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Förord
Vägverket har en vision att bli bäst i världen på drift och underhåll. För att detta ska vara 
möjligt krävs ett långsiktigt tänkande i beslutsfattandet. LCC kan som verktyg i 
beslutssituationer underlätta detta genom att belysa de framtida kostnaderna i 
investeringsskedet. Denna litteraturstudie är en del av doktorandprojektet ”LCC-aspekter på 
väginvesteringar” vid Luleå tekniska universitet (LTU). Litteraturstudien är det inledande 
skedet i en process för att utarbeta riktlinjer så att beslut i projekteringsskedet fattas utifrån ett 
LCC-tänkande. I dagsläget existerar inget formaliserat arbetssätt för att beakta framtida 
kostnader så som drift och underhållskostnader i projekteringsskedet. Framtida drift och 
underhållskostnader beaktas idag endast som schablonvärden oberoende av teknisk lösning. 
Därför blir det grundläggande beslutsunderlaget vid investeringar och åtgärder 
investeringskostnaden. Litteraturstudien ger en introduktion till begreppet LCC och 
undersöker hur det används idag i vägbyggnadsbranschen i Sverige och övriga världen. 

Ett stort tack riktas till Vägverket, projektets finansiärer, som via sitt stöd gjort projektet 
möjligt. Ett stort tack riktas också till centrum för drift och underhåll (CDU) och Luleå 
tekniska universitet (LTU) som tillsammans administrerar forskningsprojektet. Jag vill tacka 
Styrgruppen för projektet som består av: 

Sven Knutsson    LTU 
Tommy Edeskär    SWECO/LTU 
Hans Lind     KTH 
Anders Wengelin    Vägverket 
Håkan Westerlund    CDU 
Jörgen Bogren    GU 
Robert Karlsson    VTI 

Ett speciellt tack vill jag rikta till min handledare Tommy Edeskär som har dragit ett stort lass 
och bidragit med stöd under studiens gång. Jag vill också speciellt tacka min huvudhandledare 
professor Sven Knutsson. Till Bo Svedberg (Ecoloop) vill jag också rikta ett tack för hans 
värdefulla input. Ett stort tack riktas också till mina mer erfarna kollegor på avdelningen som 
ställer upp på frågor i stunder av förvirring. Ett stort tack riktar jag till min vän och kollega 
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Joakim Forsman 
Luleå oktober 2009 





Sammanfattning
Denna forskningsrapport är en litteraturgenomgång av publicerat material på främst engelska 
och svenska om ”life cycle costing” (LCC) inom vägbyggnadssektorn. Rapporten inleds med 
en allmän genomgång av LCC följt av specifika frågeställningar för vägbyggnadssektorn.  

Inom vägbyggnadssektorn sker årligen stora kapitalinvesteringar, för närvarande ca 8 
miljarder kr i Sverige. Vägar är långsiktiga investeringar som i praktiken aldrig tas ur bruk. 
Trots detta baseras nästan uteslutande investeringsbeslut endast på investeringskostnaden.

Framtida drift och underhållskostnader för moderna vägar har diskuterats åtminstone sedan 
mitten på 1800-talet. Det moderna begreppet LCC har utvecklats av det amerikanska 
försvarsdepartementet på tidigt 1960-tal för att effektivisera och optimera den offentliga 
upphandlingen. I USA har begreppet inom vägbyggnadssammanhang varit aktuellt sedan 
1960-talet och en kort period under 1990-talet var det ett formaliserat krav i federal lag att 
beakta LCC vid större väg, bro och tunnelprojekt. Lagen annullerades dock inom kort och 
formulerades om till en rekommendation. I byggbranschen i Europa har LCC varit mest 
aktuellt inom husbyggnadsbranschen där energieffektivisering den senaste tiden varit en 
drivande aspekt. 

Begreppet ”life-cycle cost” (LCC) syftar dels specifikt på Livscykelkostnadsanalys (LCCA) 
men även som samlingsnamn för en rad metoder med samma syfte, dvs. att beakta en 
investering ur ett kostnadsperspektiv som omfattar hela investeringens livstid. Det existerar 
begrepp med samma eller liknande innebörd som LCC, t ex WLC och WLA. Syftet med en 
LCCA är att kvantifiera en tillgångs sammanlagda kostnader över dess livstid för att bidra 
med underlagsdata till en beslutsprocess. LCCA används primärt som beslutsunderlag vid 
investeringsbeslut och som utvärderingsverktyg vid investering/upphandling. En LCCA är en 
modell som måste begränsas med en systemgräns. Systemgränsen definierar vad som 
studeras, i vilket tidsperspektiv, vilka kostnadsposter som beaktas och omgivningspåverkan. 
Olika kalkylmetoder för LCC presenteras, den vanligaste kalkylmetoden för LCC är 
Nuvärdesmetoden.  

I byggbranschen kan den ekonomiska beslutsgången beaktas ur både ett hierarkiskt 
systemperspektiv och ett kronologiskt tidsperspektiv. I denna rapport identifieras de tre 
systemnivåerna Vägtransportsystem, Projekt och Komponent som lämpliga att studera ur ett 
väghållarperspektiv. Det kronologiska tidsperspektivet som utgörs av Vägverkets byggprocess 
anses i dagsläget inte anpassad för LCC. Tre kategorier för vilka de ekonomiska poster 
relevanta för LCC inom vägbyggnadssektorn identifierades till Huvudman/väghållare, 
Trafikant och Samhälle/övrigt. 

Oftast sker vägbyggande genom upphandling. Valet av upphandlingsform är en fråga som 
Vägverket äger och påverkas i stor grad vem som behandlar LCC-aspekterna i projektet. I 
dagsläget sker de flesta upphandlingar med total eller utförandeentreprenad med korta 
garantitider där incitamentet för LCC är lågt för entreprenören. Genom val av 
entreprenadformer som t ex funktionsentreprenad eller offentlig-privat samverkan (OPS) blir 
incitamentet för LCC hos entreprenören större. I rapporten redovisas en genomgång av 
verktyg tillgängliga för LCCA i Sverige och världen. De flesta av de genomgångna verktygen 
återfinns på komponentnivå. De verktyg som i dagsläget är formaliserade i byggprocessen 
återfinns på högre samhällsekonomiska nivåer. LCCA används för analyser på 
komponentnivå i ganska stor utsträckning i USA men i dagsläget inte i Sverige. 



Hinder för LCC anses vara brist på underlagsdata, acceptans för gemensam modell saknas, 
organisatoriska hinder, schabloniserad drift och underhållskostnad i beslutsverktyg. En given 
möjlighet med LCC är att tjäna pengar på sikt, men LCC kan även bidra som en positiv 
drivkraft för förändring gällande viktiga funktioner så som uppföljning och samt uppmuntran 
till teknisk utveckling och delaktighet mellan alla parter i byggprocessen. För att LCCA ska 
bli ett effektfullt verktyg på sikt krävs att LCCA är praktiskt genomförbar, tillförlitlig 
underlagsdata finns tillgänglig, en formaliserad LCC-process i alla led av byggprocessen, att 
uppföljning av utfall från genomförda investeringar sker, att LCC-resultat kommuniceras 
mellan de olika systemnivåerna, en överblickbar tidshorisont för LCCA i byggprocessen. 



Abstract
This research report is a literature review of published material, mainly in English and 
Swedish, in the field of “life cycle costing” (LCC) within the road construction industry. The 
report covers a general introduction to the LCC-concept and specific issues regarding the 
application of LCC within the road construction industry. 

Within the road construction industry large scale investments are carried out every year. In 
Sweden the current amount of investments is 8 billion SEK. Roads are long term investments 
that in practice never are taken out of operation. Despite this investment decisions are almost 
exclusively based on the investment cost alone. 

The future operational and maintenance costs for modern roads has been discussed at least 
since the middle 19th century. The modern concept of LCC was developed by the United 
States department of defence initiated in the early 1960´s to rationalise and optimise the 
public procurement process. In the United States the concept of LCC has been a pressing 
issue since the 1960´s. During a short period in the 1990´s the consideration of LCCA at large 
road, bridge and tunnelling projects was a formal requirement stated in federal law. The law, 
however, got annulled shortly after it was instated and instead was formulated as a 
recommendation. In the European construction industry the concept of LCC has been most 
frequent in the field of building construction, where energy efficiency currently is a pressing 
issue.

The concept of LCC partly refers specifically to the analysis (LCCA), but also works as an 
umbrella term for a number of methods with the same purpose, that of considering an 
investment from a cost perspective that involve the whole life cycle of the asset. There exist 
many other terms with the same or similar significance as LCC, for example WLC and WLA. 
The purpose of an LCCA is to contribute with basic data to a decision process by quantifying 
an assets aggregated costs over its defined lifecycle. LCCA is mainly used to provide for a 
basis for decision and as a tool for evaluating investment/procurement. A LCCA is a model 
that has to be limited by certain boundaries. The boundaries define what is studied, the time 
perspective, the costs considered and the influence of the surrounding world. Different 
economical methods for LCC are presented; the most commonly used is the Net present value 
(NPV) method. 

I the construction industry the chain of economic decisions can be considered both form a 
hierarchic and a chronological perspective. In this report three system levels suitable for 
studying roads from a road agency perspective are defined as the following; road 
transportation system level, project level and component level. The chronological perspective 
is constituted by the Swedish road administrations (SNR) different stages in the construction 
process. This process is of today not accommodated for LCC. Three categories of cost carriers 
relevant for LCC within the road construction industry are defined. They are agency, road 
user, societal. 

LCC within the road construction industry are treated. Most commonly road construction is 
performed through public procurement. The choice of contract form is in the hands of SNR 
and the choice of contract largely affects who carries the responsibility of the LCC-aspects in 
the project. Today most of the procurements are done through either Design-Bid-Build or 
Design-Build contracts with short guarantee periods. This makes the incentive for using LCC 
very low for the contractor. By choosing for example a Design-Build-Operate contract or a 
Public Private Partnership contract the incentive for LCC becomes bigger to the contractor. 



The report presents an overview of tools available for LCCA in Sweden and the world. The 
majority of the tools presented are found at the component level. The tools currently used in a 
formalized manner as a part of the construction process can be found at higher socioeconomic 
levels. LCCA is used for analysis at the component level in a fairly extensive way in the 
United States but not in the current situation in Sweden.

Barriers for LCC is considered to be a lack of base data, lack of acceptance of a common 
model, organizational barriers and flat-rate operation and maintenance costs in decision tools. 
An obvious opportunity with LCC is to make money in the long run, but it can also contribute 
as a driving force for change in current key functions such as monitoring and encouraging 
technological development and participation among all parties in the construction process. For 
LCCA to be a powerful tool in the long term perspective it requires that the LCCA is easy to 
use, reliable base data is available, the LCC process is formalized in all stages of the 
construction process, the outcomes from the earlier investment are monitored and 
communicated between the various system levels in the organization and a foreseeable time 
horizon for LCCA in the construction process. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett fungerande transportsystem är en förutsättning för tillväxten i ett land. Sverige är ett stort 
land med relativt liten befolkning, då glesbygden är stor blir beroendet av vägar för 
transporter stort. År 2007 stod vägnätet för 86,6 % av persontransporterna och 40,5 % av 
godstransporterna i Sverige. Det finns cirka 139 400 km allmänna vägar i Sverige. Av dessa 
är cirka 98 400 km statliga och 41 000 km kommunala vägar och gator. Utöver de allmänna 
vägarna finns det cirka 76 150 km enskilda vägar delfinansierade med statsbidrag (Vägverket, 
2009).

År 2008 genomförde Vägverket nyinvesteringar till en summa av cirka 9,8 miljarder kronor 
medan kostnaderna för drift och underhåll av befintligt vägnät uppgick till 8,3 miljarder 
kronor. Summan för drift och underhåll har i 2008 års penningvärde de senaste fem åren varit 
stabil medan summan för investeringar har genomgått mindre avvikelser i båda riktningarna 
(Vägverket, 2009b). Enligt Vägverket, 2009 satsas årligen också cirka 300 miljoner kronor på 
forskning och utveckling. Enligt Sveriges kommuner och landsting, 2006 satsades det på den 
kommunala sidan 2003 cirka 4,7 miljarder kronor på vägnätet, av vilka drift- och 
underhållskostnaderna utgjorde 2,5 miljarder kronor. Enligt Dahlin et al., 2007 är kostnaden 
för en anläggning över dess livstid en funktion av konstruktionen i sig, dess kvalitet, 
planerade underhållstrategier samt utförandet av underhållet. För att uppnå en optimal 
livscykelkostnad krävs således att alla dessa komponenter beaktas. Idag ligger i allmänhet 
ekonomiskt fokus på att minimera investeringskostnaderna för enskilda projekt vilket innebär 
att framtida kostnader i form av drift- och underhåll inte beaktas i tillräcklig omfattning

Att bygga ny infrastruktur och upprätthålla befintlig infrastruktur innebär en ekonomisk 
utmaning för samhället. Eftersom infrastruktur har en lång förväntad livslängd, från ca 40 år 
för vägar till 120 år för tunnlar, är drift- och underhållskostnaderna allt viktigare då mängden 
infrastruktur som ska underhållas successivt ökar. För dessa långlivade 
infrastrukturinvesteringar är det viktigt att optimera kostnaderna över lång tid för att inte 
drabbas av stora överraskningar i framtiden. Då finns risken för utveckling av stora volymer 
eftersatt underhåll eller med andra ord underhållsberg (Westerlund, 2009). 

Livscykelkostnadsanalys, Life Cycle Cost Analysis (LCCA), är ett beslutsverktyg där de 
ekonomiska konsekvenserna över investeringsobjektets livstid jämförs för olika 
investeringsalternativ. Metodiken är idag vedertagen inom bl a tillvekningsindustrin där den 
är betydligt mer förekommande än i anläggningsindustrin. Det finns dock avgörande 
skillnader mellan verkstadsindustrin och anläggningsindustrin. Två avgörande skillnader är: 

Livslängden på produkterna/investeringarna 
Öppna system istället för produkter. 

Med öppna system avses enligt Emblemsvåg, 2003 att produkten inte är konstant utan 
utvecklas, underhålls och eventuellt förädlas under sin livstid. En vägsträcka ersätts sällan helt 
av en ny efter att den uttjänat sitt syfte, likt en maskin i en verkstad. Istället utvecklas det 
system vilket sträckan är en del av successivt och vägens funktion i systemet förändras. Om 
en väg avvecklas ur ett väghållarperspektiv innebär det i allmänhet att den byter huvudman 
istället för att rivas. I detta avseende är LCC-beräkningar i bygg- och anläggningssektorn 
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betydligt mer komplicerade i det tidiga projekteringsstadiet jämfört med investeringsbeslut 
inom verkstadsindustrin.  

Vägverket har ett ansvar att förvalta sina anslag på bästa tänkbara sätt för samhället. Därför är 
LCC-metodiken redan idag integrerad i Vägverkets organisation i olika skeden. Dock är det 
endast på den högre, samhällsekonomiska nivån, som den är formaliserad i Vägverkets 
interna arbetsordning. På detta plan finns en rad av olika verktyg avsedda för 
samhällsekonomiska beräkningar, exempelvis EVA. Dessa verktyg används för analyser i 
förstudier och vägutredningar. I senare skeden t ex vid val av teknisk lösning används 
generellt inte LCC-metodiken systematiskt. Det långsiktiga LCC-perspektivet finns idag 
integrerat i de (konstruktions) lösningar som vägverket rekommenderar (Best Practice) i sina 
tekniska styrdokument som t ex VVTK Väg 2008 och metodbeskrivningar. 

Användningen av LCC-metodik inom bygg- och fastighetssektorn har i Sverige varit 
begränsad (Levin et al., 2008). En amerikansk studie (Ozbay et al., 2004) visar att också i 
USA är gapet mellan forskning och tillämpning av LCCA inom State Highway Agencies 
(SHA) stort. Dock har implementeringen av LCCA på ett formaliserat sätt i beslutsprocessen 
kommit längre i USA, se t ex (MDOT, 2005). Utvecklingen går dock mot införandet av LCC 
på ett mer formaliserat sätt på lägre nivåer även i Sverige. Tidigare studier och ansatser att 
införa LCC vid val av teknisk lösning har genomförts i Sverige (Vägverket, 1997 och 
Vägverket, 1991 m fl). Resultaten har varit positiva men i allmänhet har det varit svårt att 
implementera LCCA i organisationen eller i byggprocessen.  

1.2 Syfte och mål 
Det övergripande syftet med denna litteraturstudie var att genomföra en 
kunskapssammanställning över användning av livscykelkostnadsperspektiv och kartläggning 
av befintliga LCC-verktyg inom och för vägsektorn.  

Målet med studien var att: 
Kartlägga vilka LCC-verktyg och metoder som används i Sverige och världen 
Klassificera verktygen efter användningsområde.  
Identifiera hinder och möjligheter för LCC inom vägbyggnadssektorn. 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att behandla LCC-metoder som har vägkonstruktionen i fokus, dvs. 
vägöverbyggnader. I denna studie omfattar vägkonstruktioner överbyggnader. Konst- och 
underbyggnader och liknande omfattas inte av denna studie. Konstbyggnader är 
konstruktioner i anslutning till vägar så som broar och tunnlar. Med underbyggnader menas 
här markförstärkning och schaktningsarbeten. Studien omfattar i huvudsak material publicerat 
på engelska och svenska. 
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2 Historisk överblick 
Historiskt sett har byggnadsindustrins fokus varit att minimera investeringskostnaden. Under 
1930-talet växte medvetenheten fram bland fastighets- och anläggningsägare att byggnaders 
driftskostnader är en väsentlig parameter att beakta inför ett investeringsbeslut (Kishk, et al., 
2003).

Livscykelkostnadsanalys (LCC) som koncept utvecklades av U.S. Department of Defence 
under tidigt 1960 tal för att effektivisera och optimera den statliga upphandlingen. Dess två 
huvudsyften var att uppmuntra ett långsiktigare planeringssynsätt så att drift och underhåll 
kom in i bilden samt att öka besparingarna genom att lägga mera kraft och pengar i 
projekteringsskedet. Konceptet LCC har sedan det utvecklades i den militära sektorn spridit 
sig ut i den privata industrin och applicerats i en mängd olika sammanhang. Metoden används 
av företag och offentliga institutioner fast i olika omfattning. För företag utgörs LCC av en 
del i en investeringskalkyl som beaktar framtida inkomster och utgifter för en investering. 
Inom offentliga institutioner har LCC växt fram som ett verktyg för prognostisering av 
kostnader för komplexa system som står under ständig utveckling, t ex vapensystem. Denna 
typ av system som förändras med tiden kallas öppna system. Gemensamt för majoriteten av 
öppna system är att de genererar stora kostnader under sin livstid som oftast flerfaldigt 
överstiger investeringskostnaden (Emblemsvåg, 2003). 

En stor del av utvecklingen inom vägområdet har bedrivits i USA, t ex AASHO-försöken 
(Croney et al., 1991). Det var också där som mycket av den tidiga utvecklingen kring 
ekonomisk bedömning av vägkonstruktioner inleddes. Redan innan vägarna trafikerades av 
bilar var vägingenjörer medvetna om de grundläggande principerna för ekonomi. Redan 1847 
skrev Gillespie i sin bok “Manual of the principle and practice of road Making” att 
“minimum of expense is, of course, highly desirable; but the road which is truly the cheapest 
is not the one which has cost the least money, but the one which makes the most profitable 
returns in proportion to the amount expended on it” (Osbay et al., 2004). Det dröjde dock till 
in på 1920-talet innan fokus började riktas mot att anlägga och driva vägar på ett strukturerat 
sätt inom vägbyggnadssektorn. Då inriktade sig forskningen bland annat mot effekterna av 
vägens gradient, dragning och beläggning på fordonens bränsleförbrukning. Branchard 
publicerade 1925 en lathund på ”ideala relativa värden på beläggningar” där egenskaper hos 
olika typer av beläggningar fanns bedömda på en tiogradig skala. Egenskaperna som 
bedömdes var: 

Uppförandekostnad
Framkomliget 
Väggrepp
Städbarhet
Buller
Damning. 

En ideal beläggning poängsattes med tio i alla kategorier. I boken Principles of Highway 
Engineering särskiljer Wiley kostnaderna som orsakats av olika beläggningar från vinsterna. 
Kostnaderna delas sedermera in i två underkategorier, väg- och fordonskostnader. 
Vägkostnader definieras som uppförande- och underhållskostnad samt restvärde. Wiley 
trycker starkt på betydelsen att beakta underhållskostnaderna vid val av beläggning. (Sund, 
1996)
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I USA har Life Cycle Cost Analysis (LCCA) inom vägbyggnad tillämpats i olika omfattning 
sedan 1960-talet (Sund, 1996). Det var dock inte förrän 1991 som det blev ett krav att beakta 
livscykelkostnaden för tunnlar, broar och vägöverbyggnader (ISTEA 1991, Chan et al 2008). 
1995 kom ytterligare krav som gjorde det obligatoriskt för alla National Highway Systems 
(NHS) projekt, med en kostnad som överskred 25 miljoner dollar, att beakta 
livscykelkostnader i projekteringsskedet. LCC definierades i federal lag som ”a process for 
evaluating the total economic worth of a usable project segment by analyzing initial costs and 
discounted future costs, such as maintenance, reconstruction, rehabilitation, restoring and 
resurfacing cost, over the life of the project segment”(NHSDA, 1996). Denna lag annullerades 
dock 1998 i Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA-21). I lagens ställe fick 
Secretary of Transportation i uppdrag att ta fram riktlinjer för användning av LCC, detta för 
att hjälpa State Highway Administrations (SHA) att arbeta fram sina egna rutiner och metoder 
för LCC. I samband med TEA-21 så omformulerades definitionen av LCC till följande ”A
process for evaluating the total economic worth of a useable project segment by analysing 
initial costs and discounted future costs, such as maintenance, user, reconstruction, 
rehabilitation, restoring, and resurfacing costs, over the life of the project segment”(TEA-21, 
1998). Enligt TEA-21, 1998 definierades alltså trafikantkostnaderna som en del av den totala 
livscykelkostnaden. Resultatet av arbetet som utfördes av Federal Highway Administration 
(FHWA) på uppdrag av Secretary of Transportation publicerades 1998 i den tekniska 
rapporten Life-Cycle Cost Analysis in Pavement Design. Rapporten tillhandahöll teknisk 
vägledning och rekommendationer (best practice) vilka skulle hjälpa SHA att på bästa möjliga 
sätt tillämpa LCCA vid konstruktion av vägöverbyggnader. Rapporten är således en 
beskrivning av vad FHWA anser vara den bästa möjliga tillämpning av LCCA vid 
vägbyggnad.

I Europa har utvecklingen mot användandet av LCC som beslutsunderlag i byggindustrin 
också gjort framsteg de senaste åren. Flertalet standarder för hur LCC-analyser kan behandlas 
har utvecklats, se (ISO, 2007 och NS, 2000, m fl). Frånsett (NS, 2000) som till viss mån riktar 
sig till infrastrukturanläggningar som vägar, har de LCC-standarder tillgängliga i dagsläget i 
synnerhet husbyggnadsindustrin i fokus. En av drivkrafterna till att LCC är väl integrerat i 
husbyggnadsindustrin är energieffektiviseringen inom branschen (Schade, 2009).  
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3 Introduktion till LCC 

3.1 Definition 
Begreppet ”life-cycle cost” (LCC) syftar dels specifikt på livscykelkostnadsanalys (LCCA) 
men även som samlingsnamn för en rad metoder med samma syfte, dvs. att beakta en 
investering ur ett kostnadsperspektiv som omfattar hela investeringens livstid (Levin et al., 
2008 m fl). Begrepp och metoder som kan omfattas av LCC är ”cost in use”, whole life 
costing” (WLC) och ”whole life apprasial” (WLA). Enligt Flanagan et al., 2005 har 
terminologin förändrats med tiden och har gått från ”cost in use” till ”life cycle costing” och 
vidare till ”whole life costing”. De har utvecklat begrepp ”whole life appraisal” som idag 
används över hela världen. Detta begrepp beaktar även ”cost benefits” och 
tillgången/anläggningens prestation över livstiden. 

Enligt Wååk, 1992 ges olika innebörd på begreppet LCC av olika användare. De vanligaste 
definitionerna anses vara: 

LCC är ett mått på ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska konsekvenser 
under hela dess livslängd. 

LCC är ett jämförelsetal för ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska 
konsekvenser under hela dess livslängd där vissa förenklingar och uteslutningar skett 
för att underlätta användningen av jämförelsetalet. 

Den förstnämnda definitionen anses vara mer komplett men vid praktisk tillämpning anses 
den sistnämnda ligga närmare sanningen. 

Det finns en rad nationella och en internationell standard för LCCA. Definitionerna i dessa 
skiljer sig något. I NS, 2000 definition av LCC innefattar begreppet investeringskostnaden
och samtliga kostnader som uppträder under tillgångens funktionella livstid. Enligt ISO, 2004 
täcker oftast LCC in en definierad lista av poster under en tillgångs fysiska, tekniska, 
ekonomiska eller funktionella livstid. Enligt ASTM, 2005 innefattar begreppet LCC alla 
relevanta kostnader som en tillgång ger upphov till under en definierad livstid. ISO, 2007 gör 
en skillnad mellan begreppen LCC och WLC. WLC definieras som ett vidare begrepp 
innefattande alla komponenter av LCC plus kostnader och inkomster som inte direkt beror av 
uppförandet eller driften av föremålet för analysen, se vidare i avsnitt 3.3.3 Figur 3. Dock är 
LCC den mest vedertagna termen och därför tillåts det i rapporten representera alla begrepp, 
att blanda in de andra skulle bara skapa förvirring. Ingen skillnad görs heller mellan 
begreppen LCC och WLC. 

I praktiken är det dock svårt att kvantifiera alla kostnader. Det blir nödvändigt att ersätta 
verkligheten med en modell baserad på förenklingar och prognoser. Levin et al., 2008 
definierar även LCC som ett jämförelsetal för ett systems eller en utrustnings samlade 
ekonomiska konsekvenser under hela dess livslängd där vissa förenklingar och uteslutningar 
skett för att underlätta användningen av jämförelsetalet. 

3.2 Beslutsverktyg 
Enligt ISO, 2007 är syftet med en livscykelkostnadsanalys att kvantifiera livscykelkostnaden, 
dvs. investeringskostnaden och framtida kostnader, för att bidra med underlag till en besluts- 
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eller utvärderingsprocesser. Själva verktyget som utgörs av livscykelkostnadsanalysen 
förkortas ofta LCCA och används primärt som: 

Beslutsunderlag vid investeringsbeslut
Utvärderingsverktyg investeringar/upphandling.

Enligt ISO, 2007 och NS, 2000; m fl är LCCA ett beslutsverktyg i den meningen att det kan 
användas för att välja mellan alternativa projekt, konstruktioner eller byggnadskomponenter. 
Vid utvärderingsverksamhet kan LCCA bl a användas för att undersöka kostnadsskillnader 
mellan konventionella och mer miljöanpassade alternativ. LCCA kan också användas för att 
utvärdera investeringars lönsamhet mot nollalternativet (ASTM, 2005). Enligt ASTM, 2005 är 
LCCA ett beslutsverktyg som är speciellt lämpat för att avgöra om det är ekonomiskt 
försvarbart att välja ett investeringsalternativ med högre investeringskostnad men lägre 
framtida kostnader, t ex drift och underhåll.

LCC kan enligt Björberg, 2005 även användas som ett strategiskt verktyg. Målet med LCCA 
är nödvändigtvis inte att finns den lägsta livscykelkostnaden utan snarare att beskriva 
konsekvensen av olika investeringsalternativ. Syftet med LCCA kan sammanfattas i följande 
punkter:

Förbättra investeringsbudgetar 
Utvärdera alternativ 
Tydliggöra argument för investeringsbeslut. 

LCCA är sällan lämpligt som budgeteringsverktyg för framtida kostnader (Levin et al., 2008). 
Detta för är LCC är ett kostnadsmått knutet till: 

En given LCC-modell 
En given uppsättning indata.

Det är viktigt att beakta LCC som ett beslutsverktyg i den mening att det kan användas för att 
välja mellan alternativa projekt, konstruktionslösningar eller byggnadskomponenter. Därför 
skall LCC data konsekvent presenteras på ett sätt som möjliggör en sådan jämförelse. Enligt 
Bakis et al., 2003 är för det ändamålet ”the cost breakdown structure” ett viktigt koncept för 
LCC. Till skillnad från ett produktbaserat klassificeringssystem, där komponenterna bryts ner 
efter deras utformning, specifikation, konstruktionsmetod eller material, anordnas dom efter 
deras funktion. T ex en barriärs funktion är att hindra bilar från att köra av vägen. Kostnader 
för olika typer av barriärer ska således normaliseras utefter vad det kostar att uppnå den 
funktionen med respektive barriär, t ex kronor per meter betongbarriär. Kostnaden för en 
meter w-profilbalk eller en kubikmeter betong är i sammanhanget inte intressant då det är 
intetsägande om kostnaden för att uppnå och vidmakthålla funktionen. Data kan normaliseras 
hur som helst beroende på syfte och vad som är intressant, det viktiga är den är lätt att sätta i 
sitt sammanhang. 
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Figur 1, tratteffekten för LCCA. Ju tidigare en LCCA utförs desto större är potentialen till ett bättre 
ekonomiskt utfall (Bentley, 2007). 

LCC som beslutsverktyg kan genomföras i alla skeenden av en investeringsprocess. Ju 
tidigare LCC beaktas desto större är potentialen för att fatta ekonomiskt sunda beslut 
(Bentley, 2007). Det kallas för ”trattmodellen” som redovisas i Figur 1. Ju längre ett projekt 
går desto färre frihetsgrader finns. I början av ett projekt kan flera olika tänkbara lösningar på 
problemet finnas, det kan handla om t ex bro, tunnel, väg, färja, etc. Där finns det således 
väldigt många alternativ och således stor potential för effektivisering. I senare skede då den 
övergripande lösningen är bestämd finns det mindre utrymme för att påverka den totala 
ekonomin för projektet.  

3.3 LCC-modellen 

3.3.1 Systemgräns 
För att upprätta en LCC-modell måste en systemgräns upprättas (Levin et al 2008, ASTM 
2005 m fl.). Systemgränsen definierar, Figur 2: 

Vad som ska studeras/jämföras 
Vilket tidsperspektiv som jämförs 
Vilka ekonomiska poster som ska ingå i modellen 
Omgivningspåverkan på modellen. 

Figur 2, systemgräns för en LCC-modell. 
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Ekonomiska kalkyler skiljer sig alltså åt beroende av användningsområde. De olika typerna av 
ekonomiska kalkyler kan delas in i två kategorier enligt följande: 

Partiella kalkyler 
Totalekonomiska kalkyler. 

Ett annat ord för samhällsekonomiska kalkyler är just totalekonomiska kalkyler. Detta därför 
att de beaktar effekterna ur samtliga personers perspektiv vilket är definitionen av samhället. 
Resterande kalkyler beaktar kostnader och intäkter var för sig eller tillsammans från en eller 
några parters perspektiv och därför kallas de partiella kalkyler. En Livscykelkostnadskalkyl 
(LCC-kalkyl) är en kostnadskalkyl som beaktar alla relevanta kostnader över en tillgångs 
livstid och är således en partiell kalkyl. Totalekonomiska kalkyler är nödvändiga i tidiga 
skeden av byggprocessen där nyttorna nödvändigtvis inte är de samma, t ex vid prioritering av 
olika projekt. I senare skeden där val av alternativa lösningar och komponenter är aktuella 
passar en kostnadskalkyl bättre. Totalekonomiska kalkyler används således vid beslut på 
vägnätsnivå medan partiella kalkyler som LCC-kalkyler används på projekt och 
komponentnivå.  

En företagsekonomisk kalkyl beaktar alla intäkter och kostnader i likhet med en 
totalekonomisk kalkyl men med skillnaden att det endast är ur företagets synpunkt. Då 
väghållare oftast är statliga beställare så används således dessa kalkyler mest hos de privata 
aktörerna inom vägbyggnadsbranschen, dvs. entreprenörer, konsulter, etc. 

3.3.2 Livscykel 
Kalkylperioden i en LCCA sammanfaller i allmänhet med investeringen eller systemets 
livslängd (Levin et al., 2008). Med livscykelkostnaden menas de ackumulerade kostnaderna 
som objektet för analysen orsakar under den definierade livstiden (ASTM 2005, ISO 2007, 
NS 2005, m fl.). Då en LCCA upprättas för val mellan olika alternativ är inte den absoluta 
livscykelkostnaden intressant utan den relativa skillnaden i livscykelkostnad för alternativ 
med samma nyttor (Sveriges Mekanförbund 1985, Shaub 1990 m fl.). Den definierade 
livstiden avgör analysperioden och bestäms oftast som någon av följande livstider: 

Fysisk
Teknisk
Ekonomisk 
Funktionell.

Den fysiska livslängden är den faktiska livslängden för anläggningen. Med tekniska livslängd 
avses den period som investeringen tekniska funktioner bibehålls med visst underhållsbehov. 
Bedömningen av teknisk livslängd är i allmänhet svår. Den beror på en rad faktorer som 
överensstämmelse mellan faktisk och prognostiserad belastning, miljöfaktorer och 
underhållsåtgärder. Med ekonomisk livslängd menas i allmänhet den uppskattade tid som 
investeringen är vid liv och är ekonomisk att driva (Levin et al., 2008). Med funktionell tid, 
eller brukstid avses den tid som investeringen kan brukas med hänsyn till ekonomisk och 
teknisk livslängd. Den funktionella tiden kan vara kortare än bedömd livslängd för 
investeringen om den av olika skäl enbart kan brukas under begränsad tid. 
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3.3.3 Ekonomiska poster 
Vanligtvis innefattar en LCCA definierade poster av kostnader för en tillgång. Dessa delas in 
aningen olika i olika standarder. ISO, 2007 delar upp kostnaderna enligt följande:  

Investeringskostnader
Driftskostnader 
Underhållskostnader
Avvecklingskostnader/restvärde
Miljökostnader.

Enligt ISO, 2007 är miljökostnader en underliggande kategori vilken påverkas av de 
aktiviteterna som ger upphov till resterande kostnader, se Figur 3. 

Figur 3, kostnadsindelning enligt (ISO, 2007). 

Investeringskostnaden (construction cost) innefattar alla kostnader för förvärvandet av 
tillgången genom kostnad för ett inköp, leasing eller produktion av tillgången (ISO, 2007). 
Inom väganläggningsbranschen handlar detta nästan uteslutande om produktionskostnaden för 
tillgången.

Driftskostnader (operation cost) är kostnader som orsakas under normal drift av en 
anläggning, t ex hyra, försäkring, energi, städning, snöröjning, etc.

Till underhållskostnader (maintenance cost) hör de kostnader som orsakas av åtgärder 
avsedda för att upprätthålla en anläggnings, eller delar av, standard i ett läge där den kan 
prestera efter ställda krav. 

Avvecklingskostnad (end of life) är de kostnader som uppkommer efter att anläggningen har 
tjänat ut sitt syfte. Dit hör alla kostnader relaterat till att avveckla anläggningen, till exempel 
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demontering, rivning, återvinning, transport samt säkerställa eventuell mark med avseende på 
miljön. Om en anläggning har ett återstående värde efter att den tjänat ut sitt syfte anses 
anläggningen ha ett restvärde. Restvärdet kan definieras som en anläggnings framtida nytta 
minus kostnader för dess vidmakthållande under samma tid. I dagsläget finns det inget 
ramverk för hur svenska vägars restvärde skall bedömas.  

Vad miljökostnader är kan variera men i ett företags ögon kan de t ex vara miljöskatter på 
utsläpp. Enligt ISO, 2007 drabbar dessa kostnader en anläggning i alla faser från byggnation 
till rivning. 

NS, 2000 har en annan syn på hur huvudkategoriuppdelningen av kostnader skall se ut, de 
delas upp enligt följande: 

Investeringskostnad
Projektledningskostnad
Driftskostnad 
Underhållskostnad
Utvecklingskostnad.

NS, 2000 behandlar inte miljökostnader och avvecklingskostnader/restvärde som en del av 
livscykelkostnaden till skillnad från ISO, 2007. Den norska standarden definierar också två 
projektlednings- och utvecklingskostnad som en huvudkategori. I ISO, 2007 ligger 
projektledningskostnaden under kategorin investeringskostnad och utvecklingskostnaden 
under underhållskostnaden. Med utvecklingskostnader menas kostnader som härrör från 
förändringar i anläggningen, t ex kostnader från ombyggnation av innerväggar på grund av 
förändringar i verksamheten. 

Förutom (ISO, 2007 och NS, 2000) finns också den Australiensiska/Nya zeeländska LCC-
standarden (AS/NZS 4536:1999) och den amerikanska standarden (ASTM, 2005). De har alla 
aningen olika kostnadskategoriseringar och kostnadsnedbrytningsstrukturer. De kostnader 
som slutligen tas med i en analys är dock beroende på föremålet för analysen. I de flesta 
standarder finns det förslag på vilka kostnadsposter som bör beaktas, se bl a (ISO, 2007 och 
NS, 2000, m fl), de poster som slutligen används måste dock bestämmas av användaren. ISO, 
2007 belyser att livscykelkostnaden kommer att påverkas av kostnader som inte är direkt 
knutna till förvärvandet av anläggningen samt lokala, nationella och internationella 
förhållningssätt, skatter och bidrag. Miljöprövningskostnader är exempel på en sådan kostnad. 

Utöver de kostnader som definieras i redovisade standarderna finns användarkostnader. 
Användarkostnader är kostnader som drabbar användaren av en anläggning, t ex 
driftskostnaden för en bil. (Flanagan et al., 1989). Användarkostnaderna används framförallt 
inom samhällsekonomiska analyser (SIKA, 2008). 

I praktiken behöver de ekonomiska posterna förenklas och/eller vissa exkluderas för att en 
LCCA ska vara praktiskt genomförbar eller spegla den aktuella frågeställningen. Exempel på 
förenklingar av LCC-modeller genom uteslutning av kostnadsposter är (Levin et al., 2008): 

Posten bedöms som liten. 
Posten är lika för de alternativ som studeras. 
Posterna har redan förbrukats, dvs. de påverkar inte framtida beslut (även kallad ”sunk 

cost”).
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3.3.4 Underlagsdata 
Enligt Flanagan et al., 1989 finns det fem huvudtyper av data som är nödvändig för att utföra 
en LCCA: 

Kostnadsdata (cost data) 
Brukardata (occupancy data) 
Objektsdata (physical data) 
Funktionsdata (performance data) 
Tillståndsdata (quality data). 

De olika datatyperna påverkar en LCCA i olika delar av livscykeln. Brukar- och objektsdata 
kan ses som nyckelfaktorer i det tidiga projekteringsskedet. Uppskattningar om 
livscykelkostnader i detta stadium beror av data som vägtyp, trafikmängd, andelen tung trafik 
och så vidare. Funktions- och tillståndsdata påverkas av policybeslut, till exempel den grad av 
underhåll och renlighet som krävs (Kishk et. al, 2008). I det mera detaljerade 
projekteringsskedet baseras Livscykelkostnadsanalyser mera på funktions- och kostnadsdata 
(Bakis et al., 2003). Kostnadsdata är den data som är mest essentiell för 
Livscykelkostnadsanalyser. Om den inte kompletteras med andra typer av data blir den dock 
nästintill meningslös (Flanagan et al., 1989). Det är t ex ingen mening med att veta vad en 
åtgärd kostar om det inte framgår när åtgärden är nödvändig. 

Dessa data går att dela upp i två olika kategorier: 

Generella
Objektsspecifika. 

Generell data är schablonvärden sammanställda från försök och uppföljning av existerande 
anläggningar. Objektsspecifik data som är mätt för det specifika objektet som skall studeras. 
Exempel på de olika datatyperna visas i Figur 4 och därefter följer en kort beskrivning av 
dem. 
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Figur 4, exempel på objektspecifika data i en LCCA för ett vägprojekt. 

Kostnadsdata är relativt enkel att få tag på. Till kostnadsdata tillhör bland annat enhetspriser 
för löner, material, tjänster. Dessa data blir dock meningslösa om de inte kompletteras med 
data från de andra kategorierna.(Flanagan et al., 1989)

Brukardata innefattar all data rörande användare av anläggningen. Exempel på brukardata är 
andel tung trafik, variationer i trafikflödet över dygnet/året samt andelen dubbdäck. 

Objektsdata innefattar data om en anläggnings fysiska aspekter. Under kategorin hamnar till 
exempel vägtyp (tvåfilig motorväg lansbyggd, 2+1 väg i tätort), typ av överbyggnad, material 
i underbyggnad osv.

Tillståndsdata ger enligt Flanagan et al., 1989 en indikation på graden av färdigställande hos 
en anläggning. Men oftast används tillståndsdata för att beskriva en existerande anläggnings 
tillstånd i förhållande till de krav som ställs på den. Vid en bestämd tidpunkt kan en 
bedömning av anläggningens standard göras, en bedömning av nödvändiga underhållsåtgärder 
och kostnader de medför, samt bedöma anläggningens återstående livslängd göras. Dessa data 
kan användas för allmänna budgetförslag men också för att identifiera riskområden. Data 
tillhörande denna kategori är högst subjektiva då de handlar om relativa bedömningar i 
förhållande till satta kvalitetsstandarder. Detta gör dom svåra att mäta och ställer högre krav 

Livscykelkostnadsdata 

Brukardata 
ÅDT

ÅDTtung
Andel dubbdäck 

Funktionsdata 
Underhållsintervall 

IRI 
Spårdjup 
Bullrighet 
Emissioner 

Bärighet 
Tillgänglighet 

Tillståndsdata 
IRI 

Spårdjup 
Sprickbildning 

Bärighet 

Kostnadsdata 
Investeringskostnad 
Underhållskostnad 

Driftskostnad 
Skatt 

Användarkostnader 
Miljökostnader 

Diskonteringsränta

Objektdata
Överbyggnad 

beläggning 
underbyggnad 

läge 
klimatzon 

hastighetsbegränsning 
bärighetsklass 
vägnummer 
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på utförandet. För bedömning av svenska vägars standard har vägverket i samarbete med Väg 
och trafikinstitutet (VTI) och Svenska kommunförbundet gett ut en handbok för 
okulärbesiktning (Wågberg, 2003). En vägs standard dokumenteras med hjälp av en 
checklista där de olika skadetyperna vägen är utsatt först identifieras. Sedan görs en 
bedömning av skadornas svårighetsgrad och utbredning över vägytan. Handboken Wågberg, 
2003 beskriver också andra metoder för att samla in data om en vägs standard, t ex IRI 
mätning. 

Funktionsdata inkluderar åtkomstintervall för underhåll, renhållning av väg och vägutrustning 
samt andra åtgärder för olika delar av anläggningen. Kategorin inkluderar också alla 
funktionskrav som ställs på anläggningen och dess ingående delar (Flanagan et al., 1989). 
Exempel på dessa kan vara nötningskrav, krav på bärighet, IRI, tillgänglighet m fl. 

Enligt Flanagan et al., 2005 finns tre huvudkällor som bör användas för data till 
livscykelkostnadsanalyser.

Från tillverkare, leverantörer, entreprenörer samt laboratorie- och fältutvärdering 
Uppföljning/erfarenhetsåterföring
Data från simuleringar, trafikutveckling, spårdjupsanalyser mm. 

De hävdar att data från tillverkare, leverantörer, entreprenörer samt laboratorie- och 
fältutvärdering ska beaktas varsamt. De anses ha en bra och detaljerad kunskap om hur deras 
material och komponenter presterar men de har ingen kunskap om hur en anläggning används. 
Trots detta anses kunskapen och erfarenheten hos erfarna tillverkare och leverantörer en 
värdefull källa för livscykelsinformation. Om efterfrågad data inte är tillgänglig hos dessa kan 
simuleringar användas. Matematiska modeller kan utvecklas för att analysera kostnader. 
Statistiska analyser kan användas för att belysa osäkerheterna i de matematiska modellerna. 
Data från redan genomförda projekt kan användas om en uppföljning och 
erfarenhetsåterföring sker. Data från genomförda projekt är kanske den bästa och mest 
pålitliga för Livscykelkostnadsanalyser. Att samla in data till en LCCA är dock inte lätt och 
för att analysen skall bli rätt krävs det att data som används är pålitliga (Emblemsvåg, 2003). 
Detta förutsätter att uppföljningen är strukturerad för ändamålet så att den går att använda i 
Livscykelkostnadsanalyser. En svårighet uppkommer vid uppföljning av anläggningar som 
vägar verksamma under en lång tid. Detta förutsätter väl utarbetade rutiner för insamling av 
data som överlever organisationsskiften. I dagsläget är uppföljningen och datainsamlingen ej 
tillräcklig inom Vägverket (Huvstig 2000, Holmvik et al 2007 m fl). Datainsamling är kritisk, 
uppföljningen måste utformas så att data går att använda för de ändamålen man vill, detta sker 
inte i dagsläget. Enligt Flanagan et al., 1989 finns det inom husbyggnadsindustrin möjlighet 
att få tag på data applicerbar på Livscykelkostnadsanalyser kallad BMI (Building 
Maintenance Information). 

En totalkostnad framräknad med en LCC-modell får inte tolkas som den totala verkliga 
kostnaden. Denna kostnad är endast resultatet av en modell och de ingående parametrar 
modellen baserats på, därför är det väldigt viktigt att redogöra för modellen i sig. När en 
totalkostnad framräknad med en LCC-modell presenteras är det därför också viktigt att tala 
om vilka kostnadsposter som finns representerade samt de som inte är representerade i 
modellen. Likaså är den kostnad som resulterar av modellen beräknad över den i modellen 
satta livslängden, även om investeringen i sig skulle visa sig överleva den utsatta tiden. 
(Sveriges Mekanförbund, 1984). 
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De metoder för LCC som beskrivs i (Walls, 1998 och MDOT, 2005) är ämnade för att ställa 
alternativa vägbyggnadslösningar mot varandra. Då en statlig väghållare har ansvaret att se till 
samhället i stort måste således vissa kostnader som inte direkt berör väghållaren också beaktas 
i kalkylen. Om det t ex föreligger stora skillnader i underhållstrategier mellan de olika 
alternativen kan det vara relevant att beakta de kostnader som drabbar trafikanterna vid 
underhållsarbeten. Exempel på sådan poster är ökad bränsleförbrukning och 
förseningskostnader. Därför kan sägas att vissa samhällskostnader är en del av LCC när det 
kommer till vägar. LCC standarderna (ISO, 2007 och NS, 2000, m fl) beskriver dock LCC ur 
ett företagsekonomiskt perspektiv där inga samhällskostnader beaktas. Detta visar på att LCC 
är ett begrepp som i olika områden beaktas olika. Därför är det viktigt att tydligt definiera vad 
begreppet LCC representerar i det sammanhang det är ämnat att användas. 

3.3.5 Ekonomiska faktorer 
En av de mest grundläggande aspekterna som måste beaktas i ekonomiska kalkyler är 
tidsaspekten, dvs när pengaflöden äger rum. På grund av ett antal orsaker värderas monetära 
värden olika beroende på när de uppstår. En del av förklaringen är att inkomsten som 
uppkommer tidigare kan investeras och ge avkastning och kan på så vis vara mer värd vid 
tidpunkten för den andra inkomsten. För en kostnad gäller det motsatta då en kostnad innebär 
en förlorad investeringsmöjlighet. Detta behandlas med hjälp av en kalkylränta. 

Kalkylräntan motsvarar det lägsta acceptabla avkastningen på satsat kapital som den 
investerande parten kräver. Ett vanligt sätt att beskriva kalkylräntan är att den består av de tre 
följande beståndsdelarna, se bl a (Yard, 2001): 

Inflation/deflation
Möjlig/alternativ ”säker” real avkastning 
Risk.

Pengars köpkraft förändras med tiden och fenomenet benämns med begreppen inflation och 
deflation. Om inflation förekommer minskar pengars köpkraft med tiden, för deflation är 
förloppet det motsatta.  

En definition av en investering är att utbytet förväntas bli större än insatsen och att det finns 
ett visst tidsmässigt avstånd mellan insatsen och utbytet (Darmer et al., 1995). Innebörden av 
detta är att en viss ekonomisk avkastning förväntas. På marknaden finns det ”säkra” 
investeringsalternativ, t ex statsobligationer, därför bör ett krav vid investering i t ex en 
anläggningstillgång minst motsvara avkastningen hos det ”säkra” alternativet. Vid de flesta 
statliga upphandlingar finns dock oftast ingen alternativ investeringsmöjlighet vilket medför 
att frågan om avkastningskrav inte blir lika enkel.  

En investering i en anläggning medför en större risk än de ”säkra” alternativen och detta 
måste också beaktas vid valet av kalkylränta.  

När det gäller statliga infrastrukturprojekt finns det två andra synsätt på hur kalkylräntan skall 
väljas. Den skall antingen stämma överens med statens låneränta eller så skall den motsvara 
den ränta pengarna kunnat generera om de inte tagits från den privata sektorn (Sund, 1996). I 
den offentliga sektorn i Sverige används för närvarande en kalkylränta på 4 procent. (SIKA, 
2005)
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3.3.6 Risk- och känslighetsanalys 
Riskanalys (eller sannolikhetsanalys) är ett begrepp som beskriver en analytisk metod som 
används för att beakta den potentiella föränderligheten hos olika variabler. En grundläggande 
LCCA som bestämmer livscykelkostnaden baserade på de mest sannolika variablerna (t ex de 
mest sannolika kostnaderna för arbetskraft och material samt mest sannolik byggtid och 
underhållsintervall) kallas deterministisk analys. En analys som baseras på denna typ av data 
erhåller bara ett resultat. En deterministisk LCCA beaktar därmed inte två viktiga aspekter: 

Potentiell förändring i indata 
Sannolikheten för att indata antar ett visst värde. 

I vanliga fall är det inte möjligt att förutspå ett exakt värde på olika indata. Därför är det bättre 
att uttrycka indata som en serie av sannolika värden än ett mest troligt värde. En LCCA 
baserad på denna typ av data resulterar i en serie av livscykelkostnader istället för att mest 
trolig livscykelkostnad. En känslighetsanalys kan visa på hur den slutliga livscykelkostnaden 
varierar med variationen av en ingående variabel, den säger dock inget om den relativa 
sannolikheten för variabelns förändring. Därför är det bäst att uttrycka variablerna med en 
sannolikhetsfördelning som tar hänsyn till en rad värden och sannolikheten för att dessa 
uppstår. En LCCA baserad på denna typ av indata resulterar i en sannolikhetsfördelning av 
livscykelkostnader.

Riskanalys är viktigt att utföra därför att den granskar ett spann av potentiella 
livscykelkostnader och sannolikheten att de uppstår. Med denna information kan en 
beslutsfattare bedöma risker förknippade med en särskild sannolikhetsfördelning av 
livscykelkostnader (t ex är det acceptabelt att acceptera en 20 procentig risk att projektet 
överstiger en kostnad på 100 miljoner kronor) och på så sätt fatta ett så upplyst beslut som 
möjligt. Om en riskanalys inte genomförs och bedömningen av analysens resultat enbart görs 
på intuition finns risken att analysen kan vara fel på grund av en rad orsaker, t ex ofullständig 
data, felaktig data eller dålig riskuppfattning (Walls, 1998). 

Enligt Langdon, 2007 finns det i en LCCA ett antal nyckelvariabler som har stor betydelse för 
resultatet. Dessa nyckelvariabler kan vara t ex diskonteringsräntan, antagen inflation, samt 
indata om kostnader och när under analysperioden de uppkommer. Vid utförandet av en 
känslighetsanalys undersöks enligt Walls, 1998 hur variationer i dessa variabler påverkar 
livscykelkostnadsanalysens resultat. Rent praktiskt så varieras dessa nyckelvariabler inom ett 
rimligt spann medan alla andra indata hålls konstant och på så sätt kan resultatets ”känslighet” 
för variationer i de olika nyckelvariablerna dokumenteras. Den största nackdelen med en 
känslighetsanalys är att den inte tar hänsyn till sannolikheten att en viss förändring skall 
uppstå.

Många beräkningsmodeller i transportsektorn bygger på förutsättningar och antaganden som 
ofta är förenade med stora osäkerheter (VTI, 2003). I en LCCA bygger det mesta på 
antaganden om framtidsutveckling och tillhör således denna kategori beräkningsmodeller. Att 
göra en deterministisk LCCA av bestämda parametrar är väldigt osäkert men resultatet 
berättar inget om hur osäkert det är. Det är således bättre att uttrycka indata som en 
sannolikhetsfördelning. Enligt VTI, 2003 blir en modell av detta slag dock väldigt fort 
komplex och svår att lösa. Ett sätt att komma runt detta är att använda sig av Monte Carlo 
metoden. Det är en stokastisk metod som används inom en mäng olika områden där stora 
osäkerheter föreligger i modellernas olika indataparametrar. Om man kan presentera de olika 
variablerna som en sannolikhetsfördelning av troliga värden kan metoden effektivt användas. 
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Monte Carlo metoden innebär att modellen körs åtskilliga gånger med slumpvis, inom 
angiven sannolikhetsfördelning, valda parametrar. Resultatet av alla körningar bildar då i sig 
en sannolikhetsfördelning över trolig LCC. Enligt Emblemsvåg, 2003 resulterar metoden i ett 
allt mer tillförlitligt svar desto fler körningar av modellen som genomförs.  

3.4 Kalkylmetoder för LCC 

3.4.1 Enkel och diskonterad Payback 
Enkel Payback kallas även för Pay-off. Metoden beräknar den tid det tar för investeringen att 
betala av sig själv genom kostnadsbesparingar eller genererad inkomst. Vid val av alternativ 
är det alternativet med lägst återbetalningstid som skall väljas. Enligt Flanagan et al., 1989 
skall den endast användas för att göra en första grov bedömning av en investerings lönsamhet 
innan mer kraftfulla utvärderingsmetoder tas i anspråk. Den största anledningen är att den inte 
tar hänsyn till pengaflöden som inträffar utanför återbetalningsperioden. Denna metod är 
uppskattad för sin enkelhet både i utförandet och vid tolkningen av resultaten, en nackdel är 
dock att den inte tar hänsyn till inflation, ränta eller pengaflöden (Flanagan et al., 1989). 
Metoden är mest lämpad för översiktliga kalkyler och vid investeringar med kort livslängd 
(Levin et al., 2008). 

Diskonterad payback innebär att framtida pengaflöden diskonteras till ett nuvärde i den 
diskonterade paybackmetoden (Flanagan et al., 1989).  

3.4.2 Nuvärdesmetoden (NPV) 
Nuvärdesmetoden diskonterar alla pengaflöden förknippade med ett föremål under dess 
livstid till en nutid, vanligtvis tidpunkten för investeringsbeslutet (Levin et al., 2008). Att 
diskontera är att ta hänsyn till monetära värdens förändring över tid. För att jämföra 
pengaflöden som sker vid olika tidpunkter diskonteras pengaflödena till samma tidpunkt. 
Detta görs oftast genom att beräkna framtida pengaflödens nuvärde. För att beräkna ett 
framtida pengaflödes nuvärde multipliceras pengaflödets storlek med en nuvärdesfaktor 
gällande för det år pengaflödet inträffar. Nuvärdesfaktorn beräknas på följande sätt 

nr
ktornNuvärdesfa

)1(
1     (Ekvation 1) 

där r är kalkylräntan (även kallad diskonteringsräntan) och n är tiden i år tills pengaflödet 
inträffar. 

Nuvärdet (NPV) av en investering motsvarar det monetära värde som måste investeras idag 
för att täcka alla kostnader under projektets gång när det uppkommer (Kishk et al., 2003). För 
att beräkna NPV av en investering summeras nuvärdet av alla kostnader som inträffar under 
analysperioden med investeringskostnaden. Vid val av alternativ ska det alternativ med lägst 
nuvärdeskostnad väljas. Nuvärdesmetoden är den mest vedertagna metoden för 
Livscykelkostnadsanalyser och (Sund, 1996) benämner den till och med som 
Livscykelkostnadsmetoden. Fördelarna med metoden är att den beaktar pengars 
värdeförändring över tid, den genererar avkastningen med hänsyn tagen till marknadens ränta 
och den använder sig av all tillgänglig data (Flanagan et al., 1989). Dess nackdelar är bland 
annat att alternativ med olika livslängd ej kan jämföras samt att den är svårtolkad (Kishk et. 
al., 2003).
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Resultatet från en beräkning enligt nuvärdesmetoden kan antingen uttryckas som ett nuvärde, 
en annuitet eller en internränta (Levin et al., 2008). 

3.4.3 Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden är en förlängning av nuvärdesmetoden som är bra när investeringar med 
olika livslängd ska jämföras (Levin et al., 2008). Metoden bestämmer en genomsnittlig 
årskostnad för ett projekt under analysperioden, så kallade annuiteter. Dessa beräknas genom 
att multiplicera det summerade nuvärdet (NPV) framtaget med nuvärdesmetoden med en 
annuitetsfaktor som visas nedan, 

nr
raktornAnnuitetsf

)1(1
    (Ekvation 2) 

Där r är diskonteringsräntan och n är antalet år för analysen. Vid val av alternativ skall 
alternativet med lägst årlig genomsnittskostnad väljas. En fördel med denna metod är att 
alternativ med olika livslängd kan jämföras (ISO, 2004). Resultatet är dock endast en årlig 
genomsnittskostnad så den ger ingen indikation om de verkliga kostnaderna för varje år (ISO, 
2004). Metoden används mest för att jämföra alternativ med olika livslängd (ISO, 2004). 

3.4.4 Internräntemetoden 
Internräntemetoden beräknar den diskonteringsränta som för investeringen genererar ett NPV 
lika med noll. Detta kräver att investeringen genererar en mätbar inkomst vilket inte alltid är 
fallet inom byggnadsindustrin. En investering anses lönsam om den beräknade internräntan är 
högre än en uppskattad diskonteringsränta (Sund, 1996). Vid val av alternativ skall 
alternativet som genererar högst internränta väljas (ISO, 2004). En fördel med metoden är att 
resultatet presenteras i procent vilket gör den enkel att tolka. En nackdel är att metoden endast 
kan användas om investeringen genererar en mätbar inkomst (Flanagan et al., 1989). 

3.4.5 Nettobesparingar (Net Savings) 
Enligt Kishk et al., 2003 beräknas NS som skillnaden mellan nuvärdet av inkomsterna 
genererade av en investering och investeringskostnaden.

NS= NPV av (genererad inkomst – investeringskostnad)   (Ekvation 3) 

Om investeringen genererar en positiv NS är den lönsam. Vid val av alternativ skall 
alternativet som genererar störst NS väljas. En fördel med metoden är att den är lättolkad. En 
nackdel är att den inte kan användas om investeringen inte genererar en inkomst.  

3.4.6 Sammanfattning 
Den dominerande metoden för LCC-beräkningar är Nuvärdesmetoden. I Tabell 1 beskrivs 
översiktligt metodernas olika användningsområden, för- och nackdelar samt deras utfall. 
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Tabell 1, sammanfattning av ekonomiska modeller för LCC 
METOD VAD BERÄKNAS FÖRDELAR NACKELAR ANVÄNDBAR 

FÖR
Enkel
Payback
(Simpel 
Payback)

Återbetalningstid Enkel och 
lättolkad

Ingen
diskontering,
beaktar endast 
pengflöden
inom 
återbetalningsti
den

Grov bedömning 
av lönsamhet 

Diskonterad
Payback
(Discounted -
Payback,
DPP)

Återbetalningstid Enkel och 
lättolkad,
diskonterad

Beaktar endast 
pengaflöden
inom 
återbetalningsti
den

Grov bedömning 
av lönsamhet 

Nuvärdes
metoden (Net 
Present
Value, NPV) 

Nuvärdeskostnad Diskonterad , 
behandlar all 
tillgänglig
data

Jämför ej 
alternativ med 
olika livslängd 

De flesta LCC-
verktyg

Annuitetsmet
oden
(Equivalent
Annual Cost, 
EAC)

Årlig kostnad, 
annuiteter 

Alternativ 
med olika 
livslängd kan 
jämföras 

Ingen insyn i 
verkliga
pengaflöden

Att jämföra 
alternativ med 
olika lång 
livslängd

Internräntem
etoden
(Internal Rate 
of Return, 
IRR)

Diskonteringsräntan
som genererar ett 
NPV lika med noll.  

Lättolkad Kräver en 
genererad
inkomst 

Fall där inkomst 
genereras

Nettobespari
ngar (Net 
Savings ,NS) 

Skillnaden mellan 
genererad inkoms och 
investerings-kostnad

Lättolkad Kräver en 
genererad
inkomst 

Fall där inkomst 
genereras

3.5 Investeringskalkyler 

3.5.1 Företagsekonomiska investeringskalkyler 
Detta är en typ av partiell kalkyl då den har företagets perspektiv i fokus. Investeringskalkyler 
upprättas oftast för ett av följande två syften: 

Bedöma en investerings lönsamhet 
Skilja eller prioritera bland alternativa investeringar. 

Vilken typ av investeringskalkyl som används beror dock på användaren och investeringen. 
Företagsekonomiska investeringskalkyler upprättas för att bedöma en investerings lönsamhet 
ur en enskild parts perspektiv. Genom att beakta de intäkter och kostnader som investeringen 
medför kan lönsamheten bedömas. Vid fallet att det finns flera alternativa 
investeringsmöjligheter kan en företagsekonomisk investeringskalkyl bidra med 
beslutsunderlag för valet av det mest lönsamma alternativet. Företagsekonomiska 
investeringskalkyler är mest förekommande bland företag i den privata sektorn.
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3.5.2 Samhällsekonomiska investeringskalkyler 
Samhällsekonomiska investeringskalkyler, även kallade totalekonomiska kalkyler, upprättas 
för att bedöma en investerings lönsamhet ur samhällets perspektiv. För att åstadkomma detta 
är följande tre steg nödvändiga: 

Identifiering av effekter 
Kvantifiering av effekter 
Värdering av effekter. 

I det första steget identifieras de effekter som investeringen har på samhället, för en väg kan 
det bl a handla om miljöeffekter, förändringar i restid, barriäreffekter, mm. I nästa steg 
bedöms effekternas omfattning, t ex ökade koldioxidutsläpp och minuter minskad restid. I det 
sista steget ska effekterna värderas och översättas till monetära värden så att de blir 
jämförbara. Därefter kan de negativa effekterna jämföras med de positiva och investeringens 
lönsamhet kan bestämmas.  

Samhällsekonomisk analys i strikt nationalekonomisk betydelse innebär att Cost-Benefit-
Analysis (CBA) tillämpas som metod (SIKA 2008). I en CBA värderas nytta och kostnad i 
strikt monetära termer. 

Multikriterieanalys (MCA), även kallad multiattributanalys (MAA), kan användas som 
komplement till CBA för att värdera effekter som inte kan värderas monetärt utan kvantifieras 
eller beskrivas (SIKA 2008). Vid en utvärdering av en åtgärd eller projekt enligt MAA 
formuleras ett antal mål och delmål som i sin tur operationaliseras genom olika mätbara 
attribut/kriterier som bidrar till att målen fylls. Attributen bör väljas så att de speglar målen på 
ett relevant och heltäckande sätt och att de är unika. För att kunna göra en samlad bedömning 
med MCA så måste de enskilda attributen viktas för att spegla attributens betydelse för 
måluppfyllelse. Om vikternas betydelse motsvarar medborgarnas betalningsvilja övergår 
MCA-analysen till en CBA. Val av vikter bygger på värderingar och speglar nödvändigtvis 
inte den samhällsekonomiska nyttan objektivt. 

Cost-effectivness-analys innebär att kostnadssidan värderas med CBA-metoder och 
intäktssidan med MCA-metoder.  

För att kunna jämföra den ekonomiska nyttan mellan projekt av olika storlek normaliseras 
kalkylerna. För t ex Vägverket sker detta genom att använda sig av begreppet 
nettonuvärdeskvoten (NNK) eller nyttokostnadskvoten (SIKA 2008). 

gskostnadInvesterin
KostnadNyttadeskvotNettonuvär    (Ekvation 4) 

Kostnader
KostnaderNyttaadskvotNyttokostn    (Ekvation 5) 

NNK används främst inom den svenska transportsektorn. Om NNK är positiv är projektet 
lönsamt och ju större NNK är desto större är nyttan med projektet. 
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4 LCC-beslut 

4.1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs hur LCC-aspekter beaktas ur ett systemperspektiv respektive ur ett 
kronologiskt perspektiv. 

Den ekonomiska beslutsgången i en process kan beaktas ur både ett hierarkiskt 
systemperspektiv bestående av ett antal systemnivåer och ett kronologiskt tidsperspektiv 
bestående av olika skeden i en process. I byggbranschen kallas denna för byggprocessen. 
Olika aktörer verkar på olika nivåer och skeden i byggprocessen, detta medför att besluten 
som fattas är av olika karaktär. De olika systemnivåerna och skedena i byggprocessen 
förklaras närmare nedan. 

4.2 Systemnivåer 
LCC kan studeras på olika nivåer eller i olika system. Man kan till exempel titta på olika 
geografiska nivåer, globalt, nationellt, regionalt, lokalt, eller på olika problem inom en viss 
nivå.

Med ”system” menas ett antal komponenter som är förenade i en helhet. De olika 
komponenterna påverkar varandra genom sina egenskaper och bildar en helhet vars 
egenskaper skiljer sig från de enskilda komponenternas (Gustafsson et al., 1982). Ett exempel 
på ett system är trafiken som består av en mängd bilar, cyklar, bussar och andra fordon 
(komponenter). Varje sådan komponent kan i sin tur utgöra ett eget system, bilen består t ex 
av en rad mindre komponenter som motor, hjul, kaross et c. På så vis skapas en hierarkisk 
struktur med aggregationsnivåer där varje system är en komponent i ett överordnat system, se 
Figur 5.

System

Delsystem et c et c

et c

Nivå

1

2

3

Figur 5, hierarki. Ett system betraktat på olika nivåer (Gustafsson et al., 1982,). 

Vilka komponenter som skall ingå i systemet och hur systemet skall avgränsas bestäms av 
syftet med analysen.  

Huvudmomenten i en systemanalys enligt Gustafsson et al beskrivs i Figur 6. I det inledande 
steget, problemvarseblivning, skapas en första mental modell av systemet och de problem 
som föreligger. Därefter definieras syfte och systemgränser i problemformuleringen. I 
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modelleringssteget konstrueras en modell av systemet som är anpassad för att lösa det aktuella 
problemet, modellens giltighet och relevans testas sedan i valideringssteget. 
Problemlösningen innebär att systemet analyseras eller att problemet löses med hjälp av 
modellen enligt det definierade syftet. Resultatets noggrannhet och relevans i relation till 
syftet testas i resultatvärderingen och därefter sammanfattas och presenteras 
problemlösningsresultaten i lättbegripliga termer. Om en del av målsättningen är 
implementering införs lösningen sedan i verkligheten. I flera av stegen finns behov av 
information eller ”data” som här bör tolkas i en mycket vid mening och kan innefatta allt ifrån 
mätningar till litteraturstudier. Det bör poängteras att detta är en iterativ arbetsprocess där 
man startar med grova ansatser i varje steg, återgår till tidigare arbetsmoment om nödvändigt 
och gör nya tester tills en acceptabel lösning uppnåtts. 

Problemformulering

Modellering

Validering

Problemlösning

Resultatvärdering

Resultatpresentation

Problemvarseblivning

Implementering

Data

Data

Data

Data

Figur 6, Arbetsmoment i ett systemanalytiskt projekt (Gustafsson et al., 1982, s. 111). 

Livscykelperspektivet på hur medel används beror bl a på i vilken skala problemet analyseras. 
I mikroskala behandlas enskilda material eller funktionella delar och i ett makroperspektiv t 
ex hela transportsystem. Det är därför lämpligt att införa begreppet systemnivåer. 
Systemnivåer kan definieras utifrån olika beslutssituationer som rör val av investering eller 
underhållsåtgärd. Utifrån ett väghållarperspektiv är det lämpligt att definiera tre systemnivåer, 
se Figur 7: 

Vägtransportsystem  
Projektnivå 
Komponentnivå. 
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Figur 7. Exempel på LCC-frågor och aktörer utifrån systemnivåerna vägtransportsystem, projekt och 
komponent. 

Systemnivån vägtransportsystem behandlar frågor som att optimera ett sammanhängande 
vägnät och val emellan projekt och prioritering av drift och underhållsmedel. Hit hör frågor 
som övergripande strategier och vägledning av teknikval. Organisatoriskt i Vägverket hör 
dessa frågor hemma på central och regional nivå.

Projektnivån behandlar frågor om optimering av ett enskilt projekt. Hit hör val av tekniska 
lösningar och yttre påverkande faktorer som tillgång på material och budget. Organisatoriskt 
inom Vägverket hör dessa frågor hemma på regional nivå.  

På komponentnivå analyseras enskilda åtgärder eller teknikval som val av beläggningar eller 
förstärkningsåtgärder. Organisatoriskt inom Vägverket behandlas dessa val med olika 
utgångspunkt på central, regional och på projektnivå. 

4.3 Byggprocessen 
Byggprocessen innebär generellt en uppdelning i fem steg efter kronologisk ordning enligt 
Figur 8 (Levin et al., 2008 m fl). Enligt Vägverket, 2007 är Vägverkets arbete formaliserat 
genom väglagen vilket innebär att planeringsfasen delas in i ytterligare steg, se Figur 8. 
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Figur 8, Byggprocessens fem steg (ovan) och Vägverkets indelning enligt Väglagen (under). 

Ide´-steget i byggprocessen motsvaras av Vägverket i den strategiska planeringen. I den 
strategiska planeringen föreslår Vägverket, länsstyrelsen, lokala samverkansorgan och 
kommuner nödvändiga åtgärder på vägnätet. Dessa beaktas utifrån de nationella målen 
framtagna av riksdagen samt lokala och regionala önskemål och leder slutligen fram till en 
långsiktig nationell plan för stamvägnätet. En liknande process genomförs på regional nivå för 
de lokala vägnäten. Vid upprättandet av dessa planer rangordnas olika tänkbara projekt med 
avseende på deras nytta för samhället. I detta skede ligger fokus på samhällsekonomiska 
modeller för att prioritera mellan projekt. 

Den fysiska byggprocessen för ett enskilt projekt delar Vägverket in vägplanering, dit 
förstudie och vägutredning hör, och vägprojektering som omfattar arbetsplan och 
bygghandling.

I Vägplaneringsskedet genomförs förstudien och vägutredningen. Förstudien är den inledande 
fasen i ett vägprojekt. Syftet med förstudien är att skapa sig en uppfattning om problemet och 
dess möjliga lösningar. I förstudien beskriv problem och brister samt förslag på möjliga 
lösningar, t ex olika dragningar av vägen, upprustning av annan väg, etc.

Vägutredningen är andra steget i vägplaneringen. Syftet med vägutredningen är att utreda de 
olika alternativa lösningarna som beskrivs i förstudien och slutligen komma fram till den 
bästa lösningen. De olika alternativen utreds och jämförs utifrån ett antal olika kriterier, bl a 
miljöpåverkan, nuvarande markanvändning och ekonomi. Är slutsatsen i förstudien att endast 
en möjlig lösning på problemet finns uteblir vägutredningen. 

När det mest lämpade alternativet är framtaget inleds vägprojekteringen. Första delen i 
projekteringsskedet är att utforma en arbetsplan. Syftet med arbetsplanen är att bestämma mer 
exakt var vägen skall dras inom den i vägutredningen bestämda vägkorridoren. Här utred 
förutsättningarna i den bestämda vägkorridoren mer i detalj. Arbetsplanen ska innehålla en 
investeringskalkyl för projektet. Det finns inget krav på att livscykelkostnaden skall beaktas i 
denna investeringskalkyl.
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När arbetsplanen har vunnit laga kraft har vägmyndigheten rätt att bygga vägen. Om beslutet 
att bygga vägen fattas avlutas projekteringsskedet med upprättandet av en bygghandling. 
Bygghandlingen utgör upphandlingsunderlaget och ska således utgöra ett fullständigt 
underlag för att bygga vägen. Bygghandlingen fastställs av Vägverket och är ett juridiskt 
bindande dokument.  

I dagens byggprocess är olika aktörer verksamma och ansvariga i processens olika led. 
Vägverkets nybyggnadsenhet ansvarar t ex för att anläggningen skall projekteras och 
upphandlas för produktion. Den upphandlade entreprenören ansvara för att anläggningen skall 
bli byggd. Därefter övergår ansvaret till Vägverkets drift och underhållenhet som lägger ut 
driften på entreprenad. Alla dessa ansvarsskiften medför att överföringen av viktiga LCC-
aspekter genom processen blir svår. För att LCC skall fungera som ett naturligt beslutsverktyg 
måste LCC bli en formaliserad del av byggprocessen. I dagsläget har det endast genomförts i 
samband med studier, se bl a (Vägverket 1997 och Vägverket 1991), i syfte att utreda LCC. 
Inget av verktygen som tagits fram i samband med dessa studier har blivit en formaliserad del 
i byggprocessen. Ett formaliserat arbete med LCC är också viktigt för att uppföljningen och 
återkopplingen av LCC data skall ske på ett strukturerat sätt. Ett sätt att skapa tydligare ansvar 
för LCC är genom val av en upphandlingsform med funktionskrav, se kapitel 5.2.  
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5 LCC inom vägbyggnadssektorn 

5.1 Introduktion 
Sveriges vägnät består av cirka 139 400 km allmänna vägar. Vägverket investerade år 2008 
9,8 miljarder kronor på att utveckla och förnya vägnätet samt cirka 8 miljarder kronor på att 
underhålla och driva det befintliga statliga vägnätet (Vägverket, 2009b). Den totala summan 
som år 2003 spenderades på de kommunala vägnäten uppgick till 4,7 miljarder kronor 
(Sveriges kommuner och landsting, 2006). Trots detta fattas de flesta investeringsbeslut i 
vägsektorn efter lägsta investeringskostnad och den långsiktiga ekonomiska hållbarheten för 
väganläggningar beaktas inte i någon större utsträckning. Exempel på detta är val av 
beläggningstyp (Dahlin och Eliasson, 2007). 

LCCA inom vägbyggnadssektorn kompliceras av att den produkt som levereras inte har en 
tydlig avgränsning i tid och aldrig blir ”färdig”, dvs kan klassificeras som ett öppet system. 
Enlig Emblemsvåg, 2003 genererar stora öppna system som byggnader, vägar och 
infrastruktur stora kostnader under dess verksamma tid. Ett öppet system är ett system som 
förändras med tiden och sin omgivning. Till exempel en väg som byggdes för 40 år sedan och 
fortfarande idag är i bruk har byggts om och genomgått många underhållsåtgärder i takt med 
att tekniken och kraven som ställs på vägen har förändrats. Enligt Emblemsvåg, 2003 
ackumulerar de flesta öppna system kostnader som under sin verksamma livstid flerfaldigt 
överstiger investeringskostnaden. 

5.2 Entreprenadformer 

5.2.1 Traditionella upphandlingsformer
I huvuddelen av det svenska vägnätet sker vägbyggande genom upphandling, dvs. genom 
entreprenader. Genom upphandlingen sker en styrning av vem som behandlar LCC-aspekter i 
projekten. De två dominerande upphandlingsformerna i byggbranschen är: 

Utförandeentreprenad
Totalentreprenad. 

Den grundläggande skillnaden upphandlingsformerna emellan är hos vilken part ansvaret för 
projekteringen ligger, se Figur 9. Vid en utförandeentreprenad utför beställaren projekteringen 
fram till bygghandling vartefter en entreprenör upphandlas för att utföra arbetet som 
specificerats i bygghandlingen. Vid en totalentreprenad upphandlas endast beställarens behov 
och kravspecifikationer vartefter det är entreprenörens ansvar att projektera och utföra. 
(Söderberg, 1998) 
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Figur 9, förenklade organisationsscheman för utförande- och totalentreprenad. 

Kategorin utförandeentreprenad kan indelas i två delar: 

Generalentreprenad
Delad entreprenad. 

Den grundläggande skillnaden mellan dessa två utförandeentreprenader är hos vem ansvaret 
för samordningen av arbetet på byggplatsen ligger, se figur 10. Vid generalentreprenad 
upphandlas en huvudentreprenör (generalentreprenör) som bär ansvaret för hela 
utförandefasen. Generalentreprenören kan sedan anlita underentreprenörer för att utföra 
specifika uppgifter, generalentreprenören bär i denna kontraktsform ansvaret för 
samordningen underentreprenörer emellan. Vid en delad entreprenad upphandlar beställaren 
alla entreprenörer för sig och bär således själv ansvaret för samordningen (Söderberg, 2008).

Figur 10, Indelning av utförandeentreprenader. 
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Generellt i allmänna bestämmelser för utförandeentreprenad (AB 04) samt allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader (ABT 06) så anges en garanti tid på 5 år för arbete vilket 
är en kort tid med avseende på hur lång tid en anläggning i byggbranschen generellt 
dimensioneras för. Detta medföra att kontraktsformen redan från början brister i långsiktigt 
tänkande.

Ett sätt att komma till bukt med problemet av bristande långsiktighet är att komplettera 
kontraktet med ett utökat funktionskrav, se Figur 11. Denna typ av upphandlingsform brukar 
kallas funktionsentreprenad. Funktionsentreprenad är en utveckling av totalentreprenaden. 
Det utökade funktionskravet innebär en förlängning av garantitiden under vilken en 
specificerad funktion skall upprätthällas. Entreprenaden innefattar således också 
underhållsansvar under kontraktstiden. I vissa fall upphandlas också drift av anläggningen 
under kontraktstiden. I och med detta skapas ett incitament för LCC då den utförande parten 
måste beakta anläggningen ur ett längre perspektiv än den i vanliga fall korta garantitiden. 
Hur stort detta incitament för LCC blir beror dock starkt på den satta garantitiden.

Figur 11, jämförelse av entreprenadform map ansvar och entreprenadtid. 

På en delsträcka av Norrortsleden, mellan Täby kyrkby och Rosenkällan, är ett pilotprojekt 
med en entreprenadform som Vägverket kallar ”funktionsentreprenad med helhetsåtagande” 
under genomförande. Modellen är en PPP-liknande (se kapitel 5.2.2) entreprenadmodell fast 
med statlig finansiering. Kontraktet innefattar produktion av sträckan samt förvaltning under 
en 15 års period och befinner sig i dagsläget i ett tidigt skede av förvaltningsfasen. Det fanns 
tankar om att genomföra Norrortsleden som ett PPP-projekt men planerna lades ner efter att 
regeringen sagt nej. Kontraktet är baserat på ABT 94 med små förändringar då det även 
innefattar en drifts- och underhållsfas. Några av projektmålsättningarna är att genom 
funktionskrav skapa en kreativ miljö för entreprenören att hitta nya tekniska lösningar samt att 
skapa ett helhetsansvar hos entreprenören. Detta skall bidra till en optimerad LCC. Från 
Utvärdering av anbudsprövningen konstaterades att anbuden inte innehöll några stora nya 
tekniska lösningar. Dock kan detta ta lång tid och om kontraktsformen blir vanligare kan det 
tänkas att företag satsar mer på utveckling i framtiden. Slutsatser rörande den slutgiltiga LCC 
går ej att dra förän projektet avslutats (FIA Sverige, 2005). 

5.2.2 Nya upphandlingsformer 
På senare år har det uppkommit nya typer av upphandlingsformer och sätt att finansiera 
projekt. Det handlar i stort om olika sätt för den offentliga sektorn att söka finansiering hos 
den privata sektorn. Ur ett LCC-perspektiv finns också vissa fördelar med 
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upphandlingsformerna. Två av de mest omtalade entreprenadformerna inom vägsammanhang 
är:

Built Operate and Transfer (BOT) eller Build Own Operate Transfere (BOOT) 
Public Private Partnership (PPP) eller på svenska Offentlig Privat Samverkan (OPS). 

BOT står enligt EFFSO, 2009 för Bygga, driva och överlämna. Det innebär att beställaren 
upphandlar en leverantör som bygger en anläggning eller utrustning och sedan driver den 
under en överenskommen tid. Under kontraktstiden som leverantören driver anläggningen 
säljer denne all produktion till beställaren. Efter att kontraktstiden löpt ut övergår ägandet och 
ansvaret för anläggningen till beställaren enligt en i kontraktet bestämd summa. Enligt Levy, 
1996 kan finansieringen av BOT-projektet för infrastrukturprojekt som vägar anordnas genom 
att kontraktshållaren tar betalt av anläggningens användare, t ex genom vägtullar. På så sätt 
kan bolaget som investerat i anläggningen återfå sitt satsade kapital med vinst innan 
överlämnandet till allmänheten sker. För den offentliga sektorn kan kontraktsformen vara ett 
sätt att finna finansiering från privat sektor. En annan fördel med kontraktsformen kan vara att 
leverantören skall driva anläggningen under en tid vilket ger incitament för att skapa 
kostnadseffektiva och funktionella lösningar för leverantören. Med andra ord incitament för 
LCC.

Private Public Partnership (PPP) är ett begrepp som internationellt sett vinner gehör. I Sverige 
går kontraktsformen under namnet offentlig privat samverkan (OPS). Ett PPP-kontrakt är ett 
samarbete mellan offentlig och privat sektor där den privata sektorn tillhandahåller en 
offentlig tjänst. Det kan t ex handla om att tillhandahålla offentliga tjänster som skolor, 
sjukhus, eller vägar. Den offentligt upphandlade privata aktören står för finansieringen och 
betalningen sker med en årlig summa under kontraktstiden, alternativt tillåts den privata 
aktören ta ut brukaravgifter. Grundtanken med PPP är att skapa utrymme för statliga 
investeringar utan att belasta statsbudgeten eller genom lån öka statsskulden. Ur ett LCC-
perspektiv erhåller PPP-kontrakt samma fördelar som funktionsentreprenad. Entreprenören 
som både skall bygga och driva anläggningen under kontraktstiden tvingas redan i 
investeringsskedet att beakta den långsiktiga kostnadsbilden. Det ger också incitament och 
möjligheter för entreprenören att undersöka och utveckla nya, mer kostnadseffektiva, tekniska 
lösningar. I Sverige har nyligen det Nya Karolinska universitetssjukhuset upphandlats efter en 
OPS-modell (Nya karolinska, 2009). 

5.3 Tillämpningar 

5.3.1 Samhällsekonomisk analys 
Vägverket med flera använder idag en rad samhällsekonomiska verktyg som beslutsunderlag 
för val och prioritering av projekt. Dessa verktyg har tagits fram utifrån olika behov på olika 
nivåer och är samordnade i relativt låg grad. En indelning av befintliga samhällsekonomiska 
verktyg inom Vägverket efter användningsområde är sammanställd i Tabell 1 (Transek AB, 
2006):
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Tabell 2, identifierade verktyg för samhällsekonomisk analys grupperade efter användningsområde 
(Transek AB, 2006). 
Objektinriktade Systeminriktade Strategiinriktade Kompletterande 
EVA Samkalk Batman - Planopt BUSE 
Batman – Batman – 
Planering Objekt 

Samkalk gods Lönsamhetsmodulen GC Barriär 

Lill-EVA/TS-snurran    
Capcal    

Dessa samhällsekonomiska verktyg är inte renodlade LCC-verktyg men används som 
beslutsunderlag vid val och prioritering mellan projekt. De LCC-delar som ingår är 
schabloniserade drift- och underhållskostnader. 

5.3.2 Projektorienterad analys 
LCC-aspekter på projektnivå finns idag inarbetade som föreskrifter i Vägverkets styrande 
dokument (VVTk Väg och VVTk Geo) och utförandebeskrivningar i form av ”Best Practice”, 
dvs. erfarenhetsstyrt val av lösning. Renodlade LCC-verktyg där det ekonomiska utfallet i ett 
livscykelperspektiv mellan olika alternativ används generellt inte (Holmvik et al., 2007). 
Väghållare i flera länder har utvecklat LCC-verktyg med syfte att minska den totala 
livscykelkostnaden (Karim 2008 och Holmvik et al 2007). Dessa modeller är i allmänhet 
avgränsade till val av vägöverbyggnadstyp och beläggning. 

Arbete har pågått under en längre tid med att arbeta in LCCA på ett mer strukturerat sätt på 
projektnivå eftersom möjligheterna att påverka LCC-kostnaderna är stora i detta skede. 
Exempel på konkreta möjligheter med LCCA på projektnivå enligt Huvstig, 2000 är: 

Välja rätt kvalitetsnivå på olika konstruktiva delar av en investering. Här finns betydligt 
större möjligheter att välja den mest ekonomiska lösningen för varje enskilt projekt, 
där man kan ta hänsyn till alla faktiska omständigheter, som råder för det unika 
projektet. Detta innebär också att de fasta normer, som endast innehåller ett fåtal 
möjligheter till situationsanpassning, kan ersättas av mer flexibla funktionella krav, 
som kan värderas med hänsyn till verkliga förhållanden. 

Värdera funktionella egenskaper, som kan mätas på den levererade konstruktionen. 
Välja rätt teknisk konstruktionslösning, t ex i valet mellan bitumenbundet och 

cementbundet slitlager eller bitumenbundet och cementbundet bärlager. 
Utvärdera egna förslag från entreprenörer under anbudsstadiet. 
Utvärdera nya tekniska lösningar i olika konstruktionsdelar. 
Utvärdera nya material. 

En rad projektorienterade LCC-verktyg har tagits fram för olika ändamål men används i 
relativt liten utsträckning i det dagliga arbetet (Holmvik et al., 2007). En genomgång av dessa 
verktyg sker i avsnitt. 5.5. 
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5.4 Ekonomiska poster för väganläggningar 
Om kostnader som en väganläggning medför skulle kategoriseras efter vem/vad de belastar 
kan följande kategorisering göras, Figur 12. 

Huvudman/väghållare 
Trafikant
Samhälle/övrigt. 

I vilken omfattning som de olika kategorierna beaktas påverkar både 
livscykelkostnadsanalysens systemgränser och komplexitet. 

Figur 12, exempel på kategorier vars infallsvinkel kan påverka en LCCA för ett objekt. 

Investerings-, drifts-, underhålls och avvecklingskostnader som presenterades ovan hör alla 
till väghållarkostnader då de direkt drabbar väghållaren (Walls, 1998). Med 
användarkostnader avses bl a framkomlighetsförluster, slitage och transportsträckor. Till 
samhällskostnader hör bl a olycks- och miljökostnader. I denna rapport kommer 
väghållarkostnaderna att vara huvudfokus och de andra presenteras endast i korthet. 

5.4.1 Väghållarkostnader 
Väghållarkostnader delas ofta i litteraturen (Sund, 1996 och NCHRP 122, 1985 m fl) upp i 
följande fem delar: 

Projekteringskostnader
Byggnadskostnader (kostnader i byggskedet) 
Drift- och underhållskostnader 
Ombyggnads-/förstärkningskostnader 
Restvärde.

Enligt Sund, 1996 inkluderas i allmänhet inte projekteringskostnader i en 
livscykelkostnadsanalys. Anledningen är att projekteringskostnaden vanligen beaktas som 
likartad oavsett alternativ konstruktion. Kostnadsposten kommer således inte ge något utslag 
vid rangordning av alternativ. Detta gäller generellt för poster som är lika hos olika alternativ 
när LCCA används som beslutsunderlag vid val av alternativ. 
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Poster som härrör från byggprocessen kallas byggnadskostnader. Exempel på dessa är 
enhetspriser på material, löner, maskiner, kostnader för byggledning och transporter. 

Poster för aktiviteter utförda i syftet att hålla vägen tillgänglig samt upprätthålla vägens 
standard över en specificerad servicenivå klassificeras som drift- och underhållskostnader. 
Drift och underhållsåtgärder särskiljs enligt AFF, 2004 på följande sätt. En underhållsåtgärd 
är en åtgärd som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, inredning eller 
utrustning. En underhållsåtgärd sett ur ett vägperspektiv blir t ex en beläggningsåtgärd, 
dikning, etc. Under kategorin drift ligger enligt AFF, 2004 åtgärder med en varaktighet på 
mindre än ett år med avsikt att upprätthålla funktionen hos ett förvalningsobjekt. I 
vägsammanhang blir alltså en driftsåtgärd t ex mindre beläggningsjobb, vinterväghållning, 
tvättning av vägskyltar, röjning av sly, etc. Kostnader av driftsåtgärder som inte beror av 
konstruktionstyp, som vinterväghållning, beaktas normalt sett inte i en 
livscykelkostnadsanalys avsedd för att värdera konstruktionsalternativ. Större åtgärder med en 
nytta längre än ett år klassificeras av vägverket som underhållsåtgärder, t ex ny beläggning. 

Kostnader för aktiviteter vars syfte är att förbättra vägens standard eller öka dess kapacitet så 
att den överstiger standarden/kapaciteten vid nyskick kategoriseras som ombyggnads-
/förstärkningskostnader. Breddning av en väg är ett exempel på en sådan åtgärd. Då dessa 
åtgärder höjer vägens standard klassas de som investeringar. Detta har störst betydelse rent 
bokföringsmässigt och behandlas inte i denna studie. Dock bör det nämnas att klassifikationen 
av olika kostnadsposter spelar en ganska avgörande roll för LCC-perspektivet. Föreligger 
separata budgetar för investering respektive drift och underhåll finns inget naturligt incitament 
för LCC då olika parter svarar för det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet. 
Investeringssidans uppgift är att bygga så mycket väg som möjligt för tilldelade medel och 
inget naturligt skäl att bygga dyrare och med bättre kvalitet finns när en annan part skall 
underhålla anläggningen.

Restvärdet av en väg är dess värde vid slutet av livscykeln, detta värde kan vara både positivt 
och negativt (NCHRP 122, 1985). Värdet kan t ex vara positivt om vägen har en annan 
användning efter att den tjänat ut sitt syfte eller om material kan återanvändas. Negativt 
restvärde kan t ex vara kostnader för att avveckling och återställning av marken till 
ursprungligt skick. 

Ett annat sätt att kategorisera väghållarkostnaderna presenteras i Walls, 1998 enligt följande: 

Projektering (preliminary engineering) 
Kontraktsadministration (Contract administration) 
Byggnation (initial construction) 
Byggledning (construction supervision) 
Drift- och underhåll (maintenance cost) 
Administration (administrative cost)  
Återanpassning (rehabilitation cost) 
Restvärde (salvage value). 

De sätt som Walls, 1998 delar upp väghållarkostnaderna ger en aningen mer specificerad bild 
av vad som driver de olika kostnaderna. Sund, 1996 och NCHRP 122, 1985, m fl Delar upp 
kostnaderna efter de olika skedena i processen medan Walls, 1998 går lite längre och 
definierar kostnader för olika aktiviteter inom de olika skedena.  
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5.4.2 Trafikantkostnader 
Användarkostnader är de kostnader som drabbar användaren av en anläggning under dess 
livstid. Då anläggningen är en väg benämns denna kostnadsfaktor oftast trafikantkostnader. 
Trafikantkostnader innefattar kostnader som uppkommer av fordonsdrift, förseningar, 
olyckor, komfort, etc. En användare kommer dock alltid att drabbas av dessa poster vid 
framförandet av ett fordon, oavsett vägens standard. Även om vägen vore perfekt skulle t ex 
framförandet av en bil innebära slitage på däck och en viss bränsleförbrukning. Vid en LCCA 
som genomförs som beslutsunderlag för val av åtgärd eller konstruktionsalternativ medräknas 
därför endast marginalkostnaden (merkostnaden) som drabbar trafikanten för de olika 
alternativen, Figur 13. Med marginalkostnad menas alltså den kostnad som drabbar 
trafikanten utöver baskostnaden i de olika alternativen. Om den totala kostnaden för 
användarna medräknats i analysen hade den svarat för en orealistiskt stor del av 
livscykelkostanden. (Sund, 1996).

Figur 13, marginalkostnad (Sund, 1996) 

(Walls, 1998) delar upp trafikantkostnaderna i två grundläggande kategorier: 

Normal drift (normal operation) 
Vägarbeteszon (work zone). 

Kostnader som uppkommer under normal drift antas ofta vara likartade för alla fall och 
utesluts därför ofta i kalkyler avsedda för att välja mellan alternativa konstruktioner. Dessa 
kostnader är generellt drivna av beläggningens jämnhet. Den kategori som har störst inverkan 
på trafikantkostnader är således de som uppstår under vägarbeten. Enligt Walls, 1998 är 
generellt trafikantkostnader en aggregation av tre kostnadskomponenter: 

Fordonsdriftskostnader (vehicle operating costs) 
Förseningskostnader (user delay costs) 
Olyckskostnader (crash costs). 

Vid nybyggnation och ombyggnation är det intressanta, ur ett livscykelkostnadsperspektiv, 
hur trafikantkostnaderna varierar mellan de olika alternativen. Trafikantkostnaderna ökar med 
tiden beroende på hur snabbt vägen bryts ned. Konkret kan detta bero på en t ex mer 
omfattande förslitning på fordon, högre bränsleförbrukning pga. oregelbunden hastighet, fler 
olyckor på grund av dålig väg, etc. En väg som fort bryts ned har också ett större behov av 
underhållsåtgärder. Under dessa perioder drabbas trafikanterna av förseningar samt andra 
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trafikantkostnader, dessa kostnader får alltså större inverkan på de alternativ som kräver mer 
underhåll.

I denna rapport behandlas användarkostnader endast översiktligt med hjälp av 
schablonvärden. I Sverige är värderingen av samhällskostnader som trafikantkostnader en 
fråga som hör hemma hos transportstyrelsen.  

5.4.3 Samhällskostnader/övriga kostnader 
Med samhällskostnader avses här alla kostnader som inte direkt drabbar brukaren vid 
användning av anläggningen. Exempel på sådana kostnader är olyckskostnader, påverkan på 
fastighetsvärden, hälsokonsekvenser och miljökostnader. Begreppet samhällskostnader 
varierar mellan olika länder och användningsområdet. T ex räknar inte FHWA 
olyckskostnader till samhällskostnader utan betraktar dem som användarkostnader (Walls et 
al., 1998). 

Miljökostnader inkluderar alla kostnader förknippade med miljökonsekvenser som buller, 
emissioner, etc (Sund, 1996). Trots att miljöeffekter är svåra att omvandla till monetära 
värden spelar de ofta en stor roll vid beslutsfattandet, speciellt i tätbefolkade områden. (Sund, 
1996). LCA är ett beslutsverktyg för värdering av miljöeffekter, i analysen poängsätts 
konsekvenser efter dess miljöpåverkan (Langdon, 2008). LCA som kommer av engelskans 
Life-Cycle Assessment benämns på svenska som Livscykelanalys. En LCA värderar ej 
miljökonsekvenser i monetära värden som kostnader utan i faktisk miljöpåverkan, t ex 
koldioxidutsläpp. Dock är LCA en metod som går att använda inom samma avgränsningar 
och systemgränser som LCC och de kan därför komplettera varandra. För bedömning av 
långsiktig hållbarhet borde både kostnader och miljökonsekvenser beaktas. 

Enligt Tupamäki, 2003 finns det för anläggningsprojekt en term kallad ”total LCC”. 
Begreppet innebär att en LCCA sammanförs med en LCA. I denna analys beaktas både miljö 
och samhälleliga faktorer där dessa värderas i ekonomiska termer såsom kostnader. 
Miljöeffekter värderas t ex med ett visst pris efter dess inverkan på miljön. Att omräkna 
miljöeffekter i monetära värden har dock visat sig svårt och än i dag finns inga metoder för att 
lösa en ”total LCC” analys. 

5.5 Projektorienterade LCC-verktyg i Sverige 
I Sverige är det i huvudsak Vägverket och VTI som har drivit utvecklingen av LCC inom 
vägbyggnadsbranschen. Historiskt sett har oftast nya angreppssätt testas vid varje projekt och 
dessa har efteråt i vissa fall utvecklats till en modellprototyp, exempel är 2Ö, MNV och 
Olofsson se t ex (Vägverket, 1997 och Vägverket, 1991, m fl) Vid de flesta tillfällen LCC har 
praktiserats i samband med vägbyggnad har det handlat om val av överbyggnadstyp. LCCA 
har dock också använts vid jämförelse mellan konstruktioner med alternativa 
vägbyggnadsmaterial (FUD-SALA, 2008).  

Modellen 2Ö utvecklades i samband med ett projekt vars syfte var att studera valet av 
beläggningsalternativ (Vägverket, 1997). Modellen 2Ö användes vid genomförandet av ett 
projekt längs E4 vid Markaryd där en traditionell och en alternativ överbyggnad jämfördes 
(Holmvik et al., 2007). 

MNV som är en modell för bestämning av totalkostnaden för ett vägobjekt, den utvecklades i 
samband med att Vägverket lät uppföra två betongprovvägar (Vägverket, 1991). Modellen 
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MNV har använts vid bl a genomförandet av Arlandaprojektet och vid en utvärdering av 
betongvägssträckan längs E20 utanför Arphus (VTI, 2000 och VTI, 2002). 

Olofsson testades i samband med att det utvecklades på fyra vägsträckor i Norr och 
Västerbotten, Rv 95 Merkenäs – riksgränsen, Väg 664 Älvsbyn – Nystrand, Väg 353 Orrböle 
– Nyåker, Väg 631 Kålmis – Svannäs (Ullberg, 2004). 

Under 2008 genomfördes projektet ”Metod/manual för beräkning av drift- och 
underhållskostnaderna för större investeringsobjekt med utgångspunkt från LCCA” på VTI 
vilket syftade till att utveckla verktyg och arbetssätt som främjar livscykelkostnadstänkandet 
inom investeringsprojekt i alla skeden av planerings- och projekteringsprocessen. Resultatet 
av detta projekt blev verktyget Vännen07, ett verktyg som kan användas för kalkyler av drift- 
och underhållskostnader (Karlsson, 2008).

Trotts att flertalet försök har gjorts finns i dagsläget inget formaliserat arbetssätt eller 
standardiserat verktyg för LCCA på projektnivå i Vägverkets organisation. Det finns dock en 
rad LCC-verktyg som tagits fram av Vägverket och som används i varierande utsträckning. 
En översikt över dessa verktyg har sammanställts. 

5.5.1 MNV 
Modellen MNV funktion beskrivs väldigt bra med sitt ursprungliga namn som är Modell för 
nuvärdesberäkning av en vägs funktionskostnad. Den är således ett hjälpmedel för att beräkna 
totalkostnaden för ett vägprojekt. MNV utvecklades efter att Vägverket 1989 beslutat att 
genomföra byggandet av två betongprovvägar. Modellen var ett av de verktyg som skulle 
stödja byggnationen provvägarna samt på sikt säkerställa att konkurrensen mellan betong- och 
asfaltvägar skulle ske på lika villkor (Vägverket, 1991). 

Modellens två huvudsyften är följande: 

Att utifrån ett totalekonomisk synsätt ge beslutsunderlag för val av vägkonstruktion, 
framförallt avseende kvalitetsnivå för slitlagret, och val av underhållsmetod 
(spårlagning, ev slipmån för betongslitlager med mera) 

Att ge underlag för krav och bonusnivå (för olika funktionsparametrar) vid 
funktionsupphandling av slitlager (både vid investering och underhåll). 

MNV-modellen omfattar följande kostnadsposter: 

Väghållarkostnader
Planeringskostnader
Investeringskostnader
Underhållkostnader 
Driftskostnader 
Restvärde

Samhällskostnader
Trafikantkostnader 
Yttre miljö (yttre buller, utsläpp av stoft, energi/utsläpp av gaser ) 
Arbetsmiljö (ergonomi, värmekomfort, toxiska produkter, arbetsolyckor, etc. ) 
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Modellen är uppbyggd i nio block, det första blocket ör ett indatablock för generell indata 
som inte beror av modellen. De följande sju beräknar de olika ingående kostnaderna som 
ingår i modellen. Det sista blocket är en sammanställning av beräkningarna. Verktyget MNV 
använder sig av Nuvärdesmetoden för att beräkna resultatet. De olika kostnadsposterna 
redovisas summerade samt var för sig både i form av nuvärden och totalt under vägens 
livslängd (Nilsson, 1991). MNV kan enligt Vägverket 1997 användas i skedena: 

Vägutredning
Arbetsplan
Bygghandling.

MNV användes i samband med Arlandaprojektet som genomfördes på 90-talet. Projektet 
innefattade en anslutningsväg mellan Arlanda flygplats och Europaväg 4. (Holmvik et al., 
2007)

5.5.2 2Ö 
Modellen 2Ö, förkortning för två överbyggnader, är ett resultat av en utredning tillsatt i 
december 1995 med syfte att studera frågorna kring valet av beläggningsalternativ. Modellen 
är ett beräkningshjälpmedel som togs fram för att beräkna kostnadsskillnaden mellan två olika 
överbyggnadstyper på grund av vidtagna eller planerade underhållsåtgärder under ett 
vägobjekts livstid. Hjälpmedlet beräknar alltså endast underhållskostnader och ”väghyra” för 
två olika konstruktioner. Resultatet av analysen presenteras som: 

Direkta kostnader (kalkylränta 0%) 
Nuvärdeskostnad
Annuiteter (årskostander).

Resultatet anges som en summa eller en enhetskostnad per kvadratmeter vägyta. Verktyget 
kan användas i skedena:

Arbetsplan
Bygghandling.

För att beräkningar skall kunna genomföras krävs trafik- och vägdata samt uppgifter om drift-
, underhåll- och trafikantkostnader. Modellen omfattar följande indata:

Vägdata (Objektsdata)
Väglängd [km] 
Belagd bredd [m] 
Hastighet normal [km/h] 
Hastighet vid vägarbete [km/h] 
Livslängd [år] 
Ränta [%]. 
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Dessa är de obligatoriska objektsdata nödvändig för analys. Dessa kan kompletteras med 
vägtyp, vilken prisnivå som avses samt öppningsår, uppgifter om grundförhållanden, etc. 
Bortsett från vägdata omfattar modellen: 

Trafikdata (Brukardata)
ÅDTtot [fordon/dygn] 
Andel personbilar [%] 
Andel lastbilar [%] 
Trafikutveckling för årsintervall 1-10,10-20,20-40 [%] 
Trafiken fördelning i K1 respektive K2 [%]. 

Trafikantkostnader (kostnadsdata)
Personbil [kr/h] 
Lastbil [kr/h] 
Vägarbetenas längd [km] 
Olyckskvot [olyckor /Mfkm] 
Skillnad i förväntad olyckskostnad vid vägarbete relativt normal användning [kr] 
Annuitetsfaktor för vald livslängd redovisas 
Väghyran för personbil och lastbil 
Tidsåtgång för passage av vägarbete. 

5.5.3 Olofsson 
År 2002 genomförde Vägverket ett projektförsök där fyra olika vägsträckor upphandlades på 
årskostnadsbasis. De olika vägsträckorna var, Rv 95 Merkenes-Riksgränsen, Väg 664 
Älvsbyn-Nystrand, Väg 353 Orrböle-Nyåker och Väg 831 Kålmis-Svannäs. Modellen kan 
utefter beräknad livslängd på beläggningstypen ABS (asfaltsbetong, stenrik) och terrassen 
beräkna en årskostnad samt livslängd för en rad andra beläggningstyper. Livslängden på 
terrassen och beläggningstypen ABS beräknas med hjälp av verktyget PMS Objekt. 
Beräkningsverktyget är döpt efter en av sina skapare, därav namnet Olofsson. 

Modellen Olofsson bygger på Vägverkets bedömningar av hur goda egenskaper en viss 
beläggning besitter. Samtliga beläggningar som ingår i modellen bedöms på en skala från 0-1 
(med en decimal). 0 betyder att egenskapen inte är prioriterad, 1 betyder att den är prioriterad. 
De egenskaper som bedöms är följande: 

Nötningsresistens
Deformationsresistens 
Förstärkningseffekt 
Flexibilitet
Vattenbeständighet
Vattentäthet
Åldringsresistens
Textur/friktion
Lågbullrande egenskaper. 

På exakt samma sätta skall de olika egenskapernas prioritet för den aktuella vägsträckan 
bedömas. De önskade egenskaperna hos beläggningen för den aktuella sträckan viktas 
(multipliceras) sedan med de aktuella egenskaperna. De olika beläggningarna poängsätts med 
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ett medelvärde av de viktade egenskaperna och på så sätt kan den mest lämpade beläggningen 
väljas.  

Den enda kostnaden som beaktas i modellen är investeringskostnaden. Modellresultatet 
erhålls i form av:  

Total årskostnad 
Årskostnad per kvadratmeter. 

Detta görs genom att beräkna kvoten av den totala anbudssumman respektive enhetspriset per 
kvadratmeter och beläggningens livslängd. För detta krävs att anbudssumman och 
enhetspriset per kvadratmeter vald beläggning anges.

5.5.4 Vännen07 
Vännen07 togs fram i samband med Vägverksprojektet ”Metod/manual för beräkning av 
drift- och underhållskostnaderna för större investeringsobjekt med utgångs-punkt från 
LCCA”. Syftet med Vännen07 är att råda bot på brister på verktyg för 
Livscykelkostnadsanalyser av tekniska lösningar i arbetet med arbetsplaner och 
bygghandlingar. Vännen07 är ett Excelbaserat verktyg för att beräkna framtida drift och 
underhållskostnader i samband med nybyggnad av en specifikt förslagen lösning. Verktyget 
presenterades i samband med Vägverkets publikation 2008:8 Effektsamband för drift och 
underhåll. Enligt Vännen07, 2008 är syftet med att redovisa framtida drift och 
underhållskostnader att främja samverkan och helhetstänkande vid planering och projektering 
av investeringsobjekt. Genom att skapa en koppling mellan kostnader för investering och 
framtida drift och underhåll erhålls ett livscykelkostnadsperspektiv. Vännen 07 kan även 
samköras med det samhällsekonomiska kalkylverktyget EVA istället för att använda de givna 
schablonvärdena som finns i EVA. Verktyget går att använda i skedena: 

Vägutredning
Arbetsplan
Bygghandling.

Efter att priser för alla ingående delar satts samt en underhållsplan upprättats beräknas 
kostnaderna för de olika åtgärderna. Via nuvärdesberäkning och påföljande 
annuitetsberäkning sammanställs en årskostnad för drift och underhållsarbetena.

Det finns ett motsvarande verktyg för beräkning av investeringskostnader kallat Kompis06. 
Båda går att samköra med det samhällsekonomiska kalkylverktyget EVA för att skapa bättre 
underlag än de schabloner som normalt ingår. (Vännen07, 2008) 
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5.5.5 EVA 
EVA står för Effekter vid VägAnalyser och är enigt Transek, 2006 det mest spridda och 
använda kalkylverktyget för samhällsekonomisk effektberäkning inom Vägverket. Det har 
använts sedan 1980 talet och har utvecklats och förvaltas av Vägverket. Det används för att 
beräkna effekter och samhällsekonomi för trafiksystem eller enskilda projekt. Syftet med 
EVA är att vara ett analyshjälpmedel inom planeringsverksamheten. Verktyget används alltså 
i skedena: 

Förstudie
Vägutredning.

EVA används för att ta fram beslutsunderlag där de medel som finns till förfogande används 
på det mest optimala sättet. Verktyget kan användas för att analysera både nybyggnads- och 
förbättringsåtgärder samt för att följa upp konsekvenser av genomförda investeringar.  

EVA är uppbyggt av tre olika moduler: 

Kalkylmodulen 
Allmänna beräkningsförutsättningar 
Resultatuttag. 

Kalkylmodulen innehåller fem effektmodeller: 

Fordonseffektmodellen 
Restidsmodellen 
Trafiksäkerhetsmodellen 
Drift- och underhållsmodell och drift/vintermodell 
Värderings- och ekonomimodell. 

Modulen allmänna beräkningsförutsättningar värderar effekter och beräknar lönsamheten. I 
modulen resultatuttag beskrivs resultaten, bland annat i form av nyckeltal. EVA bygger på 
den ekonomiska modellen kostnadsnyttokalkyl även kallad CBA. 

EVA bygger på effekter framtagna i publikationsserien effektsamband. Indata till verktyget 
fås från Vägdatabanken (VDB) och Planeringsdatabanken (PDB) I EVA beaktas drift och 
underhållskostnader endast schablonmässigt.  

5.5.6 Samkalk och Sampers 
Samkalk har utvecklats av Transek AB på uppdrag av Banverket, KBF (numera Vinnova), 
Luftfartsverket, SIKA, Sjöfartsverket och Vägverket i början av 2000-talet. Verktyget 
används tillsammans med trafikprognossystemet Sampers. I huvudsak används Samkalk till 
analyser av system eller stora projekt där trafik nygenereras eller där flöden omfördelas 
mellan trafikslagen. I Sampers och Samkalk utförs trafikslagsövergripande analyser, 
prognoser, tillgänglighetsberäkningar, effektberäkningar och samhällsekonomiska 
beräkningar av människors privat- och tjänsteresor inom, till och från Sverige. Samkalk är likt 
EVA ett totalekonomiskt verktyg baserat på den ekonomiska modellen CBA (Transek AB, 
2006).



41

5.5.7 PMS – Lönsamhetsmodulen 
Vägverket tog enligt Vägverket, 2000 fram lönsamhetsmodulen som ett samhällsekonomiskt 
kalkylverktyg för underhåll av belagda vägar. Verktyget ligger inom ramen för Vägverkets 
PMS (Pavement Management System). Enligt Vägverket, 2001 är lönsamhetsmodulen avsedd 
att i första hand vara ett hjälpmedel i samband med upprättande av beläggningsplaner enligt 
följande tre punkter: 

med avsikt att ge underlag för vilken åtgärd som är mest lönsam beräkna lönsamheten 
för alternativa åtgärder för ett enskilt objekt. 

Med avsikt att prioritera mellan olika objekt beräkna lönsamheten i att för ett enskilt 
objekt utföra en vald åtgärd år ett jämfört med att skjuta på åtgärden till år två. 

Beräkna lönsamhet i åtgärdsstrategier. 

Användaren måste definiera en åtgärdsstrategi vartefter PMS hämtar nödvändiga 
tillståndsdata samt nötningssamband och prognostiserar utvecklingen. På detta sätt kan 
lönsamhetsmodulen beräkna: 

Trafikantkostnader  
Väghållarkostnader. 

Efter diskontering sammanställs resultatet som en nettonuvärdeskvot (NNK). Modellen kan 
användas på både projekts och vägnätsnivå. 

5.6 USA 
I USA använder flertalet av delstaterna Livscykelkostnadsanalyser vid val av 
överbyggnadskonstruktion, se bl a (Temple et al 2004 och MDOT 2004, m fl). Enligt Chan et 
al., 2008 har LCCA blivit väldigt vanligt vid vägbyggnad på statnivå i USA det senaste 
årtiondet. Enligt en litteratur- och intervjustudie som de utfört använder 80% av staterna i 
USA Livscykelkostnadsanalyser vid val av beläggning, dock i varierande utsträckning. LCC-
verktygen används i dessa fall efter att vägobjektet redan är bestämt men valet av hur den 
skall konstrueras återstår, det vill säga på komponentnivå. De flesta av staterna använder sig 
av metodiken som den federala vägmyndigheten Federal Highway Administration (FHWA) 
anser vara best practice, se (Walls et al., 1998). FHWA har också utvecklat ett datorverktyg 
som stöd för Livscykelkostnadsanalyser kallat RealCost (RealCost, 2004). 

Enligt MDOT, 2005 den amerikanska delstaten Michigan baseras valet av lösning vid 
nybyggnad, ombyggnad och stora underhållsåtgärder helt och hållet på 
Livscykelkostnadsanalyser. När kostnaden för antingen den asfalt eller betong nödvändig för 
att genomföra projektet överstiger en miljon dollar skall valet av överbyggnad ske genom en 
standardiseras beslutsgång där LCC är grundstenen. Uppfyller projektet ovan nämnda krav är 
det en centraliserad avdelning (Lansing Pavement Management Unit) som är ansvarig för att 
ta fram alternativa lösningar som sedan skall rangordnas i en LCCA. Regionen där projektet 
är ansvariga för att förse den centrala avdelningen med information nödvändig för LCCA, till 
deras hjälp har en checklista tagits fram. När resultatet är noga undersökt av flera parter tas 
beslutet helt och hållet på vad LCCA visar är den mest ekonomiskt hållbara lösningen. 
Liknande processer där LCCA finns som en formaliserad del av beslutsprocessen vid val 
mellan olika beläggningstyper existerar även i andra amerikanska stater, se (WSDOT, 2005). 
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I studien (Horvath et al., 2003) från Kalifornien i USA undersöks användningen av 
restprodukter och återanvänd beläggning i asfaltbeläggningar ur ett LCC och LCA perspektiv. 
I rapporten introduceras verktyget Pavement Life-cycle Assessment Tool for Environmental 
and Economic Effects, även kallat PaLATE. 

5.6.1 RealCost 
Enligt RealCost, 2004 är verktyget designat för att rangordna alternativa beläggningar utifrån 
ett LCC-perspektiv. Programmet är Excelbaserat och framtaget av Federal Highway 
Administration (FHWA) i USA med två huvudsyften: 

Stödja användningen av LCCA i beslutsprocessen gällande val av beläggning
Verka som instruktionsverktyg för berörda personer.  

RealCost designat så att endast en grundläggande kunskap på området LCC är nödvändig för 
användaren. Programmet kalkylerar både väghållar- och trafikantkostnader förknippade med 
nybyggnads- och större underhållsprojekt. LCC-problem relaterade till vägbeläggning går att 
lösa med hjälp av både deterministisk och statistisk modellering. Verktygets metodik är 
baserad på FHWAs ”best practice” för LCC som finns dokumenterad i (Walls et al., 1998). 

Indata till modellen är trafikant- och väghållarkostnader. Modellen bygger på 
Nuvärdesmetoden. Relaterat till Svenska förhållanden är modellen applicerbar i skedena: 

Arbetsplan
Bygghandling.

5.6.2 PaLATE 
PaLATE står enligt Horvath et al., 2003 för Pavement Life-cycle Assessment Tool for 
Environmental and Economic Effekts. Det är ett kombinerat LCC/LCA verktyg utformat i 
excel. Syftet med PaLATE är att utvärdera de ekonomiska och miljömässiga effekterna av 
”nya” och traditionella vägbyggnadsmaterial ur ett livscykelperspektiv vid val av 
överbyggnadskonstruktion vid nybyggnad eller underhållsåtgärder. Under kategorin nya 
material avses även återanvända material. Ramverket för den del av verktyget som behandlar 
LCCA är baserad på FHWAs ”best practice” som finns beskriven i (Walls, 1998). Relaterat 
till Svenska förhållanden är modellen applicerbar i skedena: 

Arbetsplan
Bygghandling.

5.7 Den övriga världen 
HDM-4 (Highway Development and Management System) är ett datorverktyg som används 
för att bedöma en vägs tekniska och ekonomiska aspekter vid väginvesteringar (PIARC, 
2004). Det har bland annat använts i en studie för att utveckla en vetenskapligt förankrad 
underhållsstrategi för ett stort vägprojektprojekt i Indien där 370 000 km lågtrafikerad väg 
(low-volume roads) skall konstrueras (Jain et al., 2005). I studien utförs ett försök att kalibrera 
verktygets nedbrytningsmodeller och med hjälp av Livscykelkostnadsanalyser bestämma 
optimala underhållsstrategier.  
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Aggarwal et al., 2004 och Jain et al., 2005 utvecklade ett PMS system för Indiens 
landsvägsnätverk där de föreslog optimala underhållstrategier genom att i HDM-4 utföra 
Livscykelkostnadsanalyser för olika underhållsalternativ. 

I Norge har ett projekt genomförts som inte syftar till att försöka beräkna livscykelkostnaden 
för vägar utan bestämma dess livslängd. Definitionen på en vägsträckas livslängd är den tid 
det tar från dess att ny beläggning lagts till dess att vägsträckan uppnått ett visst IRI-värde 
eller spårdjup. Livscykelkostnadstänket uppnås genom att relatera åtgärdens eller 
investeringens kostnad till vägsträckans livslängd. Vägsträckans livslängd beräknas med hjälp 
av ett PMS-system. På grund av att det är lätt att erhålla en lång livslängd i PMS-systemet få 
inte en vägsträckas livslängd överstiga 30 år (Holmvik et al., 2007). 

5.7.1 HDM-4 
1968 initierade världsbanken ett projekt som fram tills idag har gett upphov till flertalet 
vägutvärderingsverktyg. HDM-4 är den senaste i raden av modeller, HDM står för Highway
Design and Maintenance Standards model. (ISOHDM, 2000) 

Verktyget HDM-4 är indelat i tre stycken huvuddelar som i sin tur är uppdelade i 
undergrupper enligt nedan: 

Indatamoduler 
o Vägnät
o Trafikflöde
o Drift- och underhållsåtgärder 
o Konfiguration

Analysverktyg
o Strategisk analys 
o Programanalys 
o Projektanalys

Beräkningsmodeller
o Nedbrytning
o Åtgärd
o Effekter på trafikanter 
o Samhällsekonomisk modell. 

I modulen vägnät (Road Network) samlas all data som berör vägnätet. Här definieras 
parametrar som väggeometri, trafikmängd, beläggningstyp, materialsammansättning och 
tillstånd. Under modulen trafikflöde (Vehicle Fleets) samlas all fordonsinformation som ligger 
till grund för beräkningar av fordonskostnader, hastigheter, restid, nedbrytning, etc. 
Fordonsvikt, antal axlar, typ av däck, bränsleförbrukning samt livslängd är den typ av 
information som definieras. På samma sätt definieras olika krav på drift- och 
underhållsstandarder (Work Standard) under modulen med samma namn. Vika typer av 
underhållsåtgärder och dess frekvens etc. avgörs dock helt av användaren. I 
konfigurationsmodulen kan mönster för hur trafikflöden varierar med tiden definieras. Hur 
stor del av det totala antalet fordon under ett år som passerar vid vissa delar av året eller tider 
på dygnet anges.
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Beräkningar med HDM-4 kan utföras i tre olika kalibreringsnivåer beroende på simuleringens 
syfte. Om syftet är att åstadkomma en översiktlig planering eller en prognos skall nivå 1 
väljas, detta är den lägsta nivån för vilket simulering är möjlig. En sådan simulering kräver 
inte särskilt detaljerad indata och kräver således inte heller så omfattande fältstudier. Detta 
gör att en simulering av detta slag kräver förhållandevis låg tidsåtgång. Endast de viktigaste 
data som t ex trafikmängd, klimat, och enhetskostnader för åtgärder definieras, för resterande 
data använd defaultvärden. Om HDM-4 skall användas för utvärdering av t ex specifika 
projekt så krävs en högre kalibreringsnivå, nivå 2. En sådan simulering kräver mera detaljer 
kring lokala förhållanden som klimat och drift och underhållsåtgärder och kan ta någon 
månad att genomföra. Nivå 3 är den högsta kalibreringsnivån och den är ämnad för studier 
med syfte att förbättra programmeringsmodellerna, en sådan studie sträcker sig minst över 
fem år. 

Strategisk analys är det första av de tre ingående analysverktygen i HDM-4. Verktyget bygger 
på studier av vägnät eller undergrupper av vägnät. Ett vägnät kan vara statligt eller 
kommunalt medan undergrupper till dessa kan vara t ex specifika vägklasser som riksvägar 
eller vissa typer som betongvägar. I programanalysverktyget studeras i huvudsak 
prioriteringsordningen för en mängd givna vägsträckor utifrån ett ettårs- eller 
flerårsperspektiv med budgetavgränsningar. En lång rad specifika sträckor i ett vägnät är 
oftast utgångspunkten för denna typ av analysform. Definierade underhållsstandarder, 
förbättringsåtgärder eller uppgraderingar är oftast faktorer som påverkar listans 
urvalskriterier. När alla vägsträckor är definierade kan programanalys användas för att 
jämföra livscykelkostnader uppskattade vid olika typer och nivåer av åtgärder. På detta sätt 
kan det underhållsalternativ som är mest lönsamt urskiljas. I en strategisk analys behandlas 
sträckor som har någon gemensam faktor som en grupp medan de i programanalysen 
behandlas var för sig, detta är den största skillnaden mellan analysverktygen. (ISOHDM, 2000 
och Johansson, 2005) 

Programmet innehåller också fyra modeller. De fyra modellerna inriktar sig på att förutse 
nedbrytningen av en väg, simulera effekten av underhållsarbeten samt bedöma motsvarande 
kostnader, bestämma trafikantkostnader och samhällskostnader.  

5.7.2 Livslängdsprognoser 
I Norge pågår ett projekt som gränsar till livscykeltänkande, projektet handlar om vägars 
livslängd. Vägens livslängd är i Norge en viktig parameter för utvärdering av 
förstärkningsbehovet. Detta regleras i regelverket Handbok 018. I förhoppningen om att ta 
fram en handbok för ”bästa beläggningen” pågår ett projekt med avsikt att dokumentera 
normala livslängder för olika beläggningar och olika trafikbelastning. 

Verktyget beaktar endast väghållarkostnader och trafikant- samt samhällskostnader beaktas 
inte. Av väghållarkostnaderna så är det också endast investeringskostnaden som beaktas. 
Livscykelkostnadstänket uppnås genom att relatera åtgärdens eller investeringens 
investeringskostnad till vägsträckans livslängd. På så sätt erhålls en årlig snittkostnad för 
vägen. Vägsträckans livslängd beräknas med hjälp av ett PM-system. På grund av att det är 
lätt att erhålla en lång livslängd i PM-systemet måste en vägsträckas livslängd ligga i 
intervallet 1-30 år. Vägens livslängd definieras som den tid det tar för ett visst spårdjup eller 
IRI-värde att utvecklas. Dessa värden bestäms enligt drifts- och underhållsstandarden
(Holmvik et al., 2007). 
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5.8 LCC-användning i projekt 
En enkätundersökning genomfördes av Holmvik et al., 2007. Den riktade sig framförallt till 
statlig och privat sektor. Alla respondenter kände till begreppet LCC. Av dem som arbetat 
med LCC hade 30 % använt LCC inom vägbyggande, 30 % inom vägplanering, 20 % inom 
vägprojektering och inom drift – och underhåll 20 %. Slutsatserna från enkätundersökningen 
var:

Alla respondenter kände till begreppet LCC 
Jämför olika produkter och erhålla lägre totalkostnad ansågs vars de viktigaste 

användningsområdena för LCC 
Svårigheter med LCC ansågs vara att bestämma tidshorisont, uppskatta framtida 

kostnader och ta fram tillförlitlig data 
Där LCC använts nyttjades en definierad metod/tillvägagångssätt (t ex 2Ö, MNV, EVA) 
Användandet är lågt men det är jämt utbrett över de olika skedena i byggprocessen 
Majoriteten men LCC-erfarenhet ansåg det fungera bra och var positiva inför framtida 

arbete med LCC 
Många ansåg begreppet LCC vara förankrat med årskostnad eller rent av synonymt. 

Försök att hämta in LCC-kalkyler i projekt från olika entreprenörer har visat sig vara svårt 
eftersom det saknas en gemensam modell och att brist på kompetens inom området hos vissa 
aktörer skulle diskvalificera dessa (Haraldsson, 2004). 

Enligt Ozbay et al., 2004 visar resultat av en studien utförd på Amerikanska State 
Departments of Transportation (State DOTs) att det finns en uppenbar klyfta mellan den 
formaliserade användningen av LCCA och den väletablerade LCCA teorin. Enligt dem är 
klyftan resultatet av följande fyra grundläggande olikheter mellan praktiken och teorin: 

Den statistiska naturen av de osäkra indataparametrarna 
Tidpunktsbestämningen för framtida åtgärder 
Inkluderingen/exkludering av trafikantkostnader 
Behandlingen av osäkerhet. 

I praktiken så antas nästan uteslutande diskreta värden för de osäkra indata parametrarna. I 
teorin representeras de osäkra parametrarna istället av sannolikhetsfördelningar som på bästa 
sätt beskriver den potentiella variationen av värdet på parametern.  

I praktiken litar State DOTs på sina experters utlåtande om när tidpunkten för framtida 
åtgärder bör bli nödvändiga. I teorin har en modell svarande mot en definierad lägsta tillåtna 
standard på anläggningens prestation använts för att bestämma tidpunkt för framtida åtgärder.  

Generellt sett så exkluderas State DOTs en del av trafikantkostnaderna, speciellt vid normal 
användning av vägen (ej under trafikarbete), i LCCA baserat på antagandet att denna post är 
lika för alla alternativ. Detta trots att forskningen runt hur dessa poster kan kvantifieras gjort 
stora framsteg samtidigt som de genom år av empirisk och teoretisk forskning visats vara 
signifikanta i sammanhanget. 

Osäkerhetsfaktorer förbises ofta när LCCA används. I dagsläget är riskanalys vida accepterat. 
Trotts att det finns många lättanvända riskanalysverktyg tillgängliga så används det i liten 
utsträckning vid LCCA. I bästa fall utförs en enkel känslighetsanalys med avseende på 
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förändrad kalkylränta. På senare tid har även Monet-Carlo simuleringar vunnit mark vid 
behandlingen av risk i LCCA. 
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6 Diskussion 

6.1 Inledning 
Inom vägsektorn handskas det med stora investeringar i stora anläggningar som skall drivas 
under en lång tid. Detta medför att intresset för LCCA inom vägsektorn är stort (Westerlund, 
2009). I dagsläget används inte LCC på samma strukturerade sätt inom vägsektorn som inom t 
ex tillverkningsindustrin. Överföringen av LCC-metodiken från tillverkningsindustrin är 
komplicerad eftersom vägsektorn inte har en produkt med tydlig avgränsning i tid, dvs. kan 
klassificeras som ett öppet system. Ett öppet system är ett system som förändras med tiden 
och sin omgivning (Emblemsvåg, 2003).  

Hur ”öppet” ett system är beror dock på ur vems perspektiv och från vilken systemnivå saken 
beaktas. En bil kan t ex beaktas ur en köpares och en tillverkares perspektiv. Från köparens 
sida är en bil i de allra flesta fall ett slutet system som underhålls till dess att det inte är 
ekonomiskt försvarbart längre vartefter den byts ut. Utifrån tillverkarens synvinkel är 
bilplattformen ett öppet system som med tiden måste utvecklas för att tillgodose marknadens 
behov. Ur tillverkarens synvinkel är det därför viktigt att plattformen som bilmodellen utgör 
är lätt att modifiera och uppdatera med ny teknik, säkerhetsutrustning, etc. Biltillverkare 
utvecklar sällan nya bilmodeller då kostnader förknippade med nyutveckling är otroligt stora. 
Därför är de modeller som tas fram väldigt flexibla för utveckling. Tillverkningsprocessen 
kan också beaktas som ett öppet system beroende på vilken systemnivå det studeras. Hela 
tillverkningslinan eller anläggningen som sådan kan beaktas som ett öppet system som 
förändras i takt med att nya bilmodeller introduceras samt att ny tillverkningsutrustning 
införs. Beaktas tillverkningslinan på komponentnivå kan de olika komponenterna däremot 
generellt sett inte beaktas som ett öppet system. En robot används till dess att den inte är 
ekonomiskt försvarbar längre och sedan byts den ut. 

Detta tankesätt kan också appliceras på vägar. Ett vägnät, stort eller litet, är i högsta grad ett 
öppet system som måste vara anpassningsbart för förändring. Samhället förändras och 
utvecklas snabbt och därmed måste vägnätet hänga med i utvecklingen allt eftersom tillåtna 
axellaster och trafikmängd ökar. Ett enskilt vägobjekt kan också ses som ett öppet system som 
förändras med tiden allt eftersom samhället förändras. Genom att beakta framtida 
förändringar i tidiga skeden är mycket vunnet. Det går t ex att förbereda för en framtida 
breddning genom att reservera marken närmast vägen. På komponentnivå kan en väg inte 
längre beaktas som ett öppet system då komponenterna i en väg byts ut efter uttjänat syfte. 
När beläggningen blir för dålig så byts den ut. Detta visar på hur viktigt medvetenheten om att 
saker och ting förändras är samt att optimera investeringar långsiktigt och inte kortsiktigt. För 
bedömning av en investerings långsiktiga ekonomiska hållbarhet är LCC ett nödvändigt 
verktyg i en investeringskalkyl.
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Skillnaden mellan verkstadsindustrin och anläggningsindustrin är att det långsiktiga 
perspektivet i regel beaktas vid investeringar i tillverkningsindustrin medan det inte görs i 
anläggningsindustrin. Det finns många potentiella orsaker till varför så är fallet men några 
skulle t ex kunna vara att: 

Livstiden för komponenter och system är kortare och därmed mer överskådliga i 
tillverkningsindustrin

Vägar byggs i en miljö som är väldigt föränderlig i jämförelse med en industrilokal 
vilket gör allt mer komplext 

Hela samhället bidrar med förändringen och den är mer oförutsägbar än förändringar 
inom en organisation. 

6.2 LCC-modeller 

6.2.1 Klassificering 
Det finns ett stort antal LCC-modeller och verktyg med olika syften och 
användningsområden. Dessa kan delas in efter vilka typer av kostnadsposter som de omfattar. 
I vägsystem är det lämpligt att göra denna indelning i 3 kategorier: 

1.Huvudman/väghållare 
2.Trafikanter
3.Samhälle/Övrigt. 

I kategori 1, huvudman/väghållare, inkluderas de poster som belastar anläggningsägaren, dvs. 
vägens direkta investerings och drift- och underhållskostnader. I kategori 2 utökas modellens 
omfattning till att även innefatta de poster som drabbar anläggningens användare, i detta fall 
trafikanterna. Exempel på sådana kostnader är drivmedelsförbrukning, förslitning och 
förseningar. I kategori 3 så inkluderas även andra poster som miljökostnader och 
samhällskostnader i form av t ex olyckskostnader. 

Figur 14, indelning av LCC-modeller efter omfattning av kostnader och kostnadsbärare. 

I Tabell 3 finns de LCC-verktyg som identifierats i kapitel 5.5 indelade efter de kostnader 
som omfattas kopplat till de tre kategorierna visade i Figur 14. 
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Tabell 3, verktyg kategoriserade efter kostnadsbärare. Väghållare (V), Trafikant (T), Samhälle/Övrigt (S). 
BENÄMNING KOSTNADSBÄRARE VERKTYG
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LCC1 V X X X X
LCC2 V+T X X X X X
LCC3 V+T+S X X X X
 (*) HDM-4 är ett verktyg med stor omfattning med möjligheten att definiera olika systemgränser för LCCA från fall till fall. 

(**) Livslängsds-prognoser kan egentligen inte kategoriseras som ett LCC-verktyg utan är en handbok med LCC-inslag för att välja rätt 

beläggning med avseende på livslängd. 

(***) PaLATE är ett kombinerat LCC och LCA verktyg, tabellen visar LCC delen. 

Hur gränsdragningen mellan de olika kostnadsbärarna ser ut kan dock variera mellan 
sammanhang och vem som utför analysen. Walls et al., 1996 anser att olyckskostnader är en 
trafikantkostnad men de kan även behandlas som samhällskostnader. Därför är det viktigt att 
tydligt definiera vad de olika kategorierna innehåller. I litteraturen finns brister med 
definitioner om vad som egentligen menas med samhällskostnader och trafikantkostnader. 
Med samhället avses normalt alla människor vilket medför att samhällskostnader borde 
innefatta de kostnader som drabbar alla människor. Dock är en LCCA en modell och måste 
därför avgränsas för att analysen ska kunna tolkas. Det är därför viktigt att tala om hur 
gränsdragningarna ser ut i modellen som används samt gränsdragningarna mellan 
kategorierna.

I denna studie definieras väghållarkostnader som de kostnader som direkt drabbar 
väghållaren, exempelvis investeringskostnader och drift och underhållskostnader. 
Trafikantkostnader definieras som kostnader som direkt drabbar trafikanterna vid 
användningen av anläggningen, t ex förbrukning och slitage på fordon. 
Samhällskostnader/övriga kostnader anses vara övriga kostnader som drabbar samhället, eller 
samtliga människor, som en direkt följd av trafikanternas användning av anläggningen, t ex 
kostnader pga miljöförstöring och olyckskostnader.  

Verktygen i Tabell 3 är kategoriserade efter vilken/vilka kostnadsbärare som de beaktar. Vilka 
kostnadsposter inom de olika kategorierna som beaktas i respektive verktyg framgår dock inte 
av tabellen utan skiljer sig emellan de olika verktygen. 

Väghållare i flera länder har utvecklat LCC-verktyg med syfte att minska den totala 
livscykelkostnaden (Karim 2008, Holmvik et al 2007). Användningsområdet för dessa 
modeller är i huvudsak val vägöverbyggnadstyp och beläggning. Dessa modeller är i 
huvudsak objektspecifika och lämpar sig dåligt som generella LCC-modeller för drift och 
underhåll i nuvarande utformning. Ett annat problem med dessa befintliga modeller är att 
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drift- och underhållskostnaderna generaliseras i allt för hög utsträckning och att de inte 
tillräckligt väger in skillnader i underhåll beroende på teknikval. 

En inventering av befintliga verktyg inom Vägverket med anknytning till LCC visar att det 
finns ett relativt stort antal modeller. För att få en överblick över dessa verktyg har verktygen 
dels grupperats ur ett systemperspektiv utifrån om de behandlar en enskild komponent, 
projekt eller ett vägtransportsystem, se Tabell 4.  

Tabell 4, gruppering av LCC-anknutna verktyg inom Vägverket till systemnivåerna vägtransportsystem, 
projekt och komponent. 
SYSTEMNIVÅ VERKTYG
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Vägtransportsystem X X X
Projekt X X X
Komponent X X X X X X X X X

Av de listade verktygen i Tabell 4 är det verktygen för nivån vägtransportsystem som används 
formaliserat, dvs ingår som ett obligatoriskt steg i beslutsprocessen. Dessa verktyg är 
samhällsekonomiska och tar enbart hänsyn till drift- och underhållskostnader 
schablonmässigt. De kan inte användas för specifika teknikval eftersom drift och 
underhållskostnaderna i modellerna inte är kopplade till teknisk lösning. Majoriteten av 
verktyg återfinns för komponentval. Gemensamt för dessa verktyg är att de är begränsade till 
vissa teknikval, t ex val mellan olika beläggningstyper. Dessa modeller, för komponentval, 
används inte regelmässigt. På projektnivå återfinns två verktyg, MNV och EVA. MNV 
fokuserar på teknikval (val mellan beläggningstyper) och EVA är ett samhällsekonomiskt 
verktyg som beräknar projektets lönsamhet. 

6.2.2 Användning 
Vägverkets byggprocess är indelad i formella steg, se kapitel 4.3. Beroende på vart man 
befinner sig i den formella beslutsprocessen är det möjligt att använda olika LCC-verktyg 
beroende på aktuell frågeställning. I Tabell 5 skådliggörs Vägverkets arbetsgång utifrån 
byggprocessen, formella beslutssteg i Vägverkets arbetsordning och i vilka steg beslut fattas 
som påverkar LCC på systemnivåerna vägtransportsystem, projekt och komponent. 



51

Tabell 5, Matris över byggprocessen, Vägverkets arbetsordning och i vilka steg beslut fattas som påverkar 
LCC på systemnivåerna vägtransportsystem, projekt och komponent. De formella arbetsstegen för 
Vägverket enligt VägL är markerade med en ram. 

BYGGPROCESSEN SYSTEMNIVÅ 
Generell Vägverket Vägtransportsystem Projekt Komponent
Idé Strategisk 

planering
X

Planering Förstudie X X 
Vägutredning X
Arbetsplan X X 
Bygghandling X X 

Utförande X X 
Drift- och 
underhåll

X X X 

Rivning- och 
återbruk 

X X X 

I Vägverkets byggprocess passerar beslutsgången alla de systemnivåer som beskrivs ovan. 
Den strategiska planeringen utgörs av att prioritera tänkbara projekt inom ramen för budgeten 
så det sammantagna resultatet ska ge mest nytta för samhället. Dessa frågor hör alltså hemma 
på Vägnätsnivå. Finns det flera sätt att lösa ett problem fattas beslut om den mest lämpade 
lösningen ur bl a ekonomisk synpunkt i vägutredningen. Ekonomiska beslut rörande 
konstruktion, ingående komponenter och material hör hemma på komponentnivån. Beslut av 
detta slag fattas i slutet av projekteringsprocessen, till viss del i arbetsplanen men framförallt i 
bygghandlingen. Beslut på de olika systemnivåerna påverkar alla livscykelkostnaden om än 
på olika plan. Prioriteringsbeslut på vägnätsnivå påverkar i allra högsta grad när ett enskilt 
projekt genomförs. De påverkar dock inte livscykelkostnaden för det enskilda projektet. 
Livscykelkostnaden för ett enskilt projekt påverkas av valet av övergripande tekniska 
lösningar och ingående komponenter samt arbetet med drift och underhåll. Beslut i dessa 
frågor fattas i vägutredning, arbetsplan och bygghandling och därmed på projekt- och 
komponentnivå. Trots att prioriteringsbesluten inte har någon direkt påverkan på enskilda 
projekts LCC är de otroligt viktiga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett fungerande 
vägnät är otroligt viktigt för samhället och kostnaderna med att genomföra ”fel” projekt 
överskrider förmodligen det man kan spara på att genomföra ”rätt” konstruktion. 

I arbetsplanen finns idag krav på upprättandet av en investeringskalkyl. Det finns idag inget 
formellt krav på att en livscykelkostnadsanalys ska upprättas för att i ekonomiska termer 
jämföra olika tekniska lösningar i ett längre perspektiv. Ett sätt att underlätta för LCC att på 
allvar få fäste som en del av byggprocessen är att istället införa krav på LCCA i arbetsplanen.  

En stor del av det praktiska arbetet som utförs i Vägverkets regi utförs externt men hjälp av 
konsulttjänster och entreprenader. För att LCC ska fungera från planeringsstadiet till 
utförande och senare drift och underhåll är ett strukturerat och sammanhållet LCC-arbete 
genom hela arbetsprocessen nödvändigt. I detta måste Vägverket vara den som sätter ramarna 
och ställer krav på uppföljning. Ett sätt att göra detta är genom val av upphandlingsform. 

En begränsning för entreprenörer att arbeta med LCC i enskilda projekt är att ansvarstiden är 
begränsad (Holmvik et al., 2007). Entreprenörer hämmas till viss del att arbeta långsiktigt och 
utveckla nya effektiva tekniska lösningar då det inte finns någon ekonomisk vinning i det pga 
den korta ansvarstiden som förkommer i de flesta entreprenadformer i dagsläget. En garantitid 
på 2-5 år är inget incitament för att jobba långsiktigt utan snarare det motsatta. Att visa nya 
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tekniska lösningars ekonomiska fördelaktighet ur ett drift- och underhållsperspektiv på ett 
trovärdigt sätt är också svårt. I dagsläget tar entreprenörer en risk, framförallt i offentlig 
upphandling, om de lämnar anbud som inte överensstämmer med förfrågningsunderlaget. För 
beställaren är det alltså viktigt att fråga efter rätt saker om LCC-aspekterna skall beaktas.  

Val av objekt/projekt, dvs. samhällsekonomiska analyser, är en fråga som Vägverket äger. 
Beroende på val av entreprenadform kommer delar av LCC-aspekterna att delvis överföras till 
entreprenören. Vid en utförandeentreprenad är det beställaren (väghållaren) som fattat eller 
accepterat alla teknikbeslut och har därmed i princip fullt inflytande avseende påverkan av 
LCC-kostnader. Vid en totalentreprenad har beställaren (väghållaren) genom sin 
kravspecifikation lämnat över ansvaret för val av tekniska lösningar till entreprenören. Hur 
väl LCC-aspekter beaktas beror till stor del på utformningen av kravspecifikationen vid 
upphandling av entreprenör. Vid en funktionsentreprenad har garantitiden för 
totalentreprenaden förlängts vilket innebär ett något högre incitament vid totalentreprenad att 
fokusera på LCC-aspekter kopplade till beställarens kravspecifikation. Vid OPS/PPP 
upphandlas byggande och drift av en väg under en viss tid och med en kravspecifikation. 
LCC-incitamentet i denna typ av upphandling beror på funktionskraven och entreprenadtiden. 

Längre garantitider kopplade till funktionskrav vid främst funktionsentreprenader och 
OPS/PPP ökar det ekonomiska incitamentet för entreprenören att beakta LCC-aspekter. För 
beställaren (väghållaren) innebär det en förutsägbar kostnad under en förutbestämd tidsperiod. 
För entreprenören innebär denna typ av upphandling en ekonomisk optimering utifrån 
funktionskrav och upphandlingstid. Garantitidens längd och krav vid överlämnande är 
avgörande för hur LCC-aspekter beaktas.  

I vägsammanhang är det ofta relevant att beakta trafikantkostnader och ibland även poster 
under kategorin övriga samhällskostnader. De kan ha en signifikant betydelse vid val av t ex 
överbyggnadstyp (Walls et al., 1996). Därför kan sägas att vissa samhällskostnader är en del 
av LCC när det kommer till vägar. LCC standarderna (ISO, 2007 och NS, 2000, m fl) 
beskriver dock LCC ur ett företagsekonomiskt perspektiv där inga samhällskostnader beaktas. 
Detta visar på att LCC är ett begrepp som i olika områden beaktas olika. Därför är det viktigt 
att tydligt definiera vad begreppet LCC representerar i det sammanhang det är ämnat att 
användas. En framräknad LCC för en anläggning är inget annat än ett resultat av en modell 
och det är därför viktigt att specificera vad modellen beaktar så det inte kan tolkas som något 
annat.

6.2.3 Hinder för LCC 
Faktorer som hindrar utvecklingen mot mer användande av LCC inom vägbyggnadsområdet 
är:

Brist på underlagsdata 
Saknas acceptans för gemensam modell 
Organisatoriska hinder 
Schabloniserad drift och underhållskostnad i beslutsverktyg. 

Uppföljning av investeringsprojekt är bristfällig (Holmvik et al., 2007). Det undergräver 
trovärdigheten för LCC-metodiken. Bristen på underlagsdata beror på att uppföljningen och 
tillståndsutvecklingen för vägnätet inte är anpassad för återföring för LCCA. Det innebär bl a 
att den iterativa process en LCCA ska genomgå för att vinna trovärdighet och förfining 
uteblir.
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Kostnadsdata kan variera stort mellan olika regioner i landet t ex på grund av tillgång till 
täktmaterial, asfaltsverk, anläggningskapacitet etc. De faktiska priserna beror även till stor del 
på entreprenörernas konkurrenssituation, dvs. att den kan ändras i tid och rum utan att t ex 
tillgång och efterfrågan på material ändras.  

Det saknas idag acceptans för en gemensam generell LCC-modell som skulle kunna tillämpas 
på alla systemnivåer och i alla steg i byggprocessen (Huvstig 2000). Vid tillämpning av LCC i 
Norden används ofta specifika modellprototyper för enskilda projekt (Holmvik et al., 2007). 
Det innebär att metodiken inte används systematiskt utan som punktinsatser. Uppdelningen i 
mindre verktyg för att betrakta enskilda komponentval gör det idag svårt att generalisera data 
mellan de olika systemnivåerna.  

Det har tidigare konstaterats att det är av stor vikt att Livscykelkostnadsanalyser utvecklas för 
praktisk användning inom både investering, drift- och underhåll (IVA, 2003). Det anses 
viktigare att den är enkel än att den är perfekt i alla avseenden. Hit hör t ex tidsperspektivet i 
analysen. En överblickbar tidshorisont är viktig för trovärdigheten i modellerna för 
användarna (Holmvik et al., 2007).  

Ett problem vid tillämpning av LCC-modeller i vägbyggnadssammanhang är att olika 
alternativ kan ha olika livslängd och representera olika restvärde, t ex mellan val mellan 
asfalts- eller betongbeläggning (Dahlin et al., 2007). 

Föreligger separata budgetar för investering respektive drift och underhåll finns inget naturligt 
incitament för LCC. Detta problem finns inom Vägverkets organisation som är uppdelad i en 
investeringssida och en drift- och underhållssida. Vägverket söker varje år anslag för drift och 
underhåll respektive nyinvesteringar separat vilket medför att samverkan parterna emellan 
och den långsiktiga kostnadsoptimeringen blir lidande. För att skapa ett naturligt incitament 
för LCC är förmodligen den bästa lösningen att koppla samman budget för både drift, 
underhåll och investering så att konsekvenser av investeringar återspeglas i drift- och 
underhållsbudgeten.

En förutsättning för ett effektivt LCC-arbete, gemensamma budgetar eller inte, är ett 
konstruktivt informationsutbyte mellan investerings- och drift/underhållssidan. En bra 
fungerande överföring av prestandadata från drift- och underhållssidan till investeringssidan 
är viktig ur ett LCC-perspektiv. Lösningar som blivit felaktigt utformade ur ett drift och 
underhållsperspektiv måste kommuniceras tillbaka till investeringssidan så de inte sker igen 
Ett annat sätt att få investeringssidan att beakta det långsiktiga drift- och 
underhållsperspektivet kan vara att införa LCC för att visa på drift och underhålls 
konsekvenser för olika lösningar. Investeringssidan behöver också verktyg för att vid 
anslagsansökningar kunna visa på vad som är den långsiktigt bästa lösningen, ett sådant 
verktyg är LCC.  

LCC-metodiken styrka och svaghet ligger i dess definition. Analysen anpassas enkelt till 
specifika situationer vilket medför att det inte finns en tydlig mall/avgränsning som för t ex 
investeringskalkyl (Ahlroth et al 2003). Ett verktyg utvecklat för att studera ett visst objekt 
blir således lika objektspecifikt som objektet och går inte att applicera på andra objekt där 
systemgränsen är en annan. 

LCC studeras idag på olika nivåer inom vägverket. Dominerande är samhällsekonomiska 
analyser för planering och investeringskalkyler för enskilda projekt. I särskilda fall studeras 
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även teknikval och enskilda komponenter, främst beläggningstyper. I dessa kalkyler är 
investeringskostnaden väl definierad men drift- och underhållskostnaderna schabloniserade. 
Det innebär att influensen av framtida kostnader mellan de olika alternativ som studeras blir 
liten vilket försvårar att synliggöra aktiva val för att optimera LCC. 

Utifrån att dela in livscykelkostnadsanalyser i de tre systemnivåerna vägtransportsystem, 
projekt och komponent kan dels verktyg och dels LCC-frågor som kan kvantifieras 
identifieras. På en lägre systemnivå är det lättare att jämföra drift- och 
underhållskonsekvenserna av ett val jämfört med en högre nivå eftersom mer specifik data är 
tillgänglig och mängden bakgrundsinformation är mindre omfattande. För att möjliggöra 
andra val av drift- och underhållskostnader än de schablonmässiga som används idag krävs 
att:

Livscykelkostnadsanalyser utförs på lägre systemnivå 
Resultatet från livscykelkostnadsanalyser på lägre systemnivå kommuniceras uppåt. 

Eftersom dagens schablonvärden baseras på erfarenhetsdata behöver de 
livscykelkostnadsanalyser som utförs på en lägre systemnivå kontinuerligt valideras och 
revideras allt eftersom kunskapsläget ökar. En förutsättning för att så skall ske är att LCC-
förfarandet formaliseras. Genom att kommunicera resultaten uppåt kommer de schabloner 
som används på högre nivåer bli bättre och kan användas med större säkerhet i 
budgeteringsarbete samt framtagande att schabloner för enskilda tekniska lösningar.

6.3 Möjligheter med LCC 
Den innebär möjligheter att tjäna pengar på lång sikt som en följd av att bättre och mer 
upplyst beslut kan fattas med LCC som grund. Bortsett från detta klassiska argument för LCC 
kan det också bidra som en drivkraft till positiva förändringar, t ex uppföljning. Användandet 
av LCC kräver att data för analysen finns tillgänglig vilket kan bidra till utveckling inom 
nödvändiga områden så som uppföljning av funktion, kostnader och åtgärder.

Erfarenhetsåterföring är en viktig del i alla organisationer för att lära sig av sina misstag och 
framgångar. Det hör dock till vanligheten att erfarenhetsåterföringen är bristfällig. För att 
effektivt kunna arbeta med LCC är erfarenhetsåterföring essentiell då det kommer till att 
förutse framtida scenarion. Därför kan en stor del av nyttan med LCC i framtiden komma att 
bli den framtvingade erfarenhetsåterföringen.  

LCC kan verka som ett verktyg för att beskriva drift- och underhållskonsekvenser för olika 
tekniska lösningar vid investering och åtgärder genom att beskriva framtida kostnader. Inom 
Vägverket har en driftskonsekvensbeskrivning (DKB) diskuterats. Tanken är att på ett 
liknande sätt som miljökonsekvensbeskrivning (MKB) idag beskriver miljökonsekvenser ska 
en DKB beskriva driftskonsekvenser av en investering/åtgärd. LCC kan verka som en del av i 
DKB för att beskriva framtida konsekvenser av olika alternativa lösningar.

LCC kan också användas som ett uppföljningsverktyg för at utreda redan genomförda 
projekts kostnader. Resultaten kan därmed indirekt fungera som ett stöd för tekniska 
rekommendationer i framtiden.  

Vid ansökan om anslag kan LCC fungera som ett verktyg för att motivera mer omfattande 
investeringar för att spara pengar långsiktigt.  
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7 Slutsatser 
LCC är ett nödvändigt verktyg för väghållaren att använda systematiskt eftersom mängden 
infrastruktur som ska underhållas successivt växer och därmed tar en allt större del av 
tillgängliga medel. 

Det är rimligt för väghållaren att upprätta en specifik drift- och underhållskalkyl vid 
investeringsbeslut, och inte som idag behandla dessa kostnader schablonmässigt, eftersom 
teknikval påverkar framtida drift- och underhållskostnader. 

Ett tydligt ansvar för vem som förvaltar LCC-frågorna i byggprocessen är nödvändig eftersom 
byggprocessen omfattar flera aktörer både inom och utanför väghållarens organisation. 
Organisatoriskt tillhör denna fråga ”alla” och ”ingen” på grund av organisatoriska hinder och 
att en stor del av arbetet utförs externt. 

Det finns inget enskilt LCC-verktyg som kan lösa alla behov för olika skeenden i 
byggprocessen och för alla systemnivåer. LCC frågor ser olika ut på olika systemnivåer och 
det återspeglas i verktygen. I dagsläget finns de verktyg som använd på ett formaliserat sätt på 
högre systemnivåer, transportsystem. Utvecklingen av verktyg på lägre systemnivåer är dock 
på gång, t ex Vännen 07. För att nå maximal effekt borde användningen av dessa LCC-
verktyg dock formaliseras även på lägre systemnivå och i alla led av byggprocessen där det är 
möjligt.  

I denna studie anses väghållarkostnader vara de poster som direkt drabbar väghållaren. 
Trafikantkostnader definieras är de poster som direkt drabbar trafikanterna vid användning av 
anläggningen. Samhällskostnader/övriga kostnader är de övriga poster samhället drabbas av 
som en direkt följd av trafikanternas användning av anläggningen.

LCC utgör en viktig del som beslutsunderlag för väginvesteringar eftersom tillgången på 
underhållsresurser är begränsad och underhållsbehovet ökar med åldrande vägnät. För att 
LCC ska bli ett effektfullt verktyg inom vägsektorn utöver vad som är känt idag krävs: 

Att LCCA är praktiskt genomförbar 
Tillförlitlig underlagsdata finns tillgänglig 
En formaliserad LCC-process i alla led av byggprocessen 
Att uppföljning av utfall från genomförda investeringar sker 
Att LCC-resultat kommuniceras mellan de olika systemnivåerna  
En överblickbar tidshorisont för LCCA i byggprocessen 
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8 Fortsatt arbete 
Det fortsatta arbetet inom ramen för forskningsprojektet omfattar tre huvudstudier där LCC i 
vägbyggnadssektorn studeras med olika utgångspunkter: 

LCCA med utgångspunkt från systemnivåerna komponentnivå, projektnivå och 
vägtransportsystemnivå. 

LCC som verktyg för uppföljning av vägprojekt. 
Implementering av LCC i vägbyggnadsprocessen. 

Systemstudien har tre understudier som omfattar fallstudier på tre systemnivåer (komponent, 
projekt och transportsystem) för att studera hur LCC -analys kan tillämpas inom dessa 
systemnivåer och hur resultat och underlagsdata kan överföras mellan dessa nivåer. 
Fallstudien bör omfatta ett representativt vägbygnnadsprojekt och ett projekt där Private 
Public Partnering-projekt (PPP) används som upphandlingsform. Frågor som behandlas är val 
mellan objekt, teknik/utförandeval inom projekt, komponentval (t ex beläggning) och projekt 
där PPP tillämpas. Arbetet i fallstudierna kommer att fokuseras till väghållaren som 
kostnadsbärare.

Uppföljningsstudien innefattar en studie av vägprojekt med fokus på LCC och omfattar vad 
som följs upp idag, hur detta kan användas som underlag för LCC-analys men även vad som 
är rimligt och kanske nödvändigt att följa upp och dokumentera med utgångspunkt från en 
organisation som aktivt arbetar med LCC. Fokus för studien är insamling av objektspecifik 
LCC-data inom ramen för vägbyggnadsprojekt.

Implementeringsstudien fokuserar på organisationens roll för LCC-arbetet. Studien syftar till 
att utreda i vilken omfattning LCC kan användas i olika skeden i byggprocessen och hur dessa 
resultat kan kommuniceras mellan de olika aktörerna. Arbetet avses att bedrivas i form av en 
pilotstudie där de olika aktörernas arbete följs för att kartlägga hinder och möjligheter för 
implementering av LCC i byggprocessen. 
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1 Ordlista och definitioner
Benämning Förkortning Definition 
Analysperiod Den tid över vilken en LCCA utförs 
Cost Benefit Analysis, 
Kostnadsnyttokalkyl

CBA Analys där grunden för värdering är alla kostnader 
och nyttor en investering åsamkar. 

Drift Åtgärder för att hålla vägförbindelsen inkl. 
konstbyggnader tillgänglig och säker för trafik. 

Diskonteringsränta Räntesats som uttrycker avkastningskrav på 
investerat kapital, benämns också kalkylränta 

Förvaltning Drift och underhåll enligt Vägverkets definition. 
Investeringskostnad Total kostnad för förvärvandet av en tillgång genom 

köp, leasing eller byggnation.
International roughness 
index

IRI Mått på en vägytas jämnhet i längsled, används ofta 
för att bedöma en vägytas tillstånd 

Kalkylränta Räntesats som uttrycker avkastningskrav på 
investerat kapital, benämns också diskonteringsränta 

Komponent Minsta enhet som genererar DoU-kostnader. Ex. 
broräcke, viltstängsel, etc 

Känslighetsanalys Verktyg för att bedöma enskilda variablers påverkan 
på en modells resultat. 

Life Cycle Cost, 
Livscykelkostnad

LCC Begrepp som beaktar alla relevanta kostnader under 
en produkts definierade livstid 

Life Cycle Cost 
Analysis,
Livscykelkostnadsanalys

LCCA Analys och optimering av system/produkt där 
grunden för värdering är LCC. 

Livslängd Fysisk, Teknisk, ekonomisk eller funktionell 
livslängd. Fysisk: Den faktiska livslängden, Teknisk: 
tid de tekniska funktionerna bibehålls med ett visst 
underhållsbehov, Ekonomisk: Tid anläggningen är 
ekonomisk att driva, Funktionell: den tid som 
investeringen kan brukas med hänsyn till ekonomisk 
och teknisk livslängd 

Miljökostnader Kan i många fall likställas med samhällskostnader, 
dock beror det på ur vilket perspektiv som de beaktas 
ur. För ett företag kan miljökostnader innebära 
utsläppsrätter, etc. 

Offentlig privat 
samverkan, Public 
private partnership 

OPS/PPP Kontraktsform mellan offentlig och privat sektor där 
den privata sektor står för en del eller hela 
finansieringen av projektet. 

Restvärde En anläggnings framtida nytta minus kostnader för 
dess vidmakthållande under samma tid. 

Riskanalys Verktyg för att identifiera risker och bedöma 
sannolikheten att de inträffar. 

Samhällskostnader Konsekvenser av ett beslut som drabbar samhället. I 
vägsammanhang kan dessa vara buller, utsläpp, 
barriäreffekter, förseningskostnader, etc. 

Systemgräns  Teoretisk avgränsning i ett system 
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Trafikantkostnader Kostnader som direkt drabbar trafikanten 
(användaren) vid användningen av en väg. T ex 
bränslekostnader och förslitningskostnader på fordon. 

Underhåll Åtgärder för att vidmakthålla vägförbindelsens 
funktion. Underhåll omfattar Förebyggande, 
Avhjälpande, Regelbundet och Tillståndsbaserat 
underhåll

Väghållare ”Ägare” av en väg. 
Väghållarkostnad Kostnader som direkt drabbar en väghållaren. T ex 

investerings-, drift- och underhållskostnad.
Årsdygnstrafik ÅDT Snittrafikmängd per dygn mätt över ett år. 
Årsdygnstrafik tung ÅDTtung Snittrafikmängd tung trafik(över 3,5 ton) mätt över 

ett år 
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