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Sammanfattning 

Syftet med detta projekt är att sammanställa och jämföra de kostnadskalkyler och 
prognoser avseende trafikflöden som ligger till grund för samhällsekonomiska kalkyler i 
planer med utfall, samt att föreslå metoder och peka ut behov av data för fortsatt arbete. 

 

Jämförelse av beräknad kostnad och utfall 

I denna studie har de efterkalkyler som redovisats i Vägverkets och Banverkets 
årsredovisning för åren 1996 till 2009 använts. Dessa har blivit föremål för granskning 
och kritik från Riksrevisionen (2010 och 2011), vilket vi återkommer till. Med denna 
reservation har efterkalkylerna använts för att bedöma förkalkylernas träffsäkerhet. De 
förkalkyler som använts är de kostnader som redovisats i planbeslut.  

Tabell 1 Kostnadsavvikelsernas genomsnitt och standardavvikelse som procentandel av 
ursprungligen beräknad kostnad 

 Genomsnitt Standardavvikelse 

Väginvesteringar 11,1 % 24,6 % 

Järnvägsinvesteringar 21,1 % 50,5 % 

Källa: Jenpanitsub 2011 

 

De minsta projekten har störst kostnadsavvikelse 

Om man studerar kostnadsavvikelser för olika stora projekt så är det de minsta 
projekten (0-100 mkr) för både för väg- och järnvägsinvesteringar som har de största 
relativa kostnadsavvikelserna. Trots detta är det de största (över 1000 mkr) vägprojekten 
och de näst minsta (100-500 mkr) som står för de, absolut sett, största totala 
avvikelserna. 

 

En beräkning baserad på Agressodata kunde knytas till upphandlingar men inte 
till planobjekt 

Den ursprungliga planen för projektet var att göra efterkalkyler av de namngivna 
objekten i de långsiktiga planerna (planobjekten) baserade på data från upphandlingar 
knutna till det statliga redovisningssystemet Agresso. Det visade sig att vi i stor 
utsträckning kunde knyta utbetalningar till upphandlingsobjekt. Däremot kunde vi inte 
knyta upphandlade objekt till planobjekten. Därmed kunde vi inte heller använda 
Agresso för att skapa kostnadsuppföljningar av planobjekten.  

 

Gällande praxis för kostnadsuppföljning 

Riksrevisionens (2010 och 2010) kritik innebär bl.a. att jämförelsen mellan kostnad och 
utfall försvåras både av att projekten förändras och att dessa förändringar inte 
dokumenteras i efterkalkylerna samt att den indexering av kostnader som används i stor 
utsträckning minskar kostnadsavvikelserna. 
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VTI:s förslag till metod för kostnadsuppföljning 

Trafikverket bör slå fast att kostnadskalkyler för väg- och järnväg ska brytas ned och 
registreras för uppföljning. Det kan innebära att det existerande kravet att bokföra 
fakturor mot kostnadsblocken i Trafikverkets ekonomimodell fullföljs.  

Trafikverket bör så snart som möjligt börja använda det verktyg som finns för att göra 
efterkalkyler med redovisningssystemen. 

Trafikverket bör så snart som möjligt börja dokumentera varför och hur projekt 
förändras mellan olika planeringsskeden, t.ex. när förändrad trafikutveckling, nya 
byggnormer eller ny planeringslagstiftning föranleder förändringar i utformning.  

Redovisa kostnadsstegringar genom att redovisa: 
i. Kostnadsökningar för beslutade utformningsändringar. 

ii. Kostnadsökningar till följd av att genomförandet av projekt tillfälligt stoppas 
eller saktas in. 

iii. Hela den nominella prisökningen. 
iv. Ett kostnadsutfall där allmän penningvärdesförsämring räknas bort. 
v. Utfall baserat på att kostnadsökningen för insatsvaror i den genomförda 

utformningen räknas bort. 

 

Dagens successivkalkyl verkar underskatta riskerna för kostnadsöverdrag 

Från 2008 har Vägverket och Banverket börjat använda succesivkalkyl (SK). Därför var 
det i detta projekt ännu inte möjligt att utvärderas kostnadsutfall för 
successivkalkylerade projekt.  

I Banverkets beskrivning av successivkalkylen framgår att syftet primärt är att uppskatta 
prisförändringar på ingående kostnadskomponenter för ett mest troligt 
utformningsalternativ. Även ”rimliga” utformningsförändringar inom detta 
utformningsalternativ beaktas således. Därutöver är inte målet att försöka förutse troliga 
förändringar av projektets utformning som kan förväntas under planerings- och 
genomförandefaserna. 

I den mån som förändrad utformning utgör en viktig förklaring till 
kostnadsöverskridanden kan vi därför förvänta oss att även successivkalkylerna kommer 
att underskatta faktiska kostnadsutfall. 

I nedanstående tabell jämförs genomsnittlig standardavvikelse i de successivkalkyler 
som redovisats i underlaget för åtgärdsplanerna för 2010-2021, med standardavvikelsen 
i kostnadsutfallen ur ovan nämnda årsredovisningsdata för åren 1996-2007. Skälet är att 
det än så länge saknas uppföljningar av kalkyler som genomförts med 
successivkalkylmetoden. Bryter vi ned investeringarna i storleksklasser framträder ett 
tydligt mönster, vilket redovisas i nedanstående tabell.  
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Tabell 2 Jämförelse av Successivkalkylens (SK) riskuppskattning med utfall 1996-2009 

 Storlek på projekt mätt i kalkylerad kostnad (milj. SEK)  

 Små 

(≤100) 

Mellan 

(100-500) 

Stora 

(500-1000) 

Mycket stora 

(>1000) 

Totalt 

Väg      

Antal project 116 118 11 4 249 

SK riskmått i senaste plan 
(%)  

9.7 8.7 8.6 6.4 9.1 

Standardavv. i utfall (%) 34.0 14.3 8.4 8.6 24.6 

Järnväg      

Antal projekt 14 11 4 17 46 

SK riskmått i senaste plan 
(%) 

8.1 11.0 17.6 14.7 12.1 

Standardavv. i utfall (%) 74.1 33.7 28.2 11.9 50.5 

 

Resultaten visar att riskerna som uppskattas med Successivkalkyl underskattar riskerna i 
utfall för i synnerhet små projekt. Men även för mellanstora järnvägsprojekt är 
underskattningen stor. VTI drar slutsatsen att Trafikverket bör använda dessa empiriskt 
grundade variansmått i Succesivkalkylarbetet. 

 
VTI:s förslag till metod för uppskattning av kostnadsrisk 

Trafikverkets kalkylmetod bör ha ett tydligare inslag av lärande från utfall. Trafikverket 
bör därför inom ramen för arbetet med successivkalkyler även beakta kostnadsutfall 
(t.ex. genom resultaten i ovan redovisade tabell). Det innebär att Trafikverket för små 
vägprojekt och små till stora järnvägsprojekt redovisar de ytterligare risker för 
kostnadsökningar som inte beaktas av successivkalkylen.  

 

Uppföljning av efterfrågeprognoser  

Uppföljning för fem väg- och järnvägsinvesteringar 

De fem uppföljda väginvesteringarna visar att prognoserna för dessa vägar kraftigt har 
underskattat trafiktillväxten. Detta kan indikera ett allmänt problem med prognoserna i 
EVA-kalkylerna. 

 

Tabell 3 Jämförelse av trafikutfallets avvikelse från prognos 

Projekt Utfallets avvikelse 

E4 Förbi Örkelljunga +19 procent  

Rv 50 Ornäs-Tallen +19 procent 

Rv 26 Borgunda-Skövde +14 procent 

Rv 29 Hoka-Hakfors I genomsnitt +33 procent 

E6 Hogdal-Nordby +33 (58) procent 
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För de fem uppföljda järnvägsinvesteringarna finns fullständiga data endast för tre 
investeringar. Detta är för litet för att dra en allmän slutsats.  

 

Tabell 4 Jämförelse av trafikutfallets avvikelse från prognos 

 Antal tåg 
förkalkyl 

Antal tåg 
uppföljt 

Skillnad i 
procent 

Piteåbanan 18-20 13,8 Ca - 23 % 

Ystadbanan 12 12 0 % 

Valskog-
Arboga 

Uppg. saknas Uppg. saknas Uppg. Saknas 

Olskroken 921 Uppg. saknas Uppg. Saknas 

Hels-Kävlinge 130 140 8 % 

 

Förutsättningarna för att göra uppföljningar beträffande tillgång till mätningar av 
trafikflöde verkar vara goda. Beräkningar av regional utveckling av trafikarbete saknas 
dock. 

Det finns en klar förbättringspotential av förkalkylerna för väginvesteringar genom att 
samordna valen av de punkter i vägnätet för vilka antaganden alternativt 
modellberäknade flöden görs med de punkter för vilka Vägverkets trafikflödesdatabas 
använder. Det skulle också vara möjligt att dokumentera mätningar av (eller antaganden 
om) flöden i utgångsläge och förutsättningar (t.ex. referens till uppräkningstal) och 
beräknade framtida flöden för JA och utredningsalternativet. 

Trafikverket bör också överväga att göra uppräkningstal för länens mest trafikerade 
vägar dit de flesta nybyggen förläggs. 

Förutsättningarna för att göra uppföljningar av trafikarbetet på järnväg torde i princip 
vara goda. Idag saknas dock två viktiga förutsättningar, dels en auktoritativ 
uppskattning av all trafik på en framtida bana, dels en tillförlitlig uppföljning av 
trafikarbetet som är jämförbar med uppskattningen. 

Arbete pågår dock på Trafikverket med databaser för trafikarbete och försening. 

 
VTI:s förslag till metod för prognosuppföljning 

Till att börja med bör en plan och en mall upprättas för redovisning av prognoser. 
Planen bör innehålla en förteckning av vad som bör dokumenteras. För varje 
planeringsomgång bör de viktigaste prognoserna och förutsättningarna (t.ex. BNP, 
disponibel inkomst, befolkning, sysselsättning, bilinnehav, olje och bränslepriser, 
tågbiljettpriser, tågrestider, turtäthet tåg) på nationell nivå dokumenteras och arkiveras. 
På samma sätt bör underlaget för beräkning av regionala uppräkningstal för väg och 
eventuellt förutsättningar som använts för enskilda investeringsobjekt också 
dokumenteras. 

                                                 
1 Antal tåg på Bohusbanan och Norge/Vänernbanan enligt prognos för en fullt utbyggd Nordlänk. 
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Nationella prognoser och dess förutsättningar bör följas upp med ungefär samma 
tidsintervall som den nationella planeringen. Uppföljningen bör ske med avseende på 
trafikflöden och med avseende på avvikelser mellan antagande och utfall för följande 
förutsättningar: BNP, disponibel inkomst, befolkning, sysselsättning, bilinnehav, olje 
och bränslepriser, tågbiljettpriser, tågrestider, turtäthet tåg. 

För väginvesteringar används regionala uppräkningstal. Uppföljningen av dessa torde 
kunna ske med data från Trafikverkets trafikflödesmätningar. Uppföljningen kan 
förslagsvis ske med samma tidsintervall som för den nationella planeringen. En 
preliminär rekommendation kan vara att trafikuppräkningstalen för investeringar bör 
beräknas med utgångspunkt i väntad trafiktillväxt på länets mest trafikerade vägar där 
det är mest troligt att investeringar sker. 

Uppföljning av enskilda väginvesteringar bör kunna göras med fokus på avvikelsen i 
den lokalt gjorda bedömningen i enlighet med den i huvudtexten presenterade metoden 
(avsnitt 4.4.2).  

För järnväg görs antaganden om trafikering som konkretiseras i konstruktionen av en 
tidtabell. Denna tidtabell innehåller därmed antaganden om hur efterfrågan på att köra 
tåg utvecklas. Förutsatt att tidtabellen innehåller en uppskattning även av efterfrågan på 
”icke-tidtabellslagda” tåg så skulle detta antal kunna jämföras med det faktiska antalet 
körda tåg under ett år. Trafikverket arbetar för närvarande med att utveckla sin 
datainsamling för att bättre kunna följa upp faktiskt körda tåg och förseningar. 

Data från dessa uppföljningar bör utgöra en god grund för lärande om 
prognosavvikelser. När man genomfört cirka 50 stycken uppföljningar kan 
genomsnittliga prognosavvikelser och standardavvikelse beräknas. På sikt bör sådana 
beräkningar kunna genomföras separat för olika slag av investeringar. Då kan 
flödesprognoser anges med ett förväntat fel och en standardavvikelse.  
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1 Syfte och bakgrund 

1.1 Syfte 

Syftet med detta projekt är att sammanställa och jämföra de kostnadskalkyler och 
prognoser avseende trafikflöden som ligger till grund för samhällsekonomiska kalkyler i 
planer med utfall. För kostnadsanalyserna görs en ny sammanställning och jämförelser 
görs mellan beräknad kostnad och kostnadsutfall.  

Ett ursprungligt syfte var att en beskrivning skulle göras av gällande riktlinjer och 
praxis för efterkalkylering, de kostnadsberäkningar som finns tillgängliga, samt deras 
för- och nackdelar: i) kalkyl i åtgärdsplan ii) kalkyl i bygghandling. Ett metodförslag 
skulle också utarbetas för kostnadsuppföljning. 

För prognoser avseende trafikflöden var det ursprungliga syftet att genomföra en 
jämförelse mellan prognos och utfall för fem stora väg- och fem stora baninvesteringar. 
Även för trafikflöden och effekter ska Vägverkets och Banverkets metoder för 
uppföljning beskrivas. Genomgången skulle analysera utfallet även för 
omvärldsförutsättningar. Det senare syftet visade sig svårt att genomföra varför VTI 
istället föreslog att en genomgång skulle göras av hur dagens tillgång på data ser ut, hur 
den gällande policyn för att spara dagens omvärldsförutsättningar ser ut och hur den kan 
väntas fungera. Detta accepterade Trafikverket. 

Slutligen är syftet att presentera metodförslag och data som behövs för dessa analyser. 

 

1.2 Bakgrund 

En tidig svensk analys som uppmärksammat riskerna för att kostnadsutfall hamnar över 
beräknade kostnader gjordes av Riksrevisionsverket (1994). Utredningen drog 
slutsatsen att ”det är mycket vanligt att kostnaderna för stora investeringsprojekt 
underskattas i det tidiga planskedet” (s 1).  

Under 00-talets början redovisade SIKA nya beräkningar av genomsnittligt 
kostnadsöverdrag i två studier (SIKA 2000 och 2002). I SIKA (2002) beräknades 
kostnadsöverdrag för väg- och järnvägsinvesteringar under perioden 1996-2000. Det 
genomsnittliga kostnadsöverdraget för väginvesteringar beräknades till 5 procent och 
standardavvikelsen till 20 procent medan motsvarande för järnvägsinvesteringar var ett 
genomsnittligt kostnadsöverdrag på 14 procent och standardavvikelsen till 27 procent. 
En slutsats som SIKA drog (sid 71), men som aldrig kom att tillämpas, var att 
beräknade kostnader skulle presenteras plus en förväntad kostnadsavvikelse och en 
standardavvikelse.  

I september 2008 beslutade regeringen (2008) att Vägverket och Banverket behövde 
göra något åt kostnadskontrollen och redovisning av risk. Uppdraget innebar också ett 
krav på att införa successivkalkyl. 

Det kan också nämnas att i en översikt av den anglo-saxiska litteraturen om 
kostnadsavvikelser Siemiatycki (2009) har det noterats att olika vetenskapliga 
discipliner liksom offentliga revisonsorgan betonar olika perspektiv. Medan akademiska 
studier betonar avsiktliga och strategiska motiv för att räkna lågt på kostnader betonar 
offentliga revisorer brister i projektering och upphandling som orsaker till 
kostandsöverdrag. Siemiatycki sammanfattar resultaten som att de viktigaste skälen till 
kostnadsavvikelser torde vara:  

a. Förändrad utformning 
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b. Kostnadsstegring för insatsvaror 
c. Att genomförandet av projekt tillfälligt stoppas eller saktas ned 
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2 Varför är kostnadsavvikelser ett problem? 

2.1 Underskattade kostnader kan leda till att fel projekt eller 
utformning väljs  

Det finns nu många studier som analyserar förekomst och omfattning av 
kostnadsavvikelser mellan beräknad kostnad och faktisk kostnad (se Jenpanitsub 2011 
för en översikt). Det finns färre studier som analyserar på vilket sätt kostnadsavvikelser 
orsakar problem. 

Man kan tänka sig problem i flera dimensioner. Den mest omedelbara konsekvensen är 
att beslutsunderlagen för att fatta beslut om investeringar snedvrids. Det innebär främst 
att projekt framstår som mer lönsamma än de är. Därmed riskerar fel projekt att 
genomföras genom att andra projekt som framstår som mindre lönsamma inte 
genomförs.  

Ett annat omedelbart problem är att kostnadsöverskridanden leder till att offentliga 
budgetar spricker och att andra verksamheter trängs undan. I första hand kan man tänka 
sig att det drabbar näraliggande verksamhet. Det kan innebära att exempelvis andra 
infrastrukturinvesteringar skjuts upp.  

Kostnaden för att en investering skjuts upp är den uteblivna ström av nytta som den 
uppskjutna investeringen skulle ha gett. Denna ström består av skillnaden i nytta mellan 
en gammal och en ny lösning. För projekt där denna skillnad är stor är oftast 
nettonuvärdekvoten också stor. Därför kan man undvika stora förluster av förseningar 
genom att ha med de mest lönsamma projekten i planen från början. För olönsamma 
projekt kan det till och med vara så att det är lönsamt att skjuta upp projektet idag om 
det blir lönsamt i framtiden t.ex. till följd av att trafiken ökar. 

Om inte kuren ska bli värre än sjukan så är det dock viktigt att göra klart för sig vilka 
slags kostnadsöverdrag som är möjliga och önskvärda att undvika. Ett exempel på ett 
slag av kostnadsöverdrag som är möjligt och önskvärt att undvika är om kalkyler 
systematiskt underskattar oförutsedda kostnader, t.ex. markarbeten eller arkeologiska 
undersökningar. Ett närliggande exempel är om det finns anledning att tro att kalkyler 
manipuleras för att kostnader ska framstå som låga. En korrekt kalkylmetod bör i 
genomsnitt vare sig över- eller underskatta kostnader. Däremot är det rimligt att en 
optimalt noggrann metod ibland över- och ibland underskattar kostnaderna. Skälet till 
detta är att det kan vara mycket kostsamt eller omöjligt att undanröja all ”slumpmässig” 
variation. Ett exempel är kostnaderna för markarbeten. För att helt undvika den 
”slumpmässiga” variationen skulle fullständiga förundersökningar av markförhållanden 
krävas.  

Att uppskatta den slumpmässiga variationen kan också göras systematiskt för att lägga 
in en kompensation för risk. Till detta återkommer vi i kapitel 3.5. 

De systematiska underskattningarna i årliga budgetar på myndighetsnivå skulle kunna 
hanteras genom en buffert i myndighetens budget. Detta innebär att hela budgeten inte 
tecknas in.  

 

2.2 Kostnadsöverdrag kan leda till olämpliga förändringar av 
projektutformning 

Det finns ett antal tänkbara, icke önskvärda effekter av att fokusera på minskade 
kostnadsöverskridanden. Ett första exempel är om förkalkylerna systematiskt skulle 
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överskatta kostnaderna och att projekten i genomförandefasen ändå skulle förbruka 
överskotten för att göra oplanerade ”förbättringar” av projekten. Detta är något som vi 
vet att det inträffat. 

Ett andra exempel är att man försämrar utformningen eller minskar kvaliteten i 
genomförandet av investeringar för att hålla sig inom budget för en beräknad kostnad. 
Detta har inträffat och har ibland även krävt än mer kostsamma ändringsarbeten i 
efterhand.  

För att ge drivkrafter till riktiga utformningar behövs bättre dokumentation av beslutade 
utformningar, ändringsbeslut liksom uppföljning av genomförande. Hur detta bör gå till 
behandlas inte i denna rapport. 
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3 Kostnadsuppföljning och förväntad kostnadsavvikelse 

 

Ett syfte med detta projekt är att jämföra kostnadskalkyler med kostnadsutfall och att 
utarbeta ett metodförslag för kostnadsuppföljning. I denna studie har de efterkalkyler 
som redovisats i Vägverkets och Banverkets årsredovisning för åren 1996 till 2009 
använts. Dessa har blivit föremål för granskning och kritik från Riksrevisionen (2010 
och 2011), vilket vi återkommer till.  

En ytterligare reservation är att varje plan har innehållit projekt från olika skeden i en 
planeringsprocess som går från förstudier till bygghandlingar där projektets utformning 
klarläggs allt mer och därmed osäkerheten i kostnadskalkylerna också succesivt avtar.  

Med dessa reservationer har efterkalkylerna använts för att bedöma förkalkylernas 
träffsäkerhet. 

 

3.1 Beräknade kostnadsavvikelser 1996-2009 

3.1.1 Väginvesteringar  

Här redovisas resultat av beräkningar i Jenpanitsub (2011) med delvis justerade data 
från Vägverkets årsredovisningar 1996-2009. Dessa data hämtas från årsredovisningens 
tabeller för kostnadsuppföljning där kostnader, i den plan där projektet beslutats, 
beräknad i årsredovisningsårets priser, jämförs med kostnadsutfallet, också beräknade i 
årsredovisningsårets priser. Denna indexering innebär att den verkliga nominella 
kostnadsökningen skalas ned för att bli jämförbar med utgångskalkylen i fasta priser. 
Indexeringsmodellen ändrades 2005 för att ta hänsyn till att anläggningskostnader ökar 
snabbare än KPI.  

Tabellens värden ska tolkas så här. Jenpanitsub (2011 s 33) redovisar för perioden 
1996-2009 ett medelvärde för kostnadsavvikelserna på 11,1 procent av beräknad 
kostnad. Vi kan konstatera att fördelningen skev vilket syns genom att medelvärdet 11,1 
procent är större än medianen som är 3,0 procent över beräknad kostnad. 
Standardavvikelsen är 24,6 procent.  

Kostnadsavvikelserna för väginvesteringar fördelar sig enligt nedanstående histogram.   
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Diagram 1 Frekvenser av kostnadsavvikelser för väginvesteringar i procent 

 

 

 

Detta diagram visar att mer än 65 procent av alla projekt avslutas med en mindre relativ 
kostnadsavvikelse än 10 procent. Fördelningen är skev då det finns fler projekt som 
slutförs med stora kostnadsöverskridanden än kostnadsunderskridanden.  

Jenpanitsub (2011) har också genomfört analyser av ett antal mätbara faktorers bidrag 
till kostnadsöverdrag. Den mest betydelsefulla faktorn synes vara storleken på 
projekten. 

 

Tabell 5 Kostnadsöverskridanden i olika stora väginvesteringar 

Väg 

Storlek på projektet I förkalkylerad kostnad (miljoner SEK) 

Totalt Litet 

(kostnad ≤ 100) 

Mellan 

(100< kost ≤500) 

Stort 

(500<kost≤1000) 

Mycket stort 

(kost>1000) 

Antal projekt 31 54 10 7 102 

Total beräknad kostnad (m SEK) 2,0 12,2 7,0 14,8 40 

Genomsnittligt kostnads 
överskridande (%) 

29.1 2.8 3.1 6.3 11.1 

Standardavvikelse (%) 34.0 14.3 8.4 8.6 24.6 

Totalt kostnadsöverskridande 
(m SEK) 

450 330 268 595 1643 

% av totalt 
kostnadsöverskridande 

27.4 20.1 16.3 36.2 100 

Källa: Jenpanitsub (2011) 
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Av denna tabell framgår att de minsta investeringarna har de största genomsnittliga 
kostnadsöverskridandena. Fram till 2008 redovisas projekt större än 50 mkr (några även 
mindre än detta). Från år 2009 redovisas enbart kostnadsavvikelser för projekt större än 
100 miljoner. Skillnaderna i relativa termer är små mellan de övriga kategorierna. Som 
andel av den totala volymen kostnadsöverskridande står dock de största projekten för 
den största andelen av kostnadsöverskridanden följd av de minsta projekten. Detta 
innebär att Trafikverket troligtvis skulle kunna minska de genomsnittliga 
kostnadsöverskridanden mest både i absoluta och relativa tal genom att minska 
överskridanden i projekt som kostar mer än 1 miljard kronor. Notera också att 
spridningen i kostnadsavvikelse är störst för projekt som kostar mellan 100 och 500 
mkr. 
 

Några noteringar om brister i Vägverkets efterkalkyldata  

I Riksrevisionens granskning (2010) av Vägverkets kostnadskontroll framförs en rad 
kritiska iakttagelser om tillförlitligheten och användbarheten av de beräkningar av 
kostnadsökningar som Vägverket presenterat.  

Riksrevisionen hävdar t.ex. att det är osäkert om rätt kostnadsposter som bör vara med i 
plankostnadsberäkningar respektive i efterkalkyler kommer med (Riksrevisionen 2010 s 
28 och 38). Detta gäller främst produktionsstöd. Vidare anser Riksrevisionen att 
Vägverkets kalkyler uppvisar bristande spårbarhet och transparens. 

Den enskilt kanske största felkällan är att den nominella kostnadsökningen (dvs. 
kostnadsökningen utan hänsyn till inflation) underskattas eftersom de förkalkylerade 
kostnaderna indexberäknas. Det innebär troligtvis också att spridningen i 
kostnadsavvikelsen underskattas. Om ett projekt påbörjas och avslutas flera år efter ett 
planbeslut kan det innebära att den nominella kostnadsökningen har varit betydande. 
Mellan 2000 och 2009 ökade Vägindex med närmare 35 procent och KPI med 15 
procent (Riksrevisionen 2010 sid 35). Motsvarande ökning mellan 2004 och 2009 var 
cirka 20 procent. För exempelvis ett projekt som funnits i plan 2004 och avslutats under 
2009 har index ökat cirka 20 procent. Det innebär att byggkostnaden i kalkylen som 
gjorts i ett tidigare års priser räknas upp mellan 0 och 20 procent.  
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3.1.2 Järnvägsinvesteringar 

Här redovisas resultat av beräkningar i Jenpanitsub (2011) med delvis justerade data 
från Banverkets årsredovisningar 1997-2007. Dessa data hämtas från årsredovisningens 
tabeller för kostnadsuppföljning där kostnader i den plan där projektet beslutats 
beräknad i årsredovisningsårets priser jämförs med kostnadsutfallet också beräknade i 
årsredovisningsårets priser. Denna indexering innebär att den verkliga nominella 
kostnadsökningen skalas ned för att motsvara startårets priser.  

Först beräknar vi kostnadsavvikelsens medelvärde, median och standardavvikelse för 
samtliga projekt som redovisats i Banverkets årsredovisningar 1997 till 2009. Vi kan 
konstatera att fördelningen är skev så till vida att överskridandena är större än 
underskridandena. Det syns genom att medelvärdet 21,1 procent är större än medianen 
7,7 procent. Standardavvikelsen är 50,5 procent (Jenpanitsub (2011 s 33)). Jämfört med 
väginvesteringarna har baninvesteringarna således betydligt större genomsnittligt 
kostnadsöverdrag och betydligt större varians. Detta trots att kostnadsutfallet för 
baninvesteringar jämförs med kostnader beräknade vid byggstart och först efter 2005 
även med beräknad kostnad i plan. Fram till 1999 redovisades investeringar ned till 
strax över 10 mkr. Från 2000 redovisas bara kostnadsutfall för projekt större än 75 mkr. 
Det är dock oklart hur konsekvent detta tillämpas då det förekommer projekt som 
efterkalkylerats även under denna gräns.  

Kostnadsavvikelserna för väginvesteringar fördelar sig enligt nedanstående histogram.  
Även baninvesteringarnas kostnadsavvikelser är skevt fördelade. Jämfört med 
väginvesteringarna är kostnadsavvikelserna mera spridda vilket redan skillnaden i 
standardavvikelse visar. 
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Diagram 2 Frekvenser kostnadsavvikelser för baninvesteringar i procent 

 

 
 

Jenpanitsub (2011) har också genomfört analyser av projektens storleks betydelse för 
kostnadsöverdragen.  

 

Tabell 6 Kostnadsöverskridanden i olika stora järnvägsinvesteringar 

Järnväg 

Storlek på projektet I förkalkylerad kostnad (miljoner SEK) 

Totalt Litet 

(kostnad ≤ 100) 

Mellan 

(100< kost ≤500) 

Stort 

(500<kost≤1000) 

Mycket stort 

(kost>1000) 

Antal projekt 21 27 10 7 65 

Total beräknad kostnad (m SEK) 1,1 6,6 7,3 11,6 26,6 

Genomsnittligt kostnads 
överskridande (%) 

43.1 14.5 6.0 2.1 21.1 

Standardavvikelse (%) 74.1 33.7 28.2 11.9 50.5 

Totalt kostnadsöverskridande 
(m SEK) 

447 932 373 184 1,936 

% av totalt 
kostnadsöverskridande 

23.1 48.1 19.3 9.5 100 

Källa: Jenpanitsub (2011) 

Av denna tabell framgår att även för järnvägsinvesteringar så är det de minsta 
investeringarna som har de största genomsnittliga kostnadsöverskridandena. För 
järnvägsinvesteringar har även de mellanstora projekten större kostnadsavvikelser än de 
stora. Skillnaderna i relativa termer är små mellan kategorierna stora och mycket stora. 
Som andel av den totala volymen kostnadsöverskridande står de mellanstora projekten 
för den största andelen av kostnadsöverskridanden följd av de minsta projekten. Detta 
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innebär att Trafikverket troligtvis skulle kunna minska de genomsnittliga 
kostnadsöverskridandena för järnvägsinvesteringar mest både i relativa och absoluta tal 
genom att minska överskridanden i mellanstora projekt. Notera också att även 
spridningen i kostnadsavvikelse är störst för de minsta projekten och att den avtar med 
storlek. 

 
Några noteringar om brister i Banverkets efterkalkyldata  

Även i Riksrevisionens granskning (2011) av Banverkets kostnadskontroll framförs en 
rad kritiska iakttagelser om tillförlitligheten och användbarheten av de 
kostnadsökningar som Banverket presenterat.  

Riksrevisionen (2011 s 10) framhåller att det har funnits brister i hur förändringar av 
utformning av projekt hanteras och dokumenteras. Även uppföljning av och lärande 
försvåras när omfattning och orsaker till kostnadsavvikelser inte kan spåras.  

Banverkets användning av kostnadsindex för att inflationsjustera jämförelser av 
kostnadsberäkning och utfall kritiseras också (Riksrevisionen 2011 s 10 och 11). 

Den bristande dokumentationen av förändring av omfattning och utformning av projekt, 
liksom felaktig användning av kostnadsindex kan ge en missvisande bild av 
kostnadsöverskridandena. I den utsträckning som det är fallet blir också beräkningen av 
spridningen i kostnadsavvikelserna fel och därmed bilden av riskerna. 

 

3.2 Dagens redovisningssystem inte konstruerade för att 
underlätta beräkning av kostnadsutfall 

I projektbeskrivningen anges att kostnadsutfall ska beräknas genom att använda en 
sammanställning av data från VTI:s och Södertörns högskolas projekt som behandlar 
kostnadsutfallet i projekt som berörs i planer. 

Under sommaren och hösten 2010 arbetade VTI med de delar som avser uppföljning av 
kostnader och trafikflöden. Det visade sig då att det finns ytterst lite dokumentation av 
de kostnads- och nyttouppföljningar som genomförts vid Vägverket och som vi kan få 
tillgång till för projektet.  

I den del av projektet som avser väginvesteringar genomfördes en matchning av 
upphandlingars objektnummer med ut- och inbetalningar i Agresso. På det sättet 
lyckades vi koppla samman fakturor med upphandlingsobjekt. Många av de planprojekt 
som beskrivs i Vägverkets planer är dock sammansatta av flera upphandlingsobjekt.  
Problem uppstår eftersom det inte på ett i redovisningssystemet enkelt tillgängligt sätt 
dokumenteras vilka upphandlingsobjekt som ingår i ett planobjekt. För ett enskilt 
projekt är detta i själva verket känt endast för ett fåtal tjänstemän.  Av detta skäl kan vi 
inte utan att söka upp samtliga projektledare således inte jämföra kostnadsutfallet för 
planens projekt med de i förkalkylerna beräknade kostnaderna. Detta innebär att vårt 
tänkta bidrag i denna del inte kunde genomföras. 

Om man över tid vill sammanställa och jämföra beräknade kostnader med 
kostnadsutfall behövs stabila riktlinjer för hur kostnader och kostnadsutfall ska beräknas 
och dokumenteras. 

Professor Jan-Erik Nilsson skrev därför ett brev till Trafikverket. Korrespondensen i 
detta ärende se Bilaga 2.  
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3.3 Kostnadsuppföljning – Riksrevisionen: ett enhetligt arbetssätt 
saknas 

Ett syfte i detta projekt är att dokumentera eventuella riktlinjer eller praxis för 
efterkalkylering. Vi har inte kunnat finna vare sig formella riktlinjer eller någon 
regelbunden praxis för den period som vår analys avser. För 2010 har vi fått en 
promemoria med riktlinjer för efterkalkylering (Trafikverket 2010). Självklart bör 
riktlinjerna för kostnadskalkylering i framtiden utformas så att Trafikverket tillgodoser 
regeringens och Riksrevisionens krav på uppföljning.  

Riksrevisionen (2010 och 2011) har ägnat betydligt mera kraft och tid än vi kunnat göra 
åt att försöka samla in de underlag som ligger till grund för de siffror som presenteras i 
årsredovisningarna. Riksrevisionen konstaterar att redovisningarna av kostnadsutfall 
inte är transparenta. För Vägverket anser Riksrevisionen (2010:25 s 27) att 
beskrivningen av vilka uppgifter som ska levereras och hur beräkningar ska göras är 
otydlig. 

För väginvesteringar rekommenderar Riksrevisionen (2010) att förbättra kvaliteten i 
återrapporteringen av kostnadsutvecklingen. För järnvägsinvesteringar rekommenderar 
Riksrevisionen (2011 s 12) att redovisningen ska utvecklas och fördjupas i flera 
avseenden. Kostnadsavvikelser bör analyseras både på projektnivå och aggregerat. 
Kostnadsuppgifterna bör avspegla samhällets allmänna penningvärdesförsämring. 
Riksrevisionen (2010 och 2011) pekar på behovet av att dokumentera ändringar i den 
utformning som legat till grund för kostnadsberäkningen. 

Från 2007/08 har Banverket använt plankostnaden från den senaste åtgärdsplanen som 
jämförelsekostnad (Riksrevisionen 2011 s 35). Tidigare använde Banverket budgeterad 
kostnad vid byggstart. Riksrevisionen (2011 s 35) anser dock att även en jämförelse 
med det initiala beslutet är relevant. 

Riksrevisionens kritik beträffande kostnadsuppföljning (2010 och 2011) har i första 
hand skjutit in sig på att: 

• Alla delar inte säkert räknas med i den redovisade slutkostnaden (2010:25 s 28). 
• Kostnadsindex använts på ett missvisande sätt. 
• Endast kostnad i senaste plan använts. 
• Orsakerna till kostnadsavvikelserna har inte analyserats.  

Under 2009 avslutades ett projekt i Banverket2 som syftade till att utveckla krav på 
kostnadskalkyler och dess dokumentation. Projektet identifierade ett antal huvudorsaker 
till kostnadsavvikelser: 
 
• Allmänna kostnadsökningar i branschen. 
• Omfattning/krav av projektet kan förändras, t.ex. till följd av att trafikutveckling 

går förbi ursprungliga bedömningar.  
• Att genomförandet av projekt tillfälligt stoppas eller saktas in (bromsas) till följd 

av kostnadsöverdrag i andra projekt leder nästan oundvikligen till fördyringar. 
Detta görs för att myndigheten ska kunna hålla budget ett visst år. 

 
Projektet strukturerades med hjälp av Successivkalkyleringsmetoden, vilket främst 
innebar att söka nedbrytningar av kalkylerna som kan bidra till att identifiera och förstå 

                                                 
2 Projektet leddes av Lars Eriksson som intervjuades vid flera tillfällen under projektet. 
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kostnadsslag som i större utsträckning ger upphov till kostnadsökningar. Den föreslagna 
nedbrytningen hade följande rubriker:  
Projektadministration, utredning & planering, projektering, mark & fastighetsinlösen, 
miljöåtgärder , mark & anläggningsarbeten, byggnadsverk/konstbyggnad, tunnlar, best-
arbeten: ban, el, signal, tele, projektunika åtgärder inkl. arkeologi, överlämnande/avslut 
samt besiktning samt ekonomiska osäkerheter. 
 
I projektet genomfördes ett försök att för ett 30-tal projekt samla in dokumentation för 
hela sekvensen av förkalkyler från förstudie, järnvägsutredning, järnvägsplan, 
bygghandling, startbeslut och plankostnader. Även Banverkets projektgrupp hade svårt 
att genomföra denna ambition och lyckades endast samla in underlag från en bråkdel av 
projekten, liksom endast i begränsad utsträckning kostnader nedbrutna på ovanstående 
delkostnader. 

Projektet drog följande slutsatser (Banverket 2009): 
• Spårbarheten till underlag från tidiga kalkyler och tidigare strategiska planer är 

otillräcklig. 
• Vid förändringar av ekonomisystem har inte projektens historik hanterats 

tillräckligt bra. 
• Kvaliteten på utfallsdata är för dålig för att med rimlig arbetsinsats få fram bra 

nyckeltal för kommande kalkyleringsarbete. 
• Många projektledare har inte ”haft tid” att göra efterkalkylerna. 
• Mallarna och anvisningar verkar fungera bra, men indexberäkningarna bör 

utvecklas. 

 

3.4 Förslag till metod för kostnadsuppföljning 

Ett syfte med detta projekt är att jämföra kostnadskalkyler med kostnadsutfall och att 
utarbeta ett metodförslag för kostnadsuppföljning. När kontraktet förhandlades var dock 
inte parterna medvetna om det arbete som Banverket (2009) bedrev och Riksrevisionen 
(2010 och 2011) skulle komma att göra. Syftet i detta avsnitt är att sammanfatta de 
iakttagelser som gjorts i VTI:s arbete men också i de parallella projekten. 

Arbetet med att analysera kostnader befinner sig fortfarande i ett inledande skede. Man 
kan föreställa sig att när uppföljningsarbetet går in i en mer mogen fas så kommer 
Trafikverket att ha identifierat de viktigaste källorna till kostnadsavvikelser. Vidare 
kommer Trafikverket att kunna ta ställning till vilka slags kostnadsavvikelser det är 
möjligt och önskvärt att försöka undvika. Detta kommer att ha lett till att den 
information som följs och dokumenteras kan hållas till ett minimum. 

En översyn av metoden för kostnadsuppföljning behöver ta ställning till följande frågor: 
1. Dokumentation av avsedd utformning och avvikelser från den avsedda 

utformningen. 
2. Hjälpmedel och riktlinjer för kalkylering av projekt i tidiga skeden. 

a. form för redovisning av kalkyler 
b. fullföljandet av bokföring av fakturor mot kostnadsblocken i 

Trafikverkets ekonomimodell 
c. tydligare avgränsning av vilka kostnader som ska räknas med exempelvis 

kostnader för projektering 
d. indexering av kostnader 
e. arkivering 
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3. Att fullfölja ambitionen att automatisera kostnadsuppföljning med hjälp av 
verktyget för efterkalkyl genom redovisningssystemen. 

4. Återföring av resultat från uppföljning av kalkyler 
5. Formulering av hypoteser om orsaker till kostnadsöverskridanden 

 
Några kommentarer  

VTI har inte sett exempel på hur krav på dokumentation av avsedd utformning av 
kostnadskalkyler och beslut om förändrad utformning skulle kunna se ut eller vad som 
borde beaktas. Det finns flera olika slags skäl som kan föranleda förändrad utformning. 
Medan ett projekt projekteras eller till och med byggs, kan miljökrav, byggnormer eller 
trafikutveckling förändras. Banverkets iakttagelse att ”trafikutveckling kan leda till att 
projekt förändras” kan vara en bra utgångspunkt för att söka situationer när en 
beskrivning av förändrad utformning kan vara påkallad. Osäkerhet om trafikutveckling 
kan föranleda att betingade planer tas fram som innebär olika grader av utbyggnad 
beroende på hur trafiken utvecklas. Då kan också flera kostnadskalkyler behövas. 

Det kan också finnas anledning att fundera över hur stora förändringar som man vill 
acceptera inom ramen för ett och samma projekt. Vid någon gräns kanske det finns 
anledning att även formellt avbryta ett projekt och konstatera att det är ett nytt projekt 
som regering eller riksdag bör ta förnyad ställning till?  

En annan utgångspunkt är i vilken utsträckning kostnadsökningar kan tillskrivas 
inbromsningar av projekt. Det kan vara motiverat att separat redovisas vilka 
kostnadsökningar en inbromsning av ett projekt gett upphov till. 

Beträffande nedbrytning i olika kostnadsslag saknar VTI möjlighet att formulera 
hypoteser eller rekommendationer om vilka kostnadsslag som behöver följas. Ett 
ställningstagande till detta bör åtföljas av motsvarande krav på att dessa delar av 
kostnadskalkylerna dokumenteras i tidiga skeden.  

Vår bild av dagsläget, bl.a. baserat på uppgifter från Lars Eriksson Trafikverket, är att 
successivkalkyler började tillämpas regelmässigt av Banverket 2008. Det sätt som 
successivkalkyler görs innebär att olika kostnadsslag s.k. kostnadsblock bedöms med 
avseende på hur deras priser utvecklas. Efter april 2010 ska fakturor bokföras mot 
kalkylblocken i Trafikverkets ekonomisystem. Det finns också ett verktyg för att göra 
efterkalkyler i termer av dessa kostnadsblock.  

I avtal med entreprenörer som bygger infrastrukturprojekt med utförandeentreprenader 
(vilket är den dominerande avtalsformen) avtalas om á-priser för ett antal olika 
efterfrågade kvantiteter. När projektledningen godkänner fakturor mot dessa avtal 
bygger det på att man följer upp och godkänner de avtalade kvantiteterna, åtminstone på 
stickprovsbasis. Vi utgår ifrån att utförda kvantiteter och fakturor bokas i 
projektuppföljningsdatabaser. Som vi såg ovan ska fakturor också bokas i enlighet med 
kostnadsblocken i Trafikverkets ekonomisystem. Därmed kommer information om 
utfall för kostnadsblocken på sikt kunna ackumuleras och behandlas statistiskt. VTI 
föreslår därför att Trafikverket utreder möjligheten att regelbundet göra uttag av sådan 
information och göra den tillgänglig för analys. Detta skulle möjliggöra att skapa 
erfarenhetsbaserad information om vilka kostnadsslag som mest frekvent ger upphov till 
kostnadsavvikelser.  

En fråga som gränsar till frågan om ett gemensamt system för kostnadsuppföljning på 
kostnadsblocknivå är frågan om kostnadsuppföljning i högre grad bör ske genom 
användning av redovisningssystemet. Vår bedömning är att Trafikverket med 
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begränsade utvecklingsinsatser skulle kunna följa upp upphandlade uppdrag med 
redovisningssystemet. Den avgörande utmaningen ligger emellertid i att förmå 
projektledare och annan personal som är inblandad i denna typ av frågor att boka 
fakturor mot de projekt som har krävt den aktuella resursförbrukningen. Utan en sådan 
inriktning på ekonomiredovisning och kostnadsuppföljning blir det omöjligt att få en 
korrekt bild av kostnadsutfall i förhållande till förhandsbedömning. 

VTI ser som en preliminär slutsats att tidig projektering inte ska belasta projektets 
kostnader. Det som talar för denna princip är att när ett startbeslut tas är dessa kostnader 
oåterkalleliga och bör i så fall inte belasta kalkylen (Jämför ASEK-rekommendationerna 
(SIKA 2008 sid 147)). Det som talar mot är att vad som är tidig projektering kanske inte 
är väldefinierat. 

Indexering har behandlats relativt fylligt av både Banverket (2009) och Riksrevisionen 
(2010 och 2011). De viktigaste utgångspunkterna synes vara förslagen att redovisa: 

i. hela den nominella prisökningen. 
ii. ett kostnadsutfall där allmän penningvärdesförsämring räknas bort. 

iii. ett utfall baserat på att kostnadsökningen för insatsvaror i den genomförda 
utformningen räknas bort. 

VTI anser att båda slagen av indexering fyller en funktion. Indexering med 
kostnadsökningarna i anläggningssektorn ger en bild av hur mycket kostnaderna för 
insatsresurser står för. Samtidigt kan stora avvikelser mellan prisökning för dessa 
resurser och konsumentprisindex motivera särskilda prisprognoser och kanske en 
strävan att byta ut resurser som ökar mycket i pris.  

Att riktlinjer för arkivering av kostnadsuppföljningar formuleras och följs upp. 

De viktigaste slutsatserna i detta projekt är att Trafikverket redan idag i större 
utsträckning skulle kunna använda uppföljda kostnadsavvikelser för att kontrollera om 
förkalkylerade kostnader innehåller en systematisk underskattning av kostnader.  

 
Slutsatser om metoder för kostnadsuppföljning 

Trafikverket bör slå fast att kostnadskalkyler för väg- och järnväg ska brytas ned och 
registreras för uppföljning. Det kan innebära att det existerande kravet att bokföra 
fakturor mot kostnadsblocken i Trafikverkets ekonomimodell fullföljs.  

Trafikverket bör så snart som möjligt börja använda det verktyg som finns för att göra 
efterkalkyler med redovisningssystemen. 

Trafikverket bör så snart som möjligt börja dokumentera varför och hur projekt 
förändras mellan olika planeringsskeden, t.ex. när förändrad trafikutveckling, nya 
byggnormer eller ny planeringslagstiftning föranleder förändringar i utformning.  

Redovisa kostnadsstegringar genom att redovisa: 
i. Kostnadsökningar för beslutade utformningsändringar 

ii. Kostnadsökningar till följd av att genomförandet av projekt tillfälligt stoppas 
eller saktas in 

iii. Hela den nominella prisökningen. 
iv. Ett kostnadsutfall där allmän penningvärdesförsämring räknas bort. 
v. Utfall baserat på att kostnadsökningen för insatsvaror i den genomförda 

utformningen räknas bort. 
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3.5 Hur kan risken för kostnadsavvikelse beskrivas? 

3.5.1 Successivkalkylering 

I enlighet med regeringsbeslut (Regeringsbeslut 2008-09-04 (N2008/5664) Uppdrag om 
styrning av stora järnvägsprojekt) och gällande rekommendationer (t.ex. SIKA 2008) 
ska Trafikverket tillämpa Successivkalkylering. Syftet med regeringsuppdraget är dock 
vidare än att producera succesivkalkyler. I konsultrapporten till regeringen Cap Gemini 
(2007) framhålls att uppdraget ska leda till formulering av rutiner som exempelvis kan 
stödja myndigheternas eget arbete med att hantera risker. Ett resultat av arbetet med 
successivkalkylerna, enligt intervjuer med tjänstemän i Trafikverket i ett parallellt 
projekt (Lundberg et.al., 2011), är också att de anser att de med successivkalkylen har 
en bättre metod och en större medvetenhet om risker och om behovet att följa upp utfall 
under projektets gång. I det följande fokuserar vi dock på jämförelsen av 
projektgruppernas riskuppskattning med spridningen i det historiska utfallet. 

Successivkalkylmetoden innebär i princip att man presenterar en kostnadsberäkning 
som innebär 50 procents sannolikhet att kostnaden blir lägre en det presenterade värdet, 
vilket innebär att man ska presentera det förväntade kostnadsutfallet. Detta innebär i sin 
tur, att man till en tidigare okorrigerad kostnadsberäkning ska lägga till en förväntad 
kostnadsavvikelse. Därutöver beräknas ett värde som är tänkt att ge 85 procents 
sannolikhet för att kostnaden blir lägre. Detta innebär att man lägger till ungefär en 
standardavvikelse om man antar att kostnadsutfallet är normalfördelat. Antagandet om 
normalfördelning ligger också i Successivkalkylmetoden. Detta är dock ett tveksamt 
antagande eftersom våra svenska data tydligt visar att fördelningen är skev. Jenpanitsub 
(2011) finner också att andra fördelningsantaganden passar data bättre. 

Den grundläggande idén i tillämpningen av succesivkalkyleringen är att 
kostnadsriskerna uppskattas för varje kostnadsslag av en grupp erfarna kalkylerare. Den 
risk man uppskattar är kostnadsrisken för olika kostnadsgrupper och 
kostnadsvariationen som kan uppstå för en given utformning och samma prisnivå. 
Gruppen av erfarna kalkylerare tar ställning till mest troliga utfallen, samt ett minimalt 
och ett maximalt värde för kostnaden. På det sättet uppskattas också variansen i 
skattningen. Om de ingående kostnadsslagen är okorrelerade stokastiska variabler kan 
variansen av summan beräknas som summan av varianserna (Bienaymés formel3). 
Därmed används inte de data som Banverket och Vägverket under mer än tio år 
producerat i årsredovisningarna för att bedöma kostnadsriskerna och inte några andra 
systematiska kostnadsutfallsdata heller såvitt vi kunnat få veta. 

 
3.5.2 Reference class forecasting 

På uppdrag av den brittiska regeringen har Flyvbjerg föreslagit en metod (Department 
for Transport 2004) för att etablera empiriskt grundade påslag för att kvantifiera den 
systematiska risken för kostnadsavvikelser. Ett sådant påslag kan innehålla både den 
förväntade kostnadsavvikelsen men också en term för att beakta empirisk varians. 
Beroende på vilken form kostnadsavvikelsefördelningen har och vilken grad av säkerhet 
man önskar så blir påslaget olika stort.  

Exempel: Antag att kostnadsavvikelsen är normalfördelad med väntevärde A och 
standardavvikelse σ. Om man önskar att kostnadsavvikelse får inträffa i högst 50 
procent av prognoserna ska man addera A till den beräknade kostnaden. Men om det får 

                                                 
3 För ett mer generellt fall se t.ex. Wackerly et.al. 2002 



 

 27 

inträffa i högst 15 procent av fallen (dvs. 85 procent säkerhet för inget överdrag) så blir 
pålägget A+ σ. 

Poängen med denna metod är att det inte är subjektiva bedömningar som utgör grunden 
för beräkningen av korrigeringstermen utan uppmätta kostnadsavvikelser. 

 
3.5.3 Succesivkalkyler verkar underskatta risk för kostnadsavvikelse 

I underlagen för den svenska transportplanen 2010-2021 har successivkalkylernas 
riskpålägg redovisats i form av de procentuella påläggen på kostnaderna som måste 
läggas till för att uppnå 85 procent säkerhet. För planobjekten redovisas sådana 
riskpålägg beräknade 2008 för knappt 300 projekt.  

Bryter vi ned investeringarna i storleksklasser framträder ett tydligt mönster, vilket 
redovisas i nedanstående tabell. Här jämförs riskpåläggen i transportplanen 2010-2021  
med utfallen i efterkalkylerna från 1996-2009. Resultaten indikerar att riskerna som 
uppskattas med Successivkalkyl underskattar riskerna i utfall för i synnerhet små 
projekt. Men även för mellanstora järnvägsprojekt är skillnaden mellan den uppskattade 
risken och historiskt utfall stor.  

 

Tabell 7 Jämförelse av Successivkalkylens riskuppskattning med utfall 1996-2009 

 Storlek på projekt mätt i kalkylerad kostnad (milj. SEK)  

 Små 

(≤100) 

Mellan 

(100-500) 

Stora 

(500-1000) 

Mycket stora 

(>1000) 

Total 

Väg      

Antal project 116 118 11 4 249 

SK riskmått i senaste plan (%)  9.7 8.7 8.6 6.4 9.1 

Standardavv. i utfall (%) 34.0 14.3 8.4 8.6 24.6 

Järnväg      

Antal project 14 11 4 17 46 

SK riskmått i senaste plan (%) 8.1 11.0 17.6 14.7 12.1 

Standardavv. i utfall (%) 74.1 33.7 28.2 11.9 50.5 

 

Detta resultat indikerar att de med Successivkalkylen uppskattade riskerna är mindre 
(utom för stora järnvägsinvesteringar) än de risker som kan beräknas i utfall. VTI drar 
slutsatsen att Trafikverket bör använda dessa empiriskt grundade standardavvikelser i 
Succesivkalkylarbetet. I intervjuer med tjänstemän framkommer att de tycker detta kan 
vara rimligt eftersom man anser att man nu har en bättre metod och en större 
medvetenhet om risker och om behovet att följa upp under projektets gång.  

 
3.5.4 VTI:s förslag till förbättrad beskrivning av risk för kostnadsavvikelse 

Trafikverket bör inom ramen för arbetet med successivkalkyler även beakta resultaten i 
ovan redovisade tabell. Det innebär att Trafikverket för små vägprojekt och små till 
stora järnvägsprojekt redovisar de ytterligare risker för kostnadsökningar som inte 
beaktas av successivkalkylen. 
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4 Prognosuppföljning och förväntad prognosavvikelse 

 

4.1 Banverkets och Vägverkets uppföljning av effekter 

Redan tidigt infördes ett krav i Banverkets och Vägverkets regleringsbrev att 
uppföljningen av de samhällsekonomiska kalkylerna även skulle omfatta 
samhällsekonomiska nyttouppföljningar. Detta innebär att ett ställningstagande måste 
göras till om effekterna ska värderas med de kalkylvärden och metoder som användes 
vid beslutet eller de värden och metoder som gäller vid utvärderingstidpunkten. 
Tjänstemän ansvariga för efterkalkylering vid både Banverket och Vägverket bedömde 
tidigt att det första alternativet var orimligt eftersom det förutsätter att man hade kvar 
programvara m.m. från beslutstidpunkten. Ett skäl till detta är de långa tidsavstånden 
mellan att ett projekt kalkyleras och när det kan följas upp. Men även en utvärdering 
med de metoder och modeller som gäller vid utvärderingstidpunkten är mycket 
arbetskrävande. Därför har man på Vägverket i den mån som uppföljning av 
samhällsekonomi gjorts i princip räknat med att nyttorna som realiserats varit 
proportionella mot de trafikflöden som realiserats. 

Detta förfarande leder till att frågeställningen kan förenklas till en fråga om uppföljning 
av trafikflödesprognoser. En fråga som – visade det sig – kan vara nog så svår. 

På längre sikt bör dock uppföljningen närma sig idealet att hela nyttan i en 
samhällsekonomisk kalkyl följs upp. Det skulle innebära att följa upp tidvinster (och 
förseningstidsvinster) för transportarbete (person- och godskilometer). Detta förutsätter 
att det på sikt finns data om transportarbete och helst även betalningar för transporterna 
(dvs. biljettpriser och fraktbetalningar). Idag befinner sig dock Trafikverket långt ifrån 
att ha tillgång till sådana data. Detta utesluter dock inte att man kan tänka sig att arbeta 
långsiktigt för att förbättra denna information. Det som kanske ligger närmast till hands 
är att använda möjligheterna att kräva in statistik om järnvägstransport dvs. om resande 
och biljettpriser samt att spara och använda data som finns för godsfrakter. 

 

4.2 Prognosuppföljning kräver bättre dokumentation och 
arkivering 

Den avtalade projektbeskrivningen innehåller kravet att VTI ska göra en genomgång av 
prognoserna, omvärldsförutsättningar inklusive de regionala förutsättningar samt hur 
den senare utvecklingen avvek från de som förutsattes i prognosen. När VTI 
accepterade detta önskemål från Vägverket var vi inte medvetna om följande långa 
tidsperspektiv. Om vi skulle analysera de senast uppföljda projekten i 
årsredovisningarna från 2007 till 2009 vilka följts upp fem år efter att de har öppnats för 
trafik 2009 måste dessa ha öppnats för trafik senast 2004. De kan då senast ha beslutats 
i planen 1998-2007. För dessa projekt sammanställdes omvärldsförutsättningar och 
prognoser av SAMPLAN-gruppen för Kommunikationskommittén 1996. Att göra en 
genomgång av avvikelser i omvärlds- och regionala förutsättningar för dessa projekt 
skulle kräva uppföljning av antaganden och omvärldsförutsättningar som använts i 
prognoserna 1996. VTI bedömde att det skulle bli orimligt tidskrävande att söka fram 
dessa prognosförutsättningar och meddelade därför detta i ett brev till Trafikverket den 
3 februari 2011.  

VTI föreslog istället att en genomgång skulle göras av hur dagens tillgång på data ser 
ut, hur den gällande policyn för att spara dagens omvärldsförutsättningar ser ut och hur 
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den kan väntas fungera. Detta accepterades i ett brev från Trafikverket den 3 februari 
2011. 

VTI hade redan efterfrågat Trafikverkets riktlinjer för att spara prognoser m.m. 
Iakttagelserna är att Trafikverket (2010a) i System för erfarenhetsåterföring och stöd för 
användare - Förvaltning av prognos och kalkylverktyg föreslår rutiner för att spara både 
programversioner och indata (sid. 4). Dessa rutiner är dock ännu inte beslutade. Detta 
tolkar VTI som att beslutade rutiner för lagring, av exempelvis indata till Sampers för 
den senaste åtgärdsplaneringen, i en inom Trafikverket allmänt tillgänglig databas idag 
saknas. VTI framhöll därför att uppföljningsperspektiven inte formulerats explicit i det 
första utkastet till dokumentet. VTI föreslog därför att Trafikverket skulle ta med en text 
som förklarar hur en uppföljningsanalys skulle kunna göras och vilka data den kräver. 
Vidare behövs ett långt tidsperspektiv vilket ovanstående exempel visar. 

 

4.3 Prognosuppföljning för väg- och järnvägsinvesteringar 

I detta avsnitt redovisas en sökning av underlag för beräkning av skillnaden i 
trafikflöden mellan de ”prognoser” som ligger i investeringskalkylerna och uppmätta 
flöden i förekommande fall.  

 
4.3.1 Prognoser för väginvesteringar underskattar trafiktillväxt 

För väginvesteringar är metoden att använda de uppskattade/beräknade flödena i EVA-
kalkylerna som använts i den plan där vägprojektet beslutades, trafikuppräkningstalen 
från samma plan och att jämföra EVA-kalkylernas uppskattningar av framtida 
trafikflöden med utfallen av uppmätta trafikflöden från Trafikverkets trafikflödeskartor. 
De framtida EVA-flödena eller ”prognoserna” beräknas som en kombination av den 
uppskattade omfördelning av trafikflödena som en väginvestering förväntas ge upphov 
till och uppräkningstalen för vägtrafik. Metoden skulle idealt kunna användas för att 
beräkna den felbedömning netto som gjorts i underlaget för den enskilda investeringen. 
En sådan felbedömning kan beräknas genom att till den totala felbedömning som gjorts 
i underlaget dra ifrån den som tillförts av ett eventuellt fel i de regionala 
uppräkningstalen. Vi har här valt att göra beräkningar av bruttofelet d.v.s. skillnaden 
mellan EVA flödena omräknade till ett år några år efter att projektet öppnades för trafik 
och mätdata ett år för vilka mätdata finns omräknade till ett uppföljningsår eftersom det 
saknas regionala uppföljningar av trafikarbete. (Varken Trafikverkets 2011 eller 
Trafikanalys 2011 analys av trafikarbete bryts ned regionalt. Detta gjordes inte heller i 
VTI:s beräkningar av trafikarbetet för SIKA (Björketun och Nilsson VTI-notat 2007-
20).)  

I EVA-kalkyler ges trafikflöden för ett basår, prognosår 1 och prognosår 2. Dessa 
värden kan räknas om till ett bestämt år med de trafiktillväxttal som bestäms i 
respektive planeringsomgång. Om t.ex. väg Z ingick i planen 2004-2015 och öppnades 
för trafik 2005 och följs upp för 2008 så jämför vi uppmätt (eller uppskattat faktiskt) 
flöde 2008 med ett prognoserat flöde 2008. Vi räknar fram det prognoserade flödet 
2008 genom att räkna tillbaka från prognosår 1 med de årliga tillväxttal som tillämpades 
i planen för 2004. Detta görs om möjligt även för ett antal mätpunkter på väglänkar i 
omgivningen till den nya vägen.  

Om en ny väg ska följas upp exempelvis 3 år efter att en den öppnats för trafik, så vill vi 
jämföra åtminstone effekterna på den nya vägen och de närmaste omkringliggande 
länkarna mellan kalkyl och utfall. 
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Projekten har valts bland de projekt vars uppföljda effekter och kostnader har redovisats 
i Vägverkets årsredovisningar för åren 2005-2009. Objekten är valda för att representera 
olika regioner men i övrigt på måfå. De objekt vi har valt är: 

E4 Förbi Örkelljunga, uppföljd 2007 

Rv 50 Ornäs-Tallen, uppföljd 2008 

Rv 26 Borgunda-Skövde, uppföljd 2008 

Rv 29 Hoka-Hakfors, uppföljd 2007 

E6 Hogdal-Nordby, uppföljd 2006 

För dessa kalkyler har vi sökt förkalkyler samt eventuella EVA underlag. Enligt uppgift 
från Trafikverket saknas dokumentation av dessa efterkalkyler. 

 
E4 Förbi Örkelljunga, uppföljd 2007 

Denna sträcka öppnade för trafik 2004. För denna investering har vi fått hjälp av 
Trafikverket i Jönköping.  

 

Tabell 8 Jämförelse av prognoserat trafikflöde med utfall E4 Örkelljunga 

Sträcka Eva-kalkyl prognosår 2010  Uppmätt 2010 

Helårspktr 9497 och 9498 8566 10129 

   

 Eva-kalkyl prognosår 2006  Uppmätt 2006 

Avsnitt: 3240211 7502 9000 

 

För helårspunkterna (en typ av mätning4) är EVA-prognosen för 2010 ÅDT 8566 och 
motsvarande uppmätta värde är 10129. Utfallet är således 18 procent större. 

Uppmätt i 3240211 år 2006 ÅDT 9000. EVA-prognosen för 2010 samma ställe ÅDT 
8103. Omräknat med uppräkningstalet till 2006 års nivå blir det 7502. Utfallet är 
således 20 procent större. 

 
Rv 50 Ornäs-Tallen, uppföljd 2008 

Denna väg öppnades för trafik 2005. För denna investering fick vi underlag från region 
Mitts efterkalkyl i årsredovisningen. Enligt denna jämförs prognoskalkylen omräknad 
till 1998 med uppmätta flöden omräknade till 1998: 

 
  

                                                 
4 Det finns flera olika slags mätningar och mätpunkter. För den som önskar fördjupa sig i presentationen 
av mätdata rekommenderas: http://gis.vv.se/tfk2/tfk/indextikk.aspx?config=tikk  
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Tabell 9 Jämförelse av prognoserat trafikflöde med utfall Rv 50 Ornäs-Tallen 

Kalkyl (omräknat till 1998) Uppmätt 2006 (omräknat till 1998) 

11940 13680 

10620 12910 

9843 12010 

Σ 32403 Σ 38600 

 

I genomsnitt har således utfallet av trafik varit 19 procent större än beräknat. 

 
Rv 26 Borgunda-Skövde, uppföljd 2008 

Denna väg öppnades för trafik 2005. I denna uppföljning jämför vi trafikflödesdata för 
två nybyggda länkar på Rv 26 från 2005 hämtade från Trafikverkets trafikflödeskartor 
med EVA uppskattningarna av trafikflöde för 2010. 

De totala trafikflödena (fordon) 2005 från avsnitt: 8320142 och 8320140 är 10540 
respektive 9560. De totala uppskattade flödena på den nya vägen 2010 i EVA-kalkylen 
är 9159 respektive 10244. Om vi räknar ned prognosen från 2010 års nivå med ett 
trafikuppräkningstal motsvarande 2 procents trafiktillväxt fås att EVA-talen för 2005 
borde varit ungefär 0,91 gånger de ovanstående talen d.v.s. 8335 respektive 9332. Dessa 
tal kan således jämföras med trafikflödena 2005. 

 

Tabell 10 Jämförelse av prognoserat trafikflöde med utfall Rv 26 Borgunda-Skövde 

 Kalkyl omräknat till 2005 Trafikmätning 2005 

 8335 9322 9560 10540 

Genomsnitt 8829 10050 

 

Räknat på detta sätt verkar genomsnitt verkar trafikflödet 2005 varit 14 procent större 
än beräknat. Redan samma år som vägen öppnades uppmättes således ett trafikflöde 14 
procent större än beräknat. 

 
Rv 29 Hoka-Hakafors, uppföljd 2007 

Öppnades för trafik 2004. Här jämförs trafikflödesdata för 2006 och 2007. Vi jämför en 
länk på södra delen och en länk på norra delen. 

 

Tabell 11 Jämförelse av prognoserat trafikflöde med utfall Rv 29 Hoka-Hagfors 

   Mätningar 

 EVA 1993 Omräknat 2006 2007 

Söder 3440229 1542 1680  2320 

Norr   3440230 1422 1540 1970  

 

Detta innebär att mätningarna indikerar att utfallet blivit 38 procent över prognosen för 
den södra delen och 28 procent över prognosen för den norra delen. 
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E6 Hogdal-Nordby, uppföljd 2006 

Öppnades för trafik 2003. För denna investering har vi inte kunnat få fram riktigt 
jämförbara mät och prognosdata. 

Det EVA-material vi fått verkar ha flöden för den norra delen av den nya vägen. Där är 
prognosvärdet för 2010 ÅDT 6125. Samtidigt går är ÅDT 1165 på den gamla vägen. 
Nedräknat till 2006 med uppräkningstalet blir det ÅDT 5665 för den nya vägen och 
ÅDT 6743 för den nya och den gamla vägen tillsammans. 

Vi hämtar mätdata från 2010 stickprovpunkten för avsnitt 10020032. Flödet 2006 var 
8960. 

Jämför vi prognos med utfall dels för enbart den nya vägen dels gammal och ny väg 
tillsammans finner vi att utfallet blivit 58 procent över prognosen för prognos jämfört 
med utfall för enbart ny väg och 33 procent över prognosen för prognos för ny och 
gammal väg jämfört med utfall för ny väg. 
 
Slutsatser från prognosuppföljning Väginvesteringar 

Resultat 
• Uppföljningen indikerar att prognoserna för dessa vägar kraftigt verkar ha 

underskattat trafiktillväxten. 

 

Tabell 12 Jämförelse av prognoserat trafikflöde med utfall E6 Hogdal-Nordby 

Projekt Utfallets avvikelse 

E4 Förbi Örkelljunga +19 procent  

Rv 50 Ornäs-Tallen +19 procent 

Rv 26 Borgunda-Skövde +14 procent 

Rv 29 Hoka-Hakfors I genomsnitt +33 procent 

E6 Hogdal-Nordby +33 (58) procent 

 
• Enligt Carsten Sachse var det välkänt i Vägverkets regioner att trafiktillväxten 

ofta är större på de vägar där det byggs eller förbättras. Det är dessutom stora 
skillnader i trafiktillväxt inom länen, säger Sachse.  

• Underskattningarna kan ha flera källor. Trafiktillväxten på större vägar kan öka 
snabbare än snittet i länet. Nya vägar kan dra till sig trafik från närbeläget 
vägsystem. Nya vägar kan generera ökad trafik. 

• En viktig förutsättning som vi inte kunde kontrollera i denna studie var de 
förutsättningar som använts beträffande regional utveckling av inkomst, 
befolkning m.m. Avvikelser i utveckling av dessa variabler kan också bidra till 
att den faktiska trafikutvecklingen avviker från de regionala uppräkningstalen.  

• En preliminär rekommendation kan vara att metoden med allmänna 
trafikuppräkningstal på länsnivå kan behöva bytas mot en mer differentierad 
metod för olika vägtyper på länsnivå.  

Förutsättningar 
• Förutsättningarna för att göra uppföljningar beträffande tillgång till mätningar av 

trafikflöde verkar vara goda.  
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• Uppföljningar av regional utveckling av trafikarbete saknas dock. Redan nu kan 
man se i Trafikverkets uppföljning av trafikarbetet (2011) att trafikarbetet ökar 
olika mycket på olika vägtyper. 

Det finns en klar förbättringspotential av förkalkylerna:  
• Samordna valen av de punkter i vägnätet för vilka antaganden alternativt 

modellberäknade flöden görs med de punkter för vilka Vägverkets 
trafikflödesdatabas använder.  

• Dokumentera mätningar (eller antaganden om) flöden i utgångsläge och 
förutsättningar (t.ex. referens till uppräkningstal) och beräknade framtida flöden 
för JA och utredningsalternativet. 

Förväntade resultat 
• För riksprognoserna borde de aggregerade flödesmätningarna vara tillräckliga 

för att följa upp de aggregerade prognosnivåerna. 
• För de regionala uppräkningstalen allmänt torde även dessa kunna följas upp 

med data från de aggregerade flödesberäkningarna i kombination med lokala 
mätpunkter.  

• Om uppföljningar endast kommer att göras en gång för projekt större än 100 
miljoner kronor så kommer det att ta förhållandevis lång tid att ackumulera ett 
tillräckligt antal mätpunkter för att kunna dra slutsatser om vilka om de regionalt 
gjorda antagandena innehåller bias. 

 
4.3.2 Otillräckligt underlag för att bedöma prognoser för järnvägsinvesteringar 

Detta avsnitt utgör en sammanfattning av promemorian Uppföljning av 
järnvägsinvesteringar av Kristoffer Odolinski som redovisas i Bilaga 1. I detta avsnitt 
jämförs det trafikflöde (antal tåg) som legat till grund för kalkylerad lönsamhet med 
uppföljt trafikflöde. I mån av tillgång till data jämförs också transportarbete (antal 
passagerare och antal tonkilometer) eller beräknad nytta. I detta avsnitt definieras 
termerna objekt som ett projekt som ingår i en långsiktig plan och delprojekt som delar 
av ett objekt eller som något som går utöver objektet. 

Objekten har valts bland de objekt vars uppföljda effekter och kostnader har redovisats i 
Banverkets årsredovisningar för åren 2005-2009. Objekten är valda för att representera 
olika regioner och har inskränkts till objekt vars uppföljda kostnad uppgick till minst 
100 miljoner kronor, men i övrigt på måfå. De objekt vi har valt är: 

• Kapacitetsåtgärder – Piteåbanan 
• Elektrifiering och banupprustning – Ystadsbanan (Ystad-Simrishamn) 
• Dubbelspår – Mälarbanan (Valskog-Arboga) 
• Bangårdsombyggnad – Bohusbanan/NorgeVänerbanan (Olskroken) 
• Dubbelspår – Västkustbanan (Helsingborg-Kävlinge) 
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Tabell 13 Jämförelse av prognoserat trafikflöde med utfall järnvägsinvesteringar 

 Antal tåg 
förkalkyl 

Antal tåg 
uppföljt 

NNK förk. NNK efter 

Piteåbanan 18-20 (384) 13,8 (65) 2,8 0,3 

Ystadbanan 12 12 0,38 -0,03 

Valskog-
Arboga 

Uppg. saknas Uppg. saknas 0,24 -0,21 

Olskroken 925 Uppg. saknas 1,8 Uppg. saknas 

Helsingborg-
Kävlinge 

130 140 0,35 0,33 

 

Källorna till vår uppföljning är de uppföljningspromemorior som upprättats som 
underlag för årsredovisningarna. De undersökta uppföljningspromemoriorna skiljer sig 
till stor del från varandra, både vad gäller innehåll och omfattning. I två av 
promemoriorna beskrivs exempelvis bakgrund och motiv för åtgärd, planerad funktion 
och förväntade effekter, avgränsbarhet hos effekter, funktion och effekter efter 
färdigställda åtgärder. Övriga undersökta promemorior redovisar endast delar av ovan 
nämnd information. Källhänvisningar saknas i några av promemoriorna, vilket har 
försvårat en undersökning av förkalkyler som uppföljningen baseras på. Handläggare 
har exempelvis inte kunnat ta fram eller hänvisa till några av de förkalkyler som har 
gjorts inför investeringar. 

Källor för prognosticerade trafik- och transportflöden har efterfrågats utan lyckat 
resultat då förkalkyler i stor utsträckning inte har kunnat erhållas. För extern part är det 
således svårt att följa upp effekter av vissa järnvägsinvesteringar. 

Det finns få tecken på att uppföljningarna har gjorts i ett lärande syfte. 
Uppföljningspromemorian för kapacitetsåtgärder på Piteåbanan är dock ett exempel på 
en uppföljning som redovisar vilka lärdomar Banverket kan göra baserat på 
uppföljningen. För övriga studerade objekt saknas den analysen, trots att det finns 
betydande avvikelser inom många av objekten. 

 

Slutsatser 

De jämförelser vi funnit underlag till är för få för att kunna dra en allmän slutsats om 
bedömningarna av framtida tidtabeller innehåller systematiska över- eller 
underskattningar. 

Förutsättningarna för att göra uppföljningar av trafikarbetet på järnväg torde i princip 
vara goda. Idag saknas dock två viktiga förutsättningar, dels en auktoritativ 
uppskattning av all trafik på en framtida bana, dels en tillförlitlig uppföljning av 
trafikarbetet som är jämförbar med uppskattningen. 

Arbete pågår dock på Trafikverket med databaser för trafikarbete och försening. 

 

                                                 
5 Antal tåg på Bohusbanan och Norge/Vänernbanan enligt prognos för en fullt utbyggd Nordlänk. 
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Rekommendationer 

Utgångspunkten för dessa rekommendationer är att uppföljningen ska vara sådan data 
skall vara tillgängliga och att metoden ska vara upprepningsbar. 

Valen av punkter i järnvägsnätet för vilka uppskattningar och uppföljningar av 
trafikarbetet ska göras bör samordnas. 

Det bör tydligt framgå om och i så fall på vilket sätt det uppföljda objektet skiljer sig 
från det planerade. Den förkalkyl och den prognos som följs upp bifogas 
uppföljningspromemorian. Detta ställer krav på att förkalkyl och prognos är 
dokumenterade. 

De trafikflödesdata som används bör vara dokumenterat och i den mån som ytterligare 
beräkningar gjorts bör detta också dokumenteras. Avvikelser mellan prognosticerat och 
verkligt utfall bör kommenteras och analyseras med syfte att dra lärdomar för framtida 
prognoser och uppföljningar.   
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4.4 VTI:s förslag till riktlinjer för dokumentation, uppföljning och 
riskbedömning av prognoser 

4.4.1 Uppföljning av aggregerade prognoser för riket och regionen 

En självklar utgångspunkt för att analysera prognoser för enskilda investeringar är hur 
uppföljningen av de aggregerade prognoserna går till. Det förefaller också rimligt att en 
strategi för att följa upp prognoser för enskilda investeringar på väg utgår ifrån 
uppföljning av de prognoser för regioner (de s.k. uppräkningstalen) som används för 
väg. Detta eftersom det är intressant att veta hur stora avvikelserna blivit mellan å ena 
sidan de prognoserna för riket, den enskilda regionen där investeringen ligger och den 
nya vägen och å andra sidan utfallen.  

 
Nationella prognoser 

Jag finner ytterst litet litteratur om prognososäkerhet baserat på analyser av faktiskt 
utfall. En ambitiös översikt av de Jong et.al. (2007) beskriver mestadels olika slags 
simuleringsstudier av känslighet för parameterförändringar. 

Den senaste analysen av nationella prognoser som jag kunnat finna är Vierth (SIKA 
rapport 2005:4). WSP rapporten (2010) Om användandet av EET som basscenario har 
t.ex. Vierth (2005) som senaste referens. 

Vierth (2005) diskuterar hur efterfrågemodellerna används för att belysa en sannolik 
långsiktig utveckling av transporter och transportslag. Vierth drar slutsatsen att 
prognoserna, med några undantag, väl överensstämt med den utveckling som inträffat. 
Det visar sig dock att det är svårt att fånga trendbrott.  

Vierth (2005) visar att förutsättningarna för att följa upp de aggregerade prognoserna är 
goda. Genom att dessa uppföljningar kan göras många gånger så kan prognosers 
aggregerade egenskaper följas upp rätt väl. På liknande sätt kan utvecklingen i regioner 
eller enskilda investeringar följas upp.  

Andra mer fördjupade studier av efterfrågeprognoser för enskilda järnvägsinvesteringar, 
som Johansson Sveder (2000) och Tegnér et.al. (2001), har betonat vikten av att 
antaganden om trafikeringen på järnvägen och omvärldsförutsättningar är riktiga för att 
en efterfrågeprognos ska träffa rätt. 

Tegnér et.al. (2001) jämför en prognos för Ostkustbanan med utfallet. Enligt den 
ursprungliga prognosen skulle resandet mellan 1987 och 2000 ha ökat med 165 procent 
men den verkliga resandeutvecklingen stannade på 54 procent. I en prognos med 
korrigerat trafikutbud och korrigerade omvärldsantagen blir ökningen 41 procent. 
Utredningen konstaterar att de avvikelser mellan antaganden och utfall som verkar ha 
betytt mest är i fallande ordning antaganden om restider, biljettpris, folkmängd, 
turtäthet, sysselsättning och bensinpris.  

Inför detta projekt påpekade Banverket att ett viktigt skäl till att utfall avviker från 
prognoser är att alla objekt i en plan inte startar första året i en planperiod. Dessutom 
fullföljs sällan planer. Istället för att slutföra en plan eller en bana startas nya projekt 
och den första banan byggs ut med sparlåga. Att i efterhand göra en analys som både är 
jämförbara med den ursprungliga kalkylen och hanterar att planen inte genomförts som 
förutsatts i kalkylerna kan bli komplicerat. Ett alternativt sätt att hantera detta vore att 
göra den s.k. basprognosen för en plan enbart för de första fyra årens projekt. 
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Denna insikt lever vidare i åtgärdsplaneringen (Vägverket 2009), liksom i Trafikverkets 
pågående arbete med framtida prognosarbete (Lundberg 2010). I Vägverket (2009) 
redovisas beräkningar av effekter på peson- och godsnyttor för olika förändringar av 
omvärlds- och trafikeringsantaganden. Följande hypoteser kan formuleras mot bakgrund 
av resultaten: 

• Rätt små förändringar av bilinnehav kan ha stora effekter på nyttan av 
väginvesteringar. 

• Även rätt stora förändringar av oljepris har relativt små effekter på lönsamhet av 
väg- och järnvägsinvesteringar. 

Lundberg (2010) gör bl.a. följande reflexioner. Befolkningsprognoser på riksnivå ligger 
troligen rätt nära faktisk utveckling. Prognoserna på regional nivå kan spreta mera. I 
exemplet Ostkustbanan ovan fann man att befolkningen ökade med 10 procent runt 
banan istället för prognosens 5 (Tegnér et. al. 2001 sid 31).  

Förändringar i disponibel inkomst spelar stor roll för den totala trafikefterfrågan, och 
därmed för investeringars lönsamhet. Inkomstutvecklingen betyder också mycket för 
hur bilinnehavet (antal bilar per person) utvecklas, och därmed för hur många bilresor 
som görs. På det sättet kan disponibel inkomst spela en roll även för fördelningen 
mellan trafikslag. Flygtrafik är starkt konjunkturberoende. 

Insikten att antaganden i prognoserna kan ha stor betydelse för prognosutfall och 
lönsamhet, och att man historiskt gjort felaktiga bedömningar av framtida 
förutsättningar ger ingen självklar slutsats. En mer regelbunden uppföljning av dessa 
antaganden skulle ge en bild av vilka framtidsantaganden som är svårast att uppskatta 
och därför kan kräva mer av riskanalys. VTI:s bedömning är att nationella prognoser 
och dess förutsättningar bör följas upp med ungefär samma tidsintervall som den 
nationella planeringen. Utvecklingen av följande förutsättningar bör övervägas för 
uppföljning: BNP, disponibel inkomst, befolkning, sysselsättning, bilinnehav, olje och 
bränslepriser, tågbiljettpriser, tågrestider, turtäthet tåg.  

 
Regional trafiktillväxt 

För väginvesteringar används regionala uppräkningstal uppskattade med hjälp av 
efterfrågemodellen (prognosmodellen). De regionala uppräkningstalen torde kunna 
följas upp med de skattningar av trafikarbetet som Trafikanalys genomför på basis av 
Trafikverkets trafikflödesmätningar. För närvarande bryts dock dessa skattningar inte 
ner regionalt. En sådan nedbrytning torde dock vara möjlig att göra för åtminstone några 
regioner. Uppföljningen kan förslagsvis ske med samma tidsintervall som för den 
nationella planeringen.  

Slutsatsen i denna studie av väginvesteringar är att framtida trafikutveckling 
genomgående underskattats i de fem analyserade fallen. Detta indikerar att det skulle 
kunna vara motiverat att förändra prognosmetodiken. En preliminär rekommendation 
kan vara att trafikuppräkningstalen för investeringar bör beräknas med utgångspunkt i 
väntad trafiktillväxt på länets mest trafikerade vägar där det är mest troligt att 
investeringar sker. 

För järnväg görs antaganden om trafikering som konkretiseras i en konstruktion av en 
tidtabell. Denna tidtabell innehåller därmed ett antagande om hur operatörernas 
efterfrågan på att köra tåg utvecklas. Förutsatt att tidtabellen innehåller (eller korrigeras 
för) även en uppskattning av efterfrågan på ”icke-tidtabellslagda” tåg så skulle detta 
antal kunna jämföras med det faktiska antalet körda tåg under ett år. Trafikverket 
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arbetar för närvarande med att utveckla sin datainsamling för att bättre kunna följa upp 
faktiskt körda tåg och förseningar. 

På samma sätt som uppföljningar av antaganden om omvärld och trafikering på järnväg 
har stor betydelse de nationella prognoserna så har det naturligtvis det även för de 
regionala transportefterfrågeprognoserna. Därför kan det även för regionala prognoser 
av trafikarbete vara motiverat med uppföljning av dessa antaganden. 
 

4.4.2 Felbedömning av förutsättningar i enskilda projekt 

I kalkyler för specifika vägobjekt bör det tydligt framgå följande: specificerade 
mätpunkter för flöden, uppmätta årsflöden för dessa punkter för ett specificerat mätår, 
vilken prognos och vilka uppräkningstal som använts (med referens) och de 
prognoserade flödena i mätpunkterna.  

För järnvägsinvesteringar tillämpas inte något som motsvarar regionala uppräkningstal. 
Motsvarande uppföljning för järnväg kräver att tidtabellerna är jämförbara med 
statistiken och att statistiken på länknivå blir tillförlitlig. 

Med kännedom om de avvikelser som ligger i den nationella prognosen respektive 
uppräkningstalen så kan eventuell felbedömning i de antaganden som gjorts för en 
enskild investering identifieras. 

En beräkning av lokalt tillförd felbedömning av trafikutvecklingen på en väginvestering 
kan göras så här: 

Felbedömning brutto gjord i underlaget för den enskilda investeringen = Uppföljd 
tillväxt i procent på den nya investeringen – Prognoserad tillväxt på investeringen 

Felbedömning netto tillförd genom uppräkningstalen = (Uppföljd regional tillväxt – 
Prognoserad regional tillväxt) 

Felbedömning netto gjord i underlaget för den enskilda investeringen = Felbedömning 
brutto gjord i underlaget för den enskilda investeringen - Felbedömning netto tillförd 
genom uppräkningstalen = (Uppföljd tillväxt i procent på den nya investeringen – 
Prognoserad tillväxt på investeringen) – (Uppföljd regional tillväxt – Prognoserad 
regional tillväxt)  

Denna uppskattning innebär att man kan renodla den eventuella felbedömning av 
trafikfördelningseffekten som tillförs i arbetet med EVA-kalkylen. 

 
4.4.3 Sammanfattning av förslagen till metod för uppföljning av prognoser för 

trafikflöden 

Till att börja med bör en plan och en mall upprättas för redovisning av prognoser. 
Planen bör innehålla en förteckning av vad som bör dokumenteras. För varje 
planeringsomgång bör de viktigaste prognoserna och förutsättningarna (t.ex. BNP, 
disponibel inkomst, befolkning, sysselsättning, bilinnehav, olje och bränslepriser, 
tågbiljettpriser, tågrestider, turtäthet tåg) på nationell nivå dokumenteras och arkiveras. 
På samma sätt bör underlaget för beräkning av regionala uppräkningstal för väg och 
eventuellt förutsättningar som använts för enskilda investeringsobjekt också 
dokumenteras. 

Nationella prognoser och dess förutsättningar bör följas upp med ungefär samma 
tidsintervall som den nationella planeringen. Uppföljningen bör ske med avseende på 
trafikflöden och med avseende på avvikelser mellan antagande och utfall för följande 
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förutsättningar: BNP, disponibel inkomst, befolkning, sysselsättning, bilinnehav, olje 
och bränslepriser, tågbiljettpriser, tågrestider, turtäthet tåg. 

För väginvesteringar används regionala uppräkningstal. Uppföljningen av dessa torde 
kunna ske med data från Trafikverkets trafikflödesmätningar. Uppföljningen kan 
förslagsvis ske med samma tidsintervall som för den nationella planeringen.  

Uppföljning av enskilda väginvesteringar bör kunna göras med fokus på avvikelsen i 
den lokalt gjorda bedömningen i enlighet med den ovan presenterade formeln. 

För järnväg görs antaganden om trafikering som konkretiseras i konstruktionen av en 
tidtabell. Denna tidtabell innehåller därmed antaganden om hur efterfrågan på att köra 
tåg utvecklas. Förutsatt att tidtabellen innehåller en uppskattning även av efterfrågan på 
”icke-tidtabellslagda” tåg så skulle detta antal kunna jämföras med det faktiska antalet 
körda tåg under ett år. Trafikverket arbetar för närvarande med att utveckla sin 
datainsamling för att bättre kunna följa upp faktiskt körda tåg och förseningar. 

Data från dessa uppföljningar bör utgöra en god grund för lärande om 
prognosavvikelser. När man genomfört cirka 50 stycken uppföljningar kan 
genomsnittliga prognosavvikelser och standardavvikelse beräknas. På sikt bör sådana 
beräkningar kunna genomföras separat för olika slag av investeringar. Då kan 
flödesprognoser anges med ett förväntat fel och en standardavvikelse.  
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Bilaga 1 Uppföljning av järnvägsinvesteringar av Kristoffer Odolinski 

Syftet med denna analys är att jämföra det trafikflöde (antal tåg) som legat till grund för 
kalkylerad lönsamhet med uppföljt trafikflöde. I mån av tillgång till data jämförs också 
transportarbete (antal passagerare och antal tonkilometer) eller beräknad nytta. 

I denna promemoria definieras termerna objekt som ett projekt som ingår i en långsiktig 
plan och delprojekt som delar av ett objekt eller som något som går utöver objektet. 

Vi har valt att undersöka objekt vars uppföljda effekter och kostnader har redovisats i 
Banverkets årsredovisningar för åren 2005-2009.  Ett kriterium vid valet av objekt var 
att den uppföljda kostnaden uppgick till minst 100 miljoner kronor. De objekt vi har valt 
är: 

• Kapacitetsåtgärder – Piteåbanan 
• Elektrifiering och banupprustning – Ystadsbanan (Ystad-Simrishamn) 
• Dubbelspår – Mälarbanan (Valskog-Arboga) 
• Bangårdsombyggnad – Bohusbanan/NorgeVänerbanan (Olskroken) 
• Dubbelspår – Västkustbanan (Helsingborg-Kävlinge) 

 

 Antal tåg (ökning 
milj. tonkm) förk. 

Antal tåg (ökning 
milj. tonkm) efter 

NNK förk. NNK efter 

Piteåbanan 18-20 (384) 13,8 (65) 2,8 0,3 

Ystadbanan 12 12 0,38 -0,03 

Valskog-Arboga Uppg. saknas Uppg. saknas 0,24 -0,21 

Olskroken 926 Uppg. saknas 1,8 Uppg. saknas 

Hels-Kävlinge 130 140 0,35 0,33 

 

Sammanfattning 

De undersökta uppföljningspromemoriorna skiljer sig till stor del från varandra, både 
vad gäller innehåll och omfattning. I två av promemoriorna beskrivs exempelvis 
bakgrund och motiv för åtgärd, planerad funktion och förväntade effekter, 
avgränsbarhet hos effekter, funktion och effekter efter färdigställda åtgärder. Övriga 
undersökta promemorior redovisar endast delar av ovan nämnd information. 
Källhänvisningar saknas i några av promemoriorna, vilket har försvårat en 
undersökning av förkalkyler som uppföljningen baseras på. Handläggare har 
exempelvis inte kunnat ta fram eller hänvisa till några av de förkalkyler som har gjorts 
inför investeringar. 

Källor för prognosticerade trafik- och transportflöden har efterfrågats utan lyckat 
resultat då förkalkyler i stor utsträckning inte har kunnat erhållas. För extern part är det 
således svårt att följa upp effekter av vissa järnvägsinvesteringar. 

Det finns få tecken på att uppföljningarna har gjorts i ett lärande syfte. 
Uppföljningspromemorian för kapacitetsåtgärder på Piteåbanan är dock ett exempel på 
en uppföljning som redovisar vilka lärdomar Banverket kan dra baserat på 
uppföljningen. För övriga studerade objekt saknas den analysen, trots att det finns 
betydande avvikelser inom många av objekten. 

                                                 
6 Antal tåg på Bohusbanan och Norge/Vänernbanan enligt prognos för en fullt utbyggd Nordlänk. 
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Tänkbara rekommendationer och slutsatser 

Utgångspunkten för dessa rekommendationer är att uppföljningen och dess data skall 
vara transparent och upprepningsbar. 

Det bör tydligt framgå om och i så fall på vilket sätt det uppföljda objektet skiljer sig 
från det planerade. 

Den förkalkyl och den prognos som följs upp bifogas uppföljningspromemorian. Detta 
ställer krav på att förkalkyl och prognos är dokumenterade. 

De trafikflödesdata som används bör vara dokumenterade och i den mån som ytterligare 
beräkningar gjorts bör detta också dokumenteras.  

Avvikelser mellan prognosticerat och verkligt utfall bör kommenteras och analyseras 
med syfte att dra lärdomar för framtida prognoser och uppföljningar.  

 
Underlagsmaterial 

De valda objekten är investeringar som har ingått i den nationella banhållningsplanen 
och som har avgränsbara effekter, något som innebär att de omfattas av kraven för 
uppföljning (Banverket, 2010). För varje objekt finns en promemoria som beskriver de 
uppföljda effekterna och lönsamheten fem år efter att objektet har öppnats för trafik7. En 
jämförelse med den förkalkylerade lönsamheten utförs i uppföljningspromemorian.  

Nedan utförs en genomgång av det erhållna underlagsmaterialet för de valda objekten. 

  
Kapacitetsåtgärder på Piteåbanan 

Två projekt var kvalificerade för en effektuppföljning. I förkalkylen för dessa projekt 
ingick även tre andra projekt som var viktiga för att den största nyttoeffekten för hela 
objektet skulle kunna uppstå. Detta objekt består således av fem delprojekt som ingick i 
uppföljningskalkylen 2004 och därmed finns med i effektuppföljningen från 2009. 
Stråkkalkylen där samtliga projekt ingått användes för tre delprojekt som fanns med i 
Framtidsplanen. De fem projekt som ingick i förkalkylen (Banverket, 2001) var ny 
mötesstation i Arnemark, fjärrblockering och ATC Nyfors-Piteå, AT-system Nyfors-
Piteå, bangårdsförlängning Svedjan och elektrifiering Piteå-Svedjan. Dessa åtgärder har 
enligt förkalkylen bedömts kunna frigöra den nödvändiga kapaciteten till lägst kostnad.  

Bakgrunden till de kapacitetshöjande åtgärderna var att möta väntad ökad efterfrågan av 
timmertransporter som skogsindustrin (främst SCA och AssiDomän) står för. Den i 
förkalkylen förväntade efterfrågeökning på järnvägstransporter inom skogsindustrin 
bygger på uttryckta önskemål från SCA och AssiDomän. Exempelvis har 
logistiskansvariga på SCA flaggat för ökad produktion, och med den då rådande 
kapacitetsbristen på Piteåbanan kommer den ökade godsvolymen att gå med lastbil. 
Assidomän har efterfrågat en överflyttning av transporter från lastbil till järnväg, en 
volym som uppgick till ca 175 000 ton per år. Den förväntade transportökningen 
uppgick till sammanlagt ca 600 000 ton per år jämfört med trafikeringen på Piteåbanan 
år 2000.  

                                                 
7 Dessa rapporter benämns vidare som uppföljningsrapporter 
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I förkalkylen (Banverket, 2001) beskrivs tre övergripande effekter; effekter för 
trafikoperatörer, effekter för kunden och övriga samhällseffekter (benämns även som 
miljöeffekter). Enligt den samhällsekonomiska kalkylen uppgick nettonuvärdet till 
408,3 miljoner kronor med en nettonuvärdeskvot på 4,3 vilket främst bestod av en 
förväntad överflyttning av gods från väg/sjöfart till järnväg (övergripande 
samhällseffekter). Känslighetsanalyser har även gjorts i förkalkylen, vilka alla visar på 
en positiv nettonuvärdeskvot. Stråkkalkylen som ingick i Banverkets förkalkyl (2001) 
reviderades dock (enbart kostnaderna) och nettonuvärdet uppgick då till 341,9 miljoner 
kronor och nettonuvärdeskvoten var 2,80. Effektuppföljningen och efterkalkylen 
använder den reviderade stråkkalkylen som förkalkyl.   

I effektuppföljningen och efterkalkylen av kapacitetsåtgärder på Piteåbanan (Banverket, 
2009) beskrivs bakgrund och motiv för åtgärd och planerad funktion och förväntade 
effekter som förkalkylen angivit. Viktigt för en uppföljning som utförs fem år efter 
objektet öppnats för trafik är att effekterna är avgränsbara och kan följas upp på ett bra 
sätt. Enligt uppföljningspromemorian (sid. 15, Banverket, 2009) var 
effektuppföljningen relativt enkel eftersom att förkalkylen ”… var utförd på sådant sätt 

att det var lätt att identifiera samtliga effekter.” Dock utelämnas tågdriftskostnader i 
uppföljningen och detta motiveras med att deras andel av de totala nyttorna är små och 
att de är svårast att följa upp.  

I uppföljningspromemorian redovisas beräknade kostnader och kostnadsutfall som 
följdes upp 2009. Den beräknade kostnaden för åtgärderna uppgick till 117 mkr i 2004 
års prisnivå och den uppföljda kostnaden uppgick till 125,8 mkr i 2004 års prisnivå. 

Olika anledningar till att uppföljda effekter till stor del avviker från de förväntade 
effekterna beskrivs och analyseras utförligt. Exempelvis var den uppföljda 
nettonuvärdeskvoten (år 2009) endast 0,3 vilket anges bero främst på att den förväntade 
överflyttningen av godsvolymer till järnväg inte inträffade och att nivån på 
godsvolymen från år 2000 har sjunkit. Utifrån en simulerad tidtabell på 14 tåg/dag 
beräknades att antalet tåg skulle öka till minst 18-20 tåg per dygn efter de planerade 
åtgärderna. Utfallet efter åtgärderna, enligt tidtabellerna T09.1 och T09.2, är 14,6 
respektive 13 tåg, vilket ger ett genomsnitt på 13,8 tåg per dygn. 

Olika anledningar till att järnvägstransporterna ej har ökat redovisas kortfattat i tabell 1. 
Även förväntat och faktiskt utfall av de samhällsekonomiska effekterna redovisas nedan 
(sid. 28, Banverket 2009): 
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Tabell 1 Förväntat och faktiskt utfall av viktigaste effekter efter åtgärd samt förklaring 
till avvikelser. 

Effekt Utfall efter åtgärd Förklaring avvikelse 

Förväntat Faktiskt Differens 

Godsvolymer 

Basvolymer, 
nettoton/år 

 

Överflyttade volymer, 
nettoton/år 

 

Summa volymer, 
nettoton/år 

 

1 595 000 

 

 

595 000 

 

 

2 190 000 

 

1 418 768 

 

 

0 

 

 

1 418 768 

 

-176 232 

 

 

-595 000 

 

 

-771 232 

Ändrade ägarförhållanden av 
industrier som har lett till ändrade 
marknadsupplägg. Bundenhet till 
långa båtleasingavtal. 
Lågkonjunktur. Nedläggning 
industrier. Större andel returfiber. 
Skaderisk under transport 

Effekter för kunden 

Antal diesellok 

 

Antal bangårdsarbetare 

 

 

2 

 

22 

 

 

2 

 

20 

 

 

0 

 

-2 

Befintlig lutning på Svedjans 
bangård för brant (ej åtgärdad) vilket 
medfört tågbyggnad av lastade tåg i 
Piteå C. Piteå C-Svedjan ej 
signalstyrt vilket har lett till låg 
största tillåtna hastighet och därmed 
behov av påskjut av diesellok 

Miljöeffekter 

Överflyttning från väg, 
milj. fkm 

 

Överflyttning från båt, 
milj. tonkm 

 

Växlingstimmar 
diesellok 

 

7,9 

 

 

160 

 

 

213 

 

2,8 

 

 

0 

 

 

980 

 

-5 

 

 

-160 

 

 

767 

 

Se godsvolymer 

 

 

Se godsvolymer 

 

 

Se effekter för kunden 

Underhåll 

Underhållskostnader, 
mnkr per år 

 

6,82 

 

5,8 

 

-1,02 

Arnemarks nya bangård har lett till 
längre disptider på spåret med lägre 
kostnad som följd. 
Konkurrensutsättningen fr.o.m. år 
2004 har lett till lägre kostnad. 
Kostnadsminskningen kunde ha 
varit större om fullständig 
investering (nya förtätade sliprar) 
hade genomförts innan trafik med 
stax 25 ton godkändes år 2005 

Samhällsekonomisk 
lönsamhet 

NNK 

 

 

2,80 

 

 

0,3 
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Den förväntade överflyttningen av gods till järnväg var 595 000 ton vilket motsvarar 
384 miljoner tonkm. Det bör nämnas att uppföljningspromemorian dels anger att ingen 
överflyttning av gods till järnväg har skett (enligt tabell ovan), dels att en överflyttning 
har skett från lastbil till tåg med 86 705 ton, vilket motsvarar 65 miljoner tonkm.  

I promemorian beskrivs vilka lärdomar Banverket kan dra utifrån den uppföljning som 
har gjorts, något som får anses viktigt i alla uppföljningspromemorior, i synnerhet då 
avvikelser från förväntade effekter är stora och påverkar lönsamheten. En avvikelse som 
hade stor betydelse för objektets lönsamhet var att förväntade förändringar i 
transporterad godsvolym på järnväg inte inträffade. Känslighetsanalyser utfördes i 
förkalkylen, dock var det endast en av dessa analyser som avsåg en mindre godsvolym 
på järnväg (sid. 19, Banverket 2001): ”Om AssiDomäns liner fortsätter gå med båt blir 
nettonuvärdet 304,2 mkr och nettonuvärdeskvoten 3,2.” Detta motsvarar 100 000 ton av 
den förväntade överflyttningen på ca 600 000 ton. I uppföljningsrapportens slutsats 
anger Banverket (sid 28-29, 2009):  

 

”För att lättare kunna beakta risken för framtida förändringar i transporterad 

godsvolym bör Banverket inhämta prognosunderlag som visar min-, max- och troligt 

värde, i synnerhet i de fall projektets lönsamhet baseras på godstrafik från enbart ett 

fåtal industrier. Ifall den samhällsekonomiska kalkylen inte visar lönsamhet vid minsta 

volym bör det ske ett noggrannare övervägande vid beslutstillfället än vad som hittills 

varit fallet även om man utifrån den totala samhällsekonomiska bedömningen (dvs. 

inklusive monetärt ej värderbara effekter) trots allt bedömer att projektet är 

samhällsekonomiskt lönsamt.” 

 

Piteåbanan uppgraderade år 2005 till stax 25 ton (största tillåtna axellast). Dock gjordes 
ingen fullständig uppgradering p.g.a. att det saknades medel. Sammantaget har 
underhållskostnaderna sjunkit efter uppgraderingen, men banförvaltaren varnar för 
ökade underhållskostnader längre fram eftersom tåg med stax 25 ton trafikerar en bana 
som egentligen bör köras med stax 22,5 ton. I uppföljningsrapporten dras därför 
slutsatsen att (sid 29, Banverket, 2009): 

 

”Om t.ex. trafik med högre stax planeras på en bana – med utgångspunkt från en 

samhällsekonomisk bedömning som visat lönsamhet – samtidigt som erforderlig 

investering för att nå den högre standarden av olika skäl inte kan genomföras bör 

framtida högre underhållskostnader till följd av sämre bana och därmed försämrad 

lönsamhet beaktas innan beslut ges om att tillåta tyngre trafik.” 

 
Elektrifiering och banupprustning Ystad-Simrishamn 

Enligt uppföljningspromemorian (Banverket, 2008a) var syftet med elektrifieringen och 
banupprustningen att göra det möjligt att använda samma tågsätt som övriga Skåne 
(snabbare fordon), öka största tillåtna hastighet på delen Ystad-Tomelilla, övergå till 
eldrift samt slopa oskyddade plankorsningar.  

I uppföljningspromemorian anges bedömd och uppföljd kostnad för byte till skarvfritt 
spår och höjd hastighet på delen Ystad-Tomelilla. Den bedömda kostnaden var 181,5 
mnkr i prisnivå 2000, och den faktiska kostnaden uppgick till 258 mkr i prisnivå 2000. 
Kostnaden för spårupprustningen mellan Ystad-Simrishamn uppstår i både JA och UA. 
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De nämnda effekterna i uppföljningspromemorian är minskade utsläpp från tågtrafiken, 
restidsvinster samt säkerhetsvinster (färre plankorsningar). Det förväntade och faktiska 
utfallet av effekterna redovisas i tabell 2.  

 

Tabell 2 Förväntat och faktiskt utfall av effekter efter åtgärd 

Effekt Utfall efter åtgärd 

Förväntat Faktiskt Differens 

Trafikering 

Antal tåg 

 

Resande 

12 dtr/dygn (samma i 
UA och JA) 

 

354 000/år (prognos 
2010) 

12 dtr/dygn 

 

 

Ej redovisat8 

0 

Restidsvinster 

Minskad restid 

 

Bytestidsvinst 

 

6 min 

 

5 min 

 

8 min 

 

?9 

 

+2 

Slopade  

Plankorsningar 

76 68 -8 

Samhällsekonomisk 
lönsamhet 

NNK 

 

 

0,38 

 

 

-0,03 

 

 

Det anges att den minskande lönsamheten framförallt beror på kostnadsökningen. Dock 
finns ingen förklaring till den ökade kostnaden eller till avvikelser från övriga effekter 
av projektet. Någon hänvisning till förkalkyl eller referenser till uppföljningsdata finns 
inte i uppföljningspromemorian. 

 
Dubbelspår Valskog-Arboga 

Bakgrunden till dubbelspårsutbyggnaden var att kapaciteten var för låg med stora 
trafikstörningar som följd. Framtagandet av bra tidtabeller för persontågstrafiken 
försvårades p.g.a. att sträckan var en flaskhals.  

Objektet utgör en mindre del av sträckan Kolbäck-Arboga som i sin tur är ett större 
delprojekt inom Mälarbaneprojektet. Banverket (2008) anger att effekterna av varje 
delprojekt är beroende av hela Mälarbaneprojektet. Ett kriterium för en 
uppföljningsrapport är att effekterna ska vara avgränsbara. 

Uppföljningspromemorian för dubbelspår Valskog-Arboga (Banverket, 20xx) är ett 
exempel på en rapport där informationen är knapphändig. I promemorian anges de 

                                                 
8 Av naturliga skäl finns inte siffror för utfallet 2010 med i uppföljningsrapporten. Dock anges att resande 
år 2008 bedömdes uppgå till 400 000 (Ystad-Tomelilla) och 250 000 (Tomelilla-Simrishamn).   
9 Uppföljningsrapporten anger att bytestidsvinsten inte har gått att följa upp.  
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förväntade effekterna vara kortare restid, utökad persontrafik och ökat resande. Någon 
nivå eller storlek på de förväntade effekterna redovisas ej. Referenser eller 
källhänvisningar till förkalkyl saknas helt i uppföljningspromemorian.  

Vad gäller utfallet av de förväntade effekterna finns en redovisning i olika nivåer 
(Banverket 2008; Banverket 2007). För den förväntade effekten kortare restid anges att 
”En betydande effekt har utfallit men dock inte i nivå med planerad effekt.” Vad gäller 
utökad persontrafik anges att ”Av olika skäl har en uppföljning av effekten inte varit 
möjlig att genomföra eller att jämföra med planerad effekt”. För effekten ökat resande 
anges att ”Uppföljd effekt befinner sig i nivå med eller överstiger planerad effekt.”  

Dessa nivåer på utfallet av förväntad effekt får anses något vaga. Några orsaker till att 
utfallet avviker från förväntad effekt (exempelvis kortare restid) har inte beskrivits. Det 
bör knappast ha varit omöjligt att följa upp effekterna. Däremot kan det varit mer 
kostsamt än utredaren hade budget för. 

 
Olskrokens bangårdsombyggnad 

Objektet öppnades för trafik 2002 och innebär att Bohusbanan länkas på 
Norge/Vänernbanans dubbelspår och att Nordlänken får en dubbelspårsingång till 
Olskroken. Enligt uppföljningspromemorian (Banverket, 2007) var de förväntade 
effekterna minskade restider och möjligheter till ökad trafikering. I och med 
kapacitetsökningen som investeringen innebär förutsågs även att störningarna skulle 
minska. En effekt som förväntades men ansågs svår att kvantifiera var ökad 
tillgänglighet till serviceenheten i Olskrokens vagnhall.  

Beräknad kostnad och uppföljd kostnad för investeringen var 118 mkr respektive 153 
mkr, i 2007 års prisnivå. Någon orsak till den ökade kostnaden anges inte i 
uppföljningspromemorian.  

Uppföljningen av effekter utförs utifrån två olika förkalkyler, dels förkalkylen i 
banutredningen som baseras på en fullt utbyggd Nordlänk år 2010, dels BV basprognos 
2010 som inte omfattar en fullt utbyggd Nordlänk. Uppföljningspromemorian redovisar 
inget utfall för trafikering år 2007. Översiktliga skattningar för antalet resande har dock 
genomförts och den beräknade restidsvinsten bedöms ha utfallit efter åtgärd, dock finns 
inga källhänvisningar till dessa uppskattningar. Antal tåg på Nordlänken 2004 enligt 
tidtabell T04.1 redovisas, men dessa data kan i uppföljningspromemorian endast 
jämföras med prognoserna för utfallet år 2010, dvs. förväntat utfall av åtgärderna år 
2007 redovisas ej.  

Om förkalkylen innebar att objektet skulle öppnas för trafik 2002 så måste kalkylen 
bygga på ett antagande om trafik vid öppningen och en schablonmässig nedräkning av 
transportarbetet från prognosåret. Denna bör kunna beräknas ur en dokumentation 
(åtminstone överslagsmässigt). 
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Tabell 4 Beräknade effekter enligt prognoser 

 Trafikering 1999  Prognos 2010, 
fullt utbyggd 
Nordlänk 

Prognos 2010, ej 
fullt utbyggd 
Nordlänk 

Trafikering 
Norge/Vänernbanan 

Resenärer/år 

 

Tåg/dygn 

 

 

1 500 000 

 

34 

 

 

2 200 000 

 

52 

 

 

1 518 000 

 

5810 

Trafikering 
Bohusbanan 

Resenärer/år 

 

Tåg/dygn 

 

 

Ca 500 000 

 

18 

 

 

1 200 000 

 

40 

 

 

991 000 

 

32 

Restidsvinster  2 minuter11 2 minuter12 

 

En samhällsekonomisk kalkyl har utförts enligt prognos för fullt utbyggd Nordlänk och 
nettonuvärdeskvoten uppgick till 1,8. Även en samhällsekonomisk kalkyl har utförts 
som är baserad på kostnadsutfallet och de effekter som förväntas uppstå 2010 enligt 
prognosen för en ej fullt utbyggd Nordlänk. Nettonuvärdeskvoten uppgår då till 0,4. 

I Banverkets årsredovisning 2007 redovisas utfallet av effekterna kortare restid, utökad 
persontrafik och ökat resande. Enligt årsredovisningen har den förväntade restidsvinsten 
uppnåtts, dock har inte den förväntade ökningen av trafiken och resandet infriats p.g.a. 
att Nordlänken ännu inte är fullt utbyggd. Nettonuvärdeskvoten anges uppgå till <1,20.  

Sammantaget kan VTI konstatera att en användbar uppföljning inte har utförts för 
Olskrokens bangårdsombyggnad. Uppföljningen är utförd 2007 men gör jämförelser 
med förkalkyler vars förväntade effekter uppstår 2010. 
 

Dubbelspår Helsingborg-Kävlinge 

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Helsingborg-Kävlinge fordrade en ny linjedragning 
via Landskrona. Den gamla linjedragningen via Teckomatorp ingår även i objektet. 
Beslutet att sträckan Helsingborg-Kävlinge skulle byggas ut till dubbelspår ingick i 
Stomnätsplan 1994-2003. Planen reviderades 1998-2007. Objektet öppnades för trafik 
2000. 

 

                                                 
10 Att antal tåg förväntas uppgå till 58 per dygn med en ej fullt utbyggd Nordlänk och att resandet då 
skulle öka med endast 18 000 jämfört med 1999 får anses vara en  
11 Genomsnittlig tidsvinst per tåg på Nordlänken. På Bohusbanan och Norge/Vänernbanan är 
genomsnittlig tidsvinst 1,5 minuter respektive 2 minuter. 
12 Bedöms ligga i nivå med det som uppskattats i prognosen för en fullt utbyggd Nordlänk.  
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Den beräknade kostnaden för investeringen var 2 155 mkr (prisnivå 2000) i 
beslutsunderlaget. Utfallet uppgick till 2 325 mkr (prisnivå 2000). I 
uppföljningspromemorian (Banverket, 2005) anges orsakerna till kostnadsavvikelsen 
vara utökad omfattning av projektet med två bangårdar samt ökade arkeologiska 
kostnader. De arkeologiska kostnaderna bedömdes uppgå till 35 mkr, men utfallet blev 
182 mkr. Den totala kostnadsavvikelsen uppgick till 170 mkr, varav 147 mkr består av 
de arkeologiska merkostnaderna.  

De kvantifierbara effekter som har följts upp är trafikering, restid och resande.  

 

Tabell 5 Trafikeringseffekter 

Antal tåg/dygn Prognos UA Trafik 2005 
(enligt tidtabell 
T05.1) 

Trafikförändring i 
underlaget (UA 
jfr JA) 

Trafikförändring 
jfr före 
utbyggnad 

Snabbtåg 14 6 Oförändrad -2 

Interregionaltåg 20 16 Oförändrad +6 

Regionaltåg 28 24 +28 +24 

Lokaltåg via 
Landskrona 

40 54 Oförändrad +12 

Lokaltåg via 
Teckomatorp 

20 30 -12 -12 

Godståg via 
Teckomatorp 

8 10 Oförändrad -5 

 

Tabell 6 Restidseffekter 

Restid i minuter Prognos UA Restid 2005 Restidsvinst (UA 
jfr JA) 

Restidsvinst jfr 
före utbyggnad 

Snabbtåg 21 23 9 9 

Interregionaltåg 25-30 27-28 1-6 7-8 

Regionaltåg 25-30 27-28 1-6 7-8 

Lokaltåg via 
Landskrona 

42 41   

Lokaltåg via 
Teckomatorp 

45 45-48 -8 -7- -10 

 

Tabell 7 Resandeeffekter 

Resande och resandeökning 

Antal resor/dygn i snittet Helsingborg-Landskrona/Teckomatorp 

Resandeprognos UA Resande 2005 Ökning (UA jfr JA) Ökning jfr utbyggnad 

5000-5900 10 800-12 100 50-2200 6000-6300 
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Anledningar till en del avvikelser mellan prognosticerade och uppföljda effekter 
redovisas i uppföljningspromemorian. Huvudorsaken till avvikelser är att många projekt 
som ingick i Stomnätsplan 1994-2003, och som planerats vara klara innan 
färdigställandet av delen Helsingborg-Kävlinge, inte har färdigställts. Exempelvis har 
dubbelspårsutbyggnaden mellan Lund och Kävlinge inte färdigställts innan 
dubbelspårsutbyggnaden Helsingborg-Kävlinge var klar. Detta har påverkat effekterna 
negativt då sträckan Lund-Kävlinge blivit en flaskhals. Först i augusti 2005 blev 
dubbelspårsutbyggnaden mellan Lund och Kävlinge klar. 

Utfallet för restider och restidsvinster överensstämmer med prognosen, förutom för 
interregionaltåg och regionaltåg som har fått en något större restidsvinst. Någon 
anledning till denna avvikelse har inte angetts i uppföljningsrapporten. 

Vad gäller ökningen i antal resande har utfallet överstigit den prognosticerade ökningen 
i Stomnätsplan 1994-2003. Hela Skåne har haft en stark resandeutveckling och utfallet 
överstiger de prognoser som har tagits fram för resandet i Skåne.  

Objektets lönsamhet redovisas ej i uppföljningspromemorian. Enligt Banverkets 
årsredovisning 2005 var beräknad nettonuvärdeskvot 0,35 och uppföljd 0,33.  
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Bilaga 2 VTI:s korrespondens med Trafikverket om ekonomiredovisning 

Jan-Eric Nilssons första brev: 

 

Jan Gilbertsson, Trafikverket   Dnr: 2011/0013-21 

cc. Monica Selahn, Produktivitetskommitten 

 

Hej 

Tack för ditt svarsbrev och beskrivningen av det arbete ni genomför. Jag skulle vilja 
avsluta denna brevkonversation med att förtydliga det vi sa i vår första kontakt och att 
förklara varför vi tror att ni tyvärr inte kommer att lyckas med den strategi ni lagt upp. 

• Produktivitetsmätning är bra, förbättrad produktivitet är ännu bättre. För att 

kunna förbättra produktiviteten måste man ha direkt kontakt med den verklighet 

som finns i verksamheten. Man måste då säkerställa att när en kostnad uppstår 

till följd av ett specifikt projekt så måste en sådan faktura bokas på just det 

projektet, inte något annat. Om man inte gör på det sättet, eller om man i 

efterhand försöker göra justeringar, kommer man ofelbart att ha felaktig 

information om kostnaderna för det man gör. Uppföljningar av felaktigt bokade 

kostnader riskerar att leda till att man drar felaktiga slutsatser och genomför 

förändringar i verksamheten som inte förbättrar produktiviteten. För att komma 

till rätta med detta måste man börja längst ner i verksamheten och etablera 

fungerande rutiner och införa incitament som innebär att den som är 

sanningsenlig i sin kostnadsredovisning inte systematiskt straffas för detta. 

•  Den andra delen av den problembild vi ser är era försök att försöka kategorisera 

de olika typer av projekt som genomförs och av detta dra slutsatser om 

utvecklingen för exempelvis beläggningsåtgärder eller spårbyten. Dilemmat på 

denna punkt är att ni går över ån efter vatten. Det finns många projekt av dessa 

olika typer i era databaser och huvuddelen av dessa är utförandeentreprenader. 

Det innebär att ni i era system har prissatta mängdförteckningar. Genom att 

lägga in dessa i en databas och genomföra en systematisk statistisk analys blir 

det möjligt att se kostnadsbilden för olika åtgärder och från detta dra slutsatser. 

Man låter så att säga underlaget tala för sig själv i ställer för att börja i andra 

änden och bestämma vilka kategorier man ska studera. 

Hoppas ändå att ni får fram relevant information från det stora arbete ni nu 
genomför. 

 

 

Jan-Eric Nilsson 

 
 

 

 
Dokumentdatum: 2011-05-10 Ärendenummer: TRV 2011/2431B  
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Ert datum: [Motpartens datum] Ert ärendenr: [Motpartens ärendeID] 
 
Hej Jan-Eric!  

Nedan finns en uppföljning utifrån ditt brev, 2011-01-14. Vi har också träffats och samtalat om 

de synpunkter som du lyfter fram i ditt brev. Vi delar bilden av att det finns mycket att göra för 

att utveckla vår förmåga att följa och aktivt styra produktivitetsutvecklingen. Det är min 

övertygelse och avsikt att det vi i det pågående projektet ”Extern effektivitet” kommer att 

kunna adressera de utvecklingsbehov du lyfter fram i ditt brev. Vi är i vårt utvecklingsarbete 

fortsatt både intresserade och beroende av ett nära samspel med alla de aktörer som kan 

bidra till en positiv utveckling av Trafikverkets produktivitet och styrförmåga inom detta 
angelägna område. Nedan finns en redogörelse för det utvecklingsarbete som nu pågår och 

planeras samt en första lägesbeskrivning som utgör en utgångspunkt för arbetet. Har du frågor 

eller kommentarer avseende detta är vi självklart intresserade av dessa liksom en fortsatt 

dialog och ett samarbete som bidrar till en ökad produktivitet och styrförmåga.  

Jan Gilbertsson Projektledare Extern effektivitet 

 

 

2011-01-14 Dnr: 2011/0013-21 

 

Lena Erixon, Trafikverket 

Jan Schönbeck, Trafikverket 

Jan Gilbertsson, Trafikverket 

cc. Ulf Niregård, Trafikverket 

 

Hej 

Sedan mer än ett par år har jag drivit ett projekt som handlar om upphandling i offentlig 
sektor. Två delar i detta arbete har handlat om att samla information om upphandlade 
väg- respektive järnvägsinvesteringar och att ställa den kontrakterade kostnaden mot 
faktiskt kostnadsutfall. Om allt går som vi hoppas kommer det också att bli möjligt att 
förklara vad eventuella kostnadsavvikelser beror på och att se hur entreprenadform, 
antal budgivare etc. påverkar utfallet av upphandlingarna. I dagsläget har vi ca 1400 
upphandlade vägprojekt och 550 järnvägsprojekt i databasen; vi har lyckats koppla 
samman ca 900 av vägprojekten med kostnadsutfallet i Agresso medan det inte varit 
möjligt att göra någon sådan koppling i Banverkets material. 

Under resans gång har vi – vi är alltså några stycken på VTI som arbetar med 
närliggande frågor – kommit i kontakt med Produktivitetskommittén, och jag har för 
dem presenterat vårt arbete vid ett par tillfälle. Vid ett seminarium i början av december 
beskrev också Ulf Niregård den utveckling som nu pågår vid Trafikverket för att börja 
mäta produktivitet. 

Efter en del ytterligare kommunikation med Ulf har vi blivit tveksamma till att den linje 
ni valt leder i rätt riktning. Det finns motiv för att på kort sikt genomföra 
informationsinsamling vida en enkät på det sätt som nu görs. Detta kan vara en del i en 
förbättrad förståelse av produktivitetsfrågorna, men utvecklingen därefter är otydlig för 
oss. I synnerhet talar våra erfarenheter för att de system som sedan länge använts i 
Vägverket utgör en mycket god startpunkt för att inte bara mäta produktivitet utan också 
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för att göra bedömningar av vad observationer av eventuella problem och avvikelser 
mellan kontraktssumma och kostnadsutfall beror på. Vi är inte säkra på att 
organisationen genomskådat detta. 

En del av det nödvändiga bakgrundsarbetet för att i ett fortvarighetstillstånd följa 
produktivitetsutvecklingen består i att precisera hur den information som redan 
registreras i ett utvärderingsprotokoll också ska skrivas in i en gemensam databas. En 
annan nödvändig del av arbetet är att förmå regioner och projektledare att använda 
centrala begrepp som objektnummer och prestation (eller vilka beteckningar ni i 
fortsättningen använder) på det sätt som anvisningarna anger. Vi har hittat många 
exempel på att man har egenhändiga lösningar i dessa avseenden. En konsekvens är att 
det för oss krävts ett betydande fotarbete för att kunna jämföra kostnadsutfall med 
avtalad ersättning. Ett exempel på de problem vi sett är att den information som lämnats 
i årsredovisningen under en följd av år om kostnadsavvikelser i större projekt inte är 
möjlig att verifiera när man tittar på beslutet i plan i förhållande till faktisk 
resursförbrukning. Inget talar för att några oegentligheter föreligger men det är givetvis 
djupt otillfredsställande att era system inte fungerar bättre än så. 

Produktivitetsmätning är inget mål i sig utan enbart ett instrument för att få mått på 
kostnaderna för den verksamhet och att få kontroll över kostnadsutvecklingen. Vi menar 
därför att någon måste peka med hela handen in mot organisationen: ”Regering och 
riksdag kräver att vi får kontroll över kostnaderna. Därför måste ni hädanefter registrera 
information om kostnadsutfall på det sätt som ni är instruerade att göra.” Alla försök att 
bygga upp (mer eller mindre permanenta) system för produktivitetsmätning vid sidan av 
det arbete som redan bedrivs är dömt att misslyckas. 

Jag vill å mina och mina kollegors vägnar göra er uppmärksamma på dessa frågor. Vi 
står givetvis till förfogande för förtydligande av detta budskap om ni så önskar. 

Med vänlig hälsning 

 

Jan-Eric Nilsson 


