
 

 

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling  

Magisteruppsats/Masteruppsats, 30 hp | Masterprogrammet i nationalekonomi 

Ekonomisk analys | Finansiell ekonomi 

Vårterminen 2018 | ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A-18/02911-- SE 

 

 

 

 

 

 

En samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl på 

projektet Framtidens Resor i Norrköping 
 

A cost-benefit analysis of the project 

Framtidens Resor i Norrköping 
 

 

  Louise Källbom 

  Sara Sommarin 

 

Handledare: Pernilla Ivehammar 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 

http://www.liu.se/


 

 

Sammanfattning 

Vi har genomfört en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl på ett infrastrukturprojekt i 

Norrköpings kommun som heter Framtidens resor i Norrköping. Projektet har initierats på 

grund av att kommunen förväntar sig en kraftig befolkningstillväxt samt ett ökat resande inom 

tätorten när höghastighetsjärnvägen Ostlänken tas i drift år 2035. Syftet med projektet är att 

förbättra infrastrukturen för de hållbara transportslagen. 

I kalkylen utvärderas två olika utredningsalternativ med inriktningar på olika trafikslag 

gentemot ett jämförelsealternativ. Kvantifieringen av effekter baseras på data från 

trafikprognosmodellen VISUM. Dessa effekter har sedan värderats med hjälp av olika kalkyl- 

och schablonvärden från Trafikverkets rekommendationer i ASEK (2016). 

Våra resultat visar att UA Litet trendbrott genererar ett nettonuvärde på -11,5 miljoner kronor 

medan UA Stort trendbrott visar ett nettonuvärde på 3 810 miljoner kronor och en 

nettonuvärdeskvot på 1,53. Utifrån ett samhällsekonomiskt lönsamhetsperspektiv 

rekommenderar vi att genomföra UA Stort trendbrott. Dock gör vi antagandet att även UA Litet 

trendbrott skulle visa ett positivt nettonuvärde om det vore möjligt att kvantifiera samtliga 

effekter.  

  



 

 

Abstract 

In our master thesis we have, in collaboration with the municipality of Norrköping, done a cost-

benefit analysis to analyse their project Framtidens resor i Norrköping. The aim of the project 

is to improve the mobility for the citizens and to make it easier to use public transports. The 

project was initiated because of the large expected increase in the population which in turn 

would put a lot of pressure on the public transport. By the year of 2035 the planned high-speed 

rail project, The East Link Project, is expected to be in use making it even more important that 

the municipality’s public transport is high-functioning.  

Two different scenarios, UA Litet trendbrott and UA Stort trendbrott, have been analysed and 

both have been compared to how the infrastructure is today. To quantify the effects of the 

project the software VISUM has been used. To our help we have used the ASEK Guidelines as 

well as the recommended principles and prices in the report.  

Our results indicate that UA Litet trendbrott will generate a net present value (NPV) of –11,5 

million SEK. As for UA Stort trendbrott, our conclusion is that the scenario will generate a 

positive NPV, a conclusion which our sensitivity analysis validates. The NPV shows a benefit 

of more than 3 810 million SEK and the Ratio of NPV and public-sector support (NNK) shows 

a value of 1,53. We therefor recommend to follow through with the plans stated in UA Stort 

trendbrott.
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

Vi lever i en globaliserad värld där tillgänglighet har en stor betydelse och där människor och 

varor snabbt och smidigt behöver kunna ta sig från en plats till en annan. Samtidigt blir vi allt 

mer medvetna om miljöns betydelse och har börjat inse att våra transportsystem behöver vara 

hållbara och miljövänliga. Idag beräknas transportsektorn stå för 26 procent av 

koldioxidutsläppen i världen och utsläppen inom denna sektor fortsätter att öka (Chapman, 

2007). Infrastrukturens roll har en stor betydelse när det gäller att stödja och stimulera 

utvecklingen av transporter mot ett hållbart samhälle och järnvägen anses vara ett hållbart 

trafikslag för att transportera både människor och gods (Elvingson, 2005). 

Den svenska järnvägsinfrastrukturen består av ett antal stambanor, det vill säga de huvudbanor 

som finns i det svenska järnvägsnätet. Den södra stambanan går från Malmö till Järna samt till 

Katrineholm via Norrköping. Sedan X2000 introducerades har kapacitetsbrist på vissa passager 

uppkommit samtidigt som behovet av en utökad kollektivtrafik har vuxit.  Det har medfört att 

den södra stambanan är i behov av att antingen rustas upp alternativt förnyas (Backlund., et al. 

2017). 

Ostlänken (se figur 1.1) är en framtida dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och 

Linköping och väntas tas i drift senast år 2035. Projektet ämnar förbättra järnvägskapaciteten 

och minska restiden mellan Järna - Norrköping samt Norrköping – Linköping. Figur 1.1 visar 

ordningen över hur den nationella planen etappvis är tänkt att genomföras, varav den ljusblå 

delen redovisar Ostlänkens tänkta utbyggnad. Förhoppningen med den förbättrade järnvägen är 

att få ett hållbarhetsperspektiv och att det ska bli smidigare att pendla till och från Stockholm 

med kollektivtrafik (Trafikverket, 2018a). 
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Figur 1.1. Den tänkta utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen.

 

Källa: Trafikverket (2017b). 

Ostlänken medför kortare pendlingsavstånd mellan Norrköping och Stockholm vilket i sin tur 

väntas generera ökade resor även inom Norrköping (Next:Norrköping, 2018c). Enligt 

Norrköpings kommuns senaste prognos väntas befolkningen i kommunen öka till totalt 175 000 

invånare till dess att Ostlänken tas i bruk år 2035 (Flygt, 2018). Jämfört med den totala 

folkmängden år 2017 som var 140 927 invånare (SCB, 2018) motsvarar det en ökning med 34 

073 invånare, varav den största andelen förväntas flytta in i tätorten (Next:Norrköping, 2018c). 

Denna befolkningsökning väntas i sin tur också bidra till ett kraftigt ökat antal resor till och från 

Norrköping och därmed också inom staden. Den prognostiserade befolkningsökningen 

tillsammans med Ostlänkens kortare pendlingsavstånd medför högre belastning på Norrköpings 

transportinfrastruktur inom staden och en kapacitetsbrist kommer sannolikt att uppstå om 

kommunen inte investerar i infrastrukturen.  

För att motverka en sådan kapacitetsbrist har Norrköpings kommun initierat projektet 

Framtidens resor i Norrköping (FriN) som har till syfte att ta fram en Sustainable Urban 

Mobility Plan (SUMP) som innehåller en strategi för trafikfrågor. Guiden för SUMP:en är 

framtagen av EU-kommissionen (Framtidens resor i Norrköping, 2017). Projektet har också 

åtagit sig gentemot EU att göra en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl. Slutligen har 

projektet i uppdrag att ta fram en så kallad genomförandeplan som är ett förslag till ett 

sammanhängande nätverk för trafikslagen gång-, cykel- och kollektivtrafik i staden, med fokus 

https://www.trafikverket.se/contentassets/dfdfa616b81a480abcceb34baf98b6aa/etappvis-utbyggnad-ii-3.jpg
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på resor till och från det nya resecentrumet som ska byggas. Genomförandeplanen är tänkt att 

succesivt realiseras fram till Ostlänkens driftstart år 2035 (Framtidens resor i Norrköping, 

2017). Norrköpings nya resecentrum visas i figur 1.2. i form av en rosamarkerad rektangel, den 

svarta pilen pekar på det nuvarande resecentrumet längs med Norra promenaden. 

Figur 1.2. Placering av nya resecentrum samt dragning av Ostlänken i Norrköpings kommuns tätort. 

 

Källa: Next:Norrköping (2018). 

Målet med projektet är att åstadkomma ökad tillgänglighet och framkomlighet, säkerhet och 

trygghet samt kortare restider för de hållbara transportslagen. Om kommunens beslutsfattare 

antar SUMP:en ska denna plan integreras i kommunens översiktsplan. Samtliga kommuner är 

skyldiga att ta fram en översiktsplan för att beskriva hur det är tänkt att kommunen ska utvecklas 

(Norrköpings kommun, 2018).  

Projektet FriN är ett samarbete mellan Norrköpings Kommun, AB Östgötatrafiken samt Region 

Östergötland och är delvis finansierat av EU (Framtidens resor i Norrköping, 2017). 

 

1.2. Problematisering  

Den offentliga sektorn förfogar över knappa resurser vilket innebär att prioriteringar behöver 

göras. För att beslutsfattare ska kunna göra dessa prioriteringar och välja de åtgärder som är 
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mest lönsamma för samhället behöver de ha kunskap om alternativen som det finns att välja 

mellan. Ett sätt att redovisa alternativen är att genomföra en samhällsekonomisk 

lönsamhetskalkyl som visar det monetära värdet av de effekter som uppkommer av specifika 

åtgärder (Weisbrod., et al. 2016). En undersökning som Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) gjort tyder dock på att få aktörer på lokal och regional nivå 

tillämpar metoden eftersom de är osäkra på metodiken att genomföra en samhällsekonomisk 

lönsamhetskalkyl (Ljungberg & Vigren, 2017). 

 

1.3. Syfte  

Syftet med vår studie är att genomföra en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl där ett 

jämförelsealternativ ställs mot två utredningsalternativ som projektet Framtidens resor i 

Norrköping har tagit fram. Uppsatsen kommer användas som ett underlag till EU samt som ett 

underlag när beslutsfattare i Norrköpings kommun ska avgöra om SUMP:en ska realiseras. 

Eftersom samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler oftast genomförs på statlig nivå kommer 

denna uppsats bidra med att visa hur ett beslutsunderlag kan tas fram även på kommunal nivå. 

 

1.4. Val av metod  

Vi har valt att genomföra en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl som presenteras i form av 

en realkalkyl eftersom vårt mål är att estimera projektets effekter.  På grund av tidsbrist valde 

vi att enbart genomföra en realekonomisk kalkyl istället för att genomföra olika kalkyler. Till 

skillnad från exempelvis en intressentkalkyl presenteras inte fördelningen av effekter per aktör 

i en realekonomisk kalkyl, utan samhället ses som en enhet.  

En samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl är att föredra framför andra metoder eftersom den 

identifierar potentiella nyttor och kostnader och är en väletablerad välfärdsmetod inom 

transportsektorn i Sverige (ASEK, 2016; Weisbrod., et al. 2016). Tillvägagångssättet är även 

vanligt i EU utanför transportsektorn, och Europeiska Kommissionen har som krav att ett 

samhällsekonomiskt beslutsunderlag skall utgöra grunden för deras direktiv (Pearce, Atkinson 

and Mourato, 2006). Paragraf 130 i Maastrichtavtalet (1992) klargör betydelsen att väga 

kostnader gentemot nyttor för olika åtgärder.  

För att kunna kvantifiera de effekter som uppstår i jämförelse- samt utredningsalternativen har 

projektet använt en trafikprognosmodell som kallas för VISUM. Makrosimuleringsmodellen är 
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en väletablerad modell i Sverige samt EU och är användbar eftersom den interagerar samtliga 

transportfärdmedel och identifierar en jämviktslösning vilket innebär att alla trafikanter finner 

den rutt som är mest fördelaktig. Ur modellen erhålls även förändringar av trafikflöden och 

förändringar av färdmålet (Bergström., et al. 2016).  

Sweco Sverige AB utvecklade Norrköpings kommuns VISUM-modell år 2009 och har tagit 

fram prognoser till projektet Framtidens resor i Norrköping (Ramböll, 2016). Modellen skattar 

effekter fram till år 2035. Modellens basdata består främst av resevaneundersökningar, men 

även data om markanvändning, befolkningsstruktur, arbetstillfällen samt skolplatser används 

(se kapitel 3). Data såsom externa bilresor samt yrkestrafik är hämtat från Sampers basprognos 

2016 med prognosår 2040. Dessa resor har skrivits ned från prognosår 2040 till 2035 (SWECO, 

2017).  

De kvantifierade effekterna som erhålls från VISUM värderas med hjälp av olika kalkyl- och 

schablonvärden från Trafikverkets rekommendationer i ASEK (2016). ASEK står för 

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för Transportsektorn och är en 

väletablerad rapport som tas fram av Trafikverket i samråd med andra aktörer1 på marknaden. 

Rapporten ges ut årligen och ger rekommendationer angående vilka ekonomiska analysmetoder 

och kalkylvärden som bör tillämpas vid utförandet av samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 

inom transportområdet. (Trafikverket, 2018d) Arbetet kommer att utgå från rapportens 

rekommendationer. 

 

1.5. Begränsningar  

Trafikprognosmodellen VISUM är begränsad i flera avseenden. Modellen visar exempelvis inte 

kedjeresor, det vill säga när en resenär utnyttjar flera olika trafikslag under en resa, vilket 

innebär att enbart direkta tur-och returresor presenteras. Andra nackdelar är att systemet antar 

att trafikanterna känner till samtliga rutter i staden och kan därav välja det bästa alternativet, 

samt att det inte utdelas strafftider för exempelvis rödljus. Systemet är dessutom svagt gällande 

att simulera hur trafikanterna själva påverkar sin omgivning, såsom köbildning (SWECO, 

2017).  

För parametern årsdygnstrafik (ÅDT) erhålls data för vardagsdygn istället för ett generellt dygn 

(SWECO, 2017). Årsdygnstrafiken är en statistisk parameter som beskriver 

                                                 
1 Exempelvis Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 
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årsdygnsmedelflödet för trafiken på ett vägavsnitt (Trafikverket, 2015b). Att vi istället erhåller 

data för vardagsdygn (VDT), ett medelflöde för ett vardagsdygn, gör att det finns en risk för att 

trafikfrekvensen överskattas eftersom den generella individen pendlar till och från arbetet under 

ett vardagsdygn men inte under helger. I uppsatsen kommer VDT att redovisas istället för ÅDT. 

Antaganden som gjorts för att detta ska vara rimligt nämns i avsnitt 4.3.5. 

Annan data som inte erhålls av trafikprognosmodellen är värdering av buller, koldioxidutsläpp, 

turtäthet, trafiksäkerhet, fordonskilometer per länk samt värdering av en persontimme för 

spårvagn. Inte heller effekter som trängsel eller förseningar har varit möjliga att kvantifiera i 

trafikprognosmodellen på grund av brist på information (SWECO, 2017). 

Det har inte varit möjligt att erhålla nyttor per investering från trafikprognosmodellen. Istället 

har vi erhållit samtliga nyttor från samtliga investeringar som totalsummor och därmed visas 

enbart den genomsnittliga nyttan per år. Skattat driftstartsår finns för samtliga investeringar 

men med anledning av begränsningarna gällande nyttor sätts driftstartsåret till 2018 för samtliga 

investeringar (SWECO, 2017). Det innebär att kalkylperiodens start är 2018. Justeringen av 

investeringarnas driftstartsår är motiverad eftersom nyttorna börjar genereras år 2018, och hade 

vi inte justerat hade nyttorna erhållits utan att investeringarna påbörjats. Med anledning av vår 

justering av kalkylens startår använder vi den genomsnittliga ekonomiska livslängden för 

samtliga investeringar, nämligen 30 år.  Den ekonomiska livslängden visar hur länge en 

investering väntas kunna nyttjas, och samtliga presenteras i appendixet. 

Överväganden har även gjorts av Norrköpings kommun innan vår studies start. Projektet 

Framtidens resor i Norrköpings syfte är att ta fram en genomförandeplan för snabbare och mer 

hållbara resor till och från Norrköpings framtida resecentrum (se avsnitt 1.1). Det innebär att 

projektet fokuserar på resor inom tätorten med utgångspunkt till och från det framtida 

resecentrumet. För gångtrafikanter har fokusen varit en radie på ca 2 kilometer kring det nya 

resecentrumet. För cykel är radien ca 4 kilometer och för kollektivtrafik beaktas hela staden. 

Infartsleder för regional kollektivtrafik ingår också i projektet enligt Nilsson (2018).  

Projektet har tagit fram tre olika utredningsalternativ (Framtidens resor i Norrköping, 2017). 

Dock har vi valt att endast två av dessa ska ingå i vår samhällsekonomiska kalkyl. Det tredje 

utredningsalternativet har vi exkluderat eftersom dessa insatser sannolikt aldrig skulle realiseras 

i Norrköpings kommun på grund av att dessa insatser bör kombineras med infrastrukturåtgärder 

och inte implementeras enskilt. 
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1.6. Etik 

I vår uppsats strävar vi efter transparens och öppenhet, både gällande våra resultat och vårt 

tillvägagångssätt. I de fall vi har gjort avgränsningar har vårt mål varit att tydligt motivera valen 

och redovisa dess konsekvenser för att visa att vi valt de bäst lämpade tillvägagångssätten 

utifrån våra tidsramar och mål. Vi strävar efter att upprätthålla hög integritet och ha en opartisk 

syn gällande olika åtgärder som föreslagits av kommunen. Vid genomförandet av kalkylen 

använder vi oss av ASEK (2016) eftersom rapporten är en validerad guide inom 

transportsektorn.  

 

1.7. Forskningsbidrag 

Vår samhällsekonomiska lönsamhetskalkyl kommer att användas till olika ändamål. Studien 

kommer att bli ett underlag till EU eftersom projektet Framtidens resor i Norrköping har åtagit 

sig enligt avtalet Grant Agreement att genomföra en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl. 

Norrköpings kommun kommer tillsammans med sina samarbetspartners i projektet, AB 

ÖstgötaTrafiken samt Region Östergötland, att använda detta arbete som ett underlag i sin 

genomförandeplan som projektet ska ta fram. Det innebär att denna kalkyl kommer att användas 

som ett underlag till beslutsfattare i Norrköpings kommun när det ska fattas beslut om projektets 

SUMP (se avsnitt 1.1). 

Eftersom samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler oftast genomförs på statlig nivå kommer 

denna uppsats också bidra med att visa hur ett beslutsunderlag kan tas fram på kommunal nivå. 
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2. Samhällsekonomisk analys  

I kapitel 2 kommer vi att presentera teorin bakom samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler för 

att sedan lyfta fram transportperspektivet. Kapitlet har också som syfte att visa kommunen hur 

en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl kan göras. 

2.1. Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler  

En vanligt använd definition av välfärd är den som ges av Jeremy Bentham (citerad i Mattsson, 

2004, s. 242) ”största möjliga lycka åt största möjliga antal”.  Citatet är idag lika relevant som 

det var då. Arrows omöjlighetsteorem visar att det är svårt att uppnå välfärd och en av de stora 

debatterna i dagens samhälle handlar om hur ett sådant mål ska uppnås och för vem det ska 

gälla (Arrow, 1950). Ett sätt att värdera samhällsnyttan är att använda ett tillvägagångssätt som 

ser samhället som en enhet och inte som beståendes av många individer med olika intressen. 

Ett sådant tillvägagångssätt benämns som en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl.  

Målet med att genomföra en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl är att resurserna ska 

allokeras såpass effektivt som möjligt och främja det totala samhällets välfärd (ASEK, 2016; 

Boardman., et al. 2018). För att kunna göra en sådan bedömning behövs en tydlig definition av 

vad som är nytta och vad som är kostnad. Den vanligaste definitionen av nytta i gällande 

sammanhang är det potentiella Paretokriteriet, även kallat Hicks - Kaldorkriteriet. Kriteriet 

säger att om vinnarna av en viss åtgärd ökar sin välfärd till den grad att de kan kompensera 

förlorarna, så att även dessa får det bättre, då har den totala välfärden i samhället ökat (Hicks, 

1939; Kaldor, 1939).  Noterbart är att kravet enbart innebär att vinnarna ska kunna kompensera 

förlorarna, med andra ord finns det inget som tvingar dem att faktiskt genomföra 

transfereringen. Ett uppenbart problem med ett sådant kriterium är att de välbärgade i ett 

samhälle alltid kan kompensera förlorarna för att utöka sin egen nytta och sedan hävda att 

samhällets nytta även ökat. För att förhindra att de rikas nytta likställdes med samhällets nytta 

föreslog ekonomen Ian M.D. Little på 1950-talet att alla åtgärder både ska ha acceptabla 

fördelningskonsekvenser samt uppfylla det potentiella Paretokriteriet (Little, 1973). Vad som 

skulle anses vara acceptabelt skulle avgöras av beslutsfattarna. Kriteriet kallas för 

Littlekriteriet. Konsekvensen av kriteriet blev att alla individer samt deras preferenser antogs 

ha ett värde. 

För att undersöka om en viss åtgärd är lönsam att genomföra ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv skattas åtgärdens nettonytta (Boardman., et al. 2018). Nettonyttan beräknas fram 
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genom att subtrahera den totala kostnaden från den totala nyttan. I ekvation 1 står B för nytta 

och C för kostnad. 

Nettonyttan = ∑ B – ∑ C    (1) 

I den ideala världen kan både fördelarna och nackdelarna göras om till samma enheter, 

exempelvis monetära enheter, för att lättast kunna jämföras. (Mattsson, 2006) Vid utvärdering 

av möjliga åtgärder är en viktig princip att utgå från människors betalningsvilja, det vill säga 

vad de är beredda att betala för att få igenom en viss åtgärd. Att studera marknadspriserna är ett 

tillvägagångssätt för att undersöka om människors betalningsvilja är stor nog för att en viss 

åtgärd ska vara samhällsekonomiskt lönsam.  

Stundtals finns det dock tillfällen när det är svårare att bedöma betalningsviljan vilket sker när 

en marknad helt eller delvis saknas. Effekter som är svåra att värdera eftersom de inte har någon 

egentlig marknad medför att skuggpriser ofta behöver användas. Användningen av skuggpriser 

är ett sätt att värdera effekter som saknar marknadspris. Idealt visar skuggpriserna samma pris 

som de skulle haft på en fri marknad. (Trafikverket, 2012). För att bedöma påverkan av externa 

effekter används skuggpriser. En extern effekt är en effekt som påverkar en tredje part och 

uppkommer av produktion eller konsumtion (Mattsson, 2006). Effekten kan vara antingen 

positiv eller negativ och innebär att aktören som oavsiktligt drabbas varken betalar för effekten 

eller kompenseras för den. Effekterna beaktas inte i företagsekonomiska kalkyler om inte 

förtaget betalar för dessa medan de tas med i samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler (ASEK, 

2016). Är effekterna negativa kommer de vid en ökning i en samhällsekonomisk 

lönsamhetskalkyl omvandlas till en kostnadspost medan positiva effekter omvandlas vid en 

ökning till en intäktspost.  

En annan orsak till att det är svårt att bedöma betalningsviljan är för att marknaden inte 

kännetecknas av perfekt konkurrens och därmed är marknadspriserna missvisande. I en värld 

utan marknadsmisslyckanden där alla samhällsaktörer arbetar för att maximera samhällets 

välfärd och fördela nyttan rättvist finns det ingen anledning att utföra en samhällsekonomisk 

analys eftersom alla resurser allokeras optimalt (ASEK, 2016). I dagens samhälle är dock inte 

samhällsekonomisk lönsamhet likställt med företagsekonomisk lönsamhet eftersom aktörer vet 

att de kan få bättre lönsamhet om de motarbetar fri konkurrens och utövar marknadsdominans 

(Konkurrensverket, 2017). Med andra ord ökar producentöverskottet (PÖ) till nackdel för 

konsumentöverskottet (KÖ). Brist på konkurrens medför oftast brist på innovationer och kvalité 
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och är ett typexempel på en faktor som bidrar till att snedvrida förhållandena på marknaden 

(Mattsson, 2006). 

 

2.2. Samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl för transportsektorn 

En av de vanligaste tillämpningarna av en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl i Sverige är 

väginvesteringar och Trafikverket har varit särskilt flitiga med att använda denna typ av analys 

som beslutsunderlag (Mattsson, 2006). Även järnvägsinvesteringar är vanliga att utvärdera med 

en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl. Orsaken till användandet inom just transportsektorn 

är med största sannolikhet att investeringarna ger upphov till effekter som visar sig vid olika 

tidpunkter. Effekterna visar sig de första åren i samtliga projekt i form av stora 

investeringskostnader för att sedan under sin ekonomiska livslängd transformeras till nyttor. En 

väg beräknas exempelvis ha en livslängd på cirka 40 år vilket medför att många hinner få nytta 

av den, och därmed motiveras en kalkyl som får med projektets ekonomiska livslängd (ASEK, 

2016).  

En annan trolig anledning till det frekventa tillämpandet av samhällsekonomiska analyser inom 

transportsektorn är för att metoden tillkom genom ett försök av att mäta nyttor av vägar och 

broar (Mattsson, 2004). Det var den franske ekonomen och ingenjören Jules Dupuit som år 

1844 publicerade ett verk där denne ämnade att ta fram en metod för kunna avgöra om en 

investering, såsom en bro, borde byggas sett utifrån ett lönsamhetsperspektiv (Dupuit, 1844; 

Romer, 1994). I Sverige var det Vägverket, nuvarande Trafikverket, som under 1960-talet 

började använda metoden (Mattsson, 2004). Den vanligaste uppdragsgivaren av en 

samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl är fortfarande staten trots att metoden är applicerbar både 

på regional och lokal nivå. Metoden är även möjlig att användas av mer globala aktörer såsom 

EU. 

Investeringar inom transportsektorn2 beräknas årligen uppgå till ett värde på över 40 miljarder 

kronor i Sverige (Ljungberg & Vigren, 2017). Huvuddelen av kostnaderna används till att 

upprätthålla redan existerande anläggningar men även nya investeringar genomförs 

(Trafikverket, 2015). Samtidigt har transportmyndigheter som mål att deras resursallokeringar 

ska vara kostnadseffektiva och välplanerade (Trafikverket, 2018; Transportstyrelsen, 2018a).  

                                                 
2 Översatt från ”public transport services”. 
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2.3. Att utföra en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl 

En samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl genomförs enklast i olika steg vilka kan ses nedan 

(ASEK, 2016): 

• Definiera och avgränsa 

• Identifiera prissatta och ej prissatta effekter 

• Kvantifiera och värdera 

• Sammanställning av kalkyl och tolkning av resultat 

• Genomföra känslighetsanalyser 

 

Steg 1: Definiera och avgränsa 

Det första steget i en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl är att samtliga alternativ som 

förslagits presenteras för att en utvärdering av möjliga kostnader och nyttor ska kunna 

genomföras. Även projektets förväntade omfång bör presenteras (Naturvårdsverket, 2003). 

Syftet med att ha olika utredningsalternativ (UA) är att det blir lättöverskådligt att se hur olika 

typer av insatser leder till olika utfall. Även ett jämförelsealternativ (JA), också benämnt som 

referensalternativ eller nollalternativ, behövs identifieras för att utredningsalternativen ska 

kunna utvärderas. Ett jämförelsealternativ är det alternativ där inga åtgärder sätts in (ASEK, 

2016). Det är viktigt att poängtera att det som menas med ”inga åtgärder” inte utesluter att det 

sätts in åtgärder utanför projektets avgränsning. Jämförelsealternativet baseras på en 

nulägesbeskrivning och på de prognoser som samtidigt görs för relevanta faktorer (ASEK, 

2016). Samtliga utredningsalternativ ställs mot jämförelsealternativet och aldrig mot varandra 

(Mattsson, 2006). Utredningsalternativen utformas givet jämförelsealternativet. Detta 

tillvägagångssätt gör det enkelt att utvärdera alternativen sinsemellan vid en senare tidpunkt.  

  

Steg 2: Identifiera prissatta och ej prissatta effekter 

I steg 2 skall en identifiering av olika effekter ske och för att kunna genomföra en sådan behövs 

det först fastställas vems nytta och vems kostnad som ska beräknas och värderas (Boardman., 

et al. 2018). Det vanligaste antagandet är att samtliga nyttor och samtliga kostnader som berör 

det definierade samhället är relevanta och skall redovisas (Mattsson, 2006). Den vanligaste 
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definitionen av ett samhälle inom samhällsekonomisk analys är att alla människor inom ett 

specificerat område som påverkas av den tänkta åtgärden bör tas med (Mattsson, 2006). Det 

grundläggande i metoden är dock att det finns en tydlig definition av vad projektet definierar 

som samhälle för att utredarna senare ska kunna addera den totala nyttan och kostnaden för det 

påtalade samhället (Mattsson, 2006; Boardman., et al. 2018).  Även en identifiering av 

intressenter inom samhället rekommenderas att utföras eftersom en analys av transfereringar av 

nyttor och kostnader mellan aktörer ger en tydligare bild av till vem som effekterna tillfaller 

(Naturvårdsverket, 2003). Det blir även enklare för beslutsfattare att bedöma om 

fördelningseffekterna är acceptabla, vilket Littlekriteriet kräver. Tillvägagångssätten kan se 

olika ut och bestäms utifrån tidsbegränsningar och monetära begränsningar. Olika utredningar 

lägger vikt vid olika typer av analyser. 

Vidare skall en identifiering av möjliga effekter av utredningsalternativen (se steg 1) utföras 

och även det väntade omfånget av dessa (Naturvårdsverket, 2003; Boardman., et al. 

2018).  Grundläggande information såsom investeringarnas förväntade ekonomiska livslängd, 

reseefterfrågan samt individernas betalningsvilja är fundamentala att ta hänsyn till för att göra 

en bra kalkyl enligt ASEK (2016). Naturvårdsverket (2003) rekommenderar att lättare analyser 

görs i detta tidiga skede för att få en helhetsbild av läget och enligt ASEK (2016) är det viktigt 

att undersöka om det finns någon risk för dubbelräkning av effekter. En annan faktor som är 

viktig att undersöka är om de effekter som väntas uppkomma av att olika åtgärder sätts in även 

skulle ske i jämförelsealternativet. Trafikökning är en sådan parameter som väntas ske vid en 

väginvestering oavsett om jämförelsealternativet eller utredningsalternativet beaktas (ASEK, 

2016). I ett sådant läge bör parametern vara en del av jämförelsealternativet. Enbart effekter 

som är särskiljande mellan de olika alternativen ska ingå i själva kalkylen, det vill säga 

differensen. 

Samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl särskiljer sig genom att ta med alternativkostnaden som 

en av posterna för kostnaderna. Alternativkostnaden visar den kostnaden som uppkommer för 

en individ av att välja bort ett alternativ till förmån för ett annat (Investopedia, 2018). 

Samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl särskiljer sig även genom att posterna som redovisar 

redan genomförda investeringar vanligtvis ignoreras när det kommer till hur beslut skall fattas, 

dock finns undantag. Att fatta beslut som baseras på redan bokförda kostnader innebär att man 

räknar med sunk cost (Arkes & Blumer, 1985; Samson, 2018). Hallandsåstunneln är ett vanligt 

exempel på ett projekt som borde ha stoppats ur en samhällsekonomisk vinkel eftersom 

tidshorisonten för projektet förlängdes och de faktiska kostnaderna ökade. Med anledning av 
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att tid och pengar redan spenderats fick projektet fortsätta. (Andersson, 2010) Eftersom 

framtiden är oviss är det i slutändan prognoser som får avgöra vilket alternativ som är mest 

lönsamt. 

  

Steg 3: Kvantifiera och värdera 

När effekterna infaller vid olika tidpunkter är det enligt Mattsson (2006) viktigast att hålla sig 

till ett konsekvent tillvägagångssätt. Författaren förespråkar att en distinktion måste göras 

mellan fasta priser och löpande priser där de förstnämnda rekommenderas och innebär att 

inflationen rensas bort. Löpande priser innebär att inflationen inte rensas bort och vid ett 

jämförande av olika effekter kan en prisnivå reflektera andra händelser än en real prisökning 

eller en förändring av relativpriserna (Mattsson, 2006). Att tidigt i projektet bestämma vilka 

typer av priser som ska användas rekommenderas även i ASEK (2016). 

Att diskontera effekterna till ett specifikt årtal, ett så kallat diskonteringsår, innebär att framtida 

belopp omvandlas till det värde som är giltigt under diskonteringsåret. Att diskontera 

effekterna, även benämnt som nuvärdesberäkning, innebär alltså att dessa räknas ned. Formeln 

för att beräkna diskonteringsfaktorn visas i ekvation 2. 

Diskonteringsfaktorn = ∑ 
1

(1+𝑟)𝑛   (2) 

I formeln står r för ränta och n för årtal. Diskonteringsfaktorn multipliceras sedan med det 

belopp som ska nuvärdesberäknas. På ett motsvarande sätt kan ett slutvärde beräknas för att få 

fram vad nuvärdesbeloppet skulle vara värt om n år (ASEK, 2016). Tillvägagångssättet kallas 

för kapitalisering och för att få fram kapitaliseringsfaktorn, som ska multipliceras med 

nuvärdesbeloppet, beräknas följande formel som visas i ekvation 3: 

Kapitaliseringsfaktorn = ∑ (1 + 𝑟)𝑛  (3) 

Det vanligaste är att diskonteringsåret blir det år som investeringen tas i bruk alternativt det året 

när kalkyleringen börjar göras (ASEK, 2016). Hur stor räntan r bör vara är en diskussionsfråga 

och beror på den teoretiska referensramen. Olika effekter kan kapitaliseras eller diskonteras 

olika hårt beroende på hur framtiden väntas bli. Ett perspektiv som är viktigt att framhäva är 

hållbarhetsperspektivet. Icke-förnyelsebara resurser såsom olja väntas i framtiden bli mer 

sällsynta varor och därav antas priset på varorna också komma att öka såvida inte relevanta 

substitut framkommer. (Mattsson, 2006)  
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Tumregeln är dock att den reala diskonteringsräntan, det vill säga den inflationsrensade räntan, 

sätts till 3,53 procent (ASEK, 2016). 

Det är en väletablerad uppfattning att det har betydelse för människor i vilken tidpunkt de får 

uppleva en nytta eller en kostnad. Händelser som sker i framtiden har, enligt Mattsson (2006), 

mindre betydelse för individen än om de sker idag. Detta kan utläsas i figur 2.1. där effekter 

som sker i t0 (diskonteringsåret) inte diskonteras eller kapitaliseras alls, medan kapitalisering 

respektive diskontering sker desto mer desto längre bort från t0 som beaktas. 

Figur 2.1. En investeringskalkyl. 

 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2016). 

T0 är basåret och visar kalkylens början, t0 är diskonteringsåret och T* refererar till kalkylens 

slut. Basåret refererar till det år vars penningvärde används. (ASEK, 2016) 

Konsumentprisindex (KPI) är det index som det oftast utgås ifrån när det gäller beräkning av 

basår eller omräkning av basår. Kalkylperioden är mellan T0 och T*. Figur 2.1. visar en 

förenklad modell av en investeringskalkyl. Figuren ska tolkas som generell och enbart visa hur 

ett tillvägagångssätt kan se ut. Ett annat tillvägagångssätt skulle vara att likställa basåret med 

diskonteringsåret.  

                                                 
3 För att beräkna räntesatsen har Ramseyekvationen använts i ASEK (2016) och kommit fram till en realränta på 

3,3 procent är lämplig. Därefter har en riskpremie lagts till på 0,2 procent för att visa att framtiden är osäker. 

Desto högre diskonteringsränta, desto mindre blir framtidens effekter värda. 
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För att exemplifiera hur diskonteringsräntan används för att beräkna nettonuvärdet (NNV), det 

vill säga det värde där de diskonterade kostnaderna har subtraherats från de diskonterade 

nyttorna, kan r stå för diskonteringsräntan, n för tidpunkten, B för nytta och C för kostnad. 

Formeln för att beräkna hur mycket nettonuvärdet av ett projekts framtida investeringar är värda 

vid en viss tidpunkt visas i ekvation 4. 

NNV = ∑ 𝐵𝑡 × {
1

(1+𝑟)𝑛} - ∑ 𝐶𝑡 × {
1

(1+𝑟)𝑛} (4) 

Notera att under antagandet att r representerar en konstant procentsats medan n ökar blir 

nettonuvärdet för var period mindre och mindre. Slutsatsen överensstämmer med att framtida 

händelser värderas lägre än nutida.  

 

 Steg 4. Sammanställning av kalkyl och tolkning av resultat 

I steg 4 ska resultaten visas och tolkas. Om nettonuvärdet är positivt är lönsamhetskriteriet 

uppfyllt och projektet bör genomföras. Oavsett om nettonuvärdet är positivt eller negativt ska 

summan redovisas (ASEK, 2018). För en del projekt kan det även vara intressant att räkna fram 

nettonuvärdeskvoten (NNK) för att analysera hur stor nytta varje investerad krona skulle 

generera (ASEK, 2016). Tillskillnad mot NNV ska inte ett eventuellt negativt värde för NNK 

redovisas (ASEK, 2018). Nettonuvärdeskvoten4 visas i ekvation 5 och räknas fram på följande 

sätt: 

NNK=  
𝑁𝑁𝑉

(𝐼+𝐷𝑜𝑈)
   (5) 

I står för den samhällsekonomiska investeringskostnaden, DoU refererar till drift- och 

underhållskostnaderna och NNV är nettonuvärdet som tidigare räknades fram i steg 3 (ASEK, 

2018). Vid skattefinansiering ska den samhällsekonomiska investeringskostnaden multipliceras 

med en skattefaktor (skattefaktorn förklaras närmare i avsnitt 4.3.4). Även produktionsstöd och 

administrationskostnader ska ingå i den samhällsekonomiska investeringskostnaden samt i drift 

och underhåll (produktionsstöd och administrationskostnader förklaras närmare i avsnitten 

4.3.4 och 4.3.5). 

I vissa fall kan NNK vara svårtolkat om de olika NNV som fås fram är svåra att jämföra. Ett 

sådant läge uppkommer när de olika projekten eller de olika scenarierna som tagits fram har 

                                                 
4 Vi har justerat NNK efter att ASEK 6.1 publicerades. Tidigare rekommenderades 2 olika NNK men nu 

rekommenderas enbart den formel som benämns i ekvation 5 (ASEK, 2018). 
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olika tidshorisonter. Att upprepa projekten tills de blir jämförbara vore orimligt och tidsödande. 

Ett bättre tillvägagångssätt är att beräkna ett årligt nettonuvärde, en så kallad annuitet eller 

equivalent annual net benefit (EANB). Vid projektets slutperiod har annuiteterna summerats 

till ett belopp som är lika stort som det totala nettonuvärdet för projektet (Boardman., et al. 

2018).  

 

Steg 5. Genomföra känslighetsanalyser 

I en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl är många effekter svåra att bedöma eftersom det kan 

vara svårt att förutsäga framtida händelser och eftersom skuggpriser enbart är en skattning av 

individens betalningsvilja. ASEK (2016) rekommenderar att i sådana lägen redovisa arbetets 

beräkningar noggrant för att läsaren ska ha möjlighet att göra en egen bedömning. Det 

vanligaste tillvägagångssättet i detta steg är att olika parametrar ändras såsom att olika 

diskonteringsräntor används för att undersöka hur pass robusta och tillförlitliga resultaten är. 

Om ett positivt nettonuvärde omvandlas till ett negativt vid en marginell förändring av 

diskonteringsräntan antyds det att resultatet är känsligt.  

På grund av att det skulle vara alltför tidskrävande att redovisa hur samtliga förändringar av 

parametrarna skulle påverka utfallen är det omdömet och den teoretiska referensramen som får 

avgöra vilka parametrar som är relevanta för studien (Boardman., et al. 2018). 

 

2.4. Problematik som kan uppkomma under utförandet av stegen 

Det är svårt att veta samtliga alternativ vid projektets början eftersom utredningsalternativen 

ofta själva beror på olika åtgärder (Boardman., et al. 2018). Identifieringen av alternativ 

gällande ett projekt som exempelvis utredde hur hög hastigheten borde vara på en ny väg skulle 

försvåras om det bestämdes under kalkylperioden att vägen delvis skulle bli en cykelväg. 

Mängder med nya möjliga utredningsalternativ och frågor skulle då omedelbart uppkomma.  

 Enligt Boardman., et al (2018) är det svårt att avgränsa ett samhälle eftersom ställningstagande 

måste tas gällande vad som händer med de uppkomna effekterna som genereras av dem vilka 

inte är med i samhället. Med andra ord är det svårt att totalt bortse från effekter som drabbar 

andra utanför samhället.  
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Som ovan nämnts (se avsnitt 2.1) är det även svårt att fördela välfärd totalt lika mellan 

samhällets aktörer eftersom aspekter såsom skattesatser, framgång, lika möjligheter samt lika 

rättigheter måste beaktas och beror till viss del på hur opinionen i samhället ser ut vid en viss 

tidpunkt. Även Littlekriteriet är öppen för godtycklighet eftersom Little menar att en acceptabel 

fördelningseffekt ska definieras av beslutsfattare (Little, 1973). Som det potentiella 

Paretokriteriet framhåller anses samhällets nytta ha ökat av att en aktörs välfärd ökar mer än 

vad en annans minskar (Mattsson 2004). En konsekvens av en sådan teoretisk ansats medför att 

diktaturer kan rättfärdigas. 
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3. Jämförelse- respektive utredningsalternativ 

Projektet Framtidens resor i Norrköping har i uppdrag att ta fram en trafikstrategi för 

Norrköpings kommun (se avsnitt 1.1). I denna del visar vi de två utredningsalternativen samt 

jämförelsealternativet i tabell 3.1. Alternativen innehåller olika åtgärdsförslag för att kunna 

avgöra vilka scenarier som genererar bästa effekter utifrån de målsättningar som kommunen 

har beslutat om i översiktsplanen. Norrköping kommuns översiktsplan för staden har som mål 

att biltrafiken inte ska öka i staden oavsett befolkningsökningen, utan istället ska de hållbara 

trafikslagen gång-, cykel och kollektivtrafik öka genom olika satsningar från kommunen 

(Översiktsplan för staden Norrköpings kommun 2017). 

Tabell 3.1. Åtgärder i de olika alternativa scenerierna som projektet Framtidens resor i Norrköping har tagit 

fram. 

Åtgärder Jämförelse-

alternativ 

Utredningsalternativ 

Litet trendbrott 

Utredningsalternativ 

Stort trendbrott 

MM, ITS, Parking 

management 

- - Kraftiga insatser 

Infrastruktur för gång-, 

cykel- och kollektivtrafik 

- Delvis utbyggnad Kraftig utbyggnad 

Infrastruktur för bil - Kraftig utbyggnad Delvis utbyggnad 

 Källa: Nilsson (2018a). 

De två olika utredningsalternativen innehåller olika åtgärder som gynnar olika transportslag 

medan jämförelsealternativet inte omfattar några åtgärder. Utredningsalternativet Litet 

trendbrott (UA Litet trendbrott) omfattar åtgärder som främst gynnar transportslaget bil 

eftersom infrastrukturåtgärder för de hållbara transportslagen skulle vara begränsade medan 

infrastrukturåtgärder för bil skulle vara kraftigt utbyggt. Dock skulle det även genomföras en 

del försämringar för bilen i detta alternativ. Exempelvis skulle Bergsbron stängas av för biltrafik 

och kapaciteten på Östra Promenaden skulle minska (Framtidens resor i Norrköping, 2017). 

Utredningsalternativet Stort trendbrott (UA Stort trendbrott) omfattar åtgärder som främst 

gynnar de hållbara transportslagen eftersom infrastrukturåtgärder för de hållbara 

transportslagen skulle vara kraftigt utbyggda medan infrastrukturåtgärder för bil endast skulle 

vara begränsade (Framtidens resor i Norrköping, 2017).  
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Mobility management (MM), Intelligenta transportsystem (ITS) och Parking management 

(PM) ingår i alternativet och antas ha positiv påverkan på de hållbara transportslagen och 

negativ påverkan på bil (Framtidens resor i Norrköping, 2017). MM omfattar åtgärder som 

påverkar attityder, såsom reklam och utökat samarbete, och därmed beteenden inom 

transportområdet. MM-arbete har störst genomslagskraft när det kombineras med 

infrastrukturinvesteringar (SKL, 2016). Arbetssättet benämns som Hållbart Resande (HR). 

Arbetet med MM och HR anses viktiga för att uppnå kommunens mål i översiktsplanen 

(Norrköpings kommun, 2018). Dessa åtgärder är ett komplement till den traditionella 

trafikplaneringen (Energimyndigheten 2015). ITS är ett begrepp för informationsteknik som 

används för att åstadkomma ett förbättrat trafiksystem, exempelvis kommunikation mellan 

vägsida och fordon (Transportstyrelsen 2018b). Parking management avser insatser i form av 

policys och program som medför effektivare resursanvändning av parkeringar, vilket leder till 

mindre biltrafik i staden. (Litman, T. 2016). 

Samtliga figurer som presenteras nedan i resterande kapitel 3 visar Norrköpings kommuns 

tätort. 

 

3.1. Jämförelsealternativet 

Jämförelsealternativet är det alternativ som de båda utredningsalternativen jämförs med (se 

avsnitt 2.3). I jämförelsealternativet görs följande antaganden för år 2035 (Nilsson, 2018a):  

• 175 000 invånare år 2035 enligt befolkningsprognos i Norrköpings kommuns 

översiktsplan, 

• 15 000 fler arbetsplatser i Norrköpings kommun, 

• 2 800 förskoleplatser, 5 800 fler grundskoleplatser, 2 500 fler gymnasieplatser i 

Norrköping kommun, 

• Antal studenter vid Campus Norrköping vid Linköping Universitet förväntas 

fördubblas, 

• Lokalisering av köpcenter och fritidsanläggningar förväntas vara desamma som idag.  

Dessa antaganden är desamma för samtliga scenarier. I jämförelsealternativet förväntas inte 

några infrastrukturåtgärder eller påverkansåtgärder genomföras förutom att femöresbron 

förutsätts återuppbyggas (Nilsson, 2018a). Detta scenario är inte realistiskt eftersom 

Norrköpings kommun kommer att genomföra åtgärder inom trafiksektorn fram till år 2035, 
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oavsett om projektet Framtidens resor i Norrköpings genomförandeplan realiseras eller inte. 

Dock är det svårt att uppskatta dessa framtida investeringar eftersom de ännu inte är utredda, 

beslutade eller budgeterade. Av den anledningen valde projektet FriN att jämförelsealternativet 

inte innehåller några åtgärder. 

 

3.2. Utredningsalternativ Litet trendbrott 

UA Litet trendbrott omfattar en delvis utbyggd infrastruktur för gång-, cykel- och 

kollektivtrafik samt en kraftig utbyggd infrastruktur för bil, vilket presenteras nedan.  

Delvis utbyggd infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafik innebär att trafiknätet för 

gång, cykel, buss och bil inom Butängenområdet som ligger norr om Norra promenaden skulle 

vara utbyggt och att det skulle bekostas med exploateringsmedel. Spårvagnsinvesteringar inom 

området förutsätts inkluderas i de olika åtgärdspaketen. Hållplatslägen skulle flyttas till det nya 

resecentrumet och kollektivtrafik som trafikerar norr om resecentrum skulle få en kortare 

resväg. Mellan Ljura centrum och Södertull antas den så kallade Ljuralänken vara utbyggd 

vilket innebär att biltrafiken stängs av vid Kristinaplatsen. I detta åtgärdspaket antas även att 

enkelspårsavsnittet på Drottninggatan är utbyggt till ett dubbelspår. Dessutom ingår följande 

gång- och cykelåtgärder som visas i tabell 3.2. (se även figur 3.1) (Nilsson, 2018a):  
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Tabell 3.2. Gång- och cykelåtgärder i åtgärdspaketet delvis utbyggd infrastruktur för gång-, cykel- och 

kollektivtrafik. 

Ny gång- och cykelväg: 

Östra sidan av Stockholmsvägen mellan korsningen Kromgatan och trafikplats Marieborg. 

Hamngatan mellan Drottninggatan och Kristinagatan. 

Flemminggatan mellan Kristinagatan och Hamnbron. 

Fredriksdalsgatan – Stockholmsvägen, vilket finns idag för gångtrafikanter. 

Norra sidan mellan Värmlandsgatan och Norrtull på Norra Promenaden. 

Östra sidan mellan korsningen Kromgatan och trafikplats Marieborg på Stockholmsvägen. 

Ny gång- och cykelbro 

Över Motala ström mellan Krematorievägen och Linköpingsvägen på Västra Promenaden. 

Förbättringar för gång och cykel: 

Vid Olai Kyrkogata mellan Södra Promenaden och Hamngatan. 

Planskild passage vid Stockholmsvägen söder om Ingelstarondellen. 

Källa: Egen bearbetning utifrån Nilsson (2018a).  

Figur 3.1. Åtgärdspaketet för delvis utbyggd infrastruktur för gång- och cykeltrafik. 

 

Grönt = gång- och cykeltrafikåtgärd  Källa: Nilsson, 2018a. 

Heldragna = ny eller större ombyggnad 

Streckat = mindre ombyggnad av befintlig miljö 
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Grön triangel = ny planskild passage för gång- och cykel 

I delvis utbyggd infrastruktur för kollektivtrafiken ingår följande åtgärder som visas i tabell 

3.3. (se även figur 3.2) (Nilsson, 2018a): 

Tabell 3.3. Kollektivtrafikåtgärder i åtgärdspaketet delvis utbyggd infrastruktur för gång-, cykel- och 

kollektivtrafik. 

Nytt kollektivtrafikkörfält 

Gamla Övägen med undantag norr om Albrektsvägen och i anslutning till trafikplats 

Vilbergen. 

Skarphagsleden med undantag mellan Ektorpsgatan och Albrektsvägen. 

Söderköpingsvägen mellan trafikplats Ljura och Gustav Adolfsplan. 

Finspångsvägen – Norra Promenaden på Fiskebyvägen – trafikplats Beckershov – Norrtull. 

Stockholmsvägen, mellan trafikplats Marieborg och Stockholmsrondellen. 

Ståthögavägen, mellan Sandbyhovsrondellen och Ståthögarondellen. 

Nya hållplatser 

Östertull på Östra Promenaden vid Gustav Adolfsplan. 

E22 vid trafikplats Hageby/Mirum. 

Linköpingsvägen vid Sandtorp trafikplats Klockaretorpet. 

Trafikplats Marieborg. 

Ny busslinje 

Lindö skulle få en kortare och effektivare sträckning via Bråviksvägen samt en ny gata med 

anslutning öster om Lindövägen. 

Källa: Egen bearbetning utifrån Nilsson (2018a).  

Dessutom antas delar av den så kallade ringlinjen påbörjas med en linje mellan det nya 

resecentrumet – Risängen – Smedby – Hageby. Linjen skulle dras via Lindövägen samt på 

befintliga gator genom Risängen. Inom Butängenområdet skulle ny spårväg erhållas som 

förlänger Drottninggatan, mellan det nya resecentrumet – Västra Diagonalen – Norrtull 

(ombyggnad vid Norrtull för anslutning till befintligt spår i Norra Promenaden ingår). Även 

ökad turtäthet av kollektivtrafiken antas implementeras (Nilsson, 2018a). 
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Figur 3.2. Åtgärdspaketet för delvis utbyggd infrastruktur för kollektivtrafik. 

 

Blått = kollektivtrafikåtgärd                                                       Källa: Nilsson, 2018a. 

Heldragna = ny eller större ombyggnad  

Heldraget med tvärstreck = ny spårväg  

Streckat = mindre ombyggnad av befintlig miljö  

Gul punkt = ny/ombyggnad av stor bytespunkt  

I åtgärdspaketet kraftig utbyggd infrastruktur för bil ingår samtliga åtgärder som redovisas 

i åtgärdspaketet delvis utbyggd infrastruktur för bil (se avsnitt 3.3). Därutöver förväntas 

trafikplats Bråvalla ha byggts, vilket möjliggör på- och avfart till E4 från Bråvalla. 

Fiskebyvägen skulle byggas om och anslutas till trafikplatsen. Johannisborgsförbindelsen antas 

ha byggts i hela sin sträckning från Ståthögavägen i norr - över Motala ström via Risängen till 

Ljura trafikplats. Även Bergslagsgatan förväntas vara förlängd österut till Ingelstagatan och det 

nya resecentrumet. Dessutom antas en lokal koppling (”Berylliumgatan”) i norra Ingelsta från 

Koppargatan till Stockholmsvägen ha genomförts. Norra och Södra Himmelstalund skulle 

bindas samman med en lokalgata för bil. Följande åtgärder visas i figur 3.3: 
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 Figur 3.3. Åtgärdspaketet för kraftig utbyggd infrastruktur för biltrafik. 

 

Grönt = gång- och cykeltrafikåtgärd                                                 Källa: Nilsson, 2018a. 

Lila = Biltrafikåtgärd  

Heldragna = ny eller större ombyggnad  

Streckat = mindre ombyggnad av befintlig miljö  

Grön triangel = ny planskild passage för gång- och cykel  

I åtgärdspaketet kraftig utbyggd infrastruktur för bil förutsätts i vissa fall att gång- och 

cykelvägar byggs parallellt för att inte få gång- och cykeltrafik på biltrafikleder. Dessa 

antagande visas i figur 3.3. Längs Fiskebyvägen över trafikplats Bråvalla till Fiskeby/Bråvalla 

på västra sidan av E4 antas en gång- och cykelväg anläggas tillsammans med bilåtgärder. 

Desamma gäller längs Johannisborgsförbindelsen med anslutningar till Butängen. Gång- och 

cykelförbindelse på Jungfrubron över Motala ström antas genomföras samt även planskilda 

passager i Jungfrubron längs Motala ström både på norra och södra sidan.  

Även kollektivtrafiken skulle påverkas till viss del av åtgärdspaketet för bil. Främst skulle 

Jungfrubron generera en effektivare kollektivtrafik över Motala ström och till det nya 

resecentrumet (Nilsson, 2018a). 

 

3.3. Utredningsalternativ Stort trendbrott 

UA Stort trendbrott omfattar kraftiga insatser av MM, ITS och Parking management, kraftig 

utbyggd infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt delvis utbyggd infrastruktur 

för bil (Nilsson, 2018a). 
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Kraftiga insatser för Mobility management (MM), Intelligenta transportsystem (ITS) och 

Parking management (PM) ingår i UA Stort trendbrott. Konkret innebär dessa insatser 

signalprioritering för kollektivtrafik. Det simuleras i trafikprognosmodellen genom att 

hastigheter förbättras för dessa trafikslag samt att biltrafik erhåller ett större ”svängtillägg” i 

signalreglerade korsningar. Gällande parking management förutsätts fördubblade taxor samt 

minskad tillgång till parkeringsplatser centralt i staden. Effekter av Mobility management-

insatser är svårt att simulera och i trafikprognosmodellen har det uppskattats genom att 

biltrafiken antas minska med 11 procent. Denna procentsats har tagits fram i ett 

utredningsarbete av Trivector Traffic AB (Trivector Traffic AB 2018).  

I kraftig utbyggd infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafik ingår samtliga åtgärder 

som redovisats i delvis utbyggd infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafik, som 

presenteras i avsnitt 3.2.  

Dessutom ingår följande åtgärder som visas i tabell 3.4. (se även figur 3.4) (Nilsson, 2018a): 

Tabell 3.4. Gång- och cykelåtgärder i åtgärdspaketet kraftig utbyggd infrastruktur för gång-, cykel- och 

kollektivtrafik. 

Ny gång- och cykelväg 

Byggs parallellt när bussgata för ringlinjen byggs mellan Campingvägen och Kabelvägen, 

vid Himmelstalund. 

Cykelgata på östra sidan av Östra Promenaden, sträckan Nygatan – Lindövägen 

Ny gång- och cykelbro 

Över Motala ström mellan Generalsgatan och Strömsholmen samt förlängning av stråket 

norrut via Orangerigatan och söderut via Generalsgatan.  

Förbättringar för gång och cykel 

Planskilda gång- och cykelpassager på Stockholmsvägen och stambanan i anslutning till 

planerad infart till Sandbyhovsområdet.  

Planskild passage av stambanan för gång och cykel vid Fredriksdalsgatan – 

Stockholmsvägen. 

Källa: Egen bearbetning utifrån Nilsson (2018a). 
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Figur 3.4. Åtgärdspaketet för kraftig utbyggd infrastruktur för gång- och cykeltrafik. 

 
Grönt = gång- och cykeltrafikåtgärd                                               Källa: Nilsson, 2018a. 

Heldragna = ny eller större ombyggnad  

Streckat = mindre ombyggnad av befintlig miljö  

Grön triangel = ny planskild passage för gång- och cykel  

I kraftigt utbyggd infrastruktur för kollektivtrafiken ingår följande åtgärder som visas i tabell 

3.5. (se även figur 3.5.): 

Tabell 3.5. Kollektivtrafikåtgärder i åtgärdspaketet kraftig utbyggd infrastruktur för gång-, cykel- och 

kollektivtrafik. 

Ny spårväg 

Norrtull – Kungsgatan - Västertull – Vrinnevisjukhuset. 

Norra Promenaden – Finspångsvägen – Eneby C – (befintligt spår till Fridvalla) – Fyrby. 

Östra Promenaden – Jungfrubron – Västra Diagonalen – det nya Resecentrumet. 

Källa: Egen bearbetning utifrån Nilsson (2018a). 

Dessutom antas hållplatserna vid trafikplats Marieborg, trafikplats Hageby och vid trafikplats 

Klockaretorpet/Sandtorp utvecklas till bytespunkter genom att hållplatser för tätortstrafiken 

anläggs i direkt anslutning. Det antas även att fortsatt utbyggnad av ringlinjen på sträckan 

Hageby – Vrinnevisjukhuset – Himmelstalund – Finspångsvägen – Norra Promenaden – det 

nya Resecentrumet genomförs.  Johannisborgsbron förväntas i detta skede vara utbyggd vilket 

innebär att ringlinjen kan flyttas ut på Norra Promenaden – Johannisborgsbron - Risängen. 
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Därutöver antas kollektivtrafiksignaler i korsningarna Lidaleden – Kungsängsleden samt 

Rambogatan – Kungsängsleden genomföras för att erhålla bättre framkomlighet för 

busstrafiken. Även ökad turtäthet av kollektivtrafiken antas implementeras (Nilsson, 2018a). 

Figur 3.5. Åtgärdspaketet för kraftig utbyggd infrastruktur för kollektivtrafik. 

 

Blått = kollektivtrafikåtgärd                                                                                        Källa: Nilsson, 2018a. 

Heldragna = ny eller större ombyggnad  

Heldraget med tvärstreck = ny spårväg  

Streckat = mindre ombyggnad av befintlig miljö 

Blå punkt = infartsleder 

Delvis utbyggd infrastruktur för biltrafik innebär att trafiknätet för gång, cykel, buss och bil 

inom Butängenområdet skulle vara utbyggt och att det skulle bekostas med exploateringsmedel. 

I detta ingår bland annat att Ståthögavägen skulle få en ny sträckning och funktion som 

stadshuvudgata. 

Det antas att Johannisborgsförbindelsen byggs på sträckan Sjötullsgatan – bro över Motala 

ström – Norra Promenaden. På avsnittet söder om Motala ström skulle nuvarande sträckning 
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användas via Söderleden. Vid passagen på den norra sidan om Ostlänken skulle en ny 

sträckning av Ståthögavägen erhållas som en del av gatunätet i Butängen, där även gång-, cykel- 

och kollektivtrafiken skulle kunna nyttja bron. 

Som en förlängning av Östra Promenaden norrut över Motala ström antas Jungfrubron byggas 

ut mellan Sjötullsgatan och Norra Promenaden och skulle kunna nyttjas av både gång-, cykel-, 

kollektiv- och biltrafiken. Dessutom antas Hamnbron tas ur drift. 

Ytterligare antas enklare åtgärder för att erhålla bättre kapacitet på Ringleden på trafikplatserna 

Kneippen och Vilbergen på Söderleden ha genomförts.  

Antalet körfält för trafik på Östra Promenaden samt Söderköpingsvägen skulle minskas från 

dagens två till ett. På östra sidan skulle en ny sektionsindelning med cykelgata och enkelriktad 

trafik för bil erhållas. Detta för att tillvarata Johannisborgsförbindelsens avlastande effekt på 

innerstaden. Söderköpingsvägen mellan trafikplats Ljura och Gustav Adolfsplan antas byggas 

om till stadsgata. Bergsbron på Kungsgatan skulle stängas av för biltrafik för att möjliggöra 

bättre framkomlighet för kollektivtrafik. Det förutsetts att Koppargatan mot Stockholmsvägen 

vid norra Ingelsta inte byggs ut. Trafikplats Bråvalla antas inte byggas ut och istället skulle 

biltrafiken passera via Finspångsvägen (se figur 3.6.). 

Kollektivtrafiken skulle påverkas av att det blir möjligt att dra ringlinjen via 

Johannisborgsförbindelsen. Även gång- och cykeltrafiken skulle påverkas av 

Johannisborgsförbindelsen eftersom det antas att förbindelsen omfattas av en gång- och 

cykelbana. Åtgärder på Östra Promenaden skulle medföra att en cykelgata byggs på östra sidan 

mellan Nygatan och Lindövägen. Detta åtgärdspaket omfattar även åtgärder som försämrar för 

biltrafiken. Exempelvis antas Bergsbron och Hamnbron stängas av för biltrafik (Nilsson, 

2018a). 
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Figur 3.6. Åtgärdspaketet för delvis utbyggd infrastruktur för biltrafik. 

 

Grönt = gång- och cykeltrafikåtgärd                                                                               Källa: Nilsson, 2018a. 

Lila = Biltrafikåtgärd  

Heldragna = ny eller större ombyggnad  

Grön triangel = ny planskild passage för gång- och cykel  

Kryss = bilförbindelse som stängs/utgår   
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4. En samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl 

Detta kapitel åskådliggör de effekter som projektet Framtidens resor i Norrköpings olika 

utredningsalternativ, UA Litet trendbrott samt UA Stort trendbrott, ger upphov till. Ett 

jämförelsealternativ ställs mot de två utredningsalternativen som beskrivs i kap 3. 

 

4.1. Definiera och avgränsa 

Utredningsalternativen i projektet består av flera infrastrukturinvesteringar och i denna studie 

visas effekterna över den totala kalkylperioden. Den totala kalkylperioden sträcker sig från år 

2018 till och med år 2048 eftersom den genomsnittliga ekonomiska livslängden för samtliga 

investeringar är 30 år (se avsnitt 1.5). Kalkylförutsättningarna vi utgår från sammanfattas i 

tabell 4.1.  

Tabell 4.1. Kalkylförutsättningar. 

Faktorer % År 

Kalkylperiodens start  2018 

Kalkylperiodens slut  2048 

Basår  2018 

Penningvärde  2018 

Diskonteringsår  2018 

Kalkylränta  3,5  

Källa: Egen bearbetning 

I vår studie använder vi den rekommenderade kalkylräntan 3,5 procent (se avsnitt 2.3) samt 

penningvärdet från 2018. För att erhålla 2018-års penningvärde har vi uppdaterat basåret och 

kalkylvärdena från år 2014 till år 2018. Olika kalkylvärden är kopplade till olika 

uppräkningsindex och enligt rekommendationerna i ASEK (2016) bör dessa användas. Tabell 

4.2. visar vilken typ av index som är relevant för respektive kalkylvärde för att räkna upp 

basåret. 
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Tabell 4.2. Index vid uppräkning av enhetsvärden från 2014 till 2018. 

Kalkylvärde Uppräkningsindex 

Tidsvärde, privata resor KPI + BNP per capita 

Luftföroreningar (exkl. koldioxid) KPI + BNP per capita 

Investeringskostnad PPI 

Drift- och underhållskostnad PPI 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2016). 

Konsumentprisindexet (KPI) visar den genomsnittliga reala prisutvecklingen för den privata 

inhemska konsumtionen (se avsnitt 2.3). BNP per capita används som ett mått för 

betalningsviljevärden och indexet är motiverat eftersom individer antas vara villiga att betala 

relativt mer i takt med att de blir allt rikare. De betalningsviljevärden som tas med måste därför 

justeras under hela kalkylperioden vilket särskiljer sig från uppräkningen med KPI och indexet 

för producent- och importled som enbart justeras med inflationen fram till kalkylens början 

(ASEK, 2016). Schablonen för den reala ökningen av BNP per capita är 1,5 procent per år 

(ASEK, 2018). Producent- och importledsindexet (PPI) visar den genomsnittliga reala 

prisutvecklingen i producent- och importledet för olika marknader och för olika produktgrupper 

(SCB, 2018c).  

I tabell 4.3. presenteras våra beräkningar som gjorts i uppräkningsindexen KPI, BNP per capita 

samt PPI. Underlag för beräkningarna av samtliga årsmedel har inhämtats från Statistiska 

Centralbyrån (2018b) och indexen har sedan räknats ut manuellt. Vi har inflationsrensat BNP 

per capita eftersom SCB enbart visar siffror för löpande priser. Eftersom samtliga årsmedel är 

snitt över det totala innevarande året använder vi oss av snittet för år 2017 för att skatta 

årsmedlet för år 2018.  

Tabell 4.3. Uppräkningsindex för KPI-årsmedel, BNP per capita och PPI-årsmedel.  

År KPI (%) BNP per capita (%) PPI (%) 

2018 + 2,75 +9,7 + 4,2 

2014 +/- +/- +/- 

Källa: Egen bearbetning utifrån SCB (2018b) och ASEK (2016). 

Vilket kan utläsas från ovanstående tabell visar kolumnen BNP per capita att BNP realt ökat 

med 9,7 procent mellan år 2014 och år 2018. Denna ökning är större än vad schablonen på 1,5 

procent per år skulle resultera i. Hade schablonen beaktats hade BNP per capita realt ökat med 
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ungefär 6 procent mellan åren 2014 och 2018. För att räkna upp basåret för BNP per capita har 

vi använt oss av den ökningen som står i tabell 4.3. och därefter har schablonen för den reala 

ökningen, det vill säga 1,5 procent, använts för att kapitalisera nyttorna för de framtida åren. 

 

4.2. Identifiera effekter 

En samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl ska omfatta samtliga nyttor och kostnader som 

uppstår. Dock är det inte alltid möjligt att kvantifiera effekter eftersom det kan vara tekniskt 

komplicerat eller för att det krävs för mycket resurser (se avsnitt 2.1 och 2.4).  

I tabell 4.4 presenteras de effekter som vi har identifierat och som har varit möjliga att 

kvantifiera. Effekterna tillfaller olika aktörer vilket presenteras i tabellen nedan.  

Tabell 4.4 Samhällsekonomiska effekter av infrastrukturinvesteringar. 

Aktörer Nyttor och kostnader 

Infrastrukturhållaren/kommunen Investeringskostnad 

Drift- och underhållskostnader 

Trafikanter och resenärer Restid 

Samtliga individer inom det 

geografiska området 

Luftföroreningar och klimateffekter 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2016). 

Investeringskostnaden samt drift- och underhållskostnaderna tillfaller infrastrukturhållaren, 

som är Norrköping kommun i detta fall. Restid tillfaller trafikanterna samt resenärer och kan 

vara antingen en kostnad eller nytta i kalkylen beroende på om trafikantens eller resenärens 

restid ökar respektive minskar. I samma kalkyl kan en aktör därmed erhålla restid som en nytta 

medan en annan aktör erhåller restid som en kostnad. Exempelvis kan förbättringar i 

infrastrukturen för de hållbara trafikslagen medföra att resenärer inom gång-, cykel- och 

kollektivtrafik erhåller restid som en nytta medan bilister erhåller restid som en kostnad 

eftersom förbättringarna i infrastrukturen kan leda till sämre restider för bilisterna. Ett sådant 

exempel är när bilkörfält görs om till kollektivkörfält.  

Luftföroreningar och klimateffekter tillfaller samtliga individer som befinner sig inom det 

definierade samhället. Effekter kan vara både en kostnad eller nytta i kalkylen beroende på om 

det är en försämring eller en förbättring av luftföroreningar och klimateffekter.  
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4.3. Kvantifiering och värdering av effekter 

För att beräkna effekterna är det väsentligt att studera det framtida resandet i 

jämförelsealternativet samt i de båda utredningsalternativen. Resandet prognostiseras med hjälp 

av VISUM (se avsnitt 1.4), och från modellen erhålls de kvantifierade effekter som uppkommer 

i samtliga scenarier.  

4.3.1. Restid 

Det huvudsakliga syftet med projektet Framtidens resor i Norrköping är att erhålla kortare 

restider för främst de hållbara trafikslagen. Utifrån den data vi har erhållit från 

trafikprognosmodellen är det möjligt att fördela restid på trafikslagen bil, kollektivtrafik, gång 

och cykel. I kollektivtrafik ingår både buss och spårvagn.  

Värdering av kortare restid baseras på det marginella värdet av en inbesparad timme per person. 

Tidsvärdet för restid beräknas enligt ASEK (2016) som kronor per persontimme. Skillnaden 

mellan en persontimme och en vanlig timme är att en persontimme syftar specifikt på en timme 

för en person. Liknande resonemang gäller för fordonstimmar som syftar på timmar för ett 

fordon enligt samhällsekonomen Emma Lindvall, (2018). Om det finns fler än en person i ett 

fordon är antalet persontimmar fler än antalet fordonstimmar.  

För att kunna beräkna tidsvärde per år behövs information om tidsvärdet per persontimme för 

respektive trafikslag. Det finns olika tidsvärden per persontimme i ASEK (2016) för bil- och 

busstrafik beroende på om det är resor till och från arbete eller övriga privata resor. Dock är det 

inte möjligt att erhålla dessa fördelningar från trafikprognosmodellen. Vi har beräknat 

genomsnittliga schabloner i tabell 4.5. eftersom samtliga resor förekommer i de båda 

utredningsalternativen enligt Nilsson (2018).  
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Tabell 4.5. Genomsnittlig schablon för tidsvärde för bil- och busstrafik. 

 Tidsvärde per 

persontimme 

Genomsnittlig 

schablon 

Biltrafik:   

88 Arbete 105 

Övrigt 71 

Kollektivtrafik:    

 

52 
Arbete 64 

Övrigt 39 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 

Det finns olika tidsvärden per persontimme i ASEK (2016) för gång- och cykeltrafik beroende 

på vilken slags trafik gång- eller cykeltrafikanten befinner sig i. Exempelvis görs det skillnad 

på om gång- eller cykeltrafikanten befinner sig i blandtrafik eller i ett cykelfält i körbana. Vid 

blandtrafik använder gång- och cykeltrafik, körbana som är avsedd för bil (VV publikation, 

2004). Eftersom det inte är möjligt att erhålla dessa fördelningar från trafikprognosmodellen 

har vi beräknat en genomsnittlig schablon för de olika typerna enligt tabell 4.6. 

Tabell 4.6. Genomsnittlig schablon för tidsvärde för gång- och cykeltrafik. 

 Tidsvärde per 

persontimme 

Genomsnittlig 

schablon 

Cykeltrafik:   

 

160 

 

Blandtrafik 181 

Cykelfält i körbana 163 

Cykelbana vid väg 151 

Cykelbana 144 

Gångtrafik:   

 

229 

Gångväg i blandtrafik på gata/väg 242 

Gångväg bland cyklister 229 

Fri gångväg 215 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 
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För att kunna beräkna restidsförändringar är det nödvändigt att dela upp resenärerna i 

kategorierna befintliga resenärer och nytillkomna resenärer. Med befintliga resenärer avses de 

resenärer som nyttjade trafikslaget innan åtgärder vidtogs, det vill säga resenärerna i 

jämförelsealternativet. Nytillkomna resenärer avser resenärer som börjat nyttja trafikslaget efter 

att åtgärder implementerats. Ett trafikslag erhåller nya resenärer om trafikslaget blir mer 

attraktivt, exempelvis om restid eller resekostnader minskar, alternativt om ett annat trafikslag 

blir mindre attraktivt genom exempelvis en höjd parkeringsavgift. I det sistnämnda alternativet 

sker en förändring i färdmedelsfördelningen, det vill säga att resenärer som kör färdmedlet bil 

istället åker med färdmedlet buss. 

Anledningen till att resenärerna delas upp i dessa kategorier är att förändring av restid beräknas 

på olika sätt. För att kunna beräkna tidsvärde per år för befintliga resenärer behövs information 

om tidsvärde per resa. Tidsvärde per resa för befintliga resenärer beräknas genom att 

förändringen i restid före och efter att åtgärder implementerats multipliceras med tidsvärde per 

persontimme. Detta resultat multipliceras därefter med antalet befintliga resenärer per år och 

därmed erhålls tidsvärdet per år. I dessa beräkningar gör vi antagandet att en befintlig resenär 

genomför en resa. Förändrad restid baseras på genomsnittlig restid per resa. I tabell 4.7. ställs 

restidsförändring för befintliga resenärer i utredningsalternativet UA Litet trendbrott för 

samtliga trafikslag mot jämförelsealternativet.  

Tabell 4.7. Tidsvärden för befintliga resenärer i UA Litet trendbrott. 

 

Trafikslag  

 

Förändrad 

restid (h)  

 

Tidsvärde per 

persontimme 

 

Tidsvärde 

per resa 

 

Befintliga 

resenärer per år 

 

Tidsvärde per 

år 

Biltrafik -0,010 +88 -0,856 59 237 006  +50 678 113 

Kollektivtrafik  -0,018 +52 -0,927 10 489 008 +9 725 502 

Cykeltrafik -0,0025 +160 -0,397 13 444 713 +5 342 363 

Gångtrafik -0,0053 +229 -1,219 18 774 624 +22 881 594 

Summa (kr) - - - - +88 627 573 

Summa (mnkr) - - - - +88,6 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 
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I tabell 4.8. ställs restidsförändring för befintliga resenärer i utredningsalternativet UA Stort 

trendbrott för samtliga trafikslag mot jämförelsealternativet. 

Tabell 4.8. Tidsvärden för befintliga resenärer i UA Stort trendbrott. 

 

Trafikslag  

 

Förändrad 

restid (h)  

 

Tidsvärde per 

persontimme 

 

Tidsvärde 

per resa 

 

Befintliga 

resenärer per år 

 

Tidsvärde per 

år 

Biltrafik +0,013 +88 +1,137 50 657 125  -57 592 419 

Kollektivtrafik  -0,079 +52 -4,090 10 489 008 +42 902 362 

Cykeltrafik +0,17 +229 +27,265 13 444 713 -366 563 873 

Gångtrafik -0,015 +160 

 

-34,691 18 774 624 +651 315 038 

Summa (kr) -                      

- 

- - 270 061 108 

 

 

Summa (mnkr) - - - - +270,1 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 

För att beräkna tidsvärde per år för nytillkomna resenärer använder vi metoden the-rule-of-

the-half (ROTH), som rekommenderas i ASEK (2016). Metoden mäter förändringen av det 

konsumentöverskott som uppstår i och med de nytillkomna resenärerna. ROTH värderar 

nyttan för nytillkomna resenärer som motsvarar triangelytan Δh×ΔQ×0,5 i figur 4.1. 

Figur 4.1. Efterfrågan på resor när restiden minskar. 

 

Källa: ASEK (2018). 
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Konsumentöverskottet beräknas genom att multiplicera tidsvärde per resa med antal 

nytillkomna resenärer och därefter multipliceras detta med 0,5. Tidsvärdena per resa är 

desamma som beräknades för befintliga resenärer. I tabell 4.9. ställs restidsvinster för 

nytillkomna resenärer i UA Litet trendbrott för samtliga trafikslag mot jämförelsealternativet. 

Tabell 4.9. Tidsvärden för nytillkomna resenärer i UA Litet trendbrott. 

Trafikslag  Tidsvärde per 

resa 

Antal nytillkomna 

resenärer per år 

Tidsvärde per år 

Bil   -0,856 -196 358  - 

Kollektivtrafik  -0,927 -15 902  - 

Cykeltrafik -1,219 -214 704  - 

Gångtrafik -1,397 +229 842  +91 329 

Summa (kr) - - +91 329 

Summa (mnkr) - - +0,0913 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 

I tabell 4.10. ställs restidsvinster för nytillkomna resenärer i UA Stort trendbrott för samtliga 

trafikslag mot jämförelsealternativet. 

Tabell 4.10. Tidsvärden för nytillkomna resenärer i UA Stort trendbrott. 

 

Trafikslag 

 

Tidsvärde per 

resa 

 

Antal nytillkomna 

resenärer per år 

 

Tidsvärde per år 

Bil   +1,137 -8 579 881  - 

Kollektivtrafik  -4,09 +3 456 285  +14 136 970 

Cykeltrafik +27,26 +2 685 732  -73 225 226 

Gångtrafik -34,69 +1 533 611  +53 202 869 

Summa (kr) - - -5 885 387 

Summa (mnkr) - - -5,89 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 



38 

 

Restidsvinsterna i utredningsalternativen är förmodligen underskattade eftersom det inte är 

möjligt att separera buss- och spårvagnstrafik i trafikprognosmodellen. Det finns inget skattat 

tidsvärde för spårvagn i ASEK (2016) och tidsvärdet för tågtrafik är avsevärt högre än 

busstrafik och därav gör vi antagandet att tidsvärdet för spårvagnstrafik bör vara högre än för 

busstrafik. Anledningen till att det inte finns tidsvärden för spårvagnstrafik i ASEK (2016) är 

att kommunal trafik inte är Trafikverkets ansvar utan kommunernas (Lindvall, 2018). 

4.3.2. Luftföroreningar och klimateffekter 

För att kvantifiera effekterna av luftföroreningar har vi beräknat värdet för vägtrafikens 

luftföroreningar (exklusive koldioxid). Klimateffekterna, vilka består av växthusgaser, 

presenteras senare vid beräkning av klimateffekter. Värdet för luftföroreningar är uttryckta i 

enheten kronor per fordonskilometer i ASEK (2016).  

I ASEK (2016) finns kr per fordonskilometer för olika typer av personbilar beroende på vilket 

bränsle fordonet förbrukar.  Eftersom vi inte erhåller en sådan fördelning från 

trafikprognosmodellen har vi valt att använda fordonstypen personbil, genomsnitt. För att 

kunna beräkna luftföroreningar för kollektivtrafik (buss- och spårvagnstrafik) behöver vi 

använda schablonen för fordonstypen stadsbuss från ASEK (2016). Eftersom det inte är möjligt 

att skilja på buss- och spårvagnstrafik kommer värdering av luftföroreningar troligtvis 

överskattas eftersom spårvagnstrafik genererar mindre utsläpp än busstrafik. Schablon för 

kronor per fordonskilometer för lastbil utan respektive med släp finns i ASEK (2016). 

För att kunna beräkna värdet för luftföroreningar behövs information om antal förändrade 

fordonskilometer i utredningsalternativen i relation till jämförelsealternativet samt kronor per 

fordonskilometer. I tabell 4.11. ställs värdet av luftföroreningar i utredningsalternativet UA 

Litet trendbrott mot jämförelsealternativet. 
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Tabell 4.11. Värdet för vägtrafikens luftföroreningar i UA Litet trendbrott. 

 

Typ av fordon 

 

Förändrade antal 

fordonskilometer 

 

Kr per 

fordonskilometer 

 

Totalt värde 

Personbil 12 402 335  0,08   -992 187 

Kollektivtrafik 0  1,42   0 

Lastbil utan släp -2 188 540 0,57   +1 247 468 

Lastbil med släp -1 432 625 0,90   +1 289 363 

Summa (kr) -                            - +1 544 644 

Summa (mnkr) -                            - +1,54 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 

I tabell 4.12. ställs värdet av luftföroreningar i utredningsalternativet UA Stort trendbrott mot 

jämförelsealternativet. 

Tabell 4.12. Värdet för vägtrafikens luftföroreningar i UA Stort trendbrott. 

 

Typ av fordon 

 

Förändrade antal 

fordonskilometer 

 

Kr per 

fordonskilometer 

 

Totalt värde 

Personbil -64 273 945 +0,08   +5 141 916 

Kollektivtrafik +5 679 035 +1,42   -8 064 230 

Lastbil utan släp -197 100 +0,57   +112 347 

Lastbil med släp -157 315 +0,90   +141 584 

Summa (kr) -                            - -2 668 384 

Summa (mnkr) -                            - -2,67 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 

För att kvantifiera effekterna av klimatförändringar har vi beräknat värdet för trafikens utsläpp. 

Värdet för klimatförändringar är uttryckta i enheten kronor per fordonskilometer i ASEK 

(2016).  

I beräkningarna för klimatförändringar görs samma antagande för fordonstypen personbil, 

genomsnitt och stadsbuss som vi gjorde för luftföroreningar.  Schablonen för kronor per 

fordonskilometer för lastbil utan, respektive med, släp finns i ASEK (2016). För att kunna 

beräkna värdet för klimatförändringar behövs information om antal förändrade 
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fordonskilometer samt kronor per fordonskilometer. I tabell 4.13. presenteras värdet av 

klimateffekter i utredningsalternativet UA Litet trendbrott. 

Tabell 4.13. Värdet för vägtrafikens klimateffekter i UA Litet trendbrott.  

 

Typ av fordon  

 

Förändrade antal 

fordonskilometer  

 

Kr per 

fordonskilometer  

 

Totalt värde  

Personbil  +12 402 335  +0,20   -2 480 467 

Kollektivtrafik  0  +1,12   0  

Lastbil utan släp  -2 188 540 +0,63   +1 378 780 

Lastbil med släp  -1 432 625 +1,12   +1 604 540 

Summa (kr) -                            - +502 853 

Summa (mnkr) -                            - +0,5 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 

I tabell 4.14. presenteras värdet av klimateffekter i UA Stort trendbrott. 

Tabell 4.14. Värdet för vägtrafikens klimateffekter i UA Stort trendbrott.  

 

Typ av fordon  

 

Förändrade antal 

fordonskilometer  

 

Kr per 

fordonskilometer  

 

Totalt värde  

Personbil  -64 273 945 +0,23   +12 854 789 

Kollektivtrafik  +5 679 035 +1,30   -6 360 519 

Lastbil utan släp  -197 100 +0,73   +124 173 

Lastbil med släp  -157 315 +1,30   +176 193 

Summa (kr)                                -                            - +6 794 636 

Summa (mnkr)                                -                      - +6,8 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 

4.3.3. Investeringskostnader 

Som nämnts (se avsnitt 4.1.) består utredningsalternativen av olika infrastrukturinvesteringar 

och i denna studie kommer kalkylperioden för projektet att starta år 2018 och avslutas när den 

genomsnittliga ekonomiska livslängden för samtliga investeringar löper ut, det vill säga efter 

30 år. Vårt estimerade genomsnitt baseras främst på de ekonomiska livslängderna, men 

genomsnittet har även justerats ner eftersom infrastrukturen sällan lämnas orörd under 60 år. 
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De ekonomiska livslängderna för samtliga investeringar, med undantag av 

spårvagnsinvesteringar, har tagits fram i samråd med en konsult från konsultbolaget WSP 

Sverige AB. Konsulten har baserat sina indelningar på investeringarnas avskrivningslängd samt 

på de rekommendationer som benämns i ASEK (2016). För att kunna estimera spårvagnens 

livslängd, som inte redovisas i ASEK (2018), har trafikplaneraren på Tekniska kontoret (2018) 

i Norrköping bidragit med sin expertis, och i samråd med denne är livslängden satt till 33 år.  

I tabell A.1. och A.2. (se appendixet) redovisas de olika investeringarnas maximala ekonomiska 

livslängd, deras respektive åtgärd enligt rekommendationerna från ASEK (2016) samt de 

skattade investeringsbeloppen. Investeringsbeloppen har estimerats eftersom investeringarna 

befinner sig i planeringsstadiet. I de fall som uppskattningen erhållits i ett intervall väljer vi att 

visa genomsnittet. Investeringarna i tabell A.1. och A.2. är indelade i respektive 

utredningsalternativ. Jämförelsealternativet redovisas inte eftersom det alternativet inte har 

några investeringar.  

Eftersom investeringarna ännu inte är påbörjade bestämde vi oss för att lägga samtliga 

investeringskostnader under samma år som driftstartsåret. Driftstartsåret, byggstartsåret och 

byggslutsåret är alltså satta till samma år, det vill säga år 2018. Detta bestämdes utifrån att vi 

inte vet med säkerhet ännu när investeringarna skulle kunna påbörjas eller hur lång byggtiden 

kommer att vara. Användandet av år 2018 motiveras av att det är från det året som nyttorna 

börjar genereras (se avsnitt 1.5). 

I tabell 4.15 visas de totala beloppen för samtliga investeringar i vardera utredningsalternativ. 

Samtliga skattade belopp är redovisade exklusive moms och skatt och visar därmed den 

samhällsekonomiska investeringskostnaden. Investeringskostnaden likställs med den 

samhällsekonomiska investeringskostnaden när investeringskostnaden är uttryckt exklusive 

moms och omräknad från nominell kostnad till real kostnad (ASEK, 2016). Eftersom basåret 

är uppdaterat till år 2018 och likställt med diskonteringsåret görs inga modifieringar av 

plankostnaderna.  

Tabell 4.15. De totala beloppen för Litet trendbrott och för Stort trendbrott exklusive skatt och moms.  

 Jämförelsealternativet Litet trendbrott 

(mnkr) 

Stort trendbrott 

(mnkr) 

Summa 0 +1 653,2 +1 890,7 

Källa: Egen bearbetning. 
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I avsnitt 4.4. kommer ett skattetillägg på 30 procent att läggas på det totala beloppet av 

investeringskostnaderna i enlighet med rekommendationerna i ASEK (2016). Tillägget för 

marginal cost of public funds (MCPF) på 30 procent kommer att användas eftersom 

investeringarna finansieras med statliga medel samt via kommunens investeringsbudget enligt 

trafikplaneraren Christer Nilsson (2018b). Inga samfinansiärer finns för tillfället och kommer 

inte att beaktas i denna studie. 

Kostnader för beräknad administration, produktionsstöd samt planering bör inte subtraheras 

från kostnaderna i kalkylen enligt ASEK (2016), även om de klassas som sunk cost, eftersom 

det visat sig vara problematiskt att separera dessa kostnader från andra investeringskostnader. 

Produktionsstöds- och administrationskostnaderna antas vara en del av sunk cost eftersom det 

är med hjälp av nämnda kostnader som prognoser kan göras från första början. Utan prognoser 

hade i sin tur kalkylen inte kunnat genomföras. Det optimala hade varit att subtrahera samtliga 

sunk cost efter att kalkylen utförts men eftersom att kostnaderna, förutom att vara svåra att rensa 

bort, anses vara förhållandevis små jämförelsevis med andra kostnader antas de vara 

försumbara. Således kommer ingen separering göras utan sunk costs ingår i det skattade 

investeringsbeloppet. Enligt ASEK (2018) ska enbart en separering genomföras om projektets 

process är långt skriden. 

4.3.4. Drift- och underhållskostnader 

Gällande produktionsstöd för drift- och underhållskostnader (DoU) antas liknande villkor som 

för administration, planering och produktionsstöd för investeringar (se avsnitt 4.3.4), med andra 

ord antas kostnaderna vara svåra att separera från investeringskostnaderna och praxis är därmed 

att inkludera dessa. Vid beräkning av DoU rekommenderar ASEK (2016) att ett schablonvärde 

på 6 procent läggs på för produktionsstöd och att det ingår i den totala kostnaden. Liknande 

tillvägagångssätt som för skattefaktorn (se avsnitt 4.3.4) kommer att användas, och drift- och 

underhållskostnaderna kommer enbart att redovisas exklusive tillägget i detta avsnitt medan de 

redovisas inklusive tillägget i avsnitt 4.4.  

För drift- och underhållskostnaderna har vi gjort avgränsningen att fokusera på nyinvesteringar 

eftersom det är dessa belopp som kommer att påverka nettonuvärdet mest. Investeringar som 

enbart kräver mindre underhåll, såsom ommålning av ett övergångställe, kommer antas ha 

marginalkostnaden 0. Dessa kommer att klassificeras som riktade miljö- och säkerhetsåtgärder 

i tabell A.1. och i tabell A.2. (se appendixet).  
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Andra avgränsningar som har gjorts är att anta att det enbart finns icke-tung trafik i tätorten. 

Definitionen av tung trafik är lastbilsfordon som väger mer än 3,5 ton (Lindvall, 2018). Enligt 

Gunnel Bångman, ordförande för ASEK-gruppen, kan det finnas andra tunga fordon än lastbilar 

men eftersom dessa inte får trafikera allmän väg beaktas de inte i definitionen av tunga fordon 

i detta sammanhang. Icke-tung trafik är fordon som väger under 3,5 ton och i denna kategori 

finns exempelvis personbilar och lätta lastbilar (Bångman, 2018). Vi gjorde avgränsningen 

gällande icke-tung trafik eftersom det, enligt Nilsson (2018), kör ungefär 3 - 5 procent tung 

trafik i tätorten och alltså kan antas ha marginell påverkan på de totala kostnaderna. Rimligheten 

valideras av en rapport från Trafikverket (2016) som lyfter fram att andelen lastbilar som 

trafikerar en genomsnittlig tätort uppgår till cirka 7 procent.  

Vårt antagande om att det enbart finns icke-tung trafik i tätorten innebär att vi kan göra ett grovt 

antagande om att samtliga fordon antas ha max 1 axelpar (Trafikverket, 2016). Påståendet 

valideras av Sandberg (2018), trafikplanerare vid Norrköpings kommun, och av det skattade 

medelvärdet för antal axelpar i en tätort vilket är 0,95 per fordon (Trafikverket, 2016). Ett 

axelpar är det som fördelar vikten av ett fordon. Axelparen är satta under fordonet och är fästa 

vid hjulen. (Transportstyrelsen, 2018c)  

Personbilar har alltid 1 axelpar (Trafikverket, 2013) och lätta lastbilar kan grovt skattat också 

antas ha 1 par (Sandberg, 2018 & Varedian, 2018). Antagandet förenklar vår omvandling av 

vardagsdygn per fordon, som fås ut av VISUM, till vardagsdygn per axelpar. Detta antagandet 

krävs för att kunna använda ekvation 6 för drift- och underhållskostnader för belagda vägar. 

Beräkningar för investeringarna kommer att göras efter följande formel som nämns i ASEK 

(2016):       (6) 

𝐾 = (𝐾0
𝑉 × 𝐾1

𝑉 + 𝐾0
𝑏𝑒𝑙 + 𝐾1

𝑏𝑒𝑙 × 𝑉𝐷𝑇𝑘2𝑏𝑒𝑙 + 𝐾0
Ö+ 𝐾1

Ö × 𝑉𝐷𝑇𝑘2Ö) × 𝑆𝐹 × 𝑃𝑆 × (𝐾𝑣ä𝑔) 

K är kostnaden för drift och underhåll i kr/meter och år. VDT står för vardagsdygnstrafik i antal 

axelpar och skattas med den siffran som fås av VISUM (se avsnitt 1.5). Siffran som används är 

uppbyggd av den totala vardagsdygnstrafiken för bilar, lätt yrkestrafik och lastbilar. Tunga 

lastbilar, det vill säga de som väger över 3,5 ton, har inte kunnat subtraheras i VISUM-

skattningarna. Dock anses inte den tunga trafiken påverka resultatet eftersom det är en så pass 

liten andel av den totala trafiken. Kväg visar vilken vägkonstruktionstyp som antas, och i 

samstånd med konsulten från WSP Sverige AB är vägkonstruktionstypen VÄG94 rimlig att anta 

för samtliga vägar. Väg94 refererar till en väg byggd år 1994 eller senare. K0
V är kostnaden i 

kronor per meter för vinterväghållning per standardklass. Kostnaden för vinterväghållning är 
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ett genomsnitt av samtliga standardklassers kostnader eftersom det varit svårt att matcha de nya 

vägarna med en viss standardklass. Schablonen har uppdaterats med PPI-ökningen för år 2018. 

K1
v visar en korrigering för körfält och K0

bel visar en fast kostnad för underhåll för beläggning. 

Schablonen har uppdaterats med PPI-ökningen. K1
bel är en koefficient som ger rörligt pris för 

beläggningsunderhåll. Koefficienterna K2
bel och K2

Ö visar kostnadens VTD-beroende. K0
Ö visar 

en fast kostnad och schablonen har uppdaterats med PPI-ökningen. Koefficienten K1
Ö ger rörlig 

kostnad för övriga åtgärder. SF och PS i ekvation 6 refererar till skattefaktorn respektive 

produktionsstödet och är 1,3 respektive 1,06. I likhet med resterande delar i uppsatsen kommer 

dessa faktorer att multipliceras med de uträknade kostnaderna i avsnitt 4.4. och kommer därmed 

inte nämnas mer i detta avsnitt.  

Samtliga nämnda värden, utom VDT-värdet som varierar beroende på vilken länk som studeras, 

visas i tabell 4.16. Schablonerna inkluderar moms vilket innebär att 21 procent subtraheras 

eftersom moms aldrig bör beaktas i beräkningarna (ASEK, 2016). Att momsen subtraheras från 

schablonerna är ett avsteg vi medvetet gör från rekommendationerna i ASEK och i linje med 

Bångmans (2018) rekommendationer. Bångman framhäver att momsen av misstag finns med i 

nuvarande upplaga av ASEK (2018) och kommer att vara borttagen i nästa upplaga. 

Tabell 4.16. Koefficienter. 

 K0
V K1

v K0
bel K1

bel K2
bel K0

Ö K1
Ö K2

Ö VÄG94  

Värde 27,7172 0,79 

 

14,81724 0,04898 0,632 37,86628 

 

0,01501 0,79 

 

1  

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2016). 

En annan konsekvens som uppkommer till följd av antagandet om att det enbart finns icke-tung 

trafik i tätorten innebär att marginell trafikökning inte påverkar slitaget av vägarna. Enbart tung 

trafik antas bidra till slitage av vägarna (Lindvall, 2018) när det gäller marginell trafikökning 

medan icke-tung trafik antas ha marginalkostnaden 0. Enligt Bångman (2018) skulle vi enbart 

kunna använda schablonkostnaderna för marginell trafikökning under förutsättning att vi kan 

differentiera en exakt andel tung trafik vilket vi oavsett inte kunnat eftersom detta inte fås ut av 

VISUM. Antagandet i detta sammanhang påverkar därmed inte utfallet. 

I tabell 4.17. visas beloppen för drift- och underhållskostnaderna för UA Litet trendbrott. 

Tabellen visar enbart differensen mellan alternativet UA Litet trendbrott och 

jämförelsealternativet eftersom differensen är det enda relevanta (se exempelvis avsnitt 4.3.1). 

För att räkna ut nedanstående VDT subtraherades därför det totala VDT för 
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jämförelsealternativet bort från det totala VDT för UA Litet trendbrott och summerades till -37 

231. Liknande tillvägagångssätt användes för att skatta differensen av kilometrar av de olika 

utredningsalternativen. För att räkna ut schablonkostnaden -24,63 kr per meter har ekvation 6 

använts samt den uträknade VDT. Därefter har de summerade kilometrarna multiplicerats med 

-24,63 kronor för att få ut den totala summan av vägnätet.  

Tabell 4.17. Beloppen för drift- och underhållskostnader för UA Litet trendbrott. 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2016). 

För att kunna skatta spårvagnens påverkan i UA Litet trendbrott har Tekniska kontoret tagit 

fram underlag för att vi skulle kunna räkna ut antal nya kilometrar. Tekniska kontoret har 

dessutom tagit fram schablonen för drift- och underhållskostnader som estimeras till 50 000 

kronor per kilometer per år, eller 50 kronor per meter per år. Eftersom schablonen för vägnätet 

visades i kronor per meter omvandlas schablonen för spårvagn för att stämma överens.  

I tabell 4.18. används samma tillvägagångssätt som i tabell 4.17. Samtliga siffror visar 

differensen mellan UA Stort trendbrott och jämförelsealternativet. Som visas i tabellen har 

VDT minskat mer i detta utredningsalternativ än i UA Litet trendbrott vilket är i linje med att 

antal kilometrar för vägnätet har ökat mindre i UA Stort trendbrott än i UA Litet trendbrott. 

Spårvagnstrafiken har däremot byggts ut med nästan 10 kilometer mer än i UA Litet trendbrott. 

Belopp för MM och ITS har även lagts till. 

 

 

 

 

 

 VDT Km Kr/meter Summa 

För bilar, lätt 

yrkestrafik och lastbilar 

- 37 231 

 

+11 -24,63 

 

-270 901,51 
 

Spårvagn - +0,9 +50 +45 000 

Summa (kr) - - - -225 901, 51  

Summa (mnkr) -  - -0,226  
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Tabell 4.18. Beloppen för drift och underhåll för UA Stort trendbrott. 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2016). 

Den totala summan för drift- och underhållskostnader för UA Stort trendbrott är högre än för 

UA Litet trendbrott vilket kan förklaras av att vägnätet i antal kilometrar samt VDT har minskat, 

vilket ger lägre effektiviseringsvinster, samt att kostnader för MM och ITS har lagts till.  

 

4.4. Sammanställning av kalkyl och tolkning av resultat 

Syftet med uppräkningen av skattefaktorn är att redovisa de effektivitetsförluster som samhället 

ådrar sig genom att det finns en snedvridningskostnad för att samla in skattemedel (ASEK, 

2016). Med andra ord återspeglar skatten investeringskostnadernas alternativkostnad (se avsnitt 

2.1).  

I tabell 4.19. visas de totala investeringarna, för UA Litet trendbrott och för UA Stort trendbrott, 

inklusive påslaget av skattefaktorn (1,3), för ett år. Eftersom investeringsbeloppen antas vara 

engångskostnader är nedanstående summor även nuvärdet för investeringarna och är därför 

desamma som de i tabell 4.21. och i tabell 4.22. vilka visar nuvärdena av de olika 

utredningsalternativen. 

Notera att i detta avsnitt har samtliga tecken bytts ut, det vill säga att de belopp som i 

ovanstående avsnitt redovisades som en negativ summa i detta avsnitt visas som en positiv 

summa. Anledningen till detta är för att nyttorna och kostnaderna redovisas tillsammans och 

 VDT Km Kr/meter Summa 

För bilar, lätt 

yrkestrafik och lastbilar 

-572 850 +4 -669,94 -2 679 772,72 

Spårvagn - +10,3 +50 + 515 000 

Totalt (kr) - - - -2 164 772,72  

Totalt (mnkr) - - - -2,16 

 

 MM  ITS   Summa 

Summa (mnkr) +5 +0,05 - +5,05 

Drift och underhåll    Summa 

Summa (mnkr) - - - +2,89 
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tabellerna nedan ska visa de faktiska effekterna som påverkar samhället. Tidigare kapitel har 

redovisats ur ett nyttoperspektiv respektive ur ett kostnadsperspektiv. 

Tabell 4.19. Investeringskostnaderna samt drift- och underhållskostnaderna inklusive påslag. 

 Litet trendbrott, 

Investeringskostnader 

(mnkr) 

Stort trendbrott, 

Investeringskostnader 

(mnkr) 

Litet trendbrott, 

DoU 

(mnkr) 

Stort trendbrott, 

DoU 

(mnkr) 

Summa -2 149,16 -2 457,91 +0,31 -3,98 

 Källa: Egen bearbetning. 

I den högra delen av tabellen visas de totala drift- och underhållskostnaderna för UA Litet 

trendbrott respektive för UA Stort trendbrott för ett år inklusive påslagen för produktionsstödet 

och skattefaktorn. Tillskillnad från investeringskostnaderna behövs beloppen diskonteras (se 

ekvation 2) eftersom de är återkommande årligen. I tabell 4.21. och i tabell 4.22. redovisas 

nuvärdena av drift- och underhållskostnaderna för respektive utredningsalternativ. Noterbart är 

att beloppen i tabell 4.19. inte ska tolkas som att de sker under samma år. Investeringsbeloppen 

är, som nämnts ovan, engångsbelopp och antas ske år 2018. Drift- och underhållskostnaderna 

däremot antas inledas året efter, det vill säga år 2019 och fortgår under kalkylens ekonomiska 

livslängd. 

I tabell 4.20. visas de sammanställda nyttorna för restid, luftföroreningar och klimateffekter per 

år för UA Litet trendbrott respektive för UA Stort trendbrott. Siffrorna visar de årliga nyttorna 

som genereras från år 2018 exklusive kapitaliseringen (se ekvation 3) av schablonen för reala 

BNP per capita (se avsnitt 4.1.). Siffrorna nedan har heller inte diskonterats. 

Tabell 4.20. De årliga nyttorna och kostnaderna.  

 Litet trendbrott, 

Restid 

(mnkr) 

Stort trendbrott, 

Restid 

(mnkr) 

Litet trendbrott, 

Luftföroreningar, 

klimateffekter 

(mnkr) 

Stort trendbrott, 

Luftföroreningar, 

klimateffekter 

(mnkr) 

Summa +88,72 +264,1 +2,05 +4,13 

 Källa: Egen bearbetning. 

Nyttornas och kostnadernas respektive nuvärde redovisas i tabell 4.21 och i tabell 4.22. Även 

respektive nuvärde för investeringskostnaderna samt för drift- och underhållskostnaderna visas 
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i nedanstående tabeller. För att beräkna nettonuvärdet i UA Litet trendbrott används ekvation 4 

och värdet summeras till ett negativt värde på drygt 11,5 miljoner kronor. Den höga 

investeringskostnaden är anledningen till att kalkylen blir negativ. Att drift- och 

underhållskostnaderna är positiva ska inte tolkas som att kommunen inte betalar för dem utan 

som att de är billigare i detta utredningsalternativ än i jämförelsealternativet. Exempelvis kan 

slitaget på vägarna ha blivit mindre. Slutsatsen stämmer överens med att VDT för bilar, lätt 

yrkestrafik och lastbilar har minskat i UA Litet trendbrott jämfört med jämförelsealternativet.  

Den stora nyttan i kalkylen för UA Litet trendbrott är de restidsnyttor som genereras. I 

utredningsalternativet erhålls nyttor för restid i samtliga trafikslag, det vill säga att alla är 

vinnare, vilket visas i kalkylen genom att restidsvinsterna värderas till drygt 2 miljarder kronor. 

Anledningen till att resenärerna upplever att nyttorna ökat är för att den genomsnittliga restiden 

per resa har minskat. Restidsvinsten erhålls främst av den befintliga bil- och gångtrafiken i detta 

utredningsalternativ. Eftersom UA Litet trendbrott knappt erhåller nya resenärer är tidsvärdena 

för nytillkomna resenärerna marginella. Dock förekommer det överflyttningseffekter i 

färdmedelsfördelningen. Fler resenärer som valde färdmedlet bil, kollektiv och cykel i 

jämförelsealternativet, väljer istället att gå i UA Litet trendbrott.  

Det sammanställda resultatet för luftföroreningar och för klimateffekter är rimliga utifrån de 

åtgärder som antas genomföras. Utredningsalternativet Litet trendbrott omfattar 

infrastrukturinvesteringar som främst gynnar biltrafiken vilket visar sig genom att antal 

fordonskilometer för bil ökar. Därmed ökar även kostnaderna för luftföroreningar samt 

klimateffekter. De ökar dock inte så pass mycket att de tar ut de positiva effekterna som 

genereras av att utsläppen från lastbil, med och utan släp, minskar. Totalt genererar åtgärderna 

i UA Litet trendbrott positiva effekter för luftföroreningar och för klimateffekter. 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Tabell 4.21. Sammanställning av effekter för UA Litet trendbrott. 

 Effekt  Nuvärde 

(mnkr) 

Investeringskostnad  - 2 149,2 

Drift- och underhållskostnad +5,7 

Restid +2 083,8 

Luftföroreningar och 

klimateffekter 

+48,1 

 

Nettonuvärde -11,5  

Nettonuvärdeskvot /  

 Källa: Egen bearbetning. 

I tabell 4.21. saknas ett värde för nettonuvärdeskvoten och anledningen är att kvoten skulle bli 

negativ och den ska därmed inte redovisas (se avsnitt 2.3). 

Liknande tillvägagångssätt som för tabell 4.21. används i tabell 4.22. Tabell 4.22 visar 

nuvärdena för UA Stort trendbrott och längst ner i tabellen redovisas nettonuvärdet vilket är 

positivt. Den bakomliggande anledningen till värdet är dels de höga restidsvinsterna samt 

vinsterna för luftföroreningar och klimateffekter.  

I utredningsalternativet minskar den genomsnittliga restiden per resa för kollektiv- och 

gångtrafik medan den ökar för bil- och cykeltrafik. Eftersom detta utredningsalternativ omfattar 

åtgärder som förbättrar för de hållbara transportslagen och försämrar för biltrafiken är resultaten 

rimliga. Dock är det anmärkningsvärt att restiden för cykeltrafiken ökar och vi ser ingen logisk 

förklaring till detta. Cykeltrafikens kostnader medför dock inte att dessa kostnader överskrider 

de nyttor som erhålls av resenärerna i kollektiv- och gångtrafiken vilket medför att det totala 

nettonuvärdet är positivt. Restidsvinsten beror främst på att tidsvärdet per resa för gångtrafiken 

ökar, vilket visar sig i kalkylen genom att posten värderas till drygt 6,2 miljarder kronor totalt. 

Genom att studera de nytillkomna resenärerna är det rimligt att anta att UA Stort trendbrott 

genererar överflyttningseffekter i färdmedelsfördelningen. Resenärer som valde transportslaget 

bil i jämförelsealternativet väljer istället de hållbara transportslagen i UA Stort trendbrott. Det 

innebär att resenärerna som valde bil i jämförelsealternativet är förlorare men kan teoretiskt 

kompenseras av vinnarna eftersom de erhåller tillräckligt med nyttor.  
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UA Stort trendbrott omfattar infrastrukturinvesteringar som främst gynnar de hållbara 

transportslagen vilket visar sig i resultaten genom att antal fordonskilometer för 

kollektivtrafiken ökar medan de minskar avsevärt för biltrafiken. Eftersom de positiva 

effekterna av de minskade utsläppen från bilar värderas mycket högre än de negativa effekterna 

som genereras av utsläppen från den ökade kollektivtrafiken blir det totala nuvärdet positivt. 

Drift- och underhållskostnaderna, som tillskillnad från i UA Litet trendbrott, visar ett negativt 

värde har ingen märkbar påverkan på resultatet eftersom de är alltför små. Orsaken till att drift- 

och underhållskostnaderna i detta alternativet visar ett negativt värde är för att kostnaderna för 

MM och ITS beaktas. Noterbart är att MM-kostnaderna enbart beaktas fram till år 2035. 

Orsaken till detta är att efter år 2035 är det oklart om beloppet kommer att förbli detsamma 

enligt processledaren vid Norrköpings kommun. Övriga drift- och underhållskostnader har 

beaktats fram till år 2048, det vill säga till kalkylens slutår. Hade MM-kostnaderna fått fortsätta 

till år 2048 hade drift- och underhållskostnaden blivit högre. Det är dock inte troligt att MM-

kostnaderna skulle ha någon större påverkan på resultatet även om de fick fortgå till år 2048. 

Även investeringskostnaderna har ökat i detta utredningsalternativ jämfört med i UA Litet 

trendbrott på grund av att MM och ITS har lagts till, och på grund av att ytterligare investeringar 

har lagts till (se tabell A.2). 

Tabell 4.22. Sammanställning av effekter för utredningsalternativet Stort trendbrott. 

 Effekt  Nuvärde 

(mnkr) 

Investeringskostnad - 2 457,9 

Drift- och underhållskostnad -33,6  

Restid +6 204,9 

Luftföroreningar och 

klimateffekter 

+96,9  

Nettonuvärde +3 810,3 

Nettonuvärdeskvot 1,53  

Källa: Egen bearbetning. 

Nettonuvärdeskvoten beräknas enligt ekvation 5 och visar en positiv kvot på 1,53. Kvoten visar 

hur mycket lönsamhet varje satsad krona generar (ASEK, 2018). Med andra ord visar kvoten 

den samhällsekonomiska nettovinsten som genereras för varje investerad krona. Kvoten ska ses 

som en ledstjärna gällande hur utredningsalternativen ska rangordnas.  
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4.5. Känslighetsanalys 

I en samhällsekonomisk kalkyl finns det alltid en del osäkerheter. I vår studie exempelvis är 

investeringskostnaderna endast skattningar och kan skilja sig från de verkliga kostnaderna. Det 

finns även osäkerheter i kalkylen eftersom samtliga effekter inte har varit möjliga att kvantifiera 

och därmed har de inte beaktats i kalkylen.  

För att hantera några av dessa osäkerheter är det relevant att genomföra känslighetsanalyser (se 

avsnitt 2.3). Det innebär att de variabler som anses medföra en stor osäkerhet samt som antas 

påverka kalkylen i hög utsträckning ändras (se avsnitt 2.3). Diskonteringsräntan är en sedvanlig 

osäkerhet som det är lämpligt att göra en känslighetsanalys på. Den ekonomiska livslängdens 

påverkan är en annan osäkerhet i vår kalkyl. Vi har därför valt genomföra en känslighetsanalys 

på dessa variabler för att undersöka hur de påverkar resultateten.  

I tabell 4.23. visas känslighetsanalysen för UA Litet trendbrott. I tabellen har den ekonomiska 

livslängden ökat med 5 år, det vill säga den har ökat till år 2053. Anledningen till detta är för 

att kunna studera om en förlängd livslängd på några år har en positiv påverkan på nettonuvärdet.  

Tabell 4.23. Känslighetsanalys för UA Litet trendbrott 

Effekt Ekonomisk 

livslängd (35 år) 

Diskonteringsränta 

3 % 

Diskonteringsränta 

4 % 

Investeringskostnad  -2 149,2 -2 149,2 -2 149,2 

Drift- och 

underhållskostnad 

+6,2 +6,1 +5,4 

Restid +2 316,9 +2 226,0 +1 954,8 

Luftföroreningar och 

klimateffekter 

+53,5 +51,4 +45,1 

Nettonuvärde (mnkr) +227,4 +134,4 -143,9 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2016). 

Vilket visas i tabellen ovan omvandlas nettonuvärdet till ett positivt värde om investeringarnas 

livslängd förlängs. Resultatet i tabell 4.21. kan därav inte anses vara robust. Resultatet kan även 

inte anses vara robust gällande diskonteringsräntan. Vid användandet av en diskonteringsränta 

på 3 procent omvandlas nettonuvärdet till ett relativt högt positivt värde, medan en 

diskonteringsränta på 4 procent gör att nettonuvärdet blir ännu mer negativt. Med andra ord har 

diskonteringsräntan en stor effekt på nettonuvärdet. 
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I tabell 4.24. testas giltigheten av nettonuvärdet för UA Stort trendbrott. Den ekonomiska 

livslängden halveras till 15 år för att undersöka om resultatet som genererades i tabell 4.22. är 

robust. Resultatet har visserligen blivit lägre men är fortfarande starkt positivt och kan anses 

vara robust. Slutsatsen stämmer överens med de resultat som kan åskådas gällande 

diskonteringsräntan. Oavsett om diskonteringsräntan halveras eller fördubblas kvarstår ett 

positivt resultat för nettonuvärdet.  

Tabell 4.24. Känslighetsanalys för UA Stort trendbrott 

Effekt Ekonomisk 

livslängd (15 år) 

Diskonteringsränta 

1,5 % 

Diskonteringsränta 

7 % 

Investeringskostnad  -2 457,9 -2 457,9 -2 457,9 

Drift- och 

underhållskostnad 

-45,79 -32,7 -31 

Restid +3 666,2 +8 189,4 +4 138,3 

Luftföroreningar 

och klimateffekter 

+57,27 +127,9 +64,6 

Nettonuvärde 

(mnkr) 

+1 219,7 +5 826,7 +1 714 

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2016) 

På uppdrag av Norrköping kommun har Trivector AB genomfört beräkningar av hälsoeffekter 

som uppstår om målet i scenario 2 i kommunens översiktsplan skulle realiseras. Målet i 

översiktsplanen består av att antalet bilresor ska vara oförändrade samtidigt som folkmängden 

antas öka under perioden 2014–2035. Fler resenärer förväntas välja de hållbara transportslagen 

och därmed erhålla hälsoeffekter i och med att de är mer fysiskt aktiva. Effektberäkningarna 

har genomförts i ett verktyg som World Health Organization (WHO) har utvecklat och som 

heter HEAT 4.0. Resultatet av effektberäkningarna visar att den fysiska aktiviteten i genomsnitt 

skulle öka med 7 minuter per person och dag i relation till jämförelsealternativet, vilket innebär 

att 9 stycken liv skulle räddas mellan år 2014–2035 och därmed erhålls en samhällsekonomisk 

nytta som värderas till 362 miljoner kronor. (Framtidens resor i Norrköping, 2018) 

De båda utredningsalternativet uppfyller målet i översiktsplanen och ett rimligt antagande är att 

de 9 stycken liv som räddas enligt Trivectors beräkningar kan tillämpas i vår 

samhällsekonomiska lönsamhetskalkyl. Det innebär att utredningsalternativen erhåller mer 

nytta i form av hälsoeffekter som värderas till 362 mnkr, enligt tabell 4.25. 
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Tabell 4.25. Känslighetsanalys på hälsoeffektberäkningar. 

 

 UA Litet trendbrott UA Stort trendbrott 

Investeringskostnad -2 149,2 -2 457,9 

Drift- och 

underhållskostnad 

+5,7 -33,6 

Restid +2 083,8 +6 204,9 

Luftföroreningar och 

klimateffekter 

+48,1 +96,9 

Hälsoeffekter +362 +362 

Nettonuvärde (mnkr) +350,4 +4 172,3 

Källa: Egen bearbetning. 

Enligt tabell 4.25. omvandlas nettonuvärdet för UA Litet trendbrott från ett negativt värde till 

ett positivt medan det positiva nettonuvärdet i UA Stort trendbrott blir ännu mer positivt.  

Utifrån samtliga känslighetsanalyser kan vi dra slutsatsen att nettonuvärdet för UA Litet 

trendbrott inte är robust medan nettonuvärdet för UA Stort trendbrott kan anses vara robust.  
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5. Diskussion 

5.1. Begränsningarnas påverkan på resultatet 

I denna studie har det inte varit möjligt att kvantifiera buller, koldioxidutsläpp, turtäthet, 

trafiksäkerhet, trängsel och förseningar, fordonskilometer per länk eller värdering av en 

persontimme för spårvagn eftersom det inte har varit möjligt att erhålla denna information från 

trafikprognosmodellen (se avsnitt 1.5). På grund av dessa begränsningar har vi inte beaktat alla 

kostnader och nyttor som genererats i vår samhällsekonomiska lönsamhetskalkyl vilket i sin tur 

innebär att vi skulle erhållit andra resultat om vi hade haft fullständig information.  

Ett rimligt antagande är att bullernivån skulle minska i UA Litet trendbrott eftersom antalet 

resande minskar i både bil- och kollektivtrafiken. Därmed skulle UA Litet trendbrott erhållit 

ytterligare en stor nytta i form av bullereffekter. Gällande UA Stort trendbrott är bullerpåverkan 

mer osäker än i UA Litet trendbrott eftersom biltrafiken minskar samtidigt som 

kollektivtrafiken ökar. Hur bullret skulle påverka resultatet i detta utredningsalternativ är därför 

svårt att förutspå. Resultatet skulle vara beroende av vart bullret ökade respektive minskade. 

Minskar exempelvis buller på en plats där få människor bor blir den positiva bullereffekten 

enbart marginell. Trafikslagen gång- och cykeltrafik anses inte generera något buller och antas 

därför inte heller påverka resultatet eller slutsatsen. 

Vid kvantifiering av turtäthet skulle troligtvis båda utredningsalternativen erhålla ytterligare en 

nytta eftersom båda alternativen omfattar ökad turtäthet. Trafiksäkerhet har inte varit möjlig att 

kvantifiera på grund av brist på information. Vi vet att trafiksäkerheten i de båda 

utredningsalternativen ökar och därmed uteblir ännu en positiv post i de båda kalkylerna.  

Gällande effekterna för trängsel och förseningar är det ett rimligt antagande att de skulle minska 

i UA Litet trendbrott eftersom den genomsnittliga restiden per resa för samtliga trafikslag 

minskar. Med andra ord är effekterna för trängsel och förseningar en utebliven nytta för detta 

utredningsalternativ. För UA Stort trendbrott är nettoeffekterna för trängsel och förseningar mer 

osäkra eftersom den genomsnittliga restiden per resa ökar för biltrafik och minskar för 

kollektivtrafik. Sannolikt skulle nettoeffekten vara negativ eftersom färre resenärer skulle 

färdas med bil än i en buss. 

Liknande resonemang som för trängsel och förseningar kan göras för koldioxidutsläppen. 

Utsläppen skulle sannolikt omvandlas till en positiv post i kalkylen för UA Litet trendbrott 
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eftersom den genomsnittliga restiden per resa för samtliga trafikslag minskar. Spenderar fordon 

mindre tid på vägarna är det logiskt att anta att deras utsläpp är mindre. Antagandet valideras 

av att VDT för bilar, lätt yrkestrafik och lastbilar minskar i UA Litet trendbrott jämfört med 

jämförelsealternativet (se tabell 4.17.) Nyttan skulle dessutom räknas upp med 1,5 procent per 

år fram till år 2048. För UA Stort trendbrott är nettoeffekten osäker eftersom den genomsnittliga 

restiden per resa ökar för biltrafik och minskar för kollektivtrafik. 

Det har inte varit möjligt att erhålla information om fordonskilometer per länk samt värdering 

av en persontimme för spårvagn men dessa effekter skulle sannolikt vara marginella. 

Utifrån de resultat vi har erhållit från vår samhällsekonomiska lönsamhetskalkyl är vår slutsats 

att om det skulle vara möjligt att kvantifiera samtliga effekter skulle UA Litet trendbrott 

sannolikt omvandlas från ett negativt nettonuvärde till att bli positivt. Detta antagande baseras 

på att buller, turtäthet, trängsel, förseningar och trafiksäkerhet med stor sannolikhet skulle 

generera större nytta i kalkylen. Beaktas resultatet som Trivector AB uppskattat (se tabell 4.24) 

stärks vår övertygelse om att nettonuvärdet skulle omvandlas till ett positivt värde. För UA 

Stort trendbrott är vår slutats att nettonuvärdet skulle fortsätta att vara positivt även om det vore 

möjligt att kvantifiera samtliga effekter eftersom detta utredningsalternativ genererar så pass 

höga vinster. 

 

5.2. Kommunala förutsättningar 

I uppsatsen har vi visat hur en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl kan genomföras även på 

kommunal nivå. Mycket har kunnat göras enligt teorins rekommendationer och i många fall har 

vårt arbete förenklats av att vi utfört kalkylen på denna nivå eftersom exempelvis definitionen 

av samhället och definitionen av målgruppen redan var givna. Det begränsade geografiska 

området gjorde att vår studies omfång blev mer koncentrerat och vi kunde därmed ta tillvara på 

redan utförda undersökningar och prognoser vilket underlättade. En rimlig slutsats är att det bör 

vara enklare för de regionala och kommunala aktörerna än för staten att ta tillvara på redan 

använda resurser för att många projekt överskrider varandra i ett mindre område. Aktörerna 

finns dessutom fysiskt närmare varandra istället för att vara utspridda runtom i landet vilket 

medför att de har större kunskap om de förutsättningarna som finns i exempelvis en stad.  

 

Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler genomförs sällan på regional eller kommunal nivå 

och en orsak, förutom att metoden är relativt okänd, kan vara att den enda rapporten som 
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rekommenderar kalkylvärden inom transportsektorn, det vill säga ASEK, är anpassad för att 

utföras på statlig nivå. Rapporten är detaljerad och välskriven men den använder sig i många 

fall av beräkningar som är svåra att utföra själv, och har inte några rekommendationer över 

tillvägagångssätt för specifika fall. Det var särskilt svårt att följa ASEK (2016) när vi skulle 

beräkna kostnader och insåg att det inte finns några generella schabloner för drift- och 

underhållskostnader. Vid flera tillfällen fick vi göra egna skattningar, antaganden och använda 

oss av genomsnitt vilket kräver hög kompetens. 

Vårt antagande är att de aktörer som försökt sig på en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl 

har stött på liknande problem. Vi anser det vara mycket positivt att ASEK-gruppen, inför 

upplaga 7 år 2020, strävar efter att anpassa rapporten för andra aktörer än statliga genom att 

exempelvis försöka inkludera rekommendationer och schabloner för spårvagn. Realiseras deras 

mål är det vår tro att fler kommunala aktörer kommer att anse att deras alternativkostnad har 

minskat och därmed våga bepröva metoden. Sker detta tror vi att det finns goda chanser att 

metoden kommer att bli ett normfäst tillvägagångssätt med anledning av vad den tillför. Den 

ger aktörer möjligheten att utvärdera om deras tänkta insatser kommer att generera tillräckligt 

med nytta i samhället för att motivera större investeringar. Metoden tillför också en förståelse 

över hur olika intressegrupper kan drabbas olika trots att samhället i stort erhåller större nytta 

än kostnader. Dock beror detta på vilken typ av kalkyl som utredaren väljer att utföra.  

 

I en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl är det inte alltid väsentligt att undersöka vilken aktör 

som erhåller kostnader respektive nyttor. Däremot är det relevant att samhället som helhet 

erhåller en högre nytta av den aktuella åtgärden och att eventuell vinnare teoretiskt kan 

kompensera förlorare. Dock har beslutsfattare inte samma teoretiska synsätt när de ska fatta 

beslut om exempelvis en infrastrukturinvestering. Beslutsfattare har inte oändligt med resurser 

att tillgå, utan måste förhålla sig till en budget som de ska allokera utifrån den kunskap de 

besitter och de förutsättningar som finns. Den offentliga sektorns främsta syfte är att skapa 

största möjliga nytta till sina medborgare, tillskillnad från den privata sektorn som har större 

frihet att skapa största möjliga ekonomiska vinst.  

 

Projektet Framtidens resor i Norrköpings genomförandeplan genererar stora 

investeringskostnader. En del av dessa kostnader kommer belasta staten i och med olika statliga 

stöd men den största delen av investeringskostnaderna tillfaller Norrköpings kommun. 

Kommunen kommer inte enbart belastas med en engångskostnad i form av 

investeringskostnaden utan även löpande kostnader såsom drift- och underhållskostnader 
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kommer att belasta ekonomin under flera år framöver. Dessutom kan kapitalkostnader uppstå 

eftersom kommunen kan behöva låna medel för att finansiera investeringarna.  

 

Möjliga intäkter som skulle kunna genereras av investeringarna kan exempelvis vara 

biljettintäkter som erhålls av utföraren för kollektivtrafiken. I detta fall är det bolaget AB 

Östgötatrafiken som ägs av Region Östergötland som skulle erhålla dessa intäkter. Enligt det 

potentiella Paretokriteriet ska vinnaren teoretiskt kunna kompensera förloraren för att nyttan i 

samhället ska öka, men ett dilemma uppstår när aktörer faktiskt är tvungna att erhålla denna 

kompensation för att kunna genomföra åtgärden. Vinnaren i vårt fall skulle vara Region 

Östergötland som erhåller de monetära intäkterna medan förloraren är kommunen som 

finansierar investeringarna. 

 

För att kunna komma ifrån denna individuella planering där respektive aktör har sin egen budget 

att ta hänsyn till, är det nödvändigt att antingen slå ihop aktörerna så att de kan disponera samma 

budget, alternativt att vinnarna kompenserar förlorarna i realitet. Men det finns många 

komplikationer med båda dessa alternativ. Dock är det viktigt för enskilda aktörer att få ett 

samhällsekonomiskt perspektiv för att undvika kortsiktiga och i många fall dyra beslut. 

Eftersom en kommun inte har oändligt med resurser är det nödvändigt att prioritera. När en 

beslutsfattare i en kommun ska prioritera har de en budget att förhålla sig till men beslut kan 

även utgå ifrån politiska viljor, eftersom beslutsfattarna är politiskt tillsatta.  

 

Vår samhällsekonomiska kalkyl ska vara ett beslutsunderlag för Norrköpings kommuns 

politiker när de ska fatta beslut om projektets genomförandeplan. Dock skulle resultaten kunna 

stå i motsättning till politiska viljor och därmed anses vara ofördelaktigt oavsett av vad det 

visade. Ett exempel på det skulle kunna vara om det positiva nettonuvärdet som UA Stort 

trendbrott genererar enbart var uppnåbart om de målsättningar som finns i översiktsplanen, 

gällande att biltrafikanterna inte ska öka i staden, övergavs. Det skulle kunna innebära att UA 

Stort trendbrott bortvaldes för att kunna uppnå målsättningarna. Den politiska viljan skulle i ett 

sådant fall prioriteras högre än ett oberoende resultat i en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl. 

Dock medför inte något av utredningsalternativen en kraftigt ökad biltrafik enligt 

trafikprognosmodellen och därmed uppkommer inte denna problematik.  
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6. Slutsats 

När projektet Framtidens resor i Norrköping tog fram de olika utredningsalternativen var 

avsikten att de skulle gynna olika transportslag. UA Litet trendbrott skulle främst gynna 

trafikslaget bil medan UA Stort trendbrott huvudsakligen skulle främja de hållbara trafikslagen. 

Resultatet från trafikprognosmodellen visar inte direkt dessa effekter. I UA Litet trendbrott 

erhåller samtliga trafikslag kortare restid och överflyttningseffekter förekommer i form av att 

en del resenärer som tidigare valde trafikslaget bil, istället väljer att gå. Anledningen till att 

infrastrukturinvesteringarna för trafikslaget bil inte genererar större positiva effekter kan bero 

på att en del åtgärder som är ämnade att förbättra för kollektivtrafiken i sin tur försämrar för 

biltrafiken vilket troligtvis medför negativa effekter. 

Resultaten för UA Stort trendbrott från trafikprognosmodellen visar att restiden för biltrafiken 

ökar, vilket medför att trafikslaget bil blir mindre attraktiv och resenärer väljer de andra 

trafikslagen. Gångtrafikanterna är de som gynnas mest. Det är anmärkningsvärt att restiden för 

cykeltrafiken ökar i detta utredningsalternativ och vi finner ingen logisk förklaring för detta. 

Dock, trots att restiden ökar så blir detta trafikslag inte mindre attraktivt och antalet resenärer 

ökar.  

Efter att ha genomfört känslighetsanalyser på utredningsalternativen kan vi konstatera att 

nettonuvärdet för UA Litet trendbrott inte är robust medan nettonuvärdet för UA Stort 

trendbrott är robust. UA Litet trendbrott genererar ett negativt nettonuvärde på -11,5 miljoner 

kronor medan UA Stort trendbrott visar ett positivt nettonuvärde på 3 810,3 miljoner kronor 

och en nettonuvärdeskvot på 1,53. Utifrån ett samhällsekonomiskt lönsamhetsperspektiv 

rekommenderar vi att genomföra UA Stort trendbrott.  

Vi bedömer att denna uppsats kan vara ett användbart underlag till Norrköpings kommun samt 

EU och vår förhoppning är att Norrköpings kommun ska bli motiverade att genomföra fler 

samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler efter denna studie. 
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Appendix  
Tabell A1. Investeringar för Litet trendbrott. 

Investering Åtgärder Belopp (mnkr) Ekonomisk 

livslängd 

Omarbetning Ljura Trafikplats / 180 / 

Tpl Kneippen (Ommålning) Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

5 Max 15 år 

E4:an – Bråvalla, ny tpl på E4:an 

inkl.  Fiskebyvägen och bro över 

stambanan till Bråvallaområdet. 

Inkl parallell GC-väg 

Ny väg 

 

180 

 

40 - 60 år 

"Berylliumgatan" ny förbindelse 

Stockholmsvägen - Koppargatan 

söder om fastigheten Silvret 3. 

Ny cirkulationsplats på 

Stockholmsv. 

Ny väg 

 

20 

 

40 - 60 år 

Busskörfält Skarphagsleden Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

5 Max 15 år 

Östertull etapp 1 Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

5 Max 15 år 

Butängen/Resecentrumområdet Ny väg 50 40 - 60 år 

Ljuralänken, ny spårväg mellan 

Ljura och Södertull. 

Ny väg 95 33 år 

Bytespunkt Mirum, 2 hpl Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

6,5 Max 15 år 

Bytespunkt Sandtorp, 2 hpl Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

5 Max 15 år 

G:a Övägen mellan 

Vrinnevisjukhuset och 

Albrektsvägen 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

4,2 Max 15 år 
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Söderköpingsvägen mellan 

Lidaleden och Gustav Adolfsplan 

Väg tätort eller nära tätort 

 

7,6 

 

Max 40 år 

Bytespunkt Marieborgs trp, 2 

HPL 

/ 2 / 

Finspångsvägen mellan De 

Geersgatan och tpl Beckershov 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

1 Max 15 år 

Olai Kyrkogata mellan Södra 

Promenaden och Hamngatan. 

Ny gång eller cykelväg 4,6 Max 40 år 

Hamngatan mellan Kristinagatan 

och Torggatan. 

Ny gång eller cykelväg 4 Max 40 år 

Ny lokalgata för bil och buss över 

Himmelstalundsfälten mellan 

Campingvägen och Kabelvägen  

Ny väg 

 

100 

 

40 - 60 år 

Johannisborgsförbindelsen, 

fullständig utbyggnad från tpl 

Ljura till Ståthögavägen med hög 

bro över strömmen, inkl gc.  

Ny väg 685 

 

40 - 60 år 

Flemminggatan mellan 

Hamnbron och Kristinagatan. 

Kostnad 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

0,6 Max 15 år 

Norra Promenaden sträckan 

Värmlandsgatan – Norrtull  

Ny gång eller cykelväg 0,7 Max 40 år 

Västra 

Promenaden/Krematorievägen 

samt bro över Motala ström 

mellan Norra Promenaden och 

Linköpingsvägen. 

Ny gång eller cykelväg 

 

23,5 Max 40 år 

Ståthögavägen mellan 

Sandbyhovsrondellen och 

Ståthögarondellen 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

5 

 

Max 15 år 
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Stockholmsvägen i anslutning till 

Ingelstarondellen och 

Sandbyhovsrondellen  

Ny väg 

 

15 

 

40 - 60 år 

Östra Promenaden - Jungfrubron, 

mellan Södra promenaden och 

Norra promenaden + Östertull 

etapp 2 

Ny väg 

 

180 

 

40 - 60 år 

Norrtull - Ingångarna 

Drottninggatan, mellan 

Hörsalsparken och Södertull 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

5 

 

Max 15 år 

Drottninggatan, mellan 

Hörsalsparken och Södertull 

Väg tätort eller nära tätort 35 

 

33 år 

Stockholmsvägen mellan Trp 

55/56/51 och 

Sandbyhovsrondellen. 

Stockholmsvägen, mellan 

Stockholmsrondellen och 

Sandbyhovsrondellen 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

28,5  

 

Max 15 år 

Summa (mnkr)  1653,2  

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 

Tabell A2. Investeringar för Stort trendbrott. 

Investering Åtgärd Belopp (mnkr) Ekonomisk 

livslängd 

Ny spårväg till Vrinnevi sträckan 

Vrinnevi - Västertull 

Ny väg 

 

360,5 

 

33 år 

Ny spårväg till Vrinnevi sträckan 

Västertull - Resecentrum via 

Kungsgatan 

Ny väg 

 

119,5 33 år 

"Berylliumgatan" ny förbindelse 

Stockholmsvägen - Koppargatan 

söder om fastigheten Silvret 3. 

Ny väg 

 

20 

 

40 - 60 år 
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Ny cirkulationsplats på 

Stockholmsv. 

Busskörfält Skarphagsleden Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

5 Max 15 år 

Spårväg Norrtull - Bråvalla via 

Norra prom och Finspångsvägen 

Ny väg 

 

320 33 år 

Butängen/Resecentrumområdet Ny väg 50 40 - 60 år 

Ljuralänken, ny spårväg mellan 

Ljura och Södertull. 

Ny väg 95 33 år 

Lidaleden Kungsängsleden, 

signalprioriteringar i två 

korsningar. 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

2,5 

 

Max 15 år 

Bussgatan för ringlinjen mellan 

Folkborgsvägen och 

Herrebrogatan samt åtgärder på 

Herrebrogatan och 

Kärrhagsgatan. 

Ny väg 

 

5 

 

40 - 60 år 

Åtgärder Jordbrogatan, ringlinje. Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

0,5 Max 15 år 

Bytespunkt Marieborgs trp, 2 

HPL 

/ 2 / 

Finspångsvägen mellan De 

Geersgatan och tpl Beckershov 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

1 Max 15 år 

Bytespunkt Sandtorp 

Linköpingsvägen 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

27,5 Max 15 år 

Bytespunkt Sandtorp, 2 hpl Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

5 Max 15 år 

G:a Övägen mellan 

Vrinnevisjukhuset och 

Albrektsvägen 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

4,2* Max 15 år 
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Söderköpingsvägen mellan 

Lidaleden och Gustav Adolfsplan 

Väg tätort eller nära tätort 

 

7,6 Max 40 år 

Bytespunkt Mirum Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

14 Max 15 år 

Bytespunkt Mirum, 2 hpl Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

6,5 Max 15 år 

Gustav adolfsplan Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

5 Max 15 år 

Flemminggatan mellan 

Hamnbron och Kristinagatan. 

Kostnad 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

0,6 Max 15 år 

Norra Promenaden sträckan 

Värmlandsgatan – Norrtull  

Ny gång eller cykelväg 

 

0,7 Max 40 år       

Olai Kyrkogata mellan Södra 

Promenaden och Hamngatan. 

Ny gång eller cykelväg 

 

4,6 Max 40 år       

Hamngatan mellan Kristinagatan 

och Torggatan. 

Ny gång eller cykelväg 

 

4 

 

Max 40 år       

Ny lokalgata för bil och buss över 

Himmelstalundsfälten mellan 

Campingvägen och Kabelvägen 

inkl ny parallell gc-väg 

Ny väg 

 

100 40 - 60 år 

Ny bussgata genom norra delen 

av Vrinneviskogen mellan 

Ravingatan och Sprängstensgatan 

Ny gång eller cykelväg 

 

15 Max 40 år       

Stockholmsvägen mellan Trp 

55/56/51 och 

Sandbyhovsrondellen. 

Stockholmsvägen, mellan 

Stockholmsrondellen och 

Sandbyhovsrondellen 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

28,5 

 

Max 15 år 
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Spårväg Östra Promenaden och 

Butängen mellan Sjötullsgatan 

och Norrköpings central 

Ny väg 120 33 år 

Ståthögavägen mellan 

Sandbyhovsrondellen och 

Ståthögarondellen 

 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

5 Max 15 år 

Stockholmsvägen i anslutning till 

Ingelstarondellen och 

Sandbyhovsrondellen (avser 

planskild gc passage). 

Ny väg 

 

15 40 - 60 år 

Stockholmsvägen i anslutning till 

planerad infart till 

Sandbyhovsområdet. Planskild 

GC passage 

Ny gång eller cykelväg 

 

15,5 Max 40 år                   

Passage av Stambanan mellan 

Stockholmsvägen och 

Fredrikdalsgatan 

Ny gång eller cykelväg 

 

15,5 Max 40 år       

Västra 

Promenaden/Krematorievägen 

samt bro över Motala ström 

mellan Norra Promenaden och 

Linköpingsvägen. 

Ny gång eller cykelväg 

 

23,5 Max 40 år       

Generalsgatan – ny bro till 

Strömsholmen – Tullhusbron - 

Orangerigatan. 

Väg tätort eller nära tätort 

 

4 Max 40 år 

Johannisborgsförbindelsen, 

låg bro mellan Sjötullsgatan och 

Norra Promenaden, inkl gc.  

Ny väg 

 

230 40 - 60 år 

Framkomlighetsåtgärder  Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

8 Max 15 år 

Spårväg ink avstängning av 

Bergsbron 

Ny väg 120 33 år 
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Norrtull - Helhet Ny väg 50 33 år 

Norrtull - Ingångarna Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

5  

Drottninggatan, mellan 

Hörsalsparken och Södertull 

 

Väg tätort eller nära tätort 

 

35 33 år 

Södertull (ingår i Ljuralänken) Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

* Max 15 år 

Östra Promenaden/Packhusgatan 

mellan Nygatan och Norra 

promenaden - 

avser signalprioritering 

Riktade trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder 

 

10 

 

Max 15 år 

ITS / 25  

MM / 5  

Summa (mnkr)  1890,7  

Källa: Egen bearbetning utifrån ASEK (2018). 

 


