
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi (61-90) 15 hp

Monetär värdering av effekter från
transportprojekt

En fallstudie med fokus på Trafikverkets
väginvesteringar

Anna Bengtsson

Finansiell ekonomi, 15 hp

 Halmstad 2015-05-26



 

 

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Ekonomi och Teknik 

Företagsekonomi 

 

 

 

 

 

Monetär värdering av effekter från transportprojekt 

En fallstudie med fokus på Trafikverkets väginvesteringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi 15 hp 

Slutseminarium: 2015-05-26 

Författare: 

Anna Bengtsson 

Handledare: 

Gunnar Wramsby 

Examinator: 

Urban Österlund   



 

 

Förord 

Den här uppsatsen är resultatet av kursen Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, 

15 högskolepoäng. Författaren har läst kursen som fristående kurs från Högskolan i Halmstad 

under våren 2015. Ett stort tack riktas till handledare Gunnar Wramsby och opponenter som 

gett vägledning och värdefulla tips under hela uppsatsens utveckling. Ett stort tack riktas även 

till Gunnel Bångman som tagit sig tid att svara på frågor angående Trafikverkets dokument. 

Ett stort tack riktas slutligen till författarens sambo, vänner och familj som funnits som stöd 

under processen från idéformulering till färdig uppsats.       

 

Halmstad, maj 2015 

 

 

 

             Anna Bengtsson 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Ett företag som ska välja mellan olika investeringsalternativ kan använda sig av 

nettonuvärdesmetoden för att beräkna vilken investering som anses mest lönsam. För att 

genomföra uträkningen prognostiseras framtida positiva kassaflöden som investeringen 

förväntas generera. Nettonuvärdesmetoden kan även användas vid bedömningar av 

infrastrukturinvesteringar men för den offentliga sektorn är de positiva kassaflödena inte lika 

frekventa i investeringsprocessen. För den offentliga sektorn är det istället befolkningens 

nytta av en investering som värderas. Nyttan är från början kvalitativ och värderas monetärt 

med hjälp av kalkylvärden, kalkylprinciper, trafikprognoser och andra verktyg. En monetär 

värdering av nytta gör att en nettonuvärdesuträkning blir möjlig. För att genomföra 

omformuleringen används en metod som kallas Cost-Benefit Analysis. Genom metoden 

identifieras de kvalitativa effekterna av en investering för att de sedan ska kunna kvantifieras. 

Studiens undersökningsenhet är Trafikverket som utvecklar och underhåller det Svenska 

transportsystemet. Studien har identifierat vilka värden Trafikverket kvantifierar i sin 

nettonuvärdesuträkning, vilka faktorer som ligger bakom värderingen och hur kvantifieringen 

går till. Det är nyttan i form av sparad tid, trafiksäkerhet och konsekvenser för miljö som 

kvantifieras. Undersökningen har skett genom insamling av teori i form av vetenskapliga 

artiklar samt rapporter och den empiriska utgångspunkten har varit de rekommendationer och 

den beräkningsmetodik som Trafikverket använder sig av vid den monetära värderingen. 

Värderingen av nytta som genereras av en investering är beroende av befolkningens 

betalningsvilja för ökad nytta. Det är den betalningsviljan som är grunden för de 

rekommendationer som Trafikverket följer. Resultatet har visat de faktorer som är grunden för 

värderingen, vilka värden som kvantifieras och hur kvantifieringen är möjlig, för att 

Trafikverket ska kunna använda nettonuvärdesmetoden för att göra en bedömning angående 

ett investeringsalternativ.    

 

Nyckelord: Offentlig sektor, transportprojekt, nettonuvärdesmetoden, monetär värdering, 

samhällsekonomiska kalkyler 

 

  



 

 

Abstract 

When a company decides which project to invest in among different alternatives they can use 

the net present value method. The method uses the expected generation of cash flow from the 

different investments in order to determine which investment would generate the most profit 

for the company. The net present value method can also be used by the public sector to decide 

between different projects. The public sector does not consider the same aspects with regards 

to cash flows as companies. The public sector calculates future cash flows in terms of benefits 

and costs for the countries population. The benefits from an investment are qualitative from 

the start and need to be monetized in order to be used in the net present value calculation. The 

quantification of the qualitative effects is accomplished though calculation values, calculation 

principles, traffic forecasts and other applications. To be able to facilitate the transformation 

the public sector can use a method called Cost-Benefit Analysis. The method makes it 

possible to identify the qualitative effects of an investment and then translate the effects to 

quantity values. A case study has been made with the Swedish Transport Administration as 

investigation unit, which is the organization that develops and maintains the Swedish 

transportation system. The case study has resulted in an identification of which values the 

Swedish Transport Administration decides to monetize, which aspects the values depends on 

and how the monetization is made. It is the benefits of saved travel time, value of a statistical 

life and environmental effects that are monetized. The theoretical part of the study is 

composed of scientific journals and reports. The empirical part of the study has been founded 

in the different recommendations and calculation methods which the Swedish Transport 

Administration uses to perform the monetization. The valuation of the benefits generated from 

a project is dependent on the populations’ willingness to pay for it. It is the willingness to pay 

which is the foundation of the recommendations which the Swedish Transport Administration 

adhere to. The results have shown the different aspects which are the foundation for the 

valuation. The results have also shown which values are quantified and how the quantification 

is possible to enable the Swedish Transport Administration to use the net present value 

method in order to judge different investment alternatives.  

 

Key Words: public sector, transport project, net present value method, NPV, monetize, cost-

benefit analysis, CBA 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
”Inför stora väginvesteringar kan man med hjälp av ekonomiska modeller räkna ut om 

vägbygget är samhällsekonomiskt lönsamt eller ej. Man uppskattar de sammanlagda vinsterna 

med lägre reskostnader, mindre förseningar med mera och jämför dem med byggkostnaderna” 

(af Geijerstam, 13 december, 2014). 

I en debattartikel skriven av K. af Geijerstam (13 december, 2014), ledarskribent på tidningen 

Bohuslänningen, framförs kritik mot att politiker säger ja till infrastrukturinvesteringar som 

inte är lönsamma för landet. Kritiken grundar sig i en undersökning genomförd av forskare 

från Kungliga Tekniska Högskolan samt Norges Teknisk- Naturvetenskaplige Universitet 

som har granskat hur beslut gällande väginvesteringar ser ut i Sverige och Norge. 

Lönsamheten för infrastukturinvesteringar uppskattas genom användandet av 

nettonuvärdesmetoden och författaren beskriver hur forskning visat att den Svenska 

regeringen genomför olönsamma beslut i ett fall av tio. Det har inneburit att 50 miljarder 

kronor har förlorats på grund av investeringar i olönsamma vägprojekt (ibid.). Den här 

debattartikeln leder till frågan om vilka faktorer och värden som ligger bakom bedömningen 

om lönsamhet för infrastrukturprojekt med inriktning på vägprojekt.    

1.1.1 Nettonuvärdesmetoden 
När en verksamhet bestämmer mellan vilka investeringar som ska genomföras är det de 

finansiella uträkningarna som står i centrum (Brealey, Myers & Allen, 2014). Om ett företag 

använder nettonuvärdesmetoden (NPV) ska uträkningen ge ett positivt värde för att vara 

intressant och för att investeringen ska generera värde för verksamheten. NPV är en av flera 

finansiella metoder som företag kan använda för att granska om en investering eller ett projekt 

ska genomföras alternativt inte genomföras. I en sådan situation kan företagen prognostisera 

framtida kassaflöden som investeringen bidrar till och få ett NPV att utgå ifrån (ibid.).  

Formeln (Brealey et al., 2014):  

𝑁𝑃𝑉 = 𝐶0 + 𝑃𝑉 = 𝐶0 + ∑
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1   

C0= Kostnaden för investeringen, negativt kassaflöde   Ct= Kassaflöde ett visst år 

t= Antal år från investeringstidpunkt, år 1, 2 eller 3 exempelvis r= Diskonteringsräntan 

PV= Nuvärdet av framtida kassaflöden 

NPV innebär att diskontera framtida prognostiserade kassaflöden tillbaka till nuvärde (Remer 

& Nieto, 1995). För att beräkna NPV behövs, förutom kassaflöden, ett tidsperspektiv och en 

diskonteringsränta för att avgöra hur värdet utvecklas över tid. De kassaflöden som används 

kan vara både positiva och negativa, exempelvis kan en investering leda till att kostnader 

minskar i företaget och att intäkter ökar. För att se om en investering eller ett projekt sedan är 

värt att investera i vägs kostnaden för satsningen och det uträknade värdet av positiva 

kassaflöden mot varandra. Om värdet är positivt är investeringen värd att genomföra eftersom 

investeringen eller projektet kommer generera mer värde i form av kassaflöden än vad värdet 

av den initiala investeringskostnaden var (ibid.). 

För ett privat bolag kan en maskin ge positiva kassaflöden i form av ökade intäkter, men hur 

ser de positiva kassaflödena ut för en investering i en ny väg? För Trafikverket och andra 
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offentliga verksamheter är de positiva kassaflödena inte lika frekventa eller givna i 

investeringsprocessen.  

1.1.2 Kassaflöden från offentlig verksamhet 
Den offentliga sektorn har inte samma förutsättningar gällande positiva kassaflöden av 

investeringar som privata företag har. Det finns tre typer av infrastruktur investeringar enligt 

Easterly, Irwin och Servén (2008): 

 Investeringar som ger kassaflöden i form av avgifter, exempelvis järnväg och hamnar. 

 Investeringar som ökar tillväxt och framtida skatter. 

 Investeringar som inte genererar framtida direkta kassaflöden men sociala fördelar. 

Den första typen av projekt accepteras om staten sedan kan fånga avkastningen av projekten. 

Avkastningen ska mer än täcka kostnaden på lång sikt för att öka statens nyttovärde. Den 

andra typen av projekt, där ska skatteeffekten vara så pass hög så tillväxten kan öka 

inkomsten från projektet. När det inte finns avgifter som inkomst är chansen att ett projekt 

betalar sig självt lägre, eftersom skattevinsten eller de sociala fördelarna, nyttan, behöver vara 

stora för att täcka kostnaderna (ibid.). Nyttan är de positiva kassaflödena som gör att NPV 

uträkningen kan bli positiv. Värderingen av den nyttan är det som ska undersökas i den här 

studien.  

1.2 Problemdiskussion  
När ett beslut ska tas angående en investering är den finansiella aspekten prioriterad hos 

företagen, projektet ska gå med vinst. Det finns dock andra, kvalitativa kriterier, som kan 

undersökas och utvärderas för varje projekt (Frank, de Souza, Ribeiro & Echeveste, 2013). De 

delarna kräver ofta datainsamling och analyser. Exempel på investeringskriterierna kan vara 

om investeringen medför materiella eller immateriella fördelar och om de fördelarna har 

systematisk eller osystematisk risk (ibid.). Systematisk risk definieras av Brealey et al. (2014) 

som marknadsrisken och den osystematiska risken definieras som den risken företaget kan 

skydda sig emot genom diversifiering. 

Det är viktigt att formulera beslutskriterier i ett företag och i en organisation så de anställda 

har samma förutsättningar när de utvärderar projekt (Frank et al., 2013). Tre generella 

perspektiv måste tas hänsyn till vid ett investeringsbeslut: det strategiska, det 

kvalitetsmässiga, samt den ekonomiska fördelen med investeringen. Den strategiska aspekten 

innebär hur investeringen kan ge fördelar i framtiden, såsom konkurrenskraft. De 

kvalitetsmässiga signalerna företaget skickar ut kan ge nya kunder och nya kontakter vilket 

kan leda till att kvaliteten på produkter och service förbättras. De ekonomiska fördelarna kan 

innebära tillväxt och möjligheten att expandera investeringen och på så sätt öka de positiva 

kassaflödena (ibid.). Frågan är hur verksamheter kan omformulera kvalitativa fördelar till 

kassaflöden som ger värde i en NPV uträkning.  

Bedömningar av transportprojekt skiljer sig åt mellan de olika medlemsländerna inom 

Europeiska Unionen (EU) (Bristow & Nellthorp, 2000). Val av analyser men även 

användningen av analyser för att bedöma investeringsprojekt ger stora olikheter i 

uppskattningen av nyttor och kostnader länderna emellan. Speciellt när det gäller monetär 

värdering av kvalitativa värden finns det signifikanta skillnader i bedömningen (ibid.). Frågan 

är hur den bedömningen och monetära värderingen kan se ut och hur den ser ut i Sverige.  

Den myndighet som ansvarar för den långsiktiga planeringen av Sveriges infrastruktur är 

Trafikverket. Sveriges vägar och järnvägar byggs, underhålls och drivs av Trafikverket 
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(Trafikverket, 2012a). Visionen som myndigheten arbetar efter är att alla medborgare i landet 

ska komma fram genom transportsystemet på ett tryggt, smidigt och grönt sätt (Trafikverket, 

2012b). Trots att de här aspekterna är kvalitativa använder Trafikverket NPV-metoden i sin 

samhällsekonomiska nyttokalkyl (Trafikverket, 2012:220). Frågan är hur omformuleringen 

från kvalitativa nyttor till kvantitativa kassaflöden ser ut och vilka värden samt faktorer som 

påverkar den totala nyttan av en investering.  

Motiveringen till val av ämne för studien är att författaren inte hittat någon liknande 

undersökning bland uppsatser från Sverige eller bland vetenskapliga artiklar. Det finns 

artiklar som beskriver vilka metoder som används av olika länder i deras bedömning men en 

detaljerad inblick saknas. Författaren uppfattar även ämnet som aktuellt då det till stor del är 

skattebetalarnas pengar som gör investeringarna möjliga och det är intressant ur ett 

medborgarperspektiv.  

1.3 Frågeställning  
Utifrån problemdiskussionen har frågor utvecklats. Frågorna kan inte besvaras med ja och nej 

vilket är ett viktigt kriterium enligt Jacobsen (2002) och de har besvarats genom 

undersökningen.  

 Hur ser kvantifieringen av kvalitativa värden ut angående vägprojekt för Trafikverket?  

 Vilka värden kan vara värdefulla att kvantifiera vid bedömning av transportprojekt 

med fokus på väginvesteringar?  

 Vilka faktorer kan värderingen av nytta grundas på i en samhällsekonomisk kalkyl? 

1.4 Syfte  
Syftet med den här studien är att genom en beskrivande och analyserande undersökning få 

ökad förståelse och kunskap om hur offentlig verksamhet värderar kvalitativa effekter från 

transportinvesteringar.  

1.5 Avgränsningar 
Studiens utgångspunkt är nyinvesteringar i infrastrukturprojekt inom området väg med 

Trafikverket som undersökningsenhet.  

1.6 Centrala förkortningar och begrepp 
 ASEK- Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom 

transportområdet. 

 BCR- Benefit-Cost Ratio, kvoten av nytta och kostnad för ett projekt eller investering. 

Även kallat NNK-i samt NNK-idu när kostnad för underhåll och drift räknas som 

kostnad.  

 CBA- Cost-Benefit Anaysis, metod för bedömning av projekt och investeringar. Även 

kallad samhällsekonomisk analys och samhällsekonomisk kalkyl. 

 DSS- Döda och Svårt Skadade i trafiken. 

 DoU- Drift och Underhållskostnader. 

 Ex ante- CBA som genomförs innan ett investeringsprojekt realiseras.  

 Ex post- CBA som genomförs efter ett investeringsprojekt realiserats. 

 JA- jämförelsealternativ i en samhällsekonomisk analys  

 MCA- Multi-Criteria Analysis, metod för bedömning av projekt och investeringar. 
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 Monetär värdering- omvandling av kvalitativa effekter till värde i pengar, kronor. 

Även kallat kvantifiering.  

 NPV- nettonuvärde av framtida intäkter och kostnader. 

 Samhällsekonomisk analys- bedömning av ett projekts lönsamhet. 

 Samhällsekonomisk kalkyl- uträkning av lönsamhet.  

 SEB- Samlad Effekt Bedömning, ett dokument utfärdat av Trafikverket som 

innehåller både kvantitativa och kvalitativa effekter, trafikprognoser med mera. 

 Skuggpriser- faktorer som inte har ett marknadspris utan kräver datainsamling för att 

värderas. 

 UA- utredningsalternativ i en samhällsekonomisk analys 

 VTTS- Value of Travel Time Savings, värdet av att spara tid som konsekvens av en 

investering. 

 VOLY/VOLL- Value of a Lost Life Year, värdering av hälsoeffekter som konsekvens 

av miljöutsläpp.  

 VoSL - Value of a Statistical Life, värdet av ett liv som används i bedömning av 

minskade olyckor och dödsfall som konsekvens av en investering. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Kort om transportprojekt 
En förändring i transportsystemet genomförs för att uppfylla uppsatta mål (Ferrari, 2003). Det 

kan röra sig om en förändring i form av en ombyggnad eller nybyggnad som gör att målen 

kan nås. När val sker mellan olika projekt som har samma mål kan skillnader finnas i 

kvantitativa och kvalitativa effekter på transportsystemet, miljöeffekter och sociala effekter. 

Effekterna av en investering kan vara materiella och på så vis mätbara i siffror, eller 

immateriella och då kräva en subjektiv bedömning av dess värde (ibid.).  

Omfattningen och betydelsen av ett infrastrukturprojekt skiljer dess bedömning från andra 

investeringsbedömningar inom den offentliga sektorn (Shiftan & Shefer, 2009). Skalan av ett 

transportprojekt tillsammans med viktiga, komplexa och ostabila externa faktorer gör 

projekten svårbedömda.   

Effekter av transportprojekt kan delas upp i fem olika kategorier enligt Lane och Sherman 

(2013). Tillgänglighet och rörlighet, där resetid och köer även ingår. Ekonomiska och 

finansiella effekter såsom underhåll, verksamhetskostnad och avgifter. Miljöeffekter såsom 

luftföroreningar, klimatförändringar och buller. Säkerhet i form av färre olyckor och dödsfall i 

trafiken. Den sista kategorin är sociala villkor, som innebär fördelningseffekter i form av att 

hela befolkningen inte kan få nytta av en investering (ibid.).  

2.2 Transportprojekt inom Europeiska Unionen 
Inom EU sker oftast bedömning av investeringsprojekt genom beslutsstöd i form av Cost-

Benefit Analysis (CBA) eller Multi-Criteria Analysis (MCA) (Wuppertal Institute for 

Climate, Environment and Energy, 2014). Anledningen till att analyserna används är för att 

mäta potentiella fördelar med en investering eller ett projekt. CBA-metoden används framför 

allt för att bedöma den ekonomiska kraften i infrastrukturinvesteringar och projekt. Genom en 

CBA kan den ekonomiska styrkan för ett projekt mätas utifrån relevanta direkta och indirekta 

effekter av investeringen, som värderas monetärt till landets valuta. MCA-metoden handlar 

istället om att mäta fördelar och nackdelar i dess egna värden, till exempel i decibel. CBA-

metoden kan kompletteras av MCA för att visa de värden som inte kan omvandlas till 

monetära termer på ett värdefullt sätt. En annan viktig del i utvärderingen av projekt inom EU 

är utvecklingen av Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) (ibid.). SUMP presenterar eller 

knyter an till den strategin som verksamheten arbetar efter för ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Den nuvarande situationen ska redovisas tillsammans med framtida planer 

(European Commission, 2013).    

Infrastrukturprojekt inom den offentliga sektorn ska uppnå ett antal sociala syften och mål 

(Bristow & Nellthorp, 2000). Investeringen ska leda till ekonomisk effektivitet, vilket mäts 

genom CBA.  Miljöförstörelsen ska minimeras och mål angående bland annat tillgänglighet 

ska uppnås. Bedömningarna ses som verktyg i processen att planera transportsystem. 

Värderingen och bedömningen ger beslutsfattaren relevant information för att kunna fatta ett 

så bra beslut som möjligt i en situation. Bedömningarna hjälper beslutsfattarna att prioritera 

projekt, välja mellan alternativa lösningar för vanliga problem, beslut om ett projekt 

representerar ett bra socialt värde givet pengarna som investeras och välja en optimal tidpunkt 

när en investering ska ske. I ett tidigt steg av projektutvecklingen kan MCA och andra 

ramverk användas. Utvecklingen kan sedan gå mot CBA som kan vara ett verktyg för att 

rangordna och prioritera mellan projekt. CBA kan även användas när ett beslut ska fattas 

mellan flera investeringsalternativ. Andra ramverk kan vara uppsatta mål eller andra effekter 

som sedan inte är med och mäts i CBA (ibid.). Det kan även vara så att en CBA genomförs 
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och sedan kompletteras den bedömningen med en MCA. Anledningen till det är att en 

bedömning av viktiga kvalitativa effekter också ska vara med i helhetsbedömningen 

(Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, 2014).  

Ett försök för att skapa gemensamma riktlinjer för medlämsländernas bedömningar har 

genomförts och heter HEATCO, vilket står för Harmonised European Approaches for 

Transport COsting and project assessment (HEATCO, 2005). Syftet med projektet var att 

utveckla en gemensam plattform för bedömningar och analyser av infrastrukturprojekt inom 

EU. Bakgrunden till projektet var forskning som visade avsevärda skillnader mellan ländernas 

bedömningar. Genom att samla in information från 25 EU-länder kunde bedömningarna 

jämföras. Resultatet blev sedan grunden för de gemensamma riktlinjerna. TEN-T projekt är 

landsöverskridande EU-projekt som behövde bedömas med liknande värden mellan länderna 

och det gav behovet av HEATCO (ibid.).  

2.2.1 Cost-Benefit Analysis 
CBA innebär att systematiskt kategorisera effekter av en investering som nytta eller kostnad, 

fördel eller nackdel för samhället (Boardman, Greenberg, Vining & Weimer, 2011). De 

fördelar och nackdelar som identifierats ska sedan värderas i pengar och ställas emot varandra 

för att beräkna en nettonytta av investeringen som bidrar till samhällets utveckling. Därför 

kallas CBA även för samhällsekonomisk nyttoanalys. Syftet med metoden är att kvantifiera 

värdet av konsekvenser som en investering, policy, lag eller ett projekt ger upphov till. CBA-

metoden används som beslutsstöd för beslutsfattare eftersom de med enkelhet kan jämföra 

projekt om alla effekter är värderade i pengar. CBA används för att beslutsfattarna ska kunna 

fatta rationella och genomtänkta beslut. Metoden bidrar till att statens finansiella medel 

används på ett effektivt sätt (ibid.). En samhällsekonomisk analys fångar upp de värden av 

nytta och kostnad som kan omformuleras från kvalitativa effekter till kvantitativa, monetära, 

termer (Barfod, Salling & Lelur, 2011).    

Fördelar med en väginvestering kan vara sparande av tid, färre olyckor och minskade 

kostnader för skador, mindre driftskostnader för fordon, säkrare resor, mindre köer samt 

inkomst från vägavgifter (Boardman et al., 2011). Kostnader som uppstår kan vara 

konstruktionskostnad, underhåll, avgiftsinsamling och kostnad för bås där de som samlar in 

avgifterna sitter. Det finns även andra effekter av en ny väginvestering som inte presenterats 

än såsom konsekvenser för vilddjurslivet runt vägen och förändringar i landskapet. I CBA är 

analytikern endast intresserad av effekter som påverkar nyttan hos individerna investeringen 

berör. Effekter som inte påverkar människan räknas inte med i analysen. För att kalla 

någonting för en effekt av investeringen måste det finnas ett effektsamband mellan nyttan 

som befolkningen upplever och den fysiska investeringen (ibid.). 

Det finns två huvudsakliga inriktningar på CBA (Boardman et al., 2011). Den ena 

inriktningen heter Ex ante CBA och betyder att analysen används innan ett projekt eller en 

policy accepteras och genomförs. I det fallet används CBA som beslutsstöd för om ett projekt 

ska genomföras eller inte. Ex ante CBA används också för att kunna göra justeringar under 

projektets fortgång. Den alternativa användningen av CBA heter Ex post och innebär att 

metoden används när projektet har genomförts. Anledningen till det är för att se om 

investeringen var lönsam och för att ge lärdomar för framtiden. Eftersom Ex ante CBA 

genomförs till stor del innan ett projekt genomförs så innehåller den metoden mest risk och 

osäkerhet, vilket inte är ett problem för Ex post CBA. Ex post CBA ger indikationer för 

framtida projekt av liknande karaktär och kan bidra till mindre fel i framtida Ex ante CBA för 

liknande projekt (ibid.).  
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Boardman et al. (2011) presenterar CBA:s nio steg som alla bidrar till det slutliga resultatet:  

Steg 1: Presentation av alternativa investeringar och förslag 

Steg 2: Val av vems nytta och kostnad som ska mätas och värderas 

Steg 3: Identifiering och kategorisering av effekter samt val av hur de ska mätas 

Steg 4: Kvantitativt prognostisera effekterna av projektet över tid 

Steg 5: Monetär värdering av effekterna som investeringen ger upphov till 

Steg 6: Diskontering av nytta och kostnader till nuvärde, genom NPV-metoden 

Steg 7: Beräkning av nettonuvärde för varje investeringsalternativ 

Steg 8: Genomförande av en känslighetsanalys 

Steg 9: Rekommendation om investering 

I den här studien är det fokus på steg fem. Innehållet består av såväl metoder, exempel av 

bedömningar och vilka grunder en bedömning har. Först kommer dock en annan viktig 

bedömningsmetod presenteras lite kort. 

2.2.2 Multi-Criteria Analysis 
Länder som använder CBA vid bedömningar av infrastrukturprojekt kan även använda en 

annan analys för att bedöma faktorer som inte kan översättas till kvantitativa värden på ett 

värdefullt sätt (Gühnemann, Laird & Pearman, 2012) i steg fem av CBA. MCA är en metod 

som kan användas för att visa de icke-monetära effekterna som en investering ger upphov till. 

De problem som finns för CBA gällande monetär värdering av nyttor kan genom MCA 

presenteras och analyseras. De faktorer som inte kan göras om från kvalitativa till kvantitativa 

värden kan ha en stor betydelse för värdet av investeringen. Sådana värden kan vara om 

investeringen når de strategiska mål som finns uppsatta, miljömässiga effekter av projektet 

och fördelningseffekter. I MCA ges ett mått på till exempel utsläpp tillsammans med en 

kvalitativ förklaring för att underlätta bedömningen av det mått som används för effekten 

(ibid.). MCA anses därför vara en viktig kompletterande metod till CBA för att utvärdera 

investeringsprojekt. I MCA försöker analytikern inte uttrycka aspekterna i en och samma term 

utan använder flera dimensioner. Effekterna uttrycks exempelvis i minuter, gram, decibel eller 

kvalitativt (Shiftan & Shefer, 2009).   

Enligt Barfod et al. (2011) kan användandet av MCA i beslutsprocessen ge stöd i några eller 

alla kategorier nedan: 

 Förbättring av beslutsprocessen i ett nöjdhetsperspektiv 

 Förbättra kvaliteten av beslutet 

 Förbättra och öka produktiviteten hos beslutsfattarna 

CBA kan användas som den grundläggande bedömningen och rankningen av projekt för att 

en MCA sedan ska genomföras. MCA används då för att få en slutlig rättvisande rankning 

utifrån miljö och andra kvalitativa effekter som är icke-monetära (Gühnemann et al., 2012). 

Politiska mål kan analyseras genom MCA, vilka är en viktig del av investeringar som 

genomförs av den offentliga sektorn. En monetär värdering av politiska mål är inte möjlig. På 
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så sätt kompletterar CBA och MCA varandra för en övergripande helhetsbedömning av 

investeringsalternativ.   

2.3 Monetär värdering av effekter 
Monetär värdering definieras av Boardman et al. (2011) som värdering av effekter i dollar 

eller landets egen valuta. En monetär värdering genomförs för att kunna beräkna lönsamhet 

och beslutskriterier för en investering. De beslutskriterierna kan vara NPV, internal rate of 

return (IRR) och/eller benefit cost ratio (BCR). BCR innebär PV nytta/PV kostnad (Shiftan & 

Shefer, 2009; Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. 2014). Kaldor-Hicks 

kriteriet är ett annat kriterium som används inom CBA. Det innebär att en investering endast 

ska genomföras om de som anses som vinnare av projektet kan mer än kompensera de som 

anses som förlorare. I enkelhet betyder det att nettonyttan ska vara positiv (Zerbe, Bauman & 

Finkle, 2006).  

Omvandlingen av nyttor och kostnader till monetära termer beror på om effekten av en 

investering kan anses ha ett marknadsvärde eller inte. Kostnader och nyttor som har ett 

marknadspris översätts till monetära termer utifrån det priset, till exempel materialkostnader. 

De effekter som inte har ett marknadsvärde bedöms utifrån vilken nytta eller kostnad som 

investeringen ger befolkningen och benämns skuggpriser. Metoder som används för värdering 

av sparad tid, minskade olyckor och miljöeffekter är vad individer i befolkningen är villiga att 

betala för förbättringar eller värdet av att acceptera hur situationen ser ut nu. För att erhålla 

information om betalningsvilja kan metoderna stated preference och revealed preference 

användas separat eller kombinerat. (Holz-Rau & Scheiner, 2011; de Blaeij, Florax, Rietveld & 

Verhoef, 2003; Shires & de Jong, 2009; Hultkrantz & Svensson, 2012; Wijnen, Wesemann & 

de Blaeij, 2009).  

Stated preference (SP) utgår från värden som inte har ett marknadspris men ett värde för 

befolkningen. Värdet hämtas från undersökningar av befolkningens hypotetiska värdering i en 

given situation. Individer kan bli förfrågade om vad de är villiga att betala för minskade 

olyckor på en vägsträcka (Hultkrantz & Svensson, 2012), sparande av tid till jobb eller 

fritidsaktiviteter (Shires & de Jong, 2009) och/eller för en förbättrad luftkvalitet i området där 

individerna bor (Weisbrod, Lynch & Meyer, 2009).    

Revealed preference (RP) grundas till skillnad från SP på observationer av beteende och 

värden. Observationerna kan identifiera skillnader i priser på varor och tjänster. Ett exempel 

för att förtydliga är värdet av ett hus där en motorväg som genererar relativt mycket buller går 

precis utanför, till skillnad från värdet av ett hus där motorvägens buller reducerats genom 

investeringar (Weisbrod et al., 2009). RP identifierar skuggpriset, som inte har ett 

marknadsvärde men kan observeras, för att värdera effekterna av en väginvestering.   

En kombination av de båda utgångspunkterna kan även användas och debatt om vilken metod 

som skulle vara att föredra är en pågående diskussion som ger upphov till att länderna själva 

bestämmer vilken metod som ska användas (Shires & de Jong, 2009).  

2.3.1 Värdet av att spara tid 
För transportprojekt anses tidssparandet vara den viktigaste och största nyttan med en 

investering (Shires & de Jong, 2009; Holz-Rau & Scheiner, 2011; Shiftan & Shefer, 2009). 

Metoderna för att uppskatta Value of Travel Time Saving (VTTS) beror på landets policys 

och bedömningsmodeller för transportprojekt. Även om flera länder använder CBA kan 

bedömningen se olika ut för varje land (Shires & de Jong, 2009). VTTS inom vägprojekt 

beror på inkomst, vilket land det handlar om, syfte med resan, distans och vilken metod som 

används för att uppskatta värdet, SP eller RP. Värdet av tid är det resenärerna är villiga att 
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betala för att spara tid (Shiftan & Shefer, 2009). En metaanalys gjord av Shires och de Jong 

(2009) föreslår en ekvation för att beräkna VTTS genom att använda värden från olika EU-

länders och Schweiz individuella bedömningar. Analysen visar att värdet av VTTS skiljer sig 

vad gäller de olika aspekterna uppräknade ovan. Till exempel anses värdet av att spara en 

timme högre för flyg än för bil och buss. Undersökningen visade även att SP studier och 

kombinerade studier genom både SP och RP gav lägre VTTS än studier genom enbart RP. 

Busstransport visade ett lägre VTTS jämfört med biltransport och tågtransport (ibid.). 

VTTS delas upp på arbetsresor, pendling och andra syften, till exempel fritid. Utifrån sin 

metaanalys identifierade Shires och de Jong (2009) de värden som presenteras i Tabell 1 och 

Tabell 2 nedan. Beräkningen har gjorts med 2003 års penningvärde och VTTS är värderad till 

euro per timme. Det är EU-medlämsländerna och Schweiz som är med i analysen. I tabellerna 

finns de fem länderna som har högst värde för VTTS på arbetsresor och de fem länderna som 

har lägst VTTS, samt medelvärdet av 26 länder (ibid.).  

Bilresor Arbetsresor Pendling korta resor Andra korta resor 

Medelvärde 24,00 10,96 8,97 

Luxemburg 38,61 15,85 11,43 

Schweiz 33,36 12,87 9,72 

Danmark 31,69 11,96 9,19 

Sverige 30,55 11,35 8,82 

Irland 30,52 11,33 8,81 

Estland 13,39 6,26 5,03 

Polen 13,12 6,08 4,91 

Slovakien 12,60 5,74 4,70 

Lettland 12,41 5,60 4,62 

Litauen 12,39 5,61 4,61 

 Tabell 1: Värde av sparad tid för EU länder och Schweiz, bil 

Bussresor Arbetsresor Pendling korta resor Andra korta resor 

Medelvärde 19,26 8,84 6,32 

Luxemburg 30,98 13,11 8,05 

Schweiz 26,78 10,64 6,85 

Danmark 25,43 9,89 6,47 

Sverige 24,52 9,39 6,22 

Irland 24,49 9,37 6,21 

Estland 10,75 5,17 3,54 

Polen 10,53 5,02 3,46 

Slovakien 10,11 4,74 3,31 

Lettland 9,96 4,64 3,26 

Litauen 9,94 4,63 3,25 

Tabell 2: Värde av sparad tid för EU länder och Schweiz, buss 

Frankrike och Italien har en relativt låg värdering för arbetsresor gällande både buss och bil 

och är därför inte med i tabellerna. De har dock högre värden på pendling och övriga resor. 

Skillnaden mellan värdena i de olika länderna förklaras med differensen i utvecklingen av en 

användbar bedömning av VTTS i medlemsländerna (ibid.). 
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Restid anses vara en negativ aspekt med resor och värdet av den sparade tiden blir på så sätt 

positiv (Holz-Rau & Scheiner, 2011). Utifrån villigheten att betala kan det uppstå problem när 

värdet ska bedömas eller uppskattas. Den sparade tiden värderas positivt eller inte alls i en 

CBA. Tidssparande i CBA är summan av marginalsparande och de enskilda värdena är en 

uppskattning av sparande som inte behöver vara mer än fem minuter. När tiden som sparas är 

relaterad till aktiviteter som inte har någon speciell starttid kan VTTS vara noll trots att tid har 

sparats. Värdet av sparad tid är även relaterat till transportsättet, som individen själv har valt 

för att transportera sig. I en sådan situation kan individen veta vilka andra resealternativ som 

finns och värdet av att spara tid på sitt valda transportsätt kan då övervärderas. Genom att 

spara tid kan resorna bli längre för individerna vilket sammanlagt leder till mer tid till resor 

istället för tvärt om, vilket inte ger den förväntade nyttan som eftersträvas (ibid.).   

2.3.2 Värdet av färre olyckor och dödsfall 
Värdet av ett liv är en betydelsefull och viktig del av CBA (Holz-Rau & Scheiner, 2011). 

Utifrån den bedömningen kan flera analyser och värderingar genomföras, för att få ett pris på 

de olika komponenterna från en olycka. För att värdera säkerhet i monetära termer kan 

konceptet Value of a Statistical Life (VoSL) användas (Wijnen et al., 2009). Om den initiala 

risken för en dödsolycka är en per 100 000 i befolkningen per år och en investering minskar 

risken för dödsolyckor, i statistiska termer, kan ett ekonomiskt värde erhållas för ändringen av 

risknivå (ibid.). VoSL handlar om de statistiska liven som kan räddas genom en investering i 

vägprojekt och inte om individuella liv (de Blaeij et al., 2003). VoSL uppskattar vad en 

individ är villig att betala för en minskad risk att dö eller skadas i trafiken, alternativt 

villigheten att acceptera risken som redan finns (ibid.). 

VoSL kan delas upp i två delar, en immateriell och en materiell del. Den immateriella delen 

består av de värden som inte har ett marknadspris, såsom smärta, försämrad livskvalitet och 

sorg. Materiella effekter består av värden som har ett marknadspris, till exempel den 

konsumtionen som förloras av att en person dör (Wijnen et al., 2009).  

Olyckor som sker i transportsektorn ger följande kostnader för samhället och individerna 

(Shiftan & Shefer, 2009):  

 Kostnad för personen som skadas, behandling på sjukhus, försäkring, administration, 

rättsliga kostnader. 

 Olyckskostnad innebär fordonets skador och skador på annan egendom, förlorad tid, 

administrations kostnader, förstörelse på miljön.  

 Kostnad för dödsfall. 

Att värdera ett liv är svårt. Det finns ett antal underliggande faktorer, som nämnts ovan, som 

påverkar värderingen för ett dödsfall eller en olycka i trafiken men värderingen anses ändå 

vara problematisk (ibid.).  

En annan metod för att bedöma värdet av ett liv är humankapitalkonceptet (Weisbrod et al., 

2009). Det innebär att endast kostnader med ett marknadspris relaterade till olyckan eller 

dödsfallet räknas med. Värdet består då av kostnader för exempelvis ambulans, polis, 

medicin, försäkringar och minskad produktivitet där personen som skadats jobbar. Den 

mänskliga aspekten som livskvalitet och värden som inte har ett marknadspris bortses. Värdet 

av ett liv utifrån det här konceptet är vanligtvis mellan 0,5 miljoner US$ till 1 miljon US$, 

medan värdet av VoSL i samma studie värderades till mellan 2 miljoner US$ och 7 miljoner 

US$ (ibid.).  
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Det har visat sig att värdet av ett liv skiljer sig relativt mycket mellan olika länders 

bedömningar. Skillnaderna mellan bedömningarna nedan visar hur svårt det är att få en 

samlad bedömning av vad ett liv är värt. Det har även visat sig att värderingen av liv inom ett 

land kan skifta från år till år (Holz-Rau & Scheiner, 2011). Nedan kommer ett axplock av 

bedömningar redovisas, då det finns relativt många bedömningar att exemplifiera. 

Ett exempel från år 1999 visade att Norges värdering av VoSL var 2,2 miljoner US$ medan 

Österrikes värdering var 900 000 US$ (Holz-Rau & Scheiner, 2011).  

En studie gjord angående Sveriges värdering av liv gällande olika trafikslag mellan år 1995-

2012 visade att utifrån 48 värderingar fanns bedömningarna mellan intervallet 0,9 miljoner € 

till 121 miljoner € i 2010 års prisnivå (Hultkrantz & Svensson, 2012). Spridningen ansågs 

bero på om värderingen gällde en publik eller privat investering (exempelvis investering i 

infrastruktur eller säkerhetsbälten), vilken risk det fanns för skada eller dödsfall, om SP eller 

RP användes vid bedömningen och vilket trafikområde värderingen handlade om (Hultkrantz 

& Svensson, 2012; de Blaeij et al., 2003). Den högsta värderingen i Sverige, på 121 miljoner 

€, är VoSL för flygresor vilket anses bero på att kontrollbarheten för en individ är låg och 

rädslan för att en olycka ska inträffa är hög (Hultkrantz & Svensson, 2012). 

Utifrån Hultkrantz och Svenssons (2012) studie kunde även exempel på värderingar som 

endast gäller vägtransport utläsas. Värderingarna genomfördes mellan åren 2006-2012. 

Utifrån elva bedömningar gällande väg och offentlig sektor varierade värdet av ett liv mellan 

2,4 miljoner € och 6,1 miljoner € i 2010 års prisnivå (ibid.).  

I ett globalt perspektiv visade en metaanalys angående vägsäkerhets VoSL att värdet av ett liv 

skiftade mellan 200 000 US$ och 30 miljoner US$, värderat i 1997 års prisnivå (de Blaeij et 

al., 2003). De länder som undersöktes var länder från Europa, USA, Kanada, Chile och Nya 

Zealand. Värderingen visade sig skilja utifrån referensmetod, år, land och initial risk för 

olycka eller dödsfall. Uppskattningar när RP användes visade sig vara lägre än när SP 

bedömde VoSL, vilket visar att val av metod gör att bedömningarna blir olika (ibid.).   

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utfärdade en 

rekommendation år 2012. Enligt den borde VoSL befinna sig mellan 1,8 miljoner US$ och 

5,4 miljoner US$ i medlemsländerna presenterat i 2005 års prisnivå (OECD refererad i 

Hultkrantz & Svensson, 2012).  

Värdet av ett liv är den svåraste monetära värderingen inom säkerhet för transportprojekt. Det 

finns ingen global VoSL och troligtvis kommer det aldrig finnas eftersom det är relativt stora 

skillnader mellan länders uppskattning av värdet (de Blaeij et al., 2003). VoSL kan vara ett 

resultat av en studie i ett land eller ett värde bestämt av de som utvecklas policys angående 

transport (Wijnen et al., 2009). 

2.3.3 Värdet av miljöpåverkan 
En indirekt effekt av en väginvestering är miljöpåverkan. Miljöeffekter av en investering kan 

beröra människan, natur, djur, vatten, luft, klimat, landskap, materiella tillgångar och kultur, 

samt samverkan mellan olika aspekter ovan (Bristow & Nellthorp, 2000). För att mäta 

miljöpåverkan används oftast ton av föroreningar som släpps ut inom ett område enligt 

Weisbrod et al. (2009). Sedan beräknas ett värde av utsläppen med hänsyn till skadekostnaden 

för varje ton som släpps ut. För vägprojekt omvandlas kostnaden per ton av utsläpp till 

kostnad per kilometer som fordonet transporteras. Den typ av utsläpp som är vanligast att 

mäta vid vägprojekt är utsläpp i luften, men det finns även andra typer av miljöeffekter att ta 

hänsyn till. Det kan vara föroreningar i vatten, buller och landskap som förändras (ibid.). 
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I USA och Europa finns det en marknad för vissa föroreningar i form av utsläppsrättigheter, 

vilket kan underlätta värderingen av utsläppkostnader eller nytta för ett projekt (Weisbrod et 

al., 2009). Det finns en utsläppsmarknad för kväveoxid (NOx), växthusgaser och svaveloxid 

(SOx). Marknadspriserna på utsläppsrätter kan på så sätt ligga till grund för uppskattningen av 

värdet av minskade utsläpp av föroreningar för ett vägprojekt enligt Weisbrod et al. (2009).  

Hälsoeffekter som är konsekvenser av utsläpp kan mätas och värderas genom Value of a Life 

Year (VOLY) enligt Desaigues et al. (2011). En metod av SP som kallad contigent valuation 

(CV) anses vara den mest lämpliga metoden för att uppskatta VOLY. CV innebär att 

respondenten får scenarion att välja mellan i en given situation och villigheten att betala beror 

på valet respondenten gör. Ett exempel var valet mellan två policys med olika grunder och 

ökade levnadskostnader där den ena resulterade i en ökad förväntad livslängd på sex månader 

och den andra resulterade i en ökad förväntad livslängd på tre månader som medelvärde. Det 

är dödligheten av luftföroreningarna som mäts och värderas (ibid.).  

Värdet per ton av utsläpp har diskuterats och uppskattats i flera studier och anses bero på 

transportmedel och vart transporteringen sker, inom stad eller på landsbygden (Weisbrod et 

al., 2009). Enligt IMPACT, som är ett resultat av ett EU-projekt angående kostnaden för 

utsläpp, presenteras marginalkostnader för luftutsläpp av föroreningar uppdelat på bil och 

lastbil, se Tabell 3. Undersökningen som marginalkostnaderna redovisats i är från år 2008. 

Kostnaden är euro cent per fordonskilometer (ibid.). Fordonskilometer definieras av OECD 

(2002) som de kilometer som fordonet faktiskt transporterats. 

 Motorväg i städer Motorväg mellan städer 

Bil, bensin 0,6 0,3 

Lastbil, diesel 8,5 7,2 

 Tabell 3: Utsläppskostnader eurocent/fordonskilometer  

SP och RP används i varierande utsträckning för att värdera miljöeffekter för projekt som till 

exempel bidrar till bättre luftkvalitet och minskad bullernivå för befolkningen i området 

(Weisbrod et al., 2009).  

2.4 Svårkvantifierade effekter 
De effekter som anses vara svåra att kvantifiera i en CBA handlar om miljö, hälsa och bredare 

ekonomiska fördelar enligt Weisbrod et al. (2009). Miljö och hälsa presenteras ovan, men de 

bredare ekonomiska fördelarna med en investering är ännu inte med i CBA. Svårigheterna 

uppstår eftersom risken för dubbelräkning av effekterna anses hög och det finns även risk att 

missa konsekvenser av effekterna. Slutsatsen blir då att vissa viktiga direkta samt indirekta 

effekter exkluderas från CBA (ibid.).  

Venables (2007) skriver att när en infrastrukturinvestering genomförs i en region ökar 

produktiviteten, fler jobb skapas och beskattningsbar inkomst ökar. Trots att de här effekterna 

kan vara relativt stora räknas inte de värdena med i CBA. Fler jobb innebär också fler som 

pendlar vilket leder till ökade inkomster genererade från kollektivtrafiken. Det finns alltså fler 

fördelar med en investering än de som påverkar resenärerna, men de ingår inte i den vanliga 

CBA-metoden (ibid.). 

När en större infrastrukturinvestering genomförs påverkas även företagen runt omkring 

investeringen (Weisbrod et al. 2009). Det kan också leda till att fler jobb skapas då den 

privata sektorn kan få fördelar av exempelvis en ny väg. Fler jobb, ökade inkomster och nytta 

av en investering skapar en ökad ekonomisk tillväxt för regionen, men nya jobbmöjligheter 

värderas inte monetärt utan kan endast presenteras i antal nya arbeten. De andra värdena anses 
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för komplexa för att kunna värderas monetärt, trots att effekterna för tillväxten i regionen kan 

vara stor. Forskning pågår och ekonomiska modeller har används för att uppskatta värdena av 

bredare ekonomiska fördelar genom simulation och känslighetsanalyser, men det är länderna 

själva som bestämmer hur ekonomiska fördelar ska vara en del av CBA och i så fall hur 

(ibid.).  
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3. Metod  
Studien är en beskrivande och analytisk undersökning med anledning av den formulerade 

problemställningen och studiens syfte. En beskrivande undersökning karaktäriseras av att 

undersökaren vill få ökad kunskap och bättre insikt av ett fenomen (Jacobsen, 2002). Det 

handlar om att beskriva hur något är i en specifik situation. En undersökning som sker vid en 

viss tidpunkt benämns tvärsnittsstudie (ibid.) och för studien är den tidpunkten våren 2015. 

Den analytiska delen av studien yttras genom jämförelsen av teori och empiri samt en 

jämförelse av tre samhällsekonomiska nyttokalkyler för vägprojekt som 

undersökningsenheten genomfört. Enheten som har undersökts är Trafikverket och 

undersökningen har skett utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. 

3.1 Studiens utformning 
Undersökningsupplägget kan variera utifrån två aspekter, om undersökningen är bred eller 

djupgående samt beskrivande eller förklarande. Det är problemformuleringen som avgör 

vilken typ av undersökningsupplägg som används (Jacobsen, 2002). Eftersom studien handlar 

om en enhet, Trafikverket, så anser författaren att undersökningen är djupgående. Ett intensivt 

undersökningsupplägg karaktäriseras av många variabler och få enheter (ibid.) vilket passar 

på studiens beskrivning. Författaren ville få en detaljrik helhetsbild av hur 

undersökningsenheten bedömer kvantitativa effekter av investeringar i sin verksamhet och det 

ger ett intensivt och djupgående upplägg. Målet med undersökningen har varit att få förståelse 

om hur kvalitativa aspekter kan omvandlas till kvantitativa värden och användas i en NPV-

uträkning.  

Studien innehåller en fallstudie med fokus på Trafikverkets kvantifiering av kvalitativa 

värden i en investeringskalkyl. Jacobsen (2002) skriver att om en problemställning är intensiv 

och beskrivande så kan en fallstudie med fördel genomföras. En fallstudie går ut på att 

beskriva vad som sker i en situation på ett detaljrikt sätt (ibid.). Syftet med fallstudien har 

varit att beskriva och förstå fallet samt ge en förklarande bild av verkligheten. Jacobsen 

(2002) beskriver även att med ett intensivt upplägg minskas chanserna för generaliseringar, då 

det handlar om en enhet, men att det finns en stor chans att samla in relevant data.  

3.1.1 Metodval 
Den här studien har genomförts med en deduktiv datainsamlingsmetod vilket betyder att 

kunskap genom teori införskaffats innan empirin samlades in (Jacobsen 2002). Anledningen 

till valet av metod var att författaren ville få en bra teoretisk grund innan insamlingen av 

empirin genomfördes. På så sätt kunde författaren se om de skapade förväntningarna om 

verkligheten stämde med empirin. Samtidigt fanns det en öppenhet mot nya uppgifter som 

framkom i den empiriska delen av studien, vilket visar på en till viss del induktiv strategi. 

Enligt Jacobsen (2002) innebär en induktiv strategi att empirin samlas in före teorin.  

Studien har skett utifrån en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen innebär att gå på djupet 

av ett problem och samla in data i form av ord (Jacobsen, 2002). För att erhålla kvalitativ 

information har kalkyler, modeller och metoder som används för att beräkna en 

väginvesterings NPV undersökts och analyserats. Den kvalitativa informationen har även 

hämtats från rapporter och dokument. Genom att använda den kvalitativa ansatsen har 

författaren undersökt de kvantitativa siffrorna från kalkylerna för att erhålla information om 

deras bakomliggande mening.   

3.1.2 Teoretisk bakgrund 
Den vetenskapliga grunden för studien hämtades från vetenskapliga artiklar genom 

databaserna Scopus, Oxford Journals, JSTOR och Web Of Science. Artiklarna valdes utifrån 
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deras relevans för problemformulering samt utifrån deras kunskapsbidrag till studien. Sökord 

som använts vid artikelsökning har bland annat varit: cost-benefit analysis, multi-criteria 

analysis, public sector, monetise, road projects, transport, pollution, time saving, value of life, 

investment samt environment. Även rapporter från EU-projekt har bidragit till kunskap i den 

teoretiska delen av studien. Eftersom studien genomförts med en deduktiv ansats har 

källkritiken varit viktig (Jacobsen, 2002) och därför har författaren valt vetenskapliga artiklar 

publicerade i journaler och rapporter publicerade av EU.  

3.1.3 Insamling av empiri 
Den empiriska utgångspunkt för studien har varit dokument som Trafikverket publicerat på 

sin hemsida samt andra offentliga dokument. Trafikverket är en myndighet som arbetar efter 

offentlighetsprincipen (Trafikverket, 2014a). Det betyder att allmänna handlingar kan fås efter 

en förfrågan till ansvarig tjänsteman för ett projekt. Om dokumentet inte innehåller 

sekretessrelaterade uppgifter kan tillgång till handlingen erhållas. De offentliga dokument 

som använts i studien är allmänna handlingar som publicerats på Trafikverkets hemsida. Ett 

dokument, Trafikverket 2012:220, har erhållits från Trafikverkets webbutik. Insamlingen av 

empiri har skett med grund i den teoretiska referensramen. Det innebär att andra effekter och 

kalkylvärden som används i utredningen av en investering, men som inte kan återfinnas i den 

teorin som studien grundar sig på, nämns eller förklaras kortfattat.  

Jacobsen (2002) skriver att insamling av empiri i form av sekundärdata från exempelvis 

offentliga dokument kan vara lämplig när det anses vara svårt att samla in primärdata. I en 

sådan situation är det viktigt att välja dokument med hög trovärdighet. Problem kan uppstå 

om sekundärdata har redovisats för ett annat syfte än studiens eftersom datan i så fall kan vara 

vinklad. Ett annat problem kan uppstå när upplysningar som behövs i studien inte finns i 

dokumentet som empirin samlas in från. Källans allmänna kvalitet är också en viktig aspekt 

när det gäller dokumentationsundersökningar. Utgivarens kompetens och kunskap är två 

viktiga delar av den kritiska utgångspunkten. När det handlar om institutioner är det även 

viktigt att se till den verksamhetens trovärdighet (ibid.). De dokument som används som 

empiri i studien är rekommendationer och riktlinjer som Trafikverket använder i sin 

bedömning av investeringar. I de samhällsekonomiska nyttokalkyler som analyseras i studien 

framgår det att uträkningen följer de rekommendationer som utvecklats för Trafikverket. 

Upplysningar som behövts för studien och som inte funnits i dokumenten har erhållits från G. 

Bångman genom mailkontakt. G. Bångman är författare till dokumentet Trafikverket 

2012:220 och hon är även ordförande i arbetsgruppen som utvecklar rekommendationerna för 

Trafikverkets investeringsbedömningar. Författaren anser därför att G. Bångman är en 

tillförlitlig källa.  

Det är framför allt två dokument som är grunden för den här studiens empiriska del, ett 

dokument där rekommendationer för Trafikverket presenteras samt ett dokument med 

beräkningsmetodik för transportsektorn. Båda dokumenten är styrande och används vid 

utformning av analyser för Trafikverket (ASEK 5:2; Trafikverket, 2015). Arbetsgruppen för 

samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet (ASEK) ansvarar för 

att fastställa rekommendationer angående kalkylvärden, kalkylmetoder, kalkylprinciper och 

annan viktig input för Trafikverket (Trafikverket, 2012:220). Bedömningsmetodiken 

innehåller riktlinjer om hur kalkylvärdena ska användas i den samhällsekonomiska analysen. 

Uppdaterade dokument publiceras den 1 april varje år och det är de nya dokumenten från år 

2015 som ingår i studien.  
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3.2 Urval 

3.2.1 Val av undersökningsenhet 
Det steg i urvalsprocessen som är intressant för den här studien är identifieringen av 

undersökningsenheter (Jacobsen, 2002). Istället för att välja ut flera enheter har en enhet 

undersökts i den här studien på grund av tidsbegränsningen och valet av ett intensivt och 

djupgående undersökningsupplägg. Jacobsen (2002) skriver att tid, variabler och händelser är 

aspekter som ska tas hänsyn till vid urvalet, vilket resulterar i att ämnet blir precist och 

detaljerat. Författarens val av undersökningsenhet har grundat sig i intresset för infrastruktur, 

vägprojekt, den offentliga sektorn samt kalkyler. Vid val av ämne och utveckling av 

problemställning stod det klart att Trafikverket var den mest lämpliga undersökningsenhet då 

det är den myndigheten som utvecklar och underhåller infrastrukturen i Sverige (Trafikverket, 

2012a). Motiveringen för valet av enhet förstärktes även av att Trafikverket använder NPV-

metoden i sin kalkylering, vilket författaren anser vara intressant.  

3.2.2 Val av analysobjekt 
Urvalskriterier bör utformas utifrån undersökningens frågeställning enligt Jacobsen (2002). 

De kriterier som använts i urvalet av analysobjekt har speglat kvantifiering, lönsamhet och 

nyinvestringar angående väg vilket kan relateras till studiens problemdiskussion, 

frågeställning och syfte.  

Trafikverket arbetar efter en fyrstegsprincip där nödvändig åtgärd för en situation analyseras 

och formuleras (Trafikverket, 2013):  

Steg 1: Tänk om, kan andra transportmedel användas? Kan utvecklingar förändra situationen 

utan att behöva bygga nytt? 

Steg 2: Optimera, kan effektiviseringar genomföras? 

Steg 3: Bygg om, kan mindre ombyggnader lösa situationen? 

Steg 4: Bygg nytt, om de andra stegen inte kan lösa situationen kan en nybyggnation behöva 

genomföras.  

De här olika stegen i fyrstegsprincipen finns för att göra transportsystemet så effektivt som 

möjligt och samtidigt optimera användandet av finansiella medel (ibid.). I den här studien är 

nya investeringar aktuella och därför har urvalet av analysobjektiv skett utifrån att projektet 

endast ska omfattas av steg nummer fyra. Det andra kriteriet har varit att investeringen 

bedömts som lönsam. Anledningen till det är att författaren ville se hur en investering som 

genererar kvalitativa värden kan omvandlas till kvantitativa värden och ge ett positivt NPV. 

Analysdelen i studien består av en jämförelse mellan tre samhällsekonomiska nyttokalkyler 

gällande vägprojekt. Författaren har valt en genomfart i Älmhult, en tvärförbindelse mellan 

Bårhultsmotet och Åstebo samt en tvärförbindelse i Södertörn. Beslutsunderlagen för de här 

investeringarna finns på Trafikverkets hemsida som publika dokument. Projekten har 

genomförts i olika delar av Sverige. Regionerna Stockholm, Väst och Syd valdes för att få en 

bredd i urvalet. I analysavsnittet har även en sammankoppling mellan empirin och teorin 

genomförts för en jämförelse mellan värden som kvantifieras, metodval för redovisning av 

effekter, faktorer som påverkar kalkylvärden samt konsekvenser av metodval för uppskattning 

av betalningsvilja.   



17 

 

3.3 Metoddiskussion  
Fördelen med författarens val av metod är att den ger en helhetsbild av hur Trafikverket 

genomför sin bedömning av nyttor och kostnader för investeringar. Genom att samla empiri 

från publika dokument istället för att genomföra intervjuer eller enkätundersökningar har både 

kvalitativa och kvantitativa data kunnat samlas in. Det har resulterat i den helhetsbilden av 

den monetära värderingen som författaren ville erhålla. En nackdel med metodvalet är att 

personliga möten och öppna diskussioner har utgått. En dokumentundersökning har 

genomförts vilket Jacobsen (2002) beskriver som den insamlingsmetod som endast förlitar sig 

på sekundärdata. Författaren har varit medveten om risken med sekundärdata under hela 

processen och har endast använt källor som författaren anser vara tillförlitliga. 

Insamlingsmetoden har lett till att författaren erhållit den informationen som önskats utifrån 

studiens syfte och frågeställning.  

Författaren har valt ut data från Trafikverkets dokument med fokus på vägprojekt, monetär 

värdering och kalkylvärden som kopplas till de värden som kvantifieras. Grundläggande 

begrepp och definitioner som Trafikverket använder för sin verksamhet har även beskrivits i 

det empiriska avsnittet av den här uppsatsen. Anledningen till det är att läsaren ska få 

grundläggande kunskap innan den monetära värderingen presenteras. När data samlas in 

genom en dokumentundersökning skriver Jacobsen (2002) att en textanalys kan genomföras. 

Det innebär att en reducering behöver göras av den data som samlats in för att erhålla det som 

är relevant för uppsatsen. Det har författaren gjort genom att först få en överblick av vilka 

dokument som kunde användas och läsa dem innan empirin började utvecklas.                                                                                                                                                                                                                            

3.3.1 Validitet och reliabilitet   
Jacobsen (2002) beskriver att empiri som samlas in ska uppfylla två krav, den ska vara valid 

och reliabel. Validitet innebär att empirin ska vara giltig och relevant. Giltighet betyder att det 

som undersöks är det som menades undersökas från början. Relevant empiri innebär att det 

som mäts i en organisation vid en tidpunkt också kan vara relevant i en annan organisation. 

Giltighet och relevans kan delas upp i kategorierna intern och extern. Intern giltighet och 

relevans innebär att det som tros mätas faktiskt mäts. Extern giltighet och relevans innebär att 

resultatet som erhålls genom undersökningen även kan vara giltig i andra organisationer och 

vid andra tidpunkter, vilket även kallas överförbarhet. Det andra kravet är att empirin ska vara 

reliabel, vilket innebär att den ska vara tillförlitlig och trovärdig. Studiens reliabilitet styrks av 

att undersökningen skulle kunna göras igen och ge ett liknande resultat. Om samma metod för 

datainsamling används igen och resultatet blir detsamma som första insamlingen anses 

undersökningen ha hög reliabilitet (ibid.). 

Meningen med studien har varit att undersöka Trafikverkets hantering av 

investeringsbedömningar och empirin har hämtats från deras dokument som ligger till grund 

för bedömningar. Det anser författaren vara en försäkring om att informationen är tillförlitlig 

trots att det är sekundärdata som samlats in. Risken med sekundärdata anser Jacobsen (2002) 

vara att datan kan vara insamlad till ett annat syfte än studiens och författaren behöver vara 

källkritisk. Eftersom den huvudsakliga empiriska grunden baseras på rekommendationer som 

Trafikverket ska följa vid investeringsbedömningar anser författaren att källan är tillförlitlig. 

Utifrån analysen av genomförda investeringskalkyler har tillförlitligheten ökat. I analysen har 

kalkylernas utformning jämförts med den empiri som samlats in och den teoretiska 

bakgrunden för studien. Giltighet och relevans har styrkts genom insamlingen av empiri från 

dokument. Det har varit en tydlig och stabil grund då missuppfattningar och följdfrågor inte 

uppkommit utan det som har undersökts var det som författaren önskade undersöka från 

början. Författaren anser att undersökningen är överförbar till andra organisationer som 
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utvecklar infrastruktur. Anledningen till det är att det är internationella vetenskapliga artiklar 

om CBA och de andra metoderna som är den teoretiska referensramen.  
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4. Empiri 
Den metod som Trafikverket använder för att göra samhällsekonomiska 

lönsamhetsbedömningar och lönsamhetskalkyler för investeringar är cost-benefit analysis 

(CBA) (Trafikverket, 2012:220). Samhällsekonomiska kalkyler genomförs med stöd i CBA 

eftersom metoden kan värdera nyttor och resurser som saknar marknadsvärde. Analysen tar 

även med effekter för befolkningen och inte effekterna för Trafikverket. I analysen ingår 

positiva och negativa effekter av en investering uppdelat i resurser och nyttor, där både 

indirekta och direkta effekter ingår. Direkta effekter kan vara effekter för individer, 

organisationer och företag som berörs av investeringen. Indirekta effekter ses som 

konsekvenser av ett beslut, till exempel prisförändringar eller konsumtionsförändringar. 

Resultatet blir det reala nettobidraget till samhällets resurser. Behovet av samhällsekonomiska 

analyser uppkommer eftersom det finns resurser som saknar ett marknadspris och värden som 

har ett marknadspris kanske inte reflekterar användarens värdering (ibid.). Trafikverket 

arbetar efter visionen att alla medborgare i landet ska komma fram genom transportsystemet 

på ett tryggt, smidigt och grönt sätt (Trafikverket, 2012b). 

ASEK är en myndighetsgemensam arbetsgrupp som använder sig av EU-kommissionens 

rekommendationer, forskning, kunskap i form av erfarenheter och expertis inom offentlig 

verksamhet för att skapa rekommendationer för Trafikverket (ASEK 5:2). Rekommendationer 

från EU-kommissionen är bland annat HEATCO. ASEK väljer att inte använda HEATCO:s 

rekommendationer fullt ut eftersom en del av de rekommendationerna skulle ändra 

Trafikverkets principer och kalkyler skulle behöva göras om. Syftet med ASEK rapporten är 

att skapa en gemensam utgångspunkt för samhällsekonomiska analyser, så att samma 

principer används inom hela transportsektorn vilket gör att projekt kan jämföras (ibid.).  

4.1 Grundläggande definitioner och principer 

4.1.1 Samhällsekonomisk effektivitet, lönsamhet och välfärd  
Definitionen av ekonomisk effektivitet för Trafikverket är att producera de produkter som är 

mest efterfrågade av befolkningen till ett så lågt pris som möjligt (Trafikverket, 2012:220). 

Effektiviteten innebär att det som produceras har ett värde för användarna och att det värdet är 

större än kostnaden för produktens tillverkning och underhåll. Det totala värdet av en 

investering ska bli så stor som möjligt ur befolkningens synpunkt. Nyttan av en investering 

ska vara stor både idag och i framtiden och den åtgärd som ger mest samhällsekonomisk nytta 

är den som genomförs (ibid.). Effektiviteten handlar om att medborgarnas totala nytta 

maximeras genom att använda landets resurser på ett lönsamt sätt (Trafikverket, 2015).  

Den samhällsekonomiska lönsamheten för ett projekt eller investering definieras genom 

Kaldor-Hicks kriteriet. Det innebär att vinnarna av en investering ska kunna kompensera 

förlorarna, det är så samhällets välfärd ökar (Trafikverket, 2012:220). Den här definitionen är 

samma sak som att nyttan av en investering ska vara högre än kostnaden för den. Välfärden 

ökar när nyttan av använda resurser ökar (Trafikverket, 2015). Det är bidraget till välfärden 

som bestämmer resursens värde för befolkningen.   

Samhällsekonomiska kostnader och intäkter innebär värdet för de positiva och negativa 

effekterna av en investering (Trafikverket, 2012:220). Negativa effekter kan vara att resurser 

tas från andra åtgärder till den beslutade investeringen och positiva effekter kan vara ökad 

användning eller möjligheten till konsumtion av produkten som blir investeringens utfall. 

Enligt ASEK 5:2 definieras kostnaden som nyttjade eller förbrukade resurser under en 

specifik period och intäkter definieras som prestationer som levererats under en period. De 

levererade prestationerna är nyttan av investeringen eller projektet och kan vara direkt 
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konsumtion eller användning av varan samt nytta i form av ökad inkomst för användaren 

(ASEK 5:2). Samhällsekonomiska analyser bygger på demokrati vilket innebär att det är 

befolkningens egna behov och preferenser som avgör värdet av effekterna (Trafikverket, 

2012:220). Det betyder att det är deras betalningsvilja som styr värdet och på så sätt även 

lönsamheten oavsett om effekten har ett marknadsvärde eller inte. Betalningsviljan är vad 

befolkningen är villig att avstå från för att investeringen ska genomföras. Trafikverket 

hanterar kollektiva varor, vilket innebär att även om 100 personer använder produkten så 

finns det lika mycket kvar för nästkommande 100 personer (ibid.). Eftersom varorna är 

kollektiva måste det inte finnas ett samband mellan de som betalar för varan och de som får 

nytta av den, det finns inte heller någon rivalitet om vem som ska få konsumera varan 

(Trafikverket, 2015).  

4.1.2 Värdering utifrån jämförelse 
Vid bedömning av en investeringsåtgärd jämförs utredningsalternativet (UA) med ett 

jämförelsealternativ (JA) för att få fram en värdering av investeringen (Trafikverket, 2015). 

UA innebär den investeringen som förhoppningsvis ska genomföras och JA är alternativet att 

en annan typ av investering genomförs eller att ingenting görs och det initiala problemet 

kvarstår. Bedömningen av lönsamhet utgår från skillnaderna mellan UA och JA. Kostnader 

som uppstår på grund av att ingen åtgärd genomförs kan vara underhåll, ökade olyckor och 

längre köer. Val av JA är därför också viktigt eftersom det påverkar UA:s värdering (ibid.). 

Det är endast de kostnader och intäkter som särskiljer UA och JA som ska redovisas (ASEK 

5:2). Vidare är det kostnader och intäkter som uppkommer på grund av investeringen eller 

projektet som ska tas med i kalkylen och som påverkar befolkning samt organisationer som 

ingår i samhället (ibid.).    

När kalkylen omfattar en nyinvestering genomförs en nödvändighetsbedömning, vilken beror 

på JA (Trafikverket, 2015). Efter att en investering bedömts vara nödvändig prognostiseras 

kostnaden för JA utifrån kalkyleringsperioden och även för UA. Skillnaden mellan de båda är 

det som är med i kalkylen för UA. Underhållskostnader tas upp det året då de anses belasta 

UA och JA. Prognosåret är det år då UA minus JA beräknas på, därefter beräknas 

nettoeffekterna utifrån tillväxten som beräknas vara under resterande kalkylperiod (ibid.).  

När en individ väljer mellan färdmedel är det en så kallad generaliserad kostnad som ska tas 

hänsyn till (Trafikverket, 2015). Generaliserad kostnad innehåller bland annat kostnader för 

tid och pengar. Kostnaden som skiljer färdmedel åt är den generaliserade kostnaden och 

individer väljer det alternativ där kostnaden är minst. Bedömningen av en 

infrastrukturinvestering tar hänsyn till förändringar i kostnaden för individerna (ibid.).    

4.1.3 Kalkylering  
Den metoden som används för investeringskalkylering är NPV-metoden (ASEK 5:2). När en 

kalkyl genomförs för en investering ska endast relevanta intäkter och kostnader tas med i 

uträkningen. För att ett värde ska vara relevant måste det uppstå till följd av 

beslutsalternativet. Det innebär att så kallade sunk costs inte ska vara med i Trafikverkets 

kalkyl. Det innebär att historiska kostnader inte ska tas upp i den samhällsekonomiska 

analysen om de är irrelevanta för framtida beslut. Administrationskostnader som hör till 

projektet ska dock räknas med trots att de kan ses som historiska kostnader (ibid). Andra 

kostnader som ska räknas med är de som tillhör utredning, planering och producering av en 

investering (Trafikverket, 2015).  

De värden som är med i kalkylen ska bedömas realt med inflation borträknad. Det finns även 

ett basår för värdena, Trafikverket använder år 2010, vilket är det år penningvärdena utgår 

ifrån (Trafikverket, 2015). Anledningen till att samma basår och reala värden används är för 
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att åtgärdsförslagen ska ha samma grundförutsättningar angående pris och värden samt att 

köpkraften ska vara samma för de kalkyler som genomförs (ibid.). Det är den reella 

köpkraften som ska analyseras, vilket betyder att om inkomster och priser ökat i samma takt 

under ett visst år är det samma köpkraft som året innan (ASEK 5:2). Det är prognosåret som 

redovisas i den samhällsekonomiska kalkylen vilket är gemensamt för bedömningarna till år 

2030. Det finns även ett prognosår nummer två som är år 2050. Prognosårens nyttor och 

kostnader kan räknas upp och ner utifrån vilket år beslutsfattaren vill se nettonyttan. 

Uppräkningen från basår 2010 görs genom en kontinuerlig uppräkningsprocent varje år för att 

få kalkylvärden för år 2030. För de värden som inte ändras realt gäller basårets värden i 

kalkylen. Betalningsviljan från befolkningen som används i SP-metoden antas ändras med 

BNP per capita och omräknas till basåret efter det. Skuggpriser räknas om till basår med hjälp 

av konsumentprisindex (KPI) (ibid.).  

För att genomföra en samhällsekonomisk kalkyl för vägprojekt använder sig Trafikverket av 

flera analysverktyg (Trafikverket, 2015). Sampers är ett verktyg som används för att beräkna 

trafikvolymer och trafikutveckling över tid. Samkalk heter verktyget som beräknar effekter 

och den samhällsekonomiska kalkylen. Det är det verktyget som beräknar effekter på bland 

annat restid, olycksrisk och fordonskostnader. Samkalk följer riktlinjerna från ASEK och 

använder de rekommenderade kalkylvärdena vid beräkning av nettonyttan. Sampers och 

Samkalk kombineras för att se de samhällsekonomiska effekterna av en förändring i 

transportsystemet på både trafikslagsövergripande plan och i analyser angående en 

investering. De här två verktygen används framför allt vid större investeringar som påverkar 

flera trafikslag och geografiska områden där ny trafik tillkommer eller förflyttningar sker 

mellan transpormedel (ibid.). 

För godstransporter finns en motsvarighet till Sampers som heter Samgods. Samgods är ett 

verktyg som genomför analyser och prognoser för de transportslag som innehåller gods, med 

start eller avslut i Sverige. Analyserna görs med fördel på nationell nivå, vid andra nivåer 

hänvisar Trafikverket (2015) till Effekter vid VägAnalyser (EVA). EVA används vid 

bedömning av enskilda investeringar, samhällsekonomiska kalkyler, inom området väg. EVA 

beskrivs som en förenkling av Samkalk och används vid mindre projektbedömningar med 

trafikprognoser från Sampers för att bedöma effekter utifrån prognoserna. EVA kan värdera 

restidskostnader, underhållskostnader, fordonskostnader, miljökostnader, olyckskostnader och 

andra kostnader relaterade till vägprojekt som kan vara av värde för kalkylen. Indata i EVA är 

årsdyngstrafik (ÅDT) för vägnätet i Sverige, där det är olika ÅDT för olika sträckningar. I 

ÅDT ingår personbilar, lastbilar med släp och lastbilar utan släp för basår, prognosår nummer 

ett och prognosår nummer två. EVA genomför beräkningar för basår och de två prognosåren 

för att identifiera effekterna av investeringen på både kort sikt och lång sikt (ibid.).       

Den perioden som kalkylen ska genomföras för beror på den ekonomiska livslängden av en 

investering (ASEK 5:2). För väginvesteringar gäller en maximal ekonomisk livslängd på 

mellan 40-60 år, beroende på om en ny väg anläggs i exempelvis tätort, max 40 år, eller på 

landsbyggden, max 60 år. Diskonteringsräntan som rekommenderas för kalkylerna är realt 3,5 

procent (ibid.). När en kalkyl genomförs kan analytikern välja att inkludera eller exkludera 

skatter (Trafikverket, 2015). Valet ska redovisas i en samlad effektbedömning, som förklaras i 

avsnitt 4.1.6 och det ska vara konsekvent för hela kalkylen. Skatter kan vara de som 

befolkningen betalar i form av avgifter exempelvis bensinskatt (ibid.). Momsbelagda effekter, 

exempelvis fordonskostnader för personbil och gods samt tidsvärden för gods, redovisas med 

moms i den samhällsekonomiska analysen (ASEK 5:2). De effekter som är prissatta inom den 

privata sektorn och naturligt beläggs med moms ska redovisas med moms (ibid.).  
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4.1.4 Trafikverkets Cost-Benefit Analysis metod 
Trafikverkets CBA innehåller sex steg (Trafikverket 2012:220) och i den här studien är det 

steg tre som är i fokus: 

Steg 1: Definition och avgränsning av åtgärden 

Steg 2: Identifiering och kvantifiering av relevanta effekter 

Steg 3. Värdering i kronor, monetär värdering 

Steg 4: Diskontering av framtida nyttor och kostnader till nuvärde 

Steg 5: Beräkning av nettovärde eller nettonuvärdeskvot 

Steg 6: Känslighetsanalys 

Värdering av icke-prissatta värden genomförs med PR och SP metoder (Trafikverket, 2015). 

Genom studier om betalningsvilja från befolkningens sida kan värden bedömas utifrån den 

minimala accepterade ersättningen om en fördel minskas eller den maximala betalningsviljan 

för att en nytta ökas. Allt som befolkningen är beredda att betala för har ett värde och det 

värdet kommer från deras egna preferenser (ibid.). Om det ändå inte går att få fram ett värde 

kan effekterna värderas utifrån politiska beslut (ASEK 5:2). Metoden bryter dock mot den 

demokratiska grunden att användarna kan värdera effekterna på bästa sätt. De prissatta 

effekterna värderas från marknadspriset, men det kan även finnas problem här eftersom 

marknaden inte är perfekt och prisskillnader finns (Trafikverket, 2015).  

Enligt Trafikverket (2015) används den samhällsekonomiska analysen som en del av 

beslutsunderlaget för verksamheten. Analysen används vid nya investeringar som en 

bedömning av varje projekt för sig, men även för att jämföra olika åtgärder för ett problem. 

Analysen kan även användas för att kombinera två åtgärdsförslag för att nå den optimala 

nyttan av en investering (ibid.). När en CBA genomförs i transportsektorn är värderingen av 

icke-prissatta effekter en svårighet (ASEK 5:2). Även om alla effekter inte värderas kan CBA 

användas, då den beskriver och identifierar konsekvenser av en investering. En fullständig 

CBA är att föredra men går det inte får även en ofullständig användas som beslutsunderlag 

(ibid.).  

4.1.5 Lönsamhetskriterier 
NPV-metoden som Trafikverket använder vid kalkyleringen ger möjlighet att bedöma hur 

lönsam en investering är genom specifika nyckeltal (ASEK 5:2). När budgetbegränsningar 

inte finns och det handlar om enstaka åtgärder används endast nettonuvärdet för bedömning, 

men om det finns flera investeringar att välja mellan används lönsamhetskriterier för att 

prioritera och välja mellan anternativ. De lönsamhetskriterier som används är NPV och 

kriterier som relateras till NPV: 

 NNK-i är samma sak som kvoten av nettonuvärdet och investeringskostnader, NPV/I.  

 NNK-idu innebär att även förändringar i driftkostnader och underhållskostnader 

(DoU) ska ingå i kvoten, vilket ger formeln: NPV/I+DoU. 

För samtliga NNK-värden gäller att desto högre värde desto bättre. Om NNK-kvoten är 

mellan 0-0,49 anses investeringen vara svagt lönsam, mellan 0,5-0,99 anses investeringen 

vara lönsam, en kvot mellan 1-1,99 anses vara högt lönsam och ett resultat över 2 visar att 

investeringen anses ha mycket hög lönsamhet. Om kvoten är under noll kommer 
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investeringen inte ske utan anses vara svagt olönsam, olönsam och mycket olönsam beroende 

på hur negativ kvoten blir. Om kvoten är mindre än -1 ska den inte redovisas (ibid.).  

4.1.6 Beslutsunderlag 
Det är inte bara den samhällsekonomiska kalkylen som ligger till grund för beslut. Den 

samhällsekonomiska analysen innehåller även fördelningseffekter och analys av hur väl de 

transportpolitiska målen uppfylls genom investeringen (Trafikverket, 2015). För att en kalkyl 

ska kunna genomföras och en monetär värdering ska vara möjlig måste analytikern ha mer 

information. Det handlar om förväntad trafikering nu och i framtiden samt vilka 

effektsamband som finns mellan investeringen och konsekvenser som kan uppkomma. En 

samlad effektbedömning (SEB) sker utifrån kalkylen och de olika analyserna. I en SEB ska 

materialet för en åtgärd presenteras för att en helhetsbild ska kunna skapas av nyttor och 

kostnader för investeringen. SEB är en viktig del av beslutsunderlaget och används i flera steg 

i processen, från planering till beslut och slutligen uppföljning (ibid.). En SEB består av NPV-

uträkningen, miljöeffekter som inte värderats monetärt och övriga effekter som inte värderats 

monetärt. Tillsammans avgör de kvantitativa och kvalitativa effekterna om en investering 

anses vara lönsam.     

Fördelningsanalysens syfte är att identifiera hur individer och grupper påverkas, både positivt 

och negativt, av en ny infrastrukturinvestering (Trafikverket, 2015). Fördelningen kan 

uppskattas mellan kvinnor och män, mellan olika åldersgrupper och geografiska lägen i 

landet. Det är en viktig komplettering till den samhällsekonomiska kalkylen då kalkylen visar 

effekterna för hela samhället men inte vilka som påverkas mest av en investering (ibid.). 

Effektsamband identifierar konsekvenser av en investering, vilka samband det finns mellan 

investeringen och restid, olycksrisk och miljöeffekter (Trafikverket 2012:220). Identifieringen 

underlättar arbetet med att kvantifiera de ekonomiska effekterna till den samhällsekonomiska 

kalkylen. Effektsambanden bidrar även till att det finns mindre risk för dubbelräkning av 

nyttor och kostnader (ibid.).     

Samhällsekonomisk effektivitet och hållbarhet är de övergripande målen för 

transportpolitiken (Trafikverket, 2015). Det innebär att ekonomiska, miljömässiga och sociala 

konsekvenser av investeringar ska identifieras, både nu och i framtiden. För att nå de 

transportpolitiska målen ska tillgänglighet och säkerhet maximeras samtidigt som de 

miljömässiga effekterna minskas (ibid.), vilket även är Trafikverkets vision (Trafikverket, 

2012b).  En viktig del för att kunna genomföra en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning 

är trafikprognoser eftersom det är utifrån prognosen som nyttan kan värderas och framtida 

effekter kan identifieras (Trafikverket 2012:220). Framtida effekter kan vara olyckor, 

luftföroreningar samt trafikvolym och utifrån den prognosen kan intäkter och utgifter 

prognostiseras. Trafikprognosen består av antal fordon, personresor, godstransportresor och 

tonkilometer, som prognostiseras för att beskriva utvecklingen av trafiken i framtiden (ibid.).  

4.2 Trafikverkets monetära värdering 

4.2.1 Effekter från transportprojekt 
De effekter som Trafikverket värderar monetärt presenteras kort nedan och senare i avsnittet 

presenteras en mer detaljerad beskrivning med kalkylvärden (Trafikverket, 2012:220).  

 Tid: minskad restid, anslutningstid samt väntetid som ger mer tid till annat, till 

exempel arbete och fritid. 

 Trafiksäkerhet: minskade olyckskostnader som sjukvård, materiella skador på fordon 

och egendom. 
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 Luftföroreningar: ger effekter på både människan och miljön. Regionala och lokala 

kalkylvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar och kolväten.  

 Klimateffekter: värdet för koldioxidutsläpp har fastställts utifrån koldioxidskatten, 

vilket innebär att värdet kopplas till politiska beslut och målsättningar.  

 Buller: en negativ effekt som exempelvis bidrar till stress, irritation och 

sömnsvårigheter för befolkningen.  

 Fordonskostnader och trafikeringskostnader: exempelvis bränslekostnader och 

underhåll för privatpersoner samt kostnader för underhåll, bränsle och löner för 

operatörer på vägen (ibid.). 

Det är kostnaderna och intäkterna inom landets gränser som ska räknas med i analysen, även 

om investeringarna även påverkar andra länder (ASEK 5:2). Vid landsöverstridande projekt 

analyseras endast de effekter och nyttor som påverkar den svenska befolkningen. När en 

väginvestering ska bedömas och investeringens syfte inte är att minska bullret ska 

bullereffekter inte vara med i kalkylen. Anledningen till detta är att bullerkartor saknas och då 

kan en analytiker inte konstatera antalet individer som påverkas av bullret. Däremot kan det 

beskrivas verbalt om en investering minskar bullret för de som bor i närheten och ingå i SEB 

(ibid.).  

Tillgängligheten i transportsystemet påverkar kostnaden för att föra fram ett fordon 

(Trafikverket, 2015). De operativa fordons- och transportkostnader som ska vara med i en 

samhällsekonomisk kalkyl är bland annat priser på drivmedel, förslitningskostnader på fordon 

samt däck och kapitalkostnad som innebär värdeminskning beroende av antal körda kilometer 

(ASEK 5:2). Det gäller både godstrafik och privata resor. Värdeminskning som beror på tiden 

och fasta kostnader som exempelvis försäkring ingår inte i kostnaden (ibid.). Trafikverket 

(2015) skriver att om transportkostnaden minskar så ökar tillgängligheten, eftersom den 

generaliserande kostnaden för resenärerna minskar. Nettonyttan ökar då för både befintlig och 

nytillkommen trafik (ibid.). Beroende på den teoretiska referensramen går studien inte djupare 

in på fordonskostnader och trafikeringskostnader. Tillgängligheten värderas även i tid. 

4.2.2 Tid 
Bedömningen av värdet av sparad tid i den samhällsekonomiska analysen handlar om tid i 

form av bytestid, anslutningstid och åktid (ASEK 5:2). Det är det marginella värdet som avses 

och de redovisas som värdet av att spara en timme. Bytestid innebär tid som används till 

väntetid och gångtid då byte mellan exempelvis två kollektiva busslinjer sker. Anslutningstid 

beskrivs som tiden det är mellan anslutande kollektiva färdmedel på regional eller lokal basis. 

Åktiden är den tid då resenären befinner sig i transportmedlet (ibid.). Värde av sparad tid har 

sin utgångspunkt i alternativ användning (Trafikverket, 2015). Även om tidsvinsten är liten i 

vissa fall ska den räknas med i Trafikverkets kalkyl. Anledningen till det anses vara att den 

lilla tiden vi sparar på att gå över vägen trots att det är röd gubbe, eller tiden som sparas av att 

köra över hastighetsgränserna, borde vara värdefull eftersom sådana situationer förekommer i 

trafiken (ibid.). 

Personresor 
VTTS för personresor som används i Trafikverkets kalkyler redovisas nedan i Tabell 4. De 

redovisade värdena gäller för bil och buss per sparad timme och för basår 2010 samt prognos 

för år 2030 (ASEK 5:2). Långväga resor innebär mer än tio mil och regionala/lokala resor 

innebär mindre än tio mil. Bakgrunden till tabellens värden är forskning och studier. Under 

åren 2007-2009 genomförde WSP Analys och Strategi en undersökning för att fastställa 

privatpersoners tidsvärderingar för resor inom Sverige. Resultatet från den undersökningen 
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har bearbetats och ligger till grund för värderingen av tid (ibid.). För att få fram VTTS 

använde WSP sig av SP-metoden (WSP, 2010:11). I intervjun fick individerna svara på frågor 

angående vilket alternativ, av två möjliga, de skulle välja för att transportera sig från A till B. 

Alternativen skiljde sig åt gällande pris och tid, för att se hur respondenterna värderade tid. 

Svaren från individerna samlades in via webbformulär, 82 procent, samt telefonintervjuer, 18 

procent (ibid.).     

  Normal åktid Anslutningstid Bytestid 

  2010 2030 2010 2030 2010 2030 

Långväga resor 
Bil 108 154 - - - - 

Buss 39 56 53 76 98 140 

Regionala/lokala 

resor 

Bil, arbete 87 124 - - - - 

Bil, övrigt 59 84 - - - - 

Buss, arbete 53 76 53 76 133 190 

Buss, övrigt 33 47 33 47 83 119 

Tabell 4: Värde av sparad tid för personresor, ASEK 5:2 

Åktidsvärdena beror på färdmedel, om det gäller regional, lokal eller långväga resa samt om 

det är en resa till eller från jobbet eller övriga ärenden (ASEK 5:2). Åktidsvärdet kan delas 

upp i tre delar för den monetära värderingen. Resursvärde av tid innebär alternativkostnaden 

för att resa, vad tiden kommer användas till om en eller två timmar sparas på restid varje dag. 

Den direkta nyttan av restid antas vara komfort, produktivitet på resan och jämförs med 

nyttan av att vara på plats direkt. Desto viktigare möte, desto högre åktidsvärde och desto 

mindre nytta av restiden. Marginalnyttan av pengar är den tredje delen, vilket innebär att ju 

högre inkomst desto lägre är marginalnyttan av pengar. Anledningen till skillnaderna mellan 

olika färdmedel gällande åktidsvärdet anses vara att på en buss kan produktiviteten vara högre 

än om individen kör bil, då personen kan arbeta på bussen. Värdena av tidssparande ska 

tolkas på så sätt att en person ibland är bilförare och ibland bussresenär. Om personen har ont 

om tid tenderar han eller hon att välja ett snabbt och dyrt färdmedel, eftersom 

alternativkostnaden för tid är hög. Därför anses även inkomst vara en faktor som orsakar 

skillnader i värdering av tid. Dock rekommenderar ASEK 5:2 att effekterna relaterade till 

inkomst inte ska vara med i kalkylen. Anledningen är att det anses vara mest konsekvent om 

en jämförelse görs mellan andra värderingar, till exempel värderingen av liv där inkomst inte 

räknas med i bedömningen av värde (ibid.).  

Tjänsteresor 
I Tabell 5 visas VTTS för tjänsteresor som Trafikverket använder vid bedömning av nytta 

(ASEK 5:2). Värderingen av tid vid tjänsteresa beror på hur den tiden annars skulle använts 

och hur den faktiskt används.  

 Normal åktid Anslutningstid Bytestid 

 2010 2030 2010 2030 2010 2030 

Bil 291 416 - - - - 

Buss 291 416 291 416 291 416 

Tabell 5: Värde av sparad tid vid tjänsteresor, ASEK 5:2 

Direkta nyttor och andelen av den sparade tiden som används till fritid bortses i Trafikverkets 

uträkning. Enligt ASEK 5:2 finns det ännu ingen forskning om vem den sparade tiden 

tillfaller vilket gör att en bedömning måste ske. För att beräkna VTTS för tjänsteresor, som 

benämns TV, används följande formel från och med ASEK 5: 
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TV=(1-pq)gw  

p= andel produktiv restid   
q= relativ produktivitet för restid som används till arbete 
gw=marginalprodukt av arbete, inklusive sociala avgifter 

Uppskattningar för p, q och gw behövs för att formeln ska kunna användas. Värderingen av gw 

är 274 kr vilket baseras på en bearbetning av resultat från en nationell undersökning gällande 

resevanor, RES 2005. Uppräkningen till prisnivå år 2010 ger ett värde på 291 kr, vilket 

motiveras med att justering görs för KPI och BNP per capita. För prognosen till år 2030 

uppräknas också värdet på samma sätt. Den relativa produktiviteten värderas i ASEK 5:2 till 

q=1, vilket innebär att produktiviteten anses vara lika stor under resor som när arbetet sker på 

den vanliga arbetsplatsen. Andelen av restiden som används till arbete diskuteras och 

undersöks kontinuerligt. Ett forskningsprojekt från 2010 angående restidens användande vid 

tåg och bussresor visade att det är vanligare för pendlare att arbeta på resan än de som är på 

tjänsteresan. En gemensam uppskattning visade att max 25 procent av restiden används till att 

arbeta. Det finns flera svårigheter med de här uppskattningarna som gör att skattningen av 

värdet kan skifta mellan olika undersökningar som gjorts. Trafikverkets bedömning är att 

inget arbete utförs på tjänsteresa med bil och buss, vilket leder till att p=0 (ibid.).  

Godstrafik 
För godstrafik redovisas VTTS i kronor per fordonstimme för vägtransport (ASEK 5:2). 

Transport gällande godstrafik kan vara lastbil med släp, lastbil utan släp och personbil i 

yrkestrafik. Värdet av att spara tid beror på vilken typ av vara som transporteras. 

Grupperingen av typer av gods kan se ut på olika sätt men totalt rör det sig om 35 typer av 

varuslag där tidsvärdena skiljer sig åt. När det handlar om de olika varugrupperna bedöms 

tiden i tontimmar, men när det gäller VTTS för olika transportmedel benämns värden i kronor 

per fordonstimme. Tidsvärden för olika färdmedel gällande godstransport tas upp i Tabell 6 

både för basår 2010 och prognosen för år 2030. Skillnaden mellan lastbil med och utan släp 

anses bero på att en lastbil med släp kan transportera 14 ton och en lastbil utan släp kan 

transportera tre ton (ibid.).  

 Tidsvärde exklusive moms Tidsvärde inklusive moms 

 2010 2030 2010 2030 

Lastbil med släp 37 42 45 52 

Lastbil utan släp 8 9 10 11 

Personbil i yrkestrafik 3 4 4 4 

 Tabell 6: Värde av sparad tid vid godstransport, ASEK 5:2 

För godstrafik värderas sparad tid eftersom det anses vara viktigt för avsändare och/eller 

mottagare av godset (Trafikverket, 2015). Om tid sparas under resan minskar godsets totala 

produktionskostnad, då genomloppstiden blir kortare. Värdet av sparad tid beror på vart i 

produktionskedjan transporteringen sker. Problem med att monetärt värdera sparande av tid 

för gods uppstår eftersom trots att tid sparas på en del av sträckan från A till B kanske den 

totala restiden inte ändras (ibid.). 

Restidsosäkerhet, förseningar och trängsel 
Det är inte bara restiden som värderas i sparad tid, utan även förseningar och trängsel (ASEK 

5:2). För vägtrafik är köer ett problem. Värderingen utgår från åktidsvärdet som multipliceras 

med olika faktorer beroende på anledningen till försening. Tidsvärdet i trängsel värderas 

exempelvis till 1,5 gånger åktidsvärdet för bil och det värderas endast för bil. Genomsnittlig 
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förseningstid ska endast värderas om infrastrukturen inte fungerar normalt och det värderas 

till 3,5 gånger åktiden för både bil och kollektivtrafik. Restidsosäkerheten kan värderas för all 

trafik på väg och benämns för bil som standarsavvikelse på 0,9 procent gånger åktiden. För 

kollektivtrafik värderas restidsosäkerheten utifrån genomsnittlig avvikelse från den tid som 

tidtabellen anser att resan borde ta. Om flera typer av störningar uppstår samtidigt räknas de 

som en gemensam summa för det totala värdet. Förseningsvärdet för godstrafik ska beräknas 

genom att multiplicera godsvärdetiden med två (ibid.).   

4.2.3 Trafiksäkerhet 
Trafikverket arbetar efter en så kallad nollvision när det gäller trafiksäkerhet (Trafikverket, 

2014b). Det innebär att ingen ska behöva dö eller skadas svårt i vägtrafiken, vilket är ett 

framtidsmål beslutat av Sveriges riksdag (ibid.).   

Värde för trafikolyckor och dödsfall delas in i riskvärdering och materiella kostnader (ASEK 

5:2). Riskvärdering är betalningsviljan att minska risken för olyckor i trafiken och tar med 

värden som hör till hälsa och förlust av liv för den som drabbas av en olycka (ibid.). 

Riskvärderingen innehåller även förlorad konsumtion och humanvärde (Trafikverket, 2015). 

Det är risken som avgör riskvärderingen i form av initial risk för olycka och förväntad 

riskreducering (ibid.). Materiella kostnader är sjukvård, skador på egendom, administrativa 

kostnader samt produktionsförlust på grund av att någon skadats eller dött (ASEK 5:2). 

Värderingen beror på om personen som drabbats av en olycka har dödats, blivit svårt skadad, 

lindrigt skadad eller om det rör sig om en egendomsskada. För Trafikverket klassificeras en 

skada som svår om personen behandlats inom den slutna vården och lindrig skada om 

individen behövt öppen vård (ibid.). Om personen som skadats avlider inom 30 dagar från 

olyckan på grund av skadorna klassificeras det som dödsfall (Trafikverket, 2015). Tabell 7 

visar skillnaderna mellan VoSL.  

Basår 2010 Dödsfall Svår skada Lindrig skada Egendomsskada 

Materiella kostnader 1 411 000 706 000 71 000 15 000 

Riskvärdering 22 328 000  3 706 000 146 000 0 

Total summa 23 739000 4 412 000 217 000 15 000 

Prognos 2030 Dödsfall Svår skada Lindrig skada Egendomsskada 

Materiella kostnader 1 411 000 706 000 71 000 15 000 

Riskvärdering 31 906 700 5 295 900 208 600 0  

Total summa 33 317 700 6 001 900 279 600 15 000 

Tabell 7: Värde av minskade dödsfall och olyckor, ASEK 5:2 

VoSL är ett värde av individers genomsnittliga betalningsvilja (ASEK 5:2). Värdena ska 

räknas upp med BNP per capita om värdena tillhör betalningsviljan av individer, till det år 

som är basår för investeringen. Materiella värden ska räknas upp om de innehåller 

betalningsvilja. Värdena i Tabell 7 är i 2010 års penningvärde och avser värde per dödsfall, 

olycksdrabbad individ och skadad egendom (ibid.).  

Trafikverkets värden för VoSL har uppskattats genom SP-metoden med grund i tre svenska 

undersökningar (ASEK 5:2). Den SP-metod som använts kallas Contingent Valuation Method 

(CVM) och innebär att individer får svara på en enkät eller telefonintervju utifrån 

betalningsviljan i givna situationer med olika nytta. Det är risken för en olycka eller ett 

dödsfall som står i centrum och vad respondenten är villig att betala för att risken för olycka 

ska minska (ibid.). Om en olycka skett utan dödlig utgång värderas skadan efter ett 

hälsoindex, ett så kallat Bush-index. Riskvärderingen för svår skada anses vara 16 procent av 

VoSL för dödsfall och värdet för lindrig skada uppskattas till 0,4 procent (Trafikverket, 
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2015). Indexet baseras på hälsorelaterade livskvaliteter och viktas utifrån rörlighet samt fysisk 

och social aktivitet. Det ger värden som redovisats i Tabell 7 (ibid.).  

4.2.4 Luftföroreningar och klimateffekter 
Luftföroreningar innebär föroreningar från användning av diesel och bensin men även 

partiklar som släpps från bilars däck när de kör på vägen, som kallas PM2,5. Utsläpp delas 

upp i tre kategorier i ASEK 5:2, lokala, regionala och globala effekter. Luftföroreningar anses 

påverka individer på regional samt lokal nivå och klimateffekter ses ur ett globalt perspektiv. 

Värderingen av luftföroreningar utgår från befolkningens betalningsvilja, deras vilja att betala 

för att utsläppen minskar. Föroreningarna ska räknas med i den svenska kalkylen i den 

utsträckning som utsläppen påverkas inom landets gränser (ibid.).  

Lokala och regionala effekter 
För att uppskatta kostnaden av luftföroreningar behöver beslutsfattaren ha information om hur 

stor del av befolkningen som påverkas av utsläppen, antal exponeringsenheter och effekten 

för varje exponeringsenhet. För lokala och regionala uträkning har värden i Tabell 8 

uppskattats (ASEK 5:2). De partiklar som finns med i tabellen är partiklar från avgaser som 

andas in samt slitage på däck. Partiklar som kommer från slitage från vägbanan har ännu inte 

varit med i den samhällsekonomiska kalkylen. Anledningen till det anses vara att värdena för 

luftföroreningar tenderar att vara något överskattade och mer värde behöver inte tilläggas då, 

enligt ASEK 5:2. ASEK 5:2 rekommenderar även att effekter på landsbygden beräknas med 

regionala värden medan effekter inom tätort beräknas genom att addera regionala och lokala 

effekter.   

  År 2010 Prognos 2030 

Lokala effekter 

kr/exponeringsenhet 

Kväveoxid (NOx) 1,9 3 

Kolväte (VOC) 3,2 5 

Svaveldioxid (SO2) 16 23 

Fina partiklar (PM2,5) 546 780 

Regionala effekter 

kr/kilo utsläpp 

Kväveoxid (NOx) 80 114 

Kolväte (VOC) 40 57 

Svaveldioxid (SO2) 27 39 

Tabell 8: Värde av utsläpp på lokal och regional nivå, ASEK 5:2 

Regionala effekter berör luftföroreningar som släpps ut i ett relativt stort område och beräknas 

genom kronor per kilo utsläpp som visat i Tabell 8. Det handlar om både direkta och indirekta 

utsläpp där direkta anses vara effekten vid utsläppstillfället och indirekta effekter är när 

ämnena genomgår en kemisk reaktion och bildar nya luftföroreningar. Hälsoeffekter och 

natureffekter, till exempel övergödning, till följd av utsläpp av partiklar, SO2, NOx och VOC 

ingår i värderingen på regional nivå. Värderingen av kostnaden för regionala miljöeffekter 

görs genom åtgärdskostnaden för att nå politiska miljömål (ibid.).  

Det är värden av betalningsvilja som ligger till grund för den monetära värderingen och nästa 

steg i uppskattningen av värdet på lokal nivå sker genom en effektkedjemodell. 

Effektkedjemodellen beskriver förväntade effekter av utsläppen och i vilka kvantiteter de kan 

uppkomma (ASEK 5:2). För att få en fullständig värdering av effekterna ska summan av 

värdet redovisas för varje kemisk substans eller partikel, som ger värdet i den 

samhällsekonomiska kalkylen. Hälsoeffekter, såsom ökad sjuklighet och förkortat liv, 

värderas utifrån Value Of a Lost Life year (VOLL). VOLL är uppskattningen av värdet för ett 

friskt år till i livet och VOLL värderas utifrån VoSL, vilket har diskuterats och ifrågasatts. 

ASEK 5:2 ger dock rekommendationen eftersom VoSL grundar sig i risk att skadas eller dö i 
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trafiken och det finns olika risker med varje typ av utsläpp (ibid.). Lokala effekter av 

luftföroreningar visar sig mest i ökad ohälsa bland de som bor i närheten (Trafikverket, 2015). 

Det kan innebära ökad risk för cancer, andningsproblem, luftvägsinfektioner och liknande 

sjukdomar. 

Innan en värdering görs angående regionala och lokala utsläpp måste emissionsfaktorer för 

varje typ av utsläpp identifieras (ASEK 5:2). Ett värde behöver sättas på hur stor kvantitet av 

koldioxid och andra luftföroreningar som släpps ut om exempelvis motorn startas kall, 

beroende på vilket drivmedel som används, om transporteringen sker i stad eller på 

landsbygden och vilket färdmedel som används. Utsläppen redovisas per kilometer (ibid.).  

Globala effekter 
De globala effekterna på miljö som uppstår av koldioxidutsläpp (CO2) och utsläpp av 

koldioxidekvivalenter, kallas kilmatgaser i ASEK 5:2. Värderingen av utsläpp per kilogram 

grundar sig i politiska beslut och är samma som drivmedelsskatten. Skuggpriset för 

klimatutsläpp är 1,08 kr/kg i 2010 års penningvärde. Anledningen till det är att 

klimatpolitiken strävar efter att minska klimateffekterna och på så sätt konsekvenserna av 

våra utsläpp. Det fokus som nu finns för klimatåtgärder är att temperaturökningarna inte ska 

överstiga +2 grader Celsius (ibid.). Klimateffekter kan behöva korrigeras utifrån 

internationella avgifter och skatter gällande utsläppen (Trafikverket, 2015). Värderingen av 

miljöeffekterna kan skilja sig åt från gång till gång. Antingen kan skatter och avgifter bortses 

från när analysen genomförs eller så kan de ingå i analysen. Det beror på hur skatten hanteras 

i resten av analysen (ibid.). 

 Landsbygd Tätort Genomsnitt marginalkostnad 

Personbil bensin 0,18 0,25 0,21 

Personbil diesel 0,15 0,21 0,17 

Personbil E85 0,10 0,12 0,11 

Personbil CNG 0,06 0,09 0,07 

Personbil genomsnitt 0,17 0,23 0,20 

Lätt lastbil bensin 0,21 0,26 0,23 

Lätt lastbil diesel 0,25 0,30 0,27 

Lätt lastbil genomsnitt 0,25 0,29 0,27 

Landsvägsbuss 0,42 0,92 0,55 

Stadsbuss - 0,84 0,84 

Lastbil utan släp 0,57 0,71 0,62 

Lastbil med släp 0,98 1,35 1,08 

 Tabell 9: Värde av utsläpp på global nivå, marginalkostnad ASEK 5:2 

Värderingen av marginalkostnad per fordonskilometer är ett omdiskuterat ämne och har 

varierat under åren för Trafikverket (ASEK 5:2). Rekommendationen i en känslighetsanalys 

är 3,5 kr/kg utsläppt CO2. Utsläpp i internationellt vatten eller luftrum värderas till 

utsläppsrättens pris. Det är marginalkostnaden för utsläpp som räknas i CBA och värderingen 

av kostnaden finns i Tabell 9, värderat i kronor per fordonskilometer. Skillnaden mellan de 

olika marginalkostnaderna beror på fördelningen av trafik på landsbygd och tätort (ibid.). 

4.3 Effekter som inte värderas monetärt 
Effekter och konsekvenser som borde ingå i CBA men som inte kan värderas på ett rimligt 

sätt finns ändå med i den samhällsekonomiska analysen, som ett komplement till kalkylen 

(Trafikverket 2012:220). Svårvärderade effekter kan vara påverkningar på kulturmiljö och 



30 

 

naturmiljö som investeringen ger upphov till. När en ny väg anläggs påverkas de olika 

miljöerna negativt och eftersom miljön är unik i många fall kan ett värde på effekterna inte 

konstateras. En värdering skulle kunna genomföras i varje fall, men inga rekommendationer 

angående kalkylvärden kan göras av ASEK (ibid.). Effekterna på naturmiljö och landskap 

beskrivs istället verbalt enligt rekommendationer från ASEK 5:2 och är en del av SEB. Det 

intrång som sker på naturen när en väg byggs och konsekvenserna på miljön när bilvägen 

används anses vara svåra att värdera monetärt, trots att flera forskningsundersökningar gjorts 

för att utveckla ett verktyg för värdering. Anledningen till att resultat från forskning inte kan 

användas är att de undersökningar som gjorts gett skilda resultat. Slutsatsen blir då att det kan 

göra mer skada än nytta att värdera konsekvenser monetärt. Konsekvenser och effekter av 

intrång i naturen beskrivs kvalitativt idag och är en viktig del av helhetsbedömningen av ett 

investeringsförslag (ibid.).  

Miljöförstörande utsläpp i vatten är inte heller med i CBA för Trafikverket, då det anses vara 

svårt att fastställa kalkylvärden för de utsläppen (Trafikverket 2012:220). De värden som hör 

till miljöeffekter och som inte kan värderas monetärt ingår istället i en 

miljökonsekvensbeskrivning som är med som ett beslutsunderlag för investeringsobjekt 

(Trafikverket, 2015). Bredare ekonomiska fördelar, såsom fler jobb, av en investering 

inkluderas inte i Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl (ASEK 5:2). Anledningen till det 

anses vara att osäkerheter finns i både teoretisk och praktisk bedömning av de fördelarna. En 

kompletterande undersökning kan ge en bild av hur ekonomin kommer påverkas av en 

investering och den genomförs vid större projekt (ibid.).  

Multi-criteria analysis (MCA) nämns i dokumenten som Trafikverket publicerat, men något 

praktiskt exempel finns inte. G. Bångman (personlig kommunikation, 22 april, 2015) berättar 

att det tidigare troligtvis funnits idéer om att väga samman värden från CBA med värden som 

inte kan värderas monetärt i Trafikverkets bedömning, genom MCA. Den sammankopplingen 

har dock uteblivit. Nu använder sig Trafikverket av en samlad effektbedömning (SEB) där 

kalkylresultat vägs ihop med svårkvantifierade effekter. Den bedömningen visar om analysen 

kan anses vara lönsam eller inte (ibid.).  

4.4 Samhällsekonomiska kalkyler från verkligheten 
Nedan kommer tre Ex ante samhällekonomiska kalkyler presenteras som har accepterats av 

Trafikverket. De tre kalkylerna handlar om nybyggnationer inom området väg och NPV-

uträkningen är upplagd på samma sätt för de tre projekten. För att underlätta redogörelsen har 

projekten fått förkortade namn, de benämns P1, P2 samt P3 och beskrivs kortfattat nedan. P1 

är en genomfart i Älmhult som är 3,1 kilometer lång med en hastighetsgräns på 60 km/timme. 

P2 är en tvärförbindelse mellan Åstebo och Bårhultsmotet i Göteborgsregionen, där en 

utbyggnad ska ske till en 2+2 väg samt en höjning av hastigheten till 80 km/timme. Prognosen 

visar att investeringen kommer höja andelen tunga fordon som transporteras på vägen (P2). 

P3 är en investering i Stockholmsregionen som består av en tvärförbindelse i Södertörn som 

har som mål att öka tillgängligheten för hela regionen. Syftet är bland annat att omfördela 

trafiken från bebyggda områden till landsväg. P3 har ingen klar vägsträckning eller 

hastighetsbegränsning men nyttor samt kostnader har uppskattats genom uppskattningar i 

tidigt skede och är godkänd av Trafikverket (P3).   

Den samhällsekonomiska kalkylen för projekten är uppbyggd på samma sätt. Restid för 

resenärer och godstransporter ger två av värdena i NPV uträkningen, efter det anges minskade 

eller ökade intäkter för persontransportföretag i form av biljettintäkter om det är aktuellt. 

Trafiksäkerhet anges i minskade dödade och svårt skadade (DSS), sedan anges klimatutsläpp i 

form av CO2 och hälsoeffekter från luftföroreningsutsläpp. De två sista faktorerna som är 
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med i NPV-uträkningen för vägprojekt är minskade eller ökade driftkostnader och 

underhållskostnader (DoU) samt annuitetskostnaden för investeringen. Summan av ökade 

eller minskade nyttor och kostnader i de här kategorierna leder tillsammans fram till ett 

nuvärde av nytta och gör det även möjligt att beräkna andra lönsamhetskriterier. Nuvärdena 

av effekterna skiljer sig åt vilket leder till olika NPV, NNK-i och NNK-idu, som redovisas 

nedan.   

Enligt G. Bångman (personlig kommunikation, 24 april, 2015) används ktim och kton i 

kalkylerna för att beteckna kilo, istället för att skriva ut 1000. Kptim i P3 betyder samma sak 

men här har analytikern varit extra tydlig och förkortat kilo persontimmar (P3).  

P1 Exempel på effekter år 2030 Nuvärde mnkr 

Resenärer Restid: -17 ktim/år 79 

Godstransporter Restid: -2 ktim/år 36 

Persontransportföretag Ingen effekt 0 

Trafiksäkerhet Dödade och svårt skadade: -0,1 DSS/år 36 

Klimat CO2 utsläpp: -0,1 kton/år 3 

Hälsa Utsläpp av luftföroreningar 1 

Landskap Får inte ingå i denna tabell - 

Övrigt DoU-kostnader: + 0,4 mnkr/år -7 

Samhällsekonomisk 

investeringskostnad 

Annuitetskostnad: + 5 mnkr/år -107 

Nuvärde av nytta - Samhällsekonomisk investeringskostnad Totalt: 41 

Tabell 10: Samhällsekonomisk kalkyl P1 

 Nuvärde av endast nytta: 155 miljoner kronor 

 Nuvärde av endast kostnader: 114 miljoner kronor 

 NNK-i: 0,38 och NNK-idu: 0,36 

P2 Exempel på effekter år 2030 Nuvärde mnkr 

Resenärer Restid: -220 ktim/år 1149 

Godstransporter Restid: -17,6 ktim/år 261 

Persontransportföretag Biljettintäkter: -0,75 mnkr/år -8 

Trafiksäkerhet Dödade och svårt skadade: -0,5291 DSS/år 49 

Klimat CO2 utsläpp: + 1,8768 kton/år -71 

Hälsa Utsläpp av luftföroreningar -15 

Landskap Får inte ingå i denna tabell - 

Övrigt DoU-kostnader: -1,69 mnkr/år 143 

Samhällsekonomisk 

investeringskostnad 

Annuitetskostnad: + 11 mnkr/år -274 

Nuvärde av nytta - Samhällsekonomisk investeringskostnad Totalt: 1233 

Tabell 11: Samhällsekonomisk kalkyl P2 

 Nuvärde av endast nytta: 1602 miljoner kronor 

 Nuvärde av endast kostnader: 368 miljoner kronor 

 NNK-i: 4,49 och NNK-idu: 5,27 (underhållskostnaden minskar med investeringen) 
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P3 Exempel på effekter år 2030 Nuvärde mnkr 

Resenärer Restid: -4031,2 kptim/år 8910 

Godstransporter Restid: -415,2 kptim/år 3147 

Persontransportföretag Biljettintäkter: -13,3 mnkr/år -74 

Trafiksäkerhet Dödade och svårt skadade: -5,36 DSS/år 212 

Klimat CO2 utsläpp: + 15,871 kton/år -603 

Hälsa Utsläpp av luftföroreningar 253 

Landskap Får inte ingå i denna tabell - 

Övrigt DoU-kostnader: -0,1 mnkr/år 698 

Samhällsekonomisk 

investeringskostnad 

Annuitetskostnad: + 261 mnkr/år -5566 

Nuvärde av nytta - Samhällsekonomisk investeringskostnad Totalt: 6977 

Tabell 12: Samhällsekonomisk kalkyl P3 

 Nuvärde av endast nytta: 13 220 miljoner kronor 

 Nuvärde av endast kostnader: 6243 miljoner kronor 

 NNK-i: 1,25 och NNK-idu: 1,25 

De här NPV-uträkningarna, tillsammans med kvalitativa bedömningar, utgör den 

samhällsekonomiska analysen för ett projekt (P1, P2, P3). De kvalitativa effekterna benämns 

som negativa, försumbara eller positiva och behandlar de effekter som inte kan värderas 

monetärt. Det samhällsekonomiska resultatet, som anger om projektet är lönsamt, består av 

NPV-uträkningen, kvalitativ bedömning av miljöeffekter som inte är med i kalkylen samt en 

bedömning av övriga effekter som inte är med i kalkylen (ibid.). De här tre delarna ger en 

gemensam bedömning och resultatet visar om projektet anses vara lönsamt eller inte. 

Lönsamhetskriteriet NPV ska vara positivt för att en investering ska anses som lönsam, det är 

även utifrån NPV som rangordning mellan projekt sker (ASEK 5:2).  
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5. Analys  
Trafikverkets bedömning av kvalitativa effekters monetära värde sker utifrån aktuell 

forskning och rekommendationer, därför finns det flera likheter mellan Trafikverket och den 

teoretiska referensramen. I Ex ante kalkylen för varje projekt är det VTTS, VoSL och 

miljömässiga värden som har omformulerats från nytta till monetära värden. Dock skiljer sig 

de traditionella stegen i CBA med Trafikverkets egen beskrivning. För det första ingår det nio 

steg i den traditionella CBA-metoden som beskrivs av Boardman et al. (2011) medan 

Trafikverkets CBA innehåller sex steg. Det är steg två, fyra och nio från CBA beskrivningen 

presenterad av Boardman et al. (2011) som inte är uppspaltade för Trafikverket. Anledningen 

till att steg två inte är uppspaltad är att de investeringar som Trafikverket genomför har som 

syfte att öka befolkningens nytta (ASEK 5:2). Det är befolkningens efterfrågan som avgör 

vilka investeringar som genomförs, vilket leder till samhällsekonomisk effektivitet och 

lönsamhet. Steg fyra, som handlar om att prognostisera effekterna över tid, genomför 

Trafikverket också utan att det presenteras som ett eget steg. Det är inte bara de monetära 

värdena som prognostiseras över tid utan även andra effekters konsekvenser på lång sikt 

(ibid.). Rekommendation av investering som är steg nio i CBA-metoden presenterad av 

Boardman et al. (2011) sker också för Trafikverkets investeringar, men det är fler 

beslutsunderlag som behövs för att kunna rekommendera investeringar (Trafikverket, 2015). 

Även om NPV är positivt kan de icke-monetära värdena vara så pass negativa att 

investeringen ändå inte anses lönsam och på så sätt inte är aktuell (ibid.). De andra stegen i 

CBA-metoden stämmer mellan teori och empiri. Det är presentation av alternativa förslag, 

identifiering av effekter, prognostisering av effekter över tid, diskontering, beräkning av 

nuvärde och känslighetsanalys.  

Utifrån den beskrivning som skett i teorin anser författaren att Trafikverket använder sig av 

halva MCA-metoden, den verbala beskrivningen av de kvalitativa effekterna som inte kan 

värderas monetärt. De använder dock sina egna viktningar i sin SEB modell vilket gör att en 

klassisk MCA inte genomförs, men ett alternativ till den metoden finns och används.   

5.1 Monetär värdering 
De fem kategorier som Lane & Sherman (2013) presenterade som effekter av en 

transportinvestering är de värden som Trafikverket använder vid bedömning av lönsamhet vid 

väginvesteringar. Restid, finansiella effekter, miljöpåverkan, säkerhet och sociala villkor är de 

kategorier som påverkar den totala lönsamheten och därmed nyttan av en investering. Sociala 

villkor såsom fördelningseffekter tas med i SEB för projekten men värderas inte monetärt för 

Trafikverket (ASEK 5:2). Finansiella effekter kan vara de fordonskostnader samt 

trafikeringskostnader som ökar eller minskar med en investering, investeringskostnaden och 

kostnad för drift och underhåll (ibid.).       

Den empiriska undersökningen har visat att stated preference (SP) används för uppskattning 

av VTTS, VoSL och miljöeffekter för Trafikverket (ASEK 5:2). Teorin visade på att värden 

som bedöms med SP när det gäller VTTS anses vara lägre än det värde som erhålls med 

refered preference (RP) (Shires och de Jong, 2009). Vid uppskattning av VoSL är det tvärt 

om, då anses VoSL som uppskattas med SP ha ett högre värde än om RP används för den 

värderingen (de Blaeij et al., 2003).  

Kaldor-Hicks kriteriet presenteras i teorin som att vinnarna av en investering ska vara fler än 

förlorarna för att kunna kompensera de som förlorat på investeringen (Boardman et al., 2011). 

Den utgångspunkten har Trafikverket också. NPV ska vara positiv för att en investering ska 

vara intressant, dock är det inte den enda aspekten att ta hänsyn till i en SEB då andra faktorer 

som inte kan värderas monetärt också beaktas (ASEK 5:2).  
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5.1.1 Tid 
Enligt Shires och de Jong (2009), med flera, anses tidssparandet vara den viktigaste och 

största nyttan med ett transportprojekt. VTTS beror på inkomst, syfte med resa, distans och 

om det är SP eller RP som används vid bedömningen enligt teorin. Enligt ASEK 5:2 är det 

färdmedel, distans och syfte med resan som avgör vilket värde som används för en sparad 

timme i Trafikverkets bedömning. Eftersom SP används för uppskattning av värde kommer 

inkomst in i värdena fast det inte är direkta effekter. Marginalnyttan av pengar anses vara 

lägre för de som har pengar, vilket är en faktor av den monetära värderingen för åktidsvärde 

(ibid.). De värden som presenteras i ASEK gäller investeringar i hela Sverige trots att det kan 

finnas skillnader i landets regioner gällande inkomster och transportutbud. Värderingen av en 

investerings nytta reflekteras i hur många som får fördel av investeringen, men individernas 

marginalnytta av pengar kan skilja sig mellan landets regioner, städer och byar. Är värdet av 

en timmes sparad åktid lika mycket i en liten by i Halland som i Stockholm? Troligtvis är det 

skillnader i värdet på grund av risk för förseningar och restidsosäkerhet som kan finnas i 

större städer. Förseningar anses endast ha ett värde om infrastrukturen inte fungerar normalt 

enligt ASEK 5:2 och det leder till att normala förseningar värderas som åktid. Då kan VTTS 

vara antingen för högt eller för lågt värderad för regionen där investeringen sker. Det kan i sin 

tur leda till att investeringar som inte anses vara lönsamma med Trafikverkets kalkyler skulle 

vara lönsamma om personerna i regionen där investeringen planeras blivit tillfrågade. Det kan 

innebära att efterfrågade investeringar inte genomförs på grund av de rekommenderade 

värdena. Tvärtom kan det vara om en lönsam investering utifrån Trafikverkets kalkyler inte är 

lönsam då rekommendationerna för VTTS är för höga för just den regionens medborgare. 

Problemen som kan uppstå gällande olikheter i betalningsviljan kan leda till att det inte anses 

vara lika värdefullt att investera i vissa delar av landet, eller tvärtom. I inledningen av den här 

studien framfördes kritik mot att det genomförs olönsamma investeringar (af Geijerstam, 13 

december, 2014). Diskussionen ovan kanske är anledningen till att investeringar som sker 

sedan kan anses vara olönsamma.  

Värderingen från Shires och de Jongs (2009) metaanalys visade att värderingen av VTTS 

skiljde sig mellan EU-medlemsländerna. Det som länderna hade gemensamt var att VTTS för 

tjänsteresor med bil gav det högsta värdet, följt av tjänsteresor med buss (ibid.). För 

Trafikverket ser bedömningen lite annorlunda ut, då tjänsteresa med bil och buss har samma 

värde i Tabell 5 (ASEK 5:2). Värderingen av VTTS vid tjänsteresor är ett diskuterat ämne 

som har ändrats i ASEK under de senaste utgåvorna (ibid.). Teorin visade att VTTS för korta 

pendlingsresor med bil värderas högre än pendling med buss, vilket även visas i empirin i 

Tabell 4. Andra resor värderas också högre i teorin när färdmedlet är bil och så ser även 

Trafikverkets bedömning ut. Shires och de Jongs (2009) metaanalys har visat skillnader 

mellan EU-ländernas värden av sparad tid. Utifrån Tabell 1 och Tabell 2 kan det utläsas att 

Irland och Sverige har en liknande värdering av VTTS, då de följer varandra både för 

bussresor och för bilresor (ibid.). En generalisering utifrån metaanalysen är dock svår att göra 

eftersom värdena för andra länder skiljer sig relativt mycket. Tabellerna visar att Sverige har 

en högre värdering av VTTS än flera andra länder, då medelvärdet för EU är lägre än Sveriges 

värdering när det gäller tjänsteresor med bil och buss samt pendling bil och buss. Från 

tabellerna kan det även utläsas att värderingen tenderar att vara hög för samtliga värden om en 

värdering är hög, då ländernas värden går nedåt i Tabell 1 och Tabell 2.  

Svårigheter med att uppskatta VTTS som presenterades av Holz-Rau och Scheiner (2011) 

redovisas även i Trafikverkets beskrivning. De små tidsbesparingarna ska vara med i 

bedömningen enligt ASEK 5:2 eftersom de anses vara viktiga, men Holz-Rau och Scheiner 

(2011) beskriver att det kan vara svårt att uppskatta de små tidsvinsterna. Det kan även vara 

svårt att värdera tidssparandet på en sträcka om den totala tiden för resan inte minskades, då 
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kan tidsvärdet mista sitt värde (ASEK 5:2). Om tid sparas kan det även uppstå andra effekter, 

då personer tenderar att ta sig längre sträckor och tiden för att resa ändå inte minskas (Holz-

Rau & Scheiner, 2011).   

5.1.2 Trafiksäkerhet 
I det teoretiska ansnittet om VoSL presenterades flera olika bedömningar och en relativt stor 

skillnad i värderingen. Det visar svårigheten i att bedöma VoSL. Teorin visade dock att VoSL 

normalt delas upp i två delar, materiella skador och kostnader samt immateriella skador och 

kostnader (Wijnen et al., 2009). Uppdelning av kostnader sker mellan egendomsskador, 

personskador och dödsfall (Shiftan & Shefer, 2009). Trafikverkets bedömning delas också 

upp i två delar vid värdering, nämligen riskvärdering och materiella skador. Det finns även 

olika värden för olika typer av skador (ASEK 5:2). Den totala VoSL beror på om det är 

dödsfall, svår skada, lindrig skada och/eller egendomsskada som värderas (ibid.) precis som 

den teoretiska bakgrunden visade. Skillnader mellan värderingen av VoSL mellan EU-

länderna identifierades i det teoretiska avsnittet men uppskattningen kan även skilja sig 

relativt mycket inom ett land över tid. Utifrån Hultkrantz och Svenssons (2012) studie 

angående VoSL över tid kunde det utläsas att elva bedömningar av VoSL i Sverige mellan 

åren 2006-2012 visade ett varierande värde från 2,4 miljoner € till 6,1 miljoner €. Det kan ge 

konsekvenser i form av att en förstudies VoSL inte har samma basvärden som efterkalkylen 

av investeringen. Om det är ett högre värde på VoSL när Ex ante kalkylen genomförs jämfört 

med Ex post kalkylen kanske investeringen inte längre anses vara lönsam utifrån NPV, eller 

tvärtom.   

Enligt de Blaeij et al. (2003) är VoSL ett svårt värde att uppskatta och Trafikverket gör det 

genom SP-metoden (ASEK 5:2), vilket kan leda till att värdet blir högre än om det uppskattas 

med RP-metoden (de Blaeij et al., 2003).   

5.1.3 Miljö 
För Trafikverkets värdering av luftföroreningar är det betalningsvilja som är grunden och 

sedan genomförs effektbedömningar för att få de slutgiltiga värdena per exponeringsenhet 

eller kilo utsläpp (ASEK 5:2). När det gäller värdering på regional nivå används även 

åtgärdskostader för att nå politiska mål angående miljön för att göra bedömningen. Enligt 

teorin kan värderingen av utsläpp bero på färdmedel och om transporteringen sker i stad eller 

på landsbygden. Värdet anses även bero på om bedömningen sker via pris på utsläppsrätter 

eller endast befolkningens betalningsvilja (Weisbrod et al., 2009). För Trafikverkets 

bedömning av globala effekter i form av klimatpåverkan används miljöskatten som grund. 

Kostnader för utsläpp som påverkar internationellt erhålls genom att räkna med andra 

internationella skatter samt avgifter (Trafikverket, 2015).  

Siffror från Tabell 3 i teorin visade att marginalkostnaden per fordonskilometer för bil med 

bensin som drivmedel är dubbelt så hög när transporteringen sker på motorvägar i städer än 

på motorvägar mellan städerna (Weisbroad et al., 2009). För lastbil med diesel som drivmedel 

var skillnaden inte lika stor men marginalkostnaden var fortfarande högre för transportering 

på motorväg i städer än utanför städerna. Marginalkostnaden som används i Sverige gällande 

bil som använder bensin är, i 2010 års penningvärde, 0,25 SEK för tätort och 0,18 SEK för 

lansbygd, se Tabell 9 (ASEK 5:2). För lastbil som använder diesel är kostnaden 0,30 SEK 

respektive 0,25 SEK per fordonskilometer. Skillnaden mellan värdet gällande bil är inte lika 

stort i Trafikverkets värdering men det finns skillnad mellan bedömningarna. Olikheten i den 

teoretiska och empiriska bedömningen kan bero på vilka utsläpp som räknas med, hur 

uppskattningen har skett samt om de teoretiska siffrorna anger ett medelvärde för EU-

ländernas värdering. De värden som Weisbroad et al. (2009) presenterar kommer från ett EU-
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projekt med namnet IMPACT, vilket berör flera länders bedömning. Därför kan det finnas 

skillnader mellan Sveriges uppskattning och den som IMPACT har genomfört. För 

Trafikverket är de globala klimateffekterna beroende av CO2 utsläppen och värderas med 

grund i skatten för drivmedel (ASEK 5:2). Som Weisbrod et al. (2009) beskrev finns det flera 

sätt att värdera marginalkostnaden för utsläpp.  

VOLL som Trafikverket benämner hälsoeffekterna av investeringar i form av ökade utsläpp 

benämns som VOLY i teorin och står för samma sak. Trafikverket värderar VOLL genom 

VoSL (ASEK 5:2), vilket inte är optimalt enligt Desaigues et al. (2011). Desaigues et al. 

(2011) anser istället att SP-metoden CV är den mest lämpliga metoden för att värdera VOLY. 

Trafikverkets värdering av VOLL har ifrågasatts men ASEK 5:2 grundar sitt beslut på att det 

finns risker med utsläppen, på samma sätt som det finns risker att skadas eller dö i trafiken. 

5.2 Andra effekter 
Effekter som inte påverkar människan räknas inte med i CBA metoden. För att kalla 

någonting för en effekt av investeringen måste det finnas ett effektsamband mellan nyttan 

som befolkningen upplever och den fysiska investeringen anser Boardman et al. (2011). Trots 

det upplevs vissa värden, som påverkar befolkningen, vara svåra att kvantifiera. De värden 

som är svåra att värdera monetärt anser Weisbrod et al. (2009) vara miljö, hälsa samt bredare 

ekonomiska fördelar. Miljö värderas både monetärt och beskrivs även verbalt av Trafikverket 

(ASEK 5:2). De miljöeffekter som verbalt presenteras är påverkan på landskap, naturmiljö 

samt kulturmiljö. Det anses vara för svårt att kvantifiera de värdena på ett sätt som ger en 

rättvisande bedömning, då naturmiljö och landskap kan skilja sig relativt mycket åt från 

projekt till projekt (ibid.). Weisbroad et al. (2009) ser även dubbelräkning som ett problem 

vid värdering av miljöeffekter samt risken att missa konsekvenser av en investering. Det 

beskriver även ASEK 5:2 som ett problem, därför är rekommendationen att istället verbalt 

beskriva miljöeffekter när det finns risk att dubbelräkna eller missa effekter.    

Bredare ekonomiska fördelar inkluderas inte i CBA eftersom det anses finnas stora 

osäkerheter i den värderingen enligt ASEK 5:2. Osäkerheten uttrycker sig i form av chansen 

för dubbelräkning och risken att missa effekter. Teorin beskrev att effekterna av fler jobb, 

ökad produktivitet och andra effekter relaterade till infrastrukturprojekt kan vara mycket stora 

men de är svåra att värdera monetärt. Forskning pågår inom ämnet för att kunna inkludera 

effekterna i CBA (Weisbrod et al. 2009). De värden som redan är kvantifierade i en 

samhällsekonomisk kalkyl är också värdefulla. Det är drift och underhållskostnader, minskade 

biljettintäkter för att individerna byter färdmedel och investeringskostnaden.  

5.3 Samhällsekonomisk kalkyl 
Eftersom den totala nyttan för projekten som presenterades i avsnitt 4.4 skiljer sig åt kommer 

procent användas i resterande analys. Procentsatserna utgår ifrån värdenas del av den totala 

nyttan för projekten. Den totala nyttan är 155 miljoner SEK för P1, 1602 miljoner SEK för P2 

och 13 200 miljoner SEK för P3.  

 P1 P2 P3 

Restid resenärer 51 % 71,7 % 67,4 % 

Restid godstransporter 23,2 % 16,3 % 23,8 % 

Döda eller svårt skadade 23,2 % 3 % 1,6 % 

CO2 utsläpp 2 % - - 

Utsläpp luftföroreningar 0,6 % - 1,9% 

DoU kostnader - 9 % 5,3% 

Tabell 13: Monetär värdering i relation till total nytta. 
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I Tabell 13 syns det tydligt att teorin angående att tidssparande är den viktigaste och största 

nyttan med ett vägprojekt stämmer. För alla tre projekt är tidssparandet för resenärer den 

största nyttan i procent. Därefter kommer sparad tid för godstransporter. Totalt är 

tidssparandet för resenärer och godstransport 74,2 procentenheter för P1, för P2 är det 88 

procentenheter samt 91,2 procentenheter för P3. Tidssparandet för resenärer och 

godstransporter innehåller åktid, anslutningstid, bytestid, komfort, produktivitet, 

resekostnader, tidsvärden för godstransport, restidsosäkerhet, förseningar och trängsel (ASEK 

5:2).    

Trafiksäkerheten består av en minskad totalkostnad för skadade och döda i trafiken i form av 

riskvärdering samt materiella kostnader. För P1 var den bedömda minskningen av DSS 0,1 

per år, för P2 0,5291 per år och för P3 bedömdes minskade DSS uppnå till 5,36 per år. Trots 

att P3 är det projekt som leder till flest räddade personer i trafiken är det den minsta delen 

procentuellt i dess NPV-uträkning, på grund av att den totala nyttan är högre för P3 än de 

andra projekten.  

Miljöeffekterna i kalkylen, både luftföroreningar och CO2, ökar eller minskar som 

konsekvens av investeringarna. För P2 anses båda utsläppen öka när projektet är genomfört, 

på grund utav ökad transport av tunga fordon på vägen. För P1 anses miljöeffekterna i form 

av utsläpp minska och därför ses effekterna som nyttor istället för kostnader. I P3 förväntas 

luftföroreningarna minska men CO2 utsläppen öka jämfört med JA. Anledningen till 

luftföroreningarnas minskning anses höra till omfördelningen av trafik som investeringen 

leder till, från tätort till landsbygd (P3). I rekommendationerna från ASEK 5:2 står det att 

luftföroreningar inom tätort består av både lokala och regionala effekter och effekter på 

landsbygd endast värderades till de regionala effekterna, därför blir totalsumman av 

luftföroreningarna mindre med P3 än JA. Ökningen av CO2 beror på att fler fordon kommer 

trafikera vägen efter investeringen.  

DoU anses också ha nytta för P2 och P3. DoU är ingen nytta i sig men eftersom investeringen 

leder till minskade kostnader så blir nettoeffekten positiv. Nyttan av minskade DoU kostnader 

har en större relativ nytta än DSS för både P2 och P3. Det innebär att DSS är den minsta 

nyttan med både P2 och P3. Trots det leder P2 och P3 till att färre skadas och dödas i trafiken 

jämfört med P1, mätt i antal DSS. Det är en konsekvens av att de tre projekten har olika 

nettonytta.   
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6. Undersökningens resultat   
Studiens utgångspunkt har varit NPV-metoden och hur kvalitativa effekter, nyttan, kan 

värderas för att kunna tas upp som ett positivt kassaflöde i uträkningen. I det här avsnittet ska 

resultatet av studien presenteras genom att svara på de inledande frågeställningarna. 

Trafikverkets bedömning av kvalitativa effekters monetära värde liknar den teori som 

presenterats i uppsatsen, därför beskrivs i huvudsak empirisk data i det här avsnittet. 

 Hur ser kvantifieringen av kvalitativa värden ut angående vägprojekt för Trafikverket?  

Kvantifieringen av kvalitativa effekter sker genom metoden CBA. Utifrån de sex stegen som 

Trafikverket använder i sin CBA-metod och principer runtom får de fram ett nettonuvärde 

genom en bedömning av en investering. Utifrån Sveriges utbud och efterfrågan från 

befolkningen skapas rekommendationer för kvantifiering som ges ut av Arbetsgruppen för 

samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet (ASEK). 

Kvantifieringen grundas på trafikprognoser, forskning, undersökningar av betalningsvilja 

samt efterfrågan av nya investeringar från befolkningen. Även politiska beslut och skatter 

samt EU-kommissionens lagar och rekommendationer ligger till grund för kvantifieringen. 

Den monetära värderingen sker genom CBA-metoden för att värden som inte har ett 

marknadsvärde ska kunna prissättas genom så kallade skuggpriser. Prognoser visar hur 

trafiken kommer se ut om ett bestämt antal år och utifrån det kan nyttan kvantifieras. 

Kvantifieringen sker med hjälp av analysverktyg som räknar om effekter till siffror för att 

kunna ha med dem i NPV-uträkningen, även kallad den samhällsekonomiska kalkylen. 

Kvantifieringen sker med värden från befolkningens betalningsvilja, som i sin tur kommer 

från undersökningar från olika organisationer. SP-metoden är den metod som använts vid 

värdering av VTTS, VoSL och miljöeffekter för Trafikverket. De värdena bearbetas sedan på 

olika sätt för att ge den slutgiltiga kvantifieringen. Värdena som avgör marginalnyttan är ett 

resultat av aktuell forskning och undersökningar. Det leder till behovet att uppdatera ASEK:s 

rekommendationer och bedömningsmetodik en gång varje år. 

 Vilka värden kan vara värdefulla att kvantifiera vid bedömning av transportprojekt 

med fokus på väginvesteringar?  

Den största nyttan med en investering är tidssparandet för individerna som använder 

transportsystemet. Teorin benämnde tidssparandet som den viktigaste nyttan att ta med och de 

samhällsekonomiska kalkylerna i analysen visade att den största nyttan är just tidssparandet. 

Tidssparandet för privatpersoner och tidssparandet för godstransporter skiljer sig åt. VTTS för 

godstransporter kvantifieras i den mån tiden sparas för hela resan. Anledningen till det är 

svårigheten att avgöra vart på vägen som tid sparades om hela resan tog lika lång tid som 

innan väginvesterngen. Även om tid sparas på den nybyggda sträckan kan trängsel på en 

annan sträcka ändå leda till att resan tar lika lång tid som innan.    

Ett annat värde som anses vara värdefullt att kvantifiera är minskningen av skadade och döda 

i trafiken som en investering kan resultera i. I teorin beskrivs VoSL som ett av de svåraste 

värdena att uppskatta. Bedömningen skiljer sig åt mellan länder och även mellan olika 

bedömningar inom landet. För Trafikverket är trafiksäkerhet ett viktigt värde eftersom att 

deras trafiksäkerhetsarbete grundar sig i Nollvisionen. Investeringar inom väg ska bidra till att 

färre personer skadas svårt eller dör i trafiken, därför är säkerheten ett viktigt värde i 

Trafikverkets kalkyl. 

Miljöeffekter är viktiga att värdera utifrån de miljömål som är uppsatta för landet samt inom 

EU. Trots det har empirin visat att de negativa miljöeffekterna inte alltid minskar med en 

investering. Om nyttan för befolkningen ökar när en investering genomförs och fler trafikerar 
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vägen leder det till ökade utsläpp och ökad miljöpåverkan samtidigt som nyttan av sparad tid 

kan öka.  

 Vilka faktorer kan värderingen av nytta grundas på i en samhällsekonomisk kalkyl? 

Nyttan av att spara tid behandlar inte bara minskning av körtid. Sparad tid värderas även i 

form av bytestid och anslutningstid för bussresor. Värderingen av den totalt sparade tiden 

beror i sin tur på syfte med resan, om det är en privatresa eller tjänsteresa, hur lång den är, 

längre eller kortare än tio km samt vilket färdmedel individen färdas i. Produktivitet i det 

valda färdmedlet, inkomst, komfort samt osäkerheter med resan i form av bland annat trängsel 

påverkar värderingen av nyttan för individerna.     

De faktorer som är viktiga vid värdering av VoSL är både materiella och immateriella 

kostnader för individerna. Det är betalningsviljan från befolkningen att minska olyckor och 

dödsfall som ger en del av det totala värdet, nämligen riskvärderingen. Nyttan av att 

trafiksäkerheten ökar värderas utifrån antalet färre DSS som investeringen prognostiseras leda 

till. VoSL består även av materiella kostnader som har ett marknadsvärde, vilket bland annat 

är skada på egendom, ambulanskostnad, vård och försäkring. Värderingen skiljer sig mellan 

lindrig och svår skada gällande både riskvärderingen och de materiella kostnaderna. 

Uppskattningen sker utifrån ett index men det är betalningsviljan hos befolkningen som ligger 

till grund för input i index.   

Faktorerna som tas hänsyn till vid värdering av miljöeffekter är kvantiteten av varje ämne 

(Sox, NOx, VOC, PM2,5 samt CO2) som släpps ut. Vart utsläppen sker, hur stor del av 

befolkningen som påverkas av utsläppen och hälsoeffekter påverkar värderingen av varje typ 

av utsläpp. Det är utsläppens effekt på individer i form av försämrad hälsa och andra 

konsekvenser som värderas, genom VOLL för Trafikverket.    

6.1 Undersökningens slutsats 
Visionen som Trafikverket arbetar efter är att skapa ett transportsystem där medborgarna kan 

ta sig fram tryggt, smidigt och grönt. Det är de kvalitativa effekterna som görs om till 

monetära siffror i deras NPV-uträkning. Trygghet kvantifieras i form av trafiksäkerhet, 

smidigheten som sparandet av tid för alla trafikanter och grönt innebär att hänsyn tas till 

miljöeffekterna av en investering.  

Monetär värdering av kvalitativa effekter i en NPV-uträkning är beroende av landets egna 

rekommendationer, lagar och skatter. Det finns inga universella värden som används för 

bedömning av nytta. Det är befolkningen i det specifika landet som avgör hur stort värde en 

ökad nytta har, genom deras preferenser som bearbetas och används till rekommendationer. 

Trafikverket kvantifierar de effekter som tidigare forskning visat vara viktiga att värdera 

monetärt för väginvesteringar. Effekterna som kvantifieras och faktorerna bakom värdet 

stämmer överens mellan tidigare forskning och Trafikverkets tillämpning. Värderingen av de 

kvalitativa effekterna har sin grund i befolkningens betalningsvilja som erhålls genom 

undersökningar för att sedan bearbetas på olika sätt och uppskattas per enhet, kilo eller timme 

och olika prisnivåer. Prognoser för framtida trafik bestämmer den totala nyttan av 

investeringen, tillsammans med rekommenderade värden från ASEK 5:2. 

Den här studien har visat hur NPV-metoden kan användas även om inte samtliga effekter av 

en investering är kvantitativa från början. En monetär värdering behövs för att uträkningen av 

nuvärde ska kunna genomföras. Studien har även visat vilka faktorer som är grunden för 

värderingen av tid, trafiksäkerhet och miljöeffekter. Det är de tre värdena som kvantifieras. 

Värden som Trafikverket använder har redovisats och anledningen till värdenas storlek har 
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presenterats. Trafikverkets hantering av kvalitativa effekter i den samhällsekonomiska 

analysen har diskuterats med grund i teorin och en helhetsbild av vilka värden som är viktiga 

att kvantifiera har erhållits. Likheterna mellan empiri och teori har uppmärksammats och det 

har visat sig att Trafikverket använder tidigare forskning, rekommendationer och 

undersökningar inom Sverige för att erhålla de värden som behövs för att en beräkning av 

nettonytta ska vara möjlig. Varje land har en egen bedömning av nytta från väginvesteringar 

och studien har visat hur det går till i Sverige, med Trafikverket som undersökningsenhet.   

Författaren anser att generaliseringar är svåra att göra utifrån studiens teori och empiri, 

eftersom teorin har visat relativt stora skillnader i värden mellan länderna, se Tabell 1 och 

Tabell 2. Genom teorin uppkom även kunskap om att varje land gör sina egna bedömningar 

av värden och att ländernas utveckling av en VTTS bedömning är i olika stadium. Eftersom 

endast Sverige undersökts är en generalisering inte möjlig. Anledningen till att Trafikverket 

inte använder HEATCO anses vara att omfattande förändringar i kalkyleringen skulle behöva 

genomföras. Författaren anser att skillnaderna är en avgörande anledning till om andra länder 

också väljer att avstå från rekommendationerna. Skillnaderna kan bero på befolkningens 

preferenser, faktorer bakom värderingarna samt aspekter som inte har undersökts i den här 

studien.  

Studien har visat vissa likheter mellan exempelvis Sverige och Irland, genom värdena för 

VTTS (Tabell 1 och 2), men bakgrunden till varför värdena är lika behöver undersökas innan 

en generalisering kan genomföras. En liknande undersökning, med samma teoretiska 

bakgrund, skulle kunna genomföras i ett annat land för att se skillnader och likheter mellan 

teori och den empirin som kan samlas in där. Efter en sådan undersökning skulle grunden för 

generaliseringar vara bättre och möjligheten till att finna likheter större.  

6.2 Förslag till framtida forskning 
Utifrån slutsatsen ovan föreslås en undersökning av monetär värdering inom andra EU-länder. 

Om värdena som kvantifieras och faktorerna bakom värderingen liknar Trafikverkets 

värdering kan andra slutsatser dras. Ett annat förslag är att göra en mer omfattande jämförelse 

mellan olika projekt som Trafikverket genomfört för att se om nyttan av tidssparande alltid är 

störst, eller om det finns andra effekter som kan vara viktigare för andra typer av projekt. En 

liknande studie kan med fördel genomföras gällande järnväg, luftfart eller sjöfart, för att se 

skillnader och likheter mellan NPV-uträkningarna och den monetära värderingen för andra 

färdmedel.  

Ett annat förslag för framtida forskning är att undersöka om betalningsviljan för att spara tid 

är lika stor i olika delar av landet. En hypotes som författaren utgått från i analysen är att det 

finns skillnader då marginalnyttan för sparad tid är sammankopplad med inkomst. En studie 

som undersöker ifall det finns skillnader inom landets städer gällande VTTS och om det leder 

till systematiska fel i bedömningen skulle kunna vara en fortsättning av den här studien.   
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