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1. Sammanfattning 

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera eventuella kostnadsförändringar 

för namngivna objekt i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av 

transportsystemet för perioden 2014-2025. Analysen ska omfatta samtliga namngivna 

objekt som redovisats som öppnade för trafik 2015 och 2016 i Trafikverkets 

årsredovisningar samt de namngivna objekt som är öppnade för trafik under det första 

halvåret 2017.  

Den genomförda analysen omfattar 21 objekt varav nio järnvägsobjekt, ett sjöfarts- och elva 

vägobjekt. Kostnadsförändringar och orsaker till dessa har kartlagts för varje objekt från och 

med objektet togs med i nationella planen första gången tills det har öppnats för trafik. De 

angivna orsakerna bygger på händelser som framhållits i underlaget för respektive objekt 

från berörda delar av Trafikverket.  

Förutom analys av respektive objekt har en aggregerad analys gjorts. I huvudsak har 

analysen gjorts exklusive tre objekt (ett järnväg- och två vägobjekt) som klassats som stora 

och komplexa. Dessa står för 75 % av totala volymen för de studerade objekten och ca 80 % 

av totala avvikelsen jämfört med första plan. Dessa redovisas därför separat eftersom de 

skulle påverka den aggregerade analysen för mycket. Objektens totalkostnader redovisas för 

respektive plantidpunkt samt där det är aktuellt vid tidpunkt för byggstartsbeslut. För objekt 

Tunnel genom Hallandsås gäller första plan efter omstart 2003. Slutkostnaderna har 

hämtats från Trafikverkets årsredovisningar. För några objekt har kostnaderna justerats då 

det under analysen framkommit att poster som tidigare utfall, samfinansiering respektive 

medfinansiering inte hanterats lika i respektive planomgång. I några fall har justering skett 

på grund av att innehållet för respektive planobjekt varierat i så hög grad att det inte varit 

jämförbart. Förändringarnas påverkan på samhällsekonomisk nytta, lönsamhet och 

måluppfyllelse har analyserats för respektive objekt. Påverkan på livscykelkostnader 

redovisa för ett fåtal av objekten. 

Analysen visar bland annat att 

• Det är inga stora skillnader mellan väg- respektive järnvägsobjekt vad gäller 

totalkostnadens utveckling från första till sista plan som objektet ingick i. För båda 

trafikslagen är slutkostnadens avvikelse betydligt mindre för sista plan än för den första 

planen. 

• För alla objekt exklusive de tre stora och komplexa är slutkostnaden jämfört med första 

plan i snitt 117 % och i jämförelse med sista plan 96 %. För de komplexa varierar 

slutkostnaden i förhållande till första plan mellan 106-156 % och till sista plan mellan 96 

-104 %. 

• De mest förekommande avvikelseorsakerna är ”Osäkert underlag första plan, ”Stora 

innehålls- och utformningsförändringar ”Förändrat marknadsläge jämför med kalkyl” 

samt ”Lagar och regelverk”.  
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• En jämförelse mellan järnväg- och vägobjekt (exklusive de komplexa) visar att för 

järnvägsobjekten förekommer ”externa aktörers” krav för fem av de åtta objekten. För 

vägobjekten är detta en orsak som inte har lyfts fram på ett tydligt sätt i underlaget. 

Orsaken ”förändrat marknadsläge jämfört med kalkyl” är betydligt mer förekommande 

för vägobjekten.  

• Träffsäkerheten i kostnadsbedömningarna är sämst i tidiga skeden.  

• Jämförelse mellan förstudie- och utredningsskedena visar på att slutkostnad jämfört 

totalkostnad per skede minskar från 126 % till 103 %. 

• Ju längre tid objektet pågår finns en tendens till ökade kostnader jämfört med första 

plan men det finns också en tendens att skillnaden mellan slutkostnad och plankostnad 

för respektive planomgång minskar ju fler planrevideringar objektet ingått i.  

• Beräkningsförutsättningar, trafikprognoser, effektsamband och kalkylvärden förändras 

mellan planer vilket påverkar den samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningen.  

• Ökad tillgänglighet eller förbättrad säkerhet nämns nästan genomgående som syfte för 

vägobjekt och för järnvägsobjekt är ökad kapacitet ett vanligt mål. Om det inte skett 

några innehållsförändringar som anses påverka ett objekts mål eller syfte bedöms målen 

vara uppfyllda. Sammantaget är det få innehållsförändringar som har bedömts påverka 

objektets måluppfyllnad. 

• För de objekt som analyserats har inga systematiska och dokumenterade LCC-analyser 

genomförts. Detta innebär inte att anläggningarna utformats utan hänsyn till LCC-

perspektivet. Olika lösningars underhållsbarhet och livscykelkostnad är naturliga att 

beakta och har i varierande utsträckning påverkat gjorda val, men det har ofta skett utan 

dokumenterade och uppföljningsbara underlag. 

Under arbetet med regeringsuppdraget har vi noterat att den största förbättringen handlar 

om att vara tydlig med i vilket skede objekten är och att ange kostnadsintervall i planerna 

för att på ett transparant sätt visa den osäkerhet som finns i tidiga skeden. 

Förbättringsåtgärder som identifierats 

• Redovisa tydligt objektens planeringsmognad och osäkerhetsintervall för kostnader för 

de objekt som ingår i nationella planen. 

• Se över och implementera arbetssätt och rutiner för slutrapport och efterkalkyler.  

• Fortsätta att utveckla och införa arbetssätt för LCC- analys 

• Även kostnadsunderlag för pågående objekt behöver finnas. Detta kommer att 

underlätta eventuellt kommande uppföljning, men påverkar inte prognossäkerheten. 

Objekt som byggstartat har idag generellt god prognossäkerhet. 
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2. Uppdraget 

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera eventuella kostnadsförändringar 

för namngivna objekt i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av 

transportsystemet för perioden 2014-2025. Analysen ska omfatta samtliga namngivna 

objekt som redovisats som öppnade för trafik 2015 och 2016 i Trafikverkets 

årsredovisningar samt de namngivna objekt som är öppnade för trafik under det första 

halvåret 2017.  

Analysen ska  

• omfatta tiden från det att respektive objekt för första gången ingick i Trafikverkets 

förslag till nationell trafikslagsövergripandeplan för utveckling av transportsystemet till 

tidpunkten då objektet var helt färdigställt och öppnat för trafik, med fokus på objektets 

planeringsskeden. 

• ske både per objekt och på aggregerad nivå 

• särskilt kartlägga och analysera orsaker till kostnadsförändringar såsom ändrade krav i 

regelverk, förändrat innehåll och utförande samt eventuella skillnader beroende på typ 

av projekt exempelvis små jämfört med stora objekt eller vägobjekt jämfört med 

järnvägsobjekt 

• göras av kostnadsförändringar i prisnivå 2013 och med kostnadsförändringar både med 

tillämpligt branschindex och nettoprisindex (NPI) 

Bedöma kostnadsförändringarnas påverkan på objektets 

• samhällsekonomiska nytta  

• lönsamhet  

• måluppfyllelse samt 

• där så är relevant eventuell förändring av livscykelkostnader och hur det påverkar 

lönsamhet och måluppfyllelse  

Slutligen ska interna krav, rutiner och metoder kopplat till kostnadsbedömningar och 

hantering av kostnadsförändringar beskrivas samt om resultatet av analysen föranleder 

internt utvecklingsarbete. 
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2.1. Avgränsningar/tolkning av uppdraget 

Kraven i direktivet har utgjort utgångspunkt för analysen. Under arbetets gång har följande 

ställningstaganden gjorts: 

• Årsredovisningarna (ÅR) för åren 2015 och 2016 har använts för att identifiera 

objekt som ska ingå i analysen. Ett objekt (Stambanan genom övre Norrland, ökad 

kapacitet) ingår i ÅR 2015 men inte i nationell plan 2014-2025. Detta objekt har 

ändå tagits med i analysen. Därutöver ingår objekt som öppnats för trafik (ÖFT) 

under första halvåret 2017, förutom ett objekt där slutkostnaden är osäker på grund 

av tvist.  

• Inför analysen har kostnaderna för flertalet objekt omräknats med branschindex för 

väg respektive bana. Projektunika index används för tre objekt och kanalindex 

används för ett sjöfartsobjekt. Övergripande analys av skillnaden mellan NPI och 

branschindex/projektunika index redovisas i avsnitt 3.2. 

• Objektens totalkostnader redovisas för respektive plantidpunkt, samt där det är 

aktuellt vid tidpunkt för byggstartsbeslut. Slutkostnad har hämtats från ÅR. Detta 

innebär att objektets verkliga slutkostnad kan avvika något från denna eftersom 

visst efterarbete i objekten kan återstå efter ÖFT.   

Under analysen har framkommit att för några objekt har poster som tidigare utfall, 

samfinansiering respektive medfinansiering inte hanterats lika vid tidpunkten för 

respektive plan. I dessa fall har plankostnaderna justerats så att de är jämförbara. 

• Vissa objekt har karaktären av samlingsobjekt där separata åtgärder har kommit 

och gått. Dessa enskilda åtgärder hade kunnat hanteras som separata objekt i 

planerna. I vissa fall har det inneburit att plankostnaderna har behövts justeras så 

att de blir jämförbara. I andra fall har första planen exkluderats vid analysen. 

• Kostnadsförändringars påverkan på livscykelkostnader redovisas för ett fåtal objekt 

där information om detta funnits. Se objektvis analys avsnitt 4. 

• Redovisning av förändrade livscykelkostnaders påverkan på lönsamhet och 

måluppfyllelse inklusive klimat och miljöeffekter är inte möjlig då systematiskt 

arbetssätt och dokumentation saknas för detta.  
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3. Förutsättningar 

3.1. Händelser 1998-2018 

Ungefär hälften av objekten som omfattas av analysen togs första gången med i förslaget till 

nationella planer 2004-2015. Några så tidigt som till planen 1998. Den relativt långa 

tidsperioden från första plan fram till färdigt objekt medför att mycket hinner hända inte 

bara inom det enskilda objektet utan även i omvärlden, och med Trafikverkets interna 

system och rutiner. Inte minst att för tiden före, då Trafikverket bildades, var informationen 

lagrad i separata system som delvis inte är åtkomliga idag. 

Figuren nedan är inte fullständig utan ska ses som en illustration till ovan.  

Figur 1 Illustration av förändringar i omvärlden och inom Trafikverket 

 

Vissa händelser har påverkat möjligheten att söka information och vissa kan ha haft en 

direkt påverkan på objektets utfall. Hur stor denna påverkan har varit har i många fall varit 

svårt att spåra. Resultatet av analysen nedan ska därför hanteras med försiktighet och mer 

ses som en diskussion, om orsakers påverkan och eventuella skillnader mellan olika typer av 

objekt.  

I ”Bilaga Fördjupning” finns en kort sammanfattning av händelserna i omvärlden. 

3.2. Konjunktur, marknadsläge och prisutveckling  

Faktorer som är viktiga att beakta vid bedömning och uppföljning av kostnadsbilden för 

infrastrukturobjekt över tiden är konjunktur, marknadsläge och utveckling av olika index 

(som används vid prisnivåomräkning). Om en kalkyl är framtagen när konjunkturen är stark 
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och kostnaderna stiger snabbt, är det inte ovanligt att när objektet sedan ska upphandlas 

och genomföras, så har konjunkturen mattats av och kostnadsökningen dämpats. Detta 

leder många gånger till fördelaktiga upphandlingar och låga slutkostnader, jämfört med 

ursprungliga kalkylen.  

Omvänt gäller självfallet också att om kalkylen görs i en lågkonjunktur så är risken stor att 

slutkostnaden kommer att överstiga plankalkylen, om konjunkturen och kostnaderna ökat 

fram till det att objektet ska upphandlas och genomföras. 

Index används för att göra prisnivåomräkningar så att kostnaderna är jämförbara.  Av 

figuren nedan framgår att de index för väg- respektive järnvägsinvesteringar, som 

Trafikverket tillämpar har en utveckling som är avsevärt högre än för NPI. Detta gäller 

särskilt för järnvägsindex. 

Diagram 1 Kostnadsutveckling för investeringsindex för väg- och banhållning, nettoprisindex (NPI) 

samt konjunktur

 

Av diagram 2 framgår att konjunkturen har varierat under den aktuella perioden.  

• 2004 till 2008 Internationell högkonjunktur pressar upp priser på olika råvaror som 

olja, stål och koppar. Den svenska och internationella ekonomin har gått på högvarv. 

• Senare hälften av 2008 och 2009 Svenska byggkonjunktur faller kraftigt och 

priserna/index går ned. 

• 2009 till 2012 Oljepriset bottnar vilket även gäller svenska byggkonjunktur och 

prisutvecklingen. Här vände det. Oljepriset, svenska byggkonjunktur och priser/index 

ökar tom 2012 därefter mattas det av. Oro kring en skuldkris i Europa/Eurokrisen böjar 

skapa osäkerhet – se vidare punkten nedan. 
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• 2012 till 2014 Tillväxten i svensk byggkonjunktur är låg, oljepriset börjar gå ned. 

Skuldkris i Europa förvärras, byggkonjunkturen i Europa är mycket svag. 

Pris/Indexutvecklingen är mer återhållsam jämfört med 2009 till 2012. 

• 2014 till 2016 Den europeiska byggkonjunkturen är fortsatt svag, oljepriset går ned 

kraftigt. Den svenska byggkonjunkturen börjar dock att stärkas rejält. Något svagare 

prisuppgång jämfört med 2012-2014. 

• 2016 till 2017 Oljepriset stiger kraftigt från en låg nivå, den europeiska 

byggkonjunkturen stärks. Den svenska byggkonjunkturen börjar bli mycket stark med 

brist på arbetskraftsresurser. Priserna/index ökar mer jämfört med 2014-2016. 

Investeringsindex för Väg- respektive Järnväg är sammansatta av olika littera från det 

officiella Entreprenadindex (tidigare E84). Dessa index visar entreprenörens 

kostnadsutveckling utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning. Indextal 

redovisas månadsvis för olika entreprenader och underentreprenader samt för enskilda 

material och löneavtal.  Investeringsindex för Väg- respektive Järnväg är schabloner som 

syftar till att visa entreprenörens kostnadsutveckling för ett genomsnittligt väg- respektive 

järnvägsinvesteringsprojekt.  

Det samlade indexet för väg påverkas framförallt av utvecklingen för asfaltsbeläggning och 

broarbeten. Prisutvecklingen för dessa kan i sin tur kopplas till världsmarknadspriser för 

olja och stål. För investeringsindex för bana är det framförallt området ”Trafikbelysning och 

signalanläggningar som påverkar utvecklingen av index. För mer detaljerad information om 

de olika littera för investeringsindex väg respektive järnväg se ”Bilaga Fördjupning”.  

För särskilt stora objekt som har en kostnadssammasättning som avviker från Trafikverkets 

generella investeringsindex för väg och järnväg, så har dessa stora objekt fått särskilda egna 

index som överensstämmer med kostnadssammansättningen för det enskilda objektet. Vid 

kostnadsanalys av dessa objekt så är det således objektets eget index som tillämpas.  

I denna rapport finns tre sådana stora objekt, med egna index. Deras indexutveckling, 

jämfört med Trafikverkets generella investeringsindex för Väg och Järnväg framgår av 

diagrammet nedan.   
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Diagram 2 Investeringsindex för ban- och väghållning samt projektunika index för Norra Länken, 

Hallandsås respektive Sundsvall 

 

Norra länken och E4 Sundsvall, har en kraftigare indexutveckling än Trafikverkets generella 

investeringsindex för väg. Det huvudsakliga skälet till detta är att de båda vägobjekten har 

en lägre andel asfaltsbeläggning i sina indexkorgar, än Trafikverkets generella 

investeringsindex för väg. De har därför inte påverkats så mycket av kostnadsminskningen 

för asfaltsbeläggning, som varit sedan mitten på 2014. 

Hallandsås har däremot en lägre indexutveckling än Trafikverkets generella 

investeringsindex för järnväg. Detta beror främst på att andelen ”Trafikbelysning och 

signalanläggningar” inte är lika hög i det investeringsobjektet, som den är i Trafikverkets 

generella investeringsindex för järnväg. 

3.3. Anläggningskostnadskalkyler 

För att kunna jämföra investeringar i infrastrukturen och säkerställa en samhällsekonomisk 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning krävs att anläggningskostnadskalkyler 

och lönsamhetsbedömningar har hög kvalitet. Dessa metoder har utvecklats över tid och i 

dagsläget finns fastställda rutiner för båda delarna. En av svårigheterna i arbetet med 

analysen av kostnadsförändringar och deras påverkan på bland annat lönsamheten har 

också varit skillnader i arbetssätt mellan Banverket och Vägverket i dessa delar, särskilt vad 

gäller dokumentering och kvalitetssäkring.  

För plan 2004-2015 och tidigare planer inom Banverket fanns inget fastställt nationellt 

arbetssätt för anläggningskostnadskalkylerna. Osäkerhetsanalyser och kostnadskalkyler 

inspirerade av successivprincipen förekom sporadiskt, men olika former av traditionella 

kalkyler dominerade. Det fanns inte heller några uttalade krav avseende kvalitetssäkring, 

enhetlig dokumentation och arkivering. Vid arbetet med plan 2004-2015 användes en 

objektsdatabas ”OBS” som stöd för dokumentation och analys av främst uppgifter och 

förutsättningar avseende den samhällsekonomiska bedömningen. I denna databas fanns 
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krav på en grov specifikation av anläggningskostnaden samt prisnivå.  Databasen är inte 

tillgänglig i dagens IT-miljö. 

Även inom Vägverket har det saknats fastställda nationella arbetssätt innan arbetet med 

plan 2010-2021. Metodiken Successivprincipen har i viss utsträckning tillämpats fr.o.m. 

2004/2005. I ”Vägverkets kalkyl-PM” som började tillämpas mer allmänt inför plan 2010-

2021 (genomfördes 2008-2009 som ett gemensamt uppdrag mellan Banverket och 

Vägverket) ställdes krav på att redovisa kalkylresultat i termer enligt successivprincipen, 

men många av dessa kalkyler lever inte upp till metodikens kriterier. Kvaliteten varierar 

mycket. Till skillnad från Banverket har det inom Vägverket förekommit prisdatabaser 

baserade bland annat på upphandlade kontrakt samt IT-baserade kalkylverktyg, till exempel 

”kompis”. Krav på kvalitetssäkring, till exempel via second opinion-bedömningar, har inte 

ställts. 

Inom Banverket infördes från och med 2008 ett arbetssätt som bygger på att traditionella 

kalkyler och osäkerhetsanalyser enligt ”Successiv-principen används parallellt. Först tas 

(ofta genomförda av konsulter) en så kallad underlagskalkyl fram enligt traditionell 

kalkylmetodik, där kvantifierade mängdposter prissätts med á-priser. Därefter görs en 

fristående kostnadsbedömning via osäkerhetsanalys. Resultaten från dessa 

kostnadsbedömningar jämförs sedan och vid avvikelse mellan de olika metodernas resultat 

analyseras avvikelserna och justeringar görs. Osäkerhetsanalysen används för att få en 

”second opinion” och underlag för kvalitetssäkring utöver konsultens egenkontroll av 

underlagskalkylen. 

Den slutliga uppfattningen om objektets totalkostnad, dess osäkerhet och förutsättningar 

dokumentera via enhetliga mallar. Vid Trafikverkets bildande 2010 infördes detta 

arbetssätt, efter viss anpassning även för vägobjekt. 

Nu gällande rutiner kräver att denna typ av kvalitetssäkrade kostnadsbedömningar ska tas 

fram och levereras vid ett antal tillfällen under investeringsobjektets planeringsprocess. 

Samlade effektbedömningar tas fram vid samma tidpunkter.  

Vid kostnadsbedömning i samband med åtgärdsvalsstudier används ett enklare angreppsätt, 

i form av ”Grov kostnadsindikation”. Denna metodik har generellt tillämpats i Trafikverket 

från och med plan 2014-2025. 

Nu gällande kalkylprocess sammanfattas genom figur 2 nedan. 
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Figur 2 Trafikverkets arbetssätt för anläggningskostnadskalkyler 

 

3.4. Samhällsekonomiska analyser 

Det har funnits gemensamma riktlinjer för samhällsekonomiska analyser inom 

transportsektorn sedan 1990-talet då den första ASEK-rapporten publicerades. 

Kontinuerliga förändringar och uppdateringar genomförs av beräkningsförutsättningar, 

effektsamband samt de samhällsekonomiska kalkylverktygen eftersom de baseras på 

forskning och därför anpassas efter ny kunskap.  

För de aktuella planperioderna har det som regel alltid gjorts en samhällsekonomisk analys 

för objekt när de ingår i nationell plan för infrastrukturen. Däremot har rutinerna förändrats 
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NNK mindre än noll betyder att objektet är samhällsekonomiskt olönsamt medan en NNK 

större än noll tyder på att objektet är samhällsekonomiskt lönsamt, utifrån beräknade 

effekter. 

Vid samhällsekonomiska kalkyler används vanligtvis samhällsekonomiska kalkylverktyg. 

Beroende på åtgärden som ska analyseras är olika kalkylverktyg bättre eller sämre 

anpassade för analysen. En analys på makronivå är övergripande, baseras på årsdygnstrafik 

och omfattar ofta stora vägnät (exempelvis EVA och Sampers/Samkalk). Mesomodeller 

omfattar ofta medelstora nät med större detaljnivå än makromodeller och hanterar sådant 

som val av rutt och köbildning (exempelvis Dynameq). Mikromodeller är mycket detaljerade 

och är därför bäst lämpade för mindre vägnät och analyser av exempelvis korsningar som 

kräver en analys på detaljnivå (exempelvis Vissim). De samhällsekonomiska kalkylverktygen 

innehåller i sin tur effektsamband, effektmodeller, elasticiteter, kalkylvärden, 

trafikprognoser et cetera. De beräkningsförutsättningar och kalkylvärden som ska tillämpas 

baseras på rekommendationer från gällande ASEK-rapport.  

En viktig indata i de samhällsekonomiska kalkylverktygen är trafikprognoser. En 

trafikprognos beskriver den framtida utvecklingen av trafiken. Syftet med dessa är bland 

annat att utgöra underlag för samhällsekonomiska analyser eftersom resandeunderlaget 

påverkar beräkningen av nyttor. De prognoser som visas i grafen nedan baseras på 

genomsnittliga vägtrafikuppräkningstal för hela landet som bland annat används vid 

trafikuppräkning i det samhällsekonomiska kalkylverktyget EVA. Den visar således inte hur 

järnvägstrafiken utvecklats men ger en fingervisning av hur den prognostiserade vägtrafiken 

förändrats mellan planerna. Trafikprognoserna har olika basår och prognosår eftersom de 

prognostiserar olika perioder. 

Diagram 3 Faktisk trafikutveckling 1990-2010 samt prognostiserad trafikutveckling1 enligt de fyra 

aktuella åtgärdsplaneringarna. 

  

 

Grafen visar hur trafikprognoserna för vägtrafiken förändrats mellan planerna till följd av 

förändringar i förutsättningar mellan planperioderna. Förändringarna som observeras beror 

                                                           
1 Prognoserna avser endast det statliga vägnätet. Prognoserna redovisas vanligen uppdelat på lastbilar och 

personbilar, här har dessa viktats samman med 11 % lastbilar och 89 % personbilar. 
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på förändringar i indata såsom uppgifter angående nutida och framtida infrastruktur, 

trafikering samt omvärldsförutsättningar såsom befolkning, ekonomisk utveckling, 

bränslekostnader et cetera. Exempelvis kan man se den markanta nedskrivning av 

trafikprognosen mellan planen 2004-2015 och planen 2010-2021 vilket bland annat beror 

på antagandet om införande av EET-styrmedel vilket syftar till att begränsa 

transportsektorns klimatpåverkan. Antagandet har särskilt stor negativ påverkan på 

transportarbete för bil eftersom exempelvis bränsleskatter minskar vägtrafiken, medan 

järnvägstrafiken påverkas positivt.  

3.5. Måluppfyllnad 

Ett objekts måluppfyllnad bedöms utifrån hur väl de uppfyller de projektspecifika mål som 

specificerats. Dessa mål grundas i de transportpolitiska målen. Mål rörande 

samhällsekonomisk effektivitet, tillgänglighet, säkerhet samt miljö har funnits i någon form 

genom alla planperioder. 

Ökad tillgänglighet eller förbättrad säkerhet nämns nästan genomgående som syfte för 

vägobjekt och för järnvägsobjekt är ökad kapacitet ett vanligt mål. Om det inte skett några 

innehållsförändringar som anses påverka ett objekts förmåga att uppfylla målen eller syftet 

bedöms målen vara uppfyllda. Sammantaget är det få innehållsförändringar som bedöms 

påverka objektets måluppfyllnad. Däremot kan innehållsförändringar som påverkar 

utformningen av ett objekt påverka nyttor och lönsamhet. 

3.6. Livscykelkostnader (LCC) 

Innan Trafikverkets bildande bedrevs inget samlat nationellt arbetet kring LCC-frågorna. 

Det har i olika utsträckning ställts krav på att LCC-aspekter ska beaktas vid val av tekniska 

lösningar och utformning av projekten, med det har inte ställts krav på leveranser av 

underlag som verifierar gjorda ställningstaganden. Det har funnits beräkningsstöd och 

verktyg för LCC-bedömningar inom vissa teknikområden, exempelvis på brosidan.  

I samband med Trafikverkets bildande påbörjades en översyn av mallar för upprättandet av 

objektspecifika uppdragsbeskrivningar för upphandling av konsulttjänster avseende 

projektering, de så kallade UB-mallarna. Under 2012 infördes i dessa mallar krav på att alla 

förändringar, ny- och reinvesteringar i anläggningen ska utföras ur ett LCC-perspektiv med 

målsättning att minimera livscykelkostnaderna. Det ställdes dock inga krav på leveranser av 

LCC-analyser. 

Under senare år har kraven gentemot konsultbranschen ökat successivt och i dagens UB-

mallar ställs även krav på livscykelbedömningar och livscykelkostnadsutredningar där så är 

lämpligt. Det finns även stöddokument för arbetet med livscykelbedömningar och LCC. 

Under 2016 har en strategi inklusive handlingsplan tagits fram för det fortsatta arbetet med 

anläggningens LCC. 

För de objekt som analyserats inom ramen för detta regeringsuppdrag har inga systematiska 

och dokumenterade LCC-analyser genomförts. Detta innebär inte att anläggningarna 

utformats utan hänsyn till LCC-perspektivet. Olika lösningars underhållsbarhet och 

livscykelkostnad är naturliga att beakta och har i varierande utsträckning påverkat gjorda 

val, men det har ofta skett utan dokumenterade och uppföljningsbara underlag.  
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4. Objektvis analys 

Analysen omfattar 21 objekt, nio järnvägsobjekt, ett sjöfarts- och elva vägobjekt. 

Kostnadsförändringar och orsaker till dessa har kartlagts för varje objekt från och med 

objektet togs med i nationella planen första gången tills det har öppnat för trafik. För objekt 

Tunnel genom Hallandsås gäller första plan efter omstart 2003. Analysen bygger på 

händelser och information som framhållits i underlag från berörda delar av Trafikverket.  

Objektens totalkostnader redovisas för respektive plantidpunkt, samt där det är aktuellt vid 

tidpunkt för byggstartsbeslut. Slutkostnaden har hämtats från Trafikverkets 

årsredovisningar 2015 och 2016 samt underlag inför årsredovisning 2017. Alla kostnader 

som ligger till grund för redovisningen är uttryckta i prisnivå 2013-06. Prisnivåomräkningen 

är gjord med investeringsindex för bana respektive väg förutom för objekten Tunnel genom 

Hallandsås, E4 Sundsvall och E20 Norra Länken där projektunika index använts. För Farled 

Gävle har kanalindex använts. 

Några objekt har justerade kostnader då det under analysen framkommit att poster som 

tidigare utfall, samfinansiering respektive medfinansiering inte hanterats lika i respektive 

plankostnad exempelvis E20 Norra Länken. I några fall har justering skett på grund av att 

innehållet för respektive planobjekt varierat i så hög grad att det inte varit jämförbart till 

exempel E18 Trafikplats Viggbyholm.  

För att analysera hur kostnadsförändringarna har påverkat den samhällsekonomiska 

lönsamheten, har NNK:s förändring över tid studerats. Det är dock viktigt att vara medveten 

om att NNK endast tar hänsyn till de beräkningsbara effekterna och därför bara utgör en del 

av en fullständig bedömning av objektets lönsamhet. För att få en fingervisning av hur 

lönsamheten förändrats, i de fall där det inte finns någon lönsamhetsberäkning, har en 

uppdaterad NNK beräknats med hjälp av NNK från tidigare plan och ny 

anläggningskostnad. När det varit möjligt har även trafikutveckling för objekten beräknats. 

För beskrivning av hur dessa analyser genomförts se Bilaga Fördjupning. 

I tabellen nedan sammanfattas de största förändringarna som skett i kalkylvärden, 

trafikprognoser, effektsamband et cetera och hur dessa påverkat lönsamhetsberäkningarna. 

Observera att de skillnader som beskrivs nedan är generella och att slutsatserna som 

presenteras inte nödvändigtvis behöver gälla för de enskilda objekten. För respektive objekt 

kommenteras objektsspecifika orsaker till förändring i lönsamhet, för en fullständig 

beskrivning av de förändringar som skett kring den samhällsekonomiska analysen se Bilaga 

Fördjupning. 
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Period Sammanfattande kommentar om påverkan på 

lönsamhet  

Nationell plan 2004-2015 jämfört med 

plan 1998-2007 

 

Nya tidsvärden i kombination med nya hastighets-

flödessamband och ny trafikprognos har lett till större 

beräknade nyttor och generellt sett ökad lönsamhet för 

vägobjekt.  

För järnvägsobjekten är det svårt att säga hur lönsamheten 

totalt sett påverkats. 

Nationell plan 2010-2021 jämfört med 

planen 2004-2015 

 

Störst påverkan har antagandet om införande av EET-

styrmedel haft, genom dess påverkan på trafikvolymer. 

För vägobjekt motverkas de positiva effekterna från höjda 

värderingar för restid och trafiksäkerhet av sänkta 

trafikprognoser, kortare kalkylperiod och minskad effekt av 

trafiksäkerhetssatsningar. 

Generellt sett har restidsnyttorna blivit oförändrade eller 

något större medan nyttan av ökad trafiksäkerhet minskat 

kraftigt. Sammantaget leder förändringarna till att 

vägobjekten får en oförändrad eller något lägre lönsamhet.  

För järnvägsobjekten är det svårt att säga hur lönsamheten 

totalt sett påverkats.  

Nationell plan 2014-2025 jämfört med 

planen 2010-2021 

 

Real uppräkning av nyttor över kalkylperioden, längre 

kalkylperioder samt lägre diskonteringsränta har gett en 

ökning i de beräknade nyttorna för samtliga objekt. 

Nyttorna för vägobjekt har generellt ökat eftersom 

transportarbetet med bil är högre i den nya trafikprognosen, 

medan nyttorna för järnväg har minskat. 

Nya differentierade tidsvärden har gett ytterligare en ökning 

i beräknade restidsnyttor för vägobjekt, men samtidigt lägre 

restidnyttor för järnvägsobjekt.  

Generellt sett har den nya prognosen och de nya ASEK-

rekommendationerna inneburit att lönsamheten ökat. För 

vägsidan gäller att i stort sett alla objekt med en oförändrad 

kostnad har fått en ökad lönsamhet. Även järnvägsobjekten 

har blivit lönsammare generellt sett, men bilden är lite mer 

spretig.  
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Läsanvisning till graferna 

Varje objekt beskrivs med en graf över utvecklingen samt en sammanfattande text. För att 

kunna relatera till olika delar av planläggningsprocessen användes de gamla skedena, 

förstudie, väg- och järnvägsutredning respektive arbets-och järnvägsplan. 

Index 100 i graferna motsvarar totalkostnad och trafikutveckling i första plan. Kurvorna 

visar förändringen jämfört med första plan. Index 120 innebär att kostnaden ökat med 20 % 

jämfört med kostnaden i första plan. Samma gäller för trafikutvecklingen. 
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4.1. Trekanten, mötesspår 

 

Åtgärd:  

Ny mötesstation inklusive två plattformar med tillhörande utrustning, mellanblocksignaler 

på varsin sida av mötesstation samt bulleråtgärder 

Syfte:  

Förbättrade möjligheter till arbetspendling och godstransporter för näringslivet samt bättre 

robusthet i järnvägssystemet. 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet togs med i plan första gången 2014-2025. Objektet hade då kommit så långt att 

järnvägsplan och systemhandling fanns framtagna. I den tidigare förstudien ingick bara 

utbyggnad av ny mötesstation men under arbetet med att ta fram järnvägsplan och 

systemhandling utökades projektet till att omfatta även två plattformar med tillhörande 

utrustning, mellanblocksignaler på varsin sida av mötesstation samt ytterligare 

bulleråtgärder. Det tillkom också samfinansiering med regional plan med 50 %.  

Plankostnaden avsåg mötesstation inkl. tillkommande åtgärder men inte kostnad för 

järnvägsplan och systemhandling. Orsaken var att järnvägsplan och systemhandling redan 

hade finansierats av externa parter. Lönsamhetsberäkningen utgick från att endast bygga en 

mötesstation, men där inräknades kostnad för järnvägsplanen och systemhandlingen. 

Slutkostnaden är betydlig lägre än kostnad i plan (ca 35 %) vilket till största delen förklaras 

av gynnsam upphandling. 

Lönsamhetsberäkningen till plan 2014-2025 utgick ifrån den ursprungliga planen i 

förstudien att endast bygga en lång mötesstation och inkluderar inte kostnader för de extra 

åtgärderna (plattformar med mera). Vid byggstartsrapportering görs ingen ny 

lönsamhetsberäkning, beräkning från plan 2014-2025 har använts. Den uppdaterade 
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lönsamhetsberäkningen vid färdigställande inkluderar kostnaderna för de extra åtgärderna, 

men inte nyttorna. Trots detta ökar lönsamheten eftersom slutkostnaden minskat, då 

nyttorna från de extra åtgärderna inte inkluderats vid lönsamhetsberäkningarna är 

lönsamheten troligtvis underskattad.  

Objektet syftar till förbättrade möjligheter till arbetspendling och godstransporter samt 

ökad robusthet i järnvägssystemet. Målen anses vara uppfyllda eftersom 

innehållsförändringarna inte bör påverka måluppfyllnaden negativt.  
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4.2. Malmbanan, ökad kapacitet  

 

Åtgärd:  

Ombyggnad/förlängning av fem stycken bangårdar 

Syfte:  

Öka kapaciteten för att främja tillväxten genom ökad regional arbetsmarknadsförstoring 

samt kostnadseffektivare godstransporter.  

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet består av flera fristående åtgärder på Malmbanan som sammantaget är tänkt att ge 

önskad effekt. Det ingick första gången i plan 2004 men fick ett helt annat innehåll till plan 

2010, varför analysen utgår från plan 2010. Inför planen 2010 dimensionerades 

delåtgärderna utifrån att minimera kostnaderna så långt som möjligt bland annat som 

förlängda tvåspårsstationer istället för trespårsstationer.  Därefter stärktes 

gruvkonjunkturen och transportbehovet av malm ökade som genererade ett ökat behov av 

kapacitetsåtgärder. Därtill gjorde dåvarande regeringen under åren 2011-2013 

budgetsatsningar (800-miljonerssatsningen och 5-miljarderssatsningen). Utifrån de nya 

förutsättningarna omarbetades innehållet med stora innehållsförändringar som följd men 

med ambitionen att hålla plankostnaden. Åtgärder har tagits bort och tillkommit och 

innehållet i åtgärderna har ändrats till exempel förlängning av fler spår och förberedelse för 

samtidig infart som en följd av beslut om införande av ERTMS. Kostnadsförändringen för 

objektet efter plan 2010-2021 kan nästan helt hänföras till förändringen av innehållet för 

objektet.  

Jämfört med ursprunglig plan har den beräknade samhällsekonomiska lönsamheten ökat 

från 1,3 till 1,8 vilket indikerar att objektet blivit mer lönsamt. Men de stora 

innehållsförändringarna försvårar en fullständig analys av hur objektets lönsamhet 
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förändrats. Den NNK som redovisas i plan är en sammanvägning av beräknad 

lönsamhetsberäkningar för de åtgärder som ingår i objektet. Eftersom det har varit stora 

innehållsförändringar både i objektet och i de åtgärder som ingår i objektet i respektive plan 

är NNK vid färdigställande inte rättvisande.  

I underlaget till planerna anges att syftet med åtgärderna var att öka kapaciteten på 

Malmbanan för att främja tillväxten genom ökad regional arbetsmarknadsförstoring samt 

kostnadseffektivare godstransporter. Objektets förväntade effekter kan ha påverkats något 

då åtgärder tagits bort och funktionen inte alltid ersatts med annan åtgärd, dock har 

förändringarna genomförts utifrån gällande förutsättningar och objektets syfte. 
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4.3. Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet 

 

 

Åtgärd:  

Ny- eller ombyggnad av sex stycken mötesstationer (Brattby, Vännäs Norra, Vännäs by, 

Bastuträsk, Sävastklinten, Notviken. Kalltjärn och Vännäs östra utgick). 

Syfte:  

Syftet varierar något för de olika bangårdarna men för flertalet var målet förbättrad 

kapacitet. Även ökad arbetspendling, minskad drift- och underhållskostnad samt ökad 

konkurrenskraft för järnvägen anges. 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet ingick första gången i plan 2004 men har stora innehållsförändringar till plan 2010 

bland annat på grund av omarbetning i samband med uppdraget att revidera nationella 

planen 2007 (som en följd av omfattande kostnadsökningar) samt närtidssatsningen 2008. 

Till exempel utgick Kalltjärn, Sävastklinten och Vännäs Östra vid revideringen 2007 men till 

följd av närtidssatsningen kunde Sävastklinten lyftas tillbaka in i objektet. Generellt sett har 

de flesta åtgärder ingående i projektet en högre kostnadsnivå än i den ursprungliga planen. 

Det gäller framförallt åtgärder i Notviken, Brattby, Vännäs Norra och Sävastklinten som alla 

genomfördes under perioden 2008-2012. De största bidragande orsakerna till 

kostnadsökningarna för dessa åtgärder utgörs av ökad masshantering och det höga 

konjunkturläget i regionen vid genomförandet. Återstående etapper från plan 2004-2015 

kom inte med i plan 2014-2025 (Kalltjärn och Vännäs östra) och objektets totala slutkostnad 

blev en kostnadsminskning om knappt 10 % jämfört med plan 2004. 

Jämfört med första plan har kostnaden minskat vilket har medfört att den beräknade 

samhällsekonomiska lönsamheten ökat från cirka 1,8 till 2,1. Detta indikerar att objektet 
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blivit mer lönsamt men den slutliga utformningen överensstämmer inte med planerad 

utformning eftersom en mötesstation utgått och en hållplats fått nytt läge. Godstrafiken har 

minskat mellan de två första planerna medan persontrafiken ökat, vilket gör att det är svårt 

att säga hur trafikutvecklingen påverkat lönsamhetsberäkningarna. Även 

innehållsförändringarna som skett försvårar en fullständig analys av hur objektets 

lönsamhet förändrats och gör att NNK inte är rättvisande. 

Det övergripande målet med åtgärderna var att öka förutsättningar för positiv regional 

utveckling och tillväxt. Målet med de nya stationerna Brattby, Vännäs Norra, Sävastklinten 

och Notviken samt förlängningen av Bastuträsk var att förbättra kapaciteten. För Bastuträsk 

var målet även att minska drift- och underhållskostnaden och för Vännäs Östra att 

möjliggöra ökad arbetspendling med tåg mellan Vännäs-Umeå samt att öka järnvägens 

konkurrenskraft för norrgående trafik. Målen har till stor del uppnåtts även om åtgärder 

lagts till och tagits bort.  
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4.4. Rosersberg, anslutning kombiterminal 

 

Åtgärd:  

Byggnation av kombiterminal och överlämningsbangård 

Syfte:  

Stärka järnvägens roll i godstransportsystemet. En ny kombiterminal norr om Stockholm är 

nödvändig både ur regionalt och nationellt perspektiv. På överlämningsbangården 

omfördelas och slussas vidare ankommande och avgående godståg in och ut från 

terminalområdet. 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet ingick första gången i plan 2010-2021. Objektet var då i ett tidigt skede med ännu 

inte fullt utredda förutsättningar för åtgärden. I plan 2014 är objektet pågående och har 

fram till dess en kostnadsökning på nästan 30 %. En del av ökningen orsakades av externa 

krav på bullerskydd och anläggningsutformning samt ett internt beslut om modernisering 

av ställverket. Den andra delen är kopplad till flytt av Postens terminal till området vid 

Rosersberg som bland annat innebar krav på en mer omfattande överlämningsbangård. 

Byggstarten måste också tidigareläggas vilket möjliggjorde genom förskottering av Posten. 

En nedgång i marknadsläget vid tidpunkt för upphandlingar av entreprenaderna gjorde att 

objektet fick justera ner totalkostnaden och slutkostnaden blev endast 5 % högre jämfört 

med den ursprungliga kostnaden i planen 2010-2021. 

Den samhällsekonomiska lönsamheten bedöms vara i princip oförändrad sett över hela 

perioden. Förändringen i lönsamhet beror på kostnadsförändringarna, då det endast finns 

en nyttoberäkning. Någon hänsyn har inte tagits till den utökning av projektet som gjorts 

med anledning av postens flytt och förändring av ställverksmodell eftersom detta inte var 

med i plan 2010-2021, vilket innebär att lönsamhetsberäkningen vid färdigställande inte är 

rättvisande.  
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Målet med kombiterminalen i Rosersberg var att bidra till att stärka järnvägens roll i 

godstransportsystemet. Justeringar kopplat till Postens tillkommande terminalanläggning 

bedöms inte ha påverkat objektets förmåga att uppnå målen, därför bedöms måluppfyllelsen 

vara god. 
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4.5. Göteborg C, signalställverk m.m. 

 

Åtgärd:  

Ombyggnad av midja som möjliggör utökning med två spår, utbyte av signalställverk med 

mera. 

Syfte:  

Ökad kapacitet 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet innehöll inledningsvis de tre åtgärderna breddning av midja, byte av signalställverk 

och förberedelse för byte av signalställverk (Skandiahamnen). Plankostnaderna för senare 

planer har därför justerats med utfallet för dessa åtgärder. Innehållsmässigt är det ett 

homogent objekt med liten kostnadsförändring. Den totala kostnadsförändringen för 

slutkostnad jämfört med första plan är drygt 5 %. 

Samhällsekonomisk lönsamhet har bara beräknats för första plan, där breddning av midja 

ingår i objektet. I senare planer faller denna del ur objektet och endast reinvesteringsdelen 

kvarstår. Som regel har inga beräkningar gjorts av samhällsekonomisk lönsamhet för 

reinvesteringsobjekt, varför ingen lönsamhetsberäkning redovisas efter första plan. Det är 

således svårt att kommentera hur objektets lönsamhet förändrats.  

Syftet var att bibehålla och möjliggöra en fortsatt och förbättrad trafikering av Göteborgs 

central och ge tekniskt utrymme för ytterligare utbyggnad av järnvägsnätet i 

Göteborgsområdet. Reinvesteringen av det nya signaställverket har varit helt avgörande för 

att kunna upprätthålla en fungerande tågtrafik inom Göteborg C eftersom det tidigare 

ställverket var så gammalt att det inte längre fanns reservdelar att tillgå på marknaden och 
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inte heller möjligt att ansluta nya objekt så som till exempel Västlänken. Det bör därför 

kunna sägas att måluppfyllelsen varit god ifråga om att bibehålla tillgängligheten och att 

fortsatt tillhandahålla men också utveckla ett miljövänligt alternativ för resenärer på 

Göteborg C.  
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4.6. Pågatåg Nordost 

 

Åtgärd:  

Nybyggnad av 13 stycken och ombyggnad av två stycken stationer för kollektivt resande 

Syfte:  

Öka kollektivtrafikresandet i nordöstra Skåne och södra Småland. 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet togs första gången med i plan 2010-2021 efter initiativ från näringsliv, regioner och 

kommuner. Syftet var att skapa bättre förutsättningar för tågförbindelser i nordöstra Skåne 

och södra Småland. Ett genomförande- och finansieringsavtal tecknades mellan Banverket, 

de båda regionförbunden och åtta kommuner i januari 2010. Objektet ingick inte i förslaget 

till plan som lämnades in 2009 men ingick i den beslutade planen. 

I analysen har kostnaden i planen 2010 justerats med samfinansiering i regional plan. 

Revidering av prognoser gjordes successivt under projektets byggnation 2011-2014 och 

slutkostnaden är knappt 20 % högre än i första plan. Knappt hälften av ökningen är 

fördyringar på grund av underskattning av kostnaderna för geoteknik, signalteknik och 

vattenförhållanden. Till detta har tillkommit kostnader för att funktionsanpassa stationerna 

enligt EU-gemensamma krav (anpassning för funktionshindrade, till exempel prator och 

taktila stråk) samt beslutade tillägg till exempel extra mötesspår och förbigångsspår. 

Den beräknade samhällsekonomiska lönsamheten sjönk från -0,2 i första plan till -0,4 vid 

färdigställande vilket indikerar att objektets lönsamhet minskat. Detta beror på 

kostnadsfördyringen, dock har innehållet förändrats från den första beräkningen vilket 

innebär att lönsamhetsberäkningen kanske inte är rättvisande. Det är därför svårt att 

entydigt säga hur lönsamheten förändrats. 



 
 
 
 
 
  Sida 31 (84) 

Syftet var att skapa ett hållbart trafiksystem och att göra kollektivtrafiken i nordöstra Skåne 

och södra Småland mer attraktiv. Kostnadsökningarna var nödvändiga för att uppnå den 

önskad måluppfyllelse avseende tillgänglighet, säkerhet och miljö. Trots 

innehållsförändringarna bedöms målen vara uppfyllda.  
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4.7. Farled till Gävle  

 

Åtgärd:  

Fördjupning och breddning av farleden till Gävle 

Syfte:  

Göra det möjligt för större fartyg än idag att på ett säkert sätt angöra Gävle samt minska 

restriktioner vid mörker, sikt och hård vind samt att förbättra logistiken i hamnen. Sänkta 

transportkostnader för näringslivet och förbättrad säkerhet.  

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet ingick första gången i plan 2010. I plan 2014 var objektet pågående och hade fram 

till dess en kostnadsökning på ca 20 %. Ökningen orsakades främst av tillkommande behov 

av hantering av berg, genom sprängning i samband med muddringen av Holmuddsrännan. I 

slutändan blev muddringen något mindre kostsam än beräknat. Samtidigt har en viss 

kostnadsökning skett beroende på ytterligare miljöprovtagning och analyser (på begäran av 

länsstyrelsen) varför slutkostnaden endast är marginellt lägre än vid plan 2014.  

Den lönsamhetsberäkning som togs fram vid färdigställande 2015 påvisade att lönsamheten 

sjunkit något, till följd av fördyringarna. Men även efter detta bedömdes åtgärden vara 

lönsam.  

Syftet med att fördjupa och bredda farleden så att större fartyg kan passera är att förbättrat 

både säkerhet och kapacitet. Måluppfyllnaden antas vara god eftersom det inte finns några 

innehållsförändringar som bör påverka objektets mål.  
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4.8. Tunneln genom Hallandsås (efter omstart) 

 

Åtgärd:  

Utbyggnad av dubbelspår genom Hallandsås. 

Syfte:  

Ökad kapacitet. Tåg behöver inte längre ledas om via andra längre vägar.  

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Tunnelbygget startade 1992 men stoppades 1997 på grund av giftiga utsläpp. År 2001 tog 

regering och riksdag beslut om att återuppta bygget, vilket skedde 2003. Cirka 2/3 av 

tunnelrören återstod att bygga när den nya tunnelborrmaskinen startade hösten 2005. 

Borrmaskinen var speciellt anpassad för Hallandsås geologi. För att bygga en tät och stabil 

tunnel som klarar miljökraven valdes en tunnelborrmaskin som byggde ett vattentätt rör 

bakom sig. En problemfylld start vid drivningen med tunnelborrmaskinen ledde till att 

kontraktet med tunnelentreprenören omförhandlades 2008. Förhandlingarna resulterade i 

att budgeten höjdes med ca 1700 mnkr. Detta tillsammans med en innehållsförändring, 

ökade behov av förbehandlingar av tunnelkroppen samt högre riskvärdering ledde till att 

totalkostnaden beräknades öka väsentligt. Efter justering av att upparbetade kostnader före 

omstarten som inte ingick i planbeloppet för plan 2004-2015 är ökning mellan plan 2010-

2021 och 2004-2015 30 %. Slutkostnaden är 35 % högre jämfört med första plan efter 

omstart. 

Lönsamhetsberäkningarna tyder på att lönsamheten för projektet varit oförändrad, trots 

den markanta kostnadsökningen. Det är dock problematiskt att jämföra hur lönsamheten 
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för objektet förändrats då olika kostnader använts vid beräkningarna. Vid plan 2010-2021 

subtraheras kostnader för jämförelsealternativ ifrån den samhällsekonomiska 

investeringskostnaden medan de uppdaterade lönsamhetsberäkningarna till plan 2014-

2025 och färdigställande baseras på anläggningskostnad i plan. Något som ytterligare 

försvårar analysen är att lönsamhetsberäkningen som ligger till grund för färdigställande är 

en samhällsekonomisk kalkyl från 1998 och baseras på en enkelspårslösning (ESP), trots att 

det som byggts är dubbelspår. Detta gör att den redovisade lönsamheten inte är rättvisande. 

Det är således svårt att säga hur lönsamheten förändrats. 

Åtgärdens syfte var att öka godstrafikens kapacitet och minska restiderna mellan Göteborg 

och Malmö, genom att bygga dubbelspår på sträckan Båstad norra–Viarp. Då objektets 

innehåll inte förändrats nämnvärt bedöms måluppfyllnad vara god. På grund av projektets 

historia har stort fokus legat på miljöfrågorna i projektet. Miljöpåverkan har begränsats i 

byggskedet och inte lett till någon kvarstående påverkan av betydelse. Åsen är sedan länge 

"friskförklarad". 
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4.9. Skutskär - Furuvik, dubbelspår  

 

Åtgärd: Utbyggnad till dubbelspår 

Syfte: Ökad kapacitet, högre hastighet samt möjliggöra utökad regional och interregional 

persontrafik. 

Vad har hänt under objektets ”livstid”: Objektet ingick första gången i plan 2004-2015. Det 

var då i ett tidigt skede och hade stora kostnadsförändringar (nästan 85 %) fram till plan 

2010, både på grund av kostnadsökningar och innehållsförändringar. Tillkommande 

åtgärder på grund av nya krav var bulleråtgärder och cirka 11 000 m suicidstängsel. Objektet 

är öppnat för trafik men inte ekonomiskt avslutat på grund av tvist med entreprenör. 

Sjunkande prisnivåer och gynnsamt marknadsläge gör att slutkostnaden bedöms sjunka och 

stanna på en 40 % ökning jämfört första plan.  

Den ursprungliga samhällsekonomiska kalkylen inför planen 2004-2015 har inte gått att 

återfinna, varför fullständig analys inte gått att genomföra. Trafikutvecklingen är positiv 

både för gods- och persontrafik vilket har en positiv effekt på lönsamheten medan 

kostnadsökning i projektet har påverkat lönsamheten negativt, förutsatt allt annat lika. 

Kostnadsminskningen mellan plan 2010-2021 och färdigställande har inneburit att NNK 

förbättrats från 0,2 till 0,51 och indikerar att objektet blivit mer lönsamt. 

Målet med åtgärden var att öka kapacitet på sträckan och ta bort den sista flaskhalsen 

mellan Gävle-Storvreta. Inga innehållsförändringar har gjorts som bedöms påverka dess 

kapacitet, därför bedöms måluppfyllelsen vara god.  
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4.10. Malmö Fosieby – Trelleborg och Vägsystem Trelleborgsbanan 

 

Åtgärd:  

Utbyggnad och förlängning av mötesspår, nya stationer för resande, fem planskilda 

korsningar samt två km komplettering till dubbelspår. 

Syfte:  

Ombyggnad så att banan även kan klara regionala persontåg. 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet togs med i plan första gången 2004-2015. Objektet var då i tidigt skede i 

planprocessen, varför det var stor osäkerhet kring åtgärdernas slutliga utformning och 

kostnad. Inför plan 2010-2021 hade kunskapen om objektet ökat och omfattning och 

kostnader specificerats tydligare jämfört med tidigare. Detta medförde också en stor 

kostnadsökning om 60 % (213 mnkr).  Vissa delar av projektet hade kommit så långt att de 

startade redan 2011 samtidigt som arbete pågick med att ta fram väg- och järnvägsplaner för 

andra delar. Hela objektet öppnades för trafik sent 2015. Slutkostnaden hade då stigit med 

105 %. Den stora ökningen förklaras av höjd ambitionsnivå för de tre stationerna, utbyggnad 

av kraftförsörjningen på driftsplatserna samt komplettering av dubbelspår. Förstärkningen 

av kraftförsörjningen var nödvändig för att möjliggöra regionaltågstrafik som var syftet med 

objektet. Finansieringsavtal med externa finansiärer/kravställare som medgett stora 

förändringar. 

Den första lönsamhetsberäkningen för plan 2004-2015 avser hela Godsstråket genom Skåne 

där Trelleborgsbanan bara är en del. Det är därför svårt att jämföra projektets lönsamhet 

med plan 2004-2015 när dess omfattning mellan planerna skiljer sig så markant. 
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Lönsamhetsberäkningarna visar att lönsamheten minskat från plan 2010-2021 till 

färdigställande på grund av kostnadsökningen. 

Syftet med åtgärden var att införa regional tågtrafik på Trelleborgsbanan för att binda 

samman Skånes olika delar med förbättrad kollektivtrafik. Antalet resenärer i Västra 

Ingelstad har redan överträffat prognosen för år 2020. De två andra stationerna, Östra 

Grevie och Trelleborg har ett resande som redan börjar närma sig prognosen för år 2020. 

Jämför man det tidigare bussresandet med dagens kombinerade buss- och tågresande har 

ökningen varit hela 18 procent. Måluppfyllelsen bedöms därför vara god. 

  



Sida 38 (84) 

4.11. E18 Trafikplats Viggbyholm  

 

Åtgärd:  

Ombyggnad av trafikplats 

Syfte:  

Förbättra kapaciteten i trafikplatsen 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objekten togs med i plan första gången 2010-2021. Objektet var då i förstudieskede och det 

fanns fortfarande flera möjliga utformningar. I plan 2014 - 2025 hade objektet utökats och 

även trafikplats Roslags-Näsby ingick i samma objekt. Samtidigt hade också trafikplats 

Viggbyholm fått en mindre omfattande utformning än i plan 2010 och produktionen hade 

påbörjats. Under byggskedet upptäcktes en felprojektering som medförde kostnader för 

omprojektering och högre entreprenadkostnader. Slutkostnaden för delen tpl Viggbyholm 

blev dock ca 20 % lägre än kostnaden i första plan.  

Effektberäkningarna som ligger till grund för de samhällsekonomiska kalkylerna är gjorda 

med olika kalkylverktyg. I planen 2010-2021 har Vissim använts och i planen 2014-2025 har 

objektet analyserats med Dynameq. Den samhällsekonomiska kalkylen från planen 2010-

2021 omfattar restidsnyttor och trafiksäkerhetsnyttor. I kalkylen från planen 2014-2025 har 

endast restidsnyttor beräknats. Skillnaden mellan kalkylverktygen gör att kalkylerna inte är 

helt jämförbara. Dessutom har utformningen mellan planen 2010 och 2014 förändrats från 

en enkel trafikplats till en cirkulationsplats vilket minskar restidsnyttorna, allt annat lika. Då 

den uppdaterade lönsamhetsberäkningen vid färdigställandet baseras på utformning 

gällande vid plan 2010, kan NNK vara missvisande. 
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Projektet är samfinansierat och vid plan 2010-2021 beräknades lönsamheten utifrån den 

statligt finansierade delen av investeringskostnaden, medan plan 2014-2025 baserades på 

den totala investeringskostnaden inklusive medfinansiering. Den uppdaterade 

lönsamhetsberäkningen vid färdigställandet är en omräkning av NNK från plan 2010-2021, 

men med den totala kostnaden (inklusive medfinansiering). Detta medförde att 

anläggningskostnaden minskade. Slutkostnaden är något lägre än plankostnaden 2010-2021 

men lönsamheten i den ursprungliga kalkylen är överskattad eftersom NNK är beräknad 

enbart utifrån den statliga finansieringen. Sammantaget är det svårt att säga hur 

lönsamheten förändrats.  

Målet med åtgärden är att överbrygga de kapacitetsproblem som uppstått i anslutning till 

trafikplatsen. De förbättringsåtgärder som identifierades var att minska köer och förbättra 

framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikslag samt förbättra miljön för 

omkringboende. I det ursprungliga förslaget skulle en cirkulationsplats över E18 anläggas 

för att lösa de kapacitetsproblem som uppstått. Efter genomgång av olika alternativ valdes 

en enklare lösning med en ny bro bredvid den befintliga. Parallellt med detta valdes att 

bygga om en korsning till cirkulationsplats i anslutning till de nya broarna för att få till ett 

bättre trafikflöde. Den förändrade utformningen påverkar restiden men bedöms inte 

påverka objektets förmåga att uppfylla dess mål, måluppfyllelsen bedöms därför vara god. 
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4.12. E18 väster Karlstad (Björkåsmotet - trafikplats Skutberget) 

 

Åtgärd: 8 km 4-fältsväg (delvis i befintlig sträckning) inklusive en trafikplats och gång- och 

cykelväg. 

Syfte: Framkomlighet och förbättrad trafiksäkerhet 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet togs med i plan första gången 2010-2021 och var i skede arbetsplan. En översyn av 

arbetsplanen gjordes inför fastställelse av arbetsplanen 2012-2013 men denna påverkade 

inte totalkostnaden. Inför planen 2014-2025 skedde endast en prisnivåomräkning av 

kalkylen som låg till grund för planen 2010. Detsamma gäller för kostnadsunderlaget till 

regeringens beslut om byggstart 201412. Projektet har haft få innehållsförändringar och 

slutkostnaden blir knappt 20 % lägre än kostnaden i första plan. Detta berodde 

huvudsakligen på gynnsamt marknadsläge, kostnadsbesparande krav i 

förfrågningsunderlaget samt få ändrings- och tilläggsarbeten. 

Objektet visar på kraftigt ökad lönsamhet vilket beror på ökad trafik samt ökade restids- och 

trafiksäkerhetsnyttor. Den lägre slutkostnaden bidrar till ökad lönsamhet vid 

färdigställande.  

Målet med objektet är att öka tillgänglighet, transportkvalitet, trafiksäkerhet, miljö, samt 

regional utveckling. Utöver detta strävar objektet till att förbättra sträckan kring Sörmons 

vattentäkt samt att höja vägstandarden. Genom objektets färdigställande antas objektet ha 

uppfyllt målen.  
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4.13. E18 Västerås-Sagån  

 

Åtgärd: 

Befintlig 2+1 byggs om till motorväg.  

Syftet:  

Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Åtgärden gynnar arbetspendling och långväga 

godstransporter.  

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet togs med i plan första gången 2010-2021 och var då i förstudieskedet. Vid plan 

2014-2025 hade objektet startat produktionen. I analysen har plankostnaden 2014 justerats 

eftersom underliggande material tyder på att den var felaktig. Ett flertal 

innehållsförändringar genomfördes under byggskedet bl. a tillkom en trafikkontrollplats och 

uppdatering till ny VGU för att uppfylla nya TEN-krav. Kostnadsökningar tillkom för 

trafikanordningar och hantering av befintlig väg under byggtid.  Projektet utreddes, 

dimensionerades och lönsamhetsberäknades utifrån hastighetsgräns 120 km/h men i 

samband med öppnandet för trafik beslutades att sänka hastigheten till 110 km/h. En 

gynnsam upphandling medförde att slutkostnaden trots de ökade kostnaderna under 

byggskedet ändå är drygt 15 % lägre än kostnaden i första plan. 

Minskningen av anläggningskostnad till färdigställande har medfört att NNK ökat. 

Lönsamhetsberäkningarna har utgått ifrån att hastighet efter åtgärd är 120 km/h men 2013 
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beslutade Trafikverket att inte införa nya sträckor med 120 km/h varför hastighet vid 

färdigställande är 110 km/h. Detta innebär att de beräknade restidsvinsterna inte uppnås 

medan trafiksäkerheten förbättras vilket leder till att den uppdaterade 

lönsamhetsberäkningen kan vara missvisande. Det är således svårt att entydigt säga hur 

objektets lönsamhet förändrats. 

Målet med åtgärden var att öka tillgänglighet och förbättra trafiksäkerhet. Den 

hastighetssänkning som görs i samband med färdigställande ökar restiden men trots detta 

bedöms åtgärden bidra till ökad tillgänglighet, dock i mindre omfattning än vad som tidigare 

bedömts. Hastighetssänkningen bidrar även till att trafiksäkerheten ökar. Måluppfyllnaden 

bedöms därför vara god. 
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4.14. Rv 56 Stingtorpet – Tärnsjö 

 

Åtgärd:  

Ombyggnad till mötesfri landsväg ca 20 km 

Syfte:  

Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt skydda grundvattenmagasinet i 

Enköpingsåsen. 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet togs med i plan första gången 2004 - 2015 och var då i skede vägutredning med 

flera alternativa vägsträckningar. Underlag för plankostnaden har inte återfunnits och har 

inte kunnat härledas i tidigare underlag. Till planen 2010-2021 bedömdes kostnaderna öka 

med ca 30 %. Eftersom kostnadsunderlaget för föregående plan saknas är det svårt att 

avgöra orsaken till kostnadsökningen. Slutkostnaden landar knappt 15 % under 

plankostnaden 2004-2015. Möjliga förklaringar till detta är att arkeologikostnaden blev 

lägre än tidigare kalkyler, bra marknadsläge med låga anbud samt att projektet kunde 

öppnas för trafik före tidplan. Det var också ett välfungerande projekt med låga interna 

kostnader. Ett beslut togs i sent skede, efter synpunkter från allmänheten, att inte gräva bort 

den gamla vägen. Detta påverkade också kostnaden för projektet positivt.  

Jämfört med ursprunglig plan har den beräknade samhällsekonomiska lönsamheten ökat 

från 1 till 1,8. I planen 2004-2015 antogs att hastigheten efter åtgärd skulle vara 90 km/h 

medan i planen 2010-2021 användes 100 km/h som hastighet efter åtgärd vilket ökar 
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restidsnyttan men minskar trafiksäkerhetsnyttan. Sammantaget har denna förändring 

troligtvis en positiv effekt på nettonuvärdet, särskilt då effektsambandet för trafiksäkerhet 

skrivs ner inför planen 2010-2021. Tillsammans bidrar den positiva trafikutvecklingen, den 

ökade restidsnyttan samt den lägre slutkostnaden till att objektets lönsamhet ökar.  

Målet med objektet vara att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet samt skydda 

grundvattenmagasinet i Enköpingsåsen. Eftersom inga större innehållsförändringar skett 

antas heller ingen större förändring i objektets förmåga att nå målen. Därmed antas 

måluppfyllelsen i stort vara god. 
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4.15. E6.01 Trafikplats Spillepengen 

 

Åtgärd: Ombyggnad till planskild trafikplats.  

Syfte: Öka tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet 

Vad har hänt under objektets ”livstid”: Principutformningen för objektet har inte ändrats 

under planeringen. Objektet har en liten kostnadsökning främst beroende av att den långa 

bron underskattades i första kalkylen. Under byggskedet kunde stora besparingar göras 

genom innovativt industriellt byggande. Samtidigt har summan för ÄTA-arbeten (ändringar 

och tilläggsarbeten) varit onormalt höga. Orsaken var att man hade gjort misstag i 

projekteringen. Den slutliga kostnaden är därför något högre än i första plan, 2004-2015. 

Effektberäkningarna som ligger till grund för de samhällsekonomiska kalkylerna är gjorda 

med olika kalkylverktyg. Vid planen 2004-2015 beräknades effekterna med Capcal, vilket 

sannolikt medförde en viss överskattning av effekterna eftersom effekter på restid för hög- 

och lågtrafik, fordonskostnader samt trafiksäkerhet beräknas. Medan effekterna vid plan 

2010-2021 beräknades med Vissim där endast restidseffekter i högtrafik beräknats. 

Eftersom beräkningarna inte är helt jämförbara går det inte att entydigt säga hur 

lönsamheten förändrats.  

I samband med plan 2004-2015 anges att huvudsyftet med åtgärden är att öka 

tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Den planerade åtgärden bedöms ge en 

väsentligt ökad kapacitet och en god måluppfyllelse. Eftersom inga större 

innehållsförändringar skett antas heller ingen större förändring i objektets förmåga att 

uppfylla dess mål. Därmed antas måluppfyllelsen i stort vara god. 
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4.16. E22 Sölve – Stensnäs 

 

Åtgärd:  

Mötesseparering genom utbyggnad till motorväg i ny sträckning.  

Syfte:  

Öka tillgängligheten och trafiksäkerheten, samt förbättra tätortsmiljöerna. 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet togs med i plan första gången 1998 och var då i skede vägutredning. Under 

projekteringsfasen ökade kostnaderna efterhand i takt med ökad kunskap om objektet och 

dess förutsättningar. Även om man i tidiga skeden har lagt på riskreserver för svåra 

förhållanden, har dessa bedömningar varit otillräckliga. Vid plan 2010 hade objektet 

kommit så långt att det var i skede arbetsplan. Jämfört med första planen var 

kostnadsökningen då 25 %. Innehållsförändringarna har sammantaget varit små. 

Sträckningen och den planerade trafikplatsen har varit i huvudsak oförändrad. Bredden på 

vägen och utformningen av sektionen har förändrats flera gånger, men de står för en relativt 

liten del av kostnadsförändringarna. Den slutliga kostnadsökningen är marginell, knappt 5 

% bland annat på grund av en gynnsam upphandling. 

LCC-perspektivet var en bidragande orsak till att bredden ökades från 18,5 m till 19,5 m. 

Belastning och beläggningsslitaget blir lägre med bredare körfält, vilket ger lägre 

underhållskostnad under lång tid och motiverar en något högre anläggningskostnad.  

Analysen visar på en kraftigt ökad lönsamhet i plan 2004-2015 som främst beror på ökad 

trafik och ökad restidsnytta. I plan 2010-2021 är trafikutvecklingen fortsatt positiv men 

revideringarna av effektsambanden för trafiksäkerhet gör att trafiksäkerhetsnyttorna 
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minskar markant. Den lägre slutkostnaden bidrar till att objektets lönsamhet sammantaget 

ökar. 

Målet med objektet var att förbättra framkomligheten för genomfartstrafik, öka 

trafiksäkerheten och minska trafikens störningar längs befintlig väg. Eftersom inga större 

innehållsförändringar skett antas heller ingen större förändring i objektets förmåga att nå 

målen. Därmed antas måluppfyllelsen i stort vara god.  
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4.17. E20 Norra Länken  

 

Åtgärd:  

Utbyggnad av 3 km tunnel med anslutningar 

Syfte:  

Ökad säkerhet, bättre framkomlighet samt minskat buller och förbättrad luftkvalitet 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet togs med i plan första gången 2004-2015. Planbeloppet var 270 mnkr lägre än 

beräknat på grund av besparingskrav. Inför planen 2010-2021 gjordes en översyn av tidigare 

kalkyler vilket resulterade i nästan 40 % högre totalkostnad. Skälen till översynen var bland 

annat att fånga in kostnader för den komplexa tunnelpassagen under Bellevue, den nya EU-

normen för tunnelsäkerhet, överprövningar och den utdragna planprocessen.  Det var även 

högtryck på anläggningsmarknaden och de anbud som lämnades för de första 

entreprenaderna pekade på en påtaglig kostnadsökning för projektet. Inför planen 2014-

2025 hade projektet kommit ganska långt i genomförandet. Detta gjorde att en del tidigare 

uppskattningar och antaganden nu kunde justeras vilket resulterade i kostnadsförändringar. 

Den förändrade Nationalstadsparkslagen (initierat av Trafikverket) samt färre antal 

ändrings- och tilläggsarbeten tillsammans med en effektivare riskhanteringsprocess och 

några gynnsamma upphandlingar sänkte den bedömda totalkostnaden betydligt. 

Slutkostnaden landade på drygt 5 % ökning jämfört med första plan. 

Inför plan 2004-2025 var Sampers ett nytt system under utveckling så inga objektanalyser 

genomfördes med Sampers/Samkalk och Norra Länken bedömdes inte vara lämplig att 

analysera med det samhällsekonomiska kalkylverktyget EVA. Därför finns endast en 

nyttoberäkning för objektet, kostnadsminskningen medför därför att objektet visar på ökad 
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lönsamhet. Öppnandet av Norra länken kunde genomföras cirka 1 år tidigare jämfört med 

den ursprungliga tidplanen vilket beräknades ge positiva samhällsekonomiska nyttor på 

drygt 200 mnkr, främst i form av restidsvinster för bilister. 

Målet med objektet var att avlasta de nordöstra delarna av Stockholms innerstad som då 

hade hårt trafikerade gator. Följden var en bristande framkomlighet, trafiksäkerhet och 

dålig stads- och boendemiljö. Genom att förlägga trafiken under mark var tanken att bidra 

till ökad säkerhet samt bättre framkomlighet och miljö. Objektet har i sin helhet byggts 

såsom det varit planerat, således bedöms måluppfyllnaden vara god.  
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4.18. Väg 40 Ulricehamn, Rångedala – Hester 

 

Åtgärd:  

Mötesseparering genom utbyggnad till fyrfältsväg i ny sträckning.  

Syfte:  

Öka tillgängligheten och trafiksäkerheten, samt förbättra miljön för boende utmed vägen. 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Planeringen av objektet har pågått under mycket lång tid (1993-2012) och togs med i plan 

första gången 1998. Omtag fick göras i de tidiga skedena genom införandet av ny miljöbalk 

1999, vilket också innebar att andra krav i regelverk hann att ändras över tid med ökade 

kostnader som följd. Dokumenterade kostnadsunderlag saknas från skedena förstudie och 

vägutredning, varför objektets innehåll inte går att verifiera mot angivna kostnader i plan 

från dessa skeden. Största kostnadsökning drygt 40 % har skett från det att objektet 

spelades in i plan för första gången till det att vägutredning avslutades vilket låg till grund 

för planen 2004. Plankostnaden i plan 2004 hade reducerats med 163 mnkr efter 

besparingskrav. Ökad kunskap i vägutredning och arbetsplan om väglinje och innehåll, 

såsom broar, trafikplatser mm, har resulterat i en högre kostnad jämfört med den första 

kostnadsbedömningen. I senare skeden har tillkommande krav enl. VGU ökat kostnaden för 

vägräcken. Projektet upphandlades i tre utförandeentreprenader under 2012 och 2013 

under lågkonjunktur, med god konkurrens och slutkostnaden är drygt 50 % högre än första 

plan.  

I skede arbetsplan beslutades om att klä in bergtunneln. Taket kläddes in med en 

bergförankrad duk med ett ytskikt av sprutbetong för att förhindra att istappar faller ner. 

Åtgärden bedöms ha minskat projektets totala livscykelkostnad. 
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Objektets lönsamhet har utvecklats positivt från planen 1998-2007 fram till slutförandet 

trots att slutkostnaden är betydligt högre kostnad än i första plan. Den kraftiga ökningen av 

lönsamheten beror bland annat på ökad trafik, ökad restids- och trafiksäkerhetsnytta samt 

reviderade hastighets- flödessamband vilket leder till ökade restidsvinster. Efterföljande 

minskning av objektets lönsamhet kan bland annat förklaras av revideringen av 

effektsambandet för trafiksäkerhet vilket kraftigt minskar trafiksäkerhetnyttorna. Den 

uppdaterade lönsamhetsberäkningen vid färdigställande visar en oförändrad lönsamhet 

eftersom kostnaden endast ökat marginellt.  

Enligt beslutsunderlag för objektet inför planperioden 2004-2015 var syftet med åtgärden 

att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet och att förbättra miljön för boende längs med 

vägen samt bidra till en regional utveckling. Den högre slutkostnaden har bidragit till en 

förbättrad måluppfyllelse för miljö, exempelvis genom åtgärder på vägen i form av tätskikt 

för att förhindra dagvatten att nå Ulricehamns grundvattentäkt, flera faunapassager och 

kompensationsåtgärder. De smärre förändringar som gjorts i objektets innehåll bedöms 

annars inte påverka objektets måluppfyllnad, därför bedöms måluppfyllelsen vara god.  
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4.19. E6 Rabbalshede-Värmlandsbro, delen Pålen-Tanumshede 

 

Åtgärd:  

7 km motorväg delvis i tunnel 

Syfte:  

Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Sträckan Pålen -Tanumshede ingick i planerna 1998-2007 och 2004 - 2015 som en del av 

objektet E6 Rabbalshede-Tanumshede. Efter regeringens avslag om tillåtlighet under 2005 

delades objektet upp i två nya objekt inför planen 2010-2021, E6 Rabbalshede-Pålen och E6 

Pålen-Tanumshede. Vägverket fick i uppdrag att fortsätta utreda ett alternativ som inte 

hotade världsarvets värden i Tanum. I analysen har plankostnaderna för planerna 1998 och 

2004 justerats för att motsvara endast delen Pålen-Tanumshede. I plan 2010-2021 ingår 

delen Pålen -Tanumshede som eget objekt. Objektet var i utredningsskedet och en 

osäkerhetsanalys avseende förordat alternativ låg till grund för kostnaden. Regeringen 

godkände i juni 2009 det förordade alternativet. Den nya sträckningen innebar att en del 

gick i tunnel vilket medförde en kostnadshöjning om ca 20 mnkr jämfört med om vägen 

lagts i skärning genom berget. Vägstandarden hade också ändrats från tidigare fyrfältsväg 

till motorväg med en bredare sektion, 19,5 m mot tidigare 18,5. Orsaken var regelförändring 

i VGU. Entreprenaden handlades upp under 2012 och slutkostnaden var ca 100 mnkr lägre 

jämfört med planen 2010. Den huvudsakliga orsaken var lägre entreprenadkostnad jämfört 

med projektets bedömning. Jämfört med justerat värde för 1998 års plan har kostnaden 

ökat med drygt 50 %. 

Delen Pålen-Tanumshede var i de tidiga planerna en del av den längre sträckan 

Rabbalshede-Tanumshede och vid plan 2010-2021 saknas lönsamhetsberäkning för aktuell 

sträcka. Man har också valt att vänta med uppföljningen av lönsamhet till dess att delen 
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Pålen-Rabbalshede färdigställs. På grund av de stora innehållsförändringarna är det svårt 

att uttala sig angående lönsamheten för projektet och därför redovisas ingen NNK. 

Syftet var att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på en utsatt sträcka, samt bidra 

till en positiv regional utveckling. Vidare går sträckan Pålen-Tanumshede genom ett 

världsarvsområde, vilket ökar betydelsen för åtgärder som syftar till att bevara miljö och 

fornlämningar. Åtgärdens genomförande antas förbättra tillgänglighet varför målen bedöms 

vara uppfyllda. 
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4.20. E4 Sundsvall 

 

Åtgärd:  

Tre km 2+1 – väg samt 19 km fyrfältsväg med planskilda korsningar samt en bro över 

Sundsvallsfjärden. 

Syfte:  

Ökad säkerhet, förbättrade möjligheter till arbetspendling och förbättringar för näringslivets 

godstransporter 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Dåvarande Vägverket och Sundsvall kommun har utfört ett flertal utredningar sedan 1950-

talet. År 2001 enades Sundsvalls kommun, länsstyrelsen i Västernorrland och Vägverket 

Region Mitt om den nu föreslagna dragningen av E4 Sundsvall, varefter tillåtlighetsansökan 

skickades in till regeringen 2002. Ansökan togs inte upp till prövning bland annat eftersom 

förslaget inte löste konflikten mellan riksintressen. Objektet togs med i planen 2004-2015 

och var då i utredningsskedet. I juni 2007 kompletterades tillåtlighetsansökan med en 

reviderad korridor. Objektet togs med i närtidssatsningen bland annat utifrån 

förutsättningar för finansieringsbidrag med broavgift. Beslut om tillåtlighet 2009.  

När objektet togs med i plan 2010-2021 hade kostnaderna ökat med nästan 50 %. Objektet 

var då i arbetsplaneskedet. Kostnadsutvecklingen i projektet visar ett typiskt mönster för ett 

stort och komplext projekt med ökade kostnader under projekteringsfasen. En större 

förändring var att under arbetsplaneskedet ändrades utformningen så att E4 var 

överliggande i trafikplatserna vid brofästena för att få en bättre linjeföring.  Den största 

enskilda avvikelsen mellan nationella planen 2010-2021 och slutkostnaden är mark- och 
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fastighetsinlösen inklusive ersättning för rörelseskada. Budget för mark och 

fastighetsinlösen i planen 2010-2021 var 50 mnkr och utfallet blev cirka 500 mnkr. 

Förändringen orsakades av ändrad Expropriationslagen respektive tidigare underskattad 

omfattning. Andra omständigheter i projektet var en förlikning med entreprenören på grund 

av konflikt mellan svensk och europeisk rättspraxis samt att under genomförandet gick en 

av entreprenörerna i konsortiet i konkurs. Initiala upphandlingsvinster och ett effektivt 

projektgenomförande har delfinansierat kostnadsökningarna (ca -340 mnkr). Slutkostnaden 

är drygt 55 % högre än i första plan. 

Den samhällsekonomiska kalkylen har beräknats med olika kalkylverktyg för plan 2004-

2015 och plan 2010-2021, vilket innebär att kalkylerna inte är helt jämförbara. Analysen av 

NNK indikerar dock att lönsamheten minskat kraftigt från första plan till färdigställande. 

Den sammanvägda effekten av minskad trafik, minskad restids- och trafiksäkerhetsnytta 

samt den högre kostnaden innebär att lönsamheten minskar.  

Syftet var att förbättra förhållandena i centrala Sundsvall gällande buller, luftkvalitet, 

trafiksäkerhet och framkomlighet. De åtgärder som genomfördes bedöms bidra till syftet 

eftersom trafik förflyttas från centrala Sundsvall. Beslutet att finansiera bygget med 

broavgifter minskar troligtvis den omflyttade trafiken från centrum till den nya sträckan på 

grund av undanträngningseffekten. Åtgärden bedöms ändå bidra till måluppfyllnad.  
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4.21. E4 Boviken – Rosvik 

 

Åtgärd:  

15 km Mötesseparering och höjd hastighet. Två stycken planskilda trafikplatser och 4 

stycken gång- och cykelväg-/vägportar planeras på sträckan. (gång- och cykelväg-/vägportar 

genomfördes inte eftersom kostnaden bedömdes överstiga nyttan. ) 

Syfte:  

Trafiksäkerhet samt bidra till utvecklingen av fyrkantsområdet Älvsbyn, Piteå, Boden och 

Luleå. 

Vad har hänt under objektets ”livstid”:  

Objektet ingick första gången i plan 2004- 2015 och var i skede förstudie. Plankostnaden 

hade jämfört med kostnadsunderlaget reducerats med 15 mnkr (prisnivå 2004-01) utifrån 

regeringsbeslut. Objektets tidsplan har successivt flyttats framåt vilket har inneburit att nya 

krav och interna beslut/praxis har hunnits införas som påverkat typ och omfattning av 

mitträcken. Detta medförde att räckeskostnaden fördubblades och höghastighetsräcken 

tillkom. Kostnaderna har successivt ökat och vid planen 2014-2025 hade totalkostnaden 

ökat med drygt 25 %. Objektet hade då påbörjat produktion. Under byggskedet ökade 

kostnaderna ytterligare och slutkostnaden är ca 60 % högre än i kostnaden i första plan. 

Orsaken till detta är bland annat fler ersättningsvägar samt att allmänna vägar som övergick 

till enskilda vägar krävde större åtgärder än planerat i samband med 

anläggningsförrättningar, krav på mer omfattande bulleråtgärder efter förändrad definition 

för väsentlig ombyggnad samt ökad omfattning av geotekniska förstärkningar. 

Tillkommande räcken (och bullerplank i större omfattning) ökar livscykelkostnaden jämfört 

med plan 2004-2015 i och med ökad anläggningsmassa. Balkräcken är billigare i drift än 

vajerräcken men oklart hur de sammantagna kostnaderna skiljer sig åt i ett LCC-perspektiv. 
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Lönsamheten för objektet har sammantaget minskat vilket bland annat beror på 

kostnadsfördyringen. Även den minskade effekten av trafiksäkerhetssatsningar på grund av 

reviderade effektsamband påverkar objektets lönsamhet negativt.  

Huvudsyftet med åtgärden är att förbättra trafiksäkerheten samt att bidra till utvecklingen 

av fyrkantsområdet Älvsbyn, Piteå, Boden och Luleå. Det bedöms inte finnas några 

innehållsförändringar som bör påverka åtgärdens måluppfyllnad, därmed antas 

måluppfyllelsen i stort vara god.  
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5. Aggregerad analys 

Trafikverkets investeringsverksamhet är exponerad för stora osäkerheter. För objekt som 

befinner sig i den fysiska planeringsprocessens tidiga skeden är sträckningen i terrängen 

ofta inte fastställd och osäkerheten avseende den slutliga utformningen är stor. En annan 

osäkerhetskälla är de ekonomiska konsekvenserna av nya bestämmelser och nya tvingade 

krav, till exempel EU-bestämmelser. Dessutom måste en mängd bedömningar göras av mer 

övergripande kostnadspåverkande osäkerhetsfaktorer, exempelvis 

konjunktur/marknadsläge, opinion, politiska beslut, lagstiftning, miljöåtgärder, tillgång till 

trafikerade anläggningar etc. Till dessa osäkerheter kan vi addera svårigheterna att tidigt i 

processen förstå och bedöma geotekniska och geohydrologiska förhållanden. Under de 

senaste åren har prisutvecklingen i bygg- och anläggningsbranschen varit mycket högre än 

uppräkningen av anslagen, vilket inneburit av köpkraften försämrats. 

För att analysera orsaker till kostnadsförändringar har 10 vanligt förekommande orsaker 

identifierats. Dessa bygger på de händelser som lyfts fram under insamlingen av underlag 

och som beskrivs i den objektvisa redovisningen. Det har inte varit möjligt att vikta de 

enskilda orsakernas betydelse för kostnadsförändringarna. 

 

Orsak Beskrivning 

Externa aktörers krav När externa aktörers behov leder till väsentliga innehålls- 

eller kostnadsförändring efter första plan. Inte externa 

aktörer i rollen som myndighetsutövare. 

Förändrade 

finansieringsförutsättningar 

Beslut som påverkar objektens finansiering och byggstart 

exempelvis regeringens besparingskrav 2004/2005 

respektive närtidssatsning 2008. 

Förändrat marknadsläge 

jämfört med kalkyl 

När ett objekt upphandlas till väsentligt högre eller lägre 

kostnad än kalkylerat och orsaken bedöms vara relaterad 

till konjunktur/marknadsläge. 

Lagar och regelverk Orsaker som tagits upp av respektive projekt på grund av 

förändrad lagstiftning (svensk/EU) och regelverk 

exempelvis bullerriktlinjer, VGU och Miljöbalken. 

Inkluderar andra aktörers myndighetsutövning. Se vidare 

Bilaga Fördjupning. 

Omtag efter första plan Objekt där ett lösningsförslag har förkastats eller väsentligt 

omarbetats mellan två planer.  

Osäkerhet i mark/vatten Kostnadsavvikelser mellan bedömda och verkliga åtgärder 

som till exempel förorenade massor, geoteknik, vatten eller 

arkeologi. 

Osäkert underlag första 

plan 

Objekt där första plan baseras på ett underlag som inte är 

tillräckligt utrett för att kunna beskriva åtgärdens innehåll 

och omfattning exempelvis förstudier med flera 

lokaliseringsalternativ. 
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Stor 

totalkostnadsförändring 

byggskede 

Med stor förändring avses +/- 20 % under byggskedet 

 

Stor 

totalkostnadsförändring 

planeringsskede 

Med stor förändring avses +/- 20 % under 

planeringsskedet. 

Stora innehålls- eller 

utformningsförändringar 

Objekt med väsentliga avvikelser som orsakats av 

innehålls- eller utformningsförändringar efter första plan. 

Med innehållsförändring avses något som påverkar 

objektets effekt eller funktion. 

 

En aggregerad analys av hur kostnadsförändringar påverkar lönsamhet är komplicerad 

eftersom det sker förändringar i beräkningsförutsättningarna mellan planerna samtidigt 

som de enskilda objekten skiljer sig vilket påverkar den samhällsekonomiska 

lönsamhetsberäkningen. Objekten skiljer sig bland annat avseende trafikslag, kalkylverktyg, 

omfattning av åtgärd och det kan därför vara svårt att dra entydiga slutsatser. En analys på 

objektsnivå har därför större värde, även om en sådan analys också medför osäkerheter. För 

en beskrivning av de övergripande förändringarna kring den samhällsekonomiska analysen 

se Bilaga Fördjupning. De generella förändringar påverkar alla objekt, det är dock svårt att 

säga exakt hur de påverkar enskilda objekt då det också beror på de objektsspecifika 

förutsättningarna. 

I tabellerna nedan har objekten ett ID nummer i första kolumnen. Detta nummer 

överensstämmer med numreringen i Kapitel 4. Syftet är att underlätta om man vill gå 

tillbaka och studera redovisningen av det enskilda objektet. 

5.1. Studerade objekt 

De studerade objekten har förutom trafikslag klassats utifrån tre olika typer av objekt 

• objekt som tillåtlighetsprövats eller inte 

• objekt som passerar genom tät bebyggelse 

• objekt som bedöms vara komplexa 

Klassningen för tät bebyggelse och komplexa objekt är en bedömning som har gjorts utifrån 

respektive objekts underlag och arbetsgruppens samlade kunskap om objekten. 
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Järnväg och sjöfart 

Av tabell 1 kan man utläsa att  

• Det är totalt nio järnvägsobjekt och ett sjöfartsobjekt 

• Ingen av objekten har krävt tillåtlighetsprövning 

• Tre objekt bedöms gå igenom områden med tät bebyggelse 

• Ett objekt är klassat som komplext. 

 

Tabell 1 Järnvägs- och sjöobjekt  

*Alternativt regeringens beslut om byggstart ** ö=ökad lönsamhet, m=minskad, oför= 

oförändrad 

Objektet Stambanan genom övre Norrland består av flera separata åtgärder som är i 

skedena järnvägsplan eller produktion vid sista plan. Trekanten är i skede järnvägsplan och 

övriga objekt är i produktion. 

Man kan konstatera att totala avvikelsen i slutkostnad jämfört första plan är mycket större 

än jämfört med sista plan. Detta är ett förväntat resultat eftersom flertalet av objekten var i 

produktionsskede vid sista plan och kunskap om innehåll och omfattning var säkrare.  

Baserat på det begränsade urvalet ovan går det inte att dra några säkra slutsatser om 

säkerheten i kostnadsbedömningarnas träffsäkerhet beroende av första planens skede. Det 

tre största avvikelserna (förutom Hallandsås som är speciell) varierar från 31 % billigare till 

105 % dyrare vid jämförelse mellan första plan och slutkostnad. Två av dessa är i 

förstudieskedet. Det tredje i skede järnvägsplan. För detta objekt beror den stora 

sänkningen på en mycket gynnsam upphandling/marknadsläge. 

Angående lönsamheten är bilden spretiga med fem objekt som har ökad lönsamhet, fyra 

som har blivit mindre lönsamma och ett med oförändrad lönsamhet. Det är svårt att säga 

vad detta beror på. 

Samtliga objekt har ett mål som omfattar någon form av ökad kapacitet eller stärka 

järnvägensroll roll vid godstransporter och/eller arbetspendling. Trots att många av 

objekten har förändrats innehållsmässigt bedöms de uppfylla de mål som formulerats.  

ID Objekt

Första 

plan

Skede 

första 

plan 

Slut-

kostnad/ 

första 

plan

Slut-

kostnad/

sista 

plan*

NNK 

förändring

**

Tillåtlig

-het

Tät 

bebygg-

else

Komplext 

projekt

1 Trekanten, mötesspår 2014 Järnvägspl. 69% 65%* ö

2 Malmbanan, ökad kapacitet 2010 Utredning 85% 97% ö

3

Stambanan genom övre Norrland, ökad 

kapacitet 2004 Förstudie 91% 105% ö

4 Rosersberg, anslutning kombiterminal 2010 Förstudie 105% 81% m

5 Göteborg C, signalställverk m.m. 2004 Utredning 106% 108% ö X

6 Pågatåg Nordost 2010 Förstudie 118% 101% m X

7 Farled till Gävle 2010 Förstudie 119% 99% m

8 Tunneln genom Hallandsås (efter omstart) 2004 Produktion 135% 104% oför X

9 Skutskär - Furuvik, dubbelspår 2004 Förstudie 140% 80% ö

10

Malmö Fosieby – Trelleborg och 

Vägsystem Trelleborgsbanan 2004 Förstudie 205% 122% m X

Totalt järnväg och sjöfart 129% 102%
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Väg 

Motsvarande sammanställning för väg visar att 

• Det är totalt 11 vägobjekt  

• Tre av objekten har första plan 1998. Två av dessa har en kostnadsökning på över 50 % 

vid jämförelse mellan slutkostnad och kostnad enligt plan 1998. 

• Fem av objekten har krävt tillåtlighetsprövning 

• Fyra objekt går igenom områden med tät bebyggelse 

• Två objekt är klassade som komplexa 

 

Tabell 2 Vägobjekt  

*Alternativt regeringens beslut om byggstart 

E18 väster Karlstad är i skede bygghandling och E6.01 Spillepengen är i skede arbetsplan vid 

sista plan. Övriga objekt är i skede produktion. 

Även vägobjektens totala avvikelse i slutkostnad jämfört första plan följer samma mönster 

som järnvägsobjekten även om skillnaden är något mindre. Fyra av vägobjekten har en 

avvikelse över 50 % jämfört med första plan. Tre av dessa är i förstudieskedet. Vid 

jämförelse mellan slutkostnad och sista plan är träffsäkerheten bra för den totala nivån. 

Generellt har lönsamheten för vägobjekten ökat. Detta beror troligtvis på de övergripande 

förändringar som skett kring den samhällsekonomiska analysen, för en fullständig 

beskrivning av dessa se Bilaga Fördjupning. 

De flesta vägobjekten har som syfte att öka trafiksäkerhet men det kan även finnas mål 

angående tillgänglighet, regional utveckling och miljö. Bland vägobjekten finns även tre 

trafikplatser/korsningar (Viggbyholm, Norra länken och Spillepengen) där kapacitetsökning 

är det främsta målet. De innehållsförändringar som genomförts bedöms inte ha påverkat 

objektens förmåga att uppfylla dess mål nämnvärt. 

ID Objekt

Första 

plan

Skede 

första 

plan 

Slut-

kostnad/ 

första 

plan

Slut-

kostnad/

sista 

plan*

NNK 

förändring

Tillåtlig-

het

Tät 

bebygg-

else

Komplext 

projekt

11 E18 Trafikplats Viggbyholm 2010 Förstudie 80% 98% ö X

12 E18 väster Karlstad (Björkåsmotet - trafikplats Skutberget)2010 Arbetsplan 81% 78%* ö

13 E18 Västerås-Sagån 2010 Förstudie 83% 82% ö x

14 Rv 56 Stingtorpet - Tärnsjö 2004 Utredning 87% 66% ö

15 E6.01 Trafikplats Spillepengen 2004 Bristanalys 103% 97% m X

16 E22 Sölve - Stensnäs 1998 utredning 104% 93% ö x

17 E20 Norra Länken 2004 Arbetsplan 106% 96% ö X X

18 Väg 40 Ulricehamn, Rångedala – Hester 1998 Förstudie 151% 102% ö x

19 E6 Rabbalshede-Värmlandsbro, delen Pålen-Tanumshede1998 Förstudie 153% 96% anges ej x

20 E4 Sundsvall 2004 Utredning 156% 101% m x X X

21 E4 Boviken – Rosvik 2004 Förstudie 160% 127% m

Totalt väg 117% 96%
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Vanligt förekommande avvikelseorsaker  

En sammanställning av de orsaker till kostnadsförändringar som tagits upp för respektive 

objekt ger följande bild.  

Tabell 3 Avvikelseorsaker alla objekt 

 

På totalen är de mest förekommande orsakerna:  

• Osäkert underlag första plan 

• Stora innehålls- och utformningsförändringar 

• Förändrat marknadsläge jämfört med kalkyl  

• Lagar och regelverk 

Dessa avvikelseorsaker sammanfattar på ett bra sätt de utmaningar som Trafikverket har att 

hantera i den långsiktiga planeringen och vid bedömning av kostnader. Många objekt är 

baserade på tidiga planeringsskeden där många parallella sträcknings- och 

lösningsalternativ utreds. Detta i sin tur innebär att objekten längre fram i 

planeringsprocessen ofta får stora innehålls- och utformningsförändringar i takt med att 

kunskap om förutsättningarna ökas. En annan stor utmaning med de planeringshorisonter 

som gäller för merparten av de namngivna objekten är att bedöma hur marknadsläget 

kommer att utvecklas. Exempel på de ”lagar och regelverk” som nämns är Miljöbalken, 

förändringar av ”Krav för vägar- och gators utformning” (VGU), EU - krav tunnel m.fl. 

En jämförelse mellan järnväg- och vägobjekt visar att för järnvägsobjekten förekommer 

”externa aktörers” krav för fem av de nio objekten (10 inkl. sjö). För vägobjekten är detta en 

orsak som inte har lyfts fram på ett tydligt sätt i underlaget. Orsakerna ”lagar och regelverk”, 

”förändrat marknadsläge jämfört med kalkyl” och ”förändrade finansieringsförutsättningar ” 

är mer förekommande för vägobjekten.  

  

Orsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21

Lagar och regelverk 4 7

Förändrade finansierings-

förutsättn. 3 7

Förändrat marknadsläge jmf 

med kalkyl 4 7

Externa aktörers krav 5

Omtag efter första plan 1 3

Osäkerhet under mark/vatten 3 5

Osäkert underlag första plan 8 7

Stor totalkostnadsförändring 

planering 4 6

Stor totalkostnadsförändring 

byggskede 3 4

Stora innehålls- eller 

utfrormningsförändringar 6 8

Järnväg och sjö Väg
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5.2. Större kostnadsavvikelser 

I syfte att se om det finns några gemensamma nämnare för objekt som har störst relativ 

avvikelse har vi valt att titta närmare på objekt med 

• kostnadsökning 20 % eller mer 

• kostnadsminskning 20 % eller mer 

Som jämförelse har vi också sammanställt de objekt som har en relativ avvikelse på ± 10 %. 

För att identifiera objekten har vi jämfört slutkostnaden både mot första och sista plan. 

 

Kostnadsökning 20 % eller mer  

Tabell 4 Objekt med 20 % kostnadsökning eller mer  

*Objekt Tunnel genom Hallandsåsen (efter omstart) är i produktion vid första planen. 

Gemensamt för alla objekt är att de var ett osäkert underlag som låg till grund när de lyftes 

in i den nationella planen första gången. Alla objekt utom Tunnel genom Hallandsås har 

dessutom en stor totalkostnadsförändring under planeringsskedet, stor innehålls- eller 

utformningsförändring samt påverkats av förändringar i lagar och regelverk. Alla objekt 

förutom Hallandsås är vid första plan i tidigt planläggningsskede och kalkylerna för dessa är 

genomförda innan nuvarande kalkylrutin infördes. Första plan är 2004 eller tidigare. Vid 

jämförelse mellan slutkostnad och kostnad vid sista plan har avvikelsen minskat betydligt. 

 

För Skutskär-Furuvik och Rv 40 har lönsamheten ökat trots att slutkostnaden jämfört med 

första plan ökat markant. Troligtvis beror detta på de förändringar som gjorts i 

ID Objekt Sl
u

tk
o

st
n

ad
 jä

m
fö

rt
 m

ed
 

fö
rs

ta
 p

la
n

 %

Sl
u

tk
o

st
n

ad
 jä

m
fö

rt
 m

ed
 

si
st

a 
p

la
n

 %

N
N

K
 f

ö
rä

n
d

ri
n

g

La
ga

r 
o

ch
 r

eg
el

ve
rk

Fö
rä

n
d

ra
d

e 

fi
n

an
si

er
in

gs
fö

ru
ts

ät
tn

.

Fö
rä

n
d

ra
t 

m
ar

kn
ad

sl
äg

e 

jm
f 

m
ed

 k
al

ky
l

Ex
te

rn
a 

ak
tö

re
rs

 k
ra

v

O
m

ta
g 

ef
te

r 
fö

rs
ta

 p
la

n

O
sä

ke
rh

et
 u

n
d

er
 

m
ar

k/
va

tt
en

O
sä

ke
rt

 u
n

d
er

la
g 

fö
rs

ta
 

p
la

n

St
o

r 
to

ta
lk

o
st

n
ad

s-

fö
rä

n
d

ri
n

g 
p

la
n

er
in

g

St
o

r 
to

ta
lk

o
st

-n
ad

s-

fö
rä

n
d

ri
n

g 
b

yg
gs

ke
d

e

St
o

ra
 in

n
eh

ål
ls

- 
el

le
r 

u
tf

o
rm

n
in

gs
fö

rä
n

d
ri

n
ga

r

8

Tunneln genom Hallandsås (efter 

omstart) 135 104 oför.

9 Skutskär - Furuvik, dubbelspår 140 80 ö

18

Väg 40 Ulricehamn, Rångedala – 

Hester 151 102 ö

19

E6 Rabbalshede-Värmlandsbro, 

delen Pålen-Tanumshede 153 96

an-

ges ej

20 E4 Sundsvall 156 101 m

21 E4 Boviken – Rosvik 160 127 m

10

Malmö Fosieby – Trelleborg och 

Vägsystem Trelleborgsbanan * 205 122 m
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beräkningsförutsättningarna och den positiva trafikutveckling som varit för båda dessa 

objekt. Vad som skiljer dessa två objekt från de objekt som har minskad lönsamhet är svårt 

att säga.  

Kostnadsminskning 20 % eller mer  

Tabell 5 Objekt med 20 % kostnadsminskning eller mer  

 

 

Gemensamt för dessa objekt är att ett gynnsamt marknadsläge har vägt upp de 

kostnadsförändringar som skett. Innehållsförändringar och förändrade krav har påverkat 

kostnaden positivt för majoriteten av dessa objekt. Det är också färre avvikelser som 

påverkat objekten. 

 

Samtliga objekt har en ökad lönsamhet. Varför lönsamheten ökat skiljer sig mellan objekten. 

För Viggbyholm, Trekanten och E18 väster Karlstad beror den slutliga ökningen i lönsamhet 

på kostnadsminskningen då den uppdaterade lönsamhetsberäkningen vid ÖFT baseras på 

lönsamhetsberäkning från första plan. En del av lönsamhetsökningen för Rv 56 kan också 

förklaras av kostnadsminskningen men det beror även på förändringar i 

beräkningsförutsättningar, ökad trafik och förändrad utformning vilken ökar restidsvinsten 

förutsatt allt annat lika. 

Kostnadsavvikelse < ± 10 % 

Tabell 6 Objekt med <± 10 % kostnadsavvikelse 
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1 Trekanten, mötesspår 69 65 ö

11 E18 Trafikplats Viggbyholm 80 98 ö

12

E18 väster Karlstad 

(Björkåsmotet - trafikplats 

Skutberget) 81 78 ö

14 Rv 56 Stingtorpet - Tärnsjö 87 66 ö
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3

Stambanan genom övre 

Norrland, ökad kapacitet 91 105 ö

15 E6.01 Trafikplats Spillepengen 103 97 m     

16 E22 Sölve - Stensnäs 104 93 ö

4

Rosersberg, anslutning 

kombiterminal 105 81 m

5 Göteborg C, signalställverk m.m. 106 108 ö

17 E20 Norra Länken 106 96 ö
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Som jämförelse till objekten med en kostnadsförändring ± 20 % har objekt där 

träffsäkerheten för de bedömda totalkostnaderna varit betydligt bättre studerats. I 

jämförelse med objekt med störst kostnadsfördyring har gruppen objekt med avvikelse   

± 10 % lyft färre avvikelseorsaker. Detta gäller i hög grad avvikelseorsaker kopplade till 

tidiga skeden och planeringsprocessen, ”osäkert underlag första plan” respektive ” Stor 

totalkostandsförändring planering”.  

Vid analysen har det inte varit möjligt att vikta de olika avvikelseorsakerna mot varandra 

varför det inte går att dra alltför långtgående slutsatser. Men det faktum att ett objekt saknar 

ett kryss i tabellen ovan signalerar att orsaken inte haft någon större kostnadspåverkan på 

objektet. 

Avvikelse beroende av hur många planer objekten ingått i 

Diagrammet visar hur många objekt som ingått i en, två, tre eller fyra planer och dess 

avvikelse mellan slutkostnad och plankostnad i de olika planerna. 

Diagram 4 Slutkostnadens variation jämfört med plankostnad beroende av antal planer som objektet 

ingått i 

 

Diagram 4 visar att alla objekt har varit med i en planomgång och den genomsnittliga 

slutkostnaden jämfört plankostnad är 122 %. Endast tre objekt har varit med i samtliga fyra 

planomgångar. I övrigt kan man se en tendens att skillnaden mellan slutkostnad och 

plankostnad minskar ju fler planrevideringar objektet ingått i.  
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5.3. Avvikelseorsaker exkl. komplexa objekt 

De objekt som klassats som komplexa objekten står för så nästan 75 % av totala volymen och 

ca 80 % av totala avvikelsen jämfört med första plan. Vid jämförelse med sista plan är totala 

avvikelsen för dessa objekt marginell. (20 miljoner kronor för en volym om drygt 25 

miljarder kronor). Vi har därför valt att ta bort dessa i den fortsatta analysen och redovisa 

dessa separat. 

Med komplext objekt avses objekt med hög totalkostnad (miljardbelopp), många parter 

inblandade, teknisk komplexitet med inslag av ny teknik och stor påverkan på befintlig 

trafik. Utifrån detta har följande objekt klassats som komplexa: 

• E4 Sundsvall 

• E20 Norra Länken 

• Tunnel genom Hallandsås 

Total slutkostnad exklusive de komplexa objekten uppgår till ca 8,8 miljarder. Den totala 

ursprungliga plankostnaden (det vill säga angiven kostnad i respektive objekts första plan) 

är cirka 7,5 miljarder kronor vilket ger en total avvikelse för slutkostnad jämfört med 

kostnad i första plan om 17 % (1,3 miljarder). Procentuellt sett är denna avvikelse lika stor 

för väg- respektive järnvägsobjekt och marginellt högre för sjöfartsobjektet. Den totala 

avvikelsen i jämförelse med sista plan är 4 % (vägobjekt 93 % och järnvägs- och 

sjöfartsobjekt 99 %). 

Tabell 7 Total slutkostnad (exklusive komplexa objekt) jämfört första respektive sista plan 

 

En sammanställning av de orsaker till kostnadsförändringar som tagits upp för respektive 

objekt ger en likartad bild när de komplexa objekten har tagits bort som för totalen. 

Trafikslag

Total 

slutkostnad

mkr

Slutkostnad

/första plan 

%

Slutkostnad

/sista plan

%

Järnväg 4319 117 99

Sjö 344 119 99

Väg 4126 117 93

Totalt 8789 117 96
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Tabell 8 Avvikelseorsaker exklusive komplexa objekt

 

 

De mest förekommande orsakerna är:  

• Osäkert underlag första plan 

• Stora innehålls- och utformningsförändringar 

• Förändrat marknadsläge jämför med kalkyl 

• Lagar och regelverk 

I den fortsatta analysen har vi studerat om det finns några skillnader avseende 

kostnadsavvikelser och dess orsaker mellan:  

• Olika typer av objekt 

o  Väg, järnväg, sjö 

o Objekt som är tillåtlighetsprövade respektive inte tillåtlighetsprövade 

o Objekt i tät bebyggelse respektive inte tät bebyggelse 

o Stora (> 500 mnkr respektive små (< 500 mnkr) investeringar  

• Skillnader mellan planomgångar (plan 1998-2007 respektive plan 2004- 2015 osv.) 

• Avvikelse beroende av underlagets planeringsmognad/skede.  

• Avvikelse beroende av underlagets kalkylmetod  

• Skillnader på grund av hur lång tid objektet pågått (första plan till ÖFT) 

 

Olika typer av objekt 

Tabellen nedan är en sammanställning av information om de olika grupperingarna och 

deras andel av den totala volymen samt slutkostnadens avvikelse jämfört första och sista 

Orsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lagar och regelverk 4 5

Förändrade finansierings-

förutsättn. 3 5

Förändrat marknadsläge jmf 

med kalkyl 4 7

Externa aktörers krav 5

Omtag efter första plan 1 2

Osäkerhet under mark/vatten 2 4

Osäkert underlag första plan 7 6

Stor totalkostnadsförändring 

planering 4 4

Stor totalkostnadsförändring 

byggskede 3 3

Stora innehålls- eller 

utfrormningsförändringar 6 6

Järnväg och sjö Väg
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plan. Tre typer av objekt; >500 mnkr, objekt som tillåtlighetsprövats samt objekt som 

bedöms gå igenom tät bebyggelse har en stor kostnadsavvikelse jämfört första plan.  

Tabell 9 Slutkostnad jämfört första respektive sista plan för olika typer av objekt 

 

I dessa tre grupper ingår totalt tio objekt. För åtta av dessa lyfts ”osäkra underlag i första 

plan” som avvikelseorsak och för sju av objekten framhålls ”lagar och regelverk” samt ”stora 

innehålls- och utformningsförändringar”, se tabell 10 nedan.  

Tabell 10 Avvikelseorsaker för olika typer av objekt 

 

När man tittar närmare på objekten kan man se att flertalet av dom uppfyller beskrivningen 

för mer än en typ till exempel > 500 mnkr och tillåtlighet. Objekten får anses ha relativt 

komplicerade förutsättningar jämfört med övriga objekt exklusive de komplexa objekten. 

Man kan också se att tre av objekten har en slutkostnad som stämmer väl jämfört med både 

kostnad i första och sista plan. Övriga objekt har avvikelser på en högre, och för några objekt 

mycket högre, nivå än genomsnittlig avvikelse för de olika typerna. 

 

Grupp Andel av 

total volym 

%

Total 

slutkostnad

Slutkostnad

/första plan 

%

Slutkostnad

/sista plan

%

Järnväg 49 4319 117 99

Sjö 4 344 119 99

Väg 47 4126 117 93

< 500 miljoner 34 2 951 95 89

> 500 miljoner 66 5 837 133 100

Tillåtlighet 33 2 909 130 97

Inte tillåtlighet 67 5 879 111 103

Tät bebyggelse 33 2 893 122 108

Inte tätbebyggelse 67 5 895 115 91

Totalt oavsett 

grupp 100% 8 789 117% 96%
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11 x E18 Trafikplats Viggbyholm 80 98

13 x E18 Västerås-Sagån 83 82

15 x E6.01 Trafikplats Spillepengen 103 97     

16 x x E22 Sölve - Stensnäs 104 93

5 x x Göteborg C, signalställverk m.m. 106 108

6 x x Pågatåg Nordost 118 101

9 x Skutskär - Furuvik, dubbelspår 140 80

18 x x Väg 40 Ulricehamn, Rångedala – Hester 151 102

19 x x

E6 Rabbalshede-Värmlandsbro, delen 

Pålen-Tanumshede 153 96

10 x x

Malmö Fosieby – Trelleborg och 

Vägsystem Trelleborgsbanan 205 122

Totalt 127 99
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Avvikelse beroende av planomgång 

Diagram 5 Slutkostnad jämfört första plan beroende av planomgång 

 

Av diagram 5 kan man utläsa att slutkostnaden jämfört med kostnaden i första plan varierar 

beroende av i vilken planomgång objektet första gången ingick i plan. På grund av det 

begränsade antalet objekt är det svårt att dra några slutsatser framförallt för planerna 1998 

respektive 2014. Man kan konstatera att träffsäkerheten för planen 2010 har varit betydligt 

bättre än planen 2004. En förklaring kan vara att underlaget till planen 2004 togs fram i en 

konjunktur som upplevdes som relativt gynnsam jämfört med 2008/2009 då underlaget till 

planen 2010 togs fram.  

Avvikelse beroende av objektens planeringsmognad/skede.  

Diagram 6 Slutkostnad jämfört plankostnad beroende av planeringsmognad 
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Diagrammet visar att träffsäkerheten i kostnadsbedömningarna är sämst i tidiga skeden. 

Största skillnaden är mellan förstudie- och utredningsskedena då avvikelsen (slutkostnad 

jämfört totalkostnad per skede) går från 126 % till 103 %. Objekt baserade på AP 

(arbetsplan)/JP (järnvägsplan) respektive Bygghandling har slutförts till lägre kostnad än 

plan. Detta kan delvis bero på att majoriteten av dessa objekts plankostnad kommer från 

planen 2010 där många signalerat att kostnadsnivån höjts på grund av ett hetare 

marknadsläge. När objekten handlades upp hade marknaden vänt nedåt igen.  

Avvikelse beroende av underlagets kalkylmetod  

Diagram 7 visar kostnadsavvikelse mellan slutkostnad och plankostnad beroende av vilken 

kalkylmetod som använts som underlag för objektets kostnad i plan. I gruppen  

”Div metoder tidiga skeden” ingår ett flertal äldre kalkylmetoder vilka inte ska användas. 

”VV kalkyl PM” användes inom Vägverket inför plan 2010. Övriga kalkylmetoder är de som i 

dagsläget användes i Trafikverket. Dagens rutiner infördes i samband med att Trafikverket 

bildades. Det är ett fåtal av de studerade objekten där dessa rutiner har används i de tidiga 

skedena.  

Diagram 7 Slutkostnad jämfört plankostnad beroende av använd kalkylmetod  

 

Diagrammet tyder på att det är först när objektet kommit att så långt att ställningstagande 

om lokalisering kan göras (före detta utredningsskedet) som det börjar bli möjligt att göra 

träffsäkra kostnadsbedömningar. Flera av de studerade objekten har flera alternativa 

lokaliseringar.  

Skillnader på grund av hur lång tid objektet pågått (första plan till ÖFT) 

Av Diagram 8 framgår att ju längre tid objektet pågår finns det en tendens till ökade 

kostnader jämfört med första plan. Objekten som pågått under lång tid har utsatts för fler 

förändrade förutsättningar som ändrade finansiering, förändringar i marknaden, förändrad 

krav och regelverk etc. 
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Diagram 8 Slutkostnad jämfört plankostnad i relation till antal år som objektet pågått efter första plan 

 

5.4. Avvikelseorsaker komplexa objekt 

De tre objekten som klassats som komplexa står för nästan 75 % av totala slutkostnaden för 

alla objekt och för 80 % av den totala avvikelsen mellan första plan och totala slutkostnaden.  

• Slutkostnad komplexa objekt: 25,4  miljarder kronor 

• Total kostnad första plan: 20, 4 miljarder kronor 

• Avvikelse mellan slutkostnad och första plan: 5 miljarder kronor (25 %) 

 

Tabell 11 Avvikelseorsaker för komplexa objekt 

 

För de komplexa objekten görs ingen aggregerad analys eftersom de är endast tre stycken 

och de är även olika till sin karaktär. Se vidare kapitel 4 Objektsvis redovisning. 
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17 E20 Norra Länken 106 96

8

Tunneln genom Hallandsås 

(efter omstart) 135 104

20 E4 Sundsvall 156 101



6. Förslag till förändringar i arbetssätt 

Praktiska utmaningar 

Under arbetet med att samla underlag för uppföljning av objektens kostnadsförändringar 

och dess 0rsaker har flera praktiska utmaningar påverkat arbetet med uppdraget. 

Huvuddelen av dessa har en koppling till att objekten pågått länge och att fokus för 

uppdraget är objektens planeringsskeden. Som vi illustrerat i kapitel 3 har mycket hänt både 

inom Trafikverket och i omvärlden. Nedan listas några av de utmaningarna som hanterats 

under uppdraget och som utgjort underlag för diskussion om eventuella förbättringar av 

Trafikverkets arbetssätt. 

• Objektens innehåll och förutsättningar har förändrats över tid 

• Arbetssätt och krav har förändrats till exempel för underlag till planerna 

• Beräkningsförutsättningar för samhällsekonomiska kalkyler har förändrats mellan 

planerna 

• Organisationen har förändrats över tid, nyckelpersoner har slutat 

• Dokumenthantering och systemstöd har förändrats till exempel Banverkets OBS-

databas 

• Alla överväganden har inte dokumenterats i projekten till exempel kriterier för val 

av tekniska lösningar, optimering av LCC-kostnader etc.  

• Olika prisnivåer och otydlighet om vilka prisnivåer som använts.  

• I planerna har fasta och löpande priser blandats (utfall i löpande pris, återstående 

kostnader i fast pris).  

 

Förbättringsförslag 

Den uppföljning som genomförts inom ramen för detta uppdrag är en uppföljning av 

historiska data. Detta innebär att en hel del förbättringar redan har genomförts som skulle 

ha underlättat denna uppföljning. Ett exempel är kraven på underlag och redovisning av 

föreslagna objekt till planen 2018-2029 där bland annat kvaliteten på underlag och 

dokumentation för nya kandidater är bättre än vad det varit i tidigare planer.  

Generellt finns det idag goda förutsättningar vad gäller arbetssätt och verktyg men 

Trafikverket behöver fortsätta med att implementera och följa upp tillämpningen av dessa. 

Arbetssätt för anläggningskostnadskalkyler och SEB är exempel på där tydliga rutiner och 

arbetssätt finns beskrivna men där studerade objekt pekar på att tillämpningen kan 

förbättras.  

Under arbetet med regeringsuppdraget har vi noterat att den största förbättringen handlar 

om att vara tydlig med i vilket skede objekten är och att ange kostnadsintervall i planerna, 

för att på ett transparant sätt visa den osäkerhet som finns i tidiga skeden. 
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Förbättringsåtgärder som identifierats 

• Redovisa tydligt objektens planeringsmognad och osäkerhetsintervall för kostnader för 

de objekt som ingår i nationella planen. 

• Se över och implementera arbetssätt och rutiner för slutrapport och efterkalkyler.  

• Fortsätta att utveckla och införa arbetssätt för LCC- analys. 

• Även kostnadsunderlag för pågående objekt behöver finnas. Detta kommer att 

underlätta eventuellt kommande uppföljning, men påverkar inte prognossäkerheten. 

Objekt som byggstartat har idag generellt god prognossäkerhet. 
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7. Förklaring av begrepp och förkortningar 

ASEK - I rapporten Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för 

transportsektorn, även kallad ASEK-rapporten, presenteras de kalkylvärden och beskrivs 

den analysmetod som bör användas i transportsektorns samhällsekonomiska analyser. 

Diskontering – Omräkning av framtida kostnader och betalningar till nuvärde med hjälp av 

kalkylränta. 

Dynameq - En mesomodell som omfattar medelstora vägnät och hanterar sådant som 

ruttval och köbildning. EET - Effektiva Energi- och Transportsystem.  

EET-styrmedel - EET-strategin som utarbetats gemensamt av trafikverken, 

Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det är framför allt de styrmedel som syftar till att 

begränsa transportsektorns klimatpåverkan som är relevanta för kalkylerna i 

åtgärdsplaneringen. Hit hör bland annat höjda bränsleskatter, koldioxid-differentierat 

förmånsvärde och fordonsskatt samt kilometerskatt på tung trafik. Kalkylerna i 

åtgärdsplaneringen utgår från att dessa åtgärder genomförs. 

ERTMS - European Rail Traffic System – ett gemensamt signalsystem för hela Europa 

EVA – Effekter vid väganalyser – är ett samhällsekonomiskt kalkylverktyg som används för 

att beräkna och värdera effekter samt beräkna lönsamhet för enskilda objekt inom 

vägtransportsystemet. 

LCC – Life cycle cost (Livs cykel kostnad) 

NNK – Nettonuvärdeskvot. I den samhällsekonomiska analysen jämförs värdet av de nyttor 

som uppkommer av investeringen med dess kostnader. Summan av alla diskonterade 

kostnader och nyttoeffekter sammanställs i ett nettonuvärde och sedan beräknas en 

nettonuvärdeskvot som visar åtgärdens nettonuvärde per satsad krona. 

NNV – Nettonuvärde. Summan av alla diskonterade kostnader och nyttoeffekter 

sammanställs i ett nettonuvärde 

NPI – nettoprisindex, är ett prisindex som visar de genomsnittliga prisförändringarna för 

den inhemska privata konsumtionen och som är rensat från de prispåverkande effekterna av 

förändrade indirekta skatter och olika subventioner, till skillnad från konsumentprisindex.  

Samkalk - För att kunna göra en samhällsekonomisk kalkyl av en åtgärd krävs dels att man 

förstår vilka konsekvenser eller effekter åtgärden för med sig, dels vilket värde de har. Det 

monetära värdet tas fram i Sampers delmodul Samkalk. 

Sampers - är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser av 

persontransporter. 

TEN – Transeuropeiska transportnätet är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och 

grannländerna. Det definierats i en EU-förordning. 

VGU - vägars och gators utformning. Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) tagit fram regler för Vägars och Gators utformning. Reglerna är 

obligatoriska att användas inom Trafikverket. 

Vissim - En mikromodell bäst lämpad för mindre vägnät och analyser på detaljnivå. 

ÅR – Årsredovisning 

ÖFT – Öppnat för trafik, tidpunkt när en anläggning börjar användas i avsedd funktion 
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Bilaga Fördjupning  

Händelser 1998-2018 

Nedan förtydligas de händelser i omvärlden som framgår av Figur 1 i avsnitt 3.1. 

• Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar 

utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en 

hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i tidigare miljölagstiftning har 

fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken. 

• Fågeldirektiv 1998 och Natura 2000 Syftet med dessa regler är att skydda vissa särskilt 

skyddsvärda arter samt habitat och detta sammanhållet över hela den europeiska 

gemenskapen. Regelverken har haft påverkan på vårt sätt att arbeta genom att vårt 

utredningsarbete ökat vid genomförande av projekt där fråga uppkommer om påverkan 

på en art eller ett habitat som omfattas av detta EU-rättsliga skydd. Detta kan i sin tur 

leda till tillstånds- och dispensprövningar, vilket i sin tur påverkar tidsplaneringen. När 

kunskap kring aktuella frågor uppkommer sent i projekten, så kan man vara tvungen att 

göra omtag. 

• EU:s ramdirektiv för vatten 2000 - Syftet med ramvattendirektivet är att skydda 

kvaliteten hos EU:s  medlemsländers vatten och vattenmiljöer, trygga unionens 

vattenförsörjning i ett långsiktighetsperspektiv, förbättra tillståndet i vattnets ekosystem 

samt hindra ytterligare förändringar. Precis som för de arter och habitat som har skydd i 

EU-rätten så innebär dessa regler om EU gemensam vattenförvaltning en utökad 

utredningsfas för våra projekt. Detta i sig innebär en påverkan på kostnader och tid. 

T.ex. har utsläppskraven på det överskottsvatten vi släpper från vår byggande 

verksamhet generellt sett ökat.  

• Förändrade upphandlingslagar - 2007 års lagändringar byggde på nya EU-direktiv. 

2010 infördes i dessa tidigare lagar en möjlighet att förutom en prövning av själva 

upphandlingen även få en prövning av ett avtals giltighet och en möjlighet att ansöka 

om upphandlingsskadeavgift infördes. De sistnämnda förändringarna har inte medfört 

något större antal prövningar för Trafikverkets del. Det som haft störst påverkan på 

antalet överprövningar var den tiodagarsfrist som infördes i lagstiftningen 2002 och 

som Trafikverket i praktiken redan infört innan dess. Fler leverantörer ”upptäckte” i 

samband med denna möjlighet att få en upphandling prövad i domstol och då gick 

antalet överprövningar upp under några år. Den siffran har sedan planat ut. 

• Besparingskrav väg – I samband med beslut om plan 2004-2015 angav regeringen 

”Åtgärderna i den nationella väghållningsplanen skall genomföras med en enklare 

utformning än vad Vägverket redovisat. Sammanlagt 1 miljard kronor skall sparas in på 

utformningen av investeringsprojekten under perioden 2004-2015.” Detta innebar vissa 

omtag i projekten för att minska omfattningen i enlighet med kraven. 
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• Tunnelsäkerhetsdirektiv - Directive 2004/54/EC on minimum safety requirements for 

tunnels in the Trans-European Road Network kom 2004 och implementerades genom 

svensk lag 2006. Det väsentliga dokumentet i implementering var Boverkets föreskrift 

om hur lagen med tillhörande förordning ska tillämpas.  

• Uppdrag rev Framtidsplan och NPVS 2007 – Ban- och Vägverket fick i uppdrag av 

regeringen att revidera respektive plan. 

• EU krav nytt regelverk för konstbyggnader - Under 2009 implementerades nya 

europastandarder för dimensionering av bärande konstruktioner, som t.ex. broar, 

genom att tidigare regler utgivna av Boverket, Vägverket och Banverket byttes till en 

standardserie som ofta kallas ”Eurokod”. Övergången gav i vissa fall större 

materielmängder t.ex. för broöverbyggnader av stål. Skillnaderna har efterhand minskat 

genom justering av de till eurokod hörande nationella valen. För offentliga beställare är 

användning av eurokod tvingande genom LOU och LUF. 

• Ändring av expropriationslagen 2010 - ökade ersättning till fastighetsägare från 

marknadspris till marknadspris plus 25 %. 

• TSD - EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) anger tekniska regler 

för järnvägens delsystem. Exempel på delsystem är Energi, Infrastruktur och Rullande 

material. Syftet med de europeiska reglerna är dels att standardisera komponenter för 

att sänka järnvägens kostnader och öka konkurrenskraften, dels att möjliggöra för tågen 

att kunna framföras mellan olika medlemsländer utan några tekniska problem. TSD-

reglerna gäller för järnväg, inte för spårvägar, tunnelbana eller funktionellt avskilda 

järnvägsnät (Roslagsbanan och Saltsjöbanan). TSD-reglerna är aktuella när man 

projekterar, bygger nytt, bygger om eller moderniserar järnvägsanläggningen. TSD:er 

uppdateras löpande. 

• Närtidssatsning 2008 – regeringen beslöt att ett antal objekt skulle tidigarelägga 

byggstart och andra skulle genomföras med en snabbare byggtakt. Underlagen var i 

vissa av projekten inte mogna eller hade fullgod kvalitet. 

• Vägsäkerhetslag – infördes 2010. Lagen innehåller bestämmelser om väghållares 

skyldigheter. På befintligt vägnät ska säkerhetsinspektioner genomföras. Dessa omfattar 

en systematisk inventering av en väg för att identifiera avvikelser i relation till väg- och 

trafikslagstiftning samt brister i underhåll som kan orsaka olyckor med dödade och 

skadade. Lagen ställer också krav på kartläggning av vägarnas säkerhetsstandard och att 

en plan för att öka säkerheten på vägnätet tas fram. Lagstiftningen är kostnadsdrivande 

i så motto att utomstående ska anlitas för att genomföra granskningarna. TRV har också 

genomfört/genomför utbildningar för granskare, som i sin tur godkänns av 

Transportstyrelsen. 

• Ny plan och bygglag 2011. Bör ha inneburit förenklingar, färre bygglov. Samordnas med 

detaljplan, kan ha förenklats. Förkortade handläggningstiden. 

• Ny planläggningsprocess - 2013 års nya lagstiftning för fysisk planläggning av väg och 

järnväg innebär att tidigare skedesindelade process med förstudie, utredning och plan 

ersätts av en sammanhållen process som ska föregås av en förberedande studie, 
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vanligen en åtgärdsvalsstudie. Syftet med denna förändring var att göra processen 

enklare och smidigare, bl. a är tillåtlighet inte obligatoriskt 

• Byggstartsrapportering - Trafikverket ska årligen lämna underlag till regeringens beslut 

om vilka objekt (namngivna objekt i nationell plan) som är färdiga för byggstart inom 

närmast följande 6- års period inkl. förslag till finansiering. Regeringen fattar sedan 

årligen beslut om byggstarter för åren 1-3 respektive förberedelse för byggstart för åren 

4-6. 

• Krav i upphandlingar – sociala (2014) och sysselsättning (2016). Sociala och 

arbetsrättsliga krav blev också en möjlighet som vi utnyttjat att införa i våra kontrakt 

(2014 och 2016).  

• Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft som bygger på nya EU-

rättsliga direktiv. En helt ny lag om koncessioner infördes som inte funnits tidigare. De 

andra två lagarna ersatte 2007 års lagar på området. I huvudsak innebar förändringarna 

i de ersatta lagarna en modernisering av de gamla lagarna och en anpassning efter den 

praxis som utvecklats i EU-domstolen. Någon egentlig påverkan på vår verksamhet har 

den nya lagstiftningen från 2017 således inte haft.  

Osäkerhetsanalys av anläggningskostnadskalkylerna enligt metoden ”Successiv-

principen”  

Metoden syftar till att fånga en realistisk kostnadsbild av ett framtida objekt. Jämfört med 

traditionell kalkylmetodik läggs större fokus på identifiering, analys och värdering 

osäkerheter. Begreppet ”osäkerhet” inrymmer både risker och möjligheter. En viktig princip 

är att övergripande osäkerheter (till exempelkonjunktur, opinion, poliska beslut, etc.) 

analyseras skiljt från den kvantifierbara grundkalkylen. Varje kalkylpost prissätts i form av 

ett intervall, genom att minimal, trolig respektive maximal kostnad bedöms (så kallad 

”trippelbedömning”). Kalkylvärdena sammanställs med hjälp av statistiska 

beräkningsmetoder och resultatet presenteras i form av ett viktat medelvärde och ett 

osäkerhetsspann. Metoden visar även varje enskild kalkylposts andel av objektets totala 

osäkerhet, vilket möjliggör prioritering för successiv fördjupning av de mest osäkra 

kalkylposterna. Osäkerhetsanalysen genomförs i en tvärsammansatt analysgrupp med bred 

samlad kompetens under ledning av en erfaren moderator. Gruppen sammansättning ska 

göras med i syfte att uppnå maximal kreativitet och goda förutsättningar för konstruktiva 

diskussioner om projektets risker och möjligheter.  

Samhällsekonomi 

Metod 

NNK är en del i bedömningen av objektets lönsamhet som redovisas i plan. Men av olika 

anledningar redovisas inte alltid någon lönsamhetsberäkning i plan, detta gäller bland annat 

när ett objekt ligger som pågående. För att få en indikation av hur lönsamheten förändras 

även när det inte finns någon samhällsekonomisk kalkyl för ett objekt uppdateras NNK med 

ny anläggningskostnad. Utifrån tidigare NNK-beräkning beräknas en fiktiv nytta som 



Sida 78 (84) 

tillsammans med ny anläggningskostnad används för att beräkna en uppdaterad NNK. Det 

innebär att förändringar i lönsamhet vid omräkning förklaras av förändringar i 

anläggningskostnad, eftersom det inte finns någon ny nyttoberäkning. I de fall där 

justeringar av kostnader gjorts för objekt har den justerade kostnaden använts vid 

omräkning av NNK. När ett objekt öppnar för trafik följs den samhällsekonomiska 

lönsamheten upp genom att uppdatera NNK på samma sätt.  

För att se hur förändringar i trafikprognos påverkat objekten har en trafikutveckling 

beräknats för de objekt som har minst två nyttoberäkningar, förutsatt att underlag funnits 

att tillgå. Den tillväxt som sker mellan basår och prognosår 1 har störst påverkan på 

nyttoberäkningarna eftersom dessa nyttor inte diskonteras lika mycket som de nyttor som 

tillkommer senare i kalkylperioden. Därför jämförs trafiken i prognosår 1 för en given plan 

med trafiken i prognosår 1 för första plan, trafikutvecklingen tar på så sätt hänsyn till 

förändringar i basårstrafik samt trafiktillväxt mellan basår och prognosår 1.  

Trafikutvecklingen för vägobjekt beräknas genom att vikta ihop persontrafik och tungtrafik. 

Då resande mäts i olika enheter för gods- och persontrafik i järnvägsobjekt redovisas 

trafikutvecklingen för gods- respektive persontrafik separat. Huruvida den utveckling som 

beräknats är representativ för objektets faktiska trafikutveckling mellan två planer är svårt 

att säga men det kan användas för att få en fingervisning av hur trafikprognoserna påverkat 

lönsamhetsberäkningarna för de enskilda objekten, allt annat lika. 

Förändringar i prognos och beräkningsförutsättningar 

Nedan presenteras kortfattat de största förändringarna som skett kring den 

samhällsekonomiska analysen mellan de aktuella planperioderna.  

 Observera att de skillnader i beräkningsförutsättningarna som beskrivs nedan är 

generella och att slutsatserna som presenteras inte nödvändigtvis behöver gälla för 

det enskilda objekten. 

 Det kan också vara värt att notera att objekt generellt sett blir mer lönsamma när de 

räknas om i ny plan, till följd av att objektet flyttas framåt i tiden, vilket ger mer 

trafik (i de allra flesta fall) och därmed större nyttor (d.v.s. på grund av 

framflyttning av basår för trafik). Detta gäller förstås allt annat lika. 

Viktiga förändringar mellan nationell plan 2004-2015 och plan 1998-

2007 

Förändringar i beräkningsförutsättningar: 

 Inga betydande skillnader i generella beräkningsförutsättningar såsom ränta, 

kalkylperiod et cetera. 

 På grund av tidigare överskattning av förväntad prisutveckling (KPI) räknas 

kalkylvärdena inte upp till denna plan.  

 Revidering av tidsvärden sker i ASEK 2 baserat på en ny studie. Differentiering av 

regionala privatresor anses inte längre nödvändigt. Istället tillämpas endast 

kalkylvärdet för arbetsresor, vilket ger högre tidsvärden för övriga privatresor. 

Dessutom införs en uppdelning av tidsvärden i tillkommande/försvinnande 

resenärer.  
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Förändringar i prognosticerade trafikvolymer: 

 Antaganden om bilinnehav och sysselsättning justeras uppåt vilket har lett till 

kraftigare ökning av transportarbetet för alla trafikslag utom järnväg. 

Övriga förändringar: 

 Nya effektsamband för trafiksäkerhet och hastighet för mötesfri landsväg och 

mötesfri motortrafikled i Sampers/Samkalk (inte i EVA). För hela planen innebar 

detta att trafiksäkerhetseffekter ökade med ca 30 procent. 

 Nya hastighetsmätningar och översyn av hastighets-flödessambanden ger ökad 

hastighet för motorväg samt motortrafikled.  Hastighetsökning på 2,5 km/h för 

motorväg 110 km/h och mycket stora hastighetsökningar på motortrafikled 90/110 

km/h. Hastigheter på vanlig tvåfältsväg var i stort sett oförändrad. Detta innebar 

större restidsvinster, främst vid analys av motortrafikled. 

Sammanfattande kommentar om påverkan på beräknad lönsamhet: 

 Nya tidsvärden i kombination med nya hastighets-flödessamband och ny 

trafikprognos har lett till större beräknade nyttor och generellt sett ökad lönsamhet 

för vägobjekt.  

 För järnvägsobjekten är det svårt att säga hur lönsamheten totalt sett påverkats. 

 

Viktiga förändringar mellan nationell plan 2010-2021 och planen 2004-

2015 

Förändringar i beräkningsförutsättningar: 

 Rekommendation att använda successivkalkylmetoden vid 

anläggningskostnadskalkylering införs, vilket leder till säkrare 

kostnadsbedömningar. Generellt ger detta högre kostnadsskattningar. Samtidigt tas 

produktionsstöd om 9 procent samt 30 procent påslag för 

skattefinansieringskostnad bort (Skattefaktor 2 sätts till 1,0). Sammantaget är det 

svårt att säga om de samhällsekonomiska investeringskostnaderna i genomsnitt 

stiger eller sjunker.  

 Höjda kalkylvärden för trafiksäkerhet (nytt högre value of a statistical life samt 

högre värden för svårt skadad genom omräkning med Bush-index) och restid (högre 

värden för tjänsteresor samt införande av uppräkningsfaktorer för försening, 

trängsel och restidsosäkerhet). 

 Maximal kalkylperiod begränsas till 40 år, om den ekonomiska livslängden bedöms 

vara längre beräknas ett restvärde. Detta minskar lönsamheten för objekt som 

tidigare beräknats med en längre kalkylperiod.   

Förändringar i prognosticerade trafikvolymer: 
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 Antagande om införande av EET-styrmedel påverkar transportarbete för bil 

negativt. Samtidigt påverkas järnvägstrafiken positivt av antagandet om EET, men 

påverkan är inte lika stor som för vägtrafik. Ökningen av biltrafiken hålls också 

tillbaka på grund av hur antagande om bilinnehav har hanterats i prognosen.  

Övriga förändringar: 

 Förändringar i effektsamband för trafiksäkerhet leder till kraftigt minskad effekt av 

trafiksäkerhetssatsningar, bland annat på grund av säkrare bilar. 

Sammanfattande kommentar om påverkan på beräknad lönsamhet: 

 Störst påverkan har antagandet om införande av EET-styrmedel haft, genom dess 

påverkan på trafikvolymer. 

 För vägobjekt motverkas de positiva effekterna från höjda värderingar för restid och 

trafiksäkerhet av sänkta trafikprognoser, kortare kalkylperiod och minskad effekt av 

trafiksäkerhetssatsningar. 

 Generellt sett har restidsnyttorna blivit oförändrade eller något större medan nyttan 

av ökad trafiksäkerhet minskat kraftigt. Sammantaget leder förändringarna till att 

vägobjekten får en oförändrad eller något lägre lönsamhet.  

 För järnvägsobjekten är det svårt att säga hur lönsamheten totalt sett påverkats. 

 

Viktiga förändringar mellan nationell plan 2014-2025 och planen 2010-

2021 

Förändringar i beräkningsförutsättningar: 

 Real uppräkning av betalningsviljebaserade värden (olyckor, restid, buller, 

luftföroreningar) med tillväxt i BNP/capita införs för kalkylperioder längre än 10 år.  

För en kalkylperiod på 40 år innebär detta en uppräkningsfaktor på 1,34. 

 ASEK rekommenderar återigen att kalkylperioden ska vara lika med den 

ekonomiska livslängden. Detta medför att flera objekt får en längre kalkylperiod (6o 

år). 

 Skattefaktor 1 och 2 ersätts med en enda skattefaktor, som sätts till 1,3. Detta 

medför att skattefinansierade kostnader för investering samt drift och underhåll 

stiger med ca 7 procent. 

 Diskonteringsräntan sänks från 4 till 3,5 procent. För en kalkylperiod på 40 år och 

ett antagande om noll trafiktillväxt ger detta ett nuvärde som är ca 8 procent högre 

jämfört med tidigare. Antas positiv trafiktillväxt blir ökningen i nuvärdet ännu 

större, med en trafiktillväxt på 2 procent och en kalkylperiod på 60 år blir ökningen 

ca 16 procent. 

 ASEK antar nya tidsvärden för privatresor med bil, buss och tåg med en större grad 

av differentiering. Differentiering medför högre värden för bil jämfört med buss och 

tåg samt högre värden för arbetspendling kontra övriga resor. Uppräkningsfaktorn 

för förseningstid höjs från 2,5 till 3,5.  

 Nytt koldioxidvärde knutet till drivmedelsskatten för koldioxid. Detta får dock 

marginell påverkan i kalkylerna.  
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 Olyckskostnaden behandlas som extern effekt. Detta påverkar nyttan positivt för 

överflyttad/nygenererad trafik men har en marginell effekt på lönsamheten. 

Förändringar i prognosticerade trafikvolymer: 

 Antagande om införande av EET-styrmedel frångås, istället utgår man i 

trafikprognosen från beslutade styrmedel.  

 Befolkningsprognoserna justeras något uppåt jämfört med föregående prognos. 

 Som en konsekvens av de två ovanstående förändringarna kan man se att 

persontransportarbetet med bil ökat i den nya prognosen medan det för 

järnvägstrafiken minskat. För gods gäller att transportarbetet för väg och järnväg är 

ca 25 procent högre jämfört med den gamla prognosen medan det för sjöfart är 

oförändrat.  

Sammanfattande kommentar om påverkan på lönsamhet: 

 Real uppräkning av nyttor över kalkylperioden, längre kalkylperioder samt lägre 

diskonteringsränta har gett en ökning i de beräknade nyttorna för samtliga objekt. 

 Nyttorna för vägobjekt har generellt ökat eftersom transportarbetet med bil är högre 

i den nya trafikprognosen, medan nyttorna för järnväg har minskat. 

 Nya differentierade tidsvärden har gett ytterligare en ökning i beräknade 

restidsnyttor för vägobjekt, men samtidigt lägre restidnyttor för järnvägsobjekt.  

 Generellt sett har den nya prognosen och de nya ASEK-rekommendationerna 

inneburit att lönsamheten ökat. För vägsidan gäller att i stort sett alla objekt med en 

oförändrad kostnad har fått en ökad lönsamhet. Även järnvägsobjekten har blivit 

lönsammare generellt sett, men bilden är lite mer spretig. 

 

Centre for Transport Studies (2016), Uppföljning av basprognoser för person- och 

godstransporter publicerade mellan 1975 och 2009, CTS Working Paper 2016:16. 

SIKA (1999), ÖVERSYN AV SAMHÄLLSEKONOMISKA KALKYLPRINCIPER OCH 

KALKYLVÄRDEN PÅ TRANSPORTOMRÅDET, SIKA-Rapport 1999:6. 

SIKA (2009), Värden och metoder för transportsektorns samhällsekonomiska analyser - 

ASEK4, Rapport 2009:3. 

Trafikverket (2010), Samlad beskrivning - Effekter av nationell plan och länsplaner 

2010−2021, publikation 2010:124. 

Trafikverket (2012), Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för 

transportsektorn: ASEK 5, version 2012-05-16. 

Trafikverket (2012), Kvalitetssäkring av nationell plan 2010-2021, version 2012-10-30.  

Vägverket (1997), Vägverkets samhällsekonomiska kalkylmodell – Ekonomisk teori och 

värderingar, publikation 1997:130. 

Vägverket (1998), Nationell plan för vägtransportsystemet 1998-2007, mars 1998. 



Sida 82 (84) 

Vägverket. (1999), Vägverkets samhällsekonomiska kalkylvärden, publikation 2008:67. 

Vägverket (2003), Den goda resan – förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 

2004-2015, publikation 2003:108. 

 

Investeringsindex för Väg- och Järnväg  

Investeringsindex för Väg- respektive Järnväg är sammansatta av olika littera från det 

officiella Entreprenadindex (tidigare E84). Dessa index visar entreprenörens 

kostnadsutveckling utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning. Indextal 

redovisas månadsvis för olika entreprenader och underentreprenader samt för enskilda 

material och löneavtal.  Investeringsindex för Väg- respektive Järnväg är schabloner som 

syftar till att visa entreprenörens kostnadsutveckling för ett genomsnittligt väg- respektive 

järnvägsinvesteringsprojekt.  

För att ge en inblick i vilka material (littera) som främst påverkar Indexutvecklingen för 

Väg- respektive Järnvägsindex redovisas följande två diagram. 

 

Av diagrammet ovan framgår att det framförallt är asfaltsbeläggning och broarbeten i som 

påverkar det samlade investeringsindexet för väg. Prisutvecklingen för dessa litteran kan i 

sin tur kopplas till världsmarknadspriser för olja och stål. 
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Av diagrammet ovan framgår att det framförallt är ”Trafikbelysning och signalanläggningar” 

som påverkar det samlade investeringsindexet för väg. 
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