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Sammanfattning 

 

Att sträva mot en hållbar utveckling, inom alla dess aspekter, är i dagsläget högst aktuellt. Särskilt då 

medvetenheten ökat kring de negativa effekter som exempelvis utsläpp, föroreningar och buller ger 

upphov till. Dessa effekter finns alla närvarande när man utvecklar en av samhällets allra mest vitala 

funktioner, nämligen transportinfrastruktur. Transportsystemen är, och har länge varit, ohållbara då 

bilar och andra motorfordon, som har stor miljöpåverkan, har prioriterats. För att minska utsläppen 

från transporter har Europeiska kommissionen uttryckt att andra typer av transportmedel, som 

kollektivtrafik, gång och cykling, bör ges högre prioritet. Flera stora städer i Europa har infört 

cykelvisioner och planer för att förbättra möjligheterna för att just cykla. Stockholm är en av dessa 

städer och en handfull projekt har därför införts för att rusta upp stadens cykelnät. Trots dessa 

cykelsatsningar görs dock få hållbarhetsanalyser av cykelinfrastrukturprojekt, vilket kan vara 

problematiskt då beslutsfattare ofta saknar adekvat underlag för att motivera investeringar. 

 

Arbetet har undersökt den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten hos ett 

cykelinfrastrukturprojekt genom att jämföra projektets investeringskostnad mot dess samhällsvinster 

via kostnads- och nyttoanalys (CBA). Projektet som har undersökts innefattar en byggnation av en 400 

m lång gång- och cykelbana längs Skärholmsvägen i sydvästra Stockholm. Tidigare har vägen kantats 

av cykelfält på vardera sida och ingen gångväg har funnits längs sträckan. Projektet väntas vara klart 

under 2015 och beräknas kosta 4,16-5 miljoner kronor.  

 

Vid CBA utreds inledningsvis vilka effekter, som projektet ger upphov till, som ska beaktas i 

analysen. I detta arbete har hälsovinst, tidsvinst, bekvämlighetsvinst, olycksriskskillnad och miljövinst 

analyserats. Efter att effekterna kvantifierats omvandlas dessa kvantiteter till monetära termer för att 

kunna jämföras med projektets budget. Värdet för hälsovinster ges av minskad dödsrisk och värdet av 

ett statistiskt liv (VSL), tidsvinsten fås av ökad medelhastighet, bekvämlighetsvinsten beräknas genom 

att cyklisterna separeras från biltrafik, olycksriskskillnaden ges av förändringar i cyklisternas 

trafiksituation och miljövinsten fås av den andel nytillkomna cyklister som tidigare pendlade via bil. 

 

Projektet kommer, enligt utförda beräkningar, resultera i en samhällsnytta på mellan 1,05 miljoner 

kronor och 2,88 miljoner kronor beroende på mängden genomförda antaganden. Den effekt som 

bidrog mest till denna nytta är hälsoeffekter med ett bidrag på mellan 919 000 kr och 2,76 miljoner kr. 

Den effekt som bidrog med minst nytta är miljövinst med ett bidrag på mellan 168 kr och 630 kr. 

Nyttan kan sedan jämföras med projektets budget vilken förmodas minst uppgå till 4.16 miljoner 

kronor. Den planerade kostnaden för projektet uppgår dock till 5 miljoner kronor. Projektet kommer 

alltså slutligen ge upphov till en samhällskostnad på mellan 1,28 miljoner kr och 3,95 miljoner kr 

enligt genomförda beräkningar. 

 

Projektet kan möjligtvis anses vara samhällsekonomiskt gångbart om den procentuella bredden av 

gångbanan även motsvarar dess procentuella kostnad. Sedan miljöeffekten för projektet blev 

försumbar jämfört med övriga effekter kan ytterligare analysverktyg dock behövas för att vidare 

bedöma projektets miljöpåverkan. Detta är en indikation på att CBA är ett ofullständigt analysverktyg 

för att bedöma hållbarhet vad gäller cykelinfrastrukturprojekt.  

 

 
Nyckelord: Kostnads- och nyttoanalys (CBA), Cykel, Infrastruktur, Hälsovinst, Åktidsvärde, 

Bekvämlighetsvinst, Olycksrisk, Miljövinst 

  



Abstract 

 
Striving towards sustainable development, in all of its aspects, is currently exceedingly relevant. 

Particularly since the awareness of the negative side effects caused by emissions, pollution and noise 

have increased. These effects are all present while developing one of society’s most vital functions, 

namely transport infrastructure. The transport system is, and has long been, unsustainable as cars and 

other motor vehicles, having a large environmental impact, have been prioritized. To reduce transport 

emissions the European Commission has stated that other modes of transportation, such as 

commuting, walking and cycling, should be given higher priority. Several major European cities have 

implemented visions and plans to improve the possibility to bicycle. Stockholm is one of these cities 

and a handful of projects have thus been implemented to renovate the city’s cycling network. Despite 

these bicycle investments few sustainability analyses are made for bicycle infrastructure projects, 

which can be problematic since decision makers often lack proper support to justify investments.    

 
This work has examined the social, economic and ecological sustainability of a bicycle infrastructure 

project by comparing the investment costs of the project against its social benefits in a cost-benefit 

analysis (CBA). These benefits include health, time, comfort, accident risk and environment, which 

have been calculated through a cost benefit analysis (CBA). The examined project consists of a 

roughly 440 yard path for pedestrians and bicyclists located along Skärholmsvägen, southwest of the 

Stockholm city centre. Previously the road was lined with two bicycle fields on either side of the road 

with no path for pedestrians existing prior to the renovation. The project is planned to end during 2015 

and the estimated cost amounts to 4,16-5 million SEK. 

 

In a CBA the effects which the project generates are initially investigated to assess which of the effects 

to consider in the analysis. In this work, health benefits, time benefits, comfort benefits, traffic 

accidents and environmental benefits have been analyzed. After the effects have been quantified these 

quantities are converted into monetary values to enable a comparison between the effects and the 

budget of the project. The value for health benefit is determined through decreased mortality risk and 

the value of a statistical life (VSL), the time benefit is calculated through an increased average 

velocity, the comfort benefit is determined through separating cyclists from car traffic, accident risk is 

estimated through the change in the bicyclists traffic conditions and the environmental benefit is 

calculated through the share of new cyclists who previously commuted by car. 

 

The project will, according to performed calculations, result in a societal benefit of in between 1.05 

million SEK and 2.88 million SEK depending on the amount of performed assumptions. The effect 

which contributed the most to this benefit is the health benefit with a contribution of in between 

919,000 SEK and 2.76 million SEK. The effect which contributed the least to the societal benefit is the 

environmental benefit with a contribution of in between 168 SEK and 630 SEK. The benefit can then 

be compared with the budget of the project which is estimated to amount to at least 4.16 million SEK. 

However the planned cost for the project amounts to 5 million SEK. The project will thus eventually 

yield a societal cost of in between 1.28 million SEK and 3.95 million SEK according to the 

calculations performed.   

 

The project can possibly be considered sustainable if the percentage of the width of the path 

corresponds to the percentage of its cost. Since the environmental effect could be neglected in this 

project compared to the other effects additional tools would thus be required to assess the 

environmental aspects of the project. This is an indication of CBA being an incomplete analysis tool to 

assess sustainability. 

 

 

Keywords: Cost Benefit Analysis (CBA), Bicycle, Infrastructure, Health benefit, Time benefit, Comfort 

benefit, Accident risk, Environmental benefit  
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1. Inledning  

Att ha en hållbar utveckling är ett mål som blir allt vanligare i städer (Hedenfelt, 2013). Hållbarhet i 

sin helhet utgår från tre dimensioner; ekonomisk, social och ekologik hållbarhet som alla behöver tas 

hänsyn till. Vad gäller städer, berör hållbar utveckling ofta föroreningar, buller och risk för kemiska 

utsläpp och olyckor. Hållbarhetsproblemen skiljer sig dock mellan städer i västvärlden och städer i 

utvecklings länder. I västvärlden, inklusive Sverige, handlar hållbar utveckling ideligen om 

luftkvalitet, medborgardeltagande, konsumtion och koldioxidutsläpp (Hedenfelt, 2013). Det flesta av 

dessa problem för tankarna till den ekologiska dimensionen, dock är de ekonomiska och sociala 

aspekterna minst lika viktiga för arbetet kring hållbarhet i staden. 

 

Infrastrukturen i städer är de funktioner som krävs för att samhället skall fungera och den spelar därför 

en viktig roll för den hållbara utvecklingen i en stad (Hedenfelt, 2013). En betydande del av 

infrastrukturen är transportsystem. Transportsystemen i våra städer har i synnerhet anpassats för 

bilismen och 53 procent av befolkningen i Sverige reste med bil under en genomsnittlig dag under år 

2011-2012 (Forward, 2014). Den stora utsträckningen av bilåkning är inte hållbar varken vad gäller 

ekologisk eller social hållbarhet. Bilar orsakar problem som luftföroreningar, trafikolyckor, trängsel, 

buller och låg fysisk aktivitet (Forward, 2014).  

 

Ett mer hållbart alternativ av transportmedel jämfört med bil är cykel. Det finns en rad fördelar med 

cykling då det exempelvis har minimal miljöpåverkan och inte i samma utsträckning bidrar till 

luftföroreningar (Horton, 2006). Cykling är något som är tillgängligt för alla då det är billigt och 

flexibelt, men den kanske största fördelen med cykling är dock hälsoeffekterna (Horton, 2006). 

Kollektivtrafiken blir även mer attraktiv med hjälp av förbättrad cykelinfrastruktur då cykelresor till 

och från kollektivtrafik kan förkorta restiden avsevärt (Martens, 2006). Genom att aktivera användaren 

får denne bättre hälsa vilket bidrar till minskad korttidsfrånvaro och risken för övervikt och diabetes 

minskar (Johan de Hartog, et al., 2010), (Sælensminde, 2004), (Meschik, 2012). Det visar sig också att 

graden av jämställdhet är högre bland cyklister i städer där cykeltrafik är vanligt förekommande 

(Pusher & Buehler, 2008). 

 

I Europakommissionens konsekvensanalys av EU:s transportsystem pekar de på att dagens system för 

transporter är ohållbara. De bidrar till stora koldioxidutsläpp, står för största delen av oljeanvändandet 

i världen och orsakar överbelastning i trafiken (Europeiska kommissionen, 2011). För att lösa dessa 

problem vädjar de bland annat att man bör rikta fokus till kollektivtrafik eller icke motordrivna 

transportmedel som just cykel och gång. Det finns alltså ett krav för ökad cykling och i flera stora 

städer i Europa, som London och Amsterdam, har man infört cykelplaner och cykelvisioner för att 

utveckla infrastrukturen till förmån för cykeltrafik.  

 

Även Stockholms Stad har ett projekt vid namn vision 2030 där ett av delmålen är att utveckla stadens 

infrastruktur, med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik (Stockholms stad, 2012). De har även 

infört en cykelplan där de beskriver mål om att bli en cykelstad i stil med t.ex. Köpenhamn 

(Stockholms stad, 2012). Planen uttrycker att en välfungerande cykelstad bland annat ska ha ett 

sammanhängande och framkomligt cykelvägnät samt vara trafiksäker och trygg. Man genomför 

således en rad cykelinfrastrukturprojekt runt om i staden för att rusta upp och utöka Stockholms 

cykelvägnät. 

 

Trots stora cykelsatsningar och infrastrukturprojekt för att öka cykling så utvärderas det dock sällan 

om de är hållbara eller om de utgör någon samhällsekonomisk nytta (Börjesson & Eliasson, 2011). 

Detta är däremot vanligt vid investeringar i andra trafikslag som järnväg och motortrafik. Man har 

dock även på senare tid börjat göra utvärderingar på liknande sätt för cykel men inte i så stor 

utsträckning. Vad detta beror på är osäkert men det finns ett behov för att göra mer utvärderingar kring 

detta (Börjesson & Eliasson, 2011).  
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Den metod som används mest för att utvärdera hållbarhet inom transportsektorn är en metod för att 

beräkna samhällsekonomisk nytta vid namn kostnads- och nyttoanalys (CBA) (Börjesson & Eliasson, 

2011). Denna metodik har först nyligen överförts även till cykelprojekt. Utgångspunken för metoden 

är att identifiera alla relevanta effekter som projektet ger upphov till (ex. utsläpp, olyckskostnader, 

buller, bekvämlighet, säkerhet, tidsvinster och hälsorelaterade effekter). Dessa effekter behöver sedan 

kvantifieras och dessa kvantiteter räknas slutligen om i monetära termer. Man använder sedan denna 

information för att dra slutsatser om huruvida projektet är tillräckligt kostnadseffektivt för att det ska 

utföras. Självklart finns det andra investeringskriterier som avgör om ett projekt bör genomföras, men 

en riktlinje brukar vara att projektet åtminstone måste vara kostnadseffektivt för att ens övervägas. 

Metoden har dock fått kritik för att vissa effekter som värderas är väldigt svåra, om inte omöjliga, att 

uppskatta (Lindvall, 2011). 

 

1.1 Projektbakgrund  
Det projekt som arbetet utvärderar är ett cykelinfrastrukturprojekt längs Skärholmsvägen i Stockholm, 

mellan Lindholmsbacken och Ekholmsvägen, som kommer färdigställas under 2015 (Stockholms 

Stad, Trafikkontoret, 2013). Sträckan, som är drygt 400m lång har tidigare kantats av cykelfält, se 

figur 1.1, på vardera sida av vägen. Dessa kommer, enligt trafikkontoret, att ersättas med en fem meter 

bred, dubbelriktad gång- och cykelbana, där cykelbanan utgör 60 procent av den totala bredden. Denna 

kommer att höjas upp, förflyttas till den västra sidan av vägen samt separeras från bilvägen med en 

skyddszon på en meter som under vintertid kommer att användas som upplag för snömassor. Projektet 

innefattar även ett övergångsställe som anläggs vid den södra änden av sträckan, dessutom ska tre 

lyktstolpar att installeras.  

 

 
Figur 1.1 - Cykelfältets utformning längs Skärholmsvägen innan projektets genomförande (Stockholms Stad, 

Trafikkontoret, 2013). 

 

Nedan redovisas den budget för cykelinfrastrukturprojektet som erhållits från Stockholms stads 

trafikkontor. Sedan projektet vid rapportens färdigställande ej är fullständigt genomfört föreligger viss 

osäkerhet vad gäller projektets faktiska kostnad. Projektet har för närvarande en fastställd kostnad på 

4,16 miljoner kr, dock återstår kostnad för granskning, projektledning samt maskinprovning. 

Projektets slutgiltiga budget uppskattar trafikkontoret till 5 miljoner kr, se tabell 1.1.1 för specifika 

utgiftsposter. 
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Tabell 1.1.1 - Budget för cykelinfrastrukturprojektet. 

Åtgärd Kostnad 

Anbudssumma 3420 tkr 

Projektering 400 tkr 

Byggledning 200 tkr 

Kalkyl 40 tkr 

Belysning 100 tkr 

Granskning (okänd) 

Projektledning (okänd) 

Maskinprovning (okänd) 

Icke fullständig Summa 4160 tkr 

Uppskattad Summa 5000 tkr 
Här presenteras budget för projektet som tillhandahållits av Stockholms stads trafikkontor, kostnader för ej 

avslutade poster står som okända. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att undersöka hållbarheten hos ett cykelinfrastrukturprojekt med avseende 

på ekonomiska, sociala, och ekologiska aspekter.  

 

Detta arbete har som mål att:  

 

 Beräkna kostnadseffektiviteten med avseende på samhällsnytta för cykelprojektet för 

Stockholms stad och övriga intressenter. 

 

 Utreda vilka faktorer som har störst påverkan på projektets hållbarhet. 

 

1.3 Avgränsningar  
Arbetet begränsas till analys av ett specifikt cykelinfrastrukturprojekt där Stockholms stad anlägger en 

gång- och cykelbana. Den aktuella vägsträckan valdes eftersom få andra cykelvägar löper parallellt 

med denna vilket minimerar risken för felbedömningar gällande mängden tillkommande cyklister. 

Enbart användandet av cykelbana utvärderas i arbetet och innefattar således varken gång- eller 

fordonstrafik. Den tid för vilken projektet genererar samhällsnytta avgränsas till den kortaste 

uppskattade livslängden för en cykelbana, vilket är 40 år. Dessutom kommer; 

 

 De hållbarhetseffekter som själva vägarbetet ger upphov till ej behandlas i studien.  

 

 Underhåll av vägbanan ej beaktas då ingen information ännu funnits tillgänglig angående 

dessa kostnader. 

 

 Arbetet ej avgöra huruvida projektet skall genomföras eller ej sedan inga alternativa åtgärder 

analyseras. 

 

 Arbetet beakta effekterna; hälsa, åktidsvärde, trafiksäkerhet och miljö i enlighet med mallar 

och rekommendationer.  

 

 Analysen endast genomföras via kostnads- och nyttoanalys (CBA) för att utvärdera projektets 

hållbarhet.  
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2. Metod 

För att bedöma den samhällsekonomiska nyttan för cykelinfrastrukturprojektet har en kostnads- och 

nyttoanalys (CBA) genomförts. Analysen har utgått från mallar och rekommendationer för CBA av 

cykelinfrastrukturprojekt. Dessa rekommendationer kommer från Naturvårdsverkets rapport för att 

förbättra beslutsunderlag för cykelinvesteringar; Den samhällsekonomiska nyttan av 

cykeltrafikåtgärder (2005), och från en rapport från ASEK (Arbetsgruppen för Samhällsekonomiska 

Kalkylvärden) under uppdrag av Trafikverket; Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för 

transportsektorn (2008, 2015). Just dessa rapporter har använts då de utgivits av två svenska statliga 

verk, varpå dessa anses vara legitima källor. 

 

Analysen har inneburit att först identifiera de effekter som ges upphov till av projektet. Sedan har en 

kvantifiering genomförts för att mäta storleken på effekterna i monetära värden. Värdena för de olika 

vinsterna och kostnaderna av effekterna har sedan summerats för den färdiga cykelvägens livslängd på 

40 år. Värdet som fås fram jämförs sedan med projektets totala budget för att avgöra om projektet är 

hållbart och samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Med hjälp av de monetära värdena för vardera del 

har det även avgjorts hur stor enskild påverkan dessa har för projektets hållbarhet.  

 

Då de effekter som beaktas, enligt rekommendationer från bland annat Naturvårdsverket och ASEK, 

skiljer sig från varandra använder man skilda metoder för att uppskatta deras samhällsnytta eller 

samhällskostnad. Nedan följer valda effekter och de metoder som används för att kvantifiera dem: 

 

 Tidsvärde för åktid med cykel - bekvämlighet & trygghet (SIKA, 2008) (Naturvårdsverket , 

2005) 

o Nyttan av nytillkommande cyklister – ”Rule of half” (Winkler, 2013) 

 

 Trafiksäkerhet – Olycksstatistik & Olyckskostnad enligt (SIKA, 2008) (Erke & Elvik, 2006) 

 

 Hälsa – Dödsfallsstatistik & Värdet av ett statistiskt liv (Statistiska Centralbyrån, 2015) 

(Ashenfelter, 2006) 

 

 Miljö – Korselasticitet mellan tillkomna cyklister och före detta bilister (Börjesson & 

Eliasson, 2011), bilars miljöeffekter enligt (SIKA, 2008) 

 

Fortsättningsvis kommer detta avsnitt att behandla mer ingående hur de olika effekterna kvantifieras 

och analyseras men också hur summeringen av vinsterna och kostnaderna genomförs. 

 

2.1 Genomförande 
Inom denna del av metoden beskrivs mer grundligt om hur beräkningarna av de olika effekterna i 

analysen har genomförts samt vilken data som använts för dessa. Inledningsvis avhandlas viktig 

grundinformation som har varit betydande för att kunna genomföra analysen.  

 

I kostnads- och nyttoanalysen (CBA) för detta projekt har två skattningar gjorts, en låg skattning och 

en bästa skattning, på grund av osäkerheten i beräkningarna av vissa effekter. Den låga skattningen är 

ett mått på den nytta som projektet garanterat ger upphov till, en form av basvärde som inte bygger på 

några större spekulationer eller antaganden. Den bästa skattningen är ett mått på den nytta som 

projektet förmodligen kommer att ge upphov till. Denna skattning innehåller dock fler antaganden och 

därmed även något större osäkerheter.  

 

I och med att beräkningarna i analysen delvis har gjorts utifrån antalet cyklister som cyklar på vägen 

har ett ungefärligt antal tagits fram för detta särskilda projekt. Enligt statistiken från Stockholms stad 

cyklade det tidigare ca.130 st. norrgående och 150 st. södergående på sträckan per dygn (Stockholms 

Stad, Trafikkontoret, 2013). För beräkningar med antalet cyklister i denna analys har ett medelvärde 
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använts från den befintliga statistiken på 140 st. cyklister. Dessa cyklister cyklar, enligt 

schablonvärden från ASEK, i snitt två gånger per dag och 124 dagar per år (SIKA, 2008). 

 

Projektet kommer förmodligen att innebära en ökning i antal cyklister. Denna ökning medför förhöjd 

samhällsnytta i sig, såväl som att samhällsnyttan även ökar för befintliga cyklister. Därför är det 

viktigt att ha ett antal för dessa och att ha med dem i beräkningarna för CBA:n. För liknande projekt 

brukar ökningen för antalet cyklister vara 1-5 procent (Naturvårdsverket , 2005). I detta arbete 

beräknas låga skattningar med att antalet nya cyklister motsvarar 1 procent av det ursprungliga antalet. 

Vad gäller den bästa skattningen används ett medelvärde på 3 utifrån det två procentgränserna. Antalet 

cyklister som väntas tillkomma är då cirka 1-4 stycken för sträckan. De exakta värdena på 1 och 3 

procent av de 140 st. befintliga cyklisterna, som användes i beräkningarna, presenteras tabell 2.1.1.  

 

De kvantifierade värdena för de olika effekterna som projektet ger upphov till är tagna från 

rekommendationer ur Naturvårdsverket(2005), ASEK (2008, 2015) och Trafikverket (2014). Dessa 

rekommendationer har gjorts under specifika årtal och eftersom kostnader från olika årtal inte kan 

jämföras utan vidare uppräknas alla priser till prisnivån för år 2014 via KPI och real BNP (Statistiska 

Centralbyrån, 2015) (Statistiska Centralbyrån, 2015) (Statistiska Centralbyrån, 2015). De 

uppräkningsfaktorer som tagits fram åskådliggörs i tabell 2.1.2. 

 
Tabell 2.1.1 – Beräknat antal nya cyklister. 

 Låg skattning  Bästa skattning  

Antal nya cyklister  1,4 4,2 

Beräknat antal nya cyklister presenteras här, där den låga skattningen innebär att ökningen av cyklister är 1 procent 

medan den bästa skattningen ger en ökning på 3 procent. Procentandelen för den skattningen är ett medelvärde för 

den generella ökningen av cyklister vid liknande projekt på 1-5 procent (Naturvårdsverket , 2005). 

 

 
Tabell 2.1.2 – Uppräksningsfaktorer för prisnivåer 

 2004-2014 2006-2014 2010-2014 

Uppräkningsfaktor 1,3114 1,2052 1,0527 

Faktorer för uppräkning av pris till nivån för 2014. 

 

2.1.1 Åktidsvärde för cyklister 

Att ersätta de ursprungliga cykelfälten, på sträckan som projektet behandlar, med en cykel och 

gångbana kommer innebära en förändring i åktid och bekvämlighet för cyklisterna. Medelhastigheten 

för cykling på cykel- och gångbana är 18 km/h vilket innebär att medelhastigheten kommer att öka 

med 2 km/h (SIKA, 2008). Hastigheterna som används i beräkningarna presenteras i tabell 2.1.1.1 och 

de åktider som dessa resulterar i visas i tabell 2.1.1.2. Hastighetsökningen innebär kortare restid och 

detta i samband med att de som cyklar separeras från bilar, vilket ger en ökad trygghetskänsla, 

kommer att öka bekvämligheten (Naturvårdsverket , 2005).  

 

Kvantifiering av åktidsvärden, ökad bekvämlighet och förbättrad trygghet är dock per definition 

behäftade med osäkerheter. Detta beror på att dessa utgår från subjektiva upplevelser vilka är svåra att 

kvantifiera. Man har i studien (Naturvårdsverket , 2005) ansatt ett tidsvärde på 70kr/h för cyklande på 

cykelväg med utgångspunk från betalningsviljestudier (Breidert, et al., 2006). Därefter har man ansatt 

värden för cykelfält till 80kr/h och blandtrafik till 90kr/h för att inkludera bekvämlighets- och 

trygghetsfaktorer. De åktidsvärden som används i analysen åskådliggörs i tabell 2.1.1.3  

 
Tabell 2.1.1.1 – Hastigheter 

 km/h 

Hastighet före 16 

Hastighet efter 18 

Här presenteras medelhastigheten på cykelvägen före och efter projektets genomförande (Naturvårdsverket , 2005). 
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Tabell 2.1.1.2 – Åktider för sträckan. 

 h min s 

Åktid före 0,025 1,50 90 

Åktid efter 0,022 1,33 80 

Tidsbesparing  0,003 0,17 10 

Åktider för sträckan före och efter projektets genomförande samt skillnaden mellan dessa har tagits fram via 

hastigheterna, som presenteras i tabell 2.1.1.1, samt sträckans längd som är 400 m.  

 

 
Tabell 2.1.1.3 – Kostnad i åktid 

 
kr/h 

Åktidsvärde före (2004) 80 

Åktidsvärde efter (2004) 70 

Här presenteras kostnaden i åktid i 2004 års prisnivå för cykelvägen före och efter projektets genomförande 

(Naturvårdsverket , 2005). 

 

Värden för tidsbesparing och bekvämlighet beräknas först separat och slås sedan samman (SIKA, 

2008). Tidsbesparingsvärdet fås fram, utifrån rekommendationer från (SIKA, 2008), enligt, 

 

 
per resa föreVärde för tidsbesparing Tidsbesparing Åktidsvärde  . (2.1) 

 

Detta multipliceras med 2 för att bestämma tidbesparingsvärdet per cyklist och dag, och det 

multipliceras sedan med antalet cyklister för att få ett totalt värde på tidsvinst per dag. Vidare så 

beräknas värdet för bekvämlighets- och trygghetshöjande åtgärder enligt, 

 

 
  per resa efterVärde för bekvämlighet ochtrygghet Åktid Differens åktidsvärde  .  (2.2) 

 

Det totala värdet för bekvämlighets och trygghetsvinster per dag beräknas på samma sätt som för 

värdet på tidsbesparing.  

 

2.1.1.1 Nyttan av nytillkommande cyklister 

De förbättringar som genomförs på cykelbanan ger endast halv nytta, även kallat ”rule of half”, till de 

nytillkomna cyklisterna då ändringarna i sig kan stimulera en ökning av benägenheten att byta 

färdmedel (Winkler, 2013). Detta betyder att de förbättringar i åktidsvärde och komfort som 

uppkommer efter projektets utförande kan i sig locka till sig fler cyklister. Att dessa cyklister delvis 

väljer att börja cykla på grund av dessa förändringar gör att man inte kan räkna med att de får full 

nytta av den tidsbesparing och bekvämlighetsökning som övriga cyklister erhåller. Nyttan av 

tillkommande cyklister, vad gäller åktid och bekvämlighet, fås alltså fram på samma sätt som för de 

befintliga cyklisterna men halveras. Värdet fås, utifrån rekommendationer från (SIKA, 2008), enligt, 

 

 ,  
2

efter

Tillkommande per resa

Åktidsvärde Tidsbesparing Åktid Differans åktidsvärde
Nytta

  
   (2.3) 

 

För att få det totala värdet per dag multipliceras nyttan med antalet nytillkommande cyklister och 

antalet gånger de cyklar sträckan per dag.  

 

2.1.2 Trafiksäkerhetseffekter 

Satsningar på cykelinfrastruktur ger upphov till både positiva och negativa trafiksäkerhetseffekter. 

Investeringar i förbättrad belysning, tydligare vägmarkeringar, installation av trafiksignaler och 

separation av skilda trafikslag har alla en positiv inverkan i form av minskad olycksrisk 

(Naturvårdsverket , 2005). Cykeln som trafikslag är dock långt osäkrare än både bil och 
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kollektivtrafik, vilket innebär att nytillkomna cyklister utsätts för en större risk än de gjorde innan de 

bytte transportmedel (SIKA, 2008). 

 

Enligt Trafikverket bör antalet olyckor generellt uppskattas inom intervallet 2-3 olyckor per miljon 

cykelkilometer (SIKA, 2008). Olyckrisken varierar dock kraftigt beroende på den typ av 

cykeltrafiksituation som råder. För cykelbana och cykelfält beräknas förändringen genom procentuell 

reduktion av olycksrisken i blandtrafik (Erke & Elvik, 2006). Riskreduktionen för överflyttning från 

blandtrafik till cykelfält och gång- och cykelbana är 35 respektive 4 procent, vilket i detta fall innebär 

att risken ökar (Erke & Elvik, 2006). Värden för olycksstatistik redovisas i tabell 2.1.2.1. Olycksrisken 

sätts till 3 olyckor per en miljon cykelkilometer för cykling i blandtrafik eftersom detta är den mest 

olycksdrabbade typen av cykeltrafiksituation. Den genomsnittliga olyckskostnaden för cyklister 

värderas till 1 miljon kronor enligt Trafikverket (2015).  

 
Tabell 2.1.2.1 – Olycksstatisik 

Uppskattat antal olyckor per Mkm för blandtrafik 3 

Antal olyckor per Mkm reducerat för cykelbana 2,88 

Antal olyckor per Mkm reducerat för cykelfält 1,95 

Olycksökning per Mkm från cykelfält till cykelbana 0,93 

Olyckskostnad per olycka [kr] 1 000 000 

Olycksstatistik för cykling, där de reducerade antalet olyckor hos de olika trafiksituationerna för cykel utgår från 

värdet på antal olyckor för blandtrafik per Mkm. Olyckskostnaden är uttryckt i 2010 års prisnivå (Trafikverket, 

2015). 

 

För befintliga cyklister beräknas trafiksäkerhetskostnaden enligt 

 

 2
1000000

Befintliga

Ökad Olycksrisk
Trafiksäkerhet Antal cyklister Sträcka Olyckskostnad     .  (2.4) 

 

Faktorn 2 är antalet resor som görs per cyklist och dygn och kvoten 1 000 000 används eftersom 

olyckrisken uttrycks i olyckfall per miljon cykelkilometer. Ekvation (2.4) används alltså för att få 

värdet för trafiksäkerheten under en dag.  

 

Trafiksäkerhetsvärdet för nytillkomna cyklister beräknas separat från befintliga cyklister. Olyckrisken 

från andra trafikslag är försumbar i jämförelse med cykling (Trafikverket, 2015). Därför sätts den 

ökade olyckrisken för de nya cyklisterna till antal olyckor per miljon cykelkilometer för cykelbana 

som är 2.88, se tabell 2.1.2.1. Trafiksäkerhetskostnaden för nya cyklister fås fram genom, 

 

 2
1000000

cykelbana

Nya

Olycksrisk
Trafiksäkerhet Antal nya cyklister Sträcka Olyckskostnad     . (2.5) 

 

Även här så är faktorn 2 antalet resor som görs per cyklist och dygn och kvoten 1 000 000 används 

eftersom olyckrisken uttrycks i olyckfall per miljon cykelkilometer. Värdet som fås genom ekvation 

(2.5) är för trafiksäkerhetskostnaden per dygn.  

 

2.1.3 Hälsoeffekter  

Hälsoeffekter är en kontroversiell del av cykel- CBA. Detta beror på att det dels är svårt att definiera 

vilka hälsoeffekter som cyklande ger upphov till och dels för att dubbelräkning kan ske. Enligt studien 

The value of time and external benefits in bicycle appraisal (Börjesson & Eliasson, 2011) är 

hälsoeffekterna så problematiska att de inte bör tas med över huvud taget. De baserar detta på 

svårigheterna att bestämma på vilka grunder cyklister väljer att använda cykeln (Börjesson & Eliasson, 

2011). Om man beaktar hälsoeffekter i en analys samtidigt som cyklisterna väljer att cykla just på 
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grund av dessa så innebär det att man räknar på effekterna dubbelt. Detta beror på att både efterfrågan 

för cykling ökar samtidigt som värdet för cykeltid minskar.  

 

Det är dock välkänt att cykling ger upphov till positiva hälsoeffekter och därför rekommenderas det 

inte att helt räkna bort dessa i analysen (Johan de Hartog, et al., 2010) (Trafikverket, 2014). I en 

rapport från Naturvårdsverket baserar man sina beräkningar på sjukdomar som orsakas av inaktivitet, 

övervikt och fetma (Naturvårdsverket , 2005). De har utgått från sjukdomarna; diabetes, högt 

blodtryck/stroke och hjärtsjukdomar för att sedan undersöka kostnaderna av dessa utifrån 

sjukdomskostnader, produktionsbortfall och välfärdsförluster av för tidig död (Naturvårdsverket , 

2005). Denna metod är bekymmersam då det är svårt att avgöra exakt vilka sjukdomar som cykling 

påverkar samt att det är svårt att få fram relevant statistik kring detta.  

 

Den beräkningsmetod som rekommenderas av Trafikverket utgår från relativa risken (RR) att dö för 

cyklister jämfört med icke-cyklister, vilken är justerad för ålder, kön, utbildningsnivå, annan fysisk 

aktivitet, BMI, blodlipidnivåer, rökning och blodtryck (Trafikverket, 2015), (SIKA, 2008). Den här 

metoden används på grund utav att man inte har kommit fram till något klart samband mellan 

specifika sjukdomar och cykling. Trafikverket har även undersökt studien av Börjesson och Eliasson 

(2011) men har tolkat det som att man bör räkna hälsoeffekter som en separat enhet (Trafikverket, 

2015). Metoden från Trafikverket utgår från värdet av RR som är 0,72, alltså att det är 28 procent 

mindre sannolikhet att dö för en cyklist än en icke-cyklist. Där en cyklist definieras som någon som 

cyklar minst 108 cykeltimmar/år (Trafikverket, 2015).  

 

Enligt metoden från Trafikverket, som används för denna analys, beräknar man värdet för det antal liv 

man sparar från ökad cykling utifrån RR, antal nya cyklister, antalet personer mellan 18-64 år som 

väntas avlida per år (Trafikverket, 2015) samt värdet för ett statistiskt liv (Ashenfelter, 2006). 

Dödsrisken har tagits fram genom statistik från Statistiska Centralbyrån (2015) om befolkningsantal 

och antal döda under 2014. Värdet av statistiskt liv är hämtat från SIKA (2008). Dessa värden som 

används i beräkningarna presenteras i tabell 2.1.3. Hälsovinsterna får enligt 

 

 Vinst för sparade liv RR Antal nya cyklister Andelen döda per år VSL     ,  (2.6) 

 

vilket ger ett årligt värde. Utöver detta behöver man ta hänsyn till att hälsoeffekterna inte har full 

inverkan förrän efter 5 år då hälsoeffekterna ökar gradvis (Trafikverket, 2015). För år 1,2,3 och 4 

erhålls således 20, 40, 60 respektive 80 procent av den totala nyttan.  

 
Tabell 2.1.3 – Statistik för hälsoeffekter. 

Befolkning 18-64 år (2014) 5 849 189 

Antal döda 18-64 år (2014) 10628 

Relativ dödlighet för cyklister (RR) 0,72 

Dödlighet per år 18-64 år 0,001817 

Värdet av ett statistiskt liv [kr] 22 321 000 

Statistik för hälsoeffekter där befolkning och antal döda är taget från Statistiska centralbyrån. Dödligeten är kvoten 

av antal döda per befolkning. Resterande data är från är taget från SIKA (2008). Värdet av ett statistiskt liv är för 

prisnivån 2006 (SIKA, 2008). 

 

2.1.4 Miljö 

Cykling har väldigt låg inverkan på miljö i synnerhet jämfört med bilar (Meschik, 2012). Enligt 

rekommendationerna för cykel-CBA från SIKA (2008) beräknar man enbart de positiva effekterna på 

miljö vid cykelinfrastrukturprojekt genom minskat antal fordonskilometrar från bilkörning. Generellt 

sett är det 10-15 procent av antalet nya cyklister som har bytt från bil och det förmodade antalet 

cyklister som kommer från bilåkning för detta projekt kommer därför vara mindre än 1 st. (Börjesson 

& Eliasson, 2011). För den låga skattningen används andelen 10 procent av de tillkommande 

cyklisterna och för den bästa skattningen används ett medelvärde på 12.5 procent. De exakta värdena 
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på nya cyklister från biltrafik som använts för beräkningarna presenteras i tabell 2.1.4.1. Cyklister som 

bytt från kollektivtrafik är också en aspekt med potentiell påverkan, denna har dock så pass liten effekt 

att den i allmänhet inte räknas med (Naturvårdsverket , 2005). 

 

Kostnaden för miljöpåverkan per fordonskilometer räknat i 2006 års penningvärde var 0,5 kr per 

fordonskilometer för slitage, emissioner exkl. CO2, buller och olyckor (SIKA, 2008). 

Utsläppskostnaden för CO2 var 0,55 - 0,60 kr/kg i 2006 års penningvärde medan nya bilar i genomsnitt 

2013 släppte ut 136 g CO2 per kilometer (SIKA, 2008) (Trafikverket, 2014). Dessa värden presenteras 

även i tabell 2.1.4.2. Den sparade kostnaden i miljöeffekter fås då fram, utifrån rekommendationer från 

SIKA (2008), enligt,  

 

   (   )per dagMiljöbesparing Miljökostnad sträcka Korselasticitet Antal nya cyklister    . (2.7) 

 

Där sträckan är cykelvägens sträcka, den totala miljökostnaden är för utsläpp av bensindrivna bilar och 

korselasticiteten beskriver förhållandet mellan nya cyklister och före detta bilister, vilket enligt lägsta 

skattning är 0,1 och enligt bästa skattning är 0,125. Miljökostnaden i ekvationen innehåller både 

miljökostnaden exklusive CO2-utsläpp och kostnaden för CO2-utsläpp per fordonskilometer. Ekvation 

(2.7) ger ett värde för miljöbesparing per dag.  

 
Tabell 2.1.4.1 - Statistik för nya cyklister. 

Andel nya cyklister från bilar 0,1 0,125 

Nya cyklister från bilar (1,4) 0,14 0,175 

Nya cyklister från bilar (4,2) 0,42 0,525 

Statistik för nya cyklister som kommer från biltrafik baserat på att andelen av nya cyklister som kommer från 

biltrafik är 10-15 procent (Naturvårdsverket , 2005).  

 
Tabell 2.1.4.2 – Miljökostnader. 

Kostnad för miljöeffekter exkl. CO2-utsläpp [kr/km] 0,45 

Utsläpp av CO2 [kg/km] 0,136 

Kostnad för utsläpp av CO2 [kr/kg] 0,55 

Statistik på miljökostnader, där värdet på kostnaden för miljöeffekter exklusive CO2 är taget från naturvårdsverket 

(2005), värdet för utsläpp av CO2 är från trafikverket (2014) och kostnaden för utsläpp av CO2 kommer från SIKA 

(2008). Kostnaden för miljöeffekter och utsläpp av CO2 är i 2004 och 2006 års prisnivå. 

 

2.1.5 Diskonteringsränta 

När ett projekt genomförs är utgifterna huvudsakligen omedelbara medan projektets nytta, i detta fall, 

genereras under hela cykelbanans livslängd. För att kunna jämföra nyttan med kostnaden för projektet 

summerar man den förväntade nyttan över cykelbanans livslängd. Dock är framtida nytta (FV) mindre 

värd än nutida nytta (PV) på grund av att kapital som investeras med tiden skulle öka i värde. Därför 

förminskas den framtida nyttan exponentiellt med en diskonteringsränta (i) för varje år (t) som går. 

Den summerade nyttan från projektets färdigställande till projektets uppskattade livslängd (n) 

beräknas enligt formeln 

 

 
1

/ (1 )
n

t

t

PV FV i


    (2.8) 

 

för att återspegla detta. Summan av nyttan över projektets livslängd kan sedan jämföras med 

investeringskostnaden för att avgöra om projektet är kostnadseffektivt eller ej. 
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3. Resultat  

Den samhällsvinst och samhällskostnad som cykelinfrastrukturprojektet ger upphov till presenteras i 

detta avsnitt. Detta görs för de effekter som beaktats, alltså; åktidsvärde för cyklister inklusive nyttan 

av tillkommande cyklister, trafiksäkerhetseffekter, hälsoeffekter samt miljö. Slutligen har resultat för 

de totala besparingarna tagits fram och redovisas under rubriken totala vinster.  

 

3.1 Åktidsvärde för cyklister 
Här redovisas resultatet för de åktids- och bekvämlighetsbesparingar som cykelinfrastrukturprojektet 

ger upphov till. Detta görs både för befintliga cyklister och för tillkommande cyklister. Hur 

beräkningarna har genomförts behandlas under avsnitt 2.1.1. 

 

3.1.1 Åktidvärde för befintliga cyklister 

Resultaten visar att genom den ändring från cykelfält till cykel- och gångbana, som projektet innebär, 

fås en total åktidsvinst på ca.72 kr per dag och även en bekvämlighets vinst per dag på 72 kr. Detta ger 

i sin tur en total åktidsvinst på cirka 20 000 kr per år. De totala åktidsvärdena, som presenteras i tabell 

3.1.1.1, har beräknats genom ekvation (2.1) och ekvation (2.2) samt värden som återfinns i tabell 

3.1.1.2 och tabell 2.1.1.2-3. Åktidskostnaden per timme i 2014 års prisnivå för de befintliga 

cyklisternas gamla och nya hastighet visas i tabell 3.1.1.1. Dessa värden är uppräknade utifrån de 

siffror som presenteras i tabell 2.1.1.3.  

 
Tabell 3.1.1.1 – Resultattabell för åktidsvärden. 

 kr/resa kr/dag och cyklist kr/år och cyklist tot kr/år  

Åktid 0,29 0,58 72,27 10 118,18 

Bekvämlighet  0,29 0,58 72,27 10 118,18 

Totalt 0,58 1,17 144,55 20 236,36 

Här presenteras den beräknade nyttan för åktidsförbättringen som projektet innebär. Där priset per resa har 

beräknats med hjälp av ekvation (2.1) och (2.2) samt de värden som presenteras i tabell 3.1.1.2 samt tabell 2.1.1.2-3 

(grundtabell). 

 
Tabell 3.1.1.2- Uppräknad kostnad för åktid. 

 
kr/h 

Åktid före (2014) 104,91 

Åktid efter (2014) 91,80 

Kostnad för åktid före och efter projektets genomförande uppräknat, med hjälp av faktorn mellan 2004 och 2014 i 

tabell 2.1.2, till prisnivån för 2014. Ursprungsdata visas i tabell 2.1.1.3. 

 

3.1.2 Nyttan av tillkommande cyklister  

Åktidsvinster som utgörs av nytillkommande cyklister är cirka 100 kr per år för den låga skattningen 

och 300 kr per år för den bästa skattningen. Dessa resultat har tagits fram genom ekvation (2.3) med 

det totala åktidsvärdet per år som återfinns i tabell 3.1.1.1 och presenteras i redovisas i tabell 3.1.2.1.  

 
Tabell 3.1.2.1 - Resultattabell för tillkomna cyklister 

 kr/år 

Bekvämlighet och tid per år för nya cyklister (1,4) 101,18 

Bekvämlighet och tid per år för nya cyklister (4,2) 303,595 
Här presenteras nyttan av tillkomna cyklister enligt den låga och bästa skattningen. Dessa har beräknats enligt 

ekvation (2.3) där den totala bekvämligheten per år är tagen från tabell 3.1.1.1. 
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3.2 Trafiksäkerhetseffekter 
De trafiksäkerhetseffekter som projektet medför innebär samhällsekonomiska kostnader. Det här beror 

på att det är större olycksrisk att cykla på cykel- och gångbana än vad det är att cykla på cykelfält. 

Enligt den låga skattningen är den totala kostnaden för trafiksäkerhet nästan 14 000 kr per år och enligt 

den bästa skattningen är kostnaden cirka 14 900 kr per år. Hur beräkningarna gjorts behandlas i avsnitt 

2.1.2. Beräkningarna har genomförts för både befintliga cyklister och nya cyklister genom ekvation 

(2.4) respektive ekvation (2.5) med värden från tabell 2.1.2.1 och tabell 3.2.1. Resultaten för 

trafiksäkerhetskostnader i olika tidsenheter presenteras i tabell 3.2.2. Tabell 3.2.1 visar värdet för 

olyckskostnader i 2014 år prisnivå som är uppräknat från värdet i tabell 2.1.2.1. 

 
Tabell 3.2.1 – Uppräknad olyckskostnad 

 kr 

Olyckskostnad per olycka 1 052 700 

Olyckskostad per olycka uppräknat enligt till prisnivån för 2014, där ursprungskostnaden finns i tabell 2.1.2.1. 

 
Tabell 3.2.2 - Resultattabell för trafiksäkerhet hos cyklister. 

 kr/dag kr/år 

Befintliga cyklister 109,65 13 596,50 

Nytillkomna cyklister (1,4 st) 3,40 421,05 

Nytillkomna cyklister (4,2 st) 10,19 1 263,16 

Totalt (1,4) 113,04 14 017,56 

Totalt (4,2) 119,84 14 859,66 
Här presenteras de resultat för trafiksäkerhetsvinster som projektet ger upphov till. Värdet per dag har beräknats 

enligt ekvation (2.4) och (2.5) där data har tagits från tabell 2.1.2.1 och tabell 3.2.1. 

 

3.3 Hälsoeffekter 
Hälsovinsterna som uppkommer, då fler cyklister kommer att cykla på sträckan än tidigare, är cirka 

50 000 kr per år för den låga skattningen och 148 000 kr per år för den bästa skattningen. Hur 

beräkningarna har genomförts behandlas i avsnitt 2.1.3. Resultaten för den vinst hälsoeffekterna från 

projektet ger upphov till redovisas i tabell 3.3.1. Dessa värden har tagits fram genom ekvation (2.6) 

med värden i tabell 2.1.3 samt 3.3.2. Värdet för statistiskt liv som presenteras i tabell 2.1.3 är 

uppräknat till 2014 års prisnivå i tabell 3.3.2.  

 
Tabell 3.3.1 - Resultattabell för hälsoeffekter. 

 kr/år 

Hälsoeffekter(1,4) 49 270,75 

Hälsoeffekter(4,2) 147 812,26 

Här presenteras resultaten för de hälsoeffekter som uppstår. Dessa har beräknats med hjälp av ekvation (2.6) där 

data är tagen från tabell 2.1.3 samt 3.3.1. 

 
Tabell 3.3.2 – Uppräknat värde för statistiskt liv 

 kr 

Värdet av ett statistiskt liv 26 901 269 

Värdet för statistiskt liv uppräknat från värdet i tabell 2.1.3 utifrån de uppräkningsfaktorer som återfinns i tabell 

2.1.2. 

 

3.4 Miljö 
Den miljövinst projektet medför då cyklister byter från bil till cykel är enligt den låga skattningen 

cirka 8 kr per år och 31 kr per år för den bästa skattningen. Dessa vinster, som presenteras i tabell 

3.4.1, har beräknats med hjälp utav ekvation (2.7) och data från tabell 2.1.4.1, tabell 2.1.4.2 och tabell 

3.4.1. Mer om hur beräkningarna gjorts behandlas i avsnitt 2.1.4. Miljökostnaderna som återfinns i 

tabell 2.1.4.2 har uppräknats till prisnivån för 2014 vilket presenteras i tabell 3.4.2.  
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Tabell 3.4.1 - Resultattabell för miljöeffekter 

 kr/dag kr/år 

Miljö (1,4 och 0,1) 0,07 8,16 

Miljö (1,4 och 0,125) 0,08 10,21 

Miljö(4,2 och 0,1) 0,20 24,49 

Miljö(4,2 och 0,125) 0,25 30,62 
Här redovisas resultaten för de miljöbesparingar projektet ger upphov till där värdet per dag är beräknat genom 

ekvation (2.7). Data för beräkningarna är tagna från tabell 2.1.4.1, 2.1.4.2 samt 3.4.3. 

 
Tabell 3.4.2 – Uppräknade värden för miljökostnader 

Kostnad för miljöeffekter exkl. CO2-utsläpp [kr/km] 0,51 

Kostnad för utsläpp av CO2 [kr/kg] 0,61 

Värden för miljökostnader uppräknade enligt uppräkningsfaktorerna i tabell 2.1.2 till prisnivån för år 2014 från 

grunddata som återfinns i tabell 2.1.4.2. 

 

3.6 Totala vinster 
Här redovisas de totala samhällsvinster som projektet väntas ge upphov till. Först presenteras de totala 

vinsterna och kostnaderna för alla olika delar; åktidsvärde samt nyttan av tillkommande cyklister, 

trafiksäkerhetseffekter, hälsoeffekter och miljö. Beräkningarna görs för en 40 års period där 

diskontering används enligt rekommendation från ASEK, se avsnitt 2.1.5 Diskonteringsränta. 

Slutligen har den totala samhällsekonomiska vinsten tagits fram genom att räkna samman vinsterna 

och kostnaderna för de separata delarna.  

 

3.6.1 Vinster för de separata delarna  

De totala vinsterna för respektive aspekt har beräknats över en 40 års period med diskonteringsränta, 

se avsnitt 2.1.5. Dessa presenteras i tabell 3.6.1 och utgör en total samhällsvinst på 1.1 miljoner kr för 

den låga skattningen och 2.9 miljoner för den bästa skattningen. Vinsterna per år för de olika finns i 

tabell 3.1.1.2, tabell 3.1.2.1, tabell 3.2.2, tabell 3.3.2, samt 3.4.2. Observera att hälsoeffekter inte ger 

full nytta under de 4 första åren, se avsnitt 2.1.3 Hälsoeffekter.  

 
Tabell 3.6.1.– Resultat av vinsterna för de olika aspekterna under en 40 års period [kr]. 

 Låg skattning Bästa Skattning  

Åktidsvärde 416 560,00 416 560,00 

Nytta av tillkommande cyklister 2 082,80 6 248,40 

Trafiksäkerhet -288 540,00 -305 880,00 

Hälsoeffekter 919 390,00 2 758 200,00 

Miljö 168,07 630,30 

Totalt 1 049 660,87 2 875 758,70 
Här presenteras resultaten av vinsterna för de olika effekterna under en 40 års period. Dessa beräknas genom 

diskonteringsformeln, ekvation(2.8) utifrån de totala sparade kostnaderna per år som finns i tabell 3.1.1.1, tabell 

3.1.2.1, tabell 3.2.2, tabell 3.3.1 och tabell 3.4.1. Observera att nyttan för hälsoeffekter inte räknas fullt de 4 första 

åren, se 2.1.3 Hälsoeffekter.  

 

Det kan tydligt ses att hälsoeffekter utgör den största andelen av de samhällsekonomiska effekterna på 

0,9-2,8 miljoner kr medan miljö har den minsta effekten på 168-630 kr. I figur 3.6.1.1 och figur 

3.6.1.2 visas cirkeldiagram för hur stor andel respektive aspekt utgör på den totala vinsten. 

Hälsovinster står för hela 57 och 79 procent för den låga respektive bästa skattningen samtidigt som 

miljöeffekter står för 0,01 och 0,02 procent. 
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Figur 3.6.1.1 - Cirkeldiagram för hur stora andelar de olika kategorierna utgör totalt sett för den låga skattningen.  

 

 
Figur 3.6.1.2 - Cirkeldiagram för hur stora andelar de olika kategorierna utgör totalt sett för den bästa skattningen. 

 

3.6.2 Total vinst  

Den totala samhällsvinsten för projektet har summerats från värden för alla olika aspekter i tabell 

3.6.1. Resultaten visar att projektet inte skulle löna sig utifrån den nuvarande budgeten. Projektets 

samhällsekonomiska förlust beräknas bli ca.3,95 miljoner kr för den låga skattningen och 2,1 miljoner 

för den bästa skattningen för en budget på 5 miljoner kr. Förlusterna redovisas närmare i tabell 3.6.2. 

där även den beräknade förlusten med en budget på 4,16 miljoner kr återges.  
 

Tabell 3.6.2 Total samhällsvinst för projektet [kr] 

 Budget 5 M Budget 4,16 M 

Låg skattning -3 950 339,13 -3 110 339,13 

Bästa Skattning -2 124 241,30 -1 284 241,30 
Här presenteras den totala samhällsvinsten för projektet som summerats utifrån de värden som visas i tabell 3.6.1. 
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4. Diskussion 

I de beräkningar som genomförts kan man se tydliga skillnader mellan hur stort bidrag de olika 

effekterna har till projektets hållbarhet. Den aspekt som verkar ha betydligt störst inverkan är 

hälsoeffekter som i den låga skattningen står för nästan 60 procent av besparingarna. Jämfört med 

övriga effekter kan man enligt dessa resultat försumma miljöeffekterna och nyttan av tillkommande 

cyklister. Detta beror dels på den låga andelen av nya cyklister som har bytt från bil. Det kan dessutom 

bero på att den externa kostnad man tillskrivit för biltrafik skulle kunna vara underskattad. Eftersom 

den enda aspekten som är direkt kopplad till ekologisk hållbarhet är försumbar så beaktas endast de 

sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet. Detta kan ses som en indikation på att CBA främst 

betraktar just de sociala och ekonomiska aspekterna. Vilket verkar troligt då CBA ofta kompletteras 

med exempelvis multikriterieanalys (MKA) för att vidare undersöka miljöpåverkan. 

 

Enligt de resultat som har tagits fram skulle projektet i båda fallen ge upphov till mindre 

samhällsbesparingar än vad investeringskostnaden utgör. Detta kan delvis bero på att projektet 

innefattar en gångväg som upptar 40 procent av vägens bredd, vilken ej beaktats i arbetet. Om man 

hypotetiskt sett skulle förminska investeringskostnaden med samma procentsats skulle projektet ge 

upphov till en samhällsekonomisk kostnad på 1,4 miljoner kr för den låga skattningen och en 

samhällsekonomisk vinst på 370 000 kr för den bästa skattningen. I detta fiktiva fall skulle projektet 

alltså vara kostnadseffektivt enligt den bästa skattningen. Vi har i arbetet även bortsett från ytterligare 

faktorer som en mindre belysningsförbättring samt ett övergångställe. Då dessa kostnader har 

inkluderats i budgeten utan att några effekter har bedömts så innebär det att kostnadseffektiviteten för 

projektet försämras. Då inget bedömningsunderlag, för dessa åtgärder, stod att finnas under förstudien 

har inverkan av övergångstället och belysningsförbättringen inte kunnat bedömas inom ramen för detta 

arbete. 

 

Den främsta anledningen till att CBA valdes som analysmetod är att den sedan länge är den vanligaste 

metoden för att analysera andra typer av infrastrukturprojekt (Börjesson & Eliasson, 2011). Man har 

dessutom på senare tid börjat utvärdera även cykelinfrastrukturprojekt med hjälp av CBA, i enlighet 

med trafikverkets rekommendationer. Metoden har dock fått kritik för att vissa effekter som värderas 

är väldigt svåra, om inte omöjliga, att uppskatta (Lindvall, 2011). De effekter som avses är främst 

kostnader för miljöförstöring (som inte kan uppskattas korrekt p.g.a. bristande kunskap), ett 

människolivs värde (som ger upphov till svåra etiska frågeställningar) och subjektiva värderingar (som 

per definition är svåra att värdera). Exempelvis är kostnaden för miljöeffekter till följd av växthusgaser 

problematisk att prissätta (Gössling & Choi, 2015). På grund av dessa svårigheter behöver metoden 

även i vissa fall kompletteras för att ta hänsyn till bl.a. inkomstfördelning och miljöpåverkan (SIKA, 

2008). Dessutom jämför metoden oftast ett fåtal lösningar vilket gör att den bästa lösningen av de 

alternativ som jämförts inte nödvändigtvis är den bästa som skulle kunna genomföras (Lindvall, 

2011). 

 

Ett av de antaganden som gjorts i arbetet som har stor inverkan på resultatet är andelen tillkommande 

cyklister. I den lägsta skattningen användes den lägsta siffran ur Naturvårdsverkets (2005) 

uppskattning av ökningen av antalet cyklister vid lokala cykelprojekt. I den bästa skattningen 

användes ett medelvärde men om man istället hade använt det högsta värdet på 5 procent hade det lett 

till ett betydligt större utfall. Dessutom har alla värden som använts tagits i underkant eller varit exakta 

vilket också bidragit till lägre slutsumma. 

 

När förändringar i trafiksäkerhet beräknades gjordes ett par antaganden som bör belysas. Olycksrisken 

minskar med 35 procent då cyklister cyklar i ett cykelfält och med 4 procent då cyklister cyklar på 

cykel- och gångväg (Erke & Elvik, 2006). Dock förklarar inte denna studie vilken utgångspunkt man 

jämfört med för att få fram dessa minskningar. Däremot påstår Naturvårdsverket att utgångspunkten är 

cyklister som cyklar i blandtrafik (Naturvårdsverket , 2005), vilket leder oss att göra samma 

antagande. Anledningen till att färre olyckor tycks förekomma i cykelfält än på cykel- och gångvägar 

beror förmodligen på att det på cykel- och vägbanor uppstår fler konflikter mellan cyklister och 

gående (Erke & Elvik, 2006). Dessutom blir bilister mindre medvetna om cyklisterna vilket ökar 
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olycksrisken för de cyklister som fortsätter att cykla i blandtrafik. Om hastigheten på vägsträckan höjs 

i samband med att cyklisterna flyttas från vägen kan även detta ha ökad olycksrisk som effekt. Man 

skulle dock kunna argumentera för att allvarlighetsgraden hos de olyckor som sker mellan 

gångtrafikanter och cyklister bör vara lägre än den mellan cyklister och motorfordon. Detta skulle 

kunna innebära att den genomsnittliga olyckskostnaden för gång- och cykelbanan minskar. 

 

Utbyggnad av cykelinfrastruktur ger även upphov till vissa något mer svårfångade vinster. En högre 

grad av jämställdhet bland cyklister är exempelvis vanligare hos länder som satsat på att separera 

cykelbanor från motorfordon samt att implementera hastighetsdämpande åtgärder i anslutning till 

bostadsområden (Pusher & Buehler, 2008). Detta för att trafiksäkerhet och lugna cykelförhållanden är 

långt viktigare för kvinnor, barn, äldre och individer med funktionsnedsättning (Pusher & Buehler, 

2008). Förbättrad cykelinfrastruktur medför även ett ökat användande av kollektivtrafik. Denna 

ökning kan attribueras till att cykeln förkortar restiden från dörr till dörr för övrig kollektivtrafik då 

cykeln används för att ta sig till eller från dess hållplatser. Denna förkortade restid medför även att 

cykelsatsningar ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen som färdmedel (Martens, 2006). 

Dessutom bidrar den ökade aktivitet, som cykling innebär, till förbättrad hälsa vilket leder till en 

minskad korttidsfrånvaro. Detta ger i sin tur upphov till en ökad produktivitet och således ett visst mått 

samhällsnytta (Sælensminde, 2004). Vidare kommer de gångtrafikanter som finns i området med 

största sannolikhet erhålla avsevärt ökad rörelsefrihet. Detta eftersom det innan projektets 

genomförande inte fanns någon gångväg i anslutning till det dåvarande cykelfältet. Denna förändring 

skulle möjligtvis, genom ökad gångtrafik, kunna ge upphov till lika stor samhällsvinst som 

cykeltrafiken. 

 

Det är nödvändigt att analysera den här typen av projekt delvis för att utveckla metoden och delvis för 

att cykeln ska kunna bli ett konkurrenskraftigt trafikslag. I takt med att dessa analyser blir allt 

vanligare kommer även dess trovärdighet växa och de kommer förhoppningsvis bli oumbärliga i 

framtiden. Dessutom kommer en popularisering konkretisera och förenkla genomförandet av 

analysmetoden, vilket kommer leda till att fler alternativa utformningar kan undersökas inom varje 

enskilt projekt. Något som är högst fördelaktigt då en av metodens svagheter är den begränsade mängd 

alternativ som oftast kan utvärderas.  

 

I detta arbete har det enbart varit rimligt att utvärdera ett enskilt cykelprojekt på grund av den mängd 

tid som avsatts. Med avseende på denna avgränsning är det svårt att uttala sig om huruvida 

cykelsatsningar överlag är hållbara. Det är även tveksamt om det överhuvudtaget går att utvärdera 

hållbarheten för en enskild vägsträcka då detta riskerar att bortse från övergripande samhällseffekter. 

För att kunna genomföra en fullständig bedömning av hållbarheten för cykeln som transportslag 

fordras således att en hel stadsdel eller stad utvärderas, för att på ett adekvat sätt möjliggöra en 

jämförelse med andra transportmedel. En sådan jämförelse mellan cykeltrafik och biltrafik har utförts i 

Wien, vilket för ekonomisk påverkan på externa kostnader resulterade i att cykling hade en starkt 

positiv effekt medan biltrafiken hade en svagt negativ effekt (Meschik, 2012). Denna typ av 

fullständiga bedömningar skulle även kunna möjliggöras om fler liknande analyser skulle utföras, och 

resultaten från dessa slogs samman. Dock behöver även de övergripande samhällseffekterna av 

cykelsatsningarna undersöks i samband med dessa analyser. 
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5. Slutsatser 

 

 Projektet är möjligtvis hållbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

 Enligt den använda metoden har hälsoeffekter störst påverkan vad gäller projektets 

samhällsnytta. 

 

 Metoden som använts påvisar att den positiva ändringen i miljöpåverkan är försumbar i 

jämförelse med andra aspekter.  

 

 CBA verkar för vissa aspekter vara ofullständigt vad gäller hållbarhetsanalys och kan behöva 

kompletteras med andra metoder. 

 

 På grund av den enkla utformningen av CBA är det lätt att missa relevanta effekter. 

 

 Metoden behöver se ökad användning för att förbättra underlaget för framtida projekt, vilket i 

sin tur kommer att öka metodens trovärdighet samt möjliggöra storskaliga analyser. 
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