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Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025.  

Kvalitetsgranskning av underlaget med fokus på samhällsekonomi. 

av Anna Johansson, Björn Carlén, Anna Mellin och Roger Pyddoke 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Den 14 juni 2013 redovisade Trafikverket ett förslag till trafikslagsövergripande plan 

för transportsystemets utveckling under åren 2014–2025, ett uppdrag verket fick i 

december 2012 av regeringen. Trafikanalys har regeringens uppdrag att granska 

beslutsunderlaget för denna plan. VTI har bistått Trafikanalys i denna granskning. VTI:s 

uppdrag har huvudsakligen avsett underlag för enskilda objekt, så kallade samlade 

effektbedömningar (SEB). VTI har också getts i uppdrag att analysera hur de enskilda 

objektens underlag kan ha påverkat sammansättningen av vilka objekt som ingår i 

planförslaget. 

En viktig iakttagelse är att det i planunderlaget saknas en beskrivning och motivering 

till de övergripande prioriteringar som gjorts. Det är därför inte möjligt att göra en 

bedömning om planförslaget är utformat på ett sätt som följer de instruktioner som 

regeringen gett i sina direktiv. Det är inte heller troligt att de underlag vi analyserat haft 

annat än en relativt liten inverkan på planens sammansättning. Detta då den antals-

mässiga och kostnadsmässiga andelen nya åtgärder som prioriterats in i planen verkar 

vara ytterst liten.  

VTI har i arbetet översiktligt granskat beslutsunderlagen för ett urval av enskilda 

åtgärder, framför allt de samlade effektbedömningar som enligt regeringens direktiv ska 

redovisas för alla namngivna investeringsobjekt som föreslås i planen. VTI har vidare 

översiktligt studerat redovisade metodbeskrivningar för ett antal områden. 

När det gäller beslutsunderlaget för enskilda åtgärder är det positivt att ytterligare steg 

tagits mot att göra dessa jämförbara. Dels genom att nu tydligt specificera vilka 

parametrar, kalkylvärden med mera som ska och har legat till grund för analyserna, dels 

genom att förse de som upprättar de samlade effektbedömningarna med instruktioner 

kring viktiga aspekter som ska redovisas och hur. Trots detta kan VTI se variationer i 

hur dokumenten fylls i och framför allt saknas en hel del information. Exempel på det 

förra är hur icke prissatta effekter hanteras. Exempel på det senare är att det saknas 

information om vilka alternativa åtgärder som inte kvalificerat sig för vidare analys 

respektive information om den studerade åtgärdens beroende till andra åtgärder. 

VTI kan också konstatera att mallen för de samlade effektbedömningarna saknar 

utrymme för viss information som är väsentlig för att bedöma rimligheten i de 

lönsamhetsbedömningar som görs, exempelvis information om utformning av och 

kostnader för jämförelsealternativ liksom om trafikeffekter. Detta är en brist. 

Informationen finns i flera fall i andra underlagsdokument, men sällan i en form som 

gör det möjligt att ge ett säkert omdöme om analysresultaten. Sammantaget gör vi dock 

bedömningen att underlagen ger en rimlig bild av effekterna av de olika åtgärder som 

analyseras.  
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VTI vill dock lyfta fram några områden att vara uppmärksam på i de samlade effekt-

bedömningarna, dels utifrån vad som kan noteras i enskilda bedömningar, dels utifrån 

övergripande instruktioner och metodbeskrivningar. Ett område att vidareutveckla är 

exempelvis hantering av kapacitetsvinster för järnvägsobjekt. Ett annat problematiskt 

område är sammanvägningen av de icke prissatta effekterna och de effekter som är 

beräknade i kalkylen. VTI:s uppfattning är att stort och smått riskerar att blandas och att 

icke prissatta effekter kan få för stor vikt.  

Granskningen föranleder emellertid frågan om de samlade effektbedömningarnas syfte. 

Är det meningen att de ska gå att läsa som ett fristående dokument och vem är i så fall 

den tänkte användaren? Ifall syftet är att dokumentet ska utgöra ett beslutsunderlag och 

informationsmaterial för både beslutsfattare, tjänstemän och medborgare bör 

utformningen ses över. VTI:s uppfattning är att de viktigaste förutsättningarna för 

huruvida åtgärden bör ingå i planen eller inte då tydligare bör framgå. 
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Proposal for a new national transport plan 2014–2025.  

Review of the proposal focusing on impact assessment and cost benefit analysis. 

by Anna Johansson, Björn Carlén, Anna Mellin and Roger Pyddoke 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping. Sweden 

 

 

Summary 

In June 2013, the Swedish Transport Administration (Trafikverket) presented a proposal 

for a new plan for the development of the transport system between 2014 and 2025. 

This new national transport plan (NTP) was a result of a government commission 

received in December 2012. The agency Transport Analysis (Trafikanalys) has been 

commissioned by the government to review the proposal and the associated documents 

that form the basis for decision about the plan. VTI has assisted Trafikanalys in their 

review. VTI has mainly focused on the documents describing the so called overall 

impact assessment, including results from cost benefit analyses, for individual 

investments. VTI has also studied how the overall impact assessments for individual 

investments have been considered in the construction of the proposal for a new NTP. 

One important observation concerning the proposal for a new NTP is that descriptions 

and motivations for the overall priorities being made are absent. As a result, it is not 

possible to state whether or not the construction of the proposed NTP follows the given 

directions from the government. Further, VTI comes to the conclusion that the analyzed 

impact assessments for individual investments have had a small effect on the 

composition of the NTP. This is implied by the fact that the number of new investment 

measures that has been prioritized is extremely low. 

When it comes to the impact assessments and the cost benefit analyses for individual 

investments, VTI can see a development towards more comparable analyses by clearly 

stating used parameters, calculation values, etcetera, and by providing instructions on 

how to carry out the analyses and how to present the results, a development that is 

positive. However, despite these standardization efforts, VTI notes that the 

documentation varies between projects. Steps of the assessment are handled differently, 

for example there is a variation in how non-priced effects are handled in the analyses, 

and requested information is missing, for example requested information about which 

measures are not qualified for the analysis and if there exists any interdependence 

between the analyzed measure and other proposed measures in the NTP. 

Furthermore, VTI observes that the template used for documentation of the impact 

assessments for individual investments, lacks a designated section where information 

crucial for judging if the outcome of the cost benefit analysis are reasonable can be 

presented. Information that are lacking are for example the definition of, and costs 

related to, the baseline scenario and information about the impacts on traffic. VTI’s 

overall conclusion though, is that the reviewed documents altogether provides a fair 

presentation of the impacts of analyzed measures. 

Nevertheless, VTI would like to highlight some areas of concern in impact assessments 

and cost benefit analyses for individual investments. One such area that needs further 

development is methods for calculating benefits from extended capacity within the 

railway system. Another area of concern is how to weigh together priced effects and 
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non-priced effects. By the way this has been done, there is, in VTI’s opinion, a risk of 

confusion of small and major effects which may have the implication that non-priced 

effects are awarded to much emphasis.  

Finally, our review raises a question about the purpose behind the documentation of the 

overall impact assessment and about who the intended readers are. If the documents are 

intended to work as a basis for decision and give relevant information to decision 

makers, officials as well as to the public, the template needs to be revised. According to 

VTI, one improvement is if the crucial circumstances and conditions that affects if a 

measure should be included or not in the NTP could be presented in a clear and 

transparent manner. 
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1 Uppdraget 

Trafikanalys har av regeringen fått i uppdrag att kvalitetsgranska Trafikverkets förslag 

till nationell plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025. I första 

hand ska Trafikanalys granska det planeringsunderlag som ligger till grund för 

förslagen, bl.a. de samhällsekonomiska kalkylerna för enskilda åtgärder respektive 

åtgärdsområden. Trafikanalys ska dock också granska den föreslagna planen i sin helhet 

ur ett antal aspekter som exempelvis samhällsekonomisk effektivitet och uppfyllande av 

de transportpolitiska målen samt hur den möter uppsatta planeringsförutsättningar.  

VTI har på Trafikanalys uppdrag bistått myndigheten i deras granskning. VTI:s uppdrag 

är genomfört i tre delar: 

 Analys av beslutsunderlagen för enskilda åtgärder 

 Övergripande analys av använda prognos- och kalkylmetoder 

 Analys av den samlade planen 

I denna promemoria sammanfattas de viktigaste iakttagelserna ifrån VTI:s granskning. 
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2 Analys av beslutsunderlagen för enskilda åtgärder 

Som grund för den långsiktiga infrastrukturplaneringen finns ett antal principer för hur 

samhällsekonomiska analysmetoder ska tillämpas samt för hur dessa ska dokumenteras 

och redovisas. I detta deluppdrag har VTI studerat hur beslutsunderlaget för enskilda 

kalkyler/analyser ser ut i planförslaget i förhållande till dessa principer. De dokument 

som har stått i fokus är de så kallade samlade effektbedömningar (SEB) som 

Trafikverket ska ha tagit fram för alla namngivna objekt som föreslås i planen, samt för 

olika åtgärdsområden. 

Enligt Trafikverkets egen ”manual” är syftet ”att bedömningen ska utgöra ett 

beslutsunderlag och informationsmaterial för både beslutsfattare, tjänstemän och 

medborgare. Den samlade effektbedömningen ska också fungera som ingång för den 

som vill söka ytterligare information om åtgärden i fråga”.  

Trafikanalys har valt ut ett antal SEB:ar för namngivna objekt av olika karaktär (väg 

respektive järnväg, stora och små, positiv respektive negativ nettonuvärdeskvot, olika 

genomförandefaser samt i olika delar av landet). Dessa har VTI granskat utifrån ett antal 

överenskomna aspekter. Fokus har legat på de objekt som är föreslagna för byggstart 

eller förberedelse till byggstart. Granskade objekt presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 1: Förteckning över de objekt vars samlade effektbedömningar (SEB) har 

granskats, efter namn, beteckning, typ av objekt, nettonuvärdeskvot (NNK) samt total 

investeringskostnad (Åtgärdskostnad) i miljoner kronor i 2013 års prisnivå. 

Namn  Beteckning Väg/Jvg NNK Åtgärds-
kostnad 

E14 Lockne-Optand  VM_059 Väg 1,61 150 

E18 Björkåsmotet-Tpl Skutåsberget  VVA_022 Väg 1,06 397 

E18 Frescati-Bergshamra  VST_200 Väg 2,58 146 

E20 Alingsås-Vårgårda  VVA_013 Väg 0,04 1202 

E22 Förbi Rinkabyholm  VSO_012 Väg 1,45 289 

E22 Tpl Ideon  VSK_042 Väg 13,22 131 

E6.01 Tpl Spillepengen  VSK_004 Väg 0,98 285 

E6.20 Hisingsleden, Södra delen  VVA_009A Väg 2,09 742 

Flemingsberg spår 0   JST_202 Jvg 0,73 410 

Gävle hamn, järnvägsanslutning  BVGv_018 Jvg -0,6 305 

Göteborg-Skövde  BVGb_009 Jvg 2,75 1663 

Händelö  BVSt_031 Jvg 4,51 463 

Kilafors-Holmsveden  BVGv_013 Jvg 0,76 476 

Lund (Högevall)-Flackarp  JSY_200 Jvg 0,83 1088 

Ostlänken (Järna-Nyköping)  BVSt_022 Jvg 0,02 35973 

Rv26 Månseryd-Mullsjö  VSO_028 Väg 1,75 411 

Rv56 Kvicksund-Västjädra  VMN_101 Väg 1,59 96 

Strängnäs-Härad  BVSt_010 Jvg -0,77 1859 

Varberg dubbelspår inkl resecentrum  BVGb_015 Jvg -0,35 3477 

Åstorp-Hässleholm  BVMa_025 Jvg 2,18 73 

Åstorp-Teckomatorp  BVMa_022 Jvg 0,61 255 

Ängelholm-Maria  BVMa_016 Jvg 0,85 2096 
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De frågeställningar som studerats bottnar framför allt i vad som återfinns i direktiven 

från regeringen kring vad underlagen ska innehålla, men också i vad som framkommit 

som problemområden i tidigare granskningar.1 Nedan redovisas VTI:s samlade 

iakttagelser per frågeställning utifrån den genomförda granskningen av enskilda SEB:ar. 

Förutom själva SEB:arna har VTI även studerat det underlagsmaterial för respektive 

SEB som gjorts tillgängligt av Trafikverket för Trafikanalys och VTI:s granskning. 

2.1 Våra iakttagelser 

2.1.1 Åtgärdsvalsstudier och fyrstegsprincipen 

Direktiven för framtagande av planen är tydliga med att alla åtgärder som föreslås ska 

vara analyserade enligt den så kallade fyrstegsprincipen. Av underlagen ska det också 

framgå vilka förslag till alternativa åtgärder som förkastats i enlighet med 

fyrstegsprincipen. 

SEB-mallen har en tabell där det ska anges om åtgärden är ett resultat av en så kallad 

åtgärdsvalstudie. Detta är Trafikverkets metod för att få in fyrstegsprincipen tidigt i 

planeringsprocessen. Det finns i mallen också en särskild rubrik med titeln 

”Fyrstegsanalys”.  

När det gäller åtgärdsvalsstudier anges endast för två av de studerade objekten att 

åtgärden är ett resultat av en åtgärdsvalsstudie.2 I båda fallen hänvisas i SEB:n till en 

genomförd förstudie där dessa åtgärdsvalsstudier ska vara dokumenterade. Det refereras 

till genomförda fyrstegsanalyser i något fler fall, men hänvisningar till dokumentationen 

av de uppgivna analyserna saknas ofta. I ytterligare några fall3 räknas det upp vilka 

åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipens inledande steg som redan genomförts på den 

studerade sträckan. Exempelvis nämns uppsatta hastighetskameror och mitträfflor, men 

det framgår inte om den nu studerade åtgärden har sitt ursprung i en fyrstegsanalys eller 

inte. I flera fall nämns inte fyrstegsanalyser över huvud taget. Det finns, med något 

enstaka undantag4, inte heller någon redovisning av vilka åtgärder som eventuellt 

förkastats i enlighet med fyrstegsprincipen. Det är således svårt att utifrån SEB:arna 

bilda sig en uppfattning om hur effektiv den analyserade åtgärden är i förhållande till 

olika tänkbara alternativa lösningar.  

2.1.2 Åtgärdernas relation/beroende till andra åtgärder 

Enligt direktiven för planarbetet ska planförslaget också beskriva vilka ytterligare 

åtgärder som kan bli aktuella vid genomförandet av den analyserade åtgärden. I inget 

fall som har studerats har andra åtgärder som kan bli aktuella på sikt till följd av att 

analyserad åtgärd beslutas tagits upp i SEB:n. 

Enligt instruktionerna till den som fyller i SEB-mallen ska det exempelvis redovisas om 

åtgärden är del i ett stråk, sammanhang eller åtgärdspaket. Det ska också fyllas i om 

                                                 
1 I bilaga 1 till denna PM redovisas en kortfattad PM med iakttagelser från en liknande granskning av 

beslutsunderlaget från förra planeringsomgången. 
2 De två objekten är Åstorp-Hässleholm (BVMA025) respektive Flemingsberg, ytterligare plattformsspår, 

spår 0 (JST202). 
3 Exempelvis för objekten Björkåsmotet–Tpl Skutberget (VVA_022), Rv56 Kvicksund–Västjädra (VMN 

101) och E20 Alingsås–Vårgårda (VVA_013). 
4 För Åstorp-Hässleholm (BVMA025) redovisas bortvalda analyserade åtgärder i förstudien som SEB:n 

hänvisar till. 
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åtgärden motverkar eller samverkar med andra åtgärder eller om dess effekter är direkt 

beroende av att andra åtgärder genomförs eller vice versa. 

I några granskade fall anges att det finns beroenden till andra åtgärder, exempelvis att 

fler åtgärder planeras på samma sträcka eller att åtgärden är en del i ett större paket. 

Huruvida detta har någon betydelse för genomförandet av aktuell åtgärd framgår oftast 

inte. I de fall där inga beroenden tagits upp finns det för åtminstone en handfull åtgärder 

uppenbart relaterade objekt som föreslås i planen vilka rimligtvis borde påverka 

förutsättningarna/utfallet för den analyserade åtgärden och därför borde ha nämnts i 

SEB:n. 

2.1.3 Utformning av jämförelse- och utredningsalternativ 

Det är genomgående svårt att bedöma om jämförelsealternativet (JA) är rimligt 

utformat. Detta då JA i många fall inte beskrivs alls i SEB:arna eller är otillräckligt 

beskrivet i termer av om någon åtgärd är planerad, eventuella kostnader för detta samt 

vilka trafikeffekter som förväntas. Det ska dock tilläggas att detta framför allt hänger 

ihop med SEB-mallens utformning då fält i mallen och instruktioner för att beskriva JA 

saknas, undantaget en tabell där kostnaden för JA ska redovisas.  

I flertalet fall finns dock underlagsrapporter där mer detaljer återfinns, men inte på den 

nivå som gör det möjligt att bedöma JA. I ungefär hälften av fallen redovisas inte heller 

trafikmängderna i nuläget.  

Vad gäller framtida trafik i utredningsalternativet (UA) redovisas i alla fall trafik-

tillväxttal för det trafikslag som åtgärden gäller. Storleksordningar och rimlighet i dessa 

är dock svåra att bedöma och liknande tillväxttal är inte redovisade för referensscenariot 

(JA). I vissa fall kan projektspecifika anpassningar av en generell prognos göras när det 

finns uppgifter om lokala förutsättningar som inte antas stämma överens med 

prognosantagandena. Enligt uppgifterna i de granskade SEB:arna framgår dock inte att 

sådana projektspecifika anpassningar har gjorts, utan de svar som anges på frågan 

pendlar framför allt mellan ”Nej” och ” Ej angett”. 

2.1.4 Åtgärdskostnader 

Före flesta åtgärder som granskats har inte en ny successiv kalkyl genomförts. I stället 

har prisnivåomräkningar av tidigare kostnadskalkyler gjorts. I fem fall uppges att en ny 

successiv kalkyl har genomförts, men i åtminstone ett fall av dessa (Ostlänken) så är det 

även i detta fall en prisjustering av tidigare kalkyl som genomförts. I ytterligare ett par 

fall är kostnaden uppskattat med en så kallad grov kostnadsindikation.  

I alla studerade fall utom två anges åtgärdskostnaden enbart belasta den nationella 

planen, dvs. inga andra finansiärer anges (enligt tabell 1.5 i SEB). 

2.1.5 Känslighetsanalyser 

Enligt riktlinjerna i ASEK5 ska alla objekt5 analyseras med hög och låg trafiktillväxt, 

högre anläggningskostnad samt högre CO2-värdering. Även planeringsdirektiven 

påpekar att kalkylrisken för de analyserade åtgärderna ska redovisas. Alla granskade 

SEB:ar innehåller inte uppgift om känslighetsanalyser. Detta framgår också av 

                                                 
5 I vissa fall kan några av dessa känslighetsanalyser utgå enligt ASEK5-rekommendationerna. Detta 

beroende på bl.a. åtgärdens storlek. 
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underlagsrapporten till planförslaget kring samhällsekonomi, där Trafikverket skriver 

att orsaken till detta är tidsbrist.  

Det finns möjlighet att även genomföra mer projektspecifika känslighetsanalyser. Detta 

har gjorts i ca en tredjedel av granskade SEB:ar. De alternativ som då analyserats är 

effekten av bl.a. kortare byggtid, ändrad trafikering och inkluderande av icke prissatta 

effekter. I ett fall, Händelö, har en känslighetsanalys av att Ostlänken inte byggs 

genomförts. 

2.1.6 Den samhällsekonomiska kalkylen 

Kalkylerna verkar alla följa ASEK5-värden, detta anges på avsedd plats i tabell 2.1 i 

alla SEB:ar. Det har dock inte varit möjligt att kontrollera parametrar/värderingar 

eftersom dokumentation i de flesta fall inte tillhandahållits på den nivån. Vilken 

underliggande dokumentation av kalkylen som finns varierar från detaljerade 

beskrivningar till att endast vissa antaganden och resultat är dokumenterade och där det 

inte är möjligt att följa hela beräkningsgången. I ett antal fall saknas underliggande 

kalkyldokumentation helt. Det finns dock inga skäl att tro att rekommendationerna 

kring parametrar/värderingar i ASEK5 inte skulle följas. 

Även om det är svårt att avgöra utifrån SEB:arna, och då underliggande kalkyler inte är 

(så detaljerat) dokumenterade, verkar merparten av de samhällsekonomiska kalkylerna 

vid en översiktlig bedömning rimliga och förhållandena mellan de olika delposterna 

likaså. I några fall väcker dock den granskade kalkylen en del frågetecken. De poster 

som då framför allt skulle behöva studeras mer ingående är beräkningen av externa 

effekter (framför allt buller), hanteringen av kapacitetsvinster/minskade förseningar för 

persontrafik på järnväg samt effekter för gods. Framför allt värdet av minskade 

förseningar på järnväg kan vara problematiskt, då det i de granskade fallen är en stor 

kalkylpåverkande post men där det är svårt att kontrollera rimligheten i de beräkningar 

(simuleringar) som gjorts. Mer om detta i nästa kapitel. 

Något som redovisades i SEB:ar framtagna i förra planeringsomgången, och även enligt 

instruktionerna6 ska redovisas nu, är olika nyckeltal för åtgärdernas kostnadseffektivitet 

(tabell 4.3). Trafikverket noterar i underlaget att detta inte är gjort i alla SEB:ar denna 

gång.7 I de av VTI granskade SEB:arna saknas dessa uppgifter i princip helt och utifrån 

de uppgifter som anges är de heller inte möjliga att räkna ut.  

2.1.7 Icke prissatta effekter 

De effekter som inte är möjliga att kvantifiera och/eller värdera i kalkylen och sådant 

som inte ingår fullt ut i kalkylen beskrivs i ett eget avsnitt av SEB:arna. Det kan röra sig 

om intrångseffekter, barriäreffekter och vad som kallas wider economic benefits, men 

också av effekter som ibland är beräknade som exempelvis buller, olyckor och 

ytterligare miljöeffekter. 

Omfattningen av ett antal olika typer av icke prissatta effekter samt beskrivningen av 

dessa varierar mycket mellan olika SEB:ar. I merparten av SEB:arna görs ingen 

uppskattning av storleken på de icke prissatta effekterna utan de beskrivs enbart verbalt. 

Beskrivningarna är oftast mycket kortfattade men får i de flesta fall anses rimliga, dock 

saknas som sagt en möjlighet att bedöma storleksordningen av effekten. Detta gör att 

                                                 
6 Trafikverket, Instruktioner för Samlad effektbedömning, Version 2013-03-22. 
7 Trafikverket, Underlagsrapport–samhällsekonomiska analyser och samlad effektbeskrivning nationell 

plan. 2013 
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det också är svårt att ha en uppfattning kring den bedömda sammanvägda effekten som 

inte ingår i kalkylen. 

I några fall har granskningen identifierat en risk för dubbelräkning, dvs. samma 

nyttoposter som redan finns med i kalkylen återfinns även under icke prissatta effekter. 

Exempel på poster som detta gäller är koldioxidutsläpp och buller. Det har dock inte 

varit möjligt att avgöra vilken betydelse detta har haft för sammanvägningen av prissatta 

och icke prissatta effekter. I något fall finns även risk för överlappningar mellan de 

olika redovisade icke prissatta effekterna. Exempelvis gäller detta dubbelspåret genom 

Varberg där effekterna av minskat buller, positiv påverkan på landskap och minskade 

barriäreffekter alla tas upp som positiva tillkommande effekter samtidigt som reducerat 

intrång tas upp och värderas i en känslighetsanalys där dessa effekter lär ingå i 

värderingen. 

Något som varierar mellan de olika åtgärdernas SEB:ar är hanteringen av effekter under 

byggtiden. Sådana effekter tas upp ibland och i andra fall inte. Det är också olika 

effekter som tas upp, ibland är fokus på störningar i trafiken under byggtiden, ibland på 

utsläpp och intrångseffekter. Det är vidare oklart om de, i de fall de inte nämns, saknas 

på grund av att de bedöms som försumbara eller på grund av att de antas ligga utanför 

kalkylen.  

Delar av de problem som nämns nedan om sammanvägning av prissatta respektive icke 

prissatta effekter uppstår redan här. 

2.1.8 Den samlade lönsamhetsbedömningen 

I princip alla SEB:ar görs en sammanvägning av prissatta och icke prissatta effekter 

vilken resulterar i en samlad bedömning av lönsamheten. Resonemangen kring varför 

sammanvägningen får det resultat som den har saknas dock i de flesta fall eller är 

mycket kortfattade. I några fall blir sammanvägningen självklar, exempelvis då åtgärden 

har en positiv lönsamhetskvot och då de icke prissatta effekterna i huvudsak är positiva, 

och då är behovet av resonemang mindre. I många fall är dock resultatet av en samman-

vägning långt ifrån självklart, i något fall till och med tveksamt. Beskrivningarna av de 

icke prissatta effekterna är som nämnts ovan oftast utan angivande av några storleks-

ordningar och ger ingen vägledning. Den sammanvägning som gjorts innebär dock 

implicit en värdering av storleken på de olika icke prissatta effekterna utan att det blir 

tydligt.  

Ytterligare resonemang om icke prissatta effekter kommer nedan under rubriken 

övergripande.  

2.1.9 Målanalys 

Beskrivningarna av åtgärderna i förhållande till de transportpolitiska målen är överlag 

rimliga men mycket kortfattade. I några fall kan en del frågetecken resas kring 

beskrivningarna kring klimat och energieffektivisering. I några fall är beskrivningarna 

av bidragen till de transportpolitiska målen och bidragen till hållbar utveckling i tre 

dimensioner inte konsistenta. I ett fall är exempelvis ett samhällsekonomiskt olönsamt 

projekt beskrivet som långsiktigt ekonomiskt hållbart.8 Detta är inte nödvändigtvis 

konsistent med rimliga definitioner av begreppet hållbarhet. Andra exempel är när 

övervägande negativa miljöeffekter tas upp i målanalysen under hänsynsmålet (klimat, 

hälsa och landskap) men att åtgärden ändå sammantaget antas bidra till långsiktig 

                                                 
8 Västkustbanan/Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum, BVGb015. 
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ekologisk hållbarhet utan att sammanvägningen som kom till denna slutsats 

kommenteras. Det senare gäller exempelvis Ostlänken. 

SEB-mallen innehåller också utrymme där eventuella målkonflikter ska beskrivas. I 

merparten av de granskade SEB:arna nämns dock inga sådana. De målkonflikter som 

tas upp rör i de flesta fall att ökad tillgänglighet kan medföra negativa konsekvenser i 

form av ökade utsläpp. Just denna målkonflikt fångas väl av kalkylerna. Det går således 

utmärkt att redovisa det samhällsekonomiskt beräknade värdet av de ökade utsläppen 

mot värdet av tidsvinsterna. I några fall skrivs dessutom att ökad tillgänglighet för 

bilister kan stå i konflikt med målen om att öka gång- och cykelandelen. 

I flera fall relaterar diskussionen inte till de faktiska politiska målen. Ett exempel är 

bedömningarna kring klimateffekter och energieffektivitet. Trafikverket ser 

energieffektivitet som ett sätt att se minskad klimatpåverkan, och instruktionerna för 

effektbedömningarna är framtagna utifrån detta perspektiv. Det anlagda perspektivet 

missar att Sverige har ett nationellt energieffektivitetsmål, nämligen att kvoten total 

energianvändning/BNP ska minska med 20 procent fram till 2020.9 Ett annat exempel är 

jämställdhetsmålet där de bedömningsinstruktioner som ges av Trafikverket vilar på 

svag grund. Det är långt ifrån självklart att en förbättrad väg per automatik skulle 

innebära en försämring ur ett jämställdhetsperspektiv, även om det på nationell nivå 

förhåller sig så att det främst är män som kör bil medan kvinnor i högre utsträckning 

åker kollektivt. 

2.1.10 Medfinansiering 

Endast fyra (två vägprojekt; E18 Björkåsmotet-Tpl Skutåsberget och E6.01 Tpl 

Spillepengen, samt två järnvägsprojekt; Strängnäs-Härad och Gävle hamn, 

järnvägsanslutning) av de studerade åtgärderna anges i SEB:arna ha en planerad 

medfinansiering. Enligt uppgifterna i plandokumentet ska dock medfinansiering (och 

ibland finansiering via länsplaner) vara aktuellt i tolv av de studerade fallen. 

I inget fall finns en dokumentation av överenskommelsen bland det tillgängliga 

underlaget. Det saknas också beskrivningar av motiv och nyttor relaterade till 

medfinansieringen, något som ska framgå av underlaget enligt planeringsdirektiven.  

2.1.11 Reflektioner kring den samlade effektbedömningens utformning 

Utifrån den genomförda granskning av SEB:arna kan VTI konstatera att SEB:arna, rätt 

ifyllda, visserligen ger en bild av en åtgärd, men att det är svårt att utifrån den 

beskrivning som ges avgöra om, och på vilka grunder, den bör prioriteras framför andra 

möjliga åtgärder i ett förslag till plan. Nuvarande SEB:ar innehåller också mycket 

information, vilket medför – för att de inte ska bli för omfattade – att beskrivningar 

m.m. blir mycket kortfattade, ibland så korta att de blir nästintill intetsägande och att 

väsentlig information kan ”försvinna” bland alla tabeller. Många av de fält som ska 

fyllas i är också tomma. Detta leder till frågan om vad som är syftet med SEB:arna och 

vem som är den tänkte användaren.  

Som nämnts inledningsvis är syftet med SEB:arna ”att bedömningen ska utgöra ett 

beslutsunderlag och informationsmaterial för både beslutsfattare, tjänstemän och 

medborgare. Den samlade effektbedömningen ska också fungera som ingång för den 

                                                 
9 Att som Trafikverket fokusera på täljaren riskerar att leda fel. Ökad drivmedelsanvändning är fullt 

förenligt med energieffektiviseringsmålet så länge den del av värdet av tillkommande transporter som 

fångas in av BNP-begreppet är tillräckligt högt. 
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som vill söka ytterligare information om åtgärden i fråga”. Om SEB:arna ska fungera 

för dessa syften är det viktigt att det finns tydliga referenser till de källor ur vilka 

SEB:arna hämtar sin information. Det bör också vara lätt att på nätet hitta det 

källmaterial som refereras till. 

Ett mindre ambitiöst syfte kunde vara att sammanfatta de allra viktigaste förutsätt-

ningarna för om projektet bör ingå i plan eller inte. Det skulle då kunna stå t.ex. detta 

projekt föreslås ingå i plan därför att regeringen pekat ut det, eller detta projekt föreslås 

ingå i plan därför att det är lönsamt och för att kapacitetsproblemet enligt 

fyrstegsprincipen inte kan lösas på annat sätt. 

Ett något mer ambitiöst program skulle kunna formuleras så här. SEB:n skulle kunna 

sammanfatta de enligt Trafikverket viktigaste skälen till att ett projekt bör finnas med i 

plan. Det är VTI:s uppfattning att de prissatta effekterna oftast bör väga tyngst för denna 

prioritering. Till detta kan det läggas att icke prissatta effekter ibland kan behöva vägas 

in som viktiga. Vår bedömning är dock att det i sådana fall bör kunna presenteras någon 

form av kvantifierad information om argumentets tyngd. Om det exempelvis handlar 

om intrångsvärden eller effekter på fastighetsvärden så kan dessa effekter bedömas 

kvantitativt även om de inte ingår i kalkylen. Detta antingen genom en separat analys av 

storleksordningen för dessa effekter som tydligt redovisas, eller genom att en indirekt 

värdering görs genom att resonera kring vilka storleksordningar effekterna måste ha för 

att exempelvis kunna få en kalkyl att tippa över från olönsam till lönsam och om detta 

är rimligt. 

Som SEB:arna nu presenteras blandas ofta stort och smått och ingen samlad bedömning 

av olika effekters relativa betydelse ges. Genom att på detta lösa sätt föra in icke 

kvantifierade och icke prissatta effekter med samma emfas som de kvantifierade och 

prissatta effekterna devalveras den betydligt bättre belagda och utforskade information 

som ligger i de prissatta effekterna. Vår uppfattning är att det bör markeras betydligt 

tydligare att informationen om prissatta effekter har en starkare grund. 

VTI har tagit del av dokumentet ” Minnesanteckningar uppföljningsmöte analyser ÅP, 

Stockholm 28–29 augusti 2013”. Där framgår att många medarbetare på Trafikverket 

upplever det som viktigt att utveckla användningen av SEB:arna. Samtidigt är det ytterst 

svårt att förstå om och hur informationen i SEB:arna spelat någon som helst roll för 

prioriteringen i planerna. 

2.1.12 Granskning av SEB:ar i förra planeringsomgången 

VTI genomförde en granskning av SEB:ar även i förra planeringsomgången, då på 

uppdrag av den verksgemensamma arbetsgrupp som kvalitetssäkrade underlaget för den 

gällande planen, ett arbete som utfördes på Vägverkets uppdrag. Eftersom det kan vara 

intressant att jämföra vilka synpunkter som framfördes då med nu, för att se vad som 

eventuellt har förändrats, sammanfattas här de viktigaste iakttagelserna i denna 

promemoria och jämförs kort med granskningen av innevarande planeringsomgång. I 

bilaga 1 till denna promemoria har vi bifogat den promemoria som VTI rapporterade då 

i sin helhet. 

1. Jämförelsealternativet: Då liksom nu saknades tydlig beskrivning av 

jämförelsealternativet. (Se ovan) 

2. Fyrstegsprincipen: Då liksom nu saknades analyser av hur projektens lönsamhet 

skulle påverkas av användningen av ekonomiska styrmedel i enlighet med 

transportpolitiken. (Se ovan) 
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3. Känslighetskalkyler: Då liksom nu påpekades att om syftet med 

känslighetsanalyserna är att analysera sammansättning av planer så bör 

omständigheter som påverkar ett enskilt projekt ligga i fokus. (Se mer nästa 

kapitel) 

4. Förseningseffekter. Då liksom nu kritiserades metoden för att räkna effekter på 

förseningar av järnvägsinvesteringar. (Se mer nästa kapitel) 

5. Kostnadsrisker: Då kritiserades presentationen av successivkalkylernas 

kostnadsrisker. Denna gång har inte dessa kalkylresultat lagts in i alla SEB:ar. 

6. Trafikmängder. Då kritiserades SEB:arna för att inte ha med trafikmängder i 

utgångsläget. Det har funnits en avsikt att ha med trafikmängder denna gång. 

Dessa finns dock endast i vissa fall och har sällan använts för att 

rimlighetsbedöma prognoserna. (Se ovan och i nästa kapitel) 
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3 Övergripande analys av använda prognos- och kalkylmetoder 

Förutom att granska beslutsunderlagen för enskilda åtgärder har VTI övergripande 

granskat vissa aspekter av använda prognos- och kalkylmetoder. Detta utifrån 

tillgängliga metodbeskrivningar i planförslaget och dess underlagsrapporter. Förutom en 

översiktlig granskning av metoderna i sig har VTI också tittat på tydligheten och 

transparensen i själva metodbeskrivningen. Tanken med denna granskning har inte varit 

att i detalj gå in i använda metoder, utan på ett mer översiktligt plan redovisa eventuella 

brister och frågetecken samt förtjänster i använda metoder. 

3.1 Våra iakttagelser 

Arbetet med infrastrukturplaneringen präglas i hög grad av prognos- och kalkylarbetet. 

Stora resurser används och stora ansträngningar görs för att åstadkomma beslutsunder-

lagen. För detta arbete finns riktlinjer att följa såväl för framtagande och dokumentation 

av trafikprognoser som för genomförande av de kalkyler som följer på 

trafikprognoserna. 

3.1.1 Jämförelsealternativ 

I en granskning av den förra planen påpekades att SEB:arna inte beskrev vad 

jämförelsealternativet (JA) är för de enskilda projekten. Så är fallet i hög grad även 

denna gång. 

Även på plannivå är det oklart precis vad som utgjort JA. Det står att alla beslutade 

åtgärder i den nationella transportplanen (NTP) 2010–2021 ingår i det som utgör JA för 

den nu föreslagna planen. Därmed beräknas effekter av en åtgärd som ingått i NTP 

2010–2021 genom att konstruera ett utredningsalternativ där åtgärden dras ifrån JA. 

Detta skapar problem om åtgärden som analyseras är modifierad i förhållande till 

åtgärderna i NTP 2010–2021 eller om åtgärder utgår, eftersom JA då egentligen borde 

ha ändrats. Ett antal objekt uppges att inte vara aktuella längre, det är dock inte möjligt 

att få en heltäckande bild över vilka dessa är då de inte listas utan ett antal exempel 

nämns. Det står heller inget om storleksordningar för de projekt som utgått. Det är 

vidare oklart om åtgärder som utgått/modifierats också tagits bort ur JA. 

Konstruktionen av JA skiljer från tidigare planeringsomgångar utan att denna ändring 

motiveras. Förändringen har dock medfört en likabehandling av väg- och järnvägs-

objekt. I förra planeringsomgången inkluderades alla beslutade väginvesteringar som är 

öppnade för trafik 2010 enligt dåvarande plan (2004–2015) i vägnätet för JA (2020). JA 

utgick alltså inte från att hela planen var byggd på vägsidan, vilket görs nu. För 

järnvägssidan användes dock en liknande konstruktion av JA som denna gång, dvs. 

spårinvesteringar fram till 2020 antogs ske enligt planen. Detta gjorde att vägobjekt 

analyserades genom att de lades till JA, järnvägsobjekt genom att de drogs bort ifrån 

JA. 

3.1.2 Prognosförutsättningar och prognoser 

Trafikverkets prognoser för persontransporter finns dokumenterade i Trafikverket 

2013:055 och för godstransporter i Trafikverket 2013:056. Prognoserna utgår ifrån LU 

2008 som uppdaterats med befolknings- och inkomstutveckling. Befolkningen ökar med 

10 procent och inkomsten med 46 procent till 2030. Vidare används energiprisscenarier 

från IEA (International Energy Agency). Det senare innebär att bensinpriset vid pump 

antas stiga med 25 procent realt till 2030. Energieffektivisering av fordonen leder dock 

till att körkostnaderna för personbilar per kilometer minskar med 2,7 procent. 
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Trafikverkets prognos för persontransporter (Trafikverket 2013:055) innebär att 

infrastrukturen för 2030 innehåller alla vägar och järnvägar i planen för 2010–2021. När 

det gäller trafikering på järnväg så utökas den från nulägesprognosen till prognosen för 

2030 i enlighet med den trafikering som användes i Kapacitetsutredningen. Dock har en 

omräkning av tidtabellerna gjorts som gör att framför allt snabbtågen får en ökad 

beräknad restid, något som medför att restiderna för persontransporter på järnväg ökar 

jämfört med Kapacitetsutredningen (sid 14). Den genomsnittliga biltätheten beräknas 

vidare öka med 30 procent mellan 2010 och 2030 (sid 8). 

När det gäller trafikering för övrig kollektivtrafik anger Trafikverket (sid 14) att samma 

utbud används i såväl nulägesprognosen som i prognosen för 2030 och 2050. Det är 

dock varierande årtal på det utbud som används. Den lokala buss- och spårtrafiken i 

storstadsområdena, samt den långväga busstrafiken, har uppdaterats till 2012 års 

trafikering. Utbudet av intraregional busstrafik utanför de tre storstadsregionerna bygger 

dock på 2006 års trafikering. Flygutbudet bygger på trafikering våren 2012, med 

undantag för trafik till och från Gotland, där trafikering motsvarande 2011 använts. 

Det interregionala persontransportarbetet med bil ökar med 19 procent medan det 

regionala ökar med 39 procent från 2010 till 2030. Det kan jämföras med Trafikanalys 

siffror för utvecklingen mellan 2000 och 2010 när persontransportarbetet med bil ökar 

med ca 6 procent. Om persontransportarbetet med bil fortsätter att öka med samma takt 

till 2030 blir det ca 13 procent. Prognosen avviker således kraftigt från en rak 

framskrivning av trenden de senaste tio åren.  

Det interregionala persontransportarbetet med järnväg ökar med 31 procent medan det 

regionala ökar med 32 procent från 2010 till 2030. Jämfört med Trafikanalys siffror för 

utvecklingen mellan 2000 och 2010 när persontransportarbetet med järnväg ökade med 

ca 35 procent så är det ganska blygsamt. Om trenden skulle fortsätta skulle 

järnvägsresandet öka med ca 80 procent! 

Transportarbetet med gång och cykel beräknas öka med 8 procent till 2030. Ökningen 

mellan 2000 och 2010 var ca 16 procent enligt Trafikanalys. En trendmässig ökning 

från 2010 till 2030 skulle då leda till en ökning med ca 35 procent.  

Det är noterbart att Trafikverket i prognosrapporten (Trafikverket 2013:055) inte 

kommenterar skillnaden mellan prognoserna och utvecklingen de senaste tio åren. 

Däremot kommenteras de i underlagsrapporten med samhällsekonomiska analyser 

(Trafikverket 2012 sid 35–36). Det görs överhuvudtaget sällan försök att analysera 

prognosernas träffsäkerhet. Ett av få undantag är SIKA (2005). Där sägs att 

transportprognoserna tenderar att missa trendbrott och att utfallen tidvis avviker kraftigt 

från prognoserna. Såvitt vi vet har dock inga försök gjorts på senare år att analysera 

vilka de viktigaste orsakerna är till avvikelserna mellan prognoser och utfall. 

En förutsättning som vi inte vet om den finns med i persontransportprognoserna är den 

ökning av banavgifterna som planeras. För godsprognosen anges att inte alla de 

marginalkostnadsbaserade banavgiftskomponenter som föreslås ingå i de framtida 

banavgifterna räknats med (2013:056 sid. 11). 

För godstransportarbetet har Trafikverket som nämnts ovan utarbetat en separat prognos 

(Trafikverket 2013:056). Viktiga förutsättningar förutom Långtidsutredningen och dess 

uppdatering är de beslutade förändringarna av Svaveldirektivet liksom av banavgifterna. 

För de senare har dock inte hela den väntade ökningen använts som grund för 

beräkningarna. Prognoserna för godstransportarbetet i Sverige är att de ökar med 58 

procent för väg, 41 procent för järnväg och 50 procent för sjöfart. Ökningen framför allt 
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på järnväg är till stor del beroende av ökad malmbrytning i norra Sverige. Om ökningen 

till följd av malmbrytningen exkluderas blir ökningen av godstransportarbetet 53 

procent för väg, 19 procent för järnväg och 46 procent för sjöfart. (Trafikverket 

2013:056 sid. 32).  

Från 2000 till 2010 ökade godstransporterna på väg i Sverige mätt i tonkilometer med 2 

procent, på järnväg med 17 procent och till sjöss med 14 procent. Å andra sidan ökade 

godstransporter på väg med 19 procent från 2000 till 2008. Det som sticker ut mest är 

således vägtransporterna som inte ökar i takt med prognoserna. 

Mot bakgrund av dessa iakttagelser drar VTI följande slutsatser. Avvikelserna mellan 

tidigare prognoser och utfall indikerar att prognoserna innehåller osäkerheter. 

Indikationer på viktigare trendbrott bör därför analyseras. Ett sådant tänkbart trendbrott 

är en vikande tillväxt av trafikarbete med bil. Ett annat är det snabbt ökande järnvägs-

resandet. Dessa osäkerheter bör leda till analyser av hur olika planförutsättningar 

påverkar efterfrågeutvecklingen. Osäkerheterna bör också föranleda analyser av hur 

alternativa utvecklingar bör påverka plansammansättningen. 

3.1.3 Trafiktillväxt 

För enskilda investeringsobjekt använder Trafikverket regionala trafiktillväxttal för att 

räkna upp trafiken och därmed transportarbetet på väg och järnväg. Den dokumentation 

vi fått av dessa trafiktillväxttal är ofullständig och redovisar inte hur de beräknats. 

Tidigare uppföljningar (Pyddoke 2011 sid 34) har visat att trafiktillväxten har 

underskattats för enskilda väginvesteringsprojekt. Det är oklart om detta åtgärdats.  

3.1.4 Kalkylvärden och effektsamband för förseningstidsvinster 

Vi har noterat att Trafikverket fortsatt räknar med stora förseningstidsvinster för 

persontransporter vid järnvägsinvesteringar. Vår bedömning är att det sker på ett sätt 

som kan vara obefogat. Metodredovisningen är inte tillräcklig för att kunna bedöma om 

metoden är korrekt. I dokumentet ”Samhällsekonomiska analyser i transportsektorn 

(version 2013-06-13)” anges att ett första villkor för att få räkna med försenings-

tidsvinster är att det förekommer förseningar (sid 170). VTI anser att detta i så fall bör 

dokumenteras med uttag ur lämplig databas. VTI har i två studier (den senaste 

Björklund et.al. 2013) analyserat Trafikverkets databaser för förseningar och konstaterat 

att dessa uppvisar stora brister. Detta gör det tveksamt om det går att etablera 

tillförlitliga samband mellan kapacitetsutnyttjande och förseningar.  

I nästa steg anges att det ska ”bestämmas hur stor del av kapacitetsökningen som 

används till bättre restider och hur stor del som används till minskade förseningar”. 

VTI anser att det senare är en grannlaga uppgift. Kapacitetsutnyttjandet synes ha ökat 

kraftigt de senaste femton åren. Med data från Trafikanalys för åren mellan 2007 och 

2011 beräknas en trafikökning, mätt som miljoner tågkilometer, med 6,5 procent medan 

under samma period längden på järnvägsnätet ökade med cirka 2 procent. Detta 

indikerar att trycket är starkt på Trafikverket att ta ny bankapacitet i anspråk för 

ytterligare tåg (snarare än för att köra snabbare eller för att minska förseningar). I ett 

sådant läge, med historiskt ökat kapacitetsutnyttjande och stort tryck från operatörer om 

att få köra fler tåg, är det därför inte uppenbart trovärdigt att Trafikverket nu skulle 

börja använda stora delar av kapacitetsvinsterna för att åstadkomma ökad rättidighet. 
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3.1.5 Åtgärdskostnader 

Presentationen av kostnadskalkyler har historiskt varit en av planunderlagens svagaste 

punkter. Trafikverket har 2008 infört en ny metod – Succesiv kalkyl – för att uppnå 

bättre träffsäkerhet i kalkylerna. För att underlätta en granskning bör kalkylerna 

presenteras i kortfattade promemorior med de viktigaste posterna och kvalitativa 

bedömningar av vilka de viktigaste kostnadsriskerna är.  

VTI kan konstatera att Trafikverket inför denna planeringsomgång fick i uppdrag att 

kvalitetssäkra nuvarande plan och i detta arbete se över alla kostnadskalkyler. Utfallet 

ifrån denna kvalitetssäkring landade i att kostnaderna för nuvarande plan i sin helhet 

ökar med ca 0,5 procent. Det hade varit intressant att i underlaget till nuvarande 

planförslag följa upp om denna uppgift fortfarande är aktuell eller om förändringar skett 

som påverkar planens innehåll. Vad VTI kan se saknas en sådan analys/redovisning. 

VTI kan också notera att för de objekt som föreslås för byggstart 2014–2016 (i många 

fall redan 2014) saknas annat än GKI (grov kostnadsindikation) när det gäller åtgärds-

kostnaden. Detta rimmar illa med ambitionen att de projekt som föreslås ska vara ha ett 

kvalitetssäkrat beslutsunderlag. Dessutom är den använda kostnadsbeteckningen 

”prognos” problematisk. Den kan stå från allt från en kostnadsprognos för de projekt 

som är i eller nära produktion (och därmed relativt säkra) och de som har ett 

ofullständigt kalkylunderlag och kompletteras senare. 

3.1.6 Känslighetskalkyler 

Som nämnts ovan ska alla objekt enligt riktlinjerna i ASEK510 analyseras med hög och 

låg trafiktillväxt, högre anläggningskostnad samt högre CO2-värdering. Det har 

emellertid konstaterats att känslighetskalkyler för variabler som påverkar alla projekt 

t.ex. ränta, skattefaktor, koldioxidpris m.m. har liten effekt på rangordningen av 

projekten (Börjesson, Eliasson och Lundberg 2012). När det gäller koldioxidpris så 

handlar det här inte om känslighetsanalyser i den meningen att efterfrågan har räknats 

om till följd av ett högre koldioxidpris, utan effekten av en höjd värdering av den 

utsläppsförändring som följer av den studerade åtgärden analyser. Detta är också något 

som Trafikverket själva konstaterar i en underlagsrapport.11 

Till skillnad från ändringar i variabler som påverkar alla objekt lika skulle förändringar 

av vissa projektspecifika omständigheter i större utsträckning kunna påverka om ett 

projekt bör vara med i plan eller inte. En sådan omständighet är risken för att projektet 

kraftigt fördyras genom att det måste byggas på ett annat sätt än som förutsätts i plan. 

En annan är hur mycket trafik det faktiskt kan tänkas bli på den nya infrastrukturen. 

Båda dessa risker bör i större utsträckning analyseras och presenteras i SEB. Vi har som 

nämnts noterat, enligt riktlinjerna i ASEK5, att SEB:arna ofta regelmässigt ska 

innehålla känslighetskalkyler för byggkostnad och risken för mindre trafik. Detta gör 

dock de studerade exemplen endast delvis. 

Trafikverket skriver i en underlagsrapport12 att det dels på grund av att det inte varit 

praktiskt genomförbart för alla verktyg att beräkna vissa känslighetsanalyser, dels på 

grund av tidsbrist inte varit möjligt att genomföra känslighetsanalyser i den omfattning 

                                                 
10 I vissa fall kan några av dessa känslighetsanalyser utgå enligt ASEK5-rekommendationerna. Detta 

beroende på bl.a. åtgärdens storlek. 
11 Trafikverket, Känslighetsanalyser av investeringsobjekt i förslag till nationell transportplan 2014–2025. 
12 Trafikverket, Underlagsrapport – samhällsekonomiska analyser och samlad effektbeskrivning nationell 

plan. 



 

22 VTI notat 37-2013 

som är rekommenderat. Man har till följd av det senare varit tvungen att prioritera bland 

analyserna. En beskrivning av hur denna prioritering skett i praktiken ges men är dock 

svår att tränga igenom.  
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4 Analys av den samlade planen 

Den övergripande frågeställningen för denna delgranskning är om beslutsunderlagen 

som tagits fram under planeringsprocessen gett avtryck i prioriteringarna i planförslaget 

i enlighet med de prioriteringsgrunder som ställts upp av regeringen. Ett krav som ska 

vara uppfyllt är att plandokumentet på ett transparent och tydligt sätt beskriver vilka 

prioriteringar som gjorts, inklusive vilka åtgärder som prioriterats bort, samt vilka 

effekter som förslaget förväntas medföra. Det innebär att det är liknande frågeställ-

ningar som för de enskilda samlade effektbedömningarna som bör studeras för 

plandokumentet. VTI har således exempelvis tittat efter om åtgärderna beskrivs på ett 

allsidigt sätt och om gjorda prioriteringar, bortvalda åtgärder och måluppfyllelsen 

redovisas.  

Att enbart kommentera planen utifrån vår granskning av SEB:arna riskerar att överdriva 

detaljers betydelse och underskatta de mer övergripande frågeställningarna. Under vår 

granskning har vi därför försökt få grepp om hur de övergripande prioriteringarna sett 

ut. Hur stora delar av planen utgörs exempelvis av nya åtgärder som regeringen särskilt 

pekat ut för att ingå i planen i direktiven till Trafikverket, av åtgärder från gällande plan 

respektive av åtgärder som motiveras av kapacitetsutredningen. Information om detta 

saknas i plandokumentet. Vidare torde en viktig poäng med att göra en ny plan vara att 

pröva nya projektidéer mot icke-påbörjade projekt i den gällande planen. Denna 

eventuella prövning saknar i det existerande underlaget helt beskrivning och motivering. 

Mot denna bakgrund framstår de flesta av de brister som vi uppmärksammat i 

granskningen av SEB:arna som relativt små. 

Skulle man däremot prioritera efter beräknad samhällsekonomisk lönsamhet så skulle 

de av oss iakttagna problemens relativa dignitet öka. Eventuella under- eller 

överskattningar av lönsamhet skulle då spela större roll.  

Med detta i minnet vill vi därför påpeka att de brister vi noterat i kalkylunderlagen kan 

ha betydelse för sammansättningen i planen men att de stora dragen i planen troligtvis 

skulle vara desamma även om kalkylerna korrigerades för dessa. 

4.1 Våra iakttagelser 

Metoden för inriktnings- respektive åtgärdsplaneringen har varit föremål för flera 

utredningar det senaste decenniet (Se t.ex. SIKA 2002, SOU 2009:31 och Wärmark 

2012). En iakttagelse som förs fram i Wärmark (2012 sid 19) är att regeringen och 

trafikverken har haft svårt att konkretisera hur planer och åtgärder konkret ska 

motiveras i termer av samhällsekonomisk effektivitet, det transportpolitiska målet och 

fyrstegsprincipen. 

Oavsett precis hur denna konkretion åstadkoms kan man tänka sig att motiven i 

planarbetet i större utsträckning bör redovisas på två nivåer. På projektnivå bör det 

förklaras om projektet är lönsamt eller inte, vilka de viktigaste riskerna för att projektets 

lönsamhet blir mindre än vad som beräknats och vilka de väsentligaste sambanden är 

mellan projektet och andra projekt är. På plannivå är den avgörande frågan om planen 

består av rätt projekt. För att besvara frågan om planens sammansättning behövs 

följande förutsättningar: 
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 Ett rimligt antal ”goda tvåor” (projekt som inte föreslås ingå i planen) bör 

redovisas. 

 De lönsamhetsmässigt viktigaste sambanden mellan planens projekt respektive 

tidigare initierade projekt bör redovisas. 

 En förklaring bör ges av varför olönsamma projekt finns med i planen. 

Presentationen av planer präglas dock sedan lång tid av att varken regeringen eller 

myndigheterna försöker förklara hur de av regeringen utpekade objekten kan motiveras. 

Den föregående planen präglades också av att Trafikverket i de objekt som föreslogs av 

verket hade en hög grad av följsamhet till samhällsekonomisk effektivitet mätt som 

nettonuvärdeskvot (Eliasson och Lundberg 2012). 

I den förra planen13 listas projekt i fyra kategorier: 

1. utpekade och påbörjade  

2. ej rangordnade men fullt finansierade 

3. rangordnade projekt 

4. rangordnade projekt vid ytterligare 15 % ramar. 

En presentation av den nu föreslagna planen med samma utgångspunkter skulle kunna 

ske efter de prioriteringskriterier som presenteras i underlagsrapporten Namngivna 

investeringsåtgärder som Trafikverket uppger sig ha tillämpat för sammansättningen av 

planen. Dessa är: 

1. objektet har pekats ut i regeringens direktiv 

2. objektet ligger i planen för perioden 2010–2021 

3. objektet har prioriterats i kapacitetsutredningen 

4. objektet prioriteras av Trafikverket. 

En sådan redovisning görs inte i föreliggande förslag, dvs. projekt som exempelvis 

utpekats av kapacitetsutredningen redovisas inte samlat. 

För det fjärde kriteriet pekar Trafikverket på att man tillämpat följande kriterier: 

a) samhällsekonomisk lönsamhet (med en samlad effektbedömning) 

b) bidrag till de transportpolitiska målen 

c) åtgärdens möjligheter att lösa en brist för ett utpekat stråk. 

Det vore värdefullt om det för varje projekt som prioriterats av Trafikverket förklarades 

vilka av dessa kriterier som åberopas för att prioritera projektet. 

Att regeringen pekar ut ett objekt innebär att det i första hand är regeringens ansvar att 

motivera att det finns med i plan om det inte kommer med p.g.a lönsamhet. Detta 

utesluter inte att Trafikverket skulle kunna peka på omständigheter som inte fångas av 

kalkylerna men som kan göra det troligt att objektet har effekter som är önskvärda. 

Påbörjade projekt har i tidigare planeringsomgångar fortsatt prioriteras. Däremot pekar 

Trafikverket på att icke-påbörjade projekt kan hamna lägre i prioritet. 

För det fjärde kriteriet tillämpas kriterierna a – c. VTI vill framhålla att en lös 

bedömning av b och c riskerar att innebära dubbelräkning.  

En tänkbar förklaring av sammansättningen av planen vore att för varje objekt i planen 

åtminstone förklara med hänsyn till vilka kriterier projektet kommer med i plan. 

                                                 
13 Trafikverket, Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021, (bilaga 2b). 

 



 

VTI notat 37-2013 25  

Förslagsvis skulle en sådan förklaring kunna göras så här: 

I. Alla projekt som efter åtgärdsvalsanalys kan sägas vara det effektivaste sättet att 

lösa ett visst problem på rangordnas efter nnk. Projekt som på detta sätt kan 

hävdas vara lönsamma och effektiva anses vara motiverade. 

II. Alla projekt som utpekats av regeringen grupperas för sig. Det anges om de 

uppfyller I eller inte. Om projektet inte är lönsamt förklaras vilka ytterligare 

aspekter/intäktsposter som motiverat projektet. 

III. Alla projekt från den tidigare planen och som påbörjats grupperas för sig. Det 

anges om de uppfyller I eller inte. Om projektet inte är lönsamt förklaras vilka 

ytterligare aspekter/intäktsposter som motiverat projektet. 

IV. Alla projekt som prioriterats i kapacitetsutredningen grupperas för sig. Det anges 

om de uppfyller I eller inte. Om projektet inte är lönsamt förklaras vilka 

ytterligare aspekter/intäktsposter som motiverat projektet. 

V. Av trafikverket prioriterade projekt grupperas för sig. Det anges om de uppfyller 

I eller inte. Om projektet inte är lönsamt förklaras vilka ytterligare 

aspekter/intäktsposter som motiverat projektet. 
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Synpunkter från granskningen i förra planomgången 

Roger Pyddoke, 2009-07-14 

Övergripande synpunkter på kalkylering 

I denna promemoria har vi samlat synpunkter som är giltiga för flera av de granskade 

kalkylerna men som inte självklart gäller för alla. 

Jämförelsealternativet (JA) 

Det kan tyckas småaktigt att kommentera detta, men det är viktigt att konstatera om 

man vidtar någon åtgärd i JA eller ej. Oavsett om JA innebär att en åtgärd vidtas eller ej 

bör det sägas i klartext vad JA innebär. 

Fyrstegsprincipen 

En viktig del i fyrstegsprincipen är att generella styrmedel (som skatter och regleringar) 

för att påverka efterfrågan och kapacitetsutnyttjande, analyseras i anslutning till 

analysen av enskilda objekt. Dessa generella styrmedel står endast undantagsvis till 

transportsektorns (eller ett enskilt verks) fulla förfogande. Av detta skäl kan man 

argumentera för att analyser i fyrstegsprincipens anda har störst relevans i analyser av 

de samlade investeringarnas kostnadsvolym och inriktning.  

Dessa analyser är särskilt viktiga för frågor om vissa åtgärders relevans. För 

väginvesteringar i storstäderna kan det finnas en stark samvariation mellan dels 

utsträckningen av tillämpningen av trängselskatten dels nivån på densamma och 

vägprojektets lönsamhet. VTI vill framhålla att lönsamhetens beroende av kapacitets-

avgifter (t.ex. banavgifter och trängselskatter) framöver kommer vara en het fråga. 

Därför bör beslutsunderlagen för den övergripande planeringen vara tydliga om hur 

investeringarnas lönsamhet beror på tillämpningen av dessa styrmedel. Om inte så 

öppnar sig myndigheterna för kritik för att de inte beaktat detta samband. 

Känslighetskalkyler 

En känslighetskalkyl kan ha flera syften. Om man vill analysera frågor som är 

gemensamma för en hel portfölj av tänkbara investeringar, t.ex. hur stor total 

kostnadsvolym investeringar man bör genomföra, finns det anledning att analysera hur 

antalet lönsamma projekt påverkas av variabler som påverkar lönsamhetsnivån på 

likartade projekt någorlunda likformigt. Sådana variabler är räntan och den allmänna 

trafiktillväxten. Vill man analysera vilken inriktningen av åtgärderna som bör väljas, 

t.ex. i vilken utsträckning man bör satsa på trafiksäkerhet, så bör man analysera effekter 

av att kalkylvärden som olycksvärdet eller bullervärdet ändras. En tredje sådan 

övergripande kalkylparameter är värdet på koldioxid. Koldioxidvärdet bör dock vara 

nära knutet till den skatteökning som riksdagen är beredd att lägga på Sverige.  

När man väl fastställt volym och inriktning analyseras enskilda objekt eller åtgärder. Då 

är det mest intressant att analysera faktorer som endast påverkar ett enskilt objekts 

relativa lönsamhet i förhållande till andra objekt i portföljen. Det kan t.ex. gälla 

effekterna av att trafikflödena på just det specifika objektet blir annorlunda eller att 

kostnaderna för just det objektet förändras. Då är det mindre intressant att göra 

känslighetskalkyler för de ovan nämnda kalkylvärden som påverkar alla objekt 

någorlunda likformigt. 
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Jag noterar att en tydlig distinktion av dessa syften inte verkar ha upprätthållits för 

känslighetsanalyserna. Investeringskostnaden för det enskilda objektet har mycket 

riktigt analyserats, men samtidigt har allmän trafiktillväxt och CO2 värdet ha 

analyserats. De senare båda värdena påverkar alla objekt likformigt och bör därför 

hellre analyseras på plannivå 

Ett ytterligare problem med hanteringen av CO2 är att analyserna för åtgärdsplanen 

verkar räkna med olika koldioxidpriser för bensin i form av koldioxidskatten och för 

den allmänna samhällsekonomiska värderingen av utsläpp. Detta accentueras ännu mer 

när man gör känslighetsberäkningar med högre CO2 värden för den allmänna samhälls-

ekonomiska värderingen (men inte högre koldioxidskatter på bensin). 

En effektiv politik för att minska koldioxidutsläpp förutsätter att alla aktörer betalar 

samma kostnad på marginalen för att släppa ut koldioxid. Det innebär att det samhälls-

ekonomiska kalkylvärdet och bensinskatten helst bör vara desamma. Alla avvikelser 

från denna princip leder till merkostnader för samhällsekonomin.  

Volume-delay i tätort och för stora vägar samt trafikgenerering 

För stora objekt i storstäder (i synnerhet 6 och 8 fältsvägar samt tunnlar) kan inte 

effektsambanden beskrivas som beprövade och säkra. Finner ingen diskussion om det.  

Denna osäkerhet accentueras eventuellt också av om det finns ytterligare trafik-

genereringseffekter av ny kapacitet i och nära stora städer. Detta är en omdiskuterad 

effekt som endast kan sägas vara en hypotes för Sverige. En jämförelse som gjorts (Leif 

Carlsson, Vägverket) av en prognos och trafikflödena i Södra länken i Stockholm 

indikerar att trafikflöden kan vara 30 procent större än beräknat i prognosen. En del av 

denna skillnad kan bero på skillnader mellan antagna omvärldsförutsättningar och 

faktiskt utfall. Det kan dock inte uteslutas att modellerna inte fullt ut fångar in de 

förbättringar som den nya vägen innebär. 

Sammantaget leder dessa svårigheter till att alla förutsägelser om hur restidsosäkerhet 

och förseningar kommer att påverkas är mycket osäkra. 

Förseningseffekter på järnväg 

För järnväg saknas en etablerad metod för att beräkna förseningseffekter. Den gemen-

samma projektledningen för åtgärdsplaneringen lär ha uttalat att alla effekter bör 

beräknas utifrån optimala tidtabeller både i JA och UA. Min uppfattning är att oavsett 

hur man räknar hem effekter på förseningar så är det inte en självklar del av kalkylen. 

Denna del kräver därför särskild motivering. Dessa effekter har bara i några fall och i 

begränsad utsträckning givits sådana metodförklaringar. 

Kostnader och kostnadsöverskridanden 

Successivkalkyleringen som ASEK 4 rekommenderar verkar ha svag grund i empirin 

för faktiska kostnadsöverdrag i Sverige. VTI har beräknat genomsnittligt kostnads-

överdrag och standardavvikelse i Vägverkets och Banverkets projekt som avslutats 

under perioden 2000 till 2006. Vägverket överskred kostnaderna med i genomsnitt 12 

procent och hade en standardavvikelse på 20 procentenheter. Banverket hade ett 

kostnadsöverskridande med 28 procent och en standardavvikelse på 52 procentenheter. 

Om man antar att kostnadsutfallet är normalfördelat, så kommer kostnadsutfallet med 

cirka 85 procents säkerhet att ligga under medelvärdet och en standardavvikelse. För 
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Vägverkets kalkyler betyder det att ett kostnadsöverskridande med 32 procent ger 85 

procents säkerhet och för Banverket att 80 procents överskridande ger 85 procents 

säkerhet! Jämfört med dessa siffror är de kostnadsöverskridanden som anges i SEB-

dokumenten betydligt lägre. 

Ett skäl till överskridanden kan vara att utredningsalternativen inte är tillräckligt 

noggrant beskrivna med avseende på nödvändiga miljöåtgärder. Då tillkommer 

kostnader i efterhand. 

Bullervärdering 

Genomgående så har inte bullereffekter prissatts (värderats). Alldeles nyligen lades en 

ny kalkylsnurra som beställts av Vägverket upp på nätet: 

http://www.tvane.se/vti_asek_prel/ 

Med den kan en approximativ beräkning kunna göras av bullereffekten. I rättvisans 

namn måste jag dock framhålla att denna inte fanns när dessa kalkyler gjordes. 

Långsiktig hållbarhet och fördelningseffekter 

Tolkningen av långsiktig hållbarhet verkar oklar. Ett problem är att målet är så vagt att 

nästan vad som helst kan vara ett bidrag. Frågan är om det är meningsfullt att ha med 

texter om det. 

Det samma gäller fördelningseffekter. 

Trafikmängder 

Vägverket har ambitionen att flöden i utgångsläge och prognosläge ska redovisas i SEB. 

Detta har man dock inte hunnit lägga till. I de studerade objekten har i förekommande 

fall flöden redovisats i särskilda promemorior. Prognoserna för flöden utgår ifrån goda 

och offentliga data som inte ifrågasätts. Idealiskt sett skulle det dock vara intressant 

med flöden i det gamla nätet för basåret 2006. För väginvesteringar är detta behov enligt 

min bedömning inte så akut.  

För järnvägsinvesteringar är statistiken och flödesmätningar i stor utsträckning hemliga 

och kan inte användas för kalibrering. Därför bör för järnvägsinvesteringar, förutom 

trafikmängder i JA och UA, även ”dagens” (dvs. 2006 års) trafikmängder redovisas i 

den mån som Banverket har tillgång till offentlig information.  

http://www.tvane.se/vti_asek_prel/
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