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Förord

Denna rapport har tagits fram av Vägverket Konsult i Umeå i samarbete
med Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (). Projek-
tet har genomförts av Jouko Säisä, Lars Westin, Agnes von Kock, Peder Ax-
ensten och Susanne Sjöberg.

Vi vill tacka Leif Alfredsson, Lennart Andersson, Andreas Asplund,
Björn Johansson, Eugen Karlsson, Mikael Gerklev och Hans-Göran Petters-
son som lät sig intervjuas inom ramen för projektet.

Vi vill även tacka Per Eriksson vid Vägverket Region Norr för många
värdefulla kommentarer på studien. Per Eriksson har även varit ansvarig
upphandlare för projektuppdraget.

Slutligen vill vi tacka Vägverkets forskningsråd (Utvecklingsområde
) för att de ställt resurser till förfogande för studiens genomförande.

Jouko Säisä
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Inledning

Vägverket svarar för skötseln och utvecklingen av det svenska vägnätet. Bris-
ter i vägnätet kan av ekonomiska orsaker oftast inte åtgärdas så snart som
de identifieras, utan de rangordnas enligt den samhällsekonomiska nytta de
har i förhållande till den investering de kräver. Det mått Vägverket använder
för att rangordna är nettonuvärdeskvoten för projektet. Denna är ett mått
på hur mycket bättre, i samhällsekonomisk mening, vägnätet skulle bli om
projektet utförs jämfört med om det inte utförs – i förhållande till investe-
ringskostnaden. De samhällsekonomiska kostnader, såsom förseningar, fler
olyckor etc., som uppstår i samband med genomförandet ingår inte i net-
tonuvärdeskvoten så som den idag beräknas. En annan effekt av det faktum
att dessa kostnader aldrig beräknas är att det inte heller finns något formellt
förfarande för att minimera dem. Det finns studier, bland annat Lindahl
(), som visar att dessa samhälleliga kostnader kan vara betydande.

För att identifiera de trafikstörningar och andra samhälleliga kostnader
som uppkommer vid åtgärder i vägtransportsystemet samt hur dessa stör-
ningar hanteras dels ”på plats”, dels i Vägverkets styrning av projekten, ut-
fördes ett antal intervjuer med personer i nyckelpositioner i Region norr:
Leif Alfredsson (projektledare), Lennart Andersson (driftledare), Andreas
Asplund (projektledare), Björn Johansson (upphandlare), Eugen Karlsson
(projektledare) och Hans-Göran Pettersson (upphandlare). Inför intervju-
erna sammanställdes en intervjuguide. (Se bilaga .)

De intervjuade identifierade ett antal trafikstörningar som uppstår vid
trafikomläggningar:

✗ Fordonskostnadsförändringar. Förutom högre bränsleförbrukning
och allmänt fordonsslitage förekommer även punkteringar, trasiga fäl-
gar och stenskott. Vägverkets regler är idag inte entydiga när det gäller
kvalitén på den vägstandard som ska gälla vid tillfällig omläggning av
trafik.

✗ Försämrad åkkomfort.

✗ Tidsförlust. Denna värderas olika beroende på om den är i förväg känd
(d.v.s. är en ren väntetid) eller om den är oväntad (att den är en stör-
ning).

✗ Olyckor. Osäkra skattningar gör det svårt att värdera denna kostnad.
Förutom trafikolyckor vid själva byggområdet kan eventuella försening-
ar ge upphov till olyckor längre fram i resan. Särskilt yrkestrafikanter
upplever att de ”till varje pris” måste hålla en viss ankomsttid och oför-
utsedda tidsförluster ska då köras igen, vilket naturligtvis resulterar i för-
höjd olycksrisk. Att nå ut med information om trafikomläggningar kan
minska detta problem.

✗ Försämrad tillgänglighet och kundbortfall. Näringsidkare kan få kund-
bortfall under omläggningstiden p.g.a. försämrade tillfartsvägar. Trafi-
kanter kan (tvingas) välja andra butiker, vilket innebär en ökad trafikant-
kostnad.
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✗ Även fotgängare och cyklister drabbas av omläggningar i de fall dessa är
i närheten av tätorter.

✗ Intrångseffekter. Störningar och slitage kan uppstå i bebyggelse och kul-
turmiljöer.

✗ Underhållsentreprenörer uppger att vid ostört arbete bedöms kostna-
derna sjunka med ca  procent.

Syftet med intervjuerna var även att utröna huruvida trafikantaspekter
omfattas av upphandlingen och ifall de är explicita i upphandlingsunderla-
gen. Generellt sett så omfattar projektledarens ansvar även upphandling av
entreprenör, men ofta bistår en upphandlare med hjälp att upprätta upp-
handlingsunderlag samt att utvärdera offerter. I detta underlag sägs inget
om trafikanordningsplanen, det vill säga hur trafik leds om, hur skyltning
ska ske etc. En sådan plan upprättas av entreprenören. Vägverket måste se-
dan godkänna att denna plan överensstämmer med alla föreskrifter vad gäl-
ler skyltning, arbetsskydd, m.m. Det finns idag inga nationella föreskrifter
angående vilken standard omledningsvägar ska ha. Däremot har en del re-
gioner tagit fram egna riktlinjer, bl. a. Region Mitt (Se bilaga ). Vägverket
överlåter således till entreprenören att klara kraven angående vägtrafikanter-
nas merkostnader under åtgärdstiden.

Vid intervjutillfällena diskuterades även vilka objekt som kunde vara in-
tressanta att detaljstudera med avseende på samhälleliga merkostnader un-
der byggtiden. Dessa kostnader är naturligtvis större ju mer trafik som pas-
serar objektet och ju längre byggtiden är, vilket speglas av de föreslagna väg-
objekten. De projekt som nämndes var:

✗ Nordmaling–Y länsgräns. Ombyggnad av -meters väg till +-väg. Två
alternativa trafiklösningar finns. Det ena innebär omledning på andra
vägar medan det andra är att låta trafiken gå kvar under åtgärden.

✗ Kåge–Byske och Skellefteå–Kåge. Dessa projekt genomfördes på en tungt
trafikerad vägsträcka och byggtiden uppgick till ett par år.

✗ Bygge av planskild korsning vid Sunderbyn. Objektet är ett typiskt punk-
tobjekt med omledning runt byggplatsen. Vägsträckan är tungt trafike-
rad.

Det visade sig att det första projektet ”Nordmaling–Y länsgräns” var
lämpligt att ha som utgångspunkt för det fortsatta arbetet eftersom det här
fanns två relevanta trafikalternativ att analysera.

En generell slutsats från intervjuerna var att förutsättningarna på en gi-
ven plats ofta styr vilken typ av trafikomläggning som är optimal. Det häv-
das att det under dagens förutsättningar sällan finns alternativa lösningar
som kan ställas mot varandra. Däremot finns det ofta åtgärder som kan
vidtas för att minimera trafikantmerkostnaderna i varje givet fall. I nulä-
get finns egentligen varken incitamentsstrukturer eller formaliserade beräk-
ningsmetoder för att bestämma och genomföra sådana åtgärder.

I någon mening kan antalet klagomål i samband med ett vägobjekt vara
ett mått på trafikantstörningar. Vid ett projekt alldeles söder om Umeå pro-
vade Vägverket att satsa hårt på information. I god tid kontaktades åkerier
och man gick ut med annonser i lokalpressen. Trafikanter och åkerier kunde
ringa en informationsansvarig, som fanns på projektplatsen, och få aktuell
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information. Detta menade man från Vägverkets sida minskade klagomålen
väsentligen.

Under intervjuerna framfördes även synpunkter på , det kalkylverk-
tyg som Vägverket använder för samhällsekonomiska beräkningar.  är
ett bra verktyg för att strukturera arbetet men är fortfarande något trubbigt.
En del samband är föga signifikanta. Det är därför viktigt att beskriva såväl
problem som kunskapsläge både i kvalitativa och kvantitativa termer.

Mot ovanstående bakgrund är syftena med det arbete som presenteras i
denna rapport att

✗ Diskutera hur trafikantnyttor och entreprenörskostnader teoretiskt han-
teras idag och skulle kunna hanteras i en utvidgad samhällsekonomisk
kalkyl.

✗ Demonstrera ett tillvägagångssätt för hur trafikantmerkostnader kan
hanteras i -kalkylen.
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Tidigare studier

Tidigare studier behandlar problemområdet som sådant samt hur trafikan-
ters värdering av trafikstörningar ska värderas. Dessutom diskuteras olika
sätt att förändra upphandlingsförfarandet så att trafikantstörningar och ex-
terna effekter påverkar upphandlingens utfall.

I ett antal studier av svenska förhållanden, t.ex. Kronborg (), Lin-
dqvist (), Svensson () och Lindahl () har konsekvenserna för
trafikflödet vid vägbyggen diskuterats. Lindqvist () redovisar en beräk-
ning av privatbilisters värdering av oförutsedda förseningar medan Lindahl
() även uppskattar tidsförluster för lastbilar och busstrafikanter. I Karls-
son () diskuteras även förlorad trafikantnytta vid dispenstransporter,
ett problem som metodmässigt är relaterat till det vi här diskuterar.

Lindahls sammanfattande slutsats är att den samhällsekonomiska kost-
naden vid ett vägbygge kan vara betydande även om osäkerheten vid beräk-
ningarna av tidsvärden i dessa sammanhang är betydande.

Lindahl () diskuterar hur upphandling ska genomföras. Han konsta-
terar att Vägverket bör utforma anbuden så att en belöning eller kompensa-
tion ges till entreprenörer som organiserar vägprojekten så att projekttiden
minskar och därmed även olägenheterna reduceras.

Den metod som diskuteras kommer från Storbritannien och benämns
”lane rental”. I metoden inkluderas samhällets kostnad för intrånget på
vägområdet i investeringskostnaden. Entreprenören betalar en avgift varje
gång en störning i trafiken uppstår till följd av ett vägbygge eller liknan-
de. Entreprenören hyr således vägbanan av Vägverket under åtgärdstiden.
Hyran bestäms av vägtyp och trafikvolym. Det kan således vara olika hyra
under dygnet.

”Lane rental” tenderar således att förkorta projekttiden och att leda till
en minimering av antalet störda trafikanter. Metoden fungerar bäst när det
inte är aktuellt att leda om trafiken utanför vägen, t.ex. när det finns flera
körbanor och frågan för entreprenören är hur många körbanor och under
hur lång tid dessa ska vara avstängda.

Däremot innebär den inte med säkerhet att de alternativ som väljs är
samhällsekonomiskt effektiva. För att minimera intrånget på vägområdet
kan entreprenören välja en omledning utanför vägområdet eller på andra
närliggande vägar som skapar negativa intrångseffekter i omkringliggande
bebyggelse. För att metoden ska fungera måste även sådana alternativ vara
kopplade till en hyra för entreprenören.

För att ytterligare stimulera entreprenörerna att förkorta byggtiden kan
en bonus kopplas till projektets genomförande i relation till den upphandla-
de tiden så att ett snabbare avslut ger ersättning i relation till den uppkomna
trafikantnyttan. Givetvis kräver detta en kvalitetssäkring så att erforderliga
miljö- och säkerhetskrav även uppfylls.
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Teoretisk diskussion om vägåtgärder och
trafikantmerkostnader

Vi tänker oss en upphandling av underhåll eller investeringskaraktär längs
en vägsträcka där det gäller att återställa vägen till normal standard. Vi kan
även tänka oss andra typer av åtgärder där vägbanan stängs av, till exempel
trafiksäkerhetsåtgärder. Antag att projektet har specificerats av Vägverket
och upphandlas. De anbud som lämnas in har samtliga specificerat en pro-
duktionskostnad för åtgärden, betecknad Ci , där i står för anbudsgivarna.
För enkelhets skull antar vi att den angivna produktionskostnaden, föru-
tom kostnaden för själva åtgärden, även fångar samtliga aspekter av dagens
upphandlingar när det gäller entreprenörens egenskaper, dvs. kvalitetspo-
äng, miljökrav etc.

I produktionskostnaden Ci ingår såväl kostnaden för själva åtgärden som
de kostnader entreprenören har för att ge trafikanterna tillgång till alterna-
tiva vägar under åtgärdsfasen. Det innebär att Ci kan delas upp i två delar,
en ”ren” åtgärdskostnad vilken består av de produktionskostnader åtgärden
kräver i ett fall där ingen trafik rör sig på vägen under genomförandeperio-
den. Något som därmed liknar förutsättningarna vid nyinvestering när en
helt ny väg dras. Vi definierar varje entreprenörs kostnader för den delen
som ci .

I flertalet åtgärder uppstår däremot under perioden dessutom kostnader
i form av trafikomläggningar, stängda vägar, nya körbanor etc. De kostnader
som uppstår för omledning och hantering av trafiken under åtgärdstiden
för anbudsgivare i betecknar vi med αi . Den kostnaden är t.ex. beroende
av entreprenörens val av arbetsmetod, tillgängliga alternativa vägsträckor
– d.v.s. hur tätt vägnätet är – och vilka typer av intrångseffekter som kan
uppstå. På en flerfilig väg med överkapacitet kan det räcka med att stänga
en fil och leda trafiken på andra filer. Eftersom entreprenören idag även tar
den kostnaden innebär det att

Ci = ci +αi ci ,αi ≥ 0 ()

Ett anbud från entreprenör i omfattar därmed dessa båda delar av to-
talkostnaden Ci . Problemet för Vägverket är att välja det anbud som löser
problemet A.

Problem A: Finn
Ĉi = minci +αi ; ∀i. ()

De anbudsgivande entreprenörerna har valt arbetsupplägg för åtgärden
när de utformar sina anbud så att deras totalkostnad blir attraktiv för Väg-
verket. Givetvis är anbudet även utformat så att de ska kunna genomföra åt-
gärden på ett sådant sätt att de egna resurserna utnyttjas bäst. I detta ingår
hänsyn till arbetsmiljön för de anställda, men även att trafikomledningen
sker på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som en effektiv total produktions-
lösning skapas.
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Arbetsmiljökraven regleras i lag och bevakas ofta av de anställda, deras
fackförening samt av Vägverket. När det gäller trafikanternas merkostnader
och reaktioner på omledningen av trafiken tas klagomål emot av Vägverket.
Däremot finns vanligen inget reglerat i upphandlingsunderlaget som ger
entreprenören ekonomiska incitament att välja ett upplägg som minimerar
merkostnaderna för trafikanterna under åtgärdstiden.

För att introducera dessa kostnader i analysen antar vi att den genera-
liserade resekostnaden för en trafikant när denne trafikerar vägsträckan är
densamma för samtliga trafikanter och lika med u. Det är den kostnad som
gäller när åtgärden ska vidtas. Underhållsåtgärden vidtas för att den kostna-
den ökat till en oacceptabel nivå t.ex. på grund av gropar, spårighet, bristan-
de hållfasthet etc. Denna kostnad är tidsberoende och ökar med tiden på
grund av slitaget. Den generaliserade kostnaden när vägen är i bästa skick,
d.v.s. det mål underhållsåtgärden syftar till att uppnå, är ū < u.

Den ökade kostnaden för en enskild trafikant att färdas längs sträckan
under åtgärden betecknas med β , varför den nya trafikantkostnaden under
åtgärden blir u+β . Storleken på β är som nämnts relaterad till vilka alterna-
tiv som finns och vilken typ av åtgärd som vidtas för att leda om trafikanter-
na. I Figur  antas den för enkelhets skull vara konstant under hela åtgärds-
perioden från t0 till t1, vilket alltså inte behöver vara fallet. Pågår åtgärden
under en längre tid är det möjligt att kostnaden ökar under åtgärdsperioden.
Med introduktionen av β får den så kallade sågtandskurvan, som framgår,
ett delvis nytt utseende. Efter att åtgärden har genomförts och trafiken åter
släppts på vid tidpunkt t1 är vägen i bästa skick och reskostnaden är åter ū.

Figur . Trafikantkostnader före, under och efter en åtgärd.

Mellan t1 och t2 behåller vägen den bästa standarden för att därefter bör-
ja förslitas och en ny åtgärdsperiod kan skönjas. För att bedöma den förlo-
rade trafikantnyttan krävs att separata värderingar göras av tidsvärden m.m.
vid störningar av den typ som underhåll genererar. Det kan tänkas att dessa
skiljer sig från andra störningar om trafikanterna förstår att störningen är
nödvändig för att vägen åter ska bli bra. Men vi vet relativt lite om detta.

Samtidigt innebär det att kostnaden för omledning av trafiken är kopp-
lad dels till storleken på trafikanternas merkostnader under åtgärden, dels
till antalet drabbade trafikanter. Vi betecknar kostnaden för omledningen
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α (T,β ), där T betecknar trafikvolymen per tidsenhet på vägen – en om-
ledning med mycket trafik behöver underhållas mer än en med låg trafik.
En extrem omledningsinsats motsvarar insatser som medför att β är noll. I
det fallet märker trafikanterna inte av underhållsinsatsen så mycket att den
leder till en merkostnad. Reduktion av antalet körbanor på en väg med be-
tydande överkapacitet kan vara ett sådant exempel. Vanligen märker dock
trafikanten av underhållsåtgärden, varvid β är positiv.

Det är troligt att för en given trafiksituation, sjunker kostnaden för att
minska den olägenhet trafikanterna upplever med storleken på den olägen-
het som accepteras. Detta illustreras i Figur , nedan.

αi(T,β)

β

Figur . Samband mellan kostnaden för omledningen, αi , och trafikantkostnaden
p.g.a. omledningen, β .

För att helt eliminera en olägenhet kan det i princip krävas att en helt ny
väg anläggs eller att kompenserande åtgärder vidtas före eller efter den plats
där åtgärder genomförs. Formellt antar vi således att

α = α (T,β ) ; där
δα

δβ
≤ 0 och

δα

δT
≥ 0. ()

Vi kan även observera att β vanligen beror av T , d.v.s. β = β (T) med
δβ

δT ≥ 0. Vi antar dock här, för enkelhets skull, att δβ

δT = 0.
Då vi nu synliggjort vägtrafikanternas ytterligare kostnader till följd av

en trafikomläggning, kan vi även göra dessa kostnader till en variabel i upp-
handlingen. Vägverket skulle kunna hävda att dessa inte får överskrida β̄ .

Det nya problem som anbudsgivarna skulle möta och som Vägverket
skulle formulera är i detta fall:

Problem B: Finn, givet att β ≤ β̄ ,

Ĉi = minci +αi (T,β ) ; ∀i. ()

Eftersom det alltid finns en grad av unikhet i varje underhållslösning
skulle man kunna vänta sig att olika entreprenörer väljer lösningar som
kombinerar underhållskostnaden med omledningskostnaden på bästa möj-
liga sätt, givet den nya restriktionen. Den totala trafikantmerkostnaden blir
i detta fall d(T,β ) = βT ≤ β̄T = d(T, β̄ ).

Den totala trafikantkostnaden är en funktion av trafikvolymen T på
vägen och storleken på trafikantmerkostnaden β vid olika åtgärder:
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d = d(T,β ) ; där
δd
δβ

≤ 0. ()

Andra kostnader som givetvis kan introduceras är t.ex. intrångskostna-
der som drabbar andra än vägtrafikanterna. I problem B finns däremot ing-
et som begränsar den tid som trafikanterna drabbas av merkostnaden eller
som ger entreprenören incitament att förkorta den tid störningen pågår. Ne-
dan introducerar vi därför en sådan total kostnad i anbudskostnaden. Här
får rt vara en koefficient, 0≤ rt ≤ 1, för hur stor del av den tidsberoende
trafikantkostnaden vid tidpunkten t, di,t (T,β ), som ska ligga på entrepre-
nören i under en viss tidsperiod t. I en konkret hyressättning kan denna
förenklas till en faktor som är relaterad till olika typer av åtgärder och tiden
på dygnet. Den nya entreprenörskostnaden blir därmed

ci +αi (T,β )+∑
t

rt ·di,t (T,β ) . ()

Hyrans storlek kan sättas på lämplig nivå och behöver inte vara . När
kontraktet med entreprenören väl är underskrivet bör entreprenören kunna
göra en vinst på att omorganisera verksamheten för att sänka den faktiska
hyreskostnaden. Det medför i sin tur att vid en riktig prissättning kan väg-
trafikanternas faktiska merkostnader understiga den förväntade merkostna-
den vid upphandlingen. Genom valet av rt bestäms hur den totala trafikant-
merkostnaden fördelas på entreprenören respektive trafikanterna:

di,t (T,β ) = rt ·di,t (T,β )+(1− rt)di,t (T,β ) .
Entreprenörens kostnad måste användas för att kompensera trafikanterna.

Vi har hittills enbart betraktat underhållsprojektets kostnadssida. Proble-
met kan analyseras som en del i en vidare analys om när underhåll ska ge-
nomföras överhuvudtaget samt som en investeringssituation. En traditio-
nell nettonuvärdeskvot beskrivs av

NNK =
B−C

C
. ()

Där är B nuvärdet av projektets vinster medan C är nuvärdet av dess
kostnader. Denna kostnad är baserad på de uppgifter som entreprenörerna
uppgivit i Ĉi . En upphandling av en investering där hänsyn tas till den för-
lorade trafikantnyttan m.m. vid omledning under åtgärdsperioden skulle
leda till följande utvidgade kalkyl:

NNK∗ =
B

[
∑
t
(1− rt)di,t (T,β )

]
−C

[
ci +αi(T,β )+∑

t
rtdi,t (T,β )

]
C[ci +αi(T,β )]

. ()

Ovan representerar B(∑t (1− rt)di,t (T,β )) nuvärdet av intäkterna justerat för
den reduktion som uppstår under åtgärdsperioden. Det innebär att projekt som
inte drabbar trafikanterna får ett försteg. Nuvärdet av kostnaderna representeras
av C, där uttrycket inom parentesen tar hänsyn till de kostnader som uppstår för
entreprenören för olika omledningslösningar. Här finns även som en tredje term
eventuella väghyror.

En första observation är att om denna nya kvot inbegriper samtliga intäkter och
kostnader under en investeringsåtgärds hela livstid prioriteras projekt som redan
från början ger lägre merkostnader för trafikanterna än andra projekt. Därmed kan
projekt som erbjuder goda grundåtgärder kunna komma att prioriteras framför
projekt med omfattande och trafikantstörande löpande underhåll.
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Samtidigt ser vi från () och () att om entreprenören via en restriktion eller
en hyra får en tydlig kostnad för de merkostnader som uppstår för trafikanterna
skapas incitament att minska hyreskostnaden via ökade kostnader för ökad kvalité
under trafikomläggningen.

Teoretisk diskussion om vägåtgärder och trafikantmerkostnader 





Vägverkets samhällsekonomiska kalkyl

När Vägverket planerar och analyserar de ekonomiska förutsättningarna för en väg-
förbättring eller en nyinvestering görs en samhällsekonomisk kalkyl enligt den s.k.
-metoden. Den samhällsekonomiska kalkylen tillämpas i olika skeden i Vägver-
kets planeringsprocess. Syftet med en kalkyl är att värdera projektets förutsättning-
ar att generera trafikantnytta och därigenom dess förmåga att bidra till samhällse-
konomisk effektivitet givet den kostnad som projektet medför.

Vägverkets samhällsekonomiska kalkyl består kortfattat av följande steg:

. Definition av projektets förutsättningar, dvs. beskrivning av åtgärden samt de
förutsättningar som gäller för framtida resandeefterfrågan, betalningsviljan hos
trafikanterna för olika förbättringar, projektets ekonomiska livslängd, mm.

. Identifiering och kvantifiering av åtgärdens effekter, dvs. restids- och trafiksä-
kerhetseffekter, fordonskostnader och luftföroreningar. Dessa kvantifieras med
hjälp av kända effektsamband och olika prognosmodeller och ges en monetär
värdering.

. Investeringskostnaden och värdet av trafikantnyttan jämförs. Det innebär att
effekterna av åtgärden nuvärdesberäknas och jämförs med nuvärdet av investe-
ringskostnaden till den antagna räntan. Projektets nettonuvärdeskvot beräknas.
En åtgärd är samhällsekonomiskt lönsam om kvoten är positiv, givet gjorda an-
taganden i kalkylen.

Råder en budgetrestriktion för investeraren kan inte hur stora eller hur många
investeringar som helst genomföras. Den framräknade nettonuvärdeskvoten ut-
nyttjas då för att jämföra olika projekt under jämförbara kalkylförutsättningar. Oli-
ka investeringsobjekt kan således rangordnas och de projekt som ger den största
nyttan i förhållande till investeringskostnaden kan väljas.

Kalkylen utvecklas ständigt för att bättre stämma med teoretiska resultat och
empiriska observationer. I denna studie diskuterar vi konsekvenserna av att kalky-
len i dagsläget saknar möjligheter att ta hänsyn till den förlorade nytta, med andra
ord de merkostnader, som trafikanter åsamkas till följd av störningar i framkomlig-
heten under anläggningstiden vid vissa åtgärder.

En nyproduktion eller andra mer omfattande åtgärder på en väg kan medföra
betydande störningar för trafikanterna under själva anläggningstiden. Störningar-
na kan bestå av försämrad framkomlighet med fordonsskador, köer och försening-
ar som följd, förlängd körsträcka i de fall då trafiken måste ledas om, försämrad
komfort, ojämn trafikrytm, mm. Sådana direkta störningar kan i sin tur leda till in-
direkta effekter i form av ökade emissioner, ökad belastning på närliggande vägar,
kanske försämrad trafiksäkerhet, mm.

För vägprojekt där stora trafikflöden berörs och anläggningsarbetet pågår un-
der längre tid kan dessa trafikantmerkostnader sannolikt bli betydande. Beroende
på hur trafikflödena hanteras varierar trafikantmerkostnaderna, men även entre-
prenörens kostnader. Leds trafiken från sträckan där anläggningsarbetet pågår och
entreprenören kan arbeta utan störning från trafik kan vägprojektet sannolikt fär-
digställas med lägre kostnader och under kortare tid jämfört med om det går trafik
på åtgärdad sträcka under anläggningstiden.

Samtidigt ökar trafikantmerkostnaderna när trafiken leds om med längre res-
tider, ökade olyckor, större utsläpp, mm som följd. Ökade trafikantmerkostnader
uppkommer även om trafiken får gå på åtgärdad sträcka, bland annat beroende på
längre restider och försämrad komfort.

Beräkningar av hur trafikantmerkostnader och entreprenörskostnader påverkas
beroende på om trafiken leds om eller får gå kvar på åtgärdad sträcka måste göras
från fall till fall. Blir trafikantmerkostnaderna större vid en omledning jämfört med
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om trafiken får gå kvar på åtgärdad sträcka, och överskrider den eventuella ökning-
en de minskade entreprenörskostnaderna?

Vid två olika kalkyltillfällen är detta av intresse. För det första kan kalkylen
tillämpas inom ramen för en enskild åtgärd. Det gäller då att optimera trafikflöden
och minimera anläggningskostanden under objektets anläggningstid, dvs. hålla ne-
re trafikantmerkostnaderna samtidigt som hanteringen av trafikflöden inte skall
innebära ökade kostnader för entreprenören.

För det andra blir kalkylen intressant vid jämförelse av olika nyinvesteringar
och vid jämförelsen mellan olika projektupplägg. Med nuvarande kalkylmetodik
kan projekt som har en lägre investeringskostnad initialt men fler och längre under-
hållstider med åtföljande trafikstörningar värderas högre än ett projekt som redan
från början utformas så att underhållet begränsas under dess livstid men kanske till
priset av en högre anläggningskostnad.
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Trafikanteffekter i den samhällsekonomiska
kalkylen

De trafikanteffekter som hanteras i den samhällsekonomiska kalkylen diskuteras
nedan i relation till de störningar som kan uppstå i samband med åtgärder på väg.

Restidskostnader

Restidskostnader kan uppkomma antingen genom att trafikanternas leds på alter-
nativa vägar, befintliga eller tillfälliga, förbi arbetsplatsen vilket ofta innebär en om-
väg eller att hastigheten är sänkt på sträckor där arbete pågår. Kombinationer av
dessa kan även förekomma. Till exempel kan en tillfällig väg ha låg hastighet eller
att hastigheten på befintliga omledningsvägar sänks på grund av ökat trafiktryck
och mindre god standard på vägen. För dessa fall blir restidskostnaderna en sum-
ma av förlängd färdväg och nedsatt hastighet.

Tidsvärderingar skiljer sig åt ifall förseningen är förväntad eller om den är oför-
utsedd. En oförutsedd försening värderas högre, varför det är viktigt för Vägverket
att informera om var vägbyggen pågår. Denna effekt tas dock inte med i de fortsatta
beräkningarna.

Fordonskostnader

Ökade fordonskostnader hänger samman med förlängd resväg, men även med för-
ändrat körförlopp. I fordonskostnader ingår kostnader för drivmedel, däckskost-
nader, reparationer, komponentförslitning samt värdeminskning och kapitalkost-
nader. I exemplen nedan antas de huvudsakliga kostnadsförändringarna ligga på
kostnader för drivmedel och däckskostnader.

Regler för minsta vägstandard på omledningsvägar och sträckor där vägarbete
pågår skulle med all sannolikhet minska fordonskostnader relaterade till fordons-
skador. Dessa regler skulle användas i bedömningen av trafikanordningsplanen.

Godskostnader

Godskostnader är relaterade till restimmar och godsvärde. Godskostnaderna diffe-
rentieras i en uppdelning av lastbilar med och utan släp. I exemplen nedan innebär
en omledning eller nedsatt hastighet att tidvärdet ökar och därmed ökade godskost-
naderna.

Olyckskostnader

Olyckor i samband med byggnationer är svåra att utreda för de fall där hastigheten
sänks eller trafiken leds om till en tillfällig väg. Ofta innebär det sänkta hastigheter
och ökad försiktighet, varför olycksrisken kan antas minska något. Dock, arbete
på och i anslutning till en trafikerad väg innebär alltid olycksrisker för dem som
arbetar på vägen.
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Vid en omledning av trafik på befintliga vägar kan olycksriskerna räknas fram.
Vid en sådan analys får det antas att olycksrisken på det avsnitt där vägarbetet på-
går är lika med noll eftersom ingen trafik går där, även om olyckor kan ske med
arbetsfordon.

En annan typ av olyckor som kan uppstå till följd av vägbyggnad är då förlorad
tid ska köras igen. Särskilt yrkestrafiken upplever att de måste hålla en viss ankomst-
tid ”till varje pris”. Oförutsedda tidsförluster ska då köras igen, vilket naturligtvis
resulterar i förhöjd olycksrisk. Att nå ut med information om trafikomläggningar
och vägarbeten kan minska detta problem.

Miljökostnader

Miljökostnader hanterar de förändrade utsläpp som ett vägarbete genererar. Miljö-
kostnaderna är relaterade till den sträcka fordonet kör, hastigheten och körförlop-
pet. Hastighet och körförlopp är av betydelse när utsläppseffekter skall beräknas
för fall då trafiken går på befintlig väg där arbete pågår.

För fall där omledning sker kan miljökostnader beräknas, dock får det antas att
de utsläpp arbetsmaskiner genererar är lika med noll.

Buller och vibrationer är andra miljökostnader som bör beaktas för berörda
som drabbas, både från den trafik som passerar vägbygget eller den trafik som leds
om samt från maskiner i arbete.

Komfortkostnader

Komfortkostnader i Vägverkets samhällsekonomiska kalkyler är enbart kopplade
till om vägen är grusväg eller om den är belagd. För exemplen nedan gäller ofta
att trafikanterna övergår från att köra på belagd väg till att köra på grusväg. De
tillfälliga vägarna kan ofta vara grusvägar och används vägen där vägåtgärder pågår
kan beläggningen ofta vara uppriven. Omledning av trafik till befintliga grusvägar
ger en komfortkostnad.

Övriga effekter

Intrångs- och barriäreffekter för boende utefter omledningsvägen kan bli bety-
dande, liksom ökade bullernivåer. Detta hanteras dock inte med automatik i -
kalkylen.

Åtgärder som genomförs för att förbättra omledningsvägen på grund av ökade
trafikmängder kan ge ett mervärde för trafikanterna som normalt trafikerar om-
ledningsvägen även efter vägbygget. Dessa effekter kan räknas som en intäkt i den
samhällsekonomiska kalkylen, men måste vägas mot de tidigare nämnda intrång-
seffekterna.
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Metod för att bedöma trafikantmerkostnader
och relatera dem till en -kalkyl

Nedan föreslås ett tillvägagångssätt för att bedöma trafikantmerkostnader och rela-
tera dem till -kalkyler för det aktuella objektet. Följande bör beaktas:

✗ Trafiklösningarnas effekt på anläggningskostnad och anläggningstid

✗ Trafikantmerkostnader för alternativa trafiklösningarna. För att bedöma vilken
trafiklösning som slutligt ska väljas kan flera planeringsalternativ skapas med
samma produktionslösning men med olika trafiklösningar.

Trafiklösningarnas effekt på anläggningskostnaderna och anläggningstiden får
baseras på expertbedömningar. Trafikantmerkostnader för alternativa trafiklös-
ningar kan schablonmässigt beräknas med -programmet, alternativt manuellt
med stöd från effektsamband i Effektkatalog  – Nybyggnad och förbättring.
De effektberäkningar som presenteras nedan är gjorda med -programmet.

Alla effekterna som omfattas av -programmet kan inte beaktas i den fortsat-
ta analysen. Kostnader för drift- och underhåll inkluderas inte i de vidare beräk-
ningarna, eftersom situationen under anläggningstiden avviker kraftigt från de för-
hållanden som utgör det underlag som effektsambanden är beräknade ur. Effekter
att beakta, dock med försiktighet är restidskostnader, komfort, fordonskostnader,
godskostnader, olyckskostnader samt miljökostnader.

Följande arbetssteg föreslås:

. En -kalkyl görs givet de förutsättningar som finns. I denna kalkyl tas inte
hänsyn till trafikantmerkostnader. Syftet är att kunna jämföra effekterna av tra-
fikantmerkostnader för de olika trafiklösningarna med avseende på nettonuvär-
deskvoten. Denna kalkyl kommer i den fortsatta texten att benämnas grundkal-
kyl.

. En expertbedömning av respektive trafiklösnings påverkan på anläggningskost-
nad och anläggningstid.

. En beräkning av trafikantmerkostnader för öppningsåret för respektive trafik-
lösning.

. Trafikantmerkostnaderna beräknas för att endast omfatta anläggningstiden.

. Traditionella -beräkningar görs för aktuellt objekt där hänsyn tas till trafi-
kantmerkostnader, anläggningskostnader, intrångskostnader m.m. i de fall de
sistnämnda uppstår.

. Val av trafiklösning görs med hänsyn till nettonuvärdeskvot ().

Arbetsgången och effektberäkningarna exemplifieras nedan med en ombygg-
nad av en -metersväg till +.

Beskrivning av det studerade vägobjektet

Två alternativa trafiklösningar diskuteras:

a. Omledning av all trafik från åtgärdsvägen till omledningsvägen under anlägg-
ningstiden

b. All trafik går kvar på åtgärdsvägen under anläggningstiden
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Arbetssteg . Traditionell -kalkyl utan hänsyn tagen
till trafikantmerkostnader under anläggningstiden

Uppgifterna om investeringskostnaden bedöms översiktligt. I detta fall bedömdes
investeringskostnaden till  Mkr. Resultatet av kalkylen presenteras i Tabell .

Tabell . Resultat av -beräkning för m-väg ombyggd till +-väg.

Nettonuvärden (basvägnät – utredningsvägnät) Diskonteringsår 

EVA-beräknade effekter Kkr %
Restidskostnader −7 004 −8%
Fordonskostnader −1 101 −1%
Godskostnader −268 0%
-effekter 126 960 144%
Luftföroreningar (utsläpp) −654 −1%
Komfort 0 0%
Drift och underhåll −29 796 −34%
Summa -beräknade effekter 88 136 100%
Manuellt kompletterade effekter

Summa manuellt kompletterade effekter 0 0%
Summa effekter totalt 88 136 100%

Nettonuvärdeskvot ,

Kostnad Kkr
Kapitaliserad inv.kostnad exkl. skattefaktor 35 000
Kapitaliserad inv.kostnad inkl. skattefaktor I och II 53 550

Arbetssteg . Expertbedömning av trafiklösningarnas
effekt på anläggningskostnaden

En expertbedömning har gjorts av trafiklösningarnas effekt på anläggningskostna-
den och anläggningstiden:

För fallet där all trafik leds om görs följande bedömning:

✗ Anläggningskostnaden bedöms till  Mkr.

✗ Anläggningstiden bedöms till  månader.

För fallet där all trafik går kvar på åtgärdsvägen under anläggningstiden görs
följande bedömning:

✗ Anläggningskostnaden bedöms till .

✗ Anläggningstiden bedöms till , månader.

Arbetssteg a. Effektberäkning med -programmet för
trafiklösningen då all trafik leds som

På kartan invid (Figur ) markeras med grön linje den sträcka där mitträckesåtgärd
planeras med en grön linje. Den grå linjen markerar den föreslagna omledningsvä-
gen.
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Figur . Karta över aktuellt område. (Källa: Eget arbete.)

Standardskillnaden är stor mellan åtgärdsväg och omledningsvägen. Skillnader-
na i hastighet, vägbredd, siktklass är väsentliga. Hastigheten på åtgärdsvägen är 

km/h för större delen av sträckan medan den för omledningsvägen är  km/h.
Vägbredden på åtgärdsvägen är  m, medan omledningsvägen har en vägbredd
som varierar mellan – m. På åtgärdsvägen är siktklass bedömd till siktklass , me-
dan omledningsvägen bedöms ha siktklass . Vägförlängningen vid omledning, för
huvuddelen av trafiken blir ca ,–, km. Omledningsvägen passerar även C-stad
vilket kan resultera i buller- och intrångseffekter. För att förenkla resonemanget
väljer vi här att inte ta med dessa effekter i kalkylerna.

Denna trafiklösning innebär således att ingen trafik går på åtgärdsvägen utan
all trafik går på omledningsvägen under anläggningstiden. Trafikomfördelningen
blir enligt Figur , nedan:

I detta fall har trafikomfördelningen gjorts manuellt. Vid mer komplexa trafi-
komfördelningar kan /, Sampers eller motsvarande program användas. Re-
sultatet av effektberäkningen i monetära termer presenteras för öppningsåret i Ta-
bell  nedan.

Arbetssteg b. Effektberäkning med -programmet för
trafiklösningen då all trafik går kvar

För trafiklösningen då all trafik får gå kvar på sträckan under anläggningstiden
har en hastighetsreduktion antagits. Hastigheten har satts till  km/h på ca % av
längden på åtgärdad sträcka och till  km/h på resterande längd i utredningsvägnä-
tet, vilka får betraktas som snitthastigheter under anläggningstiden. Vidare har det
antagits att trafiken får nyttja endast ett körfält under hela anläggningstiden, varför
åtgärdssträckan i utredningsvägnätet har kodats om från  m bred väg till  m bred
väg. Resultatet av effektberäkningen för öppningsåret presenteras i Tabell .
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A-stad

C-stad

B-stad

800/8800

500/6500

6000/0

1000/3000

8000/0

Före/under trafikomfördelning

Figur . Trafiksiffror på aktuella länkar före/under trafikomfördelning.

Tabell . -värderade effekter för öppningsåret i fallet med att trafiken leds om
respektive går kvar, i Mkr.

Kostnader [Mkr] Omledning Genomledning
Restider –, –,
Komfort , ,
Fordon –, ,
Gods –, –,
Olyckor –, –,
Miljö –, ,
Summa –, –,

Arbetssteg . Trafikantmerkostnader under
anläggningstiden

En jämförelse mellan effektberäkningarna visar att trafikantmerkostnaderna i vårt
exempel är större för trafiklösningen då trafiken leds om än för trafiklösningen då
trafiken får gå kvar på åtgärdad sträcka.

De årliga effekterna, presenterade i tabellerna ovan, räknas om till en kost-
nad/månad. För att få fram trafikantmerkostnader under anläggningstiden mul-
tipliceras den månatliga trafikantmerkostnaden med de antal månader anläggning-
en antas ta. Denna beräkning kräver dock en hypotes om att kostnaderna är jämnt
fördelade över årets månader. Resultatet av en sådan omräkning presenteras i Ta-
bell . För trafiklösningen där trafiken leds om bedöms anläggningstiden till  må-
nader, för trafiklösningen då trafiken går kvar på sträckan under anläggningstiden
bedöms anläggningstiden till , månader.

Summeras effekterna i Tabell  blir trafikantmerkostnader ca –, Mkr under
anläggningstiden för scenariot då trafiken leds om. För scenariot då trafiken går
kvar blir motsvarande siffra –, Mkr
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Tabell . Jämförelse av -värderade effekter under anläggningstiden,  och ,
månader, för respektive trafiklösning, i Mkr.

Kostnader [Mkr] Omledning Genomledning
Restider –, –,
Komfort , ,
Fordon –, ,
Gods –, –,
Olyckor –, –,
Miljö –, ,
Summa –, –,

Arbetssteg a. Traditionell -kalkyl för ombyggnad av
 meter bred väg till +-väg för trafiklösningen då all
trafik leds om under anläggningstiden

En -kalkyl ger följande sammanfattande resultat. Anläggningskostnaden för åt-
gärden är bedömd till ca  Mkr. Trafikantmerkostnaderna –, Mkr är lagd in i
-programmet som en negativ nytta i funktionen ”Manuellt kompletterade ef-
fekter”.

Tabell . Resultatet av -beräkning för m-väg ombyggd till +-väg i fallet med
omledning av trafiken.

Nettonuvärden (basvägnät – utredningsvägnät) Diskonteringsår 

EVA-beräknade effekter Kkr %
Restidskostnader −7 004 −11%
Fordonskostnader −1 101 −2%
Godskostnader −268 0%
-effekter 126 960 196%
Luftföroreningar (utsläpp) −654 −1%
Komfort 0 0%
Drift och underhåll −29 796 −46%
Summa -beräknade effekter 88 136 136%
Manuellt kompletterade effekter
Trafikantmerkostnader −23 400 −36%
Summa manuellt kompletterade effekter −23 400 −36%
Summa effekter totalt 64 736 100%

Nettonuvärdeskvot ,

Kostnad Kkr
Kapitaliserad inv.kostnad exkl. skattefaktor 34 000
Kapitaliserad inv.kostnad inkl. skattefaktor I och II 52 020

Den största positiva effekten är ökade trafiksäkerhetsvinster och den största ne-
gativa effekt är ökade drift- och underhållskostnader. Trafikantmerkostnaden un-
der byggtiden är den näst största negativa effekten. Nettonuvärdeskvoten är ett
mått på lönsamhet. Av Tabell  framgår att objektet är samhällsekonomiskt lön-
samt. Nettonuvärdskvoten blir , om trafiken leds om under byggtiden.

Metod för att bedöma trafikantmerkostnader och relatera dem. . . 



Arbetssteg b. Traditionell -kalkyl för ombyggnad av
 meter bred väg till +-väg för trafiklösningen då all
trafik går kvar på  under anläggningstiden

En -kalkyl där :an byggs om till +-väg ger följande sammanfattande resultat.
Anläggningskostnaden för åtgärden är bedömd till ca  Mkr. Trafikantmerkostna-
derna är beräknade till –, Mkr är inlagd i -programmet som en negativ nytta
i funktionen ”Manuellt kompletterade effekter”

Tabell . Resultatet av -beräkning för m-väg ombyggd till +-väg i fallet med
trafiken kvar på vägen.

Nettonuvärden (basvägnät – utredningsvägnät) Diskonteringsår 

EVA-beräknade effekter Kkr %
Restidskostnader −7 004 −9%
Fordonskostnader −1 101 −1%
Godskostnader −268 0%
-effekter 126 960 163%
Luftföroreningar (utsläpp) −654 −1%
Komfort 0 0%
Drift och underhåll −29 796 −38%
Summa -beräknade effekter 88 136 113%
Manuellt kompletterade effekter
Trafikantmerkostnader −10 200 −13%
Summa manuellt kompletterade effekter −10 200 −13%
Summa effekter totalt 77 936 100%

Nettonuvärdeskvot ,

Kostnad Kkr
Kapitaliserad inv.kostnad exkl. skattefaktor 36 000
Kapitaliserad inv.kostnad inkl. skattefaktor I och II 52 080

Den största positiva effekten är ökade trafiksäkerhetsvinster och den största ne-
gativa effekt är ökade drift- och underhållskostnader. Trafikantmerkostnaden un-
der byggtiden är den näst största negativa effekten. Nettonuvärdeskvoten är ett
mått på lönsamhet. Av Tabell  framgår att objektet är samhällsekonomiskt lön-
samt. Nettonuvärdskvoten blir , om trafiken får gå kvar på sträckan under bygg-
tiden.

Arbetssteg . Val av trafiklösning

I Tabell  presenteras de samlade bedömda och beräknade effekterna för grundkal-
kylen samt för de två trafiklösningarna.

Beräkningarna antyder att trafiken föreslås gå kvar under vägbygget. Val av tra-
fiklösning grundar sig på resultaten från de samhällsekonomiska kalkylerna. De
ökade trafikantmerkostnaderna för fallet då trafiken leds om uppvägs inte av en
något lägre anläggningskostnad samt något kortare anläggningstid. Nettonuvär-
deskvoten blir något bättre för fallet då trafiken går kvar.

Fallet då trafiken går kvar under anläggningstiden omfattar ett antal effekter
som inte fångas av -kalkylen. Arbetsmiljön och olycksrisken för dem som ut-
för vägbygget är en sådan effekt, alternativet med omledning är det bästa ur denna
aspekt. Trafiksäkerhet vid passage av vägbyggen styrs av andra effektsamband än de
som normalt beräknas i -kalkylen. Denna effekt är svårbedömd och det finns
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Tabell . Jämförelse mellan grundkalkylen och de båda trafiklösningarna.

Omledning Genomledning Grundkalkyl
Anläggningstid  månader , månader —

Anläggningskostnad∗ , Mkr , Mkr , Mkr

-beräknade effekter , Mkr , Mkr , Mkr
Trafikantmerkostnader –, Mkr –, Mkr —
Summa effekter , Mkr , Mkr , Mkr

Nettonuvärdeskvot , , ,
∗Med skattefaktorer

få studier som beskriver hur dessa samband ser ut. I brist på andra effektsamband
används därför de effektsamband som finns i . Andra effekter som inte beräk-
nas i -kalkylen är retardation, acceleration samt stopp i trafiken som kan vara
frekventa på sträckor där arbete pågår. Vidare har, i syfte att simulera antagandet
om att trafiken får gå på en körbana, åtgärdssträckan kodats till  m bred väg. Det
innebär att de samband som -programmet använder sig av blir, för det aktuella
fallet, schablonmässiga.

För alternativet med omledning av trafik kan sambanden i -programmet sä-
gas spegla verkligheten något bättre än för fallet då trafiken går kvar. Dock finns en
hel del problem. Permanenta vägar med motsvarande mängd trafik som den trafik
som leds om från  är sannolikt åtgärdade för att t ex öka trafiksäkerheten och
framkomligheten. Buller och vibrationer kan uppstå längs omledningsvägen och
vara till är olägenhet för de boende längs vägen. Dessa effekter har inte beaktats i
rapporten. Vägen som tillfälligt belastas med extra trafik kan eventuellt komma att
behöva underhållas med extra åtgärder både före och efter omledningen, men som
tidigare konstaterats är drift- och underhållseffekterna inte inkluderade i denna
analys. Effekter som inte beräknas i kalkylen bör beskrivas och tas med i bedöm-
ningen då man ska välja alternativ.

Beräkningarna av trafikantmerkostnaderna ger indikationer på vilken summa
som kan lyftas till anläggningskostnaden i form av förbättringar för trafikanterna
under åtgärden. Detta givet att trafikantmerkostnaden samtidigt minskar lika myc-
ket, utan att nettonuvärdeskvoten försämras.

Exemplet illustrerar hur det faktum att trafikantmerkostnaderna synliggörs le-
der till nya sätt att tänka om hur åtgärder och upphandlingar kan genomföras.

Metod för att bedöma trafikantmerkostnader och relatera dem. . . 





Slutsatser

Studien har visat hur hänsynstagande till trafikantmerkostnaderna kan påverka va-
let av trafiklösning vid investeringar och underhållsåtgärder. Storleken på effekter-
na varierar givetvis mellan olika projekt. Det exempel vi visat här gäller för denna
lösning men ger inte upphov till generella slutsatser som kan appliceras på andra
åtgärder och trafiklösningar. Däremot ger den metod vi föreslagit en möjlighet att
uppskatta dessa effekter och att generera erfarenheter om storleken på effekterna
vid olika typer av åtgärder i olika trafikmiljöer.

Det kan dessutom inte uteslutas att hänsynstagande till de trafikantmerkost-
nader som uppstår vid planerade åtgärder under ett projekts livstid redan under
investeringsfasen, kan påverka rangordningen mellan olika investeringsprojekt.

Beräkningarna har visat att dagens  program kan användas för kalkyler där
trafikantmerkostnaderna är centrala. Programmet upplevs trots det som ett trub-
bigt verktyg i denna typ av beräkningar och skulle kunna förfinas i de avseendena.
Huvudproblemet är dock att de beräkningssamband som finns framtagna idag inte
alltid gäller i de situationer som uppstår när trafikantmerkostnaderna ska beräknas
vid åtgärder på väg.

Nästa steg skulle kunna vara att utforma tydligare ekonomiska och andra styr-
medel så att entreprenörerna ges incitament att utveckla metoder som reducerar
de egna och trafikanternas merkostnader vid vägåtgärder.
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Bilaga , Intervjuguide

Vem är intervjupersonen?

✗ Vilken typ av vägbyggen har du ansvarat för, vad har du för ansvarsområde?

Hur beslutas utförande (utformning av åtgärder)?

✗ Vilka kriterier/metoder används vid val av utförande/utformning idag?

✗ Vilka är med och utreder val av utförande/utformning?

✗ När och av vem tas besluten av utförande/utformning?

✗ (Vem beslutar om åtgärder för tillfällig omläggning av trafik och liknande frågor
som påverkar omfattningen av trafikantstörningarna?)

✗ Hur (om alls) omfattas trafikantstörande effekter av upphandlingen? I vilken
utsträckning är de explicita i upphandlingsunderlagen?

Vilka nyttor/kostnader berörs vid val av utförande/utformning?

✗ Förutom kostnaden för olika utformningsalternativ har trafikanteffekter (så
som restid, trafiksäkerhet och kvalitet på tillfällig väg) och arbetsmiljö för väg-
arbetarna betydelse vid val av utförande och utformning av ett vägbygge. Finns
det fler aspekter som du anser har betydelse vid val av utformning?

✗ Vilken anser du vara den viktigaste nyttan/kostnaden under byggarbetstiden för
ett vägprojekt.

Exempel

✗ Har du något/några exempel på vägbyggen där det var självklart vilket val av
utförande/utformning som var det optimala? Vilka faktorer/effekter gjorde det
valda alternativet självklart?

✗ Har du något/några exempel på vägbyggen där det inte varit ett givet vilket val av
utförande/utformning som var det optimala? Vilka effekter var ”motstridiga”?

✗ Har du något/några exempel på vägbyggen där de faktiska effekterna blev vä-
sentligen annorlunda/större/mindre än de förutspådda? Varför?

✗ Har du själv reflekterat över andra samhälleliga kostnader vid vägbyggen än de
som man nu räknar med?

Övrigt

✗ ”Finns det något mer vi borde fråga?”
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Bilaga , Väglag och hastighet vid vägarbete

Riktlinjer för Vägverket Region Mitt

Syfte

Att begränsa olägenheterna för trafikanterna under byggnadstiden och minska ris-
ken för trafikolyckor.

Omfattning

Nationella vägar och vägar med trafik > fordon

Trafikant ska inte behöva trafikera på obundet lager. På provisorier och omled-
ningsvägar skall bundet bärlager eller provisorisk beläggning finnas innan trafik-
påsläpp. Beslut om avsteg fattas i varje enskilt fall av ansvarig avdelningschef.

Övriga vägar med trafik mellan - fordon

Trafikant ska inte behöva trafikera på obundet bärlager grövre än  mm och på
längre sträcka än  km. Vid längre uppehåll än två veckor ska arbetet planeras så
att påbörjad sträcka beläggs innan uppehållet. Beslut om avsteg fattas i varje enskilt
fall av ansvarig avdelningschef.

Övriga vägar med trafik < fordon

Trafikant ska inte behöva trafikera på obundet bärlager grövre än  mm och på
längre sträcka än  km. Det är viktigt att trafikanternas olägenheter blir så kortva-
riga som möjligt. Beslut om avsteg fattas i varje enskilt fall av ansvarig avdelnings-
chef.

Tillfällig hastighetsbegränsning

Beslut om hastighetsbegränsning upp till tre månader tas enligt delegation och ru-
tin. Begränsningen skall kännas väl motiverad av trafikant. När arbete inte pågår
och väglaget inte motiverar en begränsning skall höjning av hastigheten göras. Has-
tighet på obundet bärlager bör inte vara högre än  km/tim. Avvägningen mellan
trafikanters framkomlighet och komfort samt arbetsmiljön skall göras.

Härnösand -
Christer Agerback
vägdirektör
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till uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveck-
ling, bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forsk-
ningens resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningspro-
jekten sker i interaktion med de många vetenskapliga discipliner
som berör det regionalvetenskapliga forskningsfältet.

; Umeå universitet;  Umeå
Tel.: -. Fax: -.

E-post: regional.science@cerum.umu.se
www.umu.se/cerum
 ---

 –

mailto:regional.science@cerum.umu.se
http://www.umu.se/cerum

	Innehåll
	Inledning
	Tidigare studier
	Teoretisk diskussion om vägåtgärder och trafikantmerkostnader 
	Vägverkets samhällsekonomiska kalkyl
	Trafikanteffekter i den samhällsekonomiska kalkylen 
	Metod för att bedöma trafikantmerkostnader och relatera dem�
	Beskrivning av det studerade vägobjektet
	Arbetssteg 1. Traditionell EVA-kalkyl utan hänsyn tagen till trafikantmerkostnader under anläggningstiden
	Arbetssteg 2. Expertbedömning av trafiklösningarnas effekt på anläggningskostnaden
	Arbetssteg 3a. Effektberäkning med EVA-programmet för trafiklösningen då all trafik leds som
	Arbetssteg 3b. Effektberäkning med EVA-programmet för trafiklösningen då all trafik går kvar
	Arbetssteg 4. Trafikantmerkostnader under anläggningstiden
	Arbetssteg 5a. Traditionell EVA-kalkyl för ombyggnad av 13 meter bred väg till 2+1-väg för trafiklösningen då all trafik leds om under anläggningstiden
	Arbetssteg 5b. Traditionell EVA-kalkyl för ombyggnad av 13 meter bred väg till 2+1-väg för trafiklösningen då all trafik går kvar på E4 under anläggningstiden
	Arbetssteg 6. Val av trafiklösning

	Slutsatser
	Referenser
	Bilaga 1, Intervjuguide
	Bilaga 2, Väglag och hastighet vid vägarbete 
	Riktlinjer för Vägverket Region Mitt

	Cerum Reports

