  

 

 

                                                      
11 Inkluderar nysträckning av väg 26 norr om Mariestad 2,7 km (varav 0,7 km 2+2-väg) 
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Figur 8: Samhällsekonomisk lönsamhet för delsträckan Förbi Mariestad 
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4.4 Känslighetsanalyser med EVA 

Inom ramen för åtgärdsvalsanalysen har ett antal känslighetsanalyser gjorts. I känslighetsanalyserna har 
samma trafikflöden som uppkommer i Sampers/Samkalk-analysen använts för att bedöma delsträckor i 
EVA. Eftersom vägförbättringar i Sampers genererar överflyttning av trafik från andra vägar och trafikslag 
kommer E20, i och med åtgärderna, få högre trafikflöden än i EVA-kalkylerna. Känslighetsanalyserna har 
genomförts för att utröna i vilken utsträckning nettonuvärdeskvoterna påverkas av förändrade 
trafikflöden. Analyserna har genomförts för delsträckorna Förbi Vårgårda och Vårgårda – Vara.  

Delsträcka Huvudanalys  Känslighetsanalys 

 Nyttor NNK Nyttor NNK 

Förbi Vårgårda     

Åtgärdskombination 4 och 5 93 345 – 0,4 119 906 – 0,4 

Åtgärdskombination 4+ och 6 96 925 – 0,8 128 792 – 0,7 

Vårgårda - Vara     

Åtgärdskombination 5 652 356 – 0,5 735 206 – 0,5 

Åtgärdskombination 6 701 241 – 0,5 806 018 – 0,6 

Tabell 16: Jämförelse nyttor och nettonuvärdeskvot huvudanalys och känslighetsanalys 

Känslighetsanalyserna visar att nyttorna påverkas positivt av högre trafikflöden, däremot påverkas inte 
slutsatserna när det gäller den samhällsekonomiska lönsamheten. Nettonuvärdeskvoten påverkas endast 
marginellt av känslighetsanalyserna.  
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5 Ej prissatta effekter 
Nedan beskrivs ej prissatta effekter som kan komma att påverkas av utbyggnad av E20.  

5.1 Arbetsmarknadseffekter/regional utveckling 

Förekomsten och storleken av arbetsmarknadseffekter utöver de som inkluderas under restider är en 
omtvistad fråga. De som pekar på förekomsten av matchningseffekter till följd av förbättrad tillgänglighet 
gör det oftast med argumentet att det finns friktioner på arbetsmarknaden. Dessa friktioner beror på 
förekomsten av transportkostnader (restid, reskostnad etc). Förbättrad infrastruktur leder till minskade 
transportkostnader vilket gör det möjligt att skapa en mer effektiv arbetsmarknad – matchningen 
förbättras. De som vill tona ned värdet av arbetsmarknadseffekter hävdar ofta att dessa effekter redan 
ingår i nyttan av minskad restid.  

Förbättrade restider leder till att personer i arbetsför ålder får tillgång till ett större antal arbetsplatser 
samtidigt som företag får lättare att rekrytera arbetskraft. Matchningseffekterna innebär att det är lättare 
för arbetssökande att hitta ett arbete som matchar kompetens och kvalifikationer samtidigt som det är 
enklare för företag att hitta rätt personal till rätt arbetsuppgift. Förbättrad matchning får i sin tur 
konsekvensen att produktiviteten ökar och lönesummorna stiger. Effekterna till följd av förbättrad 
matchning brukar därför ofta benämnas inkomst- eller tillväxteffekter. Förbättrad tillgänglighet inom en 
arbetsmarknad kan vidare leda till att fler företag och hushåll väljer att lokalisera sig inom 
arbetsmarknadsregionen. Denna effekt kallas lokaliseringseffekt. Om lokaliseringseffekten endast innebär 
att företag flyttar från en lokalisering till en annan ska denna effekt inte adderas till den 
samhällsekonomiska kalkylen. Däremot kan förändrad lokalisering innebära att matchningen förbättras 
och att produktiviteten i samhället ökar. Denna effekt kan adderas till den traditionella kalkylen.   

Förbättrade restider och förbättrad trafiksäkerhet på E20 ökar incitamenten att pendla, vilket skapar 
matchningseffekter. En större lokal arbetsmarknad kan även leda till att fler företag väljer att lokalisera sig 
i exempelvis Skaraborg.  

I den här studien har ingen värdering av arbetsmarknadseffekterna gjorts. I PM – Åtgärdsvalsstudie 
gjordes en översiktlig uppskattning av hur den regionala utvecklingen kunde komma att påverkas av 
utbyggnad av E20. I analysen drogs slutsatsen att den regionala utvecklingen gynnades i störst 
utsträckning av de åtgärdskombinationer där E20 anläggs i ny sträckning. Dessa kombinationer ger dels 
störst restidseffekter, vilket är en viktig förutsättning för förbättrad matchning, och dels möjliggör 
nysträckning expansion av bland annat Skara och Mariestad.  

 

5.2 Intrång (buller och barriärer) 

I modellerna EVA och Samkalk värderas inte intrångseffekter. Negativa intrångseffekter uppstår när en 
väg eller järnväg förläggs i ny sträckning och därmed skapar en barriär eller ökar bullerstörningarna för 
omkringliggande boende och verksamheter. Negativa intrångseffekter kan även uppkomma om 
hastigheten vid befintlig väg höjs eller om trafiken ökar då det kan leda till negativ omgivningspåverkan.  

Positiva intrångseffekter kan uppstå när en väg eller järnväg överdäckas eller om åtgärder genomförs för 
att minska den barriär som vägen utgör, exempelvis genom att sätta upp farthinder eller bygga 
övergångsställen.  
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Intrångseffekter i form av buller är möjliga att värdera givet att det finns tillgängligt underlag avseende 
dels bullernivåer före och efter en åtgärd och dels antal boende som påverkas. Intrångseffekter till följd av 
förändrade barriärer är svårare att värdera på grund av avsaknad av vedertagna effektsamband.  

I den här studien har intrångseffekterna inte beräknats, varken avseende buller eller barriärer. En 
översiktlig bedömning av olika åtgärdskombinationers omgivningspåverkan har däremot gjorts inom 
ramen för PM Åtgärdsvalsstudie. Om E20 förläggs i ny sträckning (åtgärdskombination 5 och 6) bedöms 
trafiken på befintlig E20 minska, vilket minskar bland annat bulleremissionerna för personer som bor 
längs befintlig väg. Däremot kommer den nya vägen skapa en ny barriär och boende längs den nya vägen 
kommer att påverkas av ökat buller.  

Om E20 byggs ut i befintlig sträckning i form av breddning och mötesseparering (åtgärdskombination 3, 4, 
4+) bedöms trafiken på befintlig väg öka. Det innebär att vägen i högre utsträckning än idag kommer att 
utgöra en barriär samtidigt som bullret kommer att öka.    

 

5.3 Exploateringseffekter 

Exploateringseffekter uppkommer när nybyggd infrastruktur leder till att oexploaterad mark får högre 
eller lägre värde än vad den annars skulle ha. Exempelvis kan överdäckning av väg eller järnväg leda till att 
ny mark frigörs vilken kan exploateras och därmed ge upphov till exploateringseffekter.  Även minskade 
eller ökade trafikflöden på en väg kan leda till exploateringseffekter. Om trafikflödena minskar kan marken 
närmast vägen användas för bostäder och verksamheter. Om trafikflödena ökar blir å andra sidan marken 
mindre attraktiv.  

Exploateringseffekter kan inkluderas i den traditionella samhällsekonomiska kalkylen. I Västlänkens 
samlad effektbedömning för åtgärdsplaneringen ingick exploateringseffekter motsvarande cirka 270 
miljoner i nuvärde i kalkylen. Exploateringseffekterna kunde härledas till frigjord mark vid Göteborgs 
centralstation.  

Utbyggnad av E20 kan bidra till såväl positiva som negativa exploateringseffekter. Om E20 byggs i ny 
sträckning kan marken längs befintlig E20 exploateras, vilket gör att ett antal tätorter, framförallt Skara 
och Mariestad, kan expandera söderut. Om E20 byggs ut i befintlig sträckning kan dock möjligheterna till 
exploatering försvåras än mer än idag. Någon bedömning av exploateringseffekternas storlek har inte 
gjorts inom ramen för den här studien.  
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6 Jämförelse med kalkyler från åtgärdsplaneringen 
2010-2021 

Inför åtgärdsplaneringen 2010-2021 togs EVA-kalkyler fram för flera av de berörda delsträckorna.  Nedan 
görs en jämförelse mellan de nya kalkylerna och de som togs fram i åtgärdsplaneringen avseende totala 
nyttor.  

 
Figur 9: Samhällsekonomiska nyttor, nya EVA-kalkyler och EVA-kalkyler för åtgärdsplaneringen 

I hög utsträckning är nyttorna för kalkylerna i den här åtgärdsvalsstudien lika stora som i 
åtgärdsplaneringens kalkyler. Den stora skillnaden är delsträckan förbi Mariestad med 2+2-väg i ny 
sträckning (åtgärdskombination 6). Kalkylerna för delen Förbi Mariestad är dock inte helt jämförbara med 
varandra eftersom vägnätet kodats på olika sätt. Den stora skillnaden är att delar av befintlig E20 tagits 
bort i utredningsalternativet i kalkylen från åtgärdsplaneringen. I den kalkyl som tagits fram inom 
åtgärdsvalsstudien är befintlig E20 kvar, vilket innebär att trafik med start- och målpunkt i Mariestad i hög 
utsträckning nyttjar denna väg.  

Trots att nyttorna är relativt likvärdiga skiljer sig lönsamheten, mätt i nettonuvärdeskvot, åt mellan 
objekten. Ingen av de samhällsekonomiska kalkylerna för någon av delsträckorna inom åtgärdsvalsstudien 
visar på lönsamhet. I åtgärdsplaneringen var tre av fyra analyserade delsträckor på E20 lönsamma.  

Delsträcka Åtgärdsvalsstudie E20  Åtgärdsplaneringen 2010-2021 

Vårgårda – Vara – 0,4 0,2 

Götene-Mariestad – 0,1 0,6 

Förbi Mariestad 
(åtgärdskombination 3) – 0,4  0,1 

Förbi Mariestad 
(åtgärdskombination 6) – 0,8 – 0,2 

Tabell 17: Nettonuvärdeskvoter för EVA-kalkyler i åtgärdsvalsstudie och åtgärdsplaneringen 
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Det är framförallt investeringskostnaderna som ökat kraftigt i jämförelse med åtgärdsplaneringen. För 
delsträckorna Vårgårda – Vara och förbi Mariestad (åtgärdskombination 6) har kostnaden nästan 
dubblerats. Även för Götene – Mariestad och förbi Mariestad (åtgärdskombination 3) är 
investeringskostnaden markant högre.  

 
Figur 10: Samhällsekonomiska investeringskostnader, nya EVA-kalkyler och EVA-kalkyler för åtgärdsplaneringen 
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7 Sammanfattning och slutsatser 
I denna PM har resultaten från analyserna av fem olika åtgärdskombinationer redovisats. EVA har använts 
för att analysera kombination 3, 4, 4+, 5 och 6 för respektive ej mötesseparerad delsträcka. 
Sampers/Samkalk har använts för att bedöma effekten om hela E20 byggs ut och tar således hänsyn till de 
systemeffekter som kan uppkomma om en storskalig utbyggnad sker. 

Ingen av EVA-kalkylerna, totalt 25 stycken, ger samhällsekonomisk lönsamhet. Minst olönsam är 
delsträckan Götene-Mariestad utbyggd till 2+1-väg i befintlig sträckning. Inte heller känslighetsanalyserna 
med högre trafikflöden uppvisar samhällsekonomisk lönsamhet.  

Systemanalysen, genomförd med Sampers/Samkalk, är inte samhällsekonomiskt lönsam för 
åtgärdskombination 5 och 6. Dock har systemanalysen av åtgärdskombination 3, 2+1-väg i befintlig 
sträckning med plankorsningar, en lönsamhet som ligger nära noll.  

Vägens trafikflöden har stor betydelse för en åtgärds samhällsekonomiska lönsamhet. Ju fler som färdas på 
E20, desto fler kommer att påverkas positivt om vägen mötessepareras och hastigheten höjs. Eftersom 
varje individ får ökad nytta av restidsförbättringen innebär det att ju fler som påverkas positivt av en 
förbättring – desto större nytta för samhället. På ej mötesseparerade delar av E20 färdas mellan cirka 
8 000 och 13 000 fordon per årsmedeldygn. Detta flöde är inte tillräckligt stort för att ge nyttor som 
uppväger investeringskostnaderna.  
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Bilaga 1. Kartor över utbyggnadsalternativ  
Nedan redovisas kartor över utbyggnadsalternativ enligt åtgärdskombination 5 och 6.  

Förbi Vårgårda 
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Vårgårda – Vara  
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Förbi Skara 
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Götene – Mariestad  
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Förbi Mariestad 
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