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Allt har en kostnad, om inte annat så i form av en alternativkostnad; det vill säga den 

avkastning man skulle ha fått om resurserna hade använts på något annat sätt. 
(Klas Eklund, 2001) 
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Då stora vägprojekt ska utredas genomförs en samhällsekonomisk kalkyl för att ta reda på hur 
stor nyttan av projektet blir för samhället. Det kan vara komplicerat att ekonomiskt värdera de 
olika ingående delarna samt att veta vilka parametrar som verkligen ger effekt i projektet. I 
storstäderna gör den högre tätheten att andra konsekvenser för ekonomin, miljön, 
kapacitetsutnyttjande med mera blir annorlunda än på landsbygden, andra brister uppkommer 
i beräkningsverktygen. Utifrån en belysning av de problem som finns i dagens 
beräkningsmetod ges förslag till utveckling av beräkningsverktyget EVA (Effektberäkning 
vid väganalyser) och Effektsamband 2000 genom att ta fram förslag för hur kostnader 
eventuellt skulle kunna hanteras i beräkningarna. 
 
De brister i beräkningsmodellerna som har framkommit gäller bland annat deras enkelhet i 
storstadsanalyser och att de inte är flexibla. I beräkningarna tas inte heller de ökade 
samhällsekonomiska kostnaderna upp som uppstår då innerstadsnära bostads- och 
kontorsbyggen inte blir av. Människor bosätter sig längre ut i regionen vilket alstrar mer 
trafik, vilket i sin tur genererar samhällsekonomiska utgifter. 
 
För att komma åt de ”bortglömda” effekterna som ett ökat resande för boende längre ut i 
regionen skulle bidra med skulle en beräkning kunna utföras där de aktuella bostäderna 
förläggs bortanför den tänkta mer centrala platsen. Utifrån detta jämförs sedan med 
situationen då samma antal bostäder byggs mer stadsnära. Detta medför att samma antal 
bilresor är med i de bägge jämförelsealternativen och EVA klarar av att hantera realiteten, den 
realitet som består av de ökade halter föroreningar som uppstår vid längre färdväg, de ökade 
olycktillfällena och det faktum att mer tid åtgår för att köra en längre sträcka. 
 
I Effektsamband 2000 ges exempel på nuvärdesberäkningen så här: 
Den alternativa exploateringen D utan väglänk C medför extra anläggningskostnader om X 
Mkr samt högre driftskostnader med Y Mkr/år. 
 
När de ökade kostnaderna för längre ressträcka även ska med i beräkningarna får dessa 
parametrar läggas till uträkningen ovan. Vilket ger: Den alternativa bebyggelsen medför extra 
anläggningskostnader om x Mkr, högre driftskostnader med y Mkr/år samt ökade kostnader 
för utsläpp, slitage, olycksrisk och förlorad tid med z Mkr/år. (Beräkna utsläppsmängder och 
dylikt enligt Effektsamband 2000: s modell för den extra sträcka som blir aktuell). 
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When large road projects are to be evaluated a cost-benefit analysis is often necessary to clear 
out how big the benefit will be for the society. It can be complicated to economically validate 
all includes parameters and to know which really gives effect on the specific project. In urban 
areas the higher degree of close settlement gives other consequences for the economy, 
environment, and capacity etc. than on the countryside. Other failures occur in the cost-
benefit calculation application. With focus on the problems that the applications have today 
this thesis gives example of ways to better use the calculation program EVA (Effektberäkning 
vid väganalyser) and Effektsamband 2000 by giving propositions of how the costs possibly 
could be handled. 
 
The failures in cost-benefit analysis that are known is among other things that they use a very 
simplified picture of urban areas and that they are to inflexible. The calculations do not 
include the higher costs that occur when down town building project is not to be reality. This 
makes people settle down further out in the region which generates more traffic and gives yet 
other cost. 
 
To get to these “unknown” effects that a greater traffic movement generates a calculation 
could be set up where the settlement are build further out than the more central place. There 
after the two situations are compared, close to the city and suburb settlement, this makes EVA 
calculate with the same amount of car travelers and the reality with higher amounts of 
exhausts, more accidents and the fact that more time is demanded fore a longer drive. 
 
In Effektsamband 2000 one calculation example is set up like this: 
The alternative exploitation D without the road link C gives additional constructions cost of X 
Mkr and higher operations cost with Y Mkr/year. 
 
When additional cost for the longer travel also is to be included in calculations it could look 
like this: 
The alternative settlement gives additional costs of x Mkr, higher operations cost with y 
Mkr/year and additional cost for exhaust, wear, accident risk ad lost of time with z Mkr/year. 
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I detta avsnitt beskrivs den bakgrund som ligger till grund för examensarbetet, samt syfte, 
metod och avgränsningarna till det samma. 
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Då stora vägprojekt ska utredas genomförs en samhällsekonomisk kalkyl för att ta reda på hur 
stor nyttan av projektet blir för samhället. Kommuner, staten och företag räknar på 
samhällsekonomisk lönsamhet. Det sätts upp kalkyler och i dem täcks alla parametrar som 
kan komma att påverka lönsamheten i aktuella projekt in. Det kan vara komplicerat att 
ekonomiskt värdera de olika ingående delarna samt att veta vilka parametrar som verkligen 
ger effekt i projektet. Kalkylerna kan bli subjektiva och det kan uppkomma regionala 
avvikelser beroende på hur prioriteringen sker. 
 
De programvaror som idag används för samhällsekonomiska beräkningar är välutvecklade 
och bygger på mycket statistik och klarar därför att visa en sorts verklighet. Trots detta anses 
de sakna möjligheten att belysa vissa ekonomiska konsekvenser av förändringar i 
markanvändning. I storstäderna råder särskilda förhållanden; högre exploateringsgrad leder 
till konsekvenser för ekonomin, miljön, kapacitetsutnyttjande med mera. Det gör att andra 
brister uppkommer i beräkningsverktygen. Brister som är avgörande för möjligheten att 
använda samhällsekonomiska kalkyler i storstad. Dessa har inte uppmärksammats då 
kalkylerna utvecklats. (Transek 2005b) 
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Syftet med arbetet är att studera om nya parametrar kan tas fram för att tydligare beskriva de 
samhällsekonomiska förluster som görs då stadsnära bostads- och kontorsexploatering inte 
blir av. 
 
Utifrån en belysning av de problem som finns i dagens beräkningsmetod ges förslag till 
utveckling av beräkningsverktyget EVA (Effektberäkning vid väganalyser) och 
Effektsamband 2000 genom att ta fram förslag för hur kostnader eventuellt skulle kunna 
hanteras i beräkningarna. 
 
De problem som undersöks djupare är hur kostnader för ökade trafikmängder vid exploatering 
längre ut i regionen hanteras i utvald beräkningsmodell, främst i EVA och genom nyckeltal 
inom kapitlet 7.1.5 Markanvändning och lokaliseringseffekter i Vägverkets handbok 
Effektsamband år 2000. Danvikslösen i Stockholm används kontinuerligt som beskrivande 
exempelområde. 
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Litteraturen har varit den enskilt största källan till vetskap inom området. Examensarbetet 
inleddes med litteraturstudier i allmän samhällsekonomi genom böcker lånade från 
universitetet. Sedan växte behovet av mer specifik litteratur och en hel del litteratur har sökts 
för specifika frågor. Stadsbiblioteket har nyttjats liksom Vägverkets bibliotek. 
 
Parallellt med litteraturstudierna genomfördes en utbildning i EVA, det beräkningsprogram 
som står i centrum för detta examensarbete. Den tog sin början i litteraturstudier, främst 
Effektsamband 2000, och senare en grundkurs i just EVA på Vägverket i Eskilstuna. 
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I många sammanhang uppkom intresset att via sökvägar på Internet leta efter ytterligare 
litteratur. Http://www.google.se har används som främsta sökmotor, vidare har Vägverkets 
bibliotek och dess biblioteksdatabas varit till stor nytta i sökandet efter litteratur. Stockholms 
stadsbibliotekets databas på http://www.ssb.stockholm.se har även den gett tips till litteratur 
som varit intressant för examensarbetet. Både på http://www.sika-institute.se och från 
Vägverkets hemsida kan beställningar av material göras, det skickas kostnadsfritt med post, 
dessa tjänster har jag utnyttjat. 
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Den halvstrukturerade formen av intervju valdes, där det i förväg bestäms vilka 
ämnesområden som ska behandlas och vilken information som söks. Däremot är frågorna inte 
exakt formulerade, allt detta för att intervjun inte ska kännas tvingande utan få ett mer 
naturligt flöde. (Andersson 1995, s. 76). 
 
För att fritt kunna utveckla frågorna efter hand och följa tankegångar valdes intervju istället 
för till exempel enkät eller frågeformulär. Vid intervjuns början klargjordes att fria 
tankegångar var önskvärt vilket förenades med färdigformulerade frågor. (Se intervjuunderlag 
i bilaga 1) 
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Jag har i detta arbete inte fördjupat mig i de rent ekonomiska aspekterna, alltså uppräkningar, 
räntor och liknande. Ingen större vikt har heller lagts på att djupare granska övriga 
samhällsekonomiska beräkningsverktyg, tyngdpunkten har legat på Vägverkets EVA. 
Beräkningsprogrammet analyseras utifrån ett storstadsperspektiv och kritiseras också med 
staden som utgångspunkt. Det har inte gjorts någon analys av när programmen är mest 
lämpade. 
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Som exempelområde har Danvikslösen i Stockholm fått verka och i arbetet har det inte gjorts 
några jämförelser med andra områden än det. Under arbetets gång har många stickspår dykt 
upp och några av dessa hänvisas det till i förslag till fortsatt arbete i slutet av denna rapport. 
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I detta kapitel avhandlas teorin bakom examensarbetet. 
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Samhällsekonomi handlar enligt Klas Eklund (2001) om hur de många skilda resurser som 
finns tillgängliga i samhället organiseras för att tillfredsställa mänskliga behov och hur 
förhållandet mellan de olika samhällsklasserna och de enskilda människorna påverkas av det. 
 
Samhällsekonomisk kalkyl/beräkning kallas även på svenska ibland cost-benefit kalkyl, CBA 
(cost-benefit analysis), samhällsekonomisk nytto-kostnadsanalys eller samhällsekonomisk 
kostnads-intäktskalkyl. I en rapport från SIKA (2002) beskrivs steget från samhällsekonomisk 
kalkyl till samhällsekonomisk bedömning som när samhällsekonomiskt relevanta effekter 
som inte kunnat värderas monetärt tas med. Den effekt som inte kunnat värderas ekonomiskt 
ska pekas ut och värderas grovt. I denna rapport används dock begreppet samhällsekonomisk 
beräkning och innefattar då både kalkyler och ibland även bedömningar. 
 
I de standardkalkyler som används i Sverige i dag åskådliggörs vissa effekter. Transek 
(2005a) har valt att dela upp effekterna i fyra kategorier: 

• Konsumentöverskott, vilket innefattar restid och kostnad för både gods och privata 
resor. 

• Producentöverskott, vilket är fordonskostnader och biljettintäkter (konsumenternas 
betalning minus samhällets uppoffring). 

• Externa effekter, så som trafikolyckor, luftföroreningar och buller.  
• Investeringar, drift och underhåll, vilket innefattar anläggningskostnader och 

kostnader för drift och underhåll. 
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Företags kalkyler behandlar huruvida en viss investering är lönsam eller inte. Kalkylerna 
grundas på de intäkter och kostnader som rör företaget via in- och utbetalningar under 
kalkyltiden. Beräkningen kan även behandla sidor som berör företaget men är svåra att 
värdera i pengar, till exempel arbetsmiljö. För att en investering ska vara försvarbar ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv krävs att intäkterna är större än utgifterna, att ett överskott 
alstras.  
 
De företagsekonomiska beräkningarna tar traditionellt inte hänsyn till så kallade externa 
effekter. Därför omfattar till exempel inte en industris kalkyler de negativa effekter på miljön 
som ett giftutsläpp kan ha. Däremot har samhället de senaste åren börjat ställa krav på rening 
av utsläpp vilket lett till att effekterna kommer med i de företagsekonomiska beräkningarna i 
form av kostnader. 
 
De totala samhällsekonomiska effekterna av företags, statens och individers beslut är vidare 
än så. De företagsekonomiska effekterna ska beaktas men till detta ska även läggas hänsyn till 
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de effekter som påverkar andra delar av samhället. I en samhällsekonomisk beräkning krävs 
därför inte ett traditionellt finansiellt överskott. Överskottet kan utgöras av att 
bullerstörningarna för närboende minskas eller att färre människoliv krävs längs en viss 
vägsträcka.  Det är viktigt att se en helhet, så att om den totala nyttoökningen av den specifika 
åtgärden är större än den totala uppoffringen för att genomföra den bör åtgärden verkställas. 
Den är alltså samhällsekonomiskt lönsam om priset understiger det alla berörda människorna 
prissätter förbättringen till. (Transek 2002) 
 
Det kan vara svårt att kvantifiera alla ingående parametrar i kalkyler, till exempel hur mycket 
det kostar att förstöra miljön eller hur många kronor ett människoliv är värt. För att kunna ta 
med alla delar i beräkningar bör de ha ett penningvärde. Trots att samhällsekonomiska 
beräkningar är komplicerade anser de flesta ekonomer att beräkningarna ska utföras oftare än 
de görs idag. För att bredda beräkningen kan man utgå ifrån vanliga kalkyler och sedan 
försöka utöka med grova bedömningar om faktiska värden är svåra att bestämma. (Eklund 
2001, s. 49-51) 
 
Samtliga samhällsekonomiska beräkningar utgår från betalningsviljan för olika ingående 
effekter, där betalningsviljan baseras på en jämförelse med vad resurserna annars skulle 
användas till. Till exempel är tidsvinster till och från arbetet något som värderas högt. Tiden 
som blir kvar om restiden förkortas kan användas till att umgås mer med familjen eller att 
arbeta på. Tiden värderas högt av arbetstagare eller arbetsgivare och betalningsviljan är stor. 
Om resan däremot är målet, under till exempel en utflykt, är betalningsviljan betydligt 
svagare. (Transek 2002) 
 
Enligt Bengt Mattsson (1988, s. 209) är samhällsekonomiska kalkyler ett beslutsunderlag och 
den som utför kalkyleringen ska ha detta som mål, bara i undantagsfall kan kalkylen räknas 
som en tydlig rangordnare och ensamt vara ”beslutsfattare”. 
 
Då samhällsekonomiska kalkyler upprättas kan man ibland lockas att tro att en mängd 
följdeffekter som uppstår i senare produktionsled ska adderas till trafikvinsterna. Detta vore 
dock att dubbelräkna. Till exempel kan förkortade restider till följd av ett brobygge leda till 
att marken i närheten ökar i värde. Att addera både restidssänkningen och värdestegringen 
vore att dubbelräkna. (Andersson 1993) 
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Här nedan beskrivs två av de beräkningsverktyg som idag används för att göra 
samhällsekonomiska kalkyler och trafikprognoser. Sist presenteras även en del av den kritik 
som riktats mot programmen. 

����� �3�������
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Vägverkets beräkningsprogram EVA används till att beräkna lönsamhet i vägprojekt. Det 
kom som en första version i dos-miljö 1989, innan dess hade det funnits spridda programdelar 
som då sattes ihop till ett program. EVA utvecklades under 1990-talet och kom som 
Windows-program 1999. (Palholmen 2005) 
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EVA bygger på insamlad data kring olika vägtyper, korsningstyper och trafikslag. Det 
innehåller exempelvis olycksstatistik, restidsstatistik, utsläppsmängder. Till beräkningarna 
kan kartor kopplas och självvalda ändringar på siffror och värden införas för att bäst efterlikna 
verkligheten. I varje investeringsåtgärd identifieras konsekvenser som värderas. De värderade 
konsekvenserna ställs mot kostnaderna för åtgärden, där efter kan de olika åtgärderna 
rangordnas. I programmet finns en mängd konsekvenser inlagda, till exempel kostanden för 
att någon skadas eller dödas i en olycka. 
 
Programmet prioriterar framkomlighet, det vill säga restid rankas högst, därefter kommer 
säkerhet och miljö. Detta gör att det till exempel är väldigt svårt att få cykelresor att bli mer 
lönsamma än bilresor, eftersom att det går långsammare att cykla, även om många andra 
fördelar uppnås. 
 
Till EVA hör katalogserien Effektsamband 2000 som används dels som ett komplement till 
EVA och dels fritt för att göra manuella beräkningar. Effektsamband 2000 används som ett 
stöd vid planering, projektering och uppföljning av alla typer av åtgärder inom 
vägtransportsystemet. Det ska vara ett samlat dokument där konsekvenser och effekter av 
olika åtgärder på vägtransportsystemet beskrivs. Effektsamband 2000 består av både 
effektkataloger och handledningar, där effektkatalogerna redovisar vilken effekt olika 
åtgärder har och handledningarna ger hjälp om hur beräkningarna ska gå till och hur 
resultaten av effektanalyser bör ställas upp. (Vägverket 2001) 
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Att använda EVA kräver förberedelser: 
Till att börja med bestäms ett planeringsvägnät. Planeringsvägnätet består i en karta som visar 
de av dagens vägar som ingår i projektet. 
 
Där efter bestäms ett basvägnät, ett nollalternativ. Nollalternativet ska visa på hur vägnätet ser 
ut inför aktuellt projekt. Det kan antingen vara några av dagens vägar eller så simuleras 
förändringar i dagens vägnät och utifrån dessa ”nya” förutsättningar görs sedan 
beräkningarna. 
 
Det vägnät man arbetar i kallas utredningsvägnätet och där förs alla de ändringar som ens 
vägprojekt innebär, utifrån basvägnätet, in. Det kan vara förändringar på material, 
säkerhetsåtgärder såsom mitträcke, förkortad körsträcka och så vidare. 
 
Nedan, i figur 1, ses längst till vänster ett stiliserat projektvägnät och högst upp till höger 
visas två alternativa basvägnät. I det första utgör dagens väg basvägnätet och i det andra har 
förutsättningarna ändrats. Vilken av dess två basvägnät som väljs kommer att avgöra 
resultatet av den samhällsekonomiska beräkningen. Underst till höger i figuren ses 
utredningsvägnätet, i detta fall; en tunnel har byggts. 
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Nedan finns en bild över EVA-programmet öppnat med ett vägnät (se figur 2). Men ser noder, 
länkar och vägnummer. Noderna är positioner längs vägen där förändringar sker, till exempel 
förändring i hastighetsregleringen eller korsning, de syns som punkter i bilden. Länkarna är 
vägsträckor utan förändring. Vägnumren stämmer överens med verkliga vägars numrering. 
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I programmet finns funktionen beräkna, genom att trycka igång den erhålls en kalkyl som 
jämför basvägnätet med utredningsvägnätet, till exempel dagens vägavsnitt med ett ombyggt 
vägavsnitt. Nedan, i figur 3, syns en översiktlig bild av vad som kommer fram ur 
beräkningen. 
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När beräkningen är färdig kommer tre dokument över resultatet att öppnas, två word-filer och 
en excel-fil. Den ena word-filen är en förkortad sammanställning på tre sidor, den andra är en 
utförligare grundrapport på cirka 13 sidor. Excel-dokumentet visar en strategisk analys av 
resultatet uppdelat i basuppgifter, nyttan och effekter. (Vägverket 2000) Exempel på de olika 
filerna finns bilagda (grundrapport i bilaga 2, strategisk analys i bilaga 3, sammanställning i 
bilaga 4). 
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Sampers (Samordnad investeringplanering-persontrafik) är ett prognossystem som används 
för att analysera frågor inom persontransportområdet. Syftet med programmet är att i 
möjligaste mån kunna förutsäga vilka effekter förändringar i transportsystemet kan tänkas ge. 
Modellen innehåller uppgifter om faktiskt resande (uppgifter från nationell 
reseundersökning), trafikutbud, näringslivets sammansättning, befolkningsstruktur och så 
vidare. Det är ett avancerat modellverktyg som har utvecklats gemensamt av SIKA (Statens 
institut för kommunikationsanalys), trafikverken och dåvarande 
Kommunikationsforskningsberedningen. Utvecklingen av systemet påbörjades 1998 och det 
finns i dag i en version som kan användas för många olika analyser. Sampers har bland annat 
använts i den nationella inriktningsplaneringen. (SIKA 2003) 
 
Samkalk kallas den kalkylmodell som finns inbyggd i Sampers. Samkalk är en modul för att 
beräkna de samhällsekonomiska effekterna av trafikförändringarna. I Samkalk utförs 
samhällsekonomiska kalkyler av investeringsåtgärder, samhällsekonomiska konsekvenser av 
förändringar i reseefterfrågan, ändrade färdmedelsval, färdvägar och vägstandarder kan då 
beräknas. (SIKA 2005) 
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Brister i de beräkningsmodeller som används har framkommit och gäller då bland annat deras 
enkelhet i storstadsanalyser och att de inte är flexibla. 
 
I storstäder uppstår oftare köer än på landsbygd. För stadsbor kan detta innebära att den 
beräknade restiden utökas med en säkerhetsmarginal. Dagens beräkningsmodeller tar inte 
hänsyn till den värdeökning som sker om transportsystemet blir mer pålitligt. (Transek 2005b) 
 
Vidare behandlar modellerna inte fullt ut värdet av exploateringsmöjligheterna som till 
exempel frigörs vid ett tunnelbygge, något som i allra högsta grad gynnar befolkning i städer 
där det råder brist på mark. Detta är dock något som på senare år kommit att användas mer i 
samhällsekonomiska beräkningar. (Transek 2005a) 
 
I beräkningarna tas inte heller de ökade samhällsekonomiska kostnaderna upp som uppstår då 
innerstadsnära bostads- och kontorsbyggen inte blir av. Människor bosätter sig längre ut i 
regionen vilket genererar mer trafik, vilket i sin tur bidrar till samhällsekonomiska kostnader. 
Nedan, i figur 4, visas ett översiktligt diagram över hur bilanvändningen ökar med avståndet 
från centrum. 
 

 
�6.*'�����6,-$(3$+$6$.�!�-(4%9$+�:'9$�<&$%'*1+6-.'-1�

 
I figuren ovan åskådliggörs någorlunda en av de effekter ett perifert byggande ger. Andra 
effekter som uppkommer är att el, VA och dylikt måste byggas ut och mer kollektivtrafik 
sättas in. Detta är alltså inte saker som kommer med i samhällsekonomiska beräkningar med 
EVA. (Chytraeus 2005) 
 
EVA behandlar inte, vilket Samkalk gör, systemeffekter så som överflyttningar mellan 
trafikslag. Kritik har även riktats mot att programmet är mest anpassat för landsbygd. 
 
EVA klarar inte heller av att räkna på förändring i antalet resor, vilket Samper gör. Nedan 
finns två diagram som visar hur det skiljer sig åt. I Sampersexemplet, figur 5, syns att då 
kostnaden för en resa minskar ökar antalet resor. Det hanterar det så kallade 
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konsumentöverskottet. Det kan alltså vara om till exempel restiden förkortas efter en 
förbättringsåtgärd längs en vägsträcka, då kommer fler välja att köra bil. 
 

Förhållandet enligt Sampers

Q (antal)

Kostnad

Bilar
maxkostnad 1
maxkostnad 2

 
�6.*'� ���04%$-+!-$%-,+6-.'-1;�:8'3$+'6$.-'�&$,6.%�-1/&'4�

 
 
EVA kan inte räkna med förändrade fordonsflöden, det vill säga å d t (årsdygnstrafik, den 
genomsnittliga trafiken under ett dygn) måste vara lika i basvägnät och utredningsvägnät, 
detta åskådliggörs i figur 6 nedan. Det går alltså inte, i grundvarianten, att räkna på att 
trafikmängden ökar efter till exempel en breddning av vägen. EVA använder sig av fixa 
matriser där antalet som åker mellan punkt a och punkt b alltid är det samma, även om 
omständigheterna ändras. 

 

Förhållandet enligt EVA

Q (antal)

Kostnad

Bilar
maxkostnad 1
maxkostnad 2

 
�6.*'�>���04%$-+!-$%-,+6-.'-1;�&$,6.%�����

 
 
Upphovsmännen inser programmets begränsningar vilket blir tydligt då det i Effektsamband 
2000 (kap 7.1.5) hänvisas till Sampers/Samkalk för beräkning av effekter av nytillkommen 
trafik. I kapitel 8.10 Nygenererad och överflyttad trafik i Effektsamband 2000 Nybyggnad 
och förbättring finns det beskrivet vilka åtgärder som måste tas till just på grund av att EVA 
saknar förmågan att hantera effekter av nygenererad trafik. 
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Vidare är beräkningen i EVA helt begränsad till vägtransportsystemet. Det gör att EVA är 
lämpligt för utvärdering av åtgärder där inga förväntningar finns att resefterfrågan förändras 
beroende på åtgärden. Stefan Persson på Transek säger att mindre åtgärder på landsbygd är 
lämpliga att analysera med EVA. Men även för större åtgärder kan EVA fungera bra, om: 

• det inte finns så stor konkurrens med andra transportslag (till exempel järnväg) 
• åtgärden inte förväntas ge så stora systemeffekter (omflyttningar mellan väglänkar och 

nygenererad/minskadtrafik). 
 

I storstadsförhållanden är EVA ganska ofta olämpligt. Där finns det ofta fler resealternativ än 
bil och trafiksystemet är komplext. Stefan Persson vill dock poängtera att EVA hanterar en 
generell trafikökning över tiden. Detta brukar kallas för nygenererad trafik. Vägverket håller 
för närvarande på med ett utvecklingsarbete och tittar på utvecklingen av kalkylmodeller i 
storstäder. (Persson 2005) 
 
Peter Palholmen på Vägverket menar att fördelen med EVA är att det är lätthanterat och inte 
kräver någon specialistkunskap för att användas. Medan Sampers kräver att du är inskolad i 
programmet för att kunna köra det. (Palholmen 2006) 
 
Nedan i tabell 1 finns en enkel uppdelning mellan vad de olika programmen gör bäst. 
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I Vägverkets Effektsamband 2000 del Nybyggnad och förbättring, Handledning, kapitel 7.1.5 
Markanvändning och lokaliseringseffekter beskrivs sambandet mellan förändring i vägsystem 
och lokalisering av samhällsnytta. 
 
Utbyggnaden av en väg kommer ofta att påverka övrigt samhällsbyggande, detta kallas 
exploateringseffekter. Det kan till exempel vara utbyggnad av bostäder, affärs- eller 
industriområden. Exploateringen kan kräva den nya vägen för trafikförsörjning. Den storlek 
man får räkna med sig som exploateringseffekt beror på kostnaden för att tillfredsställa 
exploateringsbehovet på annat sätt. Exploateringseffekten beräknas genom att jämföra de 
bästa respektive näst bästa alternativens fullständiga exploateringskostnad, genom att jämföra 
med metod 1 alternativt 2 nedan: 
 

1. Om vägobjektet inte kommer till stånd ska exploateringen ändå utföras med en 
merkostnad för utbyggnad av det lokala vägnätet i området. 

2. Om vägobjektet inte kommer till stånd sker exploateringen i ett annat område. 
Merkostnader kan då uppstå för anläggningskostnader, för tidigareläggning av andra 
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planerade exploateringar eller för en framtida fördyrning av den aktuella 
exploateringen om den genomförs senare. 

 
Om kostnaden för alternativ 2 är lägre än kostnaden för alternativ 1 anges 
exploateringseffektens storlek schablonmässigt som medelvärdet av 1 och 2. Om 1 är lägst är 
exploateringseffekten lika med 1. (Vägverket, 2000, Handledningen kap 7.1.5) 
 
Följande räkneexempel finns i Effektsamband 2000 Nybyggnad och förbättring: 
En kommun planerar att utvidga sitt befintliga industriområde A med ett nytt område B på 
idag oexploaterad mark. Tidpunkten för utbyggnaden är 2005. Exploateringen i B kräver en 
merinvestering på 10,0 Mkr om inte väglänk C kommer till. 
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Den alternativa exploateringen D utan väglänk C medför extra anläggningskostnader om 5,0 
Mkr samt högre driftskostnader med 0,1 Mkr/år, dvs. totalt 7,4 Mkr (5+2,4) med 
nuvärdeberäkning av driftkostnader: 
Nuvärdet av driftkostnaderna vid en kalkyltid på 60 år och 4 % ränta är: 
((1/1,04)60-1)/((1/1,04)-1)*0,1 Mkr = 23,5*0,1 Mkr = ca 2,4 Mkr 
 
Exploateringseffekten blir, eftersom det andraalternativet är billigast, (10+7,4)/2 = 8,7 Mkr. 
Denna ska sedan diskonteras tillbaka till basåret, i planeringsomgången 2002 – 2011 som är 
1998, dvs. 8,7/1,04(2005-1998) = 6,6 Mkr. 
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I arbetet används Danviklösen som exemplifierande projekt. I detta avsnitt beskrivs 
Danviklösen. 
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För över hundra år sedan levde de flesta människor i nuvarande Nacka på jordbruk och fiske 
och Nacka fungerade som försörjare av matvaror in till huvudstaden. I början av 1900-talet 
tog industrin över och Nacka blev en av Sveriges tyngsta industriorter och Danvikslösen blev 
en viktig landlänk mellan staden och landet. Med tiden har marken i området vid Henriksdal 
och Lugnet varit bebyggd med industrilokaler och dylikt för att nu de senaste åren sanerats 
och moderna bostadsområden har vuxit fram i bland annat Hammarby sjöstad. 
 
Värmdöleden (motorvägssträcka på länsväg 222) började byggas som motorväg 1965, efter 
att beslut tagits om att Värmdöleden skulle bli helstatlig väg, vilket innebar att Nacka inte 
behövde stå för finansieringen. Vägen börjar vid trafikplats Lugnet vid gränsen mellan 
Stockholm och Nacka och sträcker sig fram till cirkulationsplatsen i Mölnvik i Värmdö. 
(Wikipedia,  2005-11-04) 
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Enligt Danvikslösens hemsida beräknas Danviken och dess omgivande områden, Hammarby 
sjöstad, Henriksdal, Kvarnholmen och Sickla, att inom tio år inrymma 50 000 boende och 
20 000 arbetsplatser. Området utgör gränsen mellan Stockholm och Nacka och ses som ett 
attraktivt område för byggande och vidareutveckling av staden. Vägar och spårområden bildar 
här barriärer med stora negativa effekter på utvecklingsmöjligheterna. Därför finns ett förslag 
som nu utreds om att dra en del av Värmdöleden genom Henriksdalsberget. Bilden nedan, 
figur 8, visar med lilaprickat en framtida dragning genom Henriksdalsberget, bågen runt 
berget är dagens väg. 
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Genom Henrikdalsberget går idag tunneln genom vilken Saltsjöbanan går. I berget ryms även 
världens största reningsverk under mark, Henriksdals avloppsreningsverk, vilket är 
Stockholm Vattens reningsanläggning. (Stockholm Vatten,  2006-01-08) 
 
De östliga områdena, dit Nacka och Värmdö hör, är de mest expanderande i 
Stockholmsregionen och trafikmängderna beräknas öka kraftigt. Antalet boende i 
Nacka/Värmdö beräknas öka från 107 000 år 1999 till ca 150 000 år 2015, vilket ställer stora 
krav på förbättrad kollektivtrafik och vägstandard. (Danvikslösen, 2005-10-27) 
 
De tre parterna Stockholm stad, Nacka kommun och Stockholms läns landsting 
undertecknade den 24 september år 2003 en principöverenskommelse gällande genomförande 
av projekt Danvikslösen. Projektet innebär dels en ny dragning av Värmdöleden i tunnel 
genom Henriksdalsberget och dels en förlängning av Tvärbanan från Hammarby sjöstad in 
mot Slussen där även en harmonisering av Tvärbanan och Saltsjöbanan genomförs. Hösten 
2003 och våren 2004 drevs utredningsarbetet vidare bland annat genom detaljplanearbete för 
hela projektet. Totalkostnaden i huvudförslaget beräknas till 1 100 Mkr, inklusive 
ombyggnaden av Henriksdals avloppsreningsverk. 
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I samband med de större infrastrukturprojekten i storstäderna frigörs ofta mark för 
exploatering. Den samhällsekonomiska nyttan av denna mark är förhållandevis lätt att 
beräkna och ingår i de nuvärdesberäkningarna av Danvikslösen som gjorts. (Tillander 2003) 
Men om infrastruktursatsningen inte blir av så blir heller inte exploateringen av eller så sker 
den på annan plats och då troligtvis längre ut i regionen. Figur 9 nedan visar staden indelad i 
zoner. 
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Om alternativet är att det inte blir någon exploatering så blir detta negativt för regionens 
utveckling. Sker etableringen längre ut i regionen ökar de samhällsekonomiska kostnaderna 
genom ett större trafikarbete med längre restider, mer utsläpp och risker för olyckor. Dessa 
senare kostnader är svåra att beräkna och kommer inte med i gängse samhällsekonomiska 
beräkningar. Det är dock troligt att dessa ”dolda” kostnader är av betydande storlek. 
 
I fallet Danvikslösen är det primärt 1 500 bostäder som inte skulle kunna byggas om vägen bli 
kvar i nuvarande sträckning. Bilden nedan, figur 10, visar med rödstreckat det område som 
inte kommer att kunna bebyggas om inte vägen flyttas. Svartstreckat berörs inte utan här 
kommer marken att bebyggas oavsett om vägen flyttas eller inte.  
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I detta kapitel redovisas de resultat arbetet gett i form av förslag till hantering och utveckling 
av effekter. 
 
Det har gått att hitta utvecklingspotential hos de båda versionerna av beräkningsmodeller, 
EVA och Effektsamband 2000. De förslag som presenterats är alternativ till hur 
beräkningarna skulle kunna göras mer heltäckande genom att ekonomiska värden för ökad 
trafik plockas fram. 
 
I båda utvecklingsförslagen har det kunnat visas att stora kostnader missas i dagens sätt att 
beräkna samhällsnyttan, vilket i värsta fall leder till att samhällsekonomiskt viktiga 
byggprojekt inte kan genomföras. Genom att använda föreslagna kompletteringar torde 
framtida stora innerstadsnära infrastrukturprojekt kunna ges bättre lönsamhet och tidigare 
byggstarter. Tack vare förbättringarna i beräkningsmodellerna tas fler intressen till vara och 
risken att missa viktiga parametrar har reducerats. 
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Vid beräkning av lönsamhet i vägprojekt med hjälp av EVA skapas vid avslutade beräkningar 
resultatfiler, med hjälp av dessa kan jämförelser göras mellan olika alternativa 
förändringsförslag. Genom att utnyttja denna omständighet framkom ett förslag till förbättring 
av beräkningsgången och således även underlaget vid beslut. 
 
I modellen idag redovisas inte samtliga effekter, konsumentöverskottet missas, där tiden inte 
värderas över huvudtaget, eftersom det aldrig sker någon jämförelse med en kortare resa. Inte 
heller tas producentöverskottet in i beräkningarna eftersom det inte specifikt granskar vad det 
kostar att köra fordonen längre sträckor och så vidare. Trafikolyckor, utsläpp och andra 
externa effekter missas också vilket gör att stora ekonomiskt avgörande faktorer glöms bort.  
 
För att komma åt de ”bortglömda” effekterna som ett ökat resande för boende längre ut i 
regionen skulle bidra med skulle en beräkning kunna utföras där de aktuella bostäderna 
förläggs bortanför den tänkta mer centrala platsen. Utifrån detta jämförs sedan med 
situationen då samma antal bostäder byggs mer stadsnära. Detta medför att samma antal 
bilresor är med i de bägge jämförelsealternativen och EVA klarar av att hantera realiteten, den 
realitet som består av de ökade halter föroreningar som uppstår vid längre färdväg, de ökade 
olycktillfällena och det faktum att mer tid åtgår för att köra en längre sträcka. 
 
Även om EVA inte klarar att hantera förändring i resor kan den samhällsekonomiska 
beräkningen göras mer verklighetstrogen. Om man i de bägge alternativen använder sig av 
EVA: s sätt att räkna erhålls jämförbara resultat. I detta fall räknas det med samma 
trafikmängder i de båda alternativen. 
 
Då programmet, EVA, automatiskt värderar tidsåtgång högt skulle en jämförelse där resan till 
arbetet tar exempelvis en halvtimme kortare tid gynnas i kalkylen. Det skulle slå högt i 
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jämförelsen med det mer perifera förslaget. Detta är det enskilda element som kommer att ge 
högst utslag i fallet då en jämförelse görs mellan bostadsbyggande perifert och centralt. 
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För att utnyttja det förslag som arbetats fram skulle det i fallet Danvikslösen kunna förutsättas 
att bostäder byggs utanför staden. Eftersom Stockholm är en stad med befolkningstillväxt 
måste de bostäder som inte byggs på en viss plats byggas någon annanstans. Ett antagande 
görs att de 1 500 bostäderna, som det talas om inte kommer att kunna byggas om vägen blir 
kvar i nuvarande sträckning, istället förläggs utanför staden. Som alternativ till att bo 
stadsnära i zon 2 kommer bebyggelsen alltså finnas i zon 3-4, vilket visas i figur 11 nedan. 
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Antag att 1 500 bostäder finns någon mil utanför staden, till exempel i Nacka kommun.  För 
att utföra beräkningen tillförs nu den biltrafik som kan förväntas utifrån antalet bostäder 
(bostadsrätter/hyresrätter) i basvägnätet. Utredningsvägnätet formas istället med utgångspunkt 
att bostäderna (och kontoren) ligger i Danvikslösen. 
 
Då resan i och med detta sätt att räkna blir kortare om hus byggs i Danvikslösen kommer det 
till beräkningarna för bygget kunna läggas positiva effekter som kommer att hjälpa upp 
lönsamheten. Det är parametrar EVA är bra på att hantera så som trafiksäkerhet, restider, 
bränsleförbrukning, fordonseffekter och förändringar i utsläpp och partiklar. 
 
Vad som eventuellt gör detta sättet att jämföra två alternativ på något tveksamt är att 
målpunkten resenärerna har i basvägnät och utredningsvägnät måste vara densamma. 
Vanligen i ett beräkningsfall jämförs en vägsträcka med en annan, utan att bry sig om varifrån 
trafiken kommer och vart den är på väg. Det vill säga när modellen sätts upp måste det finnas 
en startpunkt, så sträckan blir bestämd. När sträckan sedan kortas ner, för att de 1500 
bostäderna byggs i Danviken, måste de fortfarande börja sin resa på samma ställe. Denna 
form av beräkning ska inte behöva innebära några bekymmer om det bara ses det som en 
delsträcka av den totala resan trafikanten gör. 



� 22� �

 

 

��� ������������-�0�����	��0��

��������	�� 444�
 
Eftersom Effektsamband 2000 kan användas fristående går det även att utveckla sättet att se 
på beräkningarna i den. I Nybyggnad och förbättringskatalogen kan en komplettering till 
alternativen för kostnadsberäkning göras. I kapitel 7.1.5 Markanvändning och lokaliserings 
effekter, den andra av de två punkterna där det står att läsa: ”Om vägobjektet inte kommer till 
stånd sker exploateringen i ett annat område. Merkostnader kan då uppstå för 
anläggningskostnader, för tidigareläggning av andra planerade exploateringar eller för en 
framtida fördyrning av den aktuella exploateringen om den genomförs senare.” 
 
I beräkningar enligt ovan tas merkostnader upp i form av driftskostnader, vilket visats med 
exempel i kapitel 2.2.4 i denna rapport. För att vidareutveckla beräkningssättet bör det vara 
möjligt att hänvisa inte enbart till de merkostnader som redan tagits upp utan även de 
merkostnader som uppstår då ressträckan blir längre. Det vill säga extra tidsåtgång, ökad risk 
för olyckor, ökade kostnader för bränsle, ökat slitage på fordon samt mer utsläpp. 
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För att utnyttja förslaget till alternativ beräkningsmetod i fallet Danvikslösen måste det för det 
första klargöras vad skillnaden är mellan de bägge alternativen. I exemplet i tidigare kapitel 
beräknades driftskostnaderna ut med avseende på nuvärdet med en viss kalkyltid. För att få 
med de bortglömda effekterna måste även de nuvärdesbestämmas. 
 
I figur 12 nedan åskådliggörs skillnaden i bilanvändning jämfört mellan det mer 
innerstadsnära alternativet Danvikslösen och ett tänkt mer perifert läge. 
 

 
�6.*'������8'3$+'6$.�6�76,-$(3$+$6$.&$�1&+�85-%�-(4%9$+�%6,,�<&$%'*1�

 
 
Genom att använda uppgifter om ökad bilanvändning kan alla de effekter det ger tas fram och 
ges ett värde. 
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I exemplet tidigare framställdes nuvärdesberäkningen så här: 
Den alternativa exploateringen D utan väglänk C medför extra anläggningskostnader om 5,0 
Mkr samt högre driftskostnader med 0,1 Mkr/år, dvs. totalt 7,4 Mkr (5+2,4) med 
nuvärdeberäkning av driftkostnader: 
Nuvärdet av driftkostnadersna vid en kalkyltid på 60 år och 4 % ränta är: 
((1/1,04)60-1)/((1/1,04)-1)*0,1 Mkr = 23,5*0,1 Mkr = ca 2,4 Mkr 
 
När de ökade kostnaderna för längre ressträcka, som i fallet Danvikslösen, även ska med i 
beräkningarna får dessa parametrar läggas till uträkningen ovan. I en jämförelse med tidigare 
visat exempel skulle det i vårt fall kunna se ut som nedan: 
 

• Om tunneln inte kommer till stånd sker exploateringen i ett annat område. 
Merkostnader kan då uppstå för anläggningskostnader, för tidigareläggning av andra 
planerade exploateringar eller för en framtida fördyrning av den aktuella 
exploateringen om den genomförs senare samt för de ytterligare kostnader som 
tillkommer p g a längre ressträckor.  

 
Vid utnyttjande av samma kalkyltid (60 år) och ränta (4 %) som ovan ges: 
Den alternativa bebyggelsen medför extra anläggningskostnader om x Mkr, högre 
driftskostnader med y Mkr/år samt ökade kostnader för utsläpp, slitage, olycksrisk och 
förlorad tid med z Mkr/år. (Beräkna utsläppsmängder och dylikt enligt Effektsamband 2000: s 
modell för den extra sträcka som blir aktuell). 
 
Den totala kostnaden bli x+Q Mkr, 
där Q är nuvärdet: ((1/1,04)60-1)/((1/1,04)-1)*(y+z) = Q 
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I detta kapitel diskuteras kring frågan hur det gick utifrån ansatsen samt kring vad som 
återstår att göra för att komplettera arbetet. 
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Jag tycker att syftet som sattes upp för detta arbete har uppfyllts väl. Frågan var om det fanns 
möjlighet att utveckla modellen till att räkna med de ökade samhällsekonomiska kostnader 
som uppstår då en region förstoras och i denna rapport finns det förslag till utökade 
beräkningar redovisade. Dessa skulle kunna ge ett mer verklighetsnära resultat. Vidare har 
många av de brister som finns i beräkningsmodellerna påpekats vilket skulle kunna ligga till 
grund för fortsatt arbete och utveckling inom området. 
 

 �� ��	��������������6����1	�����-����	�
 
Ju längre arbetet fortskred dess då tydligare blev känslan av att man aldrig blir fullärd, att det 
alltid finns saker att utveckla. Verkligheten är för komplicerad för att kunna trängas in i en 
modell. Detta gör att hur mycket man än jobbar med att få fram förfinade beräkningsmodeller 
så kommer de ändå aldrig riktigt leva upp till allas förväntningar. 
 
Utan att förminska betydelsen och vikten av att utveckla kalkylmetoderna måste jag bara 
påminna om att kalkylen bara är ett beslutsunderlag och inte det slutgiltiga beslutet. Detta kan 
vara bra att ha i minnet när det känns tungt med beräkningar eller att parametrar saknas. 
 
I kalkylerna kan givetvis en hänvisning göras till de förhöjda antalen resor, och dess bidrag i 
form av utsläpp och så vidare, utan att de ges ett monetärt värde. Där de totala 
samhällsekonomiska effekterna redovisas som den nytta människor upplever. Detta skulle 
kunna vara ett alternativt sätt att se på och beräkna samhällsnyttan. 
 

 �� !�������������
 
Under hela arbetets gång upplevde jag svårigheter att få tag i svar till alla mina frågor. 
Känslan var att informationen inte fanns att finna. Det skulle också kunna bero på att frågorna 
var felställda. En sak som jag tycker detta resulterat i är att rapporten saknar är en konkret 
beräkning på fallet Danvikslösen. Det hade varit mycket intressant att se vad mina idéer till 
utveckling skulle ha kunnat ge för faktiska siffror i det verkliga fallet. 
 
Ämnet samhällsekonomi är komplicerat och spänner över många kompetensområden vilken 
kan göra att ämnet är ännu mer svår greppbart. Kanske skulle det ha varit lättare att 
genomföra arbetet om det skett som ett samarbete, till exempel mellan en civilingenjör som 
jag och en ekonom. 
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Då detta arbete initialiserades var förväntningarna på mig från mig själv mycket stora och jag 
har under arbetets gång fått påminna mig själv om att det ”bara” är ett examensarbete och inte 
ett dokument som ska nydana hela världen. 
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För att ytterligare utreda det detta examensarbete resulterat i skulle det vara intressant att 
fortsätta studera och utveckla beräkningsmodellerna genom att testa beräkningarna i ett 
verkligt fall. För att få veta om mina slutsatser är realistiska skulle de behöva nyttjas i 
verkliga beräkningar. Detta skulle kunna genomföras antingen i ytterligare ett examensarbete 
eller som en del i utvecklingsarbetet hos Vägverket. 
 
En sak som jag medvetet inte dykt in på är hypotesen att om människor vistas (arbetar och 
bor) utanför centrum kommer många av deras resor inte att gå till centrum, utan till lokala 
småcentrum som till exempel stormarknader. Detta genererar således helt andra resor och ger 
andra resmönster. Det krävs en mycket komplicerad modell för att visa på det verkliga 
resandet. 
 
Ytterligare förslag till fortsatt arbete: 
 

• Nya sorters resor, titta på hur man reser i framtiden. 
• Andra färdmedel. Då stadsbor får beräkna mer tid för sitt resande på grund av 

osäkerhet i tidsåtgången tjänar man på att bo stadsnära där flera olika transportsätt 
finns tillgängliga. Man kan ta tåget, bussen, gå, cykla eller åka bil. 

• Räkna utan siffror, djupare studera hur dessa parametrar kan användas. 
• Vägverket utvecklar ny metod, följa arbetet med framtagandet av nya modeller. 
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Dessa frågor utgjorde grundstommen för det samtal som fördes med Stefan Persson på 
Transek den 16/12 2005. 
 
Vilka brister finns med dagens beräkningsmetod då de används i storstäderna? 
 
Hur fungerar EVA i landsbygd kontra i storstad? 
 
Räkna med bostäder långt ut i regionen, när blir detta dubbelräkning? 
 
Vad har hänt med de analyser som omnämns ha behov av utveckling i 
Samhällsekonomiska analyser? 
 
Hur ska man värdera marken som vägen går på i Danvikslösen? 
 
Metoden som utvecklades i samband med byggandet av Södra länken, har den använts i 
planeringen av Danvikslösen? 
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1. Översikt 
 
Objektuppgifter 
Region Län VägNr ObjektNr Objekt Alternativ 
Stockholm Stockholm   Danviks lösen  
 
 
Fakta om objektet 
Plantillhörighet 
Regional plan 
 
Planeringsläge 
Vägutredning 
 
Nuvarande förhållanden 
Värmdövägen mellan Lugnets trafikplats har idag stora trafikflöden. Vägsträckan är förlagd i en kurva utanför 
Henriksdalsberget. De stora trafikflödena innebär miljöstörningar som förhindrar exploatering av delar av Hammarby 
Sjöstad.  
 
 
 
Syfte 
Vägutbyggnaden är en del i ett stadsbyggnadsprojekt som bl. a. syftar till: 
- samanlänkning av bostads områden i Hammarby sjöstad och Kvarnholmen i Nacka 
- tillskapande av 2 500 bostäder 
- skapa god service för boende och verksamma runt Henriksdals trafikplats 
- utveckling av bättre kollektivtrafikförbindelser i närområdet och Stockholm/Nacka/Värmdö 
 
 
Förslag till åtgärd 
En utredning har tagits fram som belyser hur Värmdövägen kan förläggas i tunnel på 
sträckan mellan Lugnets trafikplats och Danvikstull. Trafikplatsen vid Lugnet byggs om och 
en planskild cirkulationsplats föreslås anläggas vid korsningen med Kvarnholmsvägen. 
 
 
 
Kostnad 
1 080 Mkr i 2002 års prisnivå. 
 
Beräkningsår 
Beräkningen avser vägutformning år 2003. 
 
Kommentarer 
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2. Sammanfattning 
Nettonuvärden(basvägnät - utredningsvägnät)      Diskonteringsår 2002
EVA-beräknade effekter Kkr %
Restidskostnader 436 046 46%
Fordonskostnader 201 218 21%
Godskostnader 10 389 1%
TS-effekter 91 728 10%
Luftföroreningar(utsläpp) 52 815 6%
Komfort 0 0%
Drift och underhåll 1 835 0%
Summa EVA-beräknade effekter 794 031 84%
Manuellt kompletterade effekter
Besparing f bussresenärer 156 425 16%
Summa manuellt kompletterade effekter 156 425 16%
Summa effekter totalt 950 456 100%

Nettonuvärdekvot
NNK -0,3

Kostnadseffektivitet (per annuitetsberäknad investerad krona exkl. SF)
Trafiksäkerhet 1 89  Mkr/DSS
Restid 2 217 kr/restimme

Nyckeltal
Väglängd, km
Pris per meter, kr/m
Trafikplatser, st
Broar, st
Kostnad, Kkr
Kapitaliserad inv.kostnad exkl. skattefaktor 3 932 980
Kapitaliserad inv.kostnad inkl. skattefaktor I och II 1 427 459
Investeringskostnad inkl. SF, annuitetsberäknad 72 120
Investeringskostnad exkl. skattefaktor 1 080 000

 
 
1. Detta mått beskriver objektets kostnadseffektivitet vad gäller trafiksäkerhet. Måttet anger hur mycket det kostar att minska en DSS. 

Observera att ingen hänsyn tas till att andra effekter åtgärdas samtidigt.

2. Detta mått beskriver objektets kostnadseffektivitet vad gäller restid. Måttet anger hur mycket det kostar att minska en restidstimme. 
Observera att ingen hänsyn tas till att andra effekter åtgärdas samtidigt.

3. Investeringskostnad inkl. pålägg för central och regional administration samt kapitalisering p.g.a. Byggtid > 1 år. Uppgiften anges exkl. 
skattefaktor.
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3. Trafikomfördelning 
 
Trafikflödesfördelning, Basår 
 
Utan åtgärd 

 
Med åtgärd  

Kommentarer 
Kartan visar 
vardagsdygnstrafik för 
Värmdöleden på den aktuella 
sträckan. 

Kommentarer 
Trafikflödet på Värmdöleden 
mellan Lugnets trafikplats och 
Henriksdals trafikplats blir 
detsamma oberoende om den 
är kvar i sitt nuvarande läge 
eller om den förläggs i tunnel  
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4. Effektredovisning 

Effekter Öppningsår 2008
Basvägnät Utredningsvägnät Differens

(Utredningsvägnät - Basvägnät)
Trafikarbete
Totalt 95,710 89,597 -6,113  Mfkm
 - varav personbil 86,137 80,635 -5,502  Mfkm
 - varav lastbil 9,573 8,962 -0,611  Mfkm
Restidseffekter
Totalt 1 812,4 1 606,1 -206,3  Ktim
 - varav personbil 1 627,0 1 441,6 -185,4  Ktim

på sträcka 1 479,9 1 381,3 -98,6  Ktim
i korsning 147,1 60,3 -86,8  Ktim

 - varav lastbil 185,4 164,5 -20,9  Ktim
på sträcka 169,0 157,8 -11,2  Ktim
i korsning 16,3 6,7 -9,6  Ktim

Drivmedelseffekter
Totalt 9 791,5 8 903,0 -888,5  m3
 - bensin 6 065,3 5 565,2 -500,0  m3

på sträcka 5 756,4 5 399,7 -356,8  m3
i korsning 308,9 165,6 -143,3  m3

 - diesel 3 726,3 3 337,8 -388,5  m3
på sträcka 3 248,9 3 061,9 -186,9  m3
i korsning 477,4 275,9 -201,5  m3

TS-effekter
Totalt dödade och svårt skadade 3,96 3,45 -0,51  personer
På sträcka
 - Olyckor 51,13 47,17 -3,96  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 2,86 2,64 -0,22  personer
 - Lindrigt skadade 16,63 15,32 -1,30  personer
 - Egendomsolyckor 32,59 30,10 -2,49  olyckor
I korsning
 - Olyckor 19,05 11,58 -7,47  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 1,10 0,81 -0,29  personer
 - Lindrigt skadade 4,75 3,01 -1,73  personer
 - Egendomsolyckor 14,43 8,93 -5,50  olyckor
Miljöeffekter - utsläpp
Totalt
 - kväveoxider, NOx 86,879 78,630 -8,250  ton
 - kolväten, HC 54,408 50,546 -3,862  ton
 - koldioxid, CO2 23,779 21,612 -2,167  kton
 - svaveldioxid, SO2 0,408 0,373 -0,035  ton
 - partiklar 1,376 1,237 -0,139  ton
Manuellt kompletterade effekter
Besparing f bussresenärer
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Effekter Prognosår 1 2010
Basvägnät Utredningsvägnät Differens

(Utredningsvägnät - Basvägnät)
Trafikarbete
Totalt 94,829 88,579 -6,250  Mfkm
 - varav personbil 85,346 79,721 -5,625  Mfkm
 - varav lastbil 9,483 8,858 -0,625  Mfkm
Restidseffekter
Totalt 1 854,0 1 637,0 -216,9  Ktim
 - varav personbil 1 665,0 1 470,0 -195,0  Ktim

på sträcka 1 506,4 1 405,5 -100,9  Ktim
i korsning 158,6 64,5 -94,1  Ktim

 - varav lastbil 189,0 167,0 -21,9  Ktim
på sträcka 171,3 159,9 -11,5  Ktim
i korsning 17,6 7,2 -10,5  Ktim

Drivmedelseffekter
Totalt 9 539,5 8 643,4 -896,1  m3
 - bensin 5 917,1 5 413,3 -503,7  m3

på sträcka 5 602,8 5 244,3 -358,5  m3
i korsning 314,3 169,0 -145,3  m3

 - diesel 3 622,4 3 230,1 -392,3  m3
på sträcka 3 135,5 2 947,8 -187,6  m3
i korsning 487,0 282,3 -204,7  m3

TS-effekter
Totalt dödade och svårt skadade 4,04 3,51 -0,53  personer
På sträcka
 - Olyckor 51,52 47,47 -4,05  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 2,89 2,67 -0,22  personer
 - Lindrigt skadade 16,70 15,37 -1,33  personer
 - Egendomsolyckor 32,85 30,31 -2,54  olyckor
I korsning
 - Olyckor 20,00 12,13 -7,87  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 1,15 0,84 -0,31  personer
 - Lindrigt skadade 4,97 3,15 -1,82  personer
 - Egendomsolyckor 15,16 9,37 -5,79  olyckor
Miljöeffekter - utsläpp
Totalt
 - kväveoxider, NOx 63,047 56,320 -6,727  ton
 - kolväten, HC 26,529 24,567 -1,963  ton
 - koldioxid, CO2 23,165 20,980 -2,185  kton
 - svaveldioxid, SO2 0,398 0,362 -0,035  ton
 - partiklar 0,908 0,810 -0,098  ton
Manuellt kompletterade effekter
Besparing f bussresenärer
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5. Nyttoredovisning 
 

Ekonomi
Öppningsår Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta

2008
EVA-värderade effekter
 - restidskostnader 233,9 207,3 26,6  Mkr
     varav personbil 193,8 171,7 22,1  Mkr
     varav lastbil 40,0 35,5 4,5  Mkr
 - komfort grus -> belagd 0,0 0,0 0,0  Mkr
 - fordonskostnader 142,2 129,4 12,8  Mkr
     varav drivmedel 25,5 23,2 2,3  Mkr
     varav personbil 64,3 59,8 4,6  Mkr
     varav lastbil 52,4 46,4 6,0  Mkr
 - godskostnader 5,7 5,0 0,6  Mkr
 - olyckskostnader 41,1 35,4 5,7  Mkr
 - miljökostnader 43,4 39,4 4,0  Mkr
     varav kväveoxider, NOx 5,3 4,8 0,5  Mkr
     varav kolväten, HC 1,8 1,7 0,1  Mkr
     varav koldioxid, CO2 35,7 32,4 3,3  Mkr
     varav svaveldioxid, SO2 0,0 0,0 0,0  Mkr
     varav partiklar 0,6 0,5 0,1  Mkr
 - drift- o underhållskostnader 2,4 2,3 0,1  Mkr
Summa EVA-värderade effekter 468,6 418,8 49,8  Mkr

Manuellt kompletterade effekter
- Besparing f bussresenärer 10,0  Mkr
Summa manuellt kompletterad effekter 10,0  Mkr

Summa effekter totalt 59,8  Mkr
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Ekonomi
Prognosår 1 Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta

2010
EVA-värderade effekter
 - restidskostnader 239,2 211,2 28,0  Mkr
     varav personbil 198,4 175,1 23,2  Mkr
     varav lastbil 40,8 36,1 4,7  Mkr
 - komfort grus -> belagd 0,0 0,0 0,0  Mkr
 - fordonskostnader 140,9 127,8 13,1  Mkr
     varav drivmedel 24,8 22,5 2,3  Mkr
     varav personbil 63,8 59,1 4,7  Mkr
     varav lastbil 52,3 46,1 6,1  Mkr
 - godskostnader 5,8 5,1 0,7  Mkr
 - olyckskostnader 41,9 36,0 5,9  Mkr
 - miljökostnader 40,0 36,1 3,8  Mkr
     varav kväveoxider, NOx 3,9 3,5 0,4  Mkr
     varav kolväten, HC 0,9 0,8 0,1  Mkr
     varav koldioxid, CO2 34,7 31,5 3,3  Mkr
     varav svaveldioxid, SO2 0,0 0,0 0,0  Mkr
     varav partiklar 0,4 0,4 0,1  Mkr
 - drift- o underhållskostnader 2,4 2,3 0,1  Mkr
Summa EVA-värderade effekter 470,1 418,5 51,6  Mkr

Manuellt kompletterade effekter
- Besparing f bussresenärer 10,0  Mkr
Summa manuellt kompletterad effekter 10,0  Mkr

Summa effekter totalt 61,6  Mkr
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Nuvärden - hela vägnätet
Diskonteringsår Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta

2002
EVA-värderade effekter
 - restid 4 011,0 3 574,9 436,0  Mkr
 - foko 2 438,7 2 237,5 201,2  Mkr
 - gods 96,8 86,4 10,4  Mkr
 - olyckor 693,5 601,8 91,7  Mkr
 - miljö 615,9 563,1 52,8  Mkr
 - komfort 0,0 0,0 0,0  Mkr
 - drift och underhåll 39,2 37,4 1,8  Mkr
Summa EVA-värderade effekter 7 895,2 7 101,2 794,0 Mkr

Manuellt kompletterade effekter
- Besparing f bussresenärer 156,4 Mkr
Summa manuellt kompletterade effekter 156,4 Mkr

Summa effekter totalt 950,5 Mkr

Lönsamhetsmått
Nettonuvärdekvot (NNK) -0,3

Investeringskostnad inkl. skattefaktor I och II 1427,5 Mkr
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6. Projektdata och nyckeltal 
 

Projektdata
Projektfil: I:\20mar\Stor_up1\Danvik\T_POOL\TXT\Eva-analys\Danvik.vpr
Fellogg är skapad? Nej
Frångått defaultsättning? Nej

Uppskrivningstal: Prognosår 1 Prognosår 2
 pb lb  pb lb

Alla vägkategorier 1,00 1,00 1,00 1,00
eller
Europa- & riksvägar 1,00 1,00 1,00 1,00
Primära länsvägar 1,00 1,00 1,00 1,00
Sek & tert länsvägar 1,00 1,00 1,00 1,00
Övriga vägar 1,00 1,00 1,00 1,00

Nyckeltal
Hela vägnätet Basvägnät Utredningsvägnät Differens
år 2010 (Utredningsvägnät - Basvägnät)
Total väglängd 6,9 6,6 -0,36  km
Trafikarbete 94,829 88,579 -6,25  Mfkm
Medelhastighet 51,149 54,109 2,96  km/h
Personbil i huvudstråk 0,0 0,0 0,0 sekunder/fordon
Medelhastighet i huvudstråk 0 0 0 km/h
Drivmedelsförbrukning 0,10 0,10 0,00  liter/fkm
Olyckor 0,75 0,67 -0,08  antal/Mfkm
Skadade 0,09 0,08 -0,02  antal/Mfkm
NOx, kväveoxider 0,66 0,64 -0,03  g/fkm
HC, kolväten 0,28 0,28 0,00  g/fkm
CO2, koldioxid 0,24 0,24 -0,01  kg/fkm
SO2, svaveldioxid 0,00 0,00 0,00  g/fkm
Partiklar 0,01 0,01 0,00  g/fkm

Kostnader per fkm
Hela vägnätet Basvägnät Utredningsvägnät Differens
år 2010 (Utredningsvägnät - Basvägnät)
Värderade effekter totalt 4,96 4,72 -0,23  kr/fkm
Restidskostnad 2,52 2,38 -0,14  kr/fkm
Fordonskostnad 1,49 1,44 -0,04  kr/fkm
Godskostnad 0,06 0,06 0,00  kr/fkm
Olyckskostnad 0,44 0,41 -0,04  kr/fkm
Miljökostnad 0,42 0,41 -0,01  kr/fkm
Komfortkostnad 0,00 0,00 0,00  kr/fkm
Drift- o underhållskostnad 0,03 0,03 0,00  kr/fkm
 
 
 Tekniska kommentarer 

Tekniska kommentarer från den som har utfört kalkylen… 
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7. Förutsättningar 
 
Allmänna kalkylförutsättningar Defaultvärde Projektvärde Defaultvärde Projektvärde

basår, trafik 1998 prognosår 1 2010
diskonteringsår 2002 prognosår 2 2025
byggstartår 2004 disk-ränta (%) 4,00
öppningsår 2008 kalkylperiod, år 40

skattefaktor I, II 1,53

Värderingar
Tid och komfort Defaultvärde Projektvärde

 - tjänsteresa personbil 190  kr/tim
 - privatresa personbil 49  kr/tim
 - lastbil 180  kr/tim
 - komfort, grus till belagd 11  kr/tim
Olyckor Defaultvärde

 - Dödsfall 14 300 kkr/st
 - Svårt skadade 2 600 kkr/st
 - Lindrigt skadade 150 kkr/st
 - Egendomsolycka 13 kkr/st
Miljö Landsbygd Tätort

Defaultvärde Projektvärde Riksgenomsnitt Projektvärde

 - utsläpp NOx 60 62  kr/kg
 - utsläpp HC 30 34  kr/kg
 - utsläpp CO2 1,50 1,50  kr/kg
 - utsläpp SO2 20 38  kr/kg
 - utsläpp partiklar 616  kr/kg

Befolkningsstorlek:
Ventilationsfaktor:

Fordon och last Defaultvärde Projektvärde

 - nypris pb 162 000  kr
 - nypris lu 922 000  kr
 - nypris ls 1 957 000  kr
 - bensin 2,80  kr/liter
 - diesel / diesel Pb 1,88 / 3,40  kr/liter
 - däck pb 500  kr
 - däck lu, ls 3 400  kr
 - gods, lu 10  kr/tim
 - gods, ls 50  kr/tim

Beläggningsgrad, pers/fordon Ärendefördelning %
Defaultvärde Projektvärde Defaultvärde Projektvärde

 - tjänsteresa personbil 1,36 16%
 - privatresa personbil 1,89 84%
 - lastbil 1,20

Justeringar Basvägnät Utredningsvägnät
 - Antal länkar
 - Antal noder  



EVA-rapport strategisk analys Bilaga 3
Rödmarkerat matas in av användaren
Danviks lösen

BASUPPGIFTER
Region Objektnr Län Kommun Vägnr Objekt Planläge Typ av Kostnad Väg- Hastig Trafik Lönsamhet Brist Kommentar Rang- Kalkylperiod

åtgärd längd het kriterier ordning
(mkr) km km/h ÅDT NNK

Stockholm Stockholm Danviks lösen Vägutredning Värmdövägen förläggs i tunnel 1 080 -0,3 40

Värderade effekter och samhällsekonomisk nytta (Mkr)

Restid Fordons- TS Drift- och Gods Avgas- Besparing f bussresenärer
kostnad underhåll emissioner

Nuvärde
Basvägnät 4010,973754 2438,72 693,5183 39,220199 96,8224161 615,9265834
Utredningsvägnät 3574,927769 2237,5 601,7908 37,384796 86,43379738 563,1118313
Diff Bas-Utr 436,0459848 201,218 91,72755 1,8354032 10,38861872 52,81475217 156,425167

EFFEKTER; förändring av effekterna för år 2010 (-) =minskning (+) = ökning
Bränsle- Kväveox.Kolväten Koldioxid Svaveldiox Partiklar Gods- D & U

Trafikarbete (Mfkm/år) Restid ktim/år Fordonskostnader Mkr/år förbruk.     Antal dödade och skadade NOx HC CO2 SO2 kostnader kostnader
P-bil L-bil Totalt P-bil L-bil Totalt P-bil L-bil Totalt m3 DödadeSvårt Lindrigt Totalt sk kg kg kg kg kg Mkr Mkr

Öppningsår
Basvägnät 86,13651376 9,57305 95,70956 1479,9262 169,0085692 1648,93477 64,34278138 52,3643 117 9791,5 0,385 3,576476 21,373 24,94905692 86879 54408,4972 23778743 407,6796 1376,322 5,652504 2,421135
Utredningsvägnät 80,63500929 8,96177 89,59678 1381,3256 157,798907 1539,124495 59,75628691 46,403 106 8903 0,348 3,101408 18,338 21,4390498 78630 50546,1046 21611883 372,8499 1237,131 5,017686 2,304632
Diff Bas-Utr 5,501504475 0,61128 6,112783 98,600612 11,20966217 109,8102743 4,58649448 5,96129 10,5 888,53 0,037 0,475068 3,0349 3,51000712 8249,6 3862,39268 2166860 34,82967 139,1909 0,634819 0,116503
Prognosår 1
Basvägnät 85,34636955 9,48293 94,8293 1506,4193 171,3493881 1677,768736 63,83611258 52,2752 116 9539,5 0,389 3,64845 21,671 25,31905931 63047 26529,4857 23165333 397,5279 908,2572 5,75605 2,422419
Utredningsvägnät 79,721037 8,85789 88,57893 1405,4719 159,8814854 1565,353365 59,13608476 46,1262 105 8643,4 0,35 3,158173 18,521 21,67930382 56320 24566,618 20979935 362,4255 810,3264 5,089671 2,305013
Diff Bas-Utr 5,62533255 0,62504 6,25037 100,94747 11,46790268 112,4153713 4,700027825 6,14895 10,8 896,09 0,038 0,490277 3,1495 3,639755494 6727,1 1962,86768 2185397 35,1024 97,93079 0,666379 0,117407
Prognosår 2
Basvägnät 98,2080315 10,912 109,12 1640,6429 188,0588566 1828,701784 73,25668577 58,8413 132 9817,2 0,426 3,885747 23,415 27,301023 34865 18548,6227 23956138 403,3421 635,6154 6,247749 2,519264
Utredningsvägnät 92,58269895 10,287 102,8697 1539,6955 176,5909539 1716,286413 68,55648536 52,692 121 9035,5 0,387 3,395469 20,266 23,6612675 31482 17351,4161 21960415 371,9569 574,264 5,58137 2,401857
Diff Bas-Utr 5,62533255 0,62504 6,25037 100,94747 11,46790268 112,4153713 4,700200411 6,14925 10,8 781,72 0,038 0,490277 3,1495 3,639755494 3382,3 1197,20653 1995722 31,38518 61,35143 0,666379 0,117407
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Danviks lösen 

 
Nuvarande förhållanden 
Värmdövägen mellan Lugnets trafikplats har idag stora 
trafikflöden. Vägsträckan är förlagd i en kurva utanför 
Henriksdalsberget. De stora trafikflödena innebär 
miljöstörningar som förhindrar exploatering av delar 
av Hammarby Sjöstad.  
 
Syfte 
Vägutbyggnaden är en del i ett stadsbyggnadsprojekt 
som bl. a. syftar till: 
- samanlänkning av bostads områden i Hammarby 
sjöstad och Kvarnholmen i Nacka 
- tillskapande av 2 900 bostäder 
- skapa god service för boende och verksamma runt 
Henriksdals trafikplats 
- utveckling av bättre kollektivtrafikförbindelser i 
närområdet och Stockholm/Nacka/Värmdö 
 
Förslag till åtgärd 
En utredning har tagits fram som belyser hur 
Värmdövägen kan förläggas i tunnel på sträckan 

mellan Lugnets trafikplats och Danvikstull. 
Trafikplatsen vid Lugnet byggs om och en planskild 
cirkulationsplats föreslås anläggas vid korsningen med 
Kvarnholmsvägen. 
 
Investeringskostnad exkl SF: XXX Mkr 
Kalkylperiod: 40 år 
Byggtid: XX år 
Åtgärdad väglängd: XX km 
 
Dagens trafik och trafikutveckling 
Här beskrivs dagens trafik och förändringar efter 
åtgärd 
 
Planeringsläge/Fysisk plan 
 
Ekonomisk plan 
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NYCKELTAL: 
Nettonuvärdekvot: 0,1 0 innebär att nyttan och investeringen är lika stora 
 1 innebär att nyttan är dubbelt så stor som investeringen 
Trafiksäkerhet: 97 Mkr/DSS Kostnad för att minska antalet döda och svårt skadade med en 
Restid: 237 kr/restimme Kostnad för att minska den totala restiden med en timme 
Restid personbil i huvudstråk ökar med 0 min  
Väglängd längs huvudstråk ökar med 0,0 km 
Trafikutveckling 1998-2010 för personbil ---- och för lastbil …… 
 
EFFEKTER 
Värderbara enligt EVA Effekt år 2010   Nuvärde av nytta 
Tillgänglighet, transportkvalitet 
 Restid för fordonstrafik Minskning med 216 930 timmar/år 468,8 Mkr 
 - varav tunga fordon Minskning med 21 919 timmar/år 
 Fordonskostnad Minskning med   217,6 Mkr 
 Godskostnad Minskning med   11,2 Mkr 
 Komfort (grusväg till belagd) Ökning med   0,0 Mkr 
 
Säker trafik Minskning olyckskostnad totalt 98,8 Mkr 
 Antalet dödade o svårt skadade  Minskning med 5,3 /10 år 
 
God miljö Minskning utsläpp totalt 58,3 Mkr 
 Kväveoxid Minskning med 6 727 kg/år 
 Kolväte Minskning med 1 963 kg/år 
 Koldioxid Minskning med 2 185 ton/år 
 Svaveldioxid Minskning med 35 kg/år 
 Partiklar Minskning med 98 kg/år 
 
Övriga värderbara effekter 
 Besparing f bussresenärer Minskning med   169,2 Mkr 
 Effekt markvärde (50% hr, 50% br) Minskning med  
 674,4 Mkr 
 
Drift och underhållskostnad  Minskning med   2,0 Mkr 
 
SUMMA VÄRDERBARA EFFEKTER   1 700,3 Mkr 1) 

 
KOMMENTARER 
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Effektprofil - Bidrag till måluppfyllelse 
Transportpolitiskt mål  Negativt  Positivt  
Effekt --- -- - 0 + ++ +++ Kommentar 
Tillgänglighet        
... för gångtrafik och cykeltrafik 
 

        

... för kollektivtrafik 
 

        

... för personbilstrafik 
 

     
 

   

... för tung fordonstrafik  
 

        

Flexibilitet mellan färdsätt och 
transportslag 

        

Markanvändning 
 

        

Påverkan på grupper 
 

        

Transportkvalitet        
Bärighet, vägytor, väglag  
 

        

Säker trafik        
Döda och svårt skadade 
 

        

- varav oskyddade 
 

        
 

God miljö        
Utsläpp av klimatgaser och 
luftföroreningar  

        

Hälsoeffekter av luftföroreningar 
 

        

Buller och vibrationer  
 

        

Kretsloppsanpassning/ 
Naturresurser 

        

Natur, kultur och gestaltning 
 

        

Positiv regional utveckling        
Regional tillväxt  
 

        

Regional fördelning          
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