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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

När vägverket idag planerar och beräknar vägprojekt är det en kostnadsbild som ute-

lämnas. Det är den kostnad som trafikanterna möter under den tid då själva 

projektet/åtgärden pågår. Denna kostnadsbild innehåller bland annat ökade miljö-, 

olycks-, komfort- och fordonskostnader. Utöver dessa kostnader drabbas trafikanterna 

och därmed samhället även av ökade tidskostnader. Syftet med denna uppsats är att dis-

kutera nödvändigheten av innovativa anbudsförfaranden som tar hänsyn till ökade ex-

terna samhällsekonomiska kostnader i samband med vägbyggen. Från välfärdsekono-

miska utgångspunkter redovisas två olika projekt varav det ena projektet använt sig av 

innovativ teknik i syfte att minimera olägenheter för trafikanterna och därmed minimera 

de samhällsekonomiska kostnaderna. Som jämförelseobjekt kommer en redovisning av 

ett kommunalt projekt där ingen hänsyn tagits till de externa samhällsekonomiska 

kostnaderna. Resultatet av denna studie visar att med innovativt förfarande vid 

genomförande av projekt kan de samhällsekonomiska kostnaderna och olägenheterna 

för trafikanterna väsentligt reduceras. Det ena projektet visar att med innovativt 

förfarande kunde de samhällsekonomiska kostnaderna minska med 270 000 kronor.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

When Vägverket are planning and counting on a project there is a cost that is omitted. It 

is the cost that the society and the road users will meet during the time when the project 

is ongoing. This includes increasing cost to the environment, increasing cost of acci-

dents, comfort and for the vehicles. Beyond these cost the road users and consequently 

the society will undergo increasing time cost. The purpose with this essay is to discuss 

the necessity of innovative contracting practice regarding to increasing external cost for 

the society related to road construction. Whit a starting point of economic of welfare 

there will be discussion of two different project where one of the project did use inno-

vative contracting practise whit a purpose to minimise disturbance to the road user and 

therefore minimise the cost for the society. As a comparisons between these project 

there will be a discussion of a project where no references to increasing external cost to 

the society has been taken under consideration. The result of this essay shows that with 

innovative procedure the disturbance for the road users and the cost for the society can 

be minimised. One of the project shows that the cost for the society could be reduced 

with an amount of 270 000 SEK When they used innovative contracting practice. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

När vägverket idag planerar och beräknar vägprojekt är det en kostnadsbild som ute-

lämnas. Det är den kostnad som samhället1 och trafikanterna möter under den tid då 

själva projektet/åtgärden pågår. Dessa problem kring ökade samhällsekonomiska kost-

nader för olika typer av projekt berör naturligtvis inte enbart vägtrafiken. De ökade 

kostnaderna och ökade olägenheterna för samhället gäller även projekt eller åtgärder för 

tågtrafik, båttrafik och flygtrafiken.  

 

I tidigare uppsats2 identifierades dessa samhällsekonomiska kostnader. Dessa kostnader 

som åsamkas trafikanterna och samhället kan delas upp i två dimensioner, tidsberoende- 

och tidsoberoende kostnader. De tidsoberoende kostnaderna utgörs vid vägbyggen av 

transportkostnader för material och massa. Denna kostnad kan i sin tur delas upp i olika 

beståndsdelar; miljökostnader, olyckskostnader, fordonskostnader och arbetskostnader. 

Dessutom har vi kostnader på trafikanternas fordon vilket kan delas in i drivmedels-

kostnader och slitage. Dessa kostnader arbetar oberoende av tiden. Den tidsberoende 

delen är den del som direkt påverkar trafikantflödet, då vägbyggen bland annat kan in-

nebära ökade tidskostnader, vilket kan innebära att en åtgärd ger förlängd körtid orsakad 

av köbildning och sänkta hastigheter. Med ökade tidskostnader följer även ökade for-

donskostnader, ökade miljökostnader och ökade olyckskostnader.  

 

Då vägverket som statlig myndighet skall arbeta i samhällets intresse och därmed 

maximera individers nytta är det därför nödvändigt att effektivisera trafikflödet under 

projekttiden.  

 

 

                                                 
1 Se kapitel 2:1 för definition. 
2 Examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet, Nationalekonomiska programmet, 

Samhällsekonomisk kostnadsanalys av vägbyggen,[2001-093 SHU] 
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”Vägverket har, ur samhällets krav och förväntningar, i sin roll som statligt verk att 
beakta samtliga aspekter inom vägtrafiksystemet såsom framkomlighet, miljö, 
trafiksäkerhet, funktionshindrades behov mm i våra produkter. Därför måste dessa krav 
och de krav Vägverket ställer på den interna verksamheten delges och förmedlas till 
Vägverkets leverantörer. Med leverantörer avses här konsulter och entreprenörer.”3 

 

Där trafikflödet är stort har det skapats stora olägenheter för trafikanterna och därmed  

stora kostnader för samhället.  

 

”Med trafikolägenheter till följd av vägarbete avses olägenheter som orsakas trafiken på 
grund av att användningen av vägen begränsas eftersom det förekommer byggnads eller 
underhållsarbeten på vägen…” 4 .  

 

Då entreprenörerna fokuserar kring budgetrestriktion och tidsramar är det rimligt att 

anta att entreprenörerna bortser från de olägenheter som uppstår. Inom ekonomisk teori 

antas det att företag/entreprenörer agerar vinstmaximerande vilket bör innebära att dessa 

företag/entreprenörer önskar minimera produktionskostnaderna. Detta för att kunna 

maximera vinsten. Givet detta antagande borde det finnas incitament för Vägverket att 

motivera entreprenörerna att minska projekttiden, vilket bör leda till minskade olägen-

heter för samhället samt trafikanterna. Detta kan göras med ekonomiska motiv, det vill 

säga, Vägverket utformar anbuden så att en belöning eller kompensation ges till entre-

prenörerna om de strukturerar vägprojekten till en effektivisering av trafikflödet. Utifrån 

detta antagande är det därför önskvärt och angeläget att utveckla nya anbudsförfaranden 

som tar hänsyn till dessa ökade kostnader. 

 

1:1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att diskutera nödvändigheten av innovativa anbudsförfa-

randen som tar hänsyn till ökade externa samhällsekonomiska kostnader i samband med 

vägbyggen. 

 

1:2 Metod 

Från välfärdsekonomiska utgångspunkter skall en redovisning av två olika projekt dis-

kuteras där ett projekt använt sig av innovativ teknik i syfte att minimera olägenheter för 

                                                 
3 VV publ. 2000:104 
4 Sammandrag av ”utvärdering av olägenheter för trafiken till följd av vägarbeten”. 
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trafikanterna och därmed minimera de samhällsekonomiska kostnaderna. Som jämfö-

relse objekt kommer en redovisning av ett kommunalt projekt där ingen hänsyn tagits 

till de externa samhällsekonomiska kostnaderna. Som utgångspunkt kommer jag i hu-

vudsak använda samma värderingar som Vägverket använder i sin kalkylmodell. Där 

monetära värden ej kan ges kommer variablerna att redovisas i kvalitativa termer. 

 

1:3 Avgränsning 

Utredningen avgränsas till en studie av två befintliga projekt rörande störningar i trafik-

flödet som har direkt samband med ombyggnad av vägavsnitt. Då tid och resurser är 

knappa kommer därför ingen diskussion kring övriga störningseffekter på andra trafik-

sektorer att föras. Ingen egen studie av kostnader har gjorts. Data har hämtats från Väg-

verkets samhällsekonomiska kalkylmodell samt data från Samverkansbroar ur ett sam-

hällsekonomiskt perspektiv. Dessutom har data erhållits från Luleå kommun, Gata och 

trafik, Göran Gabrielsson. 

 

1:4 Disposition 

Åtgärder som ökar samhällets välfärd skall byggas på relevant samhällsekonomisk väl-

färdsteori och de principiella steg som skall vidtas vid bedömning av åtgärder. Ett av de 

lönsamhetskriterier och effektivitetskriterier som Vägverket använder utvecklades av 

Hicks och Kaldor. I kapitel två ges en kortfattad redogörelse för denna teori men även 

begreppet samhälle som allt för ofta misstolkas.  Därefter i kapitel tre kommer en sam-

manfattning av Vägverkets värderingar som används i deras samhällsekonomiska kal-

kyl. Syftet är att försöka ge en bild över de samhällsekonomiska kostnader som trafi-

kanter orsakar. Kapitel fyra innehåller en modell som dels tar hänsyn till detta men även 

de ökade kostnader som åtgärder åsamkar samhället. Kapitel fyra diskuterar en anbuds-

modell som med framgång använt i England sedan mitten av 1980-talet. Modellen heter 

”Lane rental model”. Modellen är ett samlingsnamn för tre olika varianter. Det gemen-

samma är att de ger entreprenören ett ekonomiskt motiv till att effektivisera bygget och 

optimera trafikflödet. Kapitel fem ger ett exempel när beställaren har som önskemål om 

att minimera trafikstörning under ett brobyte och där entreprenören använder ny och 

innovativ teknik med stor framgång jämfört med traditionellt förfarande. Kapitel sex 

visar att de samhällsekonomiska kostnaderna kan bli stora om beställaren inte tar hän-

syn till de externa effekterna som uppstår vid en åtgärd. Med ett noggrant och ett väl 

planerat projekt skulle dessa kostnader kunna minska drastiskt. 
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Kapitel 2 

VÄLFÄRDSTEORI 

 

 

 

 

Samhällsekonomiska beslut skall grundas på välfärdsekonomiska förutsättningar. Målet 

skall innebära maximering av samhällets totala välfärd. I avsaknad av en fungerande 

marknad där priset på varan eller tjänsten speglar köparens betalningsvilja och produ-

centens vilja att sälja eller producentens produktionskostnad, används kostnads- och 

intäkts analys. Denna metod används för att kunna identifiera de externa effekterna som 

den privata marknaden inte tar hänsyn till samt konsekvenserna av ett beslut genom att 

identifiera de variabler som bör ingå i en kostnadsanalys. 

 

I detta kapitel kommer en kortfattad och förenklad genomgång av välfärdsteorin och 

dess beslutsgrunder. Då det gäller kostnadsanalyser kommer även en redogörelse för 

kostnads- och intäktsanalysens principiella steg samt en redogörelse för diskonterings 

principen. Detta då projekt, beslutat av Vägverket, kan påverka trafikflödet under lång 

tid. För en mer detaljerad redogörelse över dessa teorier hänvisas den intresserade läsa-

ren till ”Samhällsekonomisk kostnadsanalys av vägbyggen (2001-093 SHU) samt Väg-

verkets samhällsekonomiska kalkylmodell (publ. 1997:130). 

 

2:1 Begreppet samhälle 

En vanlig missuppfattning är att samhället motsvarar den offentliga sektorn eller kanske 

till och med staten. Begreppet samhälle har dock i ekonomisk mening en annan inne-

börd. Det innefattar alla medborgare inom en nation, nu och i framtiden. Begreppet 

samhälle kan även avgränsas till att gälla ett mindre område än nationen. Det är därför 

av vikt att definiera begränsningen så att ingen tveksamhet råder. 

 

Vägverket brukar räkna med en tidshorisont5 om 40 år för traditionella investeringar i 

vägnätet. För motorvägar i allmänhet och högklassiga vägar i landsbygdsmiljö räknar de 

med en ekonomisk livslängd om 60 år. Därmed är Vägverkets definition av samhälle, 

                                                 
5 Se Vägverkets samhällsekonomiska kalkylmodell, 1997:130. Kapitel 4 
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alla människor som under denna tidsperiod direkt eller indirekt kommer att påverkas av 

ett vägbygge. 

 

2:2 Välfärdsekonomiska förutsättningar 

Syftet med samhällsekonomiska kalkyler är att maximera samhällsnyttan och därmed 

välfärden. I en marknadsekonomi med fullständig konkurrens kommer varje förändring 

eller åtgärd att leda till jämvikt i ekonomin. Detta innebär att när ekonomin strävar mot 

jämvikt kommer den att vara Paretosanktionerad. I verkligheten har vi inte en marknad-

sekonomi med fullständig konkurrens vilket medför att ekonomin bland annat inte är 

effektiv, paretovillkoren uppfylls inte. Marknadsmisslyckande situationer uppstår då 

företag producerar varor som skapar privata vinster men där det även uppstår stora ex-

terna kostnader för samhället.  

 

Hicks och Kaldor utvecklade Paretokriteriet till ett nytt kriterium som kallas 

Hicks/Kaldor-kriteriet. Kriteriet innebär att om det monetära värdet av fördelarna över-

stiger det monetära värdet av kostnaderna kan de som vinner på åtgärden kompensera 

dem som förlorar och ändå ha ett visst överskott. Kaldor menade i sitt villkor att om de 

som vinner på en förändring kan kompensera de som förlorar och ändå få en nettoför-

bättring är åtgärden önskvärd. I Hicks formulering är en åtgärd icke önskvärd om de 

som förlorar kan betala vinnarna att avstå från att genomföra åtgärden och förlorarna 

inte upplever en försämring. H/K-kriteriet förutsätter inte att kompensationen verkligen 

sker utan endast att det finns utrymme för en sådan. Förutsättningarna för detta kriterie 

är en hypotetisk kompensation, den tar ingen hänsyn till fördelningen, vilken bygger på 

en existerande inkomstfördelning, mellan individer av fördelar och kostnader. Den väl-

färdsdefinition som Vägverket använder liksom flertalet andra är alltså H/K-kriteriet. 

Detta för att kriteriet tar hänsyn till situationer där det både finns förlorare och vinnare. 

 

2:3 Cost-Benefit analys (CBA) 

För utredningar kring samhällsekonomiska kostnader vid vägbyggen är av vikt att iden-

tifiera de variabler som bör ingå i en sådan kostnadsanalys. Vidare är det av intresse att 

förklara diskonteringsprincipen då en åtgärd ibland kan pågå i flera år. Existerande 

marknadspriser innehåller ibland betydande störningar och behöver i så fall ersättas med 
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speciella skuggpriser6 för att mäta samhällets verkliga fördelar och alternativa kostna-

der. 

 

Vid svårigheter att mäta fördelarna används ofta kostnadseffektanalys. Då betraktas 

fördelarna som givna och problemet blir att minimera de samhällskostnaderna för att nå 

dessa fördelar. Med denna analysteknik avstår man från att värdera fördelssidan och 

nöjer sig med att beskriva eller eventuellt kvantifiera den. Analysens mål är sedan att ge 

svar på vilket projekt eller åtgärd som når denna effekt till lägsta samhällsekonomiska 

kostnad. Fördelen med detta angreppssätt jämfört med CBA är att man slipper ge sig in 

på svåra värderingsfrågor. Nackdelen är att det är omöjligt att svara på om just den 

valda målsättningen med projektet är det bästa alternativet. 

 

2:4 Diskontering eller nuvärde 

För att kunna avgöra om en samhällsekonomisk investering är lönsam, då investeringen 

löper över en lång tidshorisont och med olika storlekar på betalningsströmmarna är det 

viktigt att kunna visa de framtida betalningsströmmarna i nuvärde. Att välja diskonte-

ringsränta kan vara problematiskt. När företag väljer kalkylränta för investeringsbeslut 

är det vanligt att de väljer vanlig bankränta eftersom en bankinsättning oftast är ett pla-

ceringsalternativ för företag.7 När det gäller kalkylränta för samhällsekonomiska analy-

ser är det svårare då vi måste ta hänsyn till faktorer som saknar marknadspriser och sty-

relsens krav på bestämd avkastning på investering. Detta innebär att samhällsekonomisk 

diskonteringsränta skiljer sig gentemot privata marknadens räntenivå. Anledningen till 

detta är svårigheten för individer att värdera framtida konsumtion av externa nyttigheter. 

Myndigheterna som skall agera i samhällets intresse, kan jämföra den totala investe-

ringen mot den totala uppoffringen av en investering. Vid utvärdering av projekt med 

definierad extern framtida konsumtion av nyttigheter bör därför diskonteringsräntan 

vara lägre än den ränta som används i den privata marknaden. Samhällets tidspreferen-

ser är av största vikt när räntenivån skall bestämmas vilket innebär att om myndigheter 

bestämmer en alltför hög ränta och om tidshorisonten sträcker sig över en lång period 

                                                 
6 Pris som utan att förekomma på marknaden kan tillskrivas en nyttighet. Vägverket använder t ex skuggpriser 

på bland annat kortare restid, lägre olycksrisk och mindre utsläpp av koldioxid i sina CBA 
7 Se Bergknut, Elmgren och Hentzel, Investering. 



7 

kommer framtida nyttigheter värderas alltför lågt, i nuvärde, och därmed äventyras in-

vesteringen.8 

 

2:5 Skattefaktor I och II9 

Vägverket gör ett påslag på sina värderingar som används i den samhällsekonomiska 

kalkylen för att ta hänsyn  till indirekta skatter och  till skattefinansieringskostnader. Ett 

påslag för skattefinansieringskostnader skall göras för alla medel som tillhandahålls via 

den offentliga budgeten. 

 

Skattefaktor I 

Den grundläggande principen för beräkning av kostnader är individens betalningsvilja 

för de varor och tjänster som de använda resurserna alternativt skulle ha kunnat produ-

cerat. Sålunda bör de indirekta skatterna inkluderas vid en värdering av resursernas al-

ternativa användning. De indirekta skatterna approximeras med en skattefaktor som tar 

hänsyn till olika typer av indirekta skatter; förädlingsvärde, produktionsfaktorer, skatter 

samt tullar. Skattefaktor 1 är 1,23 beräknad från en utredning 1994. 

 

Skattefaktor II  

Statens budget består på inkomstsidan till stor del av inkomstskatt och lån från privat-

personer och företag och indirekta skatter. Genom att låta staten finansiera investeringar 

och drift och underhåll via statsbudgeten uppstår det effektivitetsförluster i samhälls-

ekonomin. Offentliga åtgärder tränger ut privata investeringar med en genomsnittlig 

högre avkastning och krymper det privata utrymmet för konsumtion. Detta medför att 

om effektivitetsförlusten är 40 procent så kommer 1 krona från det privata till det of-

fentliga att generera en kostnad för samhället om 1 krona och 40 öre. Skattefaktorn är 

1,30 år 1997. 

 

Skattefinansieringskostnaden är olika stor för olika skatter, men även användandet av 

skatten har betydelse för den totala skattefinansieringskostnaden. I transportinfrastruk-

turplaneringen tas ingen särskild hänsyn till dessa effekter, utan en genomsnittlig skatte-

finansieringskostnad tillämpas på alla offentliga medel. 

                                                 
8 Natural resource and environmental economic. Sidan 93 – 94. 
9 VV 1997:130 kapitel 4:1 
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Kapitel 3 

VÄGVERKETS SAMHÄLLSEKONOMISKA VÄRDERINGAR 

 

 

 

 

”Den svenska transportpolitiken, liksom annan sektorsspecifik politik, syftar bl.a. till att 
styra mot en samhällsekonomiskt effektiv användning av resurserna. Ett viktigt hjälpme-
del för att bedöma om föreslagna åtgärder och investeringar leder i rätt riktning är de 
samhällsekonomiska kalkylerna. Enligt regleringsbrevet för 1998 ska SIKA10 i samverkan 
med berörda myndigheter genomföra en genomgång, utvärdering och revidering av de 
samhällsekonomiska kalkylprinciperna och kalkylvärden på kommunikationsområdet. 
Målet är att kalkylerna ska vara jämförbara mellan olika delsektorer och bygga på se-
nast tillgängligt kunnande när det gäller metodik och tillämpade kalkylvärden. För att 
genomföra arbetet bildades ASEK – Arbetsgruppen för SamhällsEkonomiska Kalkyler – i 
samverkan mellan SIKA, trafikverken och Naturvårdsverket.”11 

 

Den metod som Vägverket använder för analys av projekt/åtgärd grundas på samhälls-

ekonomiska principer. Resultaten av analyserna uttrycks med en värdering som så långt 

som möjligt utgår från individernas egna värderingar. Många av värderingarna kan ske 

till marknadspriser det vill säga anläggnings-, drift- och fordonskostnader. Viss tids- 

och olyckskostnad ingår även här. Dock finns värderingsbehov som saknar marknads-

pris vilket då innebär att värdering sker med indirekta metoder för att klargöra de berör-

das värderingar och kunna uttrycka dessa i monetära termer som motsvarar marknads-

priser. Den indirekta metoden för värdering innebär att individernas betalningsvilja skall 

estimeras. Betalningsviljeansatsen för enskild individ bygger på två olika metoder, Re-

vealed preference (avslöjade preferenser) och Stated preference (redovisade preferen-

ser). Det som skiljer dessa två metoder är att revealed preference visar individens indi-

rekta betalningsvilja för icke marknadsförda effekter via sitt beteende vid köp av 

marknadsförda varor, förutsatt att det finns ett samband mellan dessa effekter och varor. 

För Stated preference gäller att individen skall uppge sina preferenser genom sin betal-

ningsvilja för att undvika välfärdsförluster eller erhålla en välfärdsvinst. Då denna me-

tod innebär hypotetiska frågeställningar och att individen ej har betalningsansvar kan 

                                                 
10 SIKA – Staten institution för kommunikations analys. SIKA är en myndighet under 

Näringsdepartementet. Vi arbetar med utredningar, statistik, prognos- och analysmetoder inom transport- 

och kommunikationsområdet 
11 Vägverkets publikation 1999:170 
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denna metod ge missvisande värderingar. Värderingarna som nedan presenteras är de 

värderingar som Vägverket använder vid beräkningar av effekter för olika pro-

jekt/åtgärder. För mer detaljerad genomgång av bakgrund av dessa estimeringar samt 

teorin bakom, hänvisas den intresserade till; ”Vägverkets samhällsekonomiska kalkyl-

modell – Ekonomisk teori och värderingar” samt ”Samhällsekonomiska kalkylvärden – 

Planeringsomgång 2002 – 2011”. 

 

3:1 Olycksvärdering 

För att värdera trafiksäkerhetseffekter av nya väginvesteringar har Vägverket använt 

genomsnittliga kostnader per skadad person för olika typer av svårighetsgrad sedan 

slutet av 1960-talet12. Med svårighetsgrad menas i fall individer förolyckas på grund av 

en trafikolycka eller om olyckan innebär svårt skadad med livslång invaliditet som 

följd. Värderingen av att minska antalet olyckor skall avspegla samhällets nytta av 

minskningen. Den genomsnittliga samhällsekonomiska kostnaden kan delas upp i två 

dimensioner, riskvärdering och materiella kostnader. Den materiella kostnaden består av 

sjukvårdskostnader, administrativa kostnader, egendomskostnader samt nettoproduk-

tionsbortfall13 som uppstår då en individ förolyckas eller skadas i trafiken.  

 

För skattning av sjukvårdskostnader och produktionsbortfall baseras värderingen på 

”Cost of illnes” – metoden vilket är ett sätt att värdera sparade sjukvårdskostnader till 

följd av ökad trafiksäkerhet. Egendomskostnaden och administrationskostnader värde-

ras utifrån marknadspriser. 

 

Tabell 3:1. Värdering per faktiskt inträffat vägtrafikolycksfall i kronor inklusive skattefaktor 1 på sjuk-
vårdskostnader och nettoproduktionsbortfall. Prisnivå 1999. 

 Materiella kostnader Riskvärdering Totalt 
Dödsfall               1 300 000           13 000 000           14 300 000 
Svårt skadad                  600 000             2 000 000             2 600 000 
Lindrigt skadad                    60 000                  90 000                150 000 

Egendomsskada                    13 000 -                  13 000 
Källa: Tabell 2, sidan 5, VV publ. 1999:170 
Anm: Dessa värderingar skall tolkas vad som samhällets medborgare är beredd att betala för att 
förhindra att en människa förolyckas i trafiken. 
 

 

                                                 
12 Se VV publikation 1997:130 kapitel 7 
13 Nettoproduktion = bruttoproduktion minus individens egen konsumtion 
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3:2 Komfortvärdering 

Vägverket definierar komfort som; ”de resandes grad av välbefinnande under den tid 

de påverkas av resor på vägar med olika standard eller omgivningsmiljö”.14 Denna 

definition medför att trafikanterna kan påverkas både före och efter en resa vilken gett 

eller kan förväntas ge påverkan på välbefinnandet. 

 

I Vägverkets datoriserade samhällsekonomiska kalkylprogram beräknas värdet av en 

komfortökning endast då en befintlig grusväg skall beläggas. Vid ett vägprojekt eller 

åtgärd är det rimligt att anta att det omvända gäller, det vill säga en komfortsänkning.15 

Vid en genomsnittlig åtgärdscykel är betalningsviljan 11 kronor per fordonstimme av att 

byta från grusväg till belagd väg. Denna kostnad/betalningsvilja gäller endast person-

biltrafik. 

 

3:3 Miljövärdering 

Miljöpåverkan kan vara omöjlig att värdera i monetära termer genom att individer har 

svårt att definiera dessa i pengar och företagens problem är att identifiera skadorna. 

Vägverkets miljövärderingar bygger på den så kallade miljökonsekvensbeskrivningen 

(MKB). Vägverkets CBA tar enbart upp de miljöfaktorer som bedömts vara möjliga att 

värdera i monetära termer.  

 

3:3:1 Buller 

Vägverkets värdering av hur mycket det kostar att sätta upp bullerskydd innebär att de 

använder åtgärdskostnaden för att minska störningarna. Om bullerstörningen uppgår till 

54 db värderas välfärdsminskningen till 18 kronor per person och år. Därefter ökar den i 

stigande skala för att vid 73 db uppgå till 3 652 kronor per störd person och år. Då pro-

jekt och åtgärder pågår är det rimligt att anta att störningen oftast sker under dagtid. Det 

ökade bullret kommer då att blandas med övrigt buller varför denna kostnad under pro-

jekttid kan antas vara noll. Dock skall denna kostnad beaktas om trafikanter väljer alter-

nativ väg och om denna rutt leder genom bebyggelse som därmed kan komma öka bul-

lerstörning hos de boende. 

 

                                                 
14 VV 1997:130. Sidan 147. 
15 Samverkansbroar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sidan 18 
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3:3:2 Emissioner 

För emissioner använder Vägverket schablonvärden för tätorts- och landsbygdsmiljöer. 

De viktigaste emissionerna som Vägverket beräknar är koldioxid (CO2), kväveoxider 

(NOX), kolväten (VOC), svaveldioxider (SO2) och partiklar. Partiklar har tidigare ingått 

som en effekt i kväveoxidberäkningen på grund av avsaknad av emissionsfaktorer för 

dessa utsläpp. Värderingen av partiklar grundar sig på en hälsoeffektberäkning. Av-

gasutsläppsvärderingarna är differentierade mellan två huvudgrupper, tätorter och 

landsbygd. Anledningen är att i städer utsätts flera människor för cancerrisk och andra 

hälsorisker.  

 

För att få ett pris på bilismens utsläpp har man försökt att värdera de olika ämnen som 

ingår i bilavgaserna. Beräkningarna grundar sig inte på någon exakt mätning utan man 

har försökt att värdera indirekt utifrån den beskattning som måste till för att utsläppen 

ska inrymmas inom de värden som angivits av politiska mål. Värdering av miljöskador 

är svårt. Vi har olika drivmedelstyper med olika typer av effekter för miljön. Dessutom 

har vi skillnader mellan bilar med avseende på katalysatorrening eller inte. I nedanstå-

ende tabell 3:2 kan det därför inte göras anspråk på att dessa värderingar visar den sanna 

kostnaden. Värderingarna gäller landsort. 

 

Tabell 3:2 Vägverkets värdering av avgasutsläpp från biltrafiken. 1997-års priser 

 Kr/kg Utsläpp gram kilometer Kostnad kr/fordonskilometer 
Kväveoxider 43,00 1,110 0,048 

Kolväten           17,00 2,030 0,035 

Svaveldioxid           16,00 0,012 0,000 

Partiklar         180,00 0,020 0,004 

Koldioxid             0,38 0,190 0,00 

Summa         256,38 3,362 0,087 
Källa: 0-Taxa för busstrafiken i Övertorneå – Konsekvensanalys. Sidan19. 
 

3:4 Drift och underhåll16 

Om ett vägprojekt eller en åtgärd åsamkar trafiken en alltför hög samhällsekonomisk 

kostnad kan det visas sig mer effektivt att antingen dirigera trafiken via alternativa res-

rutter eller så kan det vara lönsamt att tillfälligtvis bygga en förbifart. Om trafiken diri-

geras via alternativa vägar eller om trafikanterna själva bestämmer en alternativ resrutt 

kommer detta generera ökat slitage på dessa vägar. Kostnaden för drift och underhåll 

                                                 
16 VV 1997:130 
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kan delas upp i flera grupper, driftkostnader, underhållskostnader, kostnader för förbätt-

ringsåtgärder samt gemensamma arbeten. År 1990 var kostnadsfördelningen 35% för 

driftkostnader, 40% för underhållskostnader, 10% för förbättringsåtgärder och 15% för 

gemensamma arbeten. 

 

Marginalkostnaden för underhåll av en 9-metersväg antas vara 2 öre per axelparkilo-

meter. Marginalkostnadsprissättningen ger inte full kostnadstäckning, en fast kostnad 

behövs för att täcka denna kostnad i landsbygdsmiljö. Den totala kostnaden för drift och 

underhåll, i region norr17, är 2 161 600 kronor för 45 300 kilometer. Detta ger att drift 

och underhållskostnaden per fordonkilometer för region norr är 17,00 öre i 1993-01 år 

prisnivå.  

 

3:5 Fordonskostnadsvärdering 

Fordonskostnaden i en samhällsekonomisk kalkyl består av rörliga kostnader. Denna 

rörliga kostnad kan delas upp i ett antal undergrupper, drivmedel (bensin, diesel), däck-

kostnader, reparationer (arbetstid), komponentförslitning (fordonsslitage) samt värde-

minskning och kapitalkostnad. 

 

Då uppsatsens fokus ligger kring olägenheter orsakad av vägbyggen kommer värde-

minskningen och kapitalkostnaden för fordon antas vara noll. Ett fordons värdeminsk-

ning är en funktion av tid och användning där en del av värdeminskningen enbart beror 

på tid. Den körlängdsberoende delen av värdeminskningen är direkt kopplat till använd-

ningen av fordonet och därmed påverkar kostnaderna för underhåll och reparationer. 

Vid ekonomiska bedömningar av nya vägprojekt skall därför endast den körlängdsbero-

ende delen beaktas. Den tidsberoende delen arbetar oberoende av om man förbättrar en 

väg eller ej. Oavsett om ett vägprojekt eller en åtgärd pågår kommer fordonet att nyttjas. 

Störningen som uppstår kommer därför ej påverka fordonets tidsrelaterade 

värdeminskning varför det är rimligt att utelämna denna samhällsekonomiska kostnad. 

Dock skall den användningsrelaterade värdeminskningen ingå i ett resonemang kring 

störningar orsakad av vägbyggen om föraren av fordonet väljer alternativ väg och om 

denna alternativa väg har en längre körsträcka. Om så är fallet kommer den 

                                                 
17 Region norr motsvarar BD, AC, Z, Y, S,T och WX län. VV 1997:130 sidan 65. 
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samhällsekonomiska kostnaden av värdeminskningen att uppgå till 0.49 kronor (1997 

års priser) per fordonskilometer18. 

körsträcka ligGenomsnitt

 värdemin.eroendekörlängdsb andel värdemin.liggenomsnittNybilspris
Värdemin.

××=  

För lastbilar har den körlängdsberoende värdeminskningen antagits vara 100 % med 

samma genomsnittliga värdeminskning som för personbilar, 13%. På samma sätt som 

för personbil blir värdeminskningskostnaden för lastbil utan släp19, 1,88 kronor per 

kilometer samt lastbil med släp, 5,36 kronor per kilometer med en genomsnittlig 

körsträcka på 5 300 mil per år. 

 

3:5:1 Drivmedelvärdering20 

Från marknaden och dess prissättning fås den information om priserna som ska spegla 

trafikanternas betalningsvilja för deras fordonskostnader. I de olika komponenterna i 

fordonskostnaden finns indirekta skatter som ej utgör en betalning för dess externa 

effekter. Således speglar inte marknadspriset trafikanternas betalningsvilja då dessa 

extra skatter/avgifter skjuter in en kil mellan resursuppoffringen och marknadspriset. 

Marknadspriset mäts i producentledet och därför har de samhällsekonomiska 

fordonskostnaderna (drivmedel, däck och nybilspriser) reducerats från skatter/avgifter 

och sedan korrigerats med skattefaktor I. Trafikanternas betalningsvilja härstammar 

alltså från producentledet och har adderats med den indirekta skatten. Detta ger att 

Vägverket värderar bensinpriset till 2.80 kronor per liter i 1999-års priser samt 3,40 

kronor per liter för diesel. Priset på diesel gäller för privatbilister. Dieselvärderingen för 

lastbilar och bussar är 1,88 kronor per liter i 1999-års priser. 

 

Sammanfattningsvis kan trafikantkostnaden delas upp i busstrafikantkostnader, 

persontrafikantkostnader samt godstrafikantkostnader. I tabell 3:3 visas en 

sammanställning av de kostnader som kan ses som relevanta för denna studie. När det 

gäller busskostnader kommer distansberoende kostnad att användas. Vägverket 

separerar busskostnaderna med avseende på tätort och regional trafik. Underlaget för 

                                                 
18 VV 1997:130. Nybilspris i 1999-års priser 162 000 kr. Se VV199:170 
19 Vägverket likställer kostnaden för lastbil utan släp med busskostnaden. 
20 VV 1997:130 kapitel 4:1 
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busskostnaderna bygger på uppgifter från olika bussföretag och 

kommunikationsforskningsberedningen. 

 
 
Tabell 3:3 Sammanställning av fordonskostnader, kronor per fordonkilometer i 1999-års priser. 

 Drivmedel 
Komponent 
förslitning Reparation Däck Totalt 

Personbil 0,22 0,12 0,07 0,04 0,45 
Lastbil 0,86 0,33 0,19 0,28 1,66 

Källa: VV 1997:130 samt VV 1999:170 
 

Den distansberoende kostnaden för regional busstrafik är 6,60 kronor per vagnkilometer 

för normal buss samt  7,25 kronor per vagnkilometer i tätort. För boggiebussar gäller 

7,50 kronor per vagnkilometer i tätort samt 6,90 kronor per vagnkilometer, regionalt. 

 

3:6 Tidsvärderingar 

Alla samhällsekonomiska kalkyler utgår från betalningsviljan för de olika ingående ef-

fekterna. Det är viktigt att poängtera att betalningsviljan, eller värderingen, alltid base-

ras på en jämförelse med vad resurserna annars skulle nyttjas till. Tidsvinster under 

tjänsteresa har en alternativ användning antingen i hemmet eller på arbetsplatsen och 

har därmed ett värde för arbetstagaren eller arbetsgivaren. Tidsvinster under bilutflykt 

har däremot i vissa avseenden ingen direkt alternativ användning om resan i sig är må-

let. Betalningsviljan borde därmed vara högre vid tjänsteresan jämfört med privatresan.  

De flesta vägåtgärder påverkar restiden. Värdering av tidsinbesparingar grundar sig på 

att resor i sig inte har något värde. Syftet med en resa är att nå ett mål. Restiden för att 

nå målet är en uppoffring som måste göras för att nå målet.  

 

Tjänsteresor antas bestå av två delar, en privat- och en företagsdel. Den privata delen 

värderas enligt den privata betalningsviljan och för företagsdelen baseras värderingen på 

företagets alternativkostnad för den anställde. Utgångsläget för företagskomponenten är 

att företagets alternativkostnad är noll om den anställde arbetar 100 procent under 

tjänsteresan och är därmed lika produktiv som på sin arbetsplats. Då den anställdes 

produktivitet minskar och arbetad tid minskar kommer företagets alternativkostnad för 

den anställde att öka. Den värdering av tidsinbesparingar Vägverket använder gäller 

kronor per timme och vuxen person inklusive skattefaktor 1. 
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Tabell 3:4.Värdering av tidsinbesparingar (åktid) kronor per timme och vuxen person. Inkl. skattefaktor 1 
Privatresor Regionala Interregional  Regionala Interregional 
- arbetsresa        35        70 Lastbil lön      170         170 
- övriga        26        70 fordon bel.grad 1,2      205         205 
Tjänsteresa   - godstidvärde snitt        80           80 
- bil      190      190 - Last utan släp        20           20 
- Långfärdsbuss      110      110 - Last med släp        85           85 
- region buss      110      110    
Källa: Vägverket 1997:130, s. 42. 
 

För att beräkna ett genomsnittligt tidsvärde för fordon på vägnätet behövs kunskap om 

tidsvärdet för en viss typ av resa, resans andel av det totala antal resor samt 

beläggningsgraden i fordonet för respektive restyp. 

 

Tabell 3:5  Ärendefördelningen och beläggningsgraden för personresor på väg 
 Regionala resor Interregionala resor 
Reseärende A B A * B A B A * B 
Tjänsteresa       0,08       1,35      0,108       0,03        1,35      0,0405 
Arbetsresa       0,25       1,20        0,30       0,04        1,25      0,05 
Övriga resor       0,51       2,00        1,02       0,09        2,35      0,2115 
Summa       0,84         0,16   
Källa: Vägverket 1997:130 s. 43, tabell 3:6. 
 

A: Respektive reseärendets andel av det totala antalet personresor. 

B: Beläggningsgraden (personer per fordon) för respektive reseärende. 

 

Tabell 3:5 skall läsas som att alla ärendeandelar i kolumnerna (A) skall summeras till 1. 

Andelarna i respektive ruta är således respektive resärende och reslängdsandel av per-

sonresor över 10 kilometer på väg. Kolumnerna (B) anger beläggningsgraden för det 

specifika resärendet vid den givna reslängdsindelningen. En regional tjänsteresa har en 

genomsnittlig beläggningsgrad på 1,35 personer per fordon och svarar för 8 procent av 

det totala antalet personresor över 10 kilometer. 

 

Tabell 3:6  Beräkning av genomsnittligt personrestidsvärde per fordon.  

Reseärende Tidsvärde Vikt Viktat tidsvärde 

Regionala resor    
- tjänsteresa               190                0,108             20,52 
- arbetsresa                 35                  0,30             10,50 
- övriga resor                 26                  1,02             26,52 
Interregionala resor    
- tjänsteresa               190              0,0405             7,695 
- arbetsresa                 70                  0,05               3,50 
- övriga resor                 70              0,2115             14,81 
Summa               84,00 
Källa: Vägverket 1997:130 tabell 6:4. 
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När det gäller tidsvärdering för lastbilstransporter antas att förarlön (1997-01) räknas till 

138 kronor per timme. Beläggningsgraden antas vara 1,2 personer per fordon. Tidsvär-

det per fordon är således 166 kronor (138 * 1,2). Värdet skall räknas upp med skatte-

faktor 1 enligt VV 1997:130, vilket ger ett värde om 205 kronor per timme och fordon. 

Det transporterade godset värderas till en genomsnittlig kostnad om 80 kronor21.  

 

För tidsvärdering för lastbilschaufförer beräknas hela tidsvinsten att omsättas till arbete. 

Därför borde det vara rimligt att de tidsförluster som uppkommer vid köer, orsakade av 

vägbyggen skattas via företagets kostnader, vilket innebär, förutom förarlöner och 

godstidvärde, även måste beakta de eventuella förseningar hos kunder med ökade kost-

nader som följd. Dessutom kan det tänkas att förlängd restid innebär försämrad kvalité 

av det gods som transporteras. 

 

För busstrafikanter22 gäller att samma genomsnittliga tidsvärde används som för privat-

bilisterna. Värderingen av tjänsteresor med buss bygger på samma princip som för bil. 

Den privata komponenten för regional buss uppgår till 83 kronor per timme, för 

Interregional buss skattas den till 104 kronor per timme. Företagsdelen uppgår till 10 

respektive 18 kronor per timme och person. Osäkerheten är dock stor i dessa värden och 

andelen tjänsteresor med långfärdsbuss liten. Dessutom kan viss produktion utföras 

under resan. Detta leder till att ett genomsnittligt värde för alla tjänsteresor med buss 

skattas. Hänsyn har då även tagits till värderingen för tjänsteresor med regional tåg som 

uppgår till 110 kronor per timme och person 

 

3:7 Värdering av förseningskostnad 

I en undersökning om “störningar i Stockholmstrafiken”23 anses det vara viktigt att stu-

dera de eventuella konsekvenser ett vägbygge kommer att få på trafikflödet. Detta för 

att minimera olägenheterna. I MR 8624 har privatbilisters värdering av oförutsedda för-

seningar gjorts. Projektet omfattar tre olika reseärenden; inköps-, arbets- och tjänstere-

                                                 
21 VV 1997:130 
22 VV 1997:130, sid 76, kapitel 6.2.4 
23 Se TFK, MR 78. 
24 TFK, minirapport MR 86. 
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sor. Rapporten (MR 86) har som referensram för betalningsvilja av förseningar, 

restidvärden. Restidvärden omfattar både bil- och kollektivresenärens värdering. 

 

Denna undersökning visar att förseningstidsvärdet skiljer sig från de restidvärden med 

en faktor som ligger i intervallet 3 – 5. Tidsvärdet för inköpsresor är 22 kronor och för 

arbetsresor 20 kronor. Värderingen för oförutsedda förseningar är 69 kronor för 

inköpsresor samt 113 kronor per timme för arbetsresor. Dessa siffror är i 1993-års 

priser. De är med i rapporten för att visa uppräkningsfaktorn som även presenteras i VV 

1997:130. 

 

               För inköpsresor ger detta en faktor om: 69/22 ≈ 3 

               För arbetsresor ger detta en faktor om: 113/20 ≈ 5 

 

När det gäller tjänsteresor antar vi det pris som Vägverket använder vilket innebär 22025 

kronor per timme i tidsvärde. 

 

Förseningskostnadsvärderingen för lastbilstransporter, med och utan släp, antas vara 

densamma som vid tidsvärdering, det vill säga 205 kronor per timme och fordon. 

Godset värderas till en genomsnittlig kostnad om 80 kronor. Likadant gäller för 

busstrafiken där tidsvärderingen antas gälla. Vilket innebär att förseningskostnads 

värderingen antas vara lika för privatbilister. 

                                                 
25 VV 1997:130 sidan 77 
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Kapitel 4 

MODELLANSATS26 

 

 

 

 

När vägbyggen/åtgärder pågår uppstår det störningar i trafiken. Storleken på störningen 

beror dels på trafikvolymen men även på typ av projekt. Dessa ”flaskhalsar” i trafiken 

påverkar samhällsekonomin negativt. Därför är det önskvärt att utarbeta nya och mer 

effektiva anbudsförfaranden som tar hänsyn till dessa störningar. I dag är ett vanligt 

antagande att entreprenörerna fokuserar kring budgetrestriktioner (som är satta av 

beställaren) och tidsramar vilket rimligtvis innebär att de inte tar hänsyn till de 

olägenheter som uppstår vid vägbyggen. Inom ekonomisk teori antas det att 

företag/entreprenörer agerar vinstmaximerande vilket innebär att entreprenörerna har ett 

incitament till att minimera kostnaderna. Givet detta antagande och att Vägverket 

arbetar i samhällets intresse, borde det finnas incitament för Vägverket att motivera 

entreprenörerna att minska projekttiden vilket bör leda till minskade olägenheter och 

kostnader för samhället. Detta kan göras med ekonomiska motiv vilket innebär att 

Vägverket bör utforma anbuden så att en belöning eller kompensation ges till 

entreprenörerna  om de strukturerar och organiserar vägprojekten mer effektivt. 

 

Vid en trafikmätning27 under åren 1998 – 1999 på Essingeleden/Norra Länken i 

Stockholm visade det sig att förlängning av restiden, orsakad av låg hastighet och köer, 

uppgick till 812 000 timmar. Trafikträngseln och köerna medför en merförbrukning av 

bränsle jämfört med normal hastighet på 1 680 kubikmeter och meremission av 

koldioxid med 4 080 ton. En beräkning av dessa ökningar ger en kostnad på 91,9 

miljoner kronor varav restidsförlängningen svarar för 85,3 miljoner kronor. 

 

En metod som används i Storbritannien för att effektivisera anbudsförfaranden kallas 

”Lane rental”. Denna metod kombinerar samhällets kostnad för intrånget på vägområdet 

                                                 
26 Kapitlet bygger på artiklar från ”Journal of construction engineering and management” (1998) och 

”TR NEWS” (1992) 
27 VTI – Trafikträngseln och köerna ökar på Essingeleden och Norra Länken. 
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med traditionella investeringskostnader. Metoden kräver att entreprenörerna beaktar och 

inkluderar båda dessa kostnader i anbudsprocessen. I korthet innebär metoden ”Lane 

rental” att entreprenörerna betalar en avgift för varje gång en störning i trafiken uppstår, 

orsakad av vägbyggen eller annan åtgärd. Om entreprenören stänger en körbana för 

arbete under rusningstrafik eller om de tvingar trafikanterna att köra alternativa rutter 

måste entreprenören betala denna ökade samhällskostnad. Entreprenören hyr rättigheten 

att använda en körbana av samhället. ”Lane rental” är en direkt betalning för varje 

tidsenhet som används, detta ger incitament för entreprenören att minska projekttiden 

och därmed bör vi få minskade olägenheter för samhället. 

 

4:1 Grundläggande principer för ”Lane rental” 

Då metoden innebär att entreprenören hyr rättigheten att nyttja vägen måste därför 

”ägaren” sätta ett relevant pris som speglar de samhällsekonomiska kostnaderna för 

intrånget. Vidare bör prissättningen variera över olika tidsrymder vilket innebär att 

prissättningen skall variera med trafikvolymen över tiden. Det är rimligt att kostnaden 

under högtrafikerade tidpunkter är högre än under lågtrafikerade tidpunkter och att 

kostnaden är än lägre under helger och nätter. Beroende på typ av väg skiljer sig även 

prissättningen på vägbanor om vi har flerfiliga vägar. Om det råder mycket stor 

trafikintensitet kan det vara lämpligt att använda sig av timkostnads prissättning. 

 

Tabell 4:1. Avgiftstabell för avstängning av vägbana 

Arbetstid Arbetets varaktighet Intrångsavgift 

Kl. 09.00 – 15.00 $ 6 000/dag för varje stängd vägbana 
Arbetsdagar 

Kl. 18.00 – 06.00 $ 1 000/dag för varje stängd vägbana 

Fredag 18.00 – måndag 06.00 $ 10 000 för varje stängd vägbana 
Helger 

Fredag 18.00 – måndag 06.00 $ 50 000 för total avstängning av vägen 
Källa: Journal of construction engineering and management.  
Sidan 412 September/oktober 1998 Tabell 1 
Egen bearbetning.  
 

Uppgifterna i tabellen och tidsangivelserna är enbart en illustration för att visa hur en 

tabell med differentierad prissättning kan se ut beroende på tiden och därmed 

trafikvolym. Exemplet är tänkt att illustrera en flerfilig väg. De fyra olika 

avgiftsnivåerna ger entreprenören fyra olika möjligheter till att organisera och 

strukturera projektet. Genom att använda dessa avgiftsnivåer kan då entreprenören 

avgöra vilken tid på dygnet det är mest effektivt att arbeta. 
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Tabell 4:2. Lane rental fee 

Typ av intrång 
Avgift/dag 
kronor/dag 

Avgift/timme 
06.30 – 09.00 

Avgift/timme 
15.00– 18.00 

Övriga tider 
på dygnet 

Vägbana     20 000          2 000            500          400 

Vägren       5 000             500            125          100 

Vägbana, Vägren     25 500          2 500            625          500 

Två vägbanor     45 000          4 500         1 250        1000 

Två vägbanor, vägren     50 000          5 000         1 375        1200 
Källa: Journal of construction engineering and management.  
Sidan 412 September/oktober 1998 Tabell 1 samt TR NEWS 1992. 
Egen bearbetning. 
 

Tabell 4:2 illustrerar prissättning vid tre olika tidsrymder. Tidsangivelser och 

avgiftsnivåer är bara exempel vilket innebär att dessa inte speglar den sanna kostnaden. 

En mer lämplig avgift måste bestämmas utifrån varje specifikt projekt genom specifika 

studier. 

 

Den första kolumnen visar på en rekommenderad daglig avgift och de andra två 

kolumnerna visar rekommenderade avgifter per timme vid rusningstrafik. Varje 

organisation bestämmer den mest önskvärda metoden för beräkning av vägbaneavgiften 

och inkluderar denna kostnad i anbudet. Detta för att varje deltagare i anbudsprocessen 

skall använda lika avgifter. Därefter måste varje entreprenör avgöra den mest optimala 

metod för utförandet av projektet. Beslutet grundar sig på ekonomiska faktorer och är en 

kompromiss mellan beställaren och entreprenörens valda metod och kostnader. 

 

4:2 Lane-by-Lane rental 

Med denna metod kommer avgiften för rättigheten fastställas endast om entreprenören 

väljer att stänga vissa delar av vägbanan. Avgiften baseras på antalet och utformning av 

den avstängda vägbanan. Till exempel kan storleken på avgiften, om en vägbana är helt 

avstängd, vara lägre än om två vägbanor är avstängda. Vidare kan en högre avgift för 

intrånget vara relevant vid tider då det råder rusningstrafik. Utformningen av anbudet 

måste klart visa på de olika avgifterna samt typ av intrång. ”Lane–by–lane rental” 

metoden kan ta olika former där ett kan vara att använda normalt anbudsförfarande och 

uppmärksamma projektet genom att ge projektet till den entreprenör som har det lägsta 

budet. Entreprenören får då betala för varje intrång/stängning till den avgiftsnivå som 

bestäms i kontraktet. Ett alternativt sätt kan vara att entreprenören skattar antalet intrång 
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på vägbanan som behövs för att färdigställa projektet multiplicerat med avgiftsnivån. 

Den totala avgiftsstorleken används bara för att kunna avgöra vem som lagt det lägsta 

budet, inte för att avgöra betalningen till entreprenören. Om entreprenören överstiger 

antalet intrång som anbudet angav kommer entreprenören att bli skyldig att betala 

avtalad avgift för varje enskilt intrång. Om entreprenören inte använt sig av alla 

förutbestämda intrången när projektet är avslutat kommer de att åtnjuta en ”belöning” i 

samma nivå som avgiften. 

 

Tidsintervallet för avgiften/hyran kan antingen vara veckor, dagar, timmar eller minuter, 

allt beroende på trafikvolymen på den aktuella sträckan. Ju mindre trafikvolym desto 

mindre samhällsekonomiska kostnader. Valet av entreprenör styrs av lägsta 

totalkostnad. Entreprenören måste estimera framtida kostnader för intrånget på 

vägbanan och inkludera dessa i projekt/investeringskostnaden. 

 

4:3 Bonus/rental charge 

Denna variant är utvecklad i Storbritannien och den liknar en metod som kallas för 

”Cost plus time” (A+B). För ”bonus/rental charge” metoden och  (A+B) metoden gäller 

att dessa innehåller två delar. Den första delen (A) består av den kostnad som projektet 

genererar under en given tid. Den andra delen (B) är totalt antal dagar som antas av 

entreprenören för att helt färdigställa projektet. Det anbud som lyckas bäst bestäms av 

kontraktsbjudaren där de väljer ut det bud som har den minsta kombination av kostnader 

enligt formeln:  

                                          )  /( dagperhyraavgiftBA ∗+  

vilket är den summa som kan komma att användas som belöning. Den dagliga avgiften 

för intrånget är specificerat i kontraktet och är normalt sett baserat på den upplevda 

förseningskostnaden hos trafikanterna. Formeln används bara till att bestämma det 

lägsta budet, inte för att bestämma betalningen till entreprenören. 

 

4:3:1 Tillämpning 

Utgångsläget för detta exempel är att den dagliga avgiftsnivån är $ 5 000 vilket skall 

spegla de ökade samhällsekonomiska kostnaderna orsakad av intrånget på vägbanan. 

Entreprenör 1 har beräknat att kostnaden för ett specifikt projekt kommer att uppgå till $ 

5 695 000 och att projektet kommer att ta 235 kalenderdagar för att helt färdigställa. 

Detta kommer att ge en totalkostnad enligt formeln (A+B): 
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                                     ( ) 000 870 6 $23550005695000 =∗+  

Entreprenör 2 har beräknat att kostnaden för ett specifikt projekt kommer att uppgå till $ 

5 758 000 och att projektet kommer att 215 kalenderdagar för att helt färdigställa. Detta 

kommer att ge en totalkostnad enligt formeln (A+B): 

                                     ( ) 000 833 6 $2155000000 758 5 =∗+  

Även om entreprenör 2 har en högre investeringskostnad kommer denne att få 

kontraktet beroende på att arbetet är mer effektivt och därmed kommer tiden för att få 

projektet färdigställt att minska. Detta ger att de samhällsekonomiska kostnaderna 

minskar. Resultatet visar att trafikanterna kommer uppleva en kostnadsminskning om $ 

100 000 vid en kostnadsökning av själva projektet på $ 63 000. Vi får en nettobesparing 

på $ 37 000. Utöver denna besparing kommer även en nettonyttobesparing i form av 

minskade olycksrisker för entreprenören samt att omkostnaderna minskar. 

 

Naturligtvis är det så att förutom en bonus till entreprenören om de klarar av projektet 

på kortare tid än angivet så skall det i kontraktet även finnas en straffavgift om projektet 

försenas. Bonus eller avgiften skall baseras på den avgiftssumma som specificerats i 

kontrakten i ett tidigare skede. 

 

4:4 Continuos site rental 

Med denna version av ”Lane rental metoden” får entreprenören en kostnad för varje dag 

som intrång sker på vägbanan. Kostnaden kommer då att tillämpas för hela projekttiden. 

Det lägsta budet kommer antas givet att det lägsta budet specificerar innehållet och 

summan i kontraktet. Dock innehåller kontraktet inget specificerat slutdatum, 

entreprenören kommer inte att skatta antalet dagar som behövs utan det avslöjas först 

när kontraktet är vunnet. Entreprenören lägger fram ett arbetsschema till beställaren 

efter det att kontraktet är vunnet så att arbetsrekrytering kan påbörjas. Den preliminära 

avgiften i kontraktet är baserad på de samhällsekonomiska kostnaderna som uppstår. 

Avgiften betalas av entreprenören oavsett om de jobbar eller inte under någon specifik 

dag. Denna avgift för icke arbetad dag görs ett avdrag en gång per månad i förhållande 

till färdigt arbete. 
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Denna metod har en del brister och frågetecken och därmed har ingen visat något större 

intresse för denna metod. Kritiken gäller för att i startskedet av ett projekt kan 

avgifterna vara högre än intäkterna för entreprenören vilket kan ge obalanserade bud.  

 

Ett annat problem är att metoden inte tar hänsyn till vädersituationer då arbetet kan 

komma att inställas. Entreprenören måste ju ändå betala intrångsavgiften. Vidare har 

inte metoden ett inbyggt slutdatum vilket kan ge allt för långa projekttider.  

 

4:5 Intrångsavgift 

En kritisk faktor vid användandet av ”Lane rental” är att kunna bestämma en relevant 

avgift för intrånget. För att kunna vara effektiv och uppnå målet med denna metod 

måste avgiftssumman ge tillräckligt med belöning till entreprenören för att uppmuntra 

till intresse, stimulera innovativa idéer och öka vinstmöjligheten vid ett snävt 

tidsschema. Om den ekonomiska nyttan för att färdigställa ett projekt inte är tillräcklig 

för att kompensera entreprenörens extra kostnader finns det litet incitament för att öka 

produktionstakten och därmed kommer inte intrångsavgiften att ge önskat resultat. 

 

Intrångsavgiften bör beräknas från projekt till projekt med beaktande på ökade 

samhällskostnader orsakade av intrånget. Summan bör också inkludera 

inspektionskostnader, trafikkontroll och underhållskostnader som bedöms inträffa under 

den tid då projektet fortskrider. Beräkningarna måste vara försvarbara för varje projekt 

och de måste dokumenteras. 

 

”Lane rental” metoden har potential för att kunna vara ett mycket bra verktyg för 

tidsminskning av projekt. Den stora vinsten med denna metod ligger i påverkan för 

trafikanterna med stor trafikvolym. 

 

Då användningen av ”lane rental” metoden är känslig måste en omsorgsfull planering 

och utveckling ske i ett tidigt skede. Utveckling och planering inkluderar förberedelser 

och en väl utvecklad dokumentation av trafikunderhållet för olika typer av situationer 

och en väl underbyggd beräkning av intrångsavgifterna för olika tidpunkter. Dessutom 

måste alla inblandade beakta de mänskliga insatserna vid projektet och sörja för god 

säkerhetsnivå. Trötthet bland arbetstagarna kan ge effekter för dels säkerheten men även 
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för produktionskvaliteten om tidsschemat är för snävt och att de därför har 24-timmars 

arbetsdag i skift. 

 

4:6 Detaljer att beakta vid bruk av lane rental metoden 

För att säkerställa framgångar av användningen av lane rental metoden är det vissa 

punkter som är av vikt att beakta och som bör inkluderas i dokumentation och planering 

av anbudet. 

 

Alla punkter för arbetsinsatsen måste vara klart definierade och de skall visas i 

planeringen vid tidpunkten då entreprenören lägger anbud på projektet. 

• Under projekttiden skall alternativ trafikplanering beaktas. Vilket innebär att studier 

om trafikflödets effektivitet skall göras för bästa tänkbara resultat. 

• Arbetstiderna skall beaktas med hänsyn till trafikvolym/intensitet. Det kan vara 

lönsamt att förlägga arbetet under natt då det rimligtvis är lägre trafikintensitet. Det 

kan även vara aktuellt med arbete endast under helger. Arbetstiderna för projektet 

bör verkställas med minsta möjliga påverkan för trafikanterna givet trafikvolymen. 

• I anslutning till val av arbetstider måste hänsyn till eventuella närboende beaktas. I 

första hand gäller detta bullernivå som kan vara störande om arbetet utförs nattetid. 

Under dagtid blandas det ökade bullret med befintligt buller vilket innebär att denna 

störning inte behöver ge några större problem. 

• Vid arbete under natt och helger måste resursanskaffningen uppmärksammas det vill 

säga, erforderligt antal anställda men även säkerställa materialanskaffning, vilket 

kan vara problematiskt under nattetid och helger. Arbete under obekväma tider kan 

generera ökade kostnader. 

• För arbete under obekväma tider kan kvaliteten förändras dessutom måste 

väderfaktorer uppmärksammas. Vädret kan försämras och därmed kan arbetet 

inställas under ett antal dagar vilket innebär att beslutsfattare om detta skall utses 

samt att det är dokumenterat i kontraktet. 

• Den sista punkten att fästa avseende vid är att det som skall överskugga allt är 

trafikanternas och arbetstagarnas säkerhet i trafiken. 
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4:7 Analys och erfarenhet av BDTp28 

Lane rental metoden började tillämpas 1984 i England och de har sedan dess använt alla 

tre varianter som ovan beskrivits. (bonus/charge, continuos rental och lane-by-lane 

rental). Här nedan kommer redovisning av de erfarenheter som BDTp har erhållit. 

Analysen av dessa erfarenheter är ursprungligen gjord av Bunder (1988) och är 

sammanfattad i artikeln, ”Lane rental – Innovative way to reduce road construction 

time”29. 

 

4:7:1 Kostnad- och tidsbesparingar 

Denna utvärdering bygger på en jämförelse av en skattning av kostnad och tid, gjord av 

beställaren, och projektets faktiska kostnad genom att använda lane rental metoden. Det 

första resultatet är baserat på ”bonus/charge” metoden. En första analys av fyra olika 

projekt visar på en besparing i tid på 25% eller 84 dagar och för kostnaden innebar detta 

en besparing på över £1000 000. En annan analys av tolv andra projekt, 1985/1986, 

visade på en tidsbesparing på 38%. När sedan BDTp analyserade och skattade 31 olika 

projekt som genomfördes under 1980-talet kom den totala besparingen att vara £23 000 

000. Beställaren kom att betala £2 700 000 i bonus för dessa projekt vilket då innebär 

att den totala nettovinsten för samhället var £20 300 000. Av den ursprungliga budgeten 

på £87 700 000 sparade BDTp £20 300 000 vilket är 23%. Den totala tidsbesparingen 

för dessa 31 olika projekt var 1 419 dagar vilket faktiskt innebär att samhället slapp 1 

419 dagar av olägenheter. 

 

4:7:2 Arbetskraft 

De projekt som nyttjar metoden lane rental ställer höga krav på de resurser som är 

inblandade och i synnerhet om intrångsavgiften är hög. Om projektet använder 

skiftarbete under dag och natt och om arbetstiden sträcker sig över 24 timmar kan detta 

skapa problem för arbetstagarna. Trötthetsproblemet kan leda till att säkerheten för 

arbetstagarna och trafikanterna blir lidande samt att detta kan generera 

produktionsproblem och kvalitetsbrister. Problem av denna art kan dock avhjälpas 

genom god planering och i god tid innan projektets startpunkt. BDTp:s erfarenhet av 

                                                 
28 BDTp = The British Department of Transportation 
29 Journal of construction engineering and management, 1998. 
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detta är att de kan lösas framgångsrikt om de mänskliga aspekterna uppmärksammas i 

ett tidigt skede. 

 

4:7:3 Ledningsbeslut 

Djup kunskap och noggrannhet krävs för beslut rörande lane rental metodens 

kontraktsdokument. Entreprenören kan förvänta sig omedelbar respons för deras 

trafikkontrolls initiativ och beställarens personal kan förväntas att bli omedelbart 

underrättad om problem uppstår kring arbetet. Detta innebär att kontraktets innehåll 

skall vara klart definierat och en väl detaljerad i planeringen för trafikflödets effektivitet 

under projekttiden. 

 

4:7:4 Arbetets kvalitet 

Kvaliteten för slutlig produkt är minst lika bra som tidigare då de använt sig av 

traditionella metoder för projekten. Ett stort bekymmer som måste uppmärksammas 

berör entreprenörerna för eventuellt nattskiftsarbete. Problemet är utbudet av material, i 

synnerhet asfalt och maskiner. Detta då många leverantörer vanligtvis inte arbetar under 

natt, vilket kan innebära att leverantörerna kommer att begära en extra avgift för deras 

extra service gentemot entreprenören. Problemet kan dock lösas genom en god och 

förutseende ledningsgrupp men dock skall man inte underskatta detta problem då det 

kan innebära en fördyring av projektet då det oftast finns en begränsad tillgång av 

leverantörer i ett specifikt område. 

 

Alla inblandade med lane rental metoden är mycket nöjda enligt BDTp:s erfarenhet. 

Metoden favoriserar effektiva entreprenörer vilket innebär att de företag som noggrant 

planerar arbetet också är nöjda med denna metod, vissa företag menar att lane rental 

metoden även effektiviserat deras egen organisation i form av resursplanering och 

användning av utrustningen. Många av entreprenören menar också att det är viktigt att 

intrångsavgiften inte får vara allt för låg då det minskar incitamentet att effektivisera 

arbetet och därmed minska tidsåtgången för projektet. 
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Kapitel 5 

BROBYTE ÖVER ROKÅN 

 

 

 

 

I detta kapitel kommer det en redogörelse för en åtgärd, belägen ca 10 km nordost om 

Roknäs, väg 373 där syftet för åtgärden var ett brobyte över Rokån. Allt material som 

nedan kommer redovisas bygger på ett examensarbete som Mattias Nilsson skrivit (där 

inget annat anges) under år 2001, ”Samverkansbroar ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv – En jämförelse mellan platsgjutna och förtillverkade samverkansbroar”. 

Detta innebär att data och information i stort är tredjehands data. De kostnader som 

presenteras i ovan nämnda uppsats tar inte hänsyn till de försenings/väntekostnader som 

kan finnas och som tidigare studier visar. Därför kommer detta kapitel dels innehålla de 

kostnader som Mattias tagit fram med hjälp av Vägverket region norr, Per Eriksson, 

dels kommer kapitlet innehålla kostnader som tar hänsyn till de förväntade 

förseningskostnader som trafikanterna åsamkas. Syftet med detta angreppssätt är att visa 

att de samhällsekonomiska kostnaderna med hänsyn till olägenheterna kan vara än 

högre och att de därför bör och skall beaktas. 

 

Åtgärden som Vägverket ansvarade för är relativt unik med mycket bra resultat som 

följd. Genom innovativ teknik och en uppmuntran till entreprenören, Vägverket 

produktion, prövades en teknik som innebär att den nya bron förtillverkades vid en 

elementfabrik. Detta innebar att den nya bron kunde sättas samman på plats med 

minimal trafikpåverkan. När sedan det var dags att placera den nya bron på sitt riktiga 

läge, dvs där den gamla bron fanns, stängdes vägen helt under ca 30 timmar och trafiken 

dirigerades under denna tid via alternativa vägar. 

 

Anledningen till att Vägverket valde att använda denna nya teknik var ett önskemål om 

att minimera störningarna för trafiken i synnerhet då denna väg trafikeras av många 

virkesbilar som ska till bl a Piteå och massafabrikerna. Samtidigt hade tidigare ett 

forsknings- och utvecklingsprojekt inletts i samarbete mellan Stålbyggnadsinstitutet, 

Strängbetong, NCC och ScandiaConsult. Syftet med FoU – projektet var att utveckla en 

ny teknik för förtillverkade farbaneelement. Tester och fullskaleförsök hade utförts i 
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laboratoriemiljö men inte något pilotprojekt i verklig miljö. Avstängningstiden som 

beräknades för detta projekt var maximalt 36 timmar. 

 

En kostnadsjämförelse kommer att göras med konventionell platsgjuten samverkansbro 

med en tillfällig överfart. Då jämförelsen gäller samma åtgärd och därför med lika 

trafikvolym redovisas nedan de gemensamma förutsättningarna för projektet. 

 

Trafikantkostnaderna för bro BD 1883 över Rokån har beräknats av Per Eriksson, 

Vägverket region norr. Beräkningarna har gjorts i EVA, (Vägverkets datoriserade 

samhällsekonomiska kalkylmodell). Beräkningarna som redovisas gäller samtliga 

trafikantkostnader förutom den restidskostnad som uppstod vid hastighetsbegränsningen 

i anslutning till byggarbetsplatsen. EVA är ett datorprogram som innehåller viss 

information om varje statlig ägd väg i Sverige. Vid en överföring av viss trafikmängd 

från en väg till en annan kan konsekvenserna av detta simuleras. Dataprogrammet 

returnerar data bestående bland annat av trafikantkostnader för både basvägnätet och för 

utredningsvägnätet. Samtliga kostnader som ges är årskostnader. Den 

samhällsekonomiska nyttan av en åtgärd fås genom att studera differensen mellan 

utrednings- och basvägnätet. 

 

5:1 Investeringskostnad och tidplan för brobyte, BD 1883 över Rokån 

Den totala byggtiden för åtgärden med förtillverkade bron var 36 dagar med begränsad 

framkomlighet och hastighet. Vägen över bron var helt avstängd under 30 timmar då 

den nya bron monterades vilket innebar alternativ resrutt för trafikanterna.  

 

 Begränsad hastighet för personbilar, 90 km/h - 70 km/h, 14 dagar. 

 Begränsad hastighet för lastbilar, 80 km/h – 70 km/h, 14 dagar. 

 Begränsad hastighet för personbilar, 90 km/h – 50 km/h, 7 dagar. 

 Begränsad hastighet för lastbilar, 80 km/h – 50 km/h, 7 dagar. 

 Avstängningstid vid brobyte, 30 timmar eller 1,25 dagar. 

 

Produktionskostnad för detta projekt har tillhandahållits av Bo Wikström, arbetschef vid 

Vägverket produktion i Luleå. Antaget vinstpålägg för detta projekt är 7%30. 

                                                 
30 Dessa uppgifter kommer från, ”Samverkansbroar …” kapitel 3:4:2 
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Tabell 5:1 Investeringskostnad, förtillverkad bro med  
provisorisk förbifart. 

Upplag för montering                 10 000 
Schakt och rivning av befintlig bro                 25 000 
Stål               250 000 
Betong – förtillverkad               400 000 
Bro övrigt (räcken, isolering                 85 000 
Beläggning                 32 000 
Omkostnader               120 000 
SUMMA               922 000 
Vinstpålägg 7%                 64 540 
Summa anläggningskostnad               986 540 
Inkl. skattefaktor I (1,23) och II (1,3)               590 937 
TOTAL SUMMA            1 577 477 

Källa: ”Samverkansbroar…tabell 3:2 
 

5:2 Gemensamma förutsättningar 

På den aktuella vägsträckan, 373, passerar det i genomsnitt 796 fordon per dygn. Av 

dessa 796 fordon är 16% (127 st) av typen tung trafik. De övriga 84% (669 st) utgörs 

således av personbilstrafik. Flödesriktningen för personbilstrafiken utgörs av 49% från 

Arvidsjaur till Piteå och för den tunga trafiken är trafikflödesriktningen 50%. Ett rimligt 

antagande som kan göras är att samtliga transporter för denna vägsträcka överstiger 10 

kilometer. För aktuell vägsträcka kommer beläggningsgraden och ärendefördelningen få 

följande utseende givet ovan nämnda trafikvolym. 

 

Tabell 5:2 visar ärendefördelningen och beläggningsgraden för personresor på väg 373. 
 Regionala resor Interregionala resor 
Reseärende A B Antal resor A B Antal resor 
Tjänsteresa 0,08 1,35 54 0,03 1,35 20 
Arbetsresa 0,25 1,20 167 0,04 1,25 27 
Övriga 0,51 2,00 341 0,09 2,35 60 

Summa 0,84  562 0,16  107 
Källa: Vägverket 1997:130 s. 43, tabell 3:6. Samt tabell 3.3, samverkansbroar…. 
Anm. Antal resor per ärende; ärendeandel ×  totalmängd fordon. (0,08 × 669 = 54) 

 

5:2:1 Tidsvärden för personbilstrafik 

Givet uppgifterna i tabell 5:2 kan ett genomsnittligt tidsvärde för personbilar på aktuell 

vägsträcka, 373, nu beräknas med hänsyn tagen till beläggningsgraden för de olika 

typerna av resa. Summorna som presenteras i tabell 5:3 är ett genomsnittligt tidsvärde 

per fordon och timme. 
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Tabell 5:3. Genomsnittliga tidsvärden för personbilstrafiken på vägsträcka 373. Inkl. skattefaktor 1 

 
Tidsvärde 
per tim. 

Ärende-
andel 

Beläggnin
gsgrad 

Antal fordon 
per dygn 

Summa  
(Kr/försenad 1 timme) 

Regionala resor      

Tjänsteresor      190     0,08     1,35           54 13 851 

Arbetsresor        35     0,25     1,20 167                 7 014 

Övriga resor        26     0,51     2,00 341 17 732 
Interregionala resor      

Tjänsteresor      190     0,03     1,35           20                 5 130 

Arbetsresor        70     0,04     1,25           27                 2 363 

Övriga resor        70     0,09     2,35           60                 9 870 

SUMMA TOTALT  1          669               55 960 
Källa: Tabell 3:4, ”Samverkansbroar ur ett samhällsekonomiskt..” Egen bearbetning. 
 

Anm: Delsummorna i kolumn, summa (Kr/försenad 1 timme), skall tolkas som kostnad 

för att försena, till exempel ”tjänsteresor (13 851 kr)”, 1 timme. Summa totalt (55 960) 

skall tolkas som kostnad för att försena all  trafik 1 timme, givet att 669 fordon passerar 

vägsträckan. 

 

Med hänsyn till att värdering av oförutsedda förseningar har en högre skattning än den 

tidsvärdering som Vägverket använder kommer här en beräkning av denna kostnad 

givet de faktorer som tidigare presenterats31. De faktorer som kommer används för 

personbilstrafiken är 3 respektive 5. (övriga resor 3, arbetsresor 5). För tjänsteresor 

antas det värde som Vägverket anger, vilket är 220 kronor per timme och fordon.32 

 

Tabell 5:4. Genomsnittliga förseningstidvärde för personbilstrafiken på vägsträcka 373. 
Inkl. skattefaktor I 

 Tidsvärde Faktor A B Antal 
Summa  

(Kr/försenad 1 timme) 

Regionala resor       
Tjänsteresor      220 - 0,08 1,35      54 16 038 

Arbetsresor 35 5 0,25 1,20    167 35 070 
Övriga resor 26 3 0,51 2,00    341 53 196 

Interregionala resor       

Tjänsteresor      220 - 0,03 1,35      20                 5 130 

Arbetsresor 70 5 0,04 1,25      27 11 812 
Övriga resor 70 3 0,09 2,35      60 29 610 

SUMMA TOTALT   1     669             150 856 
Källa: Tabell 3:4, ”Samverkansbroar ur ett samhällsekonomiskt..” Egen bearbetning 
 

                                                 
31 Se kapitel 3:7 
32 VV 1997:130. Sidan 77 
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Anm: Delsummorna i kolumn, Summa (Kr/försenad 1 timme), skall tolkas som upplevd 

kostnad för att försena, till exempel ”tjänsteresor (16 038 kr)”, 1 timme.  

Summa totalt; (150 856) skall tolkas som upplevd kostnad för att försena all  trafik 1 

timme, givet att 669 fordon passerar vägsträckan. 

 

I en jämförelse mellan de tidsvärden som Vägverket i dag använder och en 

tidsvärdering där hänsyn tas till de undersökningar som visar att det upplevda 

förseningsvärden har en faktor om 3 – 5 kommer ett eventuellt förseningsvärde vara ca 

2,5 gånger högre än det värde som idag används. 

 

5:2:2 Tidsvärden för tungtrafik 

För den tunga trafiken gäller att den måste separeras för lastbil med släp och lastbil utan 

släp. För aktuell vägsträcka gäller att det är rimligt att anta att den största delen av 

tungtrafik består av lastbil med släp då vägen trafikeras av timmertransporter ned till 

kusten. I den hänvisade rapporten antas det att 75% av dessa transporter sker med lastbil 

med släp av den totala mängden lastbilar. Det innebär att cirka 4 av 5 lastbilar utgörs av 

lastbilar med släp som passerar den aktuella bron per timme. 

 

I tabell 5:5 visas godstidsvärdet samt förarlöner för lastbilar, med och utan släp, som 

passerar aktuell vägsträcka, 373, över Rokån. 

 

Tabell 5:5. Förarlöner och godstidsvärden per timme för lastbilar inklusive skattefaktor 1. 

 Tidsvärden Antal fordon Summa kr/dygn 
Förarlön             205              127            26 035 
Gods – lastbil utan släp              20               32                640 
Gods – lastbil med släp              85               95             8 075 

SUMMA (kr/dygn)             34 750 
Källa: ”Samverkansbroar…Sidan 31, tabell 3:5. Egen bearbetning. 
 
Den totala summan som visas i tabell 5:5 gäller för godstransportkostnad och skall 

spegla företagets kostnad. Det är därmed rimligt att kunna använda denna värdering vid 

beräkning av ökad transporttid orsakad av åtgärder. 

 

5:2:3 Tidsvärden för busstrafikanter 

Mellan Piteå och Arvidsjaur passerar fyra bussar den aktuella bron över Rokån, varje 

vardag. Flödesriktningen för denna trafik är 50% åt vardera riktning. På lördagar 

trafikeras inte denna väg av bussarna och på söndagar har vi två bussar i trafik. Enligt 
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Lars Nilsson33, länstrafiken Norrbotten, är passagerarantalet för denna busslinje i 

genomsnitt 35 personer per dag. I ovan angiven studie antas det att antalet tjänsteresor 

är försumbart och lika med noll, vilket är ett rimligt antagande då en majoritet av 

bussresorna är så kallade interregionala resor (80%) det vill säga resor som är längre än 

50 kilometer. Då brobytet verkställdes under en helg, trafiken omdirigerades till 

alternativa vägar med början fredag klockan 19.00 och att trafiken släpptes på klockan 

01.00 natt till söndagen kom inte busstrafiken att påverkas för just denna åtgärd. Med 

anledning av detta kommer inte restidsförlusterna samt dess kostnader att redovisas med 

avseende på hastighetsbegränsning under avstängningen. 

 

Tabell 5:6 visar åktidsvärden för busstrafikanterna. Då värderingen är lika för de värden 

som personbilstrafiken har är det rimligt att använda lika förseningsfaktorer för 

busstrafikanterna. Ärendeandelen för regional arbetsresa antas vara är 9% samt att 

regional övrig resa är 11%. Detta då det antas att 80% av busstrafiken är interregional 

samt att ärende andelen för regional arbetsresa med personbil  är lägre än för övrig resa. 

Då osäkerheten är stor kring värderingen av tjänsteresor samt att andelen antas vara låg 

utelämnas därför denna värdering. 

 

Tabell 5:6, Tidsvärdering samt förseningstidvärde för busstrafik på väg 373 inkl. skattefaktor 1. 

Ärende Tidsvärde 
Ärende 
andel 

Antal 
resenärer 

Summa 
kr/timme 

Försenings 
faktor 

Summa 
kr/timme 

Privatresor       
Regional arbetsresa 35 0,09        3 105 5 525 
Regional övrig resa 26 0,11       4 104 3 312 
Interregional resa 70 0,80      28     1 960 3     5 880 

TOTAL SUMMA  1      35     2 169      6 717 
Källa: VV 1997:130, tabell 6:8. Egen bearbetning. 
 
Givet antalet passagerare för busstrafiken mellan Piteå och Arvidsjaur som passerar 

aktuell bro, väg 373, och att ärende fördelningen är given kommer tidsvärdet för 

busstrafiken vara 2 169 kronor per timme och buss. Med hänsyn till 

förseningstidsvärdet kommer värdet vara 6 717 kronor per timme och buss. De 

värderingar som presenteras ovan ger inget anspråk på att vara det sanna värdet då 

ärendefördelningen antas. Intressant att notera är att förseningstidsvärdet är tre gånger 

så högt som tidsvärdet med de värderingar som Vägverket använder.  

 

                                                 
33 Uppgiften är hämtad från ”Samverkansbroar…sidan 31. 
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5:2:4 Restidsförlust orsakad av begränsad hastighet 

Den hastighetsbegränsade sträckan var ca 200 m i direkt anslutning till åtgärden. 

Projektet genomfördes under helg och då förekom ingen busstrafik, tidsvärdekostnaden 

antas i detta specifika fall vara noll 

 

• För personbilstrafiken innebär en hastighetssänkning från 90 – 70 km/h en tidsförlust 

med 0,00083 timmar. Antalet personbilar på denna vägsträcka är 669 stycken fordon 

och den totala tidskostnaden är 55 960 kronor per dygn34. Tidsvärdet orsakad av 

hastighetsbegränsningen blir 46,50 kronor per dygn.  

      (0,00083 × 55 960 = 46,4468).  

• Vid en hastighetssänkning från 90 – 50 km/h ger detta en tidsförlust med 0,0017 

timmar. Tidsvärdet som orsakas av hastighetssänkningen är då 95 kronor per dygn. 

(0,0017 × 55 960 = 95,132). 

• Med samma resonemang för lastbilstrafiken kommer en hastighetssänkning från 80 – 

70 km/h innebära tidsförlust med 0,00056 timmar. Antalet lastbilar är 127 stycken 

och att det totala tidsvärdet är 34 750 kronor per dygn. Detta ger att tidsvärdet är 

19,50 kronor per dygn. (0,00056 × 34 750 = 19,46) 

• En hastighetssänkning från 80 – 50 km/h ger en tidsförlust med 0,0014 timmar. Detta 

ger att tidsvärdet blir 48,50 kronor per dygn. (0,0014 × 34 750 = 48,65) 

 

Den totala kostnaden för all trafik på grund av hastighetssänkning under 14- respektive 

7 dagar blir: (14 × 46,50) + (7 × 95) + (14 × 19,50) + (7 × 48,50) = 1929 kronor för 

hela projektet.  

 

5:3 Kostnader orsakad av alternativa vägar 

En total avstängning för trafikanter på väg 373 över Rokån då bro BD 1883 skulle bytas 

var nödvändig. Denna avstängning varade under 30 timmar vilket medförde att 

trafikanterna tvingades använda alternativa vägar. I detta specifika fall innebar 

avstängningen att trafikanterna fick ökade tidskostnader då reslängden ökade. För denna 

specifika åtgärd fanns det två alternativa vägar, vilka kunde användas för transport 

mellan Piteå och Arvidsjaur. 

                                                 
34 Tabell 5:2 
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Alternativ A: Detta alternativet innebar en omväg på 15,5 kilometer. Omvägen innebar 

att trafikanterna reste över Långträsk mot Koler och Lill-Piteå för att sedan ansluta till 

väg 373. För en personbilist innebär denna omväg en tidsförlust om 14 minuter givet att 

medelhastigheten var 82 km/h. Hastighetsbegränsningen är 90 km/h samt genom Lill-

Piteå 50 km/h och 30 km/h. Detta alternativ var den officiella vägen som trafikanterna 

hänvisade till via massmedia samt vägskyltning. Vidare fick transportörer, 

godstransportörer och bussbolag information om avstängningstid samt alternativ väg. 

 

Alternativ B: Detta alternativ innebar en omväg om 16,1 kilometer och den gick mot 

Klubbfors, Hemmingsmark, Blåsmark och Hortlax. Tidsförlusten för detta alternativ 

blev cirka 20 minuter givet medelhastigheten vid normalt körsätt om 71 km/h. Av den 

totala körsträckan är 29 kilometer grusväg. Vissa körsträckor har även här 

hastighetsbegränsningar på 50- respektive 30 km/h. Med hänsyn till tidpunkt för 

åtgärden, (brobytet pågick under våren), och att detta alternativ innehöll grusväg kan det 

antas att all tung trafik genomfördes på alternativ A.  

 

Vidare antar ovan angivna studie att 80% av all personbilstrafik använde alternativ A. 

Det alternativ som officiellt informerades var alternativ A. Givet att 669 personbilar och 

128 tunga fordon trafikerar denna sträcka och att 80% av personbilstrafiken väljer 

alternativ A samt att all tung trafik väljer alternativ A får följande fördelning av trafiken 

till alternativa vägar under den tid då bron var helt avstängd.  

 

Alternativ A ger att 534 personbilar och 128 tunga fordon kommer att välja detta 

alternativ.  

Alternativ B ger att 134 personbilar och noll tunga fordon kommer att välja detta 

alternativ. 

 

Här nedan visas en schematisk bild över de alternativa vägar som användes under den 

tid då bron helt var avstängd. I kapitel 5:6 gäller samma figur gällande konventionell 

samverkansbro med tillfällig förbifart. För denna metod gäller att förbifarten ligger i 

anslutning till ordinarie bro vilket innebär en ökad tidskostnad för trafikanterna. 
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Figur 5:1 visar de alternativa vägarna förbi bron över Rokån som användes under den 

tid då bron helt var avstängd. 

 

 

Exempel: Restidskostnad för personbil i tjänsteresa. 

kronor 386 4
60

20
2,0

60

14
8,019035,15425,1 =













 ××





 ×××××  

 

Där 1,25 är antal dygn, 54 är antal fordon, där 1,35 är beläggningsgrad och 190 är 

tidsvärdering. Den första ekvationen innanför klammern visar att 80% av resenärerna 

använder alternativ väg som tar 14 minuter i ökad restid och den andra visar att 20% 

använder alternativ väg som tar 20 minuter i ökad restid. 

 

Exemplet gäller för tjänsteresor givet att det existerar sådana resor under en helg och för 

denna aktuella sträcka. 

Figur 5:1  
Skiss för alternativa vägarna i förhållande till bron. 

Källa: ”Samverkansbroar…” 
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I tabell 5:7 visas de kostnader som ”EVA” beräknat för 30 timmar avstängning. 

Kostnaderna som redovisas är genomsnittlig årskostnad som räknas om till 

dygnskostnad. 

 

Tabell 5:7 Total restidskostnad orsakad av 30 timmar avstängning av väg 373. 

 Årskostnad Dygnskostnad Antal dygn Kostnad 

Personbilar      10 390 230          28 466 1,25         35 583 

Lastbilar        3 520 780            9 646 1,25         12 057 

Godskostnad35           497 476            1 363 1,25           1 704 

Totalkostnad            49 344 
 Källa: ”Samverkansbroar…”  Tabell 3:9. 
 
Den sammanlagda restidskostnaden för denna åtgärd, brobyte över Rokån, kom att bli 

49 344 + 192936 = 51 273 kronor. Den högre summan kommer av ökad restid då vägen 

över Rokån helt avstängdes vilket innebar att de resande tog alternativa vägar. 

 

Härefter kommer en kortfattad sammanfattning av de övriga kostnaderna som 

tillkommer till de samhällsekonomiska kostnaderna som presenterats ovan. Där 

monetära värden ej presenteras kommer en diskussion kring dessa. Som tidigare är 

uppgifterna tagna från ”Samverkansbroar…” om inget annat anges. 

 

5:3:1 Fordonskostnader37 

”EVA-analysen” beräknar fordonskostnaderna årsvis. Detta innebär att årskostnaden 

beräknas om till dygnskostnad. Den totala fordonskostnaden orsakad av 30 timmar 

avstängning kom att bli 42 921 kronor. Summan kan delas upp för drivmedel (6 

605kr), personbilskostnader (17 038 kr) och lastbilskostnader (19 278 kr).  

 

5:3:2 Miljökostnader38 

Som tidigare nämnt gäller även att beräkna årskostnader till genomsnittlig dygnskostnad 

för att kunna få reda på miljökostnaden för avstängningen under 30 timmar. Den totala 

miljökostnaden orsakad av 30 timmar avstängning kom att bli 13 122 kronor. Summan 

                                                 
35 Godskostnaden baseras på godskunders betalningsvilja att förkorta transporttiden för gods. 
36 Se kapitel 5:2:4 Restidsförlust på grund av begränsad hastighet 
37 Se kapitel 3:5. 
38 Se kapitel 3:3. 
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kan delas upp för kväveoxider (3 202 kr), kolväten (789 kr), koldioxid (9 080 kr), 

svaveldioxid (2 kr) och partiklar ( 50 kr).  

 

5:3:3 Olyckskostnader39 

”EVA” beräknar olyckskostnaden baserat över ett år. Med en statistisk analys beräknas 

det förväntade antalet olyckor under ett år. Differensen mellan basvägnät och 

utredningsvägnät möjliggör en beräkning av olyckskostnaderna. I den hänvisade studien 

är antalet förväntade olyckor på utredningsvägnätet större än motsvarande antal på 

basvägnät. Detta är ett rimligt antagande då en omdirigering av trafiken till alternativa 

vägar, i detta fall, leder till att antalet fordonstimmar ökar markant. Detta ger att totala 

årskostnaden för olyckor blir 5 641 446 kronor. Givet att vägen är avstängd under 30 

timmar eller 1,25 dygn ger detta en kostnad om 19 320 kronor. 

 

5:3:4 Komfortkostnad40 

Normalt används denna värdering för att mäta betalningsviljan för att få en grusväg 

belagd och därmed ökad komfort. I studien används lika värdering med den skillnaden 

att värderingen gäller för komfortförlust då vissa trafikanter antas använda alternativ B 

vid avstängningen av bron över Rokån. Den grusbelagda vägen via alternativ B är cirka 

29 kilometer. Den totala komfortkostnaden orsakad av 30 timmar avstängning kom att 

bli  1 587 kronor.  

 

5:3:5 Drift och underhåll41 

För denna post gäller att det uppstår merkostnader då alternativa vägar tar emot en ökad 

trafikvolym. Dessa kostnader överstiger i detta specifika fall den minskning av DoU – 

kostnaden av befintlig väg. Ökningen beror på att antalet fordonskilometer ökar då de 

alternativa vägarna används under den tid då bron är avstängd. Den totala drift och 

underhållskostnaden orsakad av 30 timmar avstängning kom att bli 881 kronor. 

 

 

 

                                                 
39 Se kapitel 3:1. 
40 Se kapitel 3:2 
41 Se kapitel 3:4. 
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5:4 Sammanställning av trafikantkostnader orsakad av brobyte 

Sammanfattningen av samtliga trafikantkostnader orsakad av bytet av bro BD 1883 över 

Rokån redovisas nedan i tabell 5:5. I den hänvisade studien kom hela kostnaden baseras 

på den tid då väg 373 över Rokån var avstängd, (30 timmar), och alternativa vägar var 

den möjlighet till transport. 

 

Tabell 5:8 Trafikantkostnader orsakad av brobyte(bro 1883, väg 373) 

 
 

Årskostnad Dygns kostnad 
Antal 
dygn 

 
Kostnad 

Restidskostnad     
Personbil     10 390 230             28 466 1,25 35 583 
Lastbilar       3 520 780 9 646 1,25 12 057 
Godskostnad          497 476 1 363 1,25 1 704 
Sänkt hastighet 0 0 0 1 929 
Summa    14 408 486 39 475  51 273 
     
Fordonskostnader     
Drivmedel 1 928 526 5 284 1,25 6 605 
Personbilar 4 975 012 13 630 1,25 17 038 
Lastbilar 5 629 320 15 423 1,25 19 278 
Summa 12 532 858 34 337 1,25 42 921 
     
Miljökostnader     
Kväveoxider 934 847 2 561 1,25 3 202 
Kolväten 230 316 631 1,25 789 
Koldioxid 2 651 431 7 264 1,25 9 080 
Svaveldioxid 602 2 1,25 2 
Partiklar 14 573 40 1,25 50 
Summa 3 831 769 10 498 1,25 13 123 
     
Olyckskostnad 5 641 446 15 456 1,25 19 320 
Komfortkostnad 463 528 1 270 1,25 1 587 
Drift och underhåll 257 394 705 1,25 881 
     
Totalkostnad    129 105 
Källa: Tabell 3:16. ”Samverkansbroar…”. Egen bearbetning. 
 

Totalkostnaden, 129 105 kronor, är förmodligen undervärderad. Detta antagande bygger 

på att ovan nämnda studie inte tar hänsyn till ökade miljö och olyckskostnader som kan 

orsakas av hastighetsbegränsning. För ökade miljökostnader finns studier42 som visar att 

ökad trafikträngsel, det vill säga sänkt hastighet mot normal hastighet, ökar emissioner. 

Ökade emissioner ger ökade miljökostnader. För ökade olyckskostnader gäller att korta 

och tillfälliga hastighetssänkningar kan leda till mer plötsliga inbromsningar och 

                                                 
42 VTI – nyheter från forskning, 2001-08-27 
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irritation hos vissa trafikanter samt att denna stress kan leda till oförsiktiga omkörningar 

vilket leder till att sannolikheten för en olycka ökar. Utöver att trafikanternas 

sannolikhet för en olycka kan komma att öka finns det även risk för olycka orsakad av 

entreprenören och dess maskiner och tillfälliga av - och påfarter till arbetsplatsen. 

Utöver dessa kostnader åsamkas trafikanterna en olägenhet under den tid då projektet 

genomförs. Denna olägenhet gäller en ökad tidsförlust som värderas högre än de 

värderingar som Vägverket använder i dess kalkylmodell. Här nedan kommer en 

beräkning av trafikantkostnaden orsakad av projektet med hänsyn till de faktorer som 

antas för ökade väntetider enligt tabell 5:2. 

 

5:5 Tidsvärdekostnader med hänsyn till förseningskostnader 

För denna jämförelse gäller lika miljö-, olycks-, komfort -, fordons-, samt drift och 

underhållskostnader. Som tidigare nämnts och som bör beaktas är att det kan 

förekomma ökade miljö- och olyckskostnader i samband med en åtgärd. En viss ökning 

av fordonskostnader kan förekomma då en tillfällig förbifart, belagd med grus, kan 

innebära ökat antal skador på fordonen. Denna kostnad är dock svår att fånga då 

vägverket inte ansvarar för detta. Givet trafikvolymen och den tidsförlust som 

hastighetsbegränsningen innebär kommer den totala trafikantkostnaden att vara större 

med hänsyn till den upplevda förseningskostnaden som en åtgärd medför. 

 

• För personbilstrafiken innebär en hastighetssänkning från 90 – 70 km/h en tidsförlust 

med 0,00083 timmar. Då antalet personbilar på denna vägsträcka är 669 stycken 

fordon och att den totala förseningstidskostnaden är 150 856 kronor per dygn43 

kommer tidsvärdet orsakad av hastighetsbegränsningen att vara 125,20 kronor per 

dygn. (0,00083 × 150 856 = 125,21).  

• Vid en hastighetssänkning från 90 – 50 km/h ger detta en tidsförlust med 0,0017 

timmar. Tidsvärdet som orsakas av hastighetssänkningen är då 256,50 kronor per 

dygn. (0,0017 × 150 856 = 256,46). 

• Med samma resonemang för lastbilstrafiken kommer en hastighetssänkning från 80 – 

70 km/h innebära tidsförlust med 0,00056 timmar. Antalet lastbilar är 127 stycken 

och att det totala tidsvärdet är 34 750 kronor per dygn. Detta ger att tidsvärdet är 

19,50 kronor per dygn. (0,00056 × 34 750 = 19,46) 
                                                 
43 Tabell 5:4 
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• En hastighetssänkning från 80 – 50 km/h ger en tidsförlust med 0,0014 timmar. Detta 

ger att tidsvärdet blir 48,50 kronor per dygn. (0,0014 × 34 750 = 48,65) 

Den totala kostnaden för all trafik på grund av hastighetssänkning blir då 

(14 × 125,20) + (7 × 256,50) + (14 × 19,50) + (7 × 48,50) =  

4161 kronor för hela projektet.  

 

Den totala upplevda förseningskostnaden, givet de tidigare nämnda faktorerna, är 2,16 

gånger högre än den tidskostnad som används i förut nämnda rapport. Denna kostnad är 

direkt beroende av trafikvolymen samt tidsåtgången för en åtgärd eller projekt. Då 

trafikanter anser att vägbyggen ger en så pass mycket högre restidskostnad är det viktigt 

att beakta detta. Om trafikvolymen är än högre och om tidsåtgången för projektet är 

längre kommer denna kostnad att bli betydligt högre. 

 

5:6 Konventionell samverkansbro med tillfällig förbifart 

Syftet med ovanstående projekt var att dels prova en ny teknik men även att Vägverket 

hade en önskan om att minimera trafikstörningen orsakad av ett brobyte. Ovanstående 

siffror vad gäller trafikantkostnader för denna projekttid visar att projektet var lyckat. 

Som jämförelse kommer här nedan en hypotetisk redogörelse över de kostnader som 

trafikanterna och därmed samhället åsamkas vid ett projekt med traditionell metod för 

brobyte där trafikanterna under hela tiden får använda tillfällig förbifart. Till skillnad 

mot den teknik som verkligt användes, antas det i detta fall att en bro över Rokån är 

platsgjuten vilket innebar en tillfällig förbifart i anslutning till gamla bron44. För själva 

brobytet kommer även här en total avstängning att ske med lika alternativa vägar. 

Trafikvolym, ärendefördelning och beläggningsgrad är lika samt den tid då brobytet 

ägde rum det vill säga 30 timmar. Här nedan kommer en kortfattad sammanställning 

över de kostnader som denna typ projekt genererar. 

 

5:6:1 Trafikantkostnader orsakade av begränsad hastighet 

Hastighetsbegränsningen under 30 dagar gäller från 90- respektive 80 km/h till 40 km/h 

och gäller för hela byggtiden. Tidsförlust för personbil blir cirka 0.0028 timmar. Antalet 

personbilar är 669 fordon och den totala kostnaden är 55 960 kronor per dygn. 

Tidsvärdeskostnaden blir då 157 kronor per dygn. Tidsförlusten för den tunga trafiken 

                                                 
44 Se figur 5:1 
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blir 0,0025 timmar. Antalet fordon är 127 stycken och den totala kostnaden är 34 750 

kronor per dygn. Detta ger att tidsvärde kostnaden blir 87 kronor per dygn. 

Den totala kostnaden för sänkt hastighet blir då [30 × (87 + 157)] = 7 320 kronor. 

 

Denna tidskostnad är cirka 3,8 (7320/1929) gånger högre än den kostnad som visas i 

kapitel 5:4. Utöver dessa kostnader tillkommer ökade miljö-, fordons- och 

olyckskostnader då hastighetsbegränsningen är låg med eventuella kraftiga 

inbromsningar som följd.  

 

5:6:2 Tidsvärdekostnad med hänsyn till förseningstidsvärdet 

Om hänsyn tas till de upplevda förseningskostnaderna kommer naturligtvis dessa 

kostnader överstiga de tidsvärden som ovan beskrivits. För personbilstrafiken är den 

totala kostnaden då 150 856 kronor per dygn45. Tidsförlusten är 0,0028 timmar. Detta 

ger en upplevd förseningskostnad om 422 kronor per dygn. För den tunga trafiken är 

kostnaden den samma, det vill säga 87 kronor per dygn. Totalt för projekttiden blir 

den upplevda förseningskostnaden, [30 × (422 + 87)] = 15 270 kronor. Med hänsyn till 

oförutsedda och upplevda förseningskostnader kommer denna kostnad att vara cirka 2,1 

gånger så stor. (15270/7320). Med denna enkla beskrivning har det visats att det är 

önskvärt att minimera trafikantkostnaden vid åtgärder som påverkar trafikflödet. 

Ovanstående kostnader är skattade vilket innebär att de inte nödvändigtvis behöver visa 

den sanna kostnaden. Troligtvis är denna kostnad undervärderad då det är förenat med 

svårigheter att fånga bland annat miljö- och olyckskostnaderna.  

 

Tabell 5:9 Kostnadsjämförelse mellan förtillverkad- och konventionell samverkansbro. 

Förtillverkad samverkansbro Kostnad 
Konventionell 

samverkansbro Kostnad 
Investeringskostnad 1 577 477 Investeringskostnad 1 840 961 
Fordonskostnader  42 921 Fordonskostnader 42 921 
Miljökostnader 13 122 Miljökostnader 13 122 
Olyckskostnader 19 320 Olyckskostnader 19 320 
Komfortkostnader 1 587 Komfortkostnader 1 587 
Drift och underhållskostnader 881 Drift och underhållskostnader 881 
Restidskostnader 49 344 Restidskostnader 49 344 
Restidskostnad, sänkt hastighet 1932 Restidskostnad, sänkt hastighet 7 320 

Total kostnad 1 706 584  1 975 456 

Oförutsedd förseningskostnad 4 161 Oförutsedd förseningskostnad 15 270 
Källa: ”Samverkansbroar…” Egen bearbetning 

                                                 
45 Tabell 5:2 
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Tabell 5:9 är en kostnadsjämförelse mellan förtillverkad samverkansbro och en 

konventionell samverkansbro. Då beställaren önskade minimera trafikstörningen under 

projekttiden och att entreprenören tilläts att använda ny innovativ teknik kunde den 

totala kostnaden för projektet minskas jämfört med konventionella byggmetoder. 
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Kapitel 6 

VÄGTUNNEL UNDER BJÖRKSKATALEDEN 

 

 

 

 

Liksom Vägverket, bör även kommunerna som ansvarar för det kommunala vägnätet, 

arbeta för samhällets intresse och därmed maximera kommuninnevånarnas nytta. Detta 

innebär att kommunen bör beakta de externa effekterna som uppkommer då en åtgärd 

eller ett projekt skall genomföras. Vid investeringsbeslut och förbättringar måste även 

olägenheter beaktas, detta görs genom en samhällsekonomisk kostnads- och intäkts 

analys där syftet skall vara att alla konsekvenser av en åtgärd skall belysas. Som tidigare 

nämnts uppstår det ökade samhällsekonomiska kostnader orsakad av ett projekt där 

trafikanterna åsamkas bland annat ökad tidsförlust, men även ökade miljö-, olycks- och 

fordonskostnader. Utöver dessa kostnader kan även drift och underhållskostnader 

komma att öka, dessa kostnader skall dock ingå i investeringskostnaden för projekt. 

Med bakgrund av detta torde även kommunerna vara intresserade av att minimera dessa 

olägenheter och optimera trafikflödet under den tid då projektet pågår. 

 

Ett sådant projekt där en analys av konsekvenser rimligtvis inte har beaktats är 

byggande av en gångtunnel under Björkskataleden i höjd med Luleå tekniska universitet 

och Haparandavägen. Syftet med detta projekt var att öka säkerheten för cykel- och 

gångtrafikanterna då denna led är högtrafikerad. I detta kapitel kommer en redovisning 

av projektet där data och uppgifter kommer från Göran Gabrielsson, Luleå Kommun. 

Utöver detta kommer det även användas värderingar och beräkningar från Vägverkets 

samhällsekonomiska kalkylmodell46 samt uppgifter och beräkningar från 

”Samverkansbroar…”. Kostnadsberäkningarna i detta kapitel ger inte nödvändigtvis 

den sanna kostnadsbilden utan skall ses som en indikation på kostnadsläget. Miljö- och 

olyckskostnader är mycket svåra att fånga då de bygger på statistik och implicita beslut. 

Där monetära värden ej kan ges kommer variablerna att redovisas i kvalitativa termer. 

 

 

                                                 
46 VV 1997:130 
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6:1 Trafikantkostnader 

Björkskataleden trafikeras i genomsnitt med 12 000 fordon per dygn under vardagar. 

Rimligtvis är trafikvolymen lägre under nätter och helger. Då inga uppgifter om helg- 

och natt trafik finns tillgänglig kommer jag anta 90 % av det genomsnittliga antalet 

fordon per vardagsdygn47. Anledningen till detta är att få årsdygnstrafiken för alla 

dagar, helger som vardagar samt nätter. Ordinarie hastighetsbegränsning är 50 km/h. 

Under projekttiden var hastigheten sänkt till 40 km/h vilket är den hastighet som 

kommer att användas vid beräkning. Ingen alternativ väg kommer att antas då vägen 

över universitetsområdet är lång och hastigheten är 30 km/h. 

 

Andelen fordon är att 94 % av denna mängd är 10 152 personbilar. Den tunga trafikens 

andel antas vara 5 % eller 540 fordon och resterande antal, 108 fordon, är motorcyklar 

med mera. För den fortsatta diskussionen antas det att de övriga 108 fordonen kommer 

att ingå i klassen personbilar vilket innebär att antalet personbilar kommer att vara 10 

260 fordon.  

 

Arbetet med gångtunneln under Björkskataleden startade i oktober 2000. Under tiden 

som projektet pågick leddes trafiken via en tillfällig förbifart som var belagd med grus. 

Den tillfälliga förbifartens längd antas vara 300 meter. Ordinarie väg antas vara cirka 

200 meter. Ordinarie väg öppnades för trafik i juli 2001. Detta innebär att projekttiden 

blev 9 månader eller 273 dagar. Under perioden februari till april (59 dagar) låg arbetet 

nere då asfaltering skall göras då det är tjälfritt, barmark och helst ha en upptorkad 

vägkropp. Beläggningsarbetet påbörjades vid midsommar 2001. Enligt 

uppgiftslämnaren, Göran Gabrielsson, innebar arbetsuppehållet inte någon försening av 

projektet. Den totala investeringskostnaden för detta projekt blev 3 miljoner kronor. 

 

6:2 Ärendefördelning och tidsvärden 

Vägverkets ärendefördelning och beläggningsgrads modell skiljer sig troligtvis för 

kommunala vägnät. Tidsvärderingen utgår från trafikanter betalningsvilja och gäller för 

samtliga vägar. Detta innebär att ingen skillnad görs mellan statsvägnätet och 

kommunala vägnätet. Beloppen som presenteras skall ses som en approximation. 

 

                                                 
47 Uppgifter från Per Eriksson, Vägverket region Norr. 
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Tabell 6:1. Genomsnittliga tidsvärden för personbilstrafiken. Inkl. skattefaktor 1 (1.23) 

 
Tidsvärde  
per timme 

Andel 
fordon 

Antal 
resenärer/fordo

n 
Antal per 

dygn 
Summa  

(Kr/försenad 1 timme) 

Regional resor      
Tjänsteresor 190 0,08 1,35       821 210 586 
Arbetsresor         35 0,25 1,20       2 565 107 730 
Övriga resor         26 0,51 2,00       5 233 272 116 
Interregionala resor      
Tjänsteresor 190 0,03 1,35 308    79 002 
Arbetsresor 70 0,04 1,25 410    35 875 
Övrig resor 70 0,09 2,35 923 151 834 

SUMMA TOTALT  1  10 260 857 143 
Källa: Tabell 6:4 VV 1997:130. Egen bearbetning. 
 
Anm: Delsummorna i kolumn, summa (Kr/försenad 1 timme), skall tolkas som kostnad 

för att försena, till exempel ”tjänsteresor (210 586 kr)”, 1 timme. Summa totalt (857 

143) skall tolkas som kostnad för att försena all  trafik 1 timme, givet att 10 260 fordon 

passerar vägsträckan per dygn. 

 

Den tunga trafiken över detta område är 540 fordon per dygn varav lastbil med släp är 

108 fordon. Tabell 6:2 ger förarlöner och godstidvärde över aktuellt område. 

 

Tabell 6:2. Förarlöner och godstidsvärden per timme för lastbilar inklusive skattefaktor 1. 

 Tidsvärden Antal fordon Summa kr/dygn 

Förarlön 205 540 110 700 

Gods – lastbil utan släp                   20 432                  8 640 

Gods – lastbil med släp                   85 108                9 180 

SUMMA (kr/dygn)                128 520 
Källa: VV 1997:130. Egen bearbetning. 
 

För den lokala busstrafiken kom detta projekt att minimalt påverka trafiken. Detta då 

lokalbussarna strax innan den tillfälliga förbifarten viker av mot universitetsområdet 

och därmed kommer denna värdering att antas vara noll. 

 

6:3 Restidsförluster och kostnader orsakad av tillfällig förbifart 

Ordinarie hastighetsbegränsning över aktuellt område är 50 km/h. Mätningar under 

projekttiden visar att den genomsnittliga hastigheten var cirka 40 km/h. Denna 

hastighetsminskning kan antas generera en tidsförlust om 7 sekunder eller 0,00194 

timmar. Detta antagande kan ses som rimligt då den tillfälliga förbifarten var grusbelagd 
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och att området har en korsning i anslutning till byggplatsen vilket kan generera ökad 

tidsförlust orsakad av eventuell köbildning då den faktiska hastigheten minskade under 

aktuell period dessutom tas hänsyn till att hastighetssänkningen påbörjas tidigare än vid 

den punkt då ordinarie hastighetsbegränsning anges, samt tiden för hastighetsökning 

efter förbifarten. 

 

• Tidsförlusten för personbilstrafiken under aktuell byggperiod blir cirka 7 sekunder 

eller 0,00194 timmar. Antalet personbilar som trafikerar aktuell sträcka är 10 260 

fordon per dygn. Den totala genomsnittliga tidsvärdekostnaden för fordonen blir då 

857 143 kronor per dygn. Tidsvärdekostnaden för aktuell sträcka blir då 1 663 

kronor per dygn. (0,00194 × 857 143). 

• Tidsförlusten för den tunga trafiken under aktuell byggperiod blir även den cirka 7 

sekunder eller 0,00194 timmar. Antalet tunga fordon är cirka 540 stycken. Den 

totala tidsvärdekostnaden för den tunga trafiken inklusive godstidsvärdet är 128 520 

kronor per dygn. Tidsvärdekostnaden för aktuell sträcka blir då 249 kronor per 

dygn. (0,00194 × 128 520). 

 

Den sammanlagda totala tidskostnaden under byggtiden orsakad av sänkt hastighet via 

den tillfälliga förbifarten blir, [(273 × 1 663) + (273 × 249)] = 521 976 kronor. Denna 

summa speglar en ökad kostnad för trafikanterna orsakad av projektet. Storleken på 

summan kan ses som rimlig då tidsförlusten är relativ låg (7 sekunder) och att den 

tillfälliga förbifarten endast var cirka 300 meter. 

 

6:3:1 Restidsförlust med hänsyn till förseningsvärde 

Om vi tar hänsyn till de studierna angående tidsvärdering för ”bilisters värderingar vid 

oförutsedda förseningar”48 kommer den upplevda tidskostnaden att öka givet de 

faktorer som tidigare presenterats. 

 

 

 

 

 

                                                 
48 TFK – minirapport MR 86. 
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Tabell 6:3 Genomsnittliga tidsvärden för personbilstrafik med hänsyn till förseningstidvärde.  
Inkl. skattefaktor 1 (1.23) 

 
Tidsvärde 
per timme Faktor 

Andel 
fordon 

Antal 
resenärer/fo

rdon 
Antal  

per dygn 
Summa  

(Kr/försenad 1 timme) 

Regional resor       
Tjänsteresor 220 - 0,08 1,35 821 243 837 
Arbetsresor          35 5 0,25 1,20 2 565 538 650 
Övriga resor          26 3 0,51 2,00 5 233 816 348 
Interregionala resor       
Tjänsteresor 220 - 0,03 1,35 308  91 476 
Arbetsresor 70 5 0,04 1,25 410 179 375 
Övrigaresor 70 3 0,09 2,35 923 455 500 

SUMMA (kr/dygn)   1   10 260          2 325 186 
Källa: Tabell 6:4 VV 1997:130. Egen bearbetning. 
 
Anm: Delsummorna i kolumn, summa (Kr/försenad 1 timme), skall tolkas som kostnad 

för att försena, till exempel ”tjänsteresor (243 837 kr)”, 1 timme. Summa totalt (2 325 

186) skall tolkas som kostnad för att försena all  trafik 1 timme, givet att 10 260 fordon 

passerar vägsträckan per dygn. Detta med hänsyn till förseningsfaktorerna. 

 

6:4 Upplevd förseningskostnad projekt Björkskataleden 

• Upplevd tidsvärdekostnad för personbilar givet att 10 260 fordon passerar och att den 

genomsnittliga totala förseningskostnaden är 2 325 186 kronor per dygn blir då: 

(0,00194 × 2 325 186) ≈ 4 511 kronor per dygn.  

• Tidsförlusten för den tunga trafiken under aktuell byggperiod blir även den cirka 7 

sekunder eller 0,00194 timmar. Antalet tunga fordon är cirka 540 stycken. Den 

totala tidsvärdekostnaden för den tunga trafiken inklusive godstidsvärdet är 128 520 

kronor per dygn. Tidsvärdekostnaden för aktuell sträcka blir då 249 kronor per 

dygn. (0,00194 × 128 520).  

 

Den sammanlagda totala upplevda förseningskostnaden orsakad av bygget givet ovan 

nämnda resonemang blir: [(273 × 4 511) + (273 × 249)] = 1 299 480 kronor. Vilket är 

cirka 2,5 gånger högre än vedertagen tidsvärdering. Värderingen av oförutsedda 

förseningskostnader är troligtvis underskattad. Då projektet tog lång tid att färdigställa 

och att arbetet under en viss tid låg nere kan det därför tänkas att denna upplevda 

tidskostnad skall värderas högre. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tidsvärdekostnaden i båda fallen är tämligen 

låga. Detta kan ses som rimligt då projektet innebar en kortare förbifart och att 
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alternativ väg därför inte behövde användas. Summorna ovan behöver inte 

nödvändigtvis vara den sanna kostnaden då ärendefördelningen och beläggningsgraden 

troligtvis avviker gentemot den som gäller för kommunalt trafikflöde. Dock är det av 

intresse att visa att det förekommer kostnader som bör och skall beaktas vid planering 

av projekt vilket kan medföra olägenheter i trafiken. Utöver denna kostnad kommer 

intrång i trafiken medföra ökade kostnader för miljö, ökade förväntade kostnader för 

olyckor, ökad drift och underhålls kostnader för förbifart samt ökade fordonskostnader. 

 

6:5 Miljökostnader 

Vid intrång på vägnätet kommer påfrestningarna på miljön att öka. När hastigheten 

sänks kommer fordonen att åka på en lägre växel vilket leder till att emissionerna ökar. 

Dessutom innebär en hastighetssänkning att mängden drivmedel ökar. Detta 

tillsammans med hastiga inbromsningar samt accelerationer så kommer miljökostnaden 

att öka under den tid då ett projekt pågår. För beräkning av dessa kostnader måste en 

jämförelse mellan miljökostnaderna för befintlig väg och de kostnader som uppstår vid 

tillfällig förbifart göras. Denna kostnad borde kunna göras innan projektet påbörjas med 

befintligt material. Skillnaden mellan dessa kostnader ger då den ökade kostnaden för 

miljön.  

 

Om vi antar att värderingen för emissioner är 0,087 kronor per fordonkilometer49, ( 

värderingen är förmodligen undervärderad med tanke på att trafikrytmen förändras 

orsakad av inbromsning och hastighetsökning), och att ordinarie vägsträcka är 200 

meter50 så kommer miljökostnaden för dessa 200 meter vara 0,0174 kronor per fordon 

och dygn. (200 × 0,087). Givet att sträckan trafikeras av 10 800 fordon så kommer den 

totala miljökostnaden att vara 188 kronor per dygn. Vilket förmodligen är en 

underskattning. Om den tillfälliga förbifarten antas vara 300 meter kommer kostnaden 

bli 0,0261 kronor per fordon och dygn. Givet att sträckan trafikeras av 10 800 fordon 

per dygn så kommer den totala kostnaden vara 282 kronor per dygn.  

 

                                                 
49 Se tabell 3:3. Jag bortser från att värderingen gäller för landsbygd.   

Tätortsvärderingen är högre. Se VV 1997:130.  
50 Den sträcka som senare stängs av. 
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Skillnaden mellan dessa två kostnadsbilder, 94 kronor per dygn, kan ses som den ökade 

miljökostnaden orsakad av projektet. Den totala ökade miljökostnaden med hänsyn 

projekttiden blir då, (273 × 94) 25 662 kronor.  

 

6:6 Fordonskostnader 

Med lika resonemang som ovan (6:5) kommer fordonskostnaden för denna åtgärd givet 

den samhällsekonomiska kostnaden av värdeminskningen att uppgå till 0,49 kronor per 

fordonkilometer.51 För befintlig sträcka med avseende på personbilar är 

fordonskostnaden per 200 meter 0,098 kronor. Om 10 260 personbilar trafikerar denna 

sträcka är kostnaden 1 005 kronor per dygn. Totalt för 273 dagar blir då kostnaden 274 

496 kronor. För den tillfälliga förbifarten kommer den totala kostnaden att uppgå till 

411 744 kronor för hela perioden. Differensen mellan dessa kostnader, 137 248 

kronor, skall ses som den ökade värdeminskningen för personbilar orsakad av åtgärden. 

Värdeminskningen kommer av antagandet att förbifarten ger en något längre sträcka 

och att värdeminskningen bygger på användningen av fordonet. 

 

För lastbil utan släp är värdeminskningen 1,88 kronor per fordonkilometer samt 5,36 

kronor för lastbil med släp. Detta ger att den ökade kostnaden för lastbil utan släp blir 

24 635 kronor för hela perioden, med lika resonemang som ovan. För lastbil med släp 

kommer då kostnaden bli 17 559 kronor för hela perioden. Totalt kommer 

värdeminskningskostnaden för den tunga trafiken vara 42 194 kronor.  

 

Denna kostnad kan vara undervärderad då ökad förbrukning av drivmedel inte ingår i 

denna beräkning och eventuella ökade skador på fordonen orsakad av grusbeläggningen 

på förbifarten.  

 

6:7 Komfortkostnader 

Vid en genomsnittlig åtgärdscykel är betalningsviljan 11 kronor per fordonstimme av att 

byta grusväg till belagd väg52. Värdering för komfort antas i detta fall vara det omvända, 

det vill säga från belagd väg till grusväg. Om hastighetsbegränsningen på aktuell sträcka 

är 40 km/h tar det cirka 0,005 timmar att tillryggalägga denna sträcka. Givet 

                                                 
51 Se kapitel 3:5 
52 Se kapitel 3:2. 
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personbilsvolym om 10 260 fordon per dygn blir komfortvärderingen 564 kronor per 

dygn. För hela perioden ger detta en kostnad om 153 972 kronor (564 × 273). Denna 

kostnad kan ses som väldigt hög men inte orimlig då plötsliga avbrott på belagd väg kan 

upplevas som en stor olägenhet. 

 

6:8 Olyckskostnader  

För detta specifika projekt kommer den förväntade olyckskostnaden antas vara 

oförändrad. Trafiken leds via förbifart med sänkt hastighet samt att förbifarten är 

grusbelagd. I anslutning till byggplatsen finns dessutom en korsning vilket bör leda till 

att uppmärksamheten är stor. För oplanerade omkörningar på aktuell plats är det rimligt 

att anta att dessa ej förekommer då leden är smal. Detta resonemang leder till att 

förväntad ökad olyckskostnad antas vara noll.  

 

6:9 Drift och underhåll 

Vid åtgärder där förbifarter används och då denna är belagd med grus kommer 

kostnaden för drift och underhåll att öka. Anledningen är att en grusbelagd väg behöver 

hyvlas samt eventuellt beläggas med än mer grus. Skillnaden mellan drift och 

underhållskostnader för befintlig väg samt tillfällig förbifart ger den ökade kostnaden. 

Denna kostnad skall ingå i investeringskostnaden och skall således inte ingå i analyser 

av ökade samhällsekonomiska kostnader orsakad av vägbyggen. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de samhällsekonomiska kostnaderna kan 

vara betydande och skall därför beaktas. De kostnader som redovisas ovan kan inte 

betraktas som sanna. Detta grundas på att Vägverkets värdering för statsvägnätet kan 

skiljas från kommunala och lokala värdering i vissa aspekter. Detta gäller i synnerhet 

tidsvärderingen. För att kunna få en mer rättvis kostnadsbild bör beräkningarna göras i 

Vägverkets datoriserade kalkylprogram då den tar hänsyn till effekterna då 

hastighetssänkningar införs med hänsyn till trafikvolym. Effektberäkningarna tar 

hänsyn till förändrad förbrukning av drivmedel, emissioner och tidsförluster.  

 

Här nedan kommer en sammanställning av de samhällsekonomiska kostnader som ovan 

presenterats. 
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Tabell 6:4 Jämförelse av samhällsekonomiska kostnader med hänsyn till oförutsedda förseningskostnader 
orsakad av projekt vägtunnel. 

Kostnadsställe Summa kostnader Kostnadsställe Summa kostnader 

Tidskostnad 521 976 Tidskostnad försening. 1 299 480 

Miljökostnad                25 662 Miljökostnad                25 662 

Fordonskostnad 137 248 Fordonskostnad 137 248 

Komfortkostnad 153 972 Komfortkostnad 153 972 

Summa Totalt 838 858 Summa Totalt 1 616 362 
Källa: Egen bearbetning. 
Anm: Alla belopp bygger på approximerade värden och ska ses som en indikation av kostnadsläget. 
 

Som tidigare nämnts kan dessa summor diskuteras ifall de är sanna eller ej. Dock kan 

det konstateras att de samhällsekonomiska kostnaderna ökar då åtgärder pågår. Detta 

gäller i synnerhet tidskostnader för trafikanterna. Om beställaren vidtar en noggrann 

planering och konsekvensanalys kan dessa kostnader minska vilket bör vara önskvärt. 
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Kapitel 7 

SLUTSATS 

 

 

 

 

Från välfärdsekonomiska utgångspunkter bör Vägverket, som statlig myndighet, arbeta i 

samhällets intresse och därmed maximera individernas nytta. Detta gäller inte enbart 

Vägverket som ansvarar för det statliga vägnätet, det gäller naturligtvis även 

kommunerna som ansvarar för det kommunala vägnätet. Åtgärder i trafiksystemet 

orsakar olägenheter för samhället. Med olägenheter menas att åtgärder ger ökade 

påfrestningar för miljön dessutom kommer sannolikheten för olyckor att öka vilket 

naturligtvis ger oönskade kostnader och konsekvenser. Utöver dessa konsekvenser 

kommer tidskostnaden för privatbilister att öka vilket även gäller för godstrafiken. Om 

störningarna i trafikflödet är allt för stort kommer dessa kostnader vara den kostnadsbild 

som ger de högsta värdena. 

 

Storleken på störningen beror dels på trafikvolymen men även på typ av projekt. Det är 

önskvärt att utarbeta nya och mer effektiva anbudsförfaranden som tar hänsyn till dessa 

störningar. I dag är ett vanligt antagande att entreprenörerna fokuserar kring 

budgetrestriktioner och tidsramar vilket rimligtvis innebär att de inte tar hänsyn till de 

olägenheter som uppstår vid vägbyggen. Inom ekonomisk teori antas det att 

entreprenörer agerar vinstmaximerande vilket innebär att entreprenörerna har ett 

incitament till att minimera kostnaderna. Givet detta antagande, att Vägverket och 

kommunerna arbetar i samhällets intresse, borde det finnas incitament för Vägverket 

och kommunerna att motivera entreprenörerna att minska projekttiden vilket då bör leda 

till minskade olägenheter och kostnader för samhället. Detta kan göras med ekonomiska 

motiv vilket innebär att Vägverket eller kommunerna bör utforma anbuden så att en 

belöning eller kompensation ges till entreprenörerna  om de strukturerar och organiserar 

vägprojekten mer effektivt.  
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När Vägverket planerade en åtgärd över Rokån53 var önskemålet att minimera 

trafikstörningarna då vägen trafikeras av många timmerbilar. Detta önskemål gav 

tillfälle att pröva en ny innovativ teknik som innebar en minimal påverkan på 

trafikflödet under projekttiden. Tidsåtgången för dessa två projekt tog lika lång tid att 

färdigställa. Dock med den skillnad att då skulle olägenheterna för trafiken och därmed 

samhället bli betydligt större, 3,8 gånger större (7320/1929) om entreprenören använt 

sig av en konventionell metod med en tillfällig förbifart under hela projekttiden. Denna 

siffra gäller skillnaden i tidskostnad med lika övriga kostnader för båda projekten. 

Tidskostnaderna kommer att vara högre om hänsyn tas till den värdering som bilister 

har för oförutsedda förseningar. Denna värdering ligger i intervallet 3 – 5 gånger den 

tidsvärdering som Vägverket använder. Om privatbilisten värderar tidskostnaden så 

pass mycket högre än vad de värderar kostnaden vid normalt trafikflöde kan det vara 

lämpligt med information vid störningar. En enkätundersökning54 i Stockholm visar att 

de flesta bilister är beredda att betala för information om störningar. I samband med en 

större störning är medelbilisten beredd att betala cirka 25 kronor för information om 

händelsen. 

 

Den samhällsekonomiska kostnaden för detta projekt kom att bli väldigt hög med tanke 

på att den tillfälliga förbifarten var kort och att tidsförlusten blev liten. Med noggrann 

planering och en konsekvensanalys skulle denna kostnad kunna bli betydligt lägre. Ett 

projekt av denna typ skall inte behöva ta cirka 9 månader för att färdigställa trots att 

projektet mötte vintermånader. Summorna som presenteras i kapitel 6 är förmodligen 

undervärderad vad gäller tidskostnaden för oförutsedda förseningar och är därför inte 

med nödvändighet sanna. 

 

Sammanfattningsvis har denna uppsats visat att med innovativ projektplanering kan 

trafikstörningar och olägenheter minimeras. Denna slutsats blir än mer viktig för projekt 

där trafikvolymen är stor vilket då kan få mycket stora samhällsekonomiska kostnader. 

                                                 
53 Se kapitel 5 
54 TFK – rapport 1994:5  
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