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SYFTE: Syftet med denna uppsats är att föra en analytisk diskussion kring vad 

som är en lämplig kalkylmodell för val av överbyggnad för en väg i 
förhållande till Vägverkets mål och verksamhet. Detta huvudsyfte 
uppnås med hjälp av den metod vi valt samt genom följande två 
delsyften; - att beskriva Vägverkets mål och verksamhet, - att utreda 
vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid val av överbyggnad.  

 
METOD: Metoden tar sin grund i investerings- och kalkylteoretisk teori som 

hjälpt oss att identifiera relevanta områden att undersöka. Dessa har 
vi undersökt framförallt genom litteraturstudier och diskussioner med 
insatta personer. Vidare har vi stegvis ur ett kostnadsperspektiv byggt 
upp en kalkylanalys, där varje steg analyserats utifrån Vägverkets 
mål. 

 
RESULTAT: Vägverkets övergripande mål är samhällsekonomisk effektivitet. 

Vägverkets uppgift är att verka för att nettonyttan för Sveriges vägar 
är så hög som möjligt. För en välutvecklad infrastruktur som Sveriges 
görs detta genom att sänka kostnaderna för trafikanten och övriga 
samhället. En vägs överbyggnad påverkar trafikantens kostnader 
olika mycket beroende på dess tekniska egenskaper. Val av 
överbyggnad är därför ett strategiskt viktigt val. För att en kalkyl 
skall utgöra ett bra beslutsunderlag måste den vara anpassad till 
användarens mål. En kalkyl för val av överbyggnad bör därför 
innehålla de samhällskostnader som en överbyggnad förorsakar. Om 
så, kan en optimal standard på en överbyggnad väljas genom en 
avvägning mellan Vägverkets kostnader och kostnaderna för 
samhället. Det finns dock stora brister i kunskaperna om de centrala 
sambanden mellan en överbyggnads egenskaper och 
samhällskostnaderna. Vi menar dock att även om kunskapsluckorna 
är stora reducerar detta inte, utan snarare förstärker behovet att 
använda det man faktiskt vet. Reduceras kalkylen till att endast 
behandla Vägverkets kostnader går inte en prioritering mellan olika 
överbyggnadsalternativ att göra som är i linje med Vägverkets mål. 



 III 

FÖRORD 
 
Den efterforskning som krävdes för denna uppsats har resulterat i kontakter med flera 
personer inom olika områden. Många givande diskussioner har förekommit på vägen mot det 
slutliga resultatet. Några personer bör speciellt lyftas fram då de ställt upp med tid och 
kunnande för att möjliggöra denna uppsats: 
 
Anders Huvstig, Vägverket Region Väst 
 
Ronny Andersson, Cementa AB 
 
Många andra har som sagt även varit till stor hjälp för arbetet och vi vill givetvis även tacka 
dessa, ingen nämnd ingen glömd. 
 
 
 
Vi vill också passa på att tacka våra handledare, Ola Mattisson och Stefan Yard, för det 
intresse och den hjälpsamhet de visat under hela den tid arbetet pågått. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lund 27:e januari 2003  
 
 
 
 
 
 

Per Degerman Mattias Haraldsson 



 IV

TERMER & FÖRKORTNINGAR 
 
Beläggning:  Slitlager eller bärlager som är cement- eller bitumenbundet. 
 
Bindlager: Lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett 

jämnare underlag för nästa beläggningslager. 
 
Bitumen: Mörkbrunt till svart, svårflyktigt, fast till halvfastmaterial med 

bindande förmåga. Bitumen kan bildas i naturen i form av 
naturasfalt men framställs vanligen genom raffinering av 
petroleum. 

 
Bärighet:  Högsta last, enstaka eller ackumulerad, som en överbyggnad klarar 

med hänsyn till uppkomst av sprickor eller deformationer.  
 
Drift:  Åtgärder som syftar till att hålla vägen farbar men där åtgärdernas 

varaktighet är mindre än ett år. Ex: Snöröjning & Akuta 
beläggningsreparationer. 

 
Effektsamband: Samband mellan en vägytas egenskaper och dess effekter för 

brukaren och samhället. 
 
EVA:   Effekter vid VägAnalyser. 
 
Fkm: Fordonskilometer. 
 
Flexibel överbyggnad: Överbyggnad med enbart obundna eller obundna och 

bitumenbundna lager. (Asfaltvägar) 
 
Funktionsentreprenad: Entreprenadform där entreprenören ansvarar för objektets funktion 

under en längre tid, exempelvis 5-10 år.  
 
IRI:  International Roughness Index, mått som beskriver längsgående 

jämnhet på en väg, en tänkt bils vertikala rörelser ackumulerat 
över en sträcka, vanligen mellan 400-1000 meter.  

 
ISAP:   International Society for Asphalt Pavements. 
 
Iståndsättning:  Åtgärd som återställer konstruktion till ursprungligt skick. 
 
Jämnhetsklass:  Beskriver krav på vägytans jämnhet, tillåten sättningsskillnad 

mellan olika delar av vägytan och tillåten tjällyftning hos vägytan. 
 
Plastisk deformation: Spårbildning som beror på omlagring i beläggningslagren, den 

tunga trafiken ”kavlar” ut beläggning från spåren. 
 
PMS:  Pavement Management System, system för att sköta väg- och 

gatubeläggningar. 
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Potthål:  Hål och skador i vägbanan som orsakas av sprickor, vatten och 
trafik i samspel. 

 
Rekonstruktion: När en överbyggnad görs om, exempelvis på grund av att 

bärigheten blivit otillräcklig och överbyggnaden är uttjänt. När den 
tekniska livslängden för en överbyggnad är slut kan rekonstruktion 
bli aktuellt. Åtgärden går under Vägverkets underhållsbudget. 

 
Samhällskostnader: Kostnader som belastar samhället orsakade av överbyggnaden, 

inklusive trafikantkostnader. Exempelvis miljöförstöring, buller 
etcetera. 

 
SIKA:  Statens institut för kommunikationsanalys. 
 
Slitlager: En beläggning / överbyggnads översta lager, vanligen asfalt eller 

betong.   
  
 
Styv överbyggnad: Överbyggnad med minst ett hydrauliskt bundet lager. 

(Betongvägar) 
 
Trafikantkostnader: Kostnader som drabbar trafikanten orsakade av överbyggnaden, 

exempelvis i form av skador på fordon, bränsleförbrukning 
etcetera. 

 
Tvärfall:   En vägs lutning tvärs trafikens färdriktning. 
 
Underhåll:  Definieras av Vägverket som insatser som säkerställer vägens 

tekniska livslängd och funktion över tiden. Exempelvis 
beläggningsarbeten med varaktighet längre än ett år men som inte 
syftar till att höja värdet på vägen. 

 
Underhållsstrategi:  Alla underhållsåtgärder som planeras för ett vägobjekt. 
 
VTI:   Väg- och transportforskningsinstitutet. 
 
Väghyra:  Den kostnad som uppstår vid underhållsåtgärder på grund av 

tidsförlust och ökade olycksrisker. 
 
Väghållarkostnader: Kostnader som innebär en utbetalning för väghållaren såsom 

anläggningskostnader, underhåll, drift etcetera. 
 
ÅDT: Årsdygnstrafik. Ett medelvärde av trafiken per dygn. 
 
Överbyggnad:  Den del av vägkonstruktionen som ligger ovanför 

terrassytan/undergrunden. 
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Kapite l  1  
Bakgrund och problemdiskussion 

 
 

 

1. Bakgrund och problemdiskussion 

1.1 Bakgrund 

Vägverket kan i rollen som väghållare välja mellan några olika konstruktiva lösningar för en 
väg. Olika beläggningar har olika karaktäristika vilket påverkar såväl framtida 
underhållskostnader och vägkapital som användarkostnader och upplevd kvalitet1. Vägverket 
mäter årligen trafikanternas uppfattning om de svenska vägarna och undersökningarna visar 
att missnöjet med det belagda vägnätet har ökat sedan mätningarna startades 1995. Den 
negativa utvecklingen gäller för alla typer av vägar och som exempel kan nämnas att när det 
gäller de nationella stamvägarna var cirka 50 % av privatbilisterna nöjda med det belagda 
vägnätet 19952. Motsvarande siffra för år 2001 är 33 %. Bland yrkestrafikanterna är andelen 
nöjda användare mindre i jämförelse med privatbilisterna.  
 
I Vägverkets årsrapport för år 2001 redovisas att den totala eftersläpningen för underhåll 
värderas till cirka 15,5 miljarder kronor3. Definitionen utgår från vägens aktuella tillstånd i 
jämförelse med de minimikrav som ställs på en väg4. Det går också att utläsa att de totala 
drift- och underhållskostnaderna ökat med nästan 55 % från 1997, vilket kan jämföras med 
ökningen av den totala verksamhetsvolymen på 22 %. Ökningen specifikt för 
underhållsinsatserna var för samma period hela 88 %5.  
 
Det svenska offentliga vägnätet består idag av omkring 138 000 kilometer väg. Vägverket 
ansvarar för den statliga delen av vägnätet, vilken uppgår till ungefär 98 000 kilometer6. 
Vägverkets uppdrag från riksdag och regering är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar trafikförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet, innebärande bland annat hög transportkvalitet, säker trafik och god miljö7. 
Ovanstående utveckling är med hänsyn till detta uppdrag naturligtvis ett problem för 
Vägverket. 
 
Det finns ett antal olika orsaker till att underhållskostnaderna har ökat. Jämfört med 1990 har 
trafiken på det statliga vägnätet ökat med 12 %. Förutom att trafikmängden på våra vägar ökat 
har även allt högre laster och andra lastkonfigurationer tillåtits. Den senaste höjningen skedde 
1993 och innebar en maximalt tillåten bruttovikt på 60 ton. Ett resultat av faktorerna ökad 
trafik och högre tillåten last är att 75 % av dagens vägar inte är byggda för dessa 
påfrestningar, enligt Vägverkets egna beräkningar.8  
 

                                                 
1 Bowskill, G, ”Whole Life Costing of Roads – Flexible Pavements” (2000), s. 17. 
2 Vägverkets årsredovisning 2001, s. 23. 
3 Ibid. s. 25. 
4 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 10. 
5 Vägverkets årsredovisning 2001, s. 25. 
6 Ibid. s. 15ff. 
7 Vägverket, ”Fakta om Vägverket, vägar och trafik” (2002), s. 5. 
8 Vägverkets årsredovisning 2001, s. 13ff. 
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Intimt förknippat med hur stora underhållskostnaderna blir och hur trafikanterna värderar 
vägarna är kvaliteten på beläggningen. Beläggningens egenskaper påverkar trafikanten i form 
av bland annat upplevd komfort, restid, slitage på fordon och olycksrisk likväl som den 
påverkar omgivningen. Bättre kvalitet i form av exempelvis mindre spårbildning, sprickor och 
ojämnheter och bättre friktion minskar dessa kostnader. Underhållsinsatserna som krävs 
minskar också med bättre kvalitet, vilket är viktigt av den anledningen att kostnaderna för 
Vägverket minskar såväl som för trafikanten, då vägarbeten innebär ökad olycksrisk och 
längre restid9.  
 
Beläggningen ingår i den del av vägen som kallas överbyggnaden. Överbyggnadens 
utformning, inklusive beläggning, är en viktig fråga då det får konsekvenser för både 
väghållaren och trafikanten. Val av överbyggnad kan i princip bli aktuellt vid två olika 
tillfällen, dels vid en nybyggnation och dels vid större underhållsåtgärder på en befintlig väg. 
För att ta beslut av den här typen behövs ett beslutsunderlag. Ekonomiska kalkylmodeller kan 
utgöra ett sådant beslutsunderlag. Idag används inom Vägverket ingen entydig modell för val 
av överbyggnad, utan det kan se något olika ut i olika regioner. Vanligast är att man 
nuvärdesberäknar överbyggnadens livscykelkostnad. Resultatet blir nuvärdet av kostnader. 
Vid en internationell utblick är detta också det mest vanliga sättet att jämföra olika tekniska 
lösningar inom vägsektorn10.  
 
Det framförs nu en del kritik mot att inom vägsektorn fatta beslut grundat på detta sätt att 
tänka. Idealt sett menar man att alla kostnader skall medtas i analysen, det vill säga 
väghållarens, användarens och övriga samhällets kostnader11. Syftet med att ta med alla 
kostnader är att det ur samhällssynpunkt bästa alternativet skall väljas. En internationell 
undersökning visar att på grund av svårigheter att uppskatta de samhälliga kostnaderna är det 
mycket vanligt att dessa exkluderas ur modellen, vilket innebär att kalkylen reduceras ned till 
att endast ta hänsyn till väghållarens kostnader12. Kritiken som framförs i Sverige går ut på att 
om modellen reduceras till endast väghållarens kostnader leder användandet av 
nuvärdesberäkningar med kalkylränta till fel slutsats vid val mellan olika tekniska 
utformningar av överbyggnad13.  
 
Problematiken kan illustreras med ett exempel. Överbyggnad till 10 km väg skall byggas och 
det går att välja mellan två olika alternativ. Livslängden är 20 år, restvärdet 0 och kalkylräntan 
4 %. Båda typerna uppfyller de uppsatta minimikvalitetskraven. Relationen mellan 
grundinvestering och drift och underhållskostnader ser ut som följande: 
 

Problemillustration 
År Kostnad Typ 1 Typ 2 

0 Grundinvestering -50 -100 
5 Underhåll -25  

10 Underhåll -25 -25 
15 Underhåll -25  

Nuvärde av kostnader -119,38 -124,04 

Tabell 1: Problemillustration. 

                                                 
9 Huvstig, A, ”Life Cycle Cost Analysis gives the possibility to pay for the value of the pavement” (2002), s. 12. 
11 Ibid. s. 10. 
11 Hudson, R, et al, ”Infrastructure Management” (1997), s. 292. 
12 Bowskill, G, ”Whole Life Costing of Roads – Flexible Pavements” (2000), s. 91. 
13 Huvstig, A, ”Life Cycle Cost Analysis gives the possibility to pay for the value of the pavement” (2002), s. 11. 
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Exemplet är konstruerat utan hänsyn till verkliga förhållanden, men det illustrerar det problem 
som upplevs. I detta fall skulle överbyggnad av typ ett väljas. Detta val kan dock vara mindre 
bra av ett antal olika anledningar. För det första har ingen hänsyn tagits till 
samhällskostnadsdelen. Det framförda argumentet är att högre grundinvestering vanligen 
innebär bättre kvalitet på överbyggnaden, vilket i sin tur minskar samhällskostnaderna. Bättre 
kvalitet reducerar samhällskostnaderna genom säkrare vägar, bättre komfort, mindre 
underhåll, bättre miljö etcetera14. Vidare har frekvensen i underhållsinsatser påverkan på 
samhällskostnaderna då bland annat restiden och antalet olyckor ökar i samband med 
underhållsarbete, vilket också skulle tala för typ två. Med tanke på Vägverkets uppdrag borde 
kanske typ två istället väljas. Kalkylen kan därför tänkas missgynna långsiktigt hållbara 
lösningar.  
 
Vägverkets väghållarfunktion finansieras huvudsakligen via anslag från staten taget från 
skatteintäkterna. Detta gör att det finns en budget för verksamheten som skall användas på ett 
optimalt sätt. En budget innebär en restriktion som begränsar handlingsfriheten. För att 
återvända till exemplet ovan är det kanske inte möjligt att välja investeringar av typ två. Vi 
antar dock nu att investeringsbudgeten är 100. Det skulle innebära att båda alternativen är 
möjliga, men också att om typ ett väljs har man möjlighet att använda resurserna till andra 
insatser, exempelvis 1 till 2 kilometer väg. Vilken lösning ger då störst samhällsnytta; 
kvantitet eller kvalitet?  

1.2 Problemdiskussion 

Ovanstående beskrivning pekar på att det föreligger ett kalkylproblem kopplat till Vägverkets 
styrning vid val av överbyggnad. En ekonomisk kalkyl skall generellt sett vara ett 
beslutshjälpmedel i en valsituation mellan olika alternativ. Existerar inget val finns det heller 
inget behov av ett beslutsunderlag. I boken ”Kalkyllogik och kalkylkrav” delar Yard upp 
kravställandet i att modellen skall vara internt och externt konsistent15. Internt konsistent 
innebär att kalkylmodellen inte skall ha några betydande tekniska brister16. Detta innebär att 
ett alternativs positiva egenskaper ej får innebära att alternativet blir mindre attraktivt. Detta 
handlar om kalkylens inre logik och kan likställas med teoretiska krav. Externt konsistent är 
en modell om den är lämplig att använda i en viss situation relativt användarens krav17. Enligt 
Yard måste en kalkyl vara anpassad till användaren. För att den skall vara totalt konsistent 
måste ibland en avvägning göras mellan intern och extern konsistens18. Hudson et al är inne 
på samma spår när de i sin bok ”Infrastructure management” bland annat lyfter fram vikten 
av att kriterierna för kalkylmodellen är i överensstämmelse med den aktuella organisationens 
mål19. Det synes med denna bakgrund som avgörande att om en kalkylmodell skall vägleda 
rätt i en beslutssituation, måste den vara anpassad till organisationens mål och verksamhet.  
 
Offentliga verksamheters situation skiljer sig på flera punkter från ett privat vinstdrivande 
företag för vilka ekonomiska kalkyler ofta är utvecklade. Exempelvis kan Vägverket idag inte 
sälja sina ”vägtjänster” på en marknad och därför saknas en intäkt som motsvarar värdet på 

                                                 
14 Huvstig, A, ”Life Cycle Cost Analysis gives the possibility to pay for the value of the pavement” (2002), s. 2. 
15 Yard, S, ”Kalkyllogik och kalkylkrav” (1987),  s. 26. 
16 Ibid. s. 26. 
17 Ibid. s. 26. 
18 Ibid. s. 26. 
19 Hudson, R, et al, ”Infrastructure Management” (1997), s. 292ff. 
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den utförda prestationen. Lönsamhetsresonemang och vinst kan därför te sig främmande inom 
offentlig verksamhet20. Vidare präglas ofta offentlig verksamhet av flerdimensionella och 
motstridiga målsättningar som är svåra att inkorporera i en och samma kalkylmodell. Det kan 
således finnas flera förklaringar till att en kalkylmodell ger ”fel” råd vid en given 
beslutssituation. En kan vara att den har tekniskt/logiska brister. Vidare kan det vara fallet att 
den är dåligt anpassad till användarens förutsättningar och mål. Det kan handla om att 
Vägverkets mål skiljer sig från det som maximeras/minimeras av kalkylmodellen. Modellen 
kan sakna viktiga parametrar, eller att flera av dessa är svåra att bedöma. Kanske är det till 
och med fel modell som används.  
 
För att behandla ovanstående skisserade problematik finner vi det intressant att ge denna 
uppsats till uppgift att utreda följande fråga: 
 
Hur bör en kalkylmodell för val av överbyggnad vara utformad för att utgöra ett bra 
beslutsunderlag med hänsyn taget till Vägverkets mål och verksamhet? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att föra en analytisk diskussion kring vad som är en lämplig 
kalkylmodell för val av överbyggnad för en väg i förhållande till Vägverkets mål och 
verksamhet. Detta huvudsyfte uppnås med hjälp av den metod vi valt samt genom följande två 
delsyften; 
 
• att beskriva Vägverkets mål och verksamhet,  
• att utreda vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid val av överbyggnad.  

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer vi att behandla kalkyler vid val av överbyggnad. Vi gör antagandet 
att beslut fattas efter aktuell kalkyl. Vi kommer alltså inte behandla hela beslutsprocessen från 
framtagande av olika alternativ till hur beslut faktiskt tas i verkligheten. Detta anser vi kräver 
en annan ansats som inte är förenligt med vårt syfte, då detta också handlar om organisation, 
beteende och traditioner.  
 
Vi kommer också att jämföra olika överbyggnadsalternativ. Syftet är inte att utvärdera vilka 
överbyggnader som i verkligheten är bäst utan analysera själva problematiken vid en 
jämförelse mellan olika alternativ.  
 
Vi har också valt att avgränsa valsituationen. Vår utgångspunkt i denna analys är att valet står 
mellan två eller flera överbyggnader. Vi antar alltså att vi befinner oss inom ett 
investeringsprojekt och måste välja en överbyggnad. Vi undkommer på så sätt problematiken 
om en överbyggnad över huvudtaget skall byggas, eller när i tiden det skall göras.  

                                                 
20 Andersson, G, ”Kalkyler som beslutsunderlag” (1991), s. 170. 
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Efter avgränsningarna är det brukligt att presentera uppsatsens disposition. I denna uppsats 
framgår dispositionen av metodkapitlet och vi anser att övriga förtydliganden är överflödiga. 
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2. Metod 
Metod skall ses som det redskap och angreppssätt som anläggs för att behandla den fråga som 
uppställts för uppsatsen. Genom att behandla frågeställningen på ett lämpligt sätt uppnås även 
syftet med uppsatsen. I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva hur vi arbetat med 
uppsatsens frågeställning. Vi finner att det mest logiska sättet att göra detta är genom att först 
föra en generell metodologisk diskussion runt några aspekter av uppsatsen, för att sedan 
redogöra för vart och ett av uppsatsens kapitel. Vi anser att en kapitelbeskrivning har ett antal 
fördelar då läsaren med hjälp av genomläsning av metodkapitlet får en god förståelse för: 
 
• De överväganden som gjorts inom varje kapitel. 
• Varje kapitels uppgift i uppsatsen. 
• Den grundläggande strukturen och dispositionen av uppsatsen. 
 
En av förklaringarna till att vi valt att beskriva varje kapitel är att det väl speglar det sätt som 
vi har arbetat med denna uppsats. Vi har angripit vår frågeställning i ungefär den ordningen 
som kapitlen följer varandra. Varje kapitel har till viss del format det näst följande. 
Resonemanget utvecklas mer under nästa rubrik. 

2.1 Några generella metodnoteringar 

2.1.1 Utgångspunkt i den investerings- och kalkylteoretiska teorin 

Det första som vi finner viktigt att behandla är teorins betydelse för denna uppsats inriktning, 
struktur och slutsatser. Vi har valt att arbeta med investerings- och kalkylteoretisk 
teoribildning i denna uppsats. Anledningen till detta är att vi i själva problemet som beskrivs i 
kapitel 1 finner indikatorer på att dessa teorier är relevanta. För det första är det tydligt att vi 
har ett kalkylproblem för handen, och för det andra innebär val av överbyggnad en betydande 
resursuppoffring som får konsekvenser av strategisk betydelse i framtiden för Vägverket. Den 
kalkylfilosofi som diskuteras inom Vägverket bygger på ekonomisk lönsamhet som mål och 
används vanligen i privata vinstdrivande företag. Detta föranledde oss att fundera över om 
Vägverket som statligt verk ställer annorlunda krav på en lämplig kalkylmodell för val av 
överbyggnad av en väg. Användarens mål och verksamhet är viktiga faktorer när 
kalkylproblem analyseras, vilket identifieras av den i investerings- och kalkylteoretisk 
teoribildningen. Teoribakgrundens första viktiga betydelse har således varit att göra en 
inledande analys av problemet för att precisera uppsatsens fråga och syfte. 
 
För att söka och sortera ut relevant information rörande problematiken vid val av 
överbyggnad för en väg, krävs att viktiga områden att undersöka identifieras. Annars är det 
lätt att relevansen i den insamlade informationen går förlorad och en analys kan bli svår att 
genomföra. Investerings- och kalkylteorin ger även viktiga insikter om vad som är viktigt att 
undersöka. Den säger bland annat att en lämplig kalkylmodell bör vara anpassad till vad som 
är relevant i den aktuella beslutssituationen för att utgöra ett bra beslutsunderlag. Kapitel 5 - 
”Val av överbyggnad” syftar till att ringa in just detta. Vad som är relevant styrs till stora 
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delar av den aktuella organisationens mål, då en kalkylmodells främsta uppgift är att ge råd 
som leder till måluppnåelse. Vidare har verksamhetens förutsättningar och en överbyggnads 
speciella egenskaper och effekter stor betydelse. Detta har föranlett oss att undersöka 
Vägverkets mål och verksamhet, samt tekniska och ekonomiska aspekter vid val av 
överbyggnad. Teorin har också pekat ut viktiga saker att undersöka inom de identifierade 
områdena, enligt samma logik som ovan. Vi har därmed valt ut områden att undersöka som är 
motiverade utifrån deras position i teorin. Resonemanget är också intimt förknippat med 
formuleringen av uppsatsens fråga och syfte, enligt diskussionen i stycket ovan. 
 
För att ytterligare stärka precisionen i urvalet av information och för att kunna göra an 
relevant analys av uppsatsens frågeställning har det varit viktigt att dra vissa delslutsatser 
under arbetets gång. Rent konkret redovisas dessa efter kapitel 3, 4 och 5, under rubriken 
”Uppsummerande reflektioner”. För att visa motivet till detta kan följande exempel förklara 
saken. Vägverkets mål styr vad som är viktigt att förhålla sig till vid val av överbyggnad för 
en väg, det vill säga i den konkreta valsituationen. Vägverkets mål behandlas i kapitel 4. För 
att kunna utreda vilka faktorer som är viktiga vid val av överbyggnad, som ingår i uppsatsens 
syfte, bör detta mål vara klart. Vidare kopplat till kalkylteorin har en kalkylmodell vanligen 
svårt att ta hänsyn till flera mål samtidigt, samt att vissa mål strider mot varandra eller 
svårligen kan passas in i en kvantitativ modell. För att komma vidare var det därför viktigt att 
ta ställning till ett relevant övergripande mål för Vägverkets verksamhet som skulle kunna 
hanteras av en modell. Detta görs i kapitel 4 och formar därmed kommande framställning i 
uppsatsen. Poängen är också att man skall se den röda tråden i uppsatsen genom dessa 
delslutsatser. Anledningen att vi valt rubriken ”Uppsummerande reflektioner” har dels med 
kraven på de dragna slutsatserna, samt pedagogiken i uppsatsen. Delslutsatserna skall vara väl 
underbyggda av den information som presenterats tidigare i uppsatsen samt att det skall finnas 
en koppling till den teoretiska bakgrunden. Detta för att de skall vara hållbara att bygga vidare 
på. Investerings- och kalkylteorin utgör på så sätt ett hjälpmedel att värdera och tolka den 
insamlade informationen. Genom att summera upp gjorda erfarenheter efter varje kapitel 
uppnås även en kumulativ effekt som slutar i att i den sista uppsummerande reflektionen efter 
kapitel 5. Tanken är att efter kapitel fem skall problematiken och dess ingredienser vara klar 
och ligga till grund för den analys som följer i kapitel 6. 
 
Den fjärde viktiga funktionen teoribakgrunden har är som ett perspektiv i den slutliga 
analysen i kapitel 6 i uppsatsen och är därmed avgörande för de slutliga slutsatser som dras i 
uppsatsen. 
 
Ovan gjorda beskrivning utgör den övergripande metodologiska ansatsen vi anlagt för att 
förhålla oss till uppsatsens fråga och syfte. För att kunna föra en analytisk diskussion runt en 
lämplig kalkylmodell för val av överbyggnad anser vi det vara viktigt att utreda, strukturera 
och förstå beslutssituationen. Investerings- och kalkylteorin har här spelat en viktig roll för att 
göra detta. Viss konkretisering av vissa aspekter, framför allt de dragna delslutsatserna, 
kommer att göras under rubriken ”Kapitelbeskrivning” nedan. Här är det dock viktigt att föra 
en kritisk diskussion runt denna ansats. Den valda teorin har som beskrivits ovan en stor 
betydelse. Hade en annan teoribakgrund valts, eller andra delar av teorin fokuserats på, hade 
sannolikt uppsatsen tagit en annan riktning med delvis andra slutsatser. Vi anser dock att 
investerings- och kalkylteorin är relevant och används på goda grunder och menar därför att 
om vi använt den på ett lämpligt sätt så håller våra slutsatser ur en teoretisk synvinkel. En 
annan kritisk faktor är de delslutsatser som dragits. Det är dessa som till stor del driver den 
framåt och formar uppsatsens innehåll och därmed dens slutsatser, vilket innebär att om dessa 
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dragits på ett annorlunda sätt, så hade utfallet blivit ett annat. Som ovan nämndes är det därför 
viktigt att de är väl underbyggda av informationen i uppsatsen samt att det finns koppling till 
teori och uppsatsens syfte. Centralt är detta också för att granskaren av denna uppsats skall 
kunna kontrollera och granska hållbarheten av dessa. Detta är ett viktigt vetenskapligt krav på 
ett forskningsarbete. Samma resonemang gäller även för de slutliga slutsatserna.    

2.1.2 Metod för informationsinsamling 

En fråga som vi hitintills inte har behandlat är vilket bas för information vi har använt samt 
hur vi har samlat in den. Detta handlar om en mer konkret metodologisk fråga. Vilken metod 
för informationsinsamling som skall anläggas bör utgå från det syfte som föreligger. Det 
övergripande syftet med denna uppsats är att föra en analytisk diskussion kring vad som är en 
lämplig kalkylmodell för val av överbyggnad för en väg i förhållande till Vägverkets mål och 
verksamhet. Som vi ser det leder inte detta syfte mot en kvantitativ ansats som syftar till att 
förklara eller beskriva ett fenomen. För att kunna göra en relevant analys menar vi att det är 
avgörande att utreda och förstå situationen som föreligger vid val av överbyggnad. För detta 
krävs ett omfattande insamling av information av olika slag. Detta har gjorts genom 
omfattande litteraturstudier och genom samtal och diskussioner med i ämnet insatta personer. 
Hur vi har förhållit oss detta och hur vi praktiskt har gått tillväga återkommer vi till.  
 
Att vi valt att föra diskussioner med insatta personer har med syftet att göra samt ämnets 
karaktär. Vissa aspekter av det valda problemområdet är nya för oss och som vi inte har 
utbildning för. Vi har inte genomfört formaliserade intervjuer med dessa personer av den 
anledningen att deras åsikter inte ingår som empiri i vår uppsats med syftet att deras svar skall 
struktureras och analyseras. Kontakterna karaktäriseras istället av utbyte av kunskaper och 
erfarenheter, genom samtal och diskussion. Syftet har varit att få fram nya aspekter och en 
djupare förståelse för vårt problemområde, samt att utveckla och sätta perspektiv på våra egna 
funderingar. Ämnesområdet innebär också att en viss teknisk förståelse är av största vikt. Det 
har därför varit viktigt att få litteratur runt detta område förklarat för oss. Den tekniska sidan 
är viktig för att också förstå konsekvenserna av val av överbyggnad för en väg. Har dock 
personerna lämnat konkreta faktauppgifter, exempelvis tekniska data, har vi haft som krav att 
de skall kunna stärkas och säkras med hjälp av litteratur eller artiklar. Detta beroende på att vi 
inte gjort dokumenterade och strukturerade intervjuer som vi kunnat referera till, samt att vi 
ville få ett kvitto på tillförlitligheten i informationen. Vi bedömer att de personer vi har haft 
utbyte med har gett ett betydande bidrag för en bättre förståelse för problematiken vid val av 
överbyggnad.    
 
Stora delar av det insamlade materialet utgörs av sekundärdata, det vill säga information som 
någon annan samlat in för ett annat ändamål än det som gäller för denna uppsats. 
Sekundärdata finns utspridd i uppsatsens olika kapitel och vi kommenterar dem mer ingående 
under respektive kapitelbeskrivning nedan. När det gäller insamlingen av sekundärdata har vi 
generellt haft stor hjälp av olika biblioteksdatabaser, framför allt Vägverkets egna bibliotek, 
och olika organisationers och universitets hemsidor. De mest frekvent använda är: 
 
• VV - Vägverket och dess biblioteksdatabas 
• SIKA - Statens institut för kommunikationsanalys 
• CDU  - Centrum för Drift och Underhåll, Kungliga tekniska högskolan 
• LTH  - Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola 
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• VTI  - Väg- och transportforskningsinstitutet och dess underavdelningar: 
    TFK  - Institutet för transportforskning 
    CTEK  - Centrum för transportekonomi 

 
Den viktigaste källan har dock varit de litteraturtips som vi fått genom det nätverk vi lyckats 
bygga upp under uppsatsens gång. Nätverket omfattar personer inom Vägverket, ekonomer 
och teknologer verksamma inom olika universitet och organisationer, vanligen de ovan 
nämnda, samt insatta personer från den privata företagssfären. Detta leder oss in på 
primärdata.  
 
Primärdata är den information som vi själva har samlat in. Detta har skett genom kontakter 
med olika personer som vi bedömt varit insatta i den problematik som vi brottats med, som 
berördes ovan. Som vi behandlade tidigare har vi säkrat upp primärdata med sekundärdata. 
Personerna har vi hittat ungefär på samma sätt som den ovan beskrivna sekundärdata, det vill 
säga genom rekommendationer, via olika hemsidor eller att de stått som författare till den 
litteratur vi funnit. Vi har eftersökt och uppnått en form av snöbollseffekt. De viktigaste 
personerna för denna uppsats finns listade i uppsatsens källförteckning.  
 
De personer som vi kontaktat via telefon eller e-post har vi vanligen konfronterat med ett 
specifikt delproblem som vi ställts inför. De personer som vi personligen träffat har fått 
uppsatsens grundläggande problemställning presenterat för sig, vilken sedan fungerat som 
utgångspunkt för en diskussion. 
 
Bristen i informationsinsamlingen är naturligtvis att den är något slumpartad. Vi har under 
informationsinsamlingen gång varit utelämnade till de rekommendationerna om litteratur och 
lämpliga personer vi har fått. Det gör att det finns en risk att vi som forskare blir något styrda 
av dessa tips. Uppsatsens slutsatser bygger till stor del på den insamlade informationen och 
hade andra källor använts så hade kanske slutsatserna varit annorlunda. Det finns dock sätt att 
hantera detta problem. För det första har vi själva letat information via olika databaser som 
nämndes ovan. Vidare har vi försökt hålla bredd på de källor vi har använt. Ovan talades om 
att en snöbollseffekt uppnåtts. Viktigt har varit att det har varit vi som har startat 
”snöbollarna”, genom att själva ta kontakt med olika organisationer och litteraturförfattare. De 
har då således också startat från olika håll. På detta sätt bedömer vi att vi säkerställt att en bra 
bredd i informationen har varit tillgänglig för uppsatsen. 
 
Som alltid när det gäller forskning bör ett kritiskt förhållningssätt anläggas. Angående den 
information vi samlat in finns ett antal aspekter som bör beaktas. För det första är det viktigt 
att uppmärksamma huruvida informationen kommer inifrån Vägverket eller från utomstående 
part. Det gäller att hålla i minnet att alla organisationer, såväl privata som offentliga, har egna 
intressen att förhålla sig till. Vidare kan skönjas olika motsatspar i form av teknologer kontra 
ekonomer, motståndare kontra förespråkare av kalkylränta samt förespråkare av betong- 
respektive asfaltalternativ. Allt detta har vi försökt vara så observanta på som möjligt. Det 
bästa sättet att förhålla sig till den här typen av problem är att vara kritisk och försöka få en 
god bredd på källorna till den insamlade informationen. Vidare behandlar denna uppsats 
kalkylprinciper, vilket gör att analysen inte bygger på insamlade åsikter från intervjupersoner. 
Det är också i detta sammanhang viktigt att förhålla sig till sin bakgrund som ekonom och vad 
det innebär i form av det synsätt som det ger. Vi ser det dock som en fördel att med 
ekonomiska ”glasögon” granska ett ganska teknikdominerat område, som vägsektorn utgör. 
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Det kan innebära att vi kan identifiera nya problem och möjligheter som inte uppmärksammas 
normalt. 
 
Vi fortsätter här med resonemangen vi fört kring de specifika kapitlen och kommer att 
återkoppla till ovan förda resonemang där vi bedömer det som relevant.  

2.2 Kapitelbeskrivning 

2.2.1 Kapitel 1 - Bakgrund och problemdiskussion 

I detta kapitel presenteras på sedvanligt sätt uppsatsens fråga och syfte med tillhörande 
bakgrund. 

2.2.2 Kapitel 2 - Metod 

Upplägget av detta metodkapitel motiveras i inledningen av detta kapitel. 

2.2.3 Kapitel 3 - Investerings och kalkylteori 

Grundstenen i denna uppsats är investerings- och kalkylteori. Kapitlets betydelse i denna 
uppsats behandlades tidigare i detta kapitel. En relativt grundlig genomgång görs i detta 
kapitel av hur man teoretiskt kan se på investeringar och kalkyler samt av de grundläggande 
parametrarna och modellerna inom investeringskalkylering. Dessa finns beskrivna i de flesta 
grundläggande teoriböcker på området och bör vara tämligen okontroversiella.  
 
En av huvudpoängerna som vi lyfter fram i detta kapitels uppsummerande reflektion är att en 
organisations mål och verksamhet bör vara styrande för utformningen av en kalkylmodell. 
Detta är en av de centrala teserna som denna uppsats bygger på. Anledningen till att vi lyfter 
fram denna är att Vägverket inte är ett privat vinstdrivande företag, utan ett statligt verk. Detta 
är en viktig faktor att ta hänsyn till när en kalkylmodell för val av överbyggnad för en väg 
skall utvecklas. Att lyfta fram Vägverkets mål blir därför den naturliga fortsättningen på 
uppsatsen. 

2.2.4 Kapitel 4 - Vägverkets uppgift 

Detta kapitel syftar till att förklara målet med Vägverkets verksamhet. Detta är centralt för att 
ta fram de mål som bör gälla för en kalkylmodell. 
 
Vi börjar därför detta kapitel med att försöka förstå varför vi har en statlig försörjning av 
”tjänsten” vägar. Detta är absolut ingen heltäckande analys av denna fråga, då en stor del av 
förklaringen kan ligga i ideologisk övertygelse. Vi har dock försökt ge en delförklaring utifrån 
klassisk ekonomisk teori. Den klassiska teorin är dock kritiserad, men poängen är inte här att 
visa hur det bör vara eller om resonemanget är rätt. Helt klart har dock teoribildningen, rätt 
eller fel, haft stor genomslagskraft och kan därför säkert bidraga som en förklaringsfaktor till 
varför en statlig lösning av förvaltningen av det Svenska vägnätet har valts. Litteraturen som 
använts är grundläggande böcker i nationalekonomi samt en skrift av Jan Owen Jansson med 
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titeln ”Vägväsendet i samhällsekonomisk belysning”, vilken i princip bygger på klassisk 
ekonomisk teori. 
 
Kapitlet fortsätter sedan med en genomgång av Vägverkets organisation för att skapa ökad 
förståelse för denna. Ett problem som föreligger här är att Vägverket just nu går igenom en 
stor organisationsförändring, vilket gör att beskrivningen i denna uppsats endast kan anses 
gälla fram till uppsatsens slutdatum. Vägverket är ett statligt verk vars mål för verksamheten 
sätts av riksdag och regering. De trafikpolitiska målen är av största vikt av den anledningen 
att Vägverket måste utforma sin verksamhet så att de lever upp till dessa krav. Därför 
beskriver vi dessa både på övergripande nivå och mer på detaljnivå. Informationen i denna del 
baserar sig till stora delar på material från Vägverket i form av årsredovisningar, rapporter och 
verksamhetsbeskrivningar. Vi finner ingen anledning att ifrågasätta om de transportpolitiska 
målen är korrekt återgivna. Det man däremot skall vara uppmärksam på när man studerar 
skrifterna från Vägverket är att de innehåller tolkningar av de trafikpolitiska målen. 
Vägverkets tolkning av dessa mål har vi valt att inte återge, utan har valt att själva tolka dem 
vilket framgår av den avslutande reflektionen.  
 
Vägverket har ett antal mål för sin verksamhet som till viss del pekar åt olika håll. Vi tar i den 
uppsummerande reflektionen ställning till vilka mål vi bedömer som mest relevanta för det 
normala beslutsfattandet rörande val av överbyggnad. Detta är förstås ett viktigt val då det 
styr uppsatsens fortsatta utveckling. Det mål som vi har valt att resonera utifrån är 
samhällsekonomisk effektivitet. 
 
Anledningen att vi valt detta mål är det ingår i det övergripande målet för trafikpolitiken och 
bör även vara någorlunda beständigt över tid. En annan orsak är att resursfördelningen till 
regionerna och enskilda investeringsprojekt görs utefter detta mål. Vi bedömer även att detta 
mål är det som mest naturligt kan vara en utgångspunkt för formandet av en kalkylmodell för 
val av överbyggnad för en väg.  

2.2.5 Kapitel 5 - Val av överbyggnad 

Denna del syftar till att lyfta fram de viktigaste aspekterna vid val av överbyggnad. Åsyftas 
gör de egenskaper och de parametrar som gör detta val speciellt. I kapitel 3 framgår att en 
kalkylmodell skall vara en så god avbild av ”verkligheten” som möjligt. Det som avgör vilken 
del av ”verkligheten” som är relevant är beroende av den aktuella organisationens 
målsättning, som framgår av kapitel 4. Det som styrt utformningen av, och vilken information 
vi sökt till detta kapitel, är således den investerings- och kalkylteoretiska bakgrunden samt 
Vägverkets mål och verksamhet.  
 
Utifrån Vägverkets verksamhet är val av överbyggnad ett tekniskt-ekonomiskt övervägande. 
Delen börjar därför med en genomgång av de tekniska aspekterna av överbyggnadsvalet. För 
det första görs detta av den anledningen att det i alla högsta grad är ett tekniskt val, men också 
för att det är viktigt för att öka förståelsen för vad val mellan två överbyggnader innebär. Det 
avgörande är att beroende på konstruktion och materialval får överbyggnaden olika 
egenskaper som påverkar både väghållaren och trafikanten. Det finns en brygga mellan den 
tekniska sidan och de ekonomiskt och kalkylrelevanta aspekterna. Utan en någorlunda god 
teknisk beskrivning anser vi att förståelsen för vad kalkylerna resulterar i skulle gå förlorad.  
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När det gäller de tekniska bitarna vid dimensionering av en överbyggnad och dess egenskaper 
är vi på grund av vår bakgrund något utelämnade till den litteratur vi använt och våra 
kontaktpersoners kunskaper. Vi har dock lagt ned mycket tid på litteraturstudier och samtal 
med våra kontaktpersoner för att förstå principerna. Vi är medvetna att det råder olika åsikter 
om de olika uppgifter som presenteras i denna del. Vi har dock inte haft möjlighet att 
presentera dessa, utan valt att framförallt basera informationen på material från Vägverket och 
olika rapporter från SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys). Vi anser därför att 
framställningen är tillfredsställande korrekt och rättvis. 
 
Det andra avsnittet av denna del syftar till att beskriva de ekonomiska och kalkylrelevanta 
aspekterna vid val av överbyggnad. Denna del innehåller bland annat de samhälliga 
kostnadstyperna som en överbyggnad ger upphov till, vilket är ett exempel på hur slutsatserna 
i kapitel 4 påverkat detta kapitel. Vidare bör man hålla i minnet att effektsambanden, som ger 
upphov till samhällskostnaderna, är komplicerade och det råder delade meningar om hur de 
ser ut och hur säkra de är. Därför har vi valt att basera framställningen på material från ett så 
brett källmaterial som möjligt. Uppgifter från forskare och forskningsinstitutioner som VTI, 
LTH och KTH samt från de praktiskt verksamma inom Vägverket och privata företag och 
organisationer, har varit till stor hjälp. Till denna del har speciellt Vägverkets skrift 
”Effektsamband 2000” och Peter Ekdahls avhandling ”Detoriation models and road capital 
as tools in performance contracts for pavement maintenance”, varit oss till stor nytta. Ekdahl 
är inte ekonom, men då hans avhandling till stora delar behandlar liknande frågeställningar 
som denna uppsats hur vi funnit många intressanta infallsvinklar på vårt problem. 
 
Den avslutande reflektionen är den sista i denna uppsats. Tanken är att vi nu har problemets 
aspekter klart för oss och att följande delsyften är uppfyllda: 
 
• att beskriva Vägverkets mål och verksamhet,  
• att utreda vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid val av överbyggnad. 
 
Reflektionen lyfter därför fram de viktigaste byggstenarna som vi kommer att relatera till i vår 
analys i kapitel 6. 

2.2.6 Kapitel 6 - Kalkylanalys  

Detta avsnitt representerar uppsatsens egentliga analyskapitel. Det är här uppsatsens 
huvudsyfte skall behandlas.  
 
• Syftet med denna uppsats är att föra en analytisk diskussion kring vad som är en lämplig 

kalkylmodell för val av överbyggnad i förhållande till Vägverkets mål och verksamhet. 
 
Problemet som vi behandlar i denna uppsats är i grund och botten ett strategiskt 
beslutsproblem. Ekonomiska kalkyler är ett rationellt hjälpmedel som skall vägleda 
beslutsfattaren i riktning mot måluppfyllelse. Den aktuella situationen som behandlas är val 
mellan två eller flera överbyggnader. Utifrån detta har vi valt följande upplägg av analysen. 
 
Vi börjar med att analysera vad som händer om beslut fattas utifrån enklaste möjliga kalkyl 
och bygger efterhand som analysen fortlöper på beståndsdelar på kalkylen. Strukturen för 
detta följer i huvudsak de kostnadsslag som presenteras i kapitel 5. Tanken är att genom 
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analysen hela tiden försöka förstå vad den aktuella kalkylen får för konsekvenser i förhållande 
till Vägverkets mål och verksamhet. Detta görs genom att kvalitativt analysera kalkylens 
beståndsdelar och med enklare räkneexempel tolka resultaten av aktuell kalkyl.  
 
Genom att bygga upp kalkylen på detta sätt och anknyta till tidigare kapitel och den teoretiska 
basen, bedömer vi att vi på ett pedagogiskt och logiskt sätt kan strukturera vår analytiska 
förmåga, som resulterar i en analys som det går att dra slutsatser ifrån.   
 
De beräkningar som vi gjort till stöd för vår analys redovisas samtliga i sin helhet i bilagor, 
vilket framgår av texten. I själva analysen presenteras vanligen bara resultaten. När det gäller 
beräkningarna har vi försökt göra dem så verklighetsnära som möjligt. Som vanligt när det 
gäller beräkningar så beror de på vilka antagandet som har gjorts och vilka uppgifter de har 
baserats på. Vi har till stor del baserat dem på att uppgifter från Vägverkets egna beräkningar 
och bedömningar i rapporter som ”Yttre ringvägen i Malmö” och ”Översyn 
betongvägsalternativ”, samt jämfört med aktuella kostnader från exempelvis ett nytt projekt 
på E4:an utanför Uppsala. Dessutom har vi diskuterat dem med några av våra kontaktpersoner 
för uppsatsen. Vi bedömer dem därför vara tillfredställande rimliga i jämförelse med vad som 
är normalt i Vägverkets egna utredningar. Övriga förutsättningar redovisas i början av kapitlet 
i uppsatsen.  
 
Det hade möjligen varit fruktsamt att istället för att bygga upp fiktiva räkneexempel analysera 
verkliga överbyggnadsprojekt, exempelvis ”Yttre ringvägen i Malmö”. Kanske hade en bättre 
verklighetsanknytning uppnåtts. Det hade dock varit väldigt tidskrävande samla in utredningar 
och att sätta sig in i dessa beräkningar. Vi tror också att skillnaderna i förutsättningar för olika 
projekt är så stora att det också blir svårt att jämföra dem. Genom att göra våra beräkningar så 
verklighetsnära som möjligt och ha bättre kontroll på förutsättningarna bedömer vi att vi 
utifrån dessa kan dra relevanta slutsatser, särskilt eftersom det är principerna vi är ute efter.  
 
Beräkningarnas absoluta riktighet i förhållande till de överbyggnadsalternativ vi jämför kan 
dock ifrågasättas. Hur korrekta beloppen är i förhållande till verkligheten har dock ingen 
betydelse för de principiella resonemangen vi för, varför läsaren uppmanas att inte lägga 
alltför stor vikt vid denna aspekt. Detsamma gäller de underhållsintervall som antas i 
beräkningarna. I anslutning till detta vill vi påpeka att analysen inte syftar till att avgöra vilket 
överbyggnadsalternativ som är bäst. Anledningen till att vi valt att använda namn på verkliga 
överbyggnadsalternativ och koppla realistiska beräkningar till dessa är att vi anser att 
analysen blir skarpare då det på ett mer naturligt sätt går att koppla till Vägverkets verksamhet 
och olika överbyggnaders egenskaper, samt att analysen blir intressantare och inte lika steril. 

2.2.7 Kapitel 7 - Slutsatser  

Syftet med detta kapitel är att lyfta fram de främsta slutsatserna som vi anser att man kan dra 
utifrån det material som presenterats tidigare i denna uppsats relaterat till uppsatsens fråga, 
 
• ”Hur bör en kalkylmodell för val av överbyggnad vara utformad för att utgöra ett bra 

beslutsunderlag med hänsyn taget till Vägverkets mål och verksamhet?” 
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Vi avslutar kapitlet med att diskutera våra slutsatser på ett lite friare sätt, avseende vad de har 
för betydelse för Vägverket och i ett vidare perspektiv. Till sist lämnas även några 
forskningsförslag.  

2.2.8 Källförteckning 

Här presenteras de källor vi har använt oss av på traditionellt sätt.  
 
Efter källförteckningen följer uppsatsens bilagor som till största delen utgörs av de 
fullständiga beräkningarna som gjorts i anslutning till analysen. De placeras där då de skulle 
ta alltför mycket plats i anspråk inne i uppsatsen samt att fokus eventuellt skulle bortledas från 
de viktiga principiella resonemangen som förs. 
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3. Investerings- och kalkylteori 
Detta kapitel syftar till att ge en grundläggande beskrivning av den investerings- och 
kalkylteoretiska basen.  Detta är viktigt då det pekar ut vad som är viktigt att förhålla sig till i 
de kommande kapitlen, samt att det är en av grundstenarna i analysen.  

3.1 Investeringens karaktäristika  

Både privata och offentliga organisationer genomför investeringar. Investeringar görs för att 
uppnå ett eller flera mål. För privata företag innebär detta normalt maximal lönsamhet vilket 
också kan gälla för den offentliga sektorn, men ofta är också ett samhällsekonomiskt 
perspektiv vanligt. Även andra, av politikerna uppsatta, mål är i allra högsta grad styrande för 
de offentliga verksamheternas investeringar. 
 
En investering innebär att resurser uppoffras vid en viss tidpunkt i utbyte mot framtida 
överskott. När en investering genomförs är syftet att öka överskotten och bygga upp värdet på 
tillgångarna21. Vanligen menas med en investering en större initial utbetalning 
(grundinvestering) med automatiskt efterföljande mindre in- och utbetalningar. 
Grundinvesteringen redovisas oftast som en förenkling av verkligheten då denna ofta är en 
utdragen process. I Vägverkets fall består grundinvesteringen bland annat av omfattande 
planering, projektering och upphandling.  
 
Vi har nu nämnt att en investering förväntas ha framtida överskott vilket pekar på att 
kännetecknande för en investering är att det finns en tidsdimension22. Detta faktum är 
uppenbart vid ett investeringsobjekt såsom byggnader, maskiner och infrastrukturprojekt. 
Tidsdimensionen innebär att framtiden måste prognostiseras vilket innebär osäkerhet, 
exempelvis om hur stora utbetalningarna eller inbetalningarna kommer att bli. Denna 
osäkerhetsfaktor benämns i investeringssammanhang som risk23. Vägverkets investeringar är 
typiska materiella investeringar, vilket kan särskiljas från finansiella och immateriella 
investeringar. Dessa olika investeringstyper skiljer sig lite vad gäller olika aspekter men vissa 
grundegenskaper och problem är dock de samma24. Ibland benämns vissa investeringar som 
irreversibla, vilket innebär att dess värde är omöjligt att återfå genom försäljning eller 
alternativ användning, samt att de får konsekvenser för investeringsbeslut i framtiden. Vi 
kommer att återvända till några av investeringsteorins grundproblem i relation till 
kalkylmodellkonstruktion senare i detta kapitel.  
 
En investering i en realtillgång representerar ett visst värde. Teoretiskt skall värdet utgå från 
nuvärdessumman av alla framtida tjänster25. Värdet har alltså inte med de faktiska utläggen 
för tillgången att göra, dessa är så kallade sunk costs (redan tagna). Värdet bedöms lämpligast 
genom betalningsviljan för tjänsten och representeras därmed alltså av brukarens värdering av 
tjänsten. Detta innebär att om ingen efterfrågar tjänsten, är den per definition värdelös. För en 
                                                 
21 Park, C, ”Contemporary Engineering Economics” (2002), s. 243. 
22 Honko, J, ” Planering och kontroll av investeringar” (1977), s. 11. 
23 Yard, S, ”Kalkyler för investeringar och verksamheter” (2001), s. 25. 
24 Honko, J, ” Planering och kontroll av investeringar” (1977), s. 12. 
25 Yard, S, ”Kalkyler för investeringar och verksamheter” (2001), s. 131. 
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kommersiell vara eller tjänst uppskattas detta bäst genom det marknadspris som existerar på 
en fri marknad. För många tillgångar är inte relationen till ett marknadsvärde tydligt eller 
möjlig att uppskatta vilket gör att man måste ta till alternativa metoder. En möjlighet är att 
utgå ifrån återanskaffningsvärdet av tillgången. Detta låter sig inte heller lätt göras. Därför är 
det vanligt att man utgår från anskaffningspriset då detta är objektivt verifierbart.  
 
När en tillgång används försämras vanligen dess förmåga att generera tjänster, innebärande att 
nuvärdessumman av alla återstående tjänster blir lägre. Värdet på tillgången har därmed 
minskat. Fenomenet benämns och behandlas vanligen som avskrivning eller depreciering. 
Precis av samma anledning som ovan är det svårt att uppskatta den teoretiska avskrivningen 
eller värdeminskningen. Därför tar man istället hjälp av olika schablonmetoder26. Vilken 
schablon som bör väljas beror på hur man uppskattar tidsmönstret på de genererade tjänsterna.  
 
Det vi hittills lärt oss om en investering är att den representerar ett visst värde och att detta 
värde normalt minskar med tiden vilket innebär en kostnad, avskrivning. Vi började avsnittet 
med att lyfta fram att det krävs en resursuppoffring för att genomföra en investering. Detta 
innebär att kapital binds i tillgången som annars skulle kunna användas för ett annat ändamål. 
Det uppstår därför en alternativkostnad för kapitalet som motsvarar förräntningen av bästa 
alternativa användning27. Sammantaget utgör värdeminskningen och alternativkostnaden den 
totala kostnaden för kapitalanvändningen.  

3.2 Investeringskalkylens roll och krav 

I denna uppsats kommer vi att fokusera på investeringskalkylen som ett rationellt 
beslutsunderlag, och dess funktion som sådan. Att genomföra en investering är dock ofta en 
lång process och olika delproblem uppstår under denna process. Nedan visas en principskiss 
på en investerings olika faser: 
 

Initiering→Utveckling→Förankring→Framdrivning→Beslut→Genomförande→Uppföljning
28 

 
När det gäller Vägverket skulle det vara nog så intressant att följa upp hur hela 
investeringsprocessen fungerar och ser ut. Som framgick i avgränsningarna ingår inte denna 
problematik i denna uppsats utan själva kalkylen står i fokus, vilket gör att utgångspunkten är 
att beslut fattas efter de ”råd” som de ekonomiska kalkylerna ger.  
 
En ekonomisk kalkyl används för att utvärdera en valsituation. Att det existerar ett val är en 
förutsättning för en ekonomisk analys. De frågor som skall analyseras är i grunden om, var, 
när och hur mycket som skall investeras. Ett investeringsbeslut är i grund och botten ett 
resursallokeringsbeslut. För att en kalkyl skall fungera som ett hjälpmedel i beslutsfattande 
bör den uppfylla följande krav: 
 
• Ett kalkylverktyg skall vara funktionssäkert, det vill säga det skall vara tekniskt riktigt. 
 

                                                 
26 Yard, S, ”Kalkyler för investeringar och verksamheter” (2001), s. 136. 
27 Ibid. s. 127. 
28 Ibid. s. 11. 
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• Kalkylen skall vara anpassad till användarens förutsättningar samt vara förståelig för 
användaren. 

 
• Kalkylen skall vara lämplig att använda i den aktuella situationen.29 
 
Ett annat sätt att beskriva dessa krav är att dela upp dem i intern och extern konsistens. Internt 
konsistent är en kalkylmodell som drar rätt slutsatser utifrån givna parametervärden30. Med 
det menas att det inte finns några logiska brister av betydelse. Till exempel får inte större 
överskott ge ett investeringsalternativ sämre omdöme. 
 
Externt konsistent är en kalkylmodell om den är lämplig att använda relativt användarens 
situation31. Fyra minimikrav för att en kalkylmodell skall kunna sägas vara externt konsistent 
kan lyftas fram: 
 
• Modellen skall beakta för användaren relevanta dimensioner. Detta innebär att modellens 

mål skall överensstämma med användarens. Det är därför viktigt att modellen innehåller 
de parametrar som är mest relevanta samt att modellen optimerar de dimensioner som är 
viktigast för att användaren skall nå sina mål.  

 
• Modellens funktion, input och output skall vara begriplig för användaren. Detta är viktigt 

för att användaren skall kunna använda modellen och göra erforderliga förändringar när 
de inre eller yttre förutsättningarna kräver det. 

 
• Modellens parametervärden skall kunna bestämmas på ett både praktiskt och relativt 

tillförlitligt sätt av användaren.  
 
• Modellens användningsområde skall vara klart avgränsbart för användaren. Modellens 

fördelar, prestanda och begränsningar skall vara tydliga för användaren så att modellen 
används vid rätt tillfälle.32  

 
En kalkylmodell är totalt konsistent när en acceptabel avvägning mellan kraven på intern och 
extern konsistens har gjorts. Genom att anpassa en modell till användarsituationen anläggs ett 
relativt förhållningssätt till kalkylmodeller. Med det menas att om man påstår att en 
kalkylmodell måste anpassas till användarens situation skiljer sig utformningen mellan olika 
situationer och över tid. Den aktuella situationens inre och yttre förutsättningar kan ha 
förändrats, vilket kan ställa nya krav på kalkylmodellen. Även om en kalkylmodell är en grov 
förenkling bör den spegla den verkliga situationen så bra som möjligt33. Det går alltså inte att 
ta fram en kalkylmodell som kan sägas vara optimal i alla lägen.  
 
För denna uppsats syfte bedömer vi punkt ett och tre i ordningen ovan som extra intressanta. 
Punkt ett handlar om att en kalkyls mål skall överrensstämma med användarens mål. Helt 
naturligt bör organisationens mål och krav ligga som grund för investeringsbeslutet34. Utifrån 

                                                 
29 Yard, S, ”Kalkyllogik och kalkylkrav” (1987),  s. 24. 
30 Ibid. s. 26. 
31 Ibid. s. 26. 
32 Ibid. s. 27ff. 
33 Andersson, G, ”Kalkyler som beslutsunderlag” (1991), s. 36. 
34 Honko, J, ” Planering och kontroll av investeringar” (1977), s. 151. 
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vilken uppgift en kalkylmodell skall lösa är det intressant att diskutera vilka relevanta 
parametrar som skall ingå och på vilket sätt de skall optimeras. Dessa måste utgå från den 
aktuella verkligheten. Här måste dock ett praktiskt synsätt anläggas som har med punkt tre att 
göra, det vill säga att det måste vara möjligt att använda de föreslagna parametrarna i 
modellen med rimlig säkerhet. Punkt två och fyra är naturligtvis också viktiga i detta 
sammanhang men dessa handlar i stort mer om kalkylutvecklings- och utbildningsfrågor, 
vilket vi bedömer mer fruktsamt att studera efter det att punkt ett och tre har genomlysts.  
 
Vi skall nu gå över till de grundproblem en investeringsmodell har att ta hänsyn till. Dessa 
kan sägas vara generella för de flesta typer av investeringar. Vi gör detta genom att beskriva 
de grundkomponenter som en modell teoretiskt bör innehålla och kan därför ta upp vissa 
problemområden i detta sammanhang.  

3.3 Grundläggande kalkylkomponenter 

Ibland delas kalkyltyper upp i företagsekonomiska kalkyler och samhällsekonomiska 
kalkyler. Företagsekonomiska kalkyler tar normalt endast hänsyn till finansiella inbetalningar 
och utbetalningar. Samhällsekonomiska kalkyler har däremot ett bredare perspektiv och tar 
hänsyn till positiva och negativa effekter för hela samhället, i form av ett kostnad/nytta 
resonemang. Grundmodellerna är dock relativt lika varandra och dessa kan delas in i 
kalkylräntebaserade och paybackorienterade metoder35. De paybackorienterade metoderna 
behandlas inte i denna uppsats då de inte har någon större bäring i sammanhanget.  
 
Alla kalkylräntebaserade metoder innerhåller några eller alla följande parametrar: 
 
• Grundinvestering (GI) 
• Inbetalningar (I) och utbetalningar (U) 
• Överskott (I-U) 
• Kalkylräntefot (r)  
• Livslängd (N) 
• Restvärde (R)  
 
När det gäller de ekonomiska flödena kan de behandlas realt eller nominellt. En realkalkyl 
innebär en kalkyl i fast penningvärde och en nominell kalkyl innefattar flöden i löpande 
penningvärde. Båda kalkylformerna är lika korrekta men har lite olika fördelar och nackdelar 
att begrunda. Nominella har den fördelen att prognos och utfall är i samma penningvärde, det 
vill säga den blir lättare att följa upp och förstå. Problemet med nominella är dock att det är 
svårt att göra korrekta inflationsantaganden, särskilt under en längre tidshorisont. Detta 
problem slipper man vid en real kalkyl. Kalkylräntan är dock svår att realt bestämma då den 
inte är observerbar, vilket innebär en osäkerhet om nivån36. Det viktigaste är dock att kalkylen 
konsekvent är real eller nominell, vilket även gäller valet av kalkylränta.   

                                                 
35 Yard, S, ”Kalkyllogik och kalkylkrav” (1987),  s. 157. 
36 Ibid. s. 101. 
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3.3.1 Kalkylränta 

En investering har en tidsdimension där olika betalningar infaller vid olika tidpunkter. Dessa 
betalningar måste jämföras på något vis vilket inte är helt oproblematiskt. För det första kan 
kapital ge avkastning vid alternativ användning, det vill säga att det finns en 
alternativkostnad. Resurser kan alltid användas till något annat om de inte används i den 
aktuella investeringen. För det andra gör inflationen att pengars värde minskar. Dessa två 
faktorer gör att det finns pris på tid som en investerare kräver ersättning för. En tredje faktor 
härrör från att det finns en osäkerhet i uppskattningarna av de framtida betalningarna vilket 
innebär en risk. För att kunna jämföra betalningar vid olika tidpunkter med hänsyn till 
ovanstående faktorer (alternativkostnad, inflation och risk) brukar man använda en ränta, ofta 
benämnd kalkylränta37. Denna används för att räkna om alla prognostiserade betalningar till 
en gemensam tidpunkt.  
 
Att bestämma nivån på kalkylräntan är dock komplicerat och vida diskuterat. Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) är den bland teoretiker dominerande modellen för 
kalkylräntenivåbestämning för företag. CAPM skall representera ägarnas avkastningskrav. 
Modellens princip är att bestämma risken för en enskild investering i förhållande till ett 
genomsnitt av ”alla andra”. CAPM kan sedan vägas samman med den andra 
finansieringsformens räntekrav, det vill säga kreditgivarens. CAPM torde dock vara mest 
tillämpbar på aktieplaceringar då en tidsmässigt god statistik finns allt tillgå. Vid vanliga 
realinvesteringar är det förmodligen svårt att finna lämplig jämförelsedata38. Företag kan 
också utgå från låneräntan och justera denna för ägarnas risk för att få en rimlig kalkylränta. 
 
Inom offentlig sektor är det ytterligare något mer komplicerat. SIKA (Statens institut för 
Kommunikationsanalys) föreslår något av följande alternativ för bestämmande av 
kalkylräntan: 
 
• Beräkna kostnaden för lånat kapital.  
 
• Beräkna alternativkostnaden.39  
 
Utgångspunkten är att kalkylräntan skall sättas utifrån finansieringskällan. Stora delar av den 
offentliga sektorn är finansierat via skatter. Det är alltså skattebetalarna som gör 
resursuppoffringen och skall således kompenseras för väntan, risk etcetera. Därför kan det 
vara motiverat att utgå från deras perspektiv. Räntan går vanligen under namnet 
konsumtionsräntan.  
 
Om vi följer kapitalkostnadsresonemanget ur skattebetalarnas perspektiv kan någon form av 
låneränta vara en utgångspunkt. SIKA utgick från bolåneräntan i maj 2002 och justerade 
denna för inflation och skatt vilket gav en real räntenivå på cirka 2,5 procent40. 
Alternativkostnadsspåret tar sin utgångspunkt i en riskfri placering, lämpligen en 

                                                 
37 Yard, S, ”Kalkyler för investeringar och verksamheter” (2001), s. 25. 
38 Ibid. s. 43. 
39 SIKA, ”Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet” (2002), s. 47. 
40 Ibid. s. 47. 
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statsobligation41. Om denna inflationsjusteras går det att argumentera för en räntenivå på 2 
procent eller där under42. 
 
För Vägverket är den reala kalkylräntan satt till 4 procent och om räntenivån som 
diskuterades ovan bedöms befinna sig mellan 2 till 3 procent så innebär det att Vägverkets 
kalkylränta innehåller en riskkomponent mellan 1 till 2 procentenheter. Det råder dock stor 
osäkerhet om den reala räntenivån. Vid internationella jämförelser används i Sverige en låg 
kalkylränta inom offentlig sektor, Vägverket inkluderat, då den utomlands ofta ligger i den 
övre delen av spannet mellan 4 till 8 procent. Nämnas kan också att vägverket inte alltid 
använt sig av kalkylränta i sina beräkningar utan denna har införts under de senaste 
decennierna. 
 
Kritik framförs dock till den satta kalkylräntan. Den ena falangen menar att räntan är för låg, 
och den andra att den är för hög. I och med att en investering innebär att framtiden skall 
införlivas i beslutet finns det en inneboende osäkerhet, risk. Om vi utgår från skattebetalarna 
som finansiärer kan sägas att det är svårt för den vanlige medborgaren att diversifiera och 
reducera risken fullt ut, vilket innebär att riskfri ränta inte är lämpligt att använda43. 
Lämpligare, menar kritikerna, är istället att jämföra infrastrukturinvesteringar med de som 
görs på börsen och anta att de som berörs av ett projekt kan approximeras med aktörerna på 
börsen44. Norska beräkningar på vad detta skulle innebära i Norge gav att den 
samhällsekonomiska räntan, alltså den ovan diskuterade, bör justeras upp med 4,5 
procentenheter. Detta skulle i Sverige innebära en kalkylränta på 8,5 %45. 
 
Nivån på kalkylräntan påverkar värdet på flödena. En kalkyl med antagen livslängd på 60 år 
där räntan justeras ned från 4 till 2 procent får en värdeökning på 60 procent46. Räntenivån har 
alltså en mycket stor betydelse för hur lönsamt eller olönsamt ett projekt kan anses vara. 
Vidare påverkar räntan samansättningen av en investering, vilket får stor betydelse för 
jämförelser mellan två alternativ och för framtiden. Detta har också med den ovan beskrivna 
effekten att göra, det vill säga att räntan leder till att inbetalningar och utbetalningar får 
mindre och mindre betydelse ju längre fram i tiden de ligger. Räntan framhäver närliggande 
flödens vikt vilket förstärks med högre kalkylräntenivåer. Detta innebär att ju högre 
kalkylräntan blir desto betydelsefullare blir grundinvesteringen. Kritikerna menar att valet av 
fyra procents ränta utifrån ett konsumtionsränteresonemang är för högt och skadligt för 
kommande generationer47. Argumentet är att en för hög ränta missgynnar långsiktigt hållbara 
investeringar, enligt ovan förda resonemang.  
 
Att sätta en lämplig nivå på en kalkylränta är som denna framställning visat inte alldeles lätt 
men det är dock ett mycket avgörande val som bör övervägas noggrant.  

                                                 
41 Blank, L, Tarquin, A, ”Engineering Economy” (1998), s. 24. 
42 SIKA, ”Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet” (2002), s. 47. 
43 SIKA, ”Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet” (1999), s. 26. 
44 Ibid. s. 26. 
45 Ibid. s. 26. 
46 SIKA, ”Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet” (2002), s. 44. 
47 Ibid. s. 45. 
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3.3.2 Livslängd 

När en investeringsbedömning görs behöver man ta ett beslut om hur lång tidshorisont som 
skall ingå. Ett antal olika typer av bedömningar figurerar i dessa diskussioner.  
 
Ekonomisk livslängd: Med ekonomisk livslängd menas generellt den tid det är fördelaktigt att 
utnyttja en investering48. Ekonomisk livslängd är ett mått på optimal användningstid. Vid en 
enstaka investering är det inte svårt att definiera den ekonomiska livslängden då den är 
fördelaktig så länge som intäkterna överstiger utgifterna. Ibland studeras dock endast 
kostnadssidan. Den ekonomiskt optimala livslängden är då det antal år som gör att den totala 
kostnaden är som lägst. Tanken med ekonomisk livslängd går ut på att när en tillgång används 
förslits den vilket innebär att underhållskostnaderna med tiden blir högre och högre, men 
samtidigt blir kapitalkostnaderna lägre och lägre. Vid en viss tidpunkt blir de sammanlagda 
kostnaderna som lägst, det vill säga totalkostnaderna är minimerade49. Detta är den optimala 
ekonomiska livslängden. 
 
Teknisk livslängd: Teknisk livslängd är helt enkelt den tid som det är tekniskt möjligt att 
utnyttja investeringen. Vid vägprojekt innebär det så länge konstruktionen med normalt 
underhåll uppfyller ställda krav på dess funktion. 
 
Service-livslängd: Ekonomisk service-livslängd innebär det samma som det ovan beskrivna 
ekonomisk livslängd. Vanligen i infrastrukturlitteratur tas ”ekonomisk” bort och 
utgångspunkten är istället en investerings service-livslängd. Denna kan definieras som: 
 
”Tidsperioden som en tillgång uppfyller lämplig prestation; en teknisk parameter som beror på design, kvalitet, 
drift och underhåll, användning och omvärldsfaktorer. Med prestation menas graden som en tillgång tjänar dess 
användare och uppfyller syftet som den byggdes för.” 50                 
 
Definitionen av service-livslängd tar alltså sikte på en förutbestämd miniminivå vad gäller 
service eller kvalitet51.  
 
När en tillgångs livslängd är slut kan ibland ett restvärde identifieras. Detta värde kan vara 
antingen positivt eller negativt.  
 
Nedan presenteras olika kalkylmodeller i formaliserad form med kortfattade kommentarer. 
Dessa är av vikt för uppsatsen eftersom de visar på grundläggande metoder att bedöma 
investeringar och några av dem kommer således att, i modifierade former, på något sätt finnas 
representerade vid vår analys av val av överbyggnad. 

                                                 
48 Yard, S, ”Kalkyler för investeringar och verksamheter” (2001), s. 48. 
49 Yard, S, ”Kalkyler för investeringar och verksamheter” (2001), s. 159. 
50 Hudson, R, et al, ”Infrastructure Management” (1997), s. 56. 
51 Ibid. s. 167. 
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3.4 Kalkylmetoder  

Vi återupprepar här de grundläggande komponenterna: 
 
• Grundinvestering (GI) 
• Inbetalningar (I) och utbetalningar (U) 
• Överskott (I-U, benämnt a) 
• Kalkylräntefot (r)  
• Livslängd (N) 
• Restvärde (R) 
• Specifikt år (i) 

3.4.1 Kalkylräntebaserade metoder 

• Kapitalvärdesmetoden (KV): ∑
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Kapitalvärdet visar investeringens totala nettoöverskott i absoluta termer. 
Kapitalvärdesmetodens beslutsregel är att alla kapitalvärden som är större än noll är 
lönsamma att genomföra. Om valet mellan två olika alternativ förligger skall den med störst 
kapitalvärde väljas. Detta förutsätter att investeringarna har lika livslängd eller att de är 
enstaka till sin karaktär.52 
 

• Kapitalvärdeskvot: 
GI

KV
 

 
Kapitalvärdeskvot används ibland när kapitaltillgången är en trång sektion, exempelvis vid 
fast budget. En budget innebär att alla lönsamma investeringar inte kan genomföras. 
Kapitalvärdeskvoten visar hur mycket kapitalvärde som erhålls per satsad investeringskrona. 
Med en absolut budgetrestriktion fyller man således på med investeringar efter storleken på 
kvoten53. 
 

• Annuitetsmetoden (ANN): 
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r
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Med annuitetsmetoden beräknas nettoöverskotten per år under investeringens livslängd. 
Annuitetsmetoden ger samma svar som kapitalvärdesmetoden vid en rangordning. Det finns 
dock undantagsfall när annuitetsmetoden är bättre än kapitalvärdesmetoden. Ett sådant fall är 
när två investeringar med olika livslängd skall rangordnas och det är möjligt att upprepa dem 
efter livslängdens slut. För att få ett korrekt svar bör man därför bedöma investeringarna efter 
de årliga överskotten, således är annuitetsmetoden att föredra framför kapitalvärdesmetoden.54 
 

                                                 
52 Andersson, G, ”Kalkyler som beslutsunderlag” (1991), s. 151. 
53 Nilsson, S-Å & Persson, I, ”Investeringsbedömning” (1993), s. 101. 
54 Yard, S, ”Kalkyler för investeringar och verksamheter” (2001), s. 37ff. 
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Ovanstående metoder används även vid samhällsekonomiska beräkningar med den skillnaden 
att dessa beräkningar utgår från estimeringar av samhälliga nyttor och kostnader.  

3.5 Uppsummerande reflektioner 

När en investering genomförs är vanligen syftet att uppnå vissa mål och bygga upp värdet på 
tillgångarna En investering innebär en resursuppoffring idag som får konsekvenser i 
framtiden. Detta enkla samband ger upphov till ett antal egenskaper att relatera till. De flesta 
hänger ihop med den inbyggda tidsdimensionen. De två viktigaste egenskaperna är att kapital 
binds i investeringen under dess livslängd och att själva tidsdimensionen i förloppet utgör en 
osäkerhet eller risk. Dessa faktorer måste man således ta hänsyn till vid ett övervägande om 
en investering är värd att genomföra. Ett rationellt verktyg för att göra detta är genom att 
upprätta en investeringskalkyl. 
 
En kalkylmodells viktigaste uppgift är att vägleda rätt i en beslutssituation. För att göra detta 
måste kalkylmodellen spegla verkligheten så väl som möjligt. Vad som utgör den relevanta 
verkligheten är rimligtvis beroende av vilken typ av verksamhet organisationen (användaren) 
bedriver och målsättningen för densamma. Kalkylmodellen måste alltså innehålla och hantera 
relevanta parametrar på ett bra sätt för att vägleda användaren mot måluppfyllelse.  
 
Med denna bakgrund ser vi det som viktigt att förstå Vägverkets verksamhet och målsättning 
med denna verksamhet (kapitel 4), och på vilket sätt detta påverkar kalkylförutsättningarna 
samt hur dessa relateras till den grundläggande investerings- och kalkylteorin (kapitel 5).  
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4. Vägverkets uppgift 
Föregående kapitel pekade på att en organisations mål är en central utgångspunkt vid 
utformningen av en lämplig kalkylmodell. För att kunna diskutera problematiken med 
kalkylanvändande inom Vägverket behövs en grundläggande förståelse för Vägverkets roll, 
verksamhet och mål. Innan vi beskriver Vägverket och dess mål, gör vi nedan en kort 
beskrivning av en möjlig motivering till varför staten har valt att ta ansvar för infrastrukturen i 
form av vägar. 

4.1 Ett samhällsekonomiskt perspektiv på vägar 

Att vi har vägar kan generellt sägas bero på att det finns ett behov av att transportera varor 
och personer mellan två eller flera punkter. Frågan är dock hur detta behov skall tillgodoses. 
Historien visar att vägar och järnvägar har anlagts genom privata initiativ55. Frågan är då 
varför statsmakten i Sverige och i större delen av världen har valt att ta ansvar för att 
tillgodose transportbehovet. Det finns naturligtvis olika förklaringar till detta vilket 
exempelvis har med olika ideologiska övertygelser att göra. Beskrivningen nedan tar sin 
utgångspunkt i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Genomgången gör inte anspråk på att vara 
heltäckande då det råder olika meningar om flera av de punkter som kommer att tas upp. 
Tanken är endast att ge en bakgrund till vad som är speciellt när det handlar om ”tjänsten” 
vägar och varför en statlig förvaltning av vägnätet har valts. Beskrivningen skall alltså inte 
tolkas normativt. 
 
Grunden i all ekonomisk teori är att produktionsresurserna är knappa i förhållande till 
konsumtionsönskemålen. Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser, såväl för 
privatpersonen och företaget som för samhället i stort. Samhället har ett antal grundläggande 
frågor att brottas med som utgörs av: 
 
• Vad skall produceras? 
 
• För vem skall det produceras? 
 
• På vilket sätt skall det produceras? 
 
• Hur mycket skall produceras? 
 
Dessa frågor har i grund och botten med fördelning att göra. Det finns olika metoder för detta. 
Ett sätt att fördela resurserna på är att låta marknadskrafterna styra. Genom denna lösning 
fördelas resurserna via ett prissystem. Tanken med priserna är att de skall fungera som en 
värdemätare på det som produceras och genom denna värdering allokera produktionen och 
konsumtionen till en optimal nivå. Detta följer av antagandet att vid givet pris efterfrågas och 
produceras en viss kvantitet, allt annat lika56. Grundaren till dessa tankar är Adam Smith som 
lanserade ekonomins osynliga hand vilket innebär att utbud och efterfrågan möts vid ett 

                                                 
55 Jansson Owen, J, ”Vägväsendet i samhällsekonomisk belysning” (1992), s. 32. 
56 Parking, M & King, D, ”Economics” (1995), s. 76ff. 
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jämviktspris som också är samhällsekonomiskt effektiv57. Smiths arbete har sedan förfinats av 
Léon Walras, Vilfredo Pareto och Kenneth Arrow med flera. Samhällsekonomisk effektivitet, 
även kallat pareto-optimalt definieras ur detta perspektiv som: 
 
”När ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre”58. 
 
Ovanstående definition är ett sätt att uttrycka att inga resurser förslösas och kan grafiskt 
illustreras enligt nedan, uttryckt i samhälliga termer. 
 

Figur 1: Pareto-optimalt,  Källa: Parking, M & King, D, ”Economics” s. 303. (Omarbetad) 

 
För att marknaden för en viss vara eller tjänst skall optimeras på detta samhällseffektiva sätt 
måste ett antal kriterier vara uppfyllda: 
 
• Fullständig konkurrens, innebärande ett stort antal vinstmaximerande producenter som 

bjuder ut en identisk vara till ett stort antal vinstmaximerande konsumenter. 
 
• Perfekt information, innebärande att både köpare och säljare har fullständig information 

om marknadsförhållandena. 
  
• Inga externa effekter får förekomma, innebärande att inga kostnader eller nytta får tillfalla 

de som ej är direkt berörda, det vill säga producenten och konsumenten.59 
 
Detta är naturligtvis en idealsituation som ingen marknad helt kan sägas uppfylla. Frågan är 
nu hur långt ifrån detta idealtillstånd en ”vägmarknad” är?  
 
Konkurrenssituationen är inte fullständig. Det finns naturligtvis alternativ till att använda 
vägen för att ta sig mellan två punkter. Det går exempelvis att ta tåget eller flyga. Dessa 
alternativ är dock endast intressanta för en bilinnehavare när transportavståndet är 
betydande60. Annars vinner vägen i de flesta fall beroende på sitt finmaskiga nät och sin 

                                                 
57 Parking, M & King, D, ”Economics” (1995), s. 306. 
58 Ibid. s. 308. 
59 Ibid. s. 302ff. 
60 Jansson Owen, J, ”Vägväsendet i samhällsekonomisk belysning” (1992), s. 6. 
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”dörr-till-dörr” karaktär. Dessutom är det i de flesta fall svårt att tänka sig två konkurrerande 
väghållare som tillhandahåller varsin väg mellan två punkter.  
 
Vägen är en blandning mellan privat och kollektiv vara61. En privat vara har den egenskapen 
att den endast kan konsumeras av en åt gången. För en kollektiv vara gäller det motsatta 
förhållandet, det vill säga varan kan konsumeras av alla och ingen kan exkluderas. Vägen 
ligger mitt emellan. Om utnyttjandet är lågt kan alla använda vägen utan att någon annan 
hindras från att göra det, men till exempel i storstadsområden, där trafiken är omfattande, 
bildas köer vilket innebär att ytterligare en trafikant minskar utrymmet för en annan. Det är 
också möjligt att stänga ute användare via kontrollstationer, exempelvis Öresundsbron. Detta 
är dock inte vanligt i Sverige och vore tämligen opraktiskt i de flesta fallen. Sammantaget får 
man se vägen som en kollektiv vara. 
  
När en trafikant använder vägen uppstår externa effekter, buller och utsläpp i miljön. Poängen 
här är att kostnaderna för dessa externa effekter ej beaktas av den enskilda konsumenten i 
dennes konsumtionsval. Därför är det möjligt att konsumtionen blir större än vad som är 
samhällsekonomiskt optimalt. Vidare är det troligt att vägar enbart skulle byggas i 
tätbebyggda områden om användarna av aktuell väg själva skulle stå för de totala kostnaderna 
som uppstår av en väg. Det skulle alltså bli svårt att få ett underlag för att bygga vägar i 
glesbefolkade och lågtrafikerade områden.  
 
En förklaring till statlig inblandning är således att det råder en marknadsimperfektion som gör 
att det inte finns förutsättningar för marknaden själv, utan statlig inblandning, att se till att 
produktionen och konsumtionen av vägtjänster för samhället blir optimal. För att ytterligare 
förstå varför vi idag har ett statligt verk i form av Vägverket med ansvar för det svenska 
vägnätet bör man fundera över den offentliga sektorns uppgift. 

4.2 Offentliga sektorns huvuduppgifter 

Klassisk ekonomisk teori menar att den offentliga sektorn har fyra huvuduppgifter: 
 
• att stabilisera samhällsekonomin, 
 
• att åstadkomma, enligt majoriteten, rättvis välfärdsfördelning, 
 
• att se till att resursallokeringen i samhället är effektiv, 
 
• att skapa regional balans.62 
 
Vägbyggnation och väghållning har ett komplicerat förhållande till dessa uppgifter. Historiskt 
har väginvesteringar gjorts för att hålla sysselsättningen uppe vid svag konjunktur, som 
välfärdsfördelning och för att stödja eftersatta regioner63. Detta är viktiga och intressanta 
faktorer som bör hållas i åtanke när vägbyggande analyseras. Väghållning bör dock i det 
normala fallet analyseras utifrån resursallokeringsuppgiften64. Vägverkets uppgift kan ses i 
                                                 
61 Parking, M & King, D, ”Economics” (1995), s. 515. 
62 Jansson Owen, J, ”Vägväsendet i samhällsekonomisk belysning” (1992), s. 56. 
63 Ibid. s. 58. 
64 Ibid. s. 58. 
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skenet av att verket skall tillhandahålla vägtjänster på ett för samhället så effektivt sätt som 
möjligt.  

4.3 Om Vägverket 

Vägverket är ett statligt verk som har ett direkt eller indirekt ansvar för både vägar, 
trafikmiljö, trafikanter och fordon samt samspelet dessa emellan. Vägverket är uppdelat i sju 
regioner och har totalt 6 500 anställda och en verksamhetsvolym på drygt 19 miljarder kronor. 
Den största delen utgörs av en del som kallas statlig väghållning med nästan 14 miljarder 
kronor. Vårt svenska vägnät består av cirka 138 000 km allmänna vägar av vilka ungefär 
98 000 kilometer är statliga, som Vägverket på olika sätt ansvarar för65. Detta skall Vägverket 
sköta i linje med vad riksdag och regering beslutar om. Det övergripande målet för 
trafikpolitiken är: 
 
 ”att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet.”66 
 
Riksdagen har förtydligat detta mål i sex delmål för Vägverket: 
 

• Ett tillgängligt transportsystem: ”Transportsystemet skall utformas så att medborgarnas och 
näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.” 

 

• Hög transportkvalitet: ”Transportsystemets utformning skall medge en hög transportkvalitet för 
medborgarna och näringslivet.” 

 

• Positiv regional utveckling: ”Transportsystemet skall främja en positiv regional utveckling genom att 
dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av 
långa transportavstånd.” 

 

• Säker trafik: ”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten är att ingen skall dödas eller skadas allvarligt 
till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer 
av detta.” 

 

• God miljö: ”Transportsystemets utformning och funktion skall anpassas till krav på en god och hälsosam 
livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning med mark, vatten, 
energi och andra naturresurser skall främjas.” 

 

• Ett jämställt vägtransportsystem: ”Transportsystemet skall vara utformat så att det svarar mot både 
kvinnor och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjlighet att påverka 
transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma 
vikt.”

67
  

 

                                                 
65 Vägverkets årsredovisning 2001, s. 10ff. 
66 Vägverket, ”Fakta om Vägverket, vägar och trafik” (2002), s. 5. 
67 Ibid. s. 5. 
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Utifrån dessa krav från riksdag och regering har Vägverket utvecklat sin vision och 
verksamhetsidé, vilka ser ut på följande sätt: 
 
• Vision: ”Alla kan välja säkra resor och transporter i ett hållbart och effektivt vägtransportsystem som 

tillgodoser växande behov av rörlighet.” 
 
• Verksamhetsidé: ”Med människans behov i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra 

och miljöanpassade transporter och möten i samhället. Utgångspunkten är samspelet mellan människan, 
vägen och fordonet. I aktivt samspel förnyar och förvaltar vi vägtransportsystemet och tar tillvara 
samhällets samlade kompetens och kreativitet.”

68  
 
För att lösa sina uppgifter och nå sina mål är Vägverket uppdelat i olika verksamhetsgrenar. 
 
• Sektorsuppgiften: ”att samverka och samordna insatser med berörda aktörer och på ett offensivt och 

resultatorienterat sätt driva på utvecklingen av vägtransportsystemet, bl.a. att träffa överrenskommelser, ge 
stöd, upphandla tjänster tillhandahålla grunddata samt identifiera forskning och utveckling.” 

 

• Myndighetsutövning: ”att ta fram och tillämpa regler för fordon, körkort, trafikmiljö och yrkestrafik, 
hålla register samt handlägga statsbidrag.” 

 

• Statlig väghållning: ”att utveckla och förvalta det statliga vägnätet i rollen som beställare.” 
 

• Produktion: ”att utföra projektering, byggande, drift och underhåll på beställning av Vägverket eller 
andra.”

69 

4.4 Statlig väghållning 

Den del av Vägverket som är i fokus i denna uppsats är den statliga väghållningen. 
Vägverkets uppgift som statlig väghållare är att utveckla och förvalta det statliga vägnätet på 
samhällsekonomiskt bästa sätt och att så mycket som möjligt bidra till att uppfylla de 
transportpolitiska målen70. Denna del består av fyra grenar; Väginvesteringar, Drift och 
Underhåll, Forskning och Utveckling samt Försvar. Som nämndes ovan uppgår verksamheten 
till nästan 14 miljarder kronor. Väginvesteringar samt Drift och Underhåll är de två största 
områdena och de grenar som behandlas i denna uppsats. 
 
Vägverkets traditionella roll som väghållare har förändrats. 1992 genomförde Vägverket en 
omorganisering71. Vägverkets roll som utförare har bytts mot rollen som beställare72. Tanken 
är att försöka skapa konkurrens på utförandet av vägprojekt mellan olika entreprenörer för att 
på det sättet sänka kostnaderna för Vägverket. Traditionellt har Vägverket arbetat med en 
form av utförandeentreprenader, vilket innebär att upphandlingen endast sker av själva 
byggnationen. Byggnationen skall då genomföras efter beställarens specifikationer och 

                                                 
68 Vägverket, ”Fakta om Vägverket, vägar och trafik” (2002), s. 8. 
69 Vägverkets årsredovisning 2001, s. 10. 
70 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 3. 
71 Nylén, A, ”Business Relationships in Road Operation Procurement: Five Case Studies” (2000), s. 16. 
72 Ekdahl, P, ”Detoriation models and road capital as tools in performance contracts for pavement 
maintenance” (2000), s. 1. 
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garantitiden har normalt varit ett till tre år73. Vägverket har på senare år provat en ny 
kontraktform som kallas funktionsentreprenad, vilket innebär att entreprenören har ett längre 
ansvar för vägen, vanligen mellan fem och tio år. Det enda beställaren gör, alltså Vägverket, 
är att de specificerar de funktioner ur en användarsynvinkel som vägen skall ha. Sedan får 
entreprenören relativt fritt genomföra projektet.  

4.4.1 Väginvesteringar 

Denna gren genomför nyinvesteringar i vägnätet inriktat på olika områden med olika syften, 
exempelvis nya vägsträckor, förbättrad bärighet, säkerhet och miljö. Investeringsbeslut skall 
tas på samhällsekonomiska grunder, det vill säga att de skall vara samhällsekonomiskt 
lönsamma74. Vägverket delar in denna verksamhet i nybyggnad respektive förbättring. Dessa 
två investeringstyper definieras av Vägverket på följande sätt: 
 
• Nybyggnadsåtgärder innebär investeringar i nya anläggningar som exempelvis att bygga 

en väg i ny sträckning. 
 
• Förbättringsåtgärder är utbyggnad och komplettering av befintliga anläggningar för att 

förbättra dess egenskaper/funktioner, som exempelvis breddning av befintliga vägar.75 
 
Det gångna året, 2001, uppgick väginvesteringarna till cirka 6,5 miljarder kronor vilket är en 
normal nivå sett till de senaste fem åren76. 

4.4.2 Drift och Underhåll 

Drift och underhåll är den gren inom den statliga väghållningen som kräver mest resurser 
idag. Vägverkets definition av driften respektive underhållet ser ut som följer: 
 
• Driftåtgärder syftar till att hålla en väganläggning i funktion och öppen för trafik. En 

driftåtgärd leder till effekter av kortsiktig och direktverkande natur med kortare 
varaktighet än ett år. Exempel på driftåtgärder är snöröjning, halkbekämpning, mindre 
omfattande lagningsarbeten av ytskiktet på en väg etc. 

 
• Underhållsåtgärder syftar till att bevara eller återställa en väganläggnings önskade 

egenskaper/funktioner under dess tekniska livslängd. En underhållsåtgärd leder till 
effekter med längre varaktighet än ett år. Det kan handla om allt från enklare så kallade 
förseglingar till hela ombyggnader.77 Till denna gren hör även de så kallade 
rekonstruktioner som görs av uttjänta vägar. 

 

                                                 
73 Ekdahl, P, ”Detoriation models and road capital as tools in performance contracts for pavement 
maintenance” (2000), s. 28. 
74 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 3. 
75 Vägverket, ”Effektsamband 2000: Sammanfattning” (2001), s. 12. 
76 Vägverkets årsredovisning 2001, s. 16. 
77 Vägverket, ”Effektsamband 2000: Sammanfattning” (2001), s. 13. 
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Drift- och underhållsåtgärderna skall möjliggöra att nyttan med investeringarna realiseras 
under dennas bedömda livslängd78. Statsmakten har för Vägverkets drift och 
underhållsverksamhet konkretiserat de övergripande trafikpolitiska målen på följande sätt: 
 
• Lägsta acceptabel nivå (skamgränsen): Vägarnas tillstånd får inte underskrida en viss 

nivå.  
 
• Samhällsekonomisk lönsamhet: Vägarnas tillstånd skall upprätthållas på en nivå som 

uppvisar en fastställd samhällsekonomisk lönsamhet, om denna är högre än ovanstående 
skamgräns. 

 
• Väghållarens effektivitet: De två ovanstående målen skall uppnås till långsiktigt lägsta 

väghållarkostnad.   
 
• Miljöriktiga åtgärder: Åtgärder skall utföras på ett miljöriktigt sätt. 
 
• Trafiksäkra åtgärder: Åtgärder skall utföras på ett trafiksäkert sätt.79 
 
Verksamhetsvolymen för Drift och Underhåll har expanderat kraftigt de senaste fem åren och 
uppgick 2001 till cirka 7,3 miljarder kronor80. Nedan visas en tabell med de största områdena 
och dess förändring under den senaste femårsperioden. 
 

Verksamhetsvolym för statlig väghållning, MSEK   
ÅR 1997 1998 1999 2000 2001 
Väginvesteringar 6 509 7 417 6 398 5 696 6 437 
Drift och Underhåll 4 712 6 557 6 180 6 715 7 290 
Summa 11 221 13 974 12 578 12 411 13 724 

Tabell 2: Verksamhetsvolym för statlig väghållning, Källa: Vägverkets årsredovisning 2001 (Omarbetad) 

 
Prioriteringen är att först går driften följt av underhållet och till sist investeringsverksamheten.  

4.4.3 Finansiering 

Vägverket finansieras till största delen genom anslag från staten. Vägverket har även 
möjlighet att ansöka om extra anslag för specifika projekt. Vissa år finansieras även 
anskaffning av omsättnings- och anläggningstillgångar samt vissa investeringar i 
infrastrukturen via lån från riksgäldskontoret. För stora projekt bildas också ibland speciella 
bolag för att möjliggöra finansiering via avgifter från användarna, exempelvis Öresundsbron. 
Totalt utnyttjande av anslag för år 2001 var cirka 14,5 miljarder kronor. Av de totala anslagen 
användes cirka 4,5 miljarder till investeringar och strax över 6 miljarder till drift och 
underhåll81.  
 

                                                 
78 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 2. 
79 Ibid. s. 14. 
80 Vägverkets årsredovisning 2001, s. 22. 
81 Ibid. s. 68. 
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I denna uppsats kommer vi inte problematisera olika finansieringsformer utan vi kommer att 
utgå från att verksamheten är anslagsfinansierad. Vi kommer inte heller problematisera den 
politiska processen om hur storleken på anslagen bestäms, utan kommer att utgå från att det 
sker utifrån samhällsekonomiska principer. Under normala förhållande går således 
resursfördelningen till på följande sätt: 
 
Medel fördelas från staten till Vägverket för att de skall kunna utföra sin uppgift. Detta görs i 
konkurrens med andra samhällsviktiga sektorer. Därför beskriver Vägverket dess 
investeringsprojekt och underhållsbehov utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv så att 
denna prioritering kan göras av staten.82 
 
När sedan de tilldelade medlen skall fördelas inom Vägverkets olika regioner görs detta med i 
princip samma utgångspunkter, det vill säga genom ett långsiktigt perspektiv och med hänsyn 
till samhällskostnaderna83. Detta är naturligtvis en förenkling då till exempel regionalpolitisk 
hänsyn tas av rättviseskäl.   

4.4.4 Kalkyltillfällen inom Vägverket 

Idag arbetar Vägverket med olika typer av kalkyler i olika sammanhang. När det gäller 
investeringar kan följande fyra fall identifieras:  
 
• När investeringsförslagen ingår i det budgetförslag som lämnas till staten. 
  
• När den lämpligaste dragningen i landskapet skall väljas.  
 
• När Vägverket gör intern prioritering av projekt.  
 
• När val av teknisk lösning skall göras.84 
 
Vid de första tre tillfällena använder Vägverket en kalkylmodell som de kallar EVA (Effekter 
vid VägAnalyser). EVA är en modell som beräknar den samhällsekonomiska nyttan av ett 
investeringsprojekt och ger ett resultat i form av en nettonuvärdeskvot. Modellen innefattar 
kostnader för restid, fordon, gods, säkerhet, miljö samt kostnader för väghållaren 
(grundinvestering och drift och underhåll)85. Nyttan uppstår via kostnadsminskningar jämfört 
med alternativet ”ingen åtgärd”. Det bör observeras att de kostnader som medtas inte är 
kopplade till olika överbyggnaders karaktäristika eller underhållsstrategier. 
 
I det fjärde beskrivna tillfället ingår beslut om vilken överbyggnadstyp som skall väljas vilket 
fokuseras i denna uppsats. Teknisk lösning av överbyggnad tas inte med i de ovan nämnda 
investeringsanalyserna, utan detta beslut tas efter att själva investeringsbeslutet redan är fattat. 
Det är för oss lite oklart vilken typ av kalkyler som används vid dessa beslut i de olika 
regionerna men Vägverket har tagit fram en modell för hur överbyggnadsalternativen skall 

                                                 
82 Ekdahl, P, ”Detoriation models and road capital as tools in performance contracts for pavement 
maintenance” (2000), s. 132. 
83 Ibid. s. 132. 
84 Huvstig, A, ”Economic models as a base for decisions in WLC models” (2000), s. 5. 
85 Vägverket, ”Effektsamband 2000: Nybyggnads- och förbättringsåtgärder - Handledning” (2000), s. 12. 
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jämföras, denna kallas 2Ö och finns utförligare beskriven i bilaga 11. Denna modell kommer 
vi även att ta upp vid analysen i kapitel 6.   
 
När det gäller drift och underhållsbeslut görs idag vanligen inga samhällsekonomiska 
analyser86. Utveckling sker dock på detta område, dels genom att insikten ökar om att olika 
underhållsstrategier kan ge konsekvenser för samhällskostnaderna och dels diskuteras vad 
som är en samhällsoptimal standard på en väg87. Det kan även inom drift och underhåll bli tal 
om ny överbyggnad, ofta på grund av att bärigheten har blivit för dålig. Detta benämns som 
rekonstruktion.  

4.5 Uppsummerande reflektioner 

I det inledande investerings- och kalkylteoretiska avsnittet konstaterades att organisationens 
mål och verksamhet är viktiga faktorer för en kalkyl att förhålla sig till för att utgöra ett 
lämpligt beslutsunderlag. Styrande för Vägverket är de trafikpolitiska målen, fastslagna av 
riksdag och regering. De trafikpolitiska målen är dock av skiftande slag. Det övergripande 
målet innehåller både samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet, dessutom 
finns delmål som avser tillgänglighet, transportkvalitet, god miljö, säker trafik, positiv 
regional utveckling och ett jämställt transportsystem. Flera av dessa mål kan vara relevanta 
vid val av överbyggnad, men det är lätt att inse att det kan finnas situationer när en 
målkonflikt uppstår. En kalkylmodell kan vara ett trubbigt instrument om den skall ta hänsyn 
till flera olika mål. Därför är det viktigt att definiera uppgiften för kalkylen med utgångspunkt 
från vad som är viktigast för användaren. Vi kommer här att lyfta fram de mål som vi 
bedömer vara viktigast för Vägverket att förhålla sig till. Dessa kommer sedan att ligga som 
grund för den fortsatta utvecklingen av uppsatsen. 
 
Samhällsekonomisk effektivitet ingår i det övergripande transportpolitiska målet och bör 
således vara en utgångspunkt för all verksamhet inom Vägverket.  
 
Detta mål kan delas upp i följande två mål som tillsammans utgör den samhällsekonomiska 
effektiviteten. 
 
Samhällsekonomisk lönsamhet. Målet representerar samhällets behov som helhet, vilket 
innebär att väghållarens kostnader i princip bör läggas på den nivå som ger lägst totala 
kostnader för samhället.  
 
Väghållarens effektivitet är också centralt. Det går inte att komma ifrån att Vägverket har en 
budget att förhålla sig till. Det innebär att väghållaren skall använda de tilldelade resurserna 
för att uppnå ovanstående mål till långsiktigt lägsta kostnad. 
  
De övriga målen såsom långsiktig hållbarhet är också viktiga och vi skall försöka förhålla oss 
till vissa av dem genom uppsatsen där det bedöms som relevant. Att vi har valt 
samhällsekonomisk effektivitet beror på att i det ingår i det övergripande transportpolitiska 
målet och kan relateras till det normala fallet där en väghållare har en 
resursallokeringsuppgift. Målet bör även vara beständigt över tid, oberoende av förändringar i 

                                                 
86 SIKA, ”Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet” (2002), s. 174. 
87 Ibid. s. 174. 
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politiska prioriteringar. Vidare bedömer vi att detta mål lättare kan hanteras av en ekonomisk 
kalkylmodell än de övriga målen. Vidare kan målet relateras till investeringsteori, vilket i 
mångt och mycket handlar om resursallokering på rationella grunder. Övriga mål så som 
positiv regional utveckling och ett jämställt vägtransportsystem är exempel på målsättningar 
som svårligen kan ingå i en ekonomisk kalkyl för val av överbyggnad för en väg, utan 
hanteras lämpligen vid sidan av med andra styrmedel.   
 
Det är nu tid att närma oss det fokuserade området, det vill säga val av överbyggnad för en 
väg. Nästa del syftar till att lyfta fram de viktigaste egenskaperna som detta val har. Om en 
kalkylmodell skall ge ett gott råd i en beslutssituation skall den vara en någorlunda god 
spegelbild av verkligheten. Den relevanta delen av verkligheten formas av användarens mål i 
den aktuella beslutssituationen. Ovanstående mål sätter därför delvis ramarna för nästa kapitel 
i denna uppsats: Val av överbyggnad.  
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5. Val av överbyggnad 
Detta kapitel syftar till att lyfta fram de ekonomiska parametrar som kan tänkas vara relevanta 
med hänsyn taget till Vägverkets mål. Vidare förs en diskussion kring hur val av överbyggnad 
förhåller sig till vissa av investeringars och investeringskalkylers grundläggande egenskaper 
som diskuterades i kapitel tre. Val av överbyggnad handlar i allra högsta grad också om ett 
tekniskt övervägande. Detta kapitel kommer att visa att de tekniska val som kan göras har stor 
betydelse för det ekonomiska utfallet. Därför inleder vi med en översiktlig teknisk 
beskrivning för att successivt knyta samman den tekniska sidan med den ekonomiska.  

5.1 Tekniska aspekter vid val av överbyggnad  

Innan vi börjar beskriva olika överbyggnadsalternativ är det viktigt att påpeka att detta inte är 
en fullständig genomgång av alla olika varianter. Poängen är här att få en grundläggande 
förståelse för olika alternativs uppbyggnad. Denna del innehåller en del termer som kan 
kännas främmande och om läsaren känner sig osäker på någon av den rekommenderas 
uppsatsens definitionslista.   

5.1.1 Olika överbyggnadsalternativ 

En vägs överbyggnad består av olika lager och figuren nedan visar en schematisk bild av en 
överbyggnads genomskärning med tillhörande namn på dess olika lager:  
 

Figur 2: En överbyggnads genomskärning, Källa: Vägverket, ”ATB VÄG 2002”  Kapitel A s. 7 (Omarbetad) 

 
Givet att bland annat undergrunden som överbyggnaden läggs på varierar i landets olika delar 
kommer också dimensioneringen av densamma att variera. Andra faktorer som påverkar 
dimensioneringen är exempelvis klimatzon, tjällyftande egenskap hos undergrunden, jord- 
och bergart, materialtyp och årlig dygnstrafik88. 
 
Överbyggnaden kan delas in i två olika klasser: flexibel respektive styv överbyggnad. Den 
flexibla överbyggnadstypen består av enbart obundna eller en kombination av obundna och 
bitumenbundna lager89. Till denna kategori hör de asfaltvägar som är de mest frekvent 
förekommande i Sverige. En styv överbyggnadstyp består av minst ett hydrauliskt bundet 
lager, exempel på denna typ är de betongvägar som diskuteras allt mer i Sverige och även har 

                                                 
88 Vägverket Region Skåne, ”Yttre ringvägen i Malmö” (1996), s. 6ff. 
89 Vägverket, ”ATB VÄG 2002” (2001), Kapitel A s. 4. 
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prövats på utvalda sträckor90. Utöver dessa två klasser finns ett antal mellanting, så kallade 
halvstyva/halvflexibla överbyggnader.  
 
I denna uppsats har beläggningens egenskaper en central betydelse. När man talar om 
beläggning menar man oftast de övre delarna av överbyggnaden, det vill säga slit- eller 
bärlagret91. Det är också dessa delar som materialmässigt varierar mellan de olika 
överbyggnadsalternativen. Det obundna bärlagret, förstärkningslagret och skyddslagret är 
oftast likartade för de olika alternativen så när som på tjockleken. Olika beläggningsmaterial 
ställer dock olika krav på dessa undre lager. 
 
De olika överbyggnadsalternativens egenskaper gör att de har olika tekniska livslängder. För 
flexibla överbyggnaders beläggning beräknas den tekniska livslängden till 20 år och för 
betongbeläggningar räknar man med att motsvarande livslängd är 40 år92. Exempelvis kan 
nämnas att slitstyrkan och resistensen mot spårbildning på grund av dubbdäcksslitage och 
deformationer skiljer de olika överbyggnadsalternativen åt där det styva alternativet bedöms 
vara betydligt bättre93. 
 
I denna uppsats har vi valt att beskriva tre olika överbyggnadsalternativ som vi också kommer 
att relatera till i analysen i kapitel 7. Dessa är: 
 
• Betongöverbyggnad med bitumenbundet bärlager (BÖ m AG)   - Styv 
 
• Cementbitumenöverbyggnad (CBÖ)   - Halvflexibel/Halvstyv 
 
• Grusbitumenöverbyggnad (GBÖ)   - Flexibel 
 
Valen motiveras med att dessa tre bland annat har olika egenskaper, olika investeringskostnad 
och kräver olika underhåll vilket gör att en jämförelse blir intressant att analysera. 
 
För att illustrera dimensioneringen och på så sätt öka läsarens förståelse för hur en 
överbyggnad sätts samman har figurer av de olika överbyggnaderna som nämns ovan 
sammanställts. Sammansättningen varierar givetvis beroende på ett antal faktorer vilka har 
berörts ovan. De generella förutsättningar som gäller för nedanstående figurer är de samma 
som i våra kommande beräkningsexempel och ser ut som följer (se även bilaga 1&3): 
 
• Klimatzon 1 av 6 
• Tjälfarlighetsklass 3 av 4 
• Jämnhetsklass 5 av 5 
• Årlig dygnstrafik 15 000 
• Motorväg  
 
Dimensioneringen av de olika överbyggnadsalternativen som behandlas i kommande stycke 
följer beskrivningen och de krav som anges i Vägverkets skrifter ”Allmän teknisk beskrivning 
för vägkonstruktion” (ATB VÄG 2002) och ”VÄG 94”. Dimensioneringen kan säkert 

                                                 
90 Vägverket, ”ATB VÄG 2002”  (2001), Kapitel A s. 5. 
91 Ibid. s. 4. 
92 Vägverket Region Skåne, ”Yttre ringvägen i Malmö” (1996), s. 6. 
93 Andersson, R, ”Abrasion resistance of concrete pavements”, s. 1. 
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ifrågasättas men den exakt korrekta dimensioneringen är inte relevant för denna uppsats, utan 
skall ses som en ungefärlig uppskattning. 

5.1.2 Flexibel och halvflexibel överbyggnad 

Nedan visas dimensioneringen av både CBÖ och GBÖ tillsammans då de båda har ett 
bitumenbundet slitlager. Bitumen är ett bindningsmaterial som framställs genom raffinering 
av petroleum och används för att binda samman stenmaterial för att detta skall kunna 
användas som en hållbar beläggning94. Vanligen går slitlagertypen under benämningen asfalt. 
Det som skiljer de två alternativen åt är materialet på det bärlager som används. CBÖ: n har 
cementbundet bärlager vilket ger en bättre bärighet. Det är också detta lager som gör att 
överbyggnadstypen ofta kallas halvflexibel.  
  

 

 

 
 

 

Figur 3: Dimensionering av CBÖ & GBÖ. 

5.1.3 Styv överbyggnad 

Styv överbyggnad kallas olika former av beläggning med minst ett hydrauliskt bundet lager, 
det vill säga så kallade betongvägar95. En styv överbyggnad består av ett slitlager av betong 
och ett bitumenbundet eller cementbundet bärlager. Den konstruktion vi valt att titta närmare 
på i denna uppsats har ett bitumenbundet bärlager och består av ett slitlager av betong. 
Sammansättningen av betongalternativet ser ut som följer: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 4: Dimensionering av BÖ med AG. 

                                                 
94 Vägverket, ”ATB VÄG 2002” (2001), Kapitel F s. 5. 
95 Vägverket, ”ATB VÄG 2002” (2001), Kapitel A s. 5. 

GBÖ CBÖ 

Bitumenbundet slitlager – 40mm 
Bindlager – 50mm 
Cementbundet bärlager – 190mm 
Obundet bärlager – 80mm 
 
 
Förstärkningslager – 220mm 
 
 
Skyddslager – 120mm 

Bitumenbundet slitlager – 40mm 
Bindlager – 80mm 
Bitumenbundet bärlager – 70mm 
Obundet bärlager – 80mm 
 
 
Förstärkningslager – 420mm 
 
 
Skyddslager – 135mm 

BÖ med AG 

Slitlager betong – 190mm 
 

Bitumenbundet bärlager – 100mm 
 

Obundet bärlager – 80mm 
 
Förstärkningslager – 220mm 
 
 
Skyddslager – 150mm 
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5.2 Överbyggnadernas tekniska egenskaper 

Olika överbyggnader och framförallt de olika beläggningstyperna har olika tekniska 
egenskaper vilket medför konsekvenser för brukare av vägen, väghållaren samt omgivningen. 
Vi har valt benämningen ”tekniska egenskaper” då de skall skiljas från de funktionella 
egenskaperna som har med brukaren att göra. En sammanvägning av de olika tekniska 
egenskaperna utgör vägens tillstånd. De tekniska egenskaperna skiljer sig åt mellan de olika 
överbyggnaderna och förändras med graden av nedbrytning. Detta påverkar i sin tur de 
funktionella egenskaperna såsom komfort, fordonskostnader, restid, miljö och trafiksäkerhet. 
Det är av denna anledning som val av överbyggnad har stor strategisk betydelse för 
Vägverket. Nedan beskrivs överskådligt några olika generella tekniska egenskaper hos en 
överbyggnads tillstånd. Dessa påverkar brukaren och väghållaren på olika sätt96. Därefter 
kommer vi att kort behandla mer specifika tekniska egenskaper för de olika 
överbyggnadstyperna flexibel och styv.  
 
• Jämnheten i längsled har stor betydelse för trafiken och nedbrytningen av vägen. Även 

vinterväghållningen påverkas av denna egenskap då alltför stora ojämnheter försvårar 
exempelvis plogning, vilket i sig kan kräva utökat saltanvändande. Jämnheten i längsled 
påverkar även brukarens komfort, fordonsslitaget, bränsleförbrukning, hastighet och 
trafiksäkerhet.97 Ett vanligt mått på jämnheten i längsled är IRI som står för ”International 
Roughness Index”. 

 
• Jämnheten i tvärled kan vara exempelvis spår och tvärfall. För brukarens upplevda 

komfort och hastigheten spelar spårighet roll liksom trafiksäkerhetsmässigt. Spår ökar 
risken för vattenplaning genom att vattensamlingar kan förekomma i spåren. Spår kan 
uppstå av olika orsaker såsom avnötning, bärighetsberoende deformation, plastisk 
deformation och tjälprocesser98. Även nedbrytning och vinterväghållning är till viss del 
beroende av jämnheten i tvärled.  Tvärfall har ett direkt samband med vägens förmåga att 
leda bort vatten. Vatten på vägbanan inverkar som ovan nämnts på trafiksäkerheten 
genom att risken för vattenplaning ökar med djupet på vattensamlingarna99. 

 
• Textur delas in i mikro-, makro- och megatextur. Texturen kan sägas vara ojämnheter på 

vägytan. Benämningarna Makro-, mikro- och megatextur beskriver olika långa våglängder 
av ojämnheter100.  Det finns till exempel ett samband mellan vägytans textur och det buller 
som alstras av fordonens däck. Makro- och megatexturen, samt något längre ojämnheter, 
har också en stor påverkan på fordonens bränsleförbrukning.101  

 
• Ljusheten skiljer sig åt mellan olika beläggningsalternativ. Färgen på vägbanan, framför 

allt hur ljus den är, påverkar förarens siktsträcka i mörker, och har därmed påverkan på 
trafiksäkerheten.102 Även väghållarens kostnader kan sänkas med högre ljushet på 
vägbanan eftersom en ljus beläggning kräver mindre belysning. 

                                                 
96 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 4. 
97 Ibid. s. 4. 
98 Ibid. s. 4. 
99 Ibid. s. 4. 
100 Vägverket, ”Effektsamband 2000: Drift och underhåll - Effektkatalog” (2001), s. 7. 
101 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 4. 
102 Ibid. s. 4. 
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• Ytskador i form av exempelvis sprickor, stensläpp och hål i vägen medför ökad 

nedbrytning. Det är alltså främst väghållarens kostnader som påverkas av ytskadorna. 
Brukaren påverkas dock också till viss del genom ökade fordonskostnader och 
komfortminskning.103 

 
• Bärighet har främst betydelse för de tunga transporterna i form av vägval och påverkar 

väghållaren i allra högsta grad. Vid bärighetsbrister blir nedbrytningen snabb och orsakar 
spårbildning och sprickor i beläggningen vilket leder till kortare livslängd och ökade 
kostnader för väghållaren.104  

 
• Friktion har stor betydelse för brukaren av vägen både ur säkerhetssynpunkt och ur 

kostnadssynpunkt. Hög friktion medför bättre bromseffekt och lägre 
drivmedelsförbrukning men också ökat slitage på däcken. Problem med dålig friktion 
förekommer oftast på vinterväglag.105 De moderna porfyrbeläggningarna har också visat 
sig resultera i låg friktion. En studie på vägarna i stockholmsområdet visade att kravet på 
de friktionsvärden som sätts vid upphandlingar, 0,50, understegs på många 
asfaltbeläggningar och de lägsta värdena uppvisade porfyrbeläggningarna106. 

 
• Avvattningssystemet påverkar nedbrytningen av vägen och således väghållaren. Även 

brukaren av vägen drabbas av undermålig dränering, exempelvis vid översvämning av 
vägbanor och ur trafiksäkerhetssynpunkt då risken för vattenplaning ökar.107 Även 
bärigheten påverkas och spår, krackelering och stora tjällyftningar kan uppkomma om 
avvattningssystemet inte fungerar tillfredställande108.  

 
Två vanliga mått, som har uppmätts under en längre tid på det svenska vägnätet, för att mäta 
och beskriva överbyggnaders egenskaper och tillstånd är Spårdjup och IRI109. Relativt utförlig 
dokumentation av dessa måtts utveckling finns för en del vägar, vanligen provvägar där 
beläggningsegenskaperna skall testas. Dessa två parametrar har som sagt inverkan på både 
samhällskostnader och väghållarkostnader.  

5.2.1 Flexibla överbyggnaders egenskaper 

Bitumenbundna överbyggnader är till karaktären relativt mjuka och kan därför på ett bättre 
sätt än de styva överbyggnaderna ta upp rörelser under själva beläggningen utan att gå sönder. 
Givetvis påverkar de ojämnheter som bildas den upplevda komforten, fordonskostnaden och 
olycksrisken men man undviker att beläggningen spricker vilket skulle kräva större 
underhållsåtgärder med ökade tidskostnader som resultat.110 

                                                 
103 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 4. 
104 Ibid. s. 4. 
105 Ibid. s. 4. 
106 Jacobsson, T, ”Polering av asfaltbeläggning – friktionsmätningar 2001 i Stockholm” (2002). 
107 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 4. 
108 Svenska kommunförbundet, ”Bära eller brista” (1991), s. 6. 
109 Vägverket, ”Effektsamband 2000: Gemensamma förutsättningar” (2001), s. 47. 
110 Vägverket, ”ATB VÄG 2002”  (2001), Kapitel C s. 42ff. 
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5.2.2 Styva överbyggnaders egenskaper 

Styva överbyggnader är i regel mer slitstarka och har bättre bärighet än de flexibla 
överbyggnaderna men är också mer investeringstunga111. Givet den styvhet som karaktäriserar 
denna typ av överbyggnader kan de till skillnad från de flexibla överbyggnaderna ta skada av 
rörelser under beläggningen112. Spårdjupsutvecklingen är mindre för de styva 
överbyggnaderna och som tidigare nämnts har de styva överbyggnaderna längre livslängd och 
kräver även färre underhållsinsatser än de flexibla alternativen.  

5.3 Nedbrytning 

En vägs tillstånd kan grovt delas upp i två delar: Vägytans tillstånd och vägkroppens bärighet. 
Nedbrytningstakten på dessa delar påverkas av ett antal faktorer varav de viktigaste är trafik, 
temperatur/klimat, vattnets inverkan och tid113. Man kan identifiera tre olika processer som på 
olika sätt påverkar nedbrytningen av vägen: ytligt slitage, strukturellt slitage och ingrepp i 
vägkonstruktionen.  
 
Ytligt slitage innefattar nötning och åldring av beläggningen. Framförallt dubbdäck nöter 
kraftigt på slitlagret och sliter bort stenpartiklar. Spårbildningen på betongvägar orsakas 
enbart av dubbdäcksanvändning114. Åldringen av slitlagret är enbart ett problem för 
bitumenbundna slitlager och gör att bindemedlet blir torrt och sprödare med lossning av 
stenmaterial som följd.  
 
Det strukturella slitaget innefattar så kallad plastisk deformation, bärighetsberoende 
nedbrytning, tjällyftning och andra markprocesser samt dräneringsproblem. Plastisk 
deformation är en form av spårbildning som ”trycker ut” beläggningen från spåren och 
drabbar främst flexibla överbyggnader. Det strukturella slitaget är således dels trafikberoende 
och dels klimatberoende. Den trafikberoende förslitningen orsakas främst av den tunga 
trafiken och resulterar i den ovan nämnda plastiska deformationen och bärighetsproblem. Den 
bärighetsberoende nedbrytningen resulterar i skador i form av spårbildning, sprickor och 
ojämnheter i beläggningen, denna typ av nedbrytning kan ske i alla olika lager i 
överbyggnaden och orsakas även den främst av den tunga trafiken. De markprocesser som 
orsakar slitage på beläggningen är främst tjällyftning vilket resulterar i att beläggningen 
spricker samt förlorar en del av sin förmåga att klara belastningen från tunga fordon.115  
 
Ingrepp i vägkonstruktionen kan gälla exempelvis dragning av ledningar. Dessa ingrepp är 
den vanligaste orsaken till underhållsåtgärder på det lågtrafikerade gatunätet och har visat sig 
förkorta överbyggnadens livslängd avsevärt.116  
 

                                                 
111 Bowskill, G, ”Whole Life Costing of Roads – Flexible Pavements” (2000), s. 49. 
112 Vägverket, ”ATB VÄG 2002”  (2001), Kapitel C s. 42ff. 
113 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 6. 
114 Vägverket Region Skåne, ”Yttre ringvägen i Malmö” (1996), s. 18. 
115 Svenska kommunförbundet, ”Bära eller brista” (1991), s. 4ff. 
116 Ibid. s. 6. 
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Nedbrytningen börjar i regel långsamt och blir allt snabbare med tiden. Därav behövs till en 
början endast enkla och billiga underhållsåtgärder med ganska låg frekvens. Nedan redovisas 
en schematisk bild av en vägs nedbrytning och åtgärder över tid:   
 

Figur 5 : Schematisk bild av tillståndsutveckling. 

 
Små ytskador åtgärdas normalt med rutinunderhåll som omfattningsmässigt ökar med 
stigande ålder och ökning av framförallt tung trafik. Om tidiga ytskador inte åtgärdas bidrar 
dessa till att påskynda nedbrytningsprocessen för överbyggnaden. På väl dimensionerade och 
byggda vägar tenderar bärigheten att försämras ganska långsamt. En faktor som påskyndar 
processen är dock vatten i vägkroppen och därför är det tidigare behandlade 
avvattningssystemet av stor vikt117. En åtgärd som återställer bärigheten omfattar utbyte av de 
obundna lagren eller liknade förbättring av densamma, dessa åtgärder kan för väghållaren bli 
kostsamma och även skapa stora trafikstörningar eftersom det handlar om ganska omfattande 
operationer i vägkroppen. Den långsamma nedbrytningen och uppkomsten av ytskador som 
kan ses i början av en vägs livslängd påskyndas med åldringen118.  
 
Avslutningsvis bör det påpekas att nedbrytningen beror på en mängd olika faktorer och är 
därmed svår att förutse. Alla förutsägelser är förenade med stor osäkerhet119. 

5.4 Underhåll 

För att en väg skall hålla hela sin tekniska livslängd krävs att vägslitaget åtgärdas. Eftersom 
slitaget skiljer sig beroende på överbyggnadstyp kommer även att de åtgärder som sätts in att 
vara olika. Nedan följer en kort beskrivning av de olika åtgärder som kan bli aktuella för de 
olika beläggningstyperna. 

                                                 
117 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 8.  
118 Ibid. s. 8. 
119 Ekdahl, P, ”Detoriation models and road capital as tools in performance contracts for pavement 
maintenance” (2000),  s. 109. 
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5.4.1 Flexibla överbyggnaders underhåll 

Eftersom de flexibla överbyggnadernas livslängd är hälften så lång som de styva brukar man 
för att jämföra dem räkna med en rekonstruktion av den flexibla efter cirka 20 år. Med 
rekonstruktion menas en åtgärd som återställer en konstruktion till dess ursprungliga skick120. 
 
Det finns en mängd olika underhållsåtgärder för att förbättra en sliten beläggning. Beroende 
på typen av slitage behöver olika åtgärder sättas in: 
 
• Slamförsegling är en metod för att ”föryngra” bindemedlet, detta för att undvika 

stensläpp. Vid behandlingen lägger man i princip ut ett nytt bindemedel och ett mycket 
finkornigt krossgrus. 

 
• Ytbehandling innebär att ytan förseglas med bitumen, varefter ett stenmaterial läggs på, 

som sedan fungerar som ett tunt slitlager. 
 
• Spårlagning innebär att man fräser ur spåren till en ”låda” och lägger ny asfalt i spåren. 
 
• Fräsning innebär att man fräser ytan så att den blir jämn. Denna metod används sällan 

ensam utan i kombination med spårlagning, heating eller ett nytt slitlager. 
 
• Heating och remixing innebär att frästa massor hettas upp och blandas. Nytt bindemedel 

och oftast mer stenmaterial måste nästan alltid tillsättas vid blandningen. Den på detta sätt 
blandade massan läggs sedan ut som ett nytt slitlager. 

 
• Ett nytt slitlager läggs på den gamla beläggningen.121 
 
Utöver dessa åtgärder finns ett antal andra, oftast mindre, åtgärder att använda sig av, ett 
exempel är spricklagning. 

5.4.2 Styva överbyggnaders underhåll  

Eftersom styva överbyggnader på ett bättre sätt står emot exempelvis spårbildning resulterar 
det i längre intervaller mellan underhållen än vad som är fallet för en flexibel överbyggnad. 
Några olika typer av underhållsåtgärder som kan bli aktuellt för en styv överbyggnad är: 
 
• Slipning utförs för att jämna ut slitytan från den spårbildning som uppstått. Åtgärden görs 

oftast genom så kallad diamantslipning. 
 
• Omfogning/reparation av fogar är aktuellt då betongplattorna är sammanfogade både i 

längsled och tvärled.  
 
• Reparation av plattor är en relativt oregelbunden åtgärd som ibland kan bli aktuellt på 

betongbeläggning.122 
 

                                                 
120 Vägverket, ”Översyn betongvägsalternativ” (1997), s. 5. 
121 Svenska kommunförbundet, ”Bära eller brista” (1991), s. 4ff. 
122 Vägverket Region Skåne, ”Yttre ringvägen i Malmö” (1996), s. 17ff. 
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Till skillnad från de flexibla överbyggnaderna kräver i regel inte betongvägar någon 
omfattande åtgärd efter 20 år. Betongöverbyggnadens livslängd är, som tidigare nämnts, 40 
år och under den tiden krävs vanligtvis endast åtgärder i form av diamantslipning och 
omfogning samt mindre åtgärder.  
 
För övrigt kan nämnas att de maskiner som används vid läggning och diamantslipning för 
närvarande inte finns i Sverige och måste därför hyras in från andra länder. Detta fördyrar 
processen och gör överbyggnadstypen valutakänslig. Om betongvägar blir ett vanligare val i 
Sverige skulle detta kunna innebära att fler entreprenörer införskaffar de maskiner som 
behövs och därmed skulle valutakänsligheten elimineras. I dagsläget är det knappast lönsamt 
att investera i de maskiner som behövs eftersom förekomsten av betongvägar, och därmed 
användandet av maskinerna i fråga, är relativt liten. 

5.4.3 Underhållsintervaller 

Eftersom de olika överbyggnaderna har olika hållbarhet och resistens mot olika påfrestningar 
kommer även underhållsintervallen vara olika. De styva överbyggnaderna har oftast längre 
underhållsintervaller då dessa, som sagt, står emot bland annat spårbildning på ett bättre sätt 
än de flexibla överbyggnaderna. Detta resulterar i att de totala underhållskostnaderna kommer 
att bli mindre för den styva överbyggnaden räknat under dess tekniska livslängd.   

5.4.4 Underhållsstrategier 

Underhållsåtgärder måste utföras för att skydda vägen mot onormalt snabb nedbrytning. 
Vägverket har även definierat lägsta acceptabla nivåer, eller så kallade ”skamgränser”, för ett 
antal parametrar vilka kontrolleras under vägens livslängd. Anledningen till att en skamgräns 
finns är till stora delar av rättviseskäl då det kanske inte vore samhällsekonomiskt motiverat 
att underhålla vägar med väldigt liten trafik. Några av de parametrar som har krav ställda på 
sig är ojämnhet i tvärled och längsled123. Av denna anledning måste underhållsåtgärder senast 
genomföras när tillståndet på någon av de uppmätta parametrarna sjunkit till en lägsta 
acceptabel nivå124.  
 
Även om ovan angivna ”skamgräns” gäller kan olika strategier väljas för när underhållet skall 
ske och generellt kan två huvudgrupper av underhållstrategier identifieras, en offensiv och en 
defensiv strategi. Offensiv innebär ett förebyggande underhåll medan defensiv grundas på när 
det är nödvändigt att genomföra underhåll. De olika strategierna medför olika kostnader för 
väghållaren och även olika tidpunkter för kostnaderna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
bör givetvis den strategi som medför den lägst samhällskostnader totalt sett väljas.  

                                                 
123 Vägverket, ”VÄG 94” (1994), Kapitel 1 s. 11.  
124 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s.7. 



Kapite l  5  
Val av överbyggnad 

 
 

 50 

5.5 Ekonomiska aspekter vid val av överbyggnad 

Samhällsekonomisk effektivitet är utgångspunkten för all verksamhet inom Vägverket. Detta 
bör därför återspeglas i de överväganden som görs. Som redan har antytts i den föregående 
tekniska genomgången finns en koppling mellan överbyggnadens egenskaper och 
väghållarens och framför allt trafikantens kostnader. Givet det mål som gäller för Vägverket 
är dessa viktiga komponenter i ett beslutsunderlag. Vanligen delas kostnaderna in i följande 
tre huvudgrupper: 
 
• Väghållarens kostnader 
 
• Trafikantens kostnader 
 
• Övriga samhällskostnader/Icke-användarkostnader 
 
Observera här att trafikantens kostnader också är en samhällskostnad. Detta är dock det 
kostnadsslag som framförallt påverkas av överbyggnadens egenskaper, varför vi ibland endast 
resonerar runt trafikant kostnader då det blir mer konkret. Skillnaden är dock att i 
samhällskostnader ingår även trafikantkostnader.  

5.5.1 Väghållarens kostnader 

Väghållarens kostnader kan generellt definieras som det som betalas ur väghållarens ficka125. 
Kopplat till en överbyggnad kan följande poster nämnas: 
 

• Grundinvesteringen eller den initiala kostnaden som består av planering, projektering och 
upphandling av själva byggnationen. 

  

• Drift och underhållskostnader under vägens livstid.  
 

• Restvärde.  
 

• Administration. Behandlas ofta som ett procentuellt påslag. Vi behandlar inte vidare 
denna kostnadspost i denna uppsats. 

 

• Ränta om investeringen är lånefinansierad 
 

Olika faktorer påverkar hur stora kostnaderna blir för väghållaren. Grundinvesteringens 
storlek är beroende av vilken typ av projekt det handlar om. Kostnaderna kan, förutom till 
överbyggnaden, hänföras till terrassering, massaförflyttning och broar samt de något mindre 
posterna arkeologi, estetik, vattenskydd, rastplatser, busshållsplatser etcetera126. För 
överbyggnaden specifikt beror den slutgiltiga prislappen på en kombination av kvalitetskrav, 
valt material, mängd, upphandlingsform och rådande marknadsförutsättningar127. Storleken på 
drift och underhållskostnaderna beror till stor del på hur kraftig nedbrytningen av vägen är 
och den valda underhållsstrategin128. 

                                                 
125 Hudson, R, et al, ”Infrastructure Management” (1997), s. 292. 
126 Vägverket, ” Effektsamband 2000: Nybyggnads- och förbättringsåtgärder – Handledning” (2000), s. 17.  
127 Thomas, F, ”Stochastic Approaches to Road Maintenance and Rehabilitation” (1997), s. 4ff. 
128 Ibid. s. 6. 
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Av väghållarens kostnader för en överbyggnad är grundinvesteringen och drift och 
underhållskostnader de dominerande. Trots att grundinvesteringens storlek kan bero på ett 
antal olika faktorer kan man generellt anta att det finns ett positivt samband mellan 
investeringsnivån och kvalitetsnivån, som i sin tur påverkar behovet av framtida underhåll. 
Givet dessa förutsättningar kan väghållaren göra en avvägning mellan investeringsnivå och 
underhållskostnader för att minimera sina kostnader. Att konstruera en överbyggnad utan 
behov av underhåll synes som en orealistisk tanke. Grafen nedan visar den principiellt 
optimala avvägningen mellan investeringsnivå och underhållskostnader.  
 

Figur 6 : Kostnadssamband – Väghållaren. 

5.5.2 Trafikantens kostnader 

När trafikanten använder vägen är detta förenat med kostnader. Tidigare har nämnts att dessa 
påverkas av överbyggnadens tillstånd. Ämnet utvecklas ytterligare senare i kapitlet. 
Trafikantens kostnader delas vanligen i de som har, och de som inte har med fordonet att 
göra.  
 
1. Fordonskostnader 
• Bränsleförbrukning 
• Däckslitage 
• Fordonsslitage 
• Värdeminskning 
 

 
2. Icke fordonskostnader 
• Restid 
• Godsskador 
• Komfort  
• Olyckskostnader

5.5.3 Icke-användarkostnader 

Det är ett välkänt fenomen att trafiken även ger upphov till negativ miljöpåverkan. I viss 
utsträckning kan sådana effekter variera med vägens standard129. Dessa effekter benämns här 
som icke-användarkostnader och kan utgöras av: 
 

• Skador på miljön (nedsmutsning och utsläpp) 
 

• Buller 

                                                 
129 Andersson, M, et al, ”Drift och underhåll av det statliga vägnätet på samhällsekonomiska grunder” (1999), 
s. 7. 
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5.5.4 Samband mellan vägytans tillstånd och samhällskostnader  

De två grupper som påverkas mest av överbyggnaden och dess beläggningskvalitet är 
väghållaren och trafikanten. Av samhällskostnaderna är det just trafikantkostnaderna som med 
störst säkerhet kan bestämmas och då framför allt det som benämndes som fordonskostnader 
ovan130. Dessa kan brytas ned i två olika poster: 
 
• Kostnader mellan underhållsåtgärder 
 
• Kostnader när underhåll genomförs 
 
Kostnaderna mellan underhållsinsatserna beror således på vägens nedbrytning131. Sambandet 
beskrivs genom att vägen har vissa tekniska egenskaper i form av jämnhet, spår och friktion 
etcetera, vilka utgör vägens tillstånd eller standard. Dessa ger i sin tur upphov till effekter på 
ytans funktionella egenskaper, utifrån trafikantens perspektiv. De funktionella egenskaperna 
värderas i kostnader för trafikanten.  
 

Tillstånd→Effekter→Kostnad
132 

 
Detta samband kan även beskrivs schematiskt med nedanstående graf. 
 

Figur 8 : Principsamband mellan nedbrytning och samhällskostnader. 

 
VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet) har sammanställt vägytans egenskapers relativa 
betydelse för vägens funktionella egenskaper. Detta visas i nedanstående tabell. Sambandens 
betydelse rankas mellan 0 till 3. Värt att notera är att sambanden är bedömda specifikt och 
inte i relation till varandra. Detta betyder att en faktor tre för en egenskap i tabellen inte 
behöver vara mer ”värt” än en faktor ett för en annan egenskap.  
 
 

                                                 
130 Ekdahl, P, ”Detoriation models and road capital as tools in performance contracts for pavement 
maintenance” (2000), s. 83. 
131 Ibid. s. 85. 
132 Vägverket, ”Effektsamband 2000: Drift och underhåll - Handledning” (2001), s. 80. 

Principsamband mellan nedbrytning och samhällskostnader

Tillstånd

Tid Tid

Kostnad

Nedbrytning

Samhällskostnad

Effekter 



Kapite l  5  
Val av överbyggnad 

 
 

 53 

Vägytans betydelse 
för dess 

funktionella 
egenskaper 

R
es

ti
d 

O
ly

ck
sk

os
tn

ad
 

K
om

fo
rt

 

F
or

do
ns

sl
it

ag
e 

D
äc

ks
lit

ag
e 

B
rä

ns
le

-
fö

rb
ru

kn
in

g 
G

od
ss

ka
do

r 

B
ul

le
r 

N
ed

sm
ut

sn
in

g 

Spårdjup  2 1 2 1 1 1 1 1 2 
Ojämnheter längsled 3 2 3 3 2 3 3 2 1 
Megatextur 2 2 3 3 2 3 3 3 1 
Makrotextur 0 0 2 1 3 3 0 3 1 
Mikrotextur 0 0 0 0 3 1 0 1 0 
Friktion 3 3 2 0 0 0 0 0 0 
Tvärfall 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
Avvattning 2 2 2 0 0 1 0 1 3 
Bärighet 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Vägytans styvhet 0 0 0 0 0 2 0 1 0 

Tabell 3: Vägytans betydelse för dess funktionella egenskaper, Källa: Ihs, A, Magnusson, G, ”Betydelsen av 
olika karaktäristika hos beläggningsytan för trafik och omgivning” s.15. (Omarbetad) 

 
Tabellen kan kompletteras med de kostnader som uppstår när vägarbete genomförs. Då 
tillkommer ytterligare samhällskostnader genom att trafiken störs eller att vägen stängs. Detta 
gör att olycksrisken ökar och tidsåtgången blir större, samt att mer bensin förbrukas133. 
Underhållsåtgärderna ger också upphov till icke-användarekostnader i form av buller, 
nedsmutsning och vibrationer134.  
 
Frågan är dock hur stora samhällskostnaderna är i förhållande till väghållarens kostnader. 
Försök till beräkningar har gjorts och enligt beräkningar som gjordes 1990 visades att de 
årliga samhällskostnaderna är i storleksordningen tio gånger större än väghållarens. 
Relationen visas i diagrammet nedan 135.   

Figur 7: Samhällsekonomiska kostnader per år, Källa: Egen produktion med ledning av Jansson Owen, J, 
”Vägväsendet i samhällsekonomisk belysning” s.8. 

                                                 
133 Ekdahl, P, ”Detoriation models and road capital as tools in performance contracts for pavement 
maintenance” (2000), s. 85. 
134 Thomas, F, ”Stochastic Approaches to Road Maintenance and Rehabilitation” (1997), s. 5. 
135 Jansson Owen, J, ”Vägväsendet i samhällsekonomisk belysning” (1992), s. 8. 
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Den totala kostnadsbilden uppskattades då till cirka 140 miljarder kronor i 1990 år prisnivå136. 
Ovanstående kostnadsrelation gäller hela vägnätet och kan inte direkt relateras till en enskild 
vägs överbyggnad eller beläggningens egenskaper. Andra uppskattningar som gjorts och som 
ligger närmare vårt avgränsade problem är att en normal investeringsutgift på en 
högtrafikerad väg bedöms utgöra mellan 1 till 2 procent av de totala trafikantkostnaderna137.  
 
Vägverket försökte 1996 bedöma merkostnaden för trafikanten vid rådande vägstandard 
jämfört med en optimal sådan. Beräkningarna gav att den genomsnittliga merkostnaden för 
trafikanten i 1996 års prisnivå var mellan 0,75 till 1 kr/10 km. För en väg i södra Sverige med 
en årsdygnstrafik över 12 000 fordon uppskattades merkostnaden till 0,50 kr/10 km138. Börjar 
man räkna på vad detta innebär blir beloppen snabbt av betydande storlek.  
 
Vägverket har också tillsammans med SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) gjort 
beräkningar med liknande förutsättningar som gäller för denna uppsats exempelberäkningar i 
kapitel 6 (se bilaga 1). Beräkningarna baseras på en årsdygns trafik på 10 000 fordon, samt en 
kalkylperiod på 40 år. Ingående i kalkylen är väghållarens kostnader och restids-, fordons- 
och olyckskostnader som diskonterats till 4 procents ränta. Resultatet blev att 
trafikantkostnaderna, avseende de tre ovan nämnda posterna, uppgick till cirka 5 MSEK/km 
med en antagen normal underhållsstrategi. Vid en defensiv strategi när underhållet sker vid 
”smärtgränsen” ökar dessa, enligt beräkningarna till nästan 9 MSEK/km.139   

5.5.5 Förutsättningarna för att beräkna en överbyggnads samhällskostnader 

Ovan nämnda uppskattningar av samhällskostnaderna är naturligtvis osäkra till sin natur och 
inte helt jämförbara då de har olika utgångspunkter. Vi har inte haft möjlighet att sätta oss in i 
exakt vilka antaganden som är gjorda och gjorda antaganden påverkar naturligtvis utfallet. Vi 
har dock valt att presentera dem av två skäl. För det första ger det en ungefärlig uppskattning 
av vilka belopp det handlar om, och för det andra vill vi visa att beräkningar görs.  Den senast 
beskrivna beräkningen kan inte direkt kopplas till specifika överbyggnadsalternativ, då man 
utgår från genomsnittsvägar för vilka olika underhållsstrategiers effekter beräknas. För att 
behandla olika överbyggnader måste man istället vända på resonemanget, det vill säga att man 
normaliserar underhållet i förhållande till vad aktuell överbyggnad kräver. Några viktiga 
variabler måste redas ut för att kunna göra en beräkning av samhällskostnaderna för en 
specifik överbyggnad. 
 
Överbyggnadens tillståndsutveckling med avseende på de viktigaste egenskaperna i form av 
jämnhet, spårdjup, friktion etcetera måste prognostiseras givet normalt underhåll. Denna är, 
som tidigare redogjorts, beroende av bland annat tid och trafikutveckling. Två vanliga mått på 
vägens tillstånd är IRI och spårdjup. Vägverket bedömer själva att de nedbrytningsformler 
som används för IRI och spårdjup är bristfälliga och något för enkla140. På SIKA och VTI gör 
man den bedömningen att ytterligare forskning krävs för att bygga upp en trovärdig 
kalkylmodell. 

                                                 
136 Jansson Owen, J, ”Vägväsendet i samhällsekonomisk belysning” (1992), s. 8. 
137 Ekdahl, P, ”Detoriation models and road capital as tools in performance contracts for pavement 
maintenance” (2000), s. 82. 
138 Johansson, R, ”Status på svenska vägnätet” (1999), s. 11. 
139 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), Bilaga 5. 
140 Ibid. Bilaga 5. 
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Nästa problematik är att reda ut effektsambanden. Som VTI: s tabell tidigare visade är dessa 
samband komplicerade och består inte av några entydiga samband. I Vägverkets skrift 
”Effektsamband 2000” finns olika samband beskrivna mellan de tidigare nämnda måtten IRI 
och restids, fordons och komfortkostnader, samt spårdjup och olyckskostnader141.  
 
Till sist måste effekterna värderas i form av trafikantkostnader. Detta är en komplicerad 
historia. Följande kan illustrera detta. Vissa kostnader beror på individens upplevelse, 
exempelvis komfort. Om det finns två personer i bilen innebär det alltså dubbla kostnader. 
Syftet med resan har också betydelse, det vill säga om det är till jobbet eller en fritidsresa. 
SIKA bedömer dock att själva värderingen inte är det största problemet i detta sammanhang, 
då dessa har utvecklats och används under en längre tid för hela investeringsprojekt i 
kalkylmodellen EVA142. Andra forskare har påpekat att framförallt värderingen av komfort 
har betydande brister143. 
 
Vi sammanfattar ”tillståndet” för möjligheterna att inkorporera samhällskostnaderna i en 
kalkyl med fäljande citat: 
 
”Vägverket avråder att i dagsläget dra allför långtgående slutsatser från dagens modeller för vägytans 
trafikeffekter.”

144 
 
”För att nuvarande kalkylmodeller skall ge en kvalitativt acceptabel praktisk tillämpning […] krävs ytterligare 
forskning rörande vägytans tillståndsutveckling och dess effekter.”

145 
 
”…i första hand saknas kunskap kring centrala effektsamband, även om omfattande uppdatering har gjorts på 
vägsidan i samband med Vägverkets arbete med att ta fram effektkatalog Effektsamband 2000.”

146  
 
Dock pågår betydande arbete för att förbättra bristerna inom Vägverket och på Sveriges olika 
forskningsinstitutioner.   
 
Om de samhälliga kostnaderna kan medtas i analysen innebär det att ett nytt optimum gäller, 
skiljt från det som gäller för en analys av endast väghållarens kostnader147. Detta kapitel har 
visat att väghållarens kostnader och trafikantens kostnader i viss mån är utbytbara mot 
varandra. Genom att bygga en överbyggnad med bättre bärighet, initialt högre tillståndsvärde 
på beläggningen och som saktare bryts ned, kan överbyggnaden trafikeras till en lägre kostnad 
för trafikanten. En väghållare med samhällsfokus bör därför med en lämplig kalkylmodell 
kunna göra ett avvägande mellan sina kostnader och trafikantens, så att de totala kostnaderna 
för samhället minimeras148. Nedan visas en principskiss på hur en optimal standard på en 
överbyggnad kan väljas genom en avvägning mellan väghållarens och samhällets kostnader. 
 

                                                 
141 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 20. 
142 SIKA, ”Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet” (2002), s. 170. 
143 Andersson, M, et al, ”Drift och underhåll av det statliga vägnätet på samhällsekonomiska grunder” (1999), 
s. 26. 
144 Vägverket, ”Dimensionering av drift-, underhålls- och bärighetsåtgärder inom vägsektorn” (1999), s. 20. 
145 Andersson, M, et al, ”Drift och underhåll av det statliga vägnätet på samhällsekonomiska grunder” (1999), 
s. 25. 
146 SIKA, ”Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet” (2002), s. 170. 
147 Andersson, M, et al, ”Drift och underhåll av det statliga vägnätet på samhällsekonomiska grunder” (1999), 
s. 15ff.  
148 Thomas, F, ”Stochastic Approaches to Road Maintenance and Rehabilitation” (1997), s. 19. 
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Figur 9 : Kostnadssamband - samhället, Källa: Andersson, M, et al, ”Drift och underhåll av det statliga 
vägnätet på samhällsekonomiska grunder” s.15. (Omarbetad) 

 
I realiteten är Vägverket dock i sin normala verksamhet begränsad av en budget, även om 
andra finansieringsformer existerar. Budgeten innebär en restriktion som gör att den optimala 
lösningen inte alltid kan väljas. Detta åskådliggörs genom situation B i grafen ovan.  

5.5.6 Kort notering om upphandling 

Entreprenadkontrakt är en viktig faktor i Vägverkets väghållarfunktion då man numera agerar 
som beställare. I litteraturen delas typen av entreprenadkontrakt upp i två motpoler, med olika 
varianter dem emellan. Enklaste formen är så kallade utförandeentreprenader, vilket innebär 
att upphandlingen endast sker av själva byggnationen. Byggnationen av vägkroppen skall av 
entreprenören genomföras enligt beställarens specifikationer. Garantitiden har normalt varit 
ett till tre år149. Denna kontraktsform har ett antal nackdelar. Entreprenören försöker 
naturligtvis maximera sin vinst. Eftersom denne inte har ansvar för vägen mer än tre år 
försöker entreprenören bygga till så låg kostnad som möjligt och ta ut ett så högt pris som 
möjligt för själva byggnationen150. Detta kan alltså innebära att beställaren har fått betala ett 
relativt högt pris för en kortsiktig lösning.  
 

                                                 
149 Ekdahl, P, ”Detoriation models and road capital as tools in performance contracts for pavement 
maintenance” (2000), s. 28. 
150 Ibid. s. 15. 
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Vägverket har i några fall på senare tid provat det som kallas funktionsentreprenad, vilket 
innebär att entreprenören har ett längre ansvar för vägen, vanligen mellan fem och tio år. Det 
beställaren gör är att specificera de funktioner, ur en användarsynvinkel, som vägen skall ha. 
Sedan får entreprenören ganska fritt genomföra projektet och välja teknisk lösning. Ett antal 
fördelar med funktionsentreprenader brukar nämnas i litteraturen: 
 
• Kontraktet specificeras utifrån vägens funktion för användaren. 
 
• Längre garantitid vilket innebär att; 
 - ansvaret blir tydligare, 
  - entreprenören tvingas tänka långsiktigt, 

- en del av risken förs över på entreprenören. 
 

• Friheten i utförandet innebär att entreprenören kan arbeta mer kreativt och att 
konkurrensen mellan entreprenörer inte bara handlar om pris utan också teknisk 
kompetens.151 

 
Det vi hittills försökt göra är att definiera situationen utifrån Vägverkets mål och uppgift. Vi 
skall nu gå vidare genom att diskutera några av de grundläggande komponenterna som 
behandlades i det investerings- och kalkylteoretiska kapitlet. 

5.6 Val av överbyggnad - som en investering 

Val av överbyggnad innebär en betydande resursuppoffring som får långsiktiga konsekvenser 
för både väghållaren och övriga samhället. Då detta val påverkar samhällskostnaderna 
kopplade till vägen är valet av strategisk betydelse för att Vägverket skall uppnå sina mål. 
Dessa förutsättningar gör att detta val har en betydande likhet med en investering.  

5.6.1 En vägs värde och vägkapital 

En investering syftar till att öka värdet på tillgångarna. I kapitel tre konstaterades att det 
teoretiskt korrekta värdet på en tillgång är nuvärdessumman av alla framtida tjänster och att 
anskaffningspriset bör ses som sunk costs. Det skulle betyda att användarnas betalningsvilja 
för att använda vägen måste bestämmas. Detta låter sig inte lätt göras och inte heller är det 
möjligt att fastställa ett marknadsvärde då det inte handlas med vägar i Sverige.  
 
Vägverket investerar för att förbättra och ibland utöka det Svenska vägnätet, detta på uppdrag 
av riksdag och regeringen och därmed indirekt av Sveriges medborgare. Dessa investeringar 
representerar ett visst värde. För att få grepp om vägars värde bör man utgå ifrån syftet med 
dessa investeringar152. För att klargöra syftet kan man börja med att fråga sig varför vi 
huvudsakligen har vägar och vilket värde de har för samhället. Svaret som ligger närmast 
tillhands är naturligtvis att de skall användas för trafik i någon form. När ny infrastruktur 
byggs upp, exempelvis i dagens utvecklingsländer, utgör den största nyttan med en väg att 

                                                 
151 Ekdahl, P, ”Detoriation models and road capital as tools in performance contracts for pavement 
maintenance” (2000), s. 15. 
152 Ibid. s. 82. 
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den ger access till nya områden153. Detta förhållande råder dock inte i Sverige som har en 
relativt utvecklad infrastruktur. Med en redan utvecklad infrastruktur är målet att bevara eller 
öka värdet på de redan befintliga tillgångarna154. Trafikanternas syfte med att använda en väg 
är huvudsakligen för att förflytta sig mellan olika punkter med minsta möjliga uppoffring. 
Vägverkets syfte med sin verksamhet bör ur detta perspektiv vara att möjliggöra detta till 
minsta möjliga kostnad för trafikanten och övriga samhället. Här har val av överbyggnad en 
viktig roll att spela.  
 
Om vi följer resonemanget med att värdet på vägen i första hand bör utgå från trafikanten så 
vill denna rimligtvis förflytta sig mellan två punkter om detta är förenat med en viss nytta. 
Hur stor nettonyttan blir beror på till vilken kostnad detta kan göras. Detta innebär att om 
trafikantens kostnader kan sänkas blir nettonyttan större och därmed ökar värdet på vägen. 
Samma problem med att bestämma en vägs värde uppstår när man börjar fundera på hur 
värdeminskningen ser ut.  
 
Det speciella med vägar är att de med få undantag aldrig blir värdelösa155. Så länge de kan 
användas för trafik representerar de någon form av värde. Utifrån ovanstående resonemang 
bör vägens värde minska när kostnaderna för trafikanten att använda vägen ökar. Sedan 
tidigare vet vi att detta korrelerar med nedbrytningen av framför allt en överbyggnads 
beläggning. Att bara ta hänsyn till kostnaderna ger naturligtvis inte ett värde på det kapital 
som investerats. Det ger bara en relativ inriktning i form av att högre/lägre kostnader ger 
mindre/större värde. Detta samband är dock en värdefull insikt som vi kommer till nu. 
 
Vägkapital är ett frekvent använt begrepp i resonemang kring vägar. Sällan är det dock 
definierat och vi skall inte här försöka komma fram till en korrekt definition, men definitionen 
hänger naturligtvis samman med ovan förda resonemang. För redovisning och beräkning av 
kapitalkostnader behövs naturligtvis en absolut siffra men för att leda rätt vid val av 
överbyggnad är det inte säkert att detta är nödvändigt. Man kan i stället anlägga ett relativt 
perspektiv som påpekades i stycket ovan. Det vi tidigare i detta kapitel pekat på är att 
kostnaderna för samhället (väghållaren, trafikanten och övriga samhället) är beroende av 
vägytans tillstånd. Denna påverkas i sin tur av ursprunglig kvalitet, väder, tid och framför allt 
trafikmängd.  
 
Trafiken är viktig och en vägs värde kan inte utvärderas utan att ta hänsyn till 
trafikmängden156. Den är viktig på grund av att den har en dubbel roll. För det första tenderar 
trafiken att öka på de svenska vägarna vilket även innebär att nyttan bör öka då vägen 
”levererar” fler tjänster. För det andra innebär ökad trafik också kostnadsökningar exempelvis 
på grund av ökat slitage eller trafikstockningar. Med hänsyn till trafik och slitage, två viktiga 
komponenter, har följande modell föreslagits för att ligga till grund för en värdering av 
vägkapitalet157. Modellen följer dessutom rätt väl de teoretiska kraven för en tillgångs värde. 

                                                 
153 Thomas, F, ”Stochastic Approaches to Road Maintenance and Rehabilitation” (1997), s. 4. 
154 Ibid. s. 4. 
155 Ekdahl, P, ”Detoriation models and road capital as tools in performance contracts for pavement 
maintenance” (2000), s. 96. 
156 Jansson Owen, J, ”Diskussion om kapital och kapitalkostnader inom vägväsendet” (1993). 
157 Ibid.  
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Nt = nettonytta år t 

f(Qt)  = nytta av transport mellan a och b 
g(Qt)  = icke användarkostnader 
bt = beläggningens nedbrytning / fordons-km  
cit = trafikantkostnader / fordons-km 
Qt = Trafik 
 
Utifrån denna formel skulle vägkapitalet kunna beräknas på följande sätt158: 
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KV = Kapitalvärde år 1 
r = Diskonteringsränta 
Ut = Underhållskostnad år t 
 
Vägkapital utifrån denna modell är alltså en kapitalvärdesberäkning av nettonyttan minus 
underhållskostnaderna aktuellt år. Nettonyttan är i sin tur en funktion av nyttan (gross) minus 
miljöutsläpp, slitage och trafikantkostnaderna relaterat till tid och trafik. Modellen är 
tilltalande men den är naturligtvis svår att använda av samma anledning som hela 
problematiken i denna uppsats rör sig runt, det vill säga att nyttan med en väg och specifikt 
för en överbyggnad är svår att uppskatta. Dessutom är även vägytans nedbrytning svår att 
förutse159. Vi anser dock att modellen är användbar som en tankemodell.  
 

                                                 
158 Jansson Owen, J, ”Diskussion om kapital och kapitalkostnader inom vägväsendet” (1993). 
159 Ekdahl, P, ”Detoriation models and road capital as tools in performance contracts for pavement 
maintenance” (2000), s. 109. 
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Vanligen när värdet är osäkert faller man tillbaka på anskaffningsvärdet som är det värde man 
kan kontrollera. Detta skrivs sedan av med hjälp av någon schablonmässig metod. Detta är en 
vanlig metod inom den externa redovisningen. Ett förslag när det gäller vägar som också är 
applicerbart på dess överbyggnad är att man skall ta fasta på den indirekta kopplingen mellan 
samhällskostnaderna och vägens tillståndsutveckling (nedbrytning). Tillståndsvärdet 
representerar det ”anläggningstekniska värdet”160. Skillnaderna mellan bokfört värde och 
utvecklingen av tillståndsvärdet åskådliggörs i grafen nedan.   

Figur 10: Modell för vägkapital, Källa: Jonsson, B, ”Modell för vägkapital” (Omarbetad) 

 
Värderingen baseras på en beräknad kostnad för att åtgärda tillståndsbristerna och utgör på så 
sätt skillnaden mellan vägens aktuella skick och dess nyskick161. Fördelen med att använda 
tekniken med tillståndsvärde är att en bättre koppling till samhällskostnadernas betydelse fås, 
än vid en schablonmässig avskrivning. En underhållsåtgärd som sänker samhällskostnaderna 
ger också vägen en högre nettonytta. Dock är denna modell för vägkapital behäftad med 
betydande mätproblem, som tidigare redogjorts i detta kapitel. Kanske är den dock något mer 
realistisk än den mer teoretiskt korrekta som presenterades tidigare.   

5.6.2 Restvärde 

Vägverket använder vanligen inte restvärden i sina kalkyler162. Restvärdet är naturligtvis svårt 
att uppskatta av samma anledning som det är svårt att sätta ett värde på en väg. Ett tänkbart 
sätt skulle kunna vara att som i den ovan föreslagna modellen beräkna skillnaden mellan 
nyskick och kostnaden för att återställa vägen i detta skick. I en överbyggnadskalkyl skulle 
detta möjligen kunna göras. Motivet för detta skulle generellt vara att en väg planeras att 
existera längre än en överbyggnads livslängd och Vägverkets uppgift är att se till att 
vägtjänster kan erbjudas till en viss kvalitet på det befintliga vägnätet. Det innebär att när en 
överbyggnad är förbrukad måste Vägverket bygga en ny. Men förslaget  kan dock ge ett för 

                                                 
160 Jonsson, B, ”Modell för vägkapital” (2001). 
161 Ibid. 
162 Vägverket, ”Översyn betongvägsalternativ” (1997), s. 13. 
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högt värde, på till exempel en överbyggnad, på grund av att exempelvis målstandarden har 
höjts eller att trafikmängden ser annorlunda ut vid denna tidpunkt. 

5.6.3 Osäkerhet 

Detta kapitel har tydligt visat att val av överbyggnad är förenat med betydande osäkerhet. 
Flera av de centrala faktorerna som skulle kunna ingå i en kalkyl för en överbyggnad är 
väldigt osäkra. Den grundläggande faktorn är att nedbrytningen är behäftat med betydande 
osäkerhet, vilket leder till att framtida underhållskostnader, utvecklingen av 
samhällskostnaderna och överbyggnadernas livslängd blir svåra att förutse. Vidare är 
effektsambanden osäkra. Beläggningen och bärlagret dimensioneras för olika livslängder. 
Dessa är livslängder är dock väldigt osäkra och kan variera mycket. Vidare är 
trafikutvecklingen i brett hänseende svårt att prognostisera i form av mängd, andel vinterdäck, 
lastbilar etcetera. Alla aspekter blir osäkrare med tiden och det är klart att om man arbetar 
med kalkyler som sträcker sig över 40 år så bör osäkerheten bli stor och detta måste hanteras 
på något sätt.  

5.7 Uppsummerande reflektioner 

Vi har nu problematiken tillfredsställande klart för oss och vi skall här summera upp hittills 
erhållna erfarenheter innan vi går vidare med analysen. 
 
Val av överbyggnad bör behandlas som en investering beroende på att detta val har flera av 
investeringens karaktäriska. En överbyggnad existerar under en längre tidsperiod och 
påverkar därmed framtiden. Ett exempel på det är att Vägverket, beroende på vilken 
överbyggnad som väljs, binder upp sig för en viss mängd underhåll. Dilemmat är att ingen 
konkret nytta för Vägverket kan knytas till kostnaderna, vilket måste hanteras på något sätt. 
 
Vägverkets övergripande mål för verksamheten är samhällsekonomisk effektivitet. Målet 
representerar samhällets behov som helhet, vilket innebär att väghållarens kostnader i princip 
bör läggas på den nivå som är bäst för samhället. Detta mål kan efter detta kapitel 
konkretiseras ytterligare. Med en redan utvecklad infrastruktur är målet att bevara eller öka 
värdet på de redan befintliga tillgångarna. Det kan Vägverket göra genom att använda sina 
resurser på ett sätt så att vägarna kan användas till minsta möjliga kostnad för trafikanten och 
övriga samhället.   
  
En överbyggnad kan konstrueras till olika standard. Beroende på överbyggnadens initiala 
standard och den framtida tillståndsutveckling blir trafikantens kostnader olika stora. Utifrån 
ovanstående mål är därför val av överbyggnad ett strategiskt viktigt val. Med Vägverkets mål 
i fokus bör ett optimalt val av standard på en överbyggnad göras genom en avvägning mellan 
väghållar- och samhällskostnader. 
 
Beslutet är förenat med en stor portion osäkerhet vad gäller framtida nedbrytning och 
komplicerade effektsamband, vilket leder till osäkerhet om framtida underhållsbehov och 
utveckling av samhällskostnader.  
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6. Kalkylanalys 
Genom tidigare kapitel har vi fått en bättre bild av de kalkylförutsättningar som kan tänkas 
gälla vid val av överbyggnad. Det gäller såväl investerings- och kalkylteoretiska som mer 
verksamhetsnära delar. Tanken med detta kapitel är att arrangera en analytisk diskussion 
utifrån denna bakgrund. Detta gör vi genom att börja med en enkel form av kalkyl för att 
sedan successivt bygga på denna för att analysera vad det kan innebära i förhållande till 
Vägverkets mål. Genomgående presenteras endast resultaten av våra beräkningar, men för den 
intresserade läsaren finns bilagor med fullständiga beräkningar att tillgå.  
 
Innan vi ger oss in i analysen vill vi här klargöra några förutsättningar. Vi har valt att 
avgränsa valsituationen. Vår utgångspunkt i denna analys är att valet står mellan två eller flera 
överbyggnadsalternativ. Vi antar alltså att vi befinner oss inom ett projekt och måste välja en 
överbyggnad. Vi undkommer på så sätt problematiken huruvida en överbyggnad över 
huvudtaget skall byggas, eller när i tiden det skall göras vilket annars skulle vara rimliga 
frågeställningar inom underhållsverksamheten. Båda alternativen förutsätts klara de 
minimikrav som ställs på en överbyggnad. Vidare antar alla jämförelser att driftinsatserna är 
lika. Alla beräkningar skall tolkas som reala, det vill säga vi bekymrar oss inte om 
inflationsproblematiken. Förutsatt att kalkylen är korrekt utförd ger dessutom den reala och 
nominella kalkylen samma resultat som beskrevs i kapitel 3. Vissa utvikningar kommer dock 
att göras från denna grundläggande valsituation. 

6.1 Beslut utifrån grundinvesteringen 

Den enklaste beslutsanalysen kan se ut på följande sätt: Antag att en given budget ligger fast 
för aktuellt projekt. En ansats kan vara att Vägverket vill få så mycket som möjligt gjort för 
denna budget. Kalkylexemplet utgår ifrån ett val mellan överbyggnadsalternativen GBÖ och 
BÖ med AG, som känns igen från kapitel 5. 
 
Grundinvesteringen för de båda alternativen är som följer (se bilaga 3):  
 
• GBÖ:   70 650 000 SEK 
• BÖ med AG:  81 330 000 SEK 
 
Om utgångspunkten är att maximera innevarande budget blir valet GBÖ då denna har en lägre 
grundinvestering vilket leder till att det blir resurser över för andra insatser. Detta resonemang 
är dock bristfälligt ur flera synpunkter. Föregående avsnitt har tydligt visat att val av 
överbyggnad bör analyseras som en investering. Beroende på överbyggnad får valet 
konsekvenser i åtminstone 15 – 50 år framöver. Detta innebär bland annat att väghållaren 
binder upp sig för drift och underhåll under denna tid.  
 
Om beslutet enbart baseras på grundinvesteringen finns det en risk att väghållaren gör ett 
dåligt val på grund av att de framtida konsekvenserna förbises. Obehagliga överraskningar i 
framtiden i form av underhållskostnader och ökat missnöje med vägarna ligger i farans 
riktning. Vid val av överbyggnad bör därför ett långsiktigt perspektiv anläggas för att ge ett 
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bra beslutsunderlag. Vi lämnar därför denna enkla form av kalkyl och tar det naturliga steget 
mot ett livscykelkostnadsperspektiv utifrån väghållarens kostnader.  

6.2 Beslut utifrån överbyggnadens livscykelkostnader 

För att väghållaren skall få en någorlunda god bild av de konsekvenser valet av överbyggnad 
medför är grundförutsättningen att åtminstone alla väghållarkostnader ingår i analysen. 
Anledningen är att väghållaren, genom att välja en viss teknisk lösning binder upp sig för en 
viss mängd underhåll i framtiden. Om inte annat når vägytans tillstånd den definierade 
smärtgränsen vilket i princip kräver att väghållaren underhåller vägen av rättviseskäl. Det 
kalkylförfarande vi nu skall analysera ligger nära det sätt som ofta används inom vägväsendet, 
både i Sverige och internationellt. 
 
Följande parametrar ingår och alternativen är fortfarande GBÖ och BÖ med AG:  
 

• Grundinvestering  
• Underhållskostnader 
• Kalkylränta: 4 %  
• Livslängd: 40 år 
• Restvärde: 0 

 
När Vägverket jämför olika överbyggnadsalternativ utgår de ifrån lika livslängd. För att 
kunna göra detta kräver GBÖ-alternativet en större insats efter cirka 20 år för att dess 
beläggning skall hålla resterande 20 år. När i tiden detta skall ske beror på en mängd faktorer 
men vi antar här det görs efter 20 år för enkelhetens skull. Nedan presenteras 
grundinvesteringens storlek samt de antagna underhållsåtgärdernas kostnader och dess 
placering i tiden för de båda alternativen: 
 

Kostnaders placering i tiden, SEK 
BÖ med AG GBÖ 

Grundinvestering År 0 81 330 000 Grundinvestering År 0 70 650 000 
Underhåll År 12 1 512 000 Underhåll År 10 5 130 000 
Underhåll År 21 5 112 000 Underhåll År 20 15 300 000 
Underhåll År 33 5 112 000 Underhåll År 30 5 130 000 

Tabell 4: Kostnaders placering i tiden, BÖ med AG & GBÖ. 

Innan vi går in på resultatet av nuvärdesberäkningen är en kommentar på sin plats. De 
beräkningar som vi gjort av grundinvesteringens storlek och kostnaderna för underhåll, samt 
dess placering i tiden skall ses som bedömningar. Vi är fullt medvetna om att de kan 
diskuteras. Läsaren uppmanas att inte lägga alltför stort fokus på dess absoluta rimlighet i 
förhållande till de olika överbyggnadsalternativen, utan bedöma de resonemangen som förs 
runt resultaten och beräkningarna. De värden vi beräknat ligger dock inte allt för långt ifrån 
de uppgifter och beräkningar som vi observerat i olika utredningar gjorda av Vägverket. 
 

Nuvärdet av kostnaderna för de två alternativen blir följande med 4 % kalkylränta (se bilaga 
4):  
 

• GBÖ:  82 680 039 SEK 
• BÖ med AG:  85 918 878 SEK 
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Utifrån kriteriet nuvärde av kostnader bör GBÖ väljas. Kalkylen är tillfredsställande på det 
sättet att den tar hänsyn till nästan alla väghållarens kostnader och tidsvärdet av kapital. Med 
nästan alla kostnader menas att ingen bedömning av restvärdet ingår. Restvärdet är som 
behandlades i kapitel 5 svårt att uppskatta. Det finns ett behov av att ta fram modeller för att 
göra detta, för att kunna göra rättvisa kostnadsjämförelser mellan olika alternativ. Vi kommer 
dock inte behandla frågan mer här då det inte förändrar de principiella resonemangen. 
 
GBÖ har alltså lägst kostnader sett över livslängden och bör därför prioriteras. Problemet med 
ovanstående kalkylresultat är dock att den inte innehåller någon nyttovärdering. Det finns 
egentligen inget som säger att GBÖ-alternativet är bättre än BÖ med AG och naturligtvis inte 
tvärt om heller. Det går därmed inte heller att bedöma lönsamheten för ett enskilt altarnativ på 
samma sätt som är möjligt för en investering med tillhörande betalningsöverskott. Om man 
funderar lite på vad kostnader har för uppgift blir detta tydligt. 
 
En organisation, eller individ, vill åstadkomma något genom att offra resurser. Kostnader bör 
därför driva någon form av nytta. För ett företag är det naturliga att kostnader skall vara 
intäktsdrivande, varför man arbetar hårt med sambanden mellan kostnader och intäkter. En 
lönsamhetsbedömning via en nuvärdesberäkning är ett sätt att bedöma till vilken grad 
kostnaderna driver nytta, i absoluta termer.  
 
Det är dock inte ovanligt att göra rena livscykelkostnadskalkyler, men då bygger 
prioriteringen mellan olika alternativ på antaganden om nyttosidan. Kravet är att det går att 
anta att de båda alternativen har samma servicekapacitet. Under antagandet att intäktssidan är 
lika för de båda alternativen så är prioritering möjligt genom en nuvärdesberäkning av 
kostnaderna. Maximal nytta uppnås på så sätt till lägsta livscykelkostnad. Detta antagande är 
dock svårligen applicerbart på vårt exempel. För det första säljer inte Vägverket sina 
”vägtjänster” på en marknad vilket gör att de inte kan prognosticera några tillhörande intäkter. 
För det andra är det förmodligen så att servicekapaciteten eller standarden skiljer sig åt mellan 
de olika alternativen. Ett tecken på kvalitetsskillnader mellan alternativen är att de kräver 
olika mycket underhåll över livscykeln. Detta är en viktig insikt som vi återkommer till. 
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6.2.1 Kalkylräntans betydelse för beslutet 

I kapitel 3 konstaterades att kalkylräntan är svår att bedöma samt att den får konsekvenser för 
utfallet. Därför kan det vara intressant att resonera runt en känslighetsanalys av kalkylräntan. 
Vad vi gjort är att beräkna nuvärdet av de båda alternativens kostnader vid olika räntenivåer. 
Konsekvenserna redovisas i diagrammet nedan. (se bilaga 5.) 

Figur 11: Känslighetsanalys – kalkylränta. 

Diagrammet visar att alternativen är likvärdiga vid en kalkylränta på 1,65 procent. 
Kalkylräntan har den effekten att BÖ med AG missgynnas av en högre kalkylränta och 
gynnas således av lägre kalkylränta. Om beslut skulle fattas utan diskontering med kalkylränta 
skulle detta, som diagrammet visar, resultera i att BÖ med AG skulle väljas framför GBÖ.  
 
Ovanstående graf är beräknad med våra tidigare visade antagna underhållsintervaller. Med 
den bättre teknik och kvalitet som idag används kan argumenteras för endast en 
underhållsåtgärd för alternativet BÖ med AG. Den underhållsåtgärd som det då blir frågan om 
är slipning av huvudkörfältet. Detta beror bland annat på att fogningarna av betongplattorna 
numer kan göras med slitstarka foglister vilka ej kräver utbyte under den antagna livslängden 
på 40 år. Vidare kan ifrågasättas om körfält två behöver slipning överhuvudtaget under den 
antagna livslängden, ofta klarar detta körfält de krav som ställs utan åtgärder. Vid en 
beräkning med ovanstående förutsättningar skulle den nya jämviktskalkylräntan bli 3,87 
procent. (För kostnaders placering i tiden och beräkning av jämviktskalkylränta, se bilaga 4 
resp. 5) Det skulle alltså inte krävas någon större sänkning av nuvarande kalkylränta (4 %) för 
att alternativet BÖ med AG skulle bli ett attraktivare val än GBÖ. Detta exempel visar även 
att det är inte bara är antagande av kalkylräntenivå som har stor betydelse, utan också i allra 
högsta grad de antagna underhållsinsatserna. Både vad gäller dess placering i tid och dess 
omfattning. 
 
Kalkylräntan har alltså den intressanta effekten att den påverkar avvägningen mellan 
grundinvestering och framtida underhåll. Kalkylräntan påverkar även långsiktigheten på det 
viset att ju högre den är desto mer genomslagskraft får det som händer de närmsta åren. 
Frågan är då om kalkylräntans effekt har någon betydelse. Svaret blir: Ja det kan ha det vilket 
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har med Vägverkets mål att göra, det vill säga det samhällsekonomiska perspektivet. Om vi 
antar att följande samband gäller:  
 

högre grundinvestering→högre standard→lägre kostnader för trafikanten→större nettonytta för trafikanten 
 
Om detta samband gäller blir kalkylräntans fördelningseffekt mellan grundinvesteringen och 
framtida underhållskostnader intressant ur ett styrningsperspektiv. Om vi för en stund 
glömmer alla teoretiska motiv till vilken nivå kalkylräntan bör sättas. Det skulle då kunna 
vara möjligt att använda den för att styra mot en lämplig avvägning mellan grundinvestering 
och framtida underhåll. Vägverket skulle därmed genom att styra med räntan, exempelvis helt 
ta bort den, kunna gynna ”framtunga” lösningar med högre standard. Motivet skulle vara att 
de orsakar så pass stora kostnadsbesparingar att det motiverar högre grundinvestering.  
 
Detta antagande kan dock vara vanskligt att göra. Vilken nivå skall man egentligen lägga 
kalkylräntan på? Om kalkylräntan skall användas som ett kvalitetsstyrningsinstrument bör den 
vara på en nivå som ger en lagom kvalitetsnivå, det vill säga den som klarar skattebetalarnas 
avkastningskrav. Annars är det risk för antingen för hög eller för låg standard. För hög 
standard innebär att Vägverket inte använder sina resurser på bästa sätt och för låg att 
trafikantkostnaderna blir för höga. Ett annat problem som gäller det bakomliggande 
antagandet är att det inte är givet att grundinvesteringen är positivt korrelerad med kvalitet. 
Som framkom av kapitel 5 kan ett alternativs grundinvesteringsstorlek, förutom av 
kvalitetsnivå, styras av entreprenörskontraktets utformning, marknadsförutsättningarna och 
materielkostnad som inte direkt behöver vara förknippat med kvalitet. Själva kvaliteten 
påverkas även av upphandlingsförutsättningarna och även till stora delar av utförarens 
kompetens. Betrakta följande exempel för illustration av poängen i resonemanget. 
 
Antag att vi för in ett nytt överbyggnadsalternativ att jämföra med GBÖ-alternativet. Detta 
nya alternativ är CBÖ som tidigare presenterats i den tekniska beskrivningen i kapitel 5. Den 
avgörande skillnaden mellan GBÖ och CBÖ är att CBÖ: n har ett cementbundet bärlager 
istället för ett bitumenbundet, i övrigt har de i princip samma utformning. Det finns säkert 
olika meningar om fördelar och nackdelar med dessa olika varianter, men låt oss här anta att 
den enda skillnaden är att CBÖ: n har bättre bärighet än GBÖ: n på grund av sitt 
cementbundna bärlager. Detta skulle kunna innebära att de underhållsinsatser som krävs kan 
göras några år senare på CBÖ: n. Vi har i detta exempel satt grundinvesteringen för de båda 
alternativen lika för att testa den ovan skisserade problematiken. Det kan dock nämnas att det 
i flera fall visat sig att CBÖ: n har upphandlats till en lägre kostnad. Grundinvesteringens 
storlek och underhållskostnadernas placering i tiden visas i tabellen nedan: 
 

Kostnaders placering i tiden, SEK 
GBÖ CBÖ 

Grundinvestering År 0 70 650 000 Grundinvestering År 0 70 650 000 
Underhåll År 10 5 130 000 Underhåll År 12 5 130 000 
Underhåll År 20 15 300 000 Underhåll År 23 15 300 000 
Underhåll År 30 5 130 000 Underhåll År 34 5 130 000 

Tabell 5: Kostnaders placering i tiden, GBÖ & CBÖ. 
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Vid en jämförelse av de direkta kostnaderna får vi följande resultat (se bilaga 4): 
 

• GBÖ:  96 210 000 SEK 
• CBÖ:    96 210 000 SEK 

 
Som synes har vi nu ”dött lopp” mellan alternativen vid jämförelse av de direkta kostnaderna. 
Valet skulle således kunna bli endera av alternativen. 
 
Om vi jämför nuvärdet av kostnaderna med 4 % kalkylränta blir resultatet istället (se bilaga 
4): 
 

• GBÖ:  82 680 039 SEK 
• CBÖ:    81 413 818 SEK 

 
Under antagandet att CBÖ-alternativet är av bättre kvalitet ger kalkylen nu rätt råd. 
Kalkylräntan ger nu fördel åt det alternativ som kräver samma typ av underhåll, men längre 
fram i tiden, vilket också kan tolkas som ett indirekt mått på kvalitet. Utan att ha förvanskat 
verkligheten allt för mycket visar dock detta exempel egentligen samma sak som tidigare, det 
vill säga att så länge kalkylen inte är kopplad till Vägverkets mål är det svårt att veta åt vilket 
håll man styr.  

6.2.2 Riskjustering 

En annan intressant aspekt är att tidhorisonten är väldigt lång för Vägverkets projekt, vilket 
innebär osäkerhet och därmed utgör en risk. Detta gäller i allra högsta grad en 
överbyggnadskalkyl. Nedbrytningen av beläggningen är ofta svår att förutse och därmed är 
det svårt att bedöma när och hur mycket underhåll som kommer att krävas. Det finns olika sätt 
att hantera risk i en kalkyl. Det kan göras genom känslighetsanalyser, olika prognoser med 
positiva och negativa utfall etcetera. Ett sätt som används i företagsekonomiska kalkyler är att 
använda kalkylräntan som bland annat har till uppgift att kompensera för risk. Det innebär att 
genom en höjning av kalkylräntan ställs högre krav på projektets framtida överskott för att det 
skall kunna bedömas som lönsamt, innebärande att en typ av säkerhetsmarginal byggs in. Som 
den tidigare presenterade känslighetsanalysen visade har en höjning av kalkylräntan närmast 
motsatt effekt. Höjs kalkylräntan försvinner de framtida kostnaderna allt mer och effekten blir 
starkare ju osäkrare kostnaderna är då dessa normalt ligger långt fram i tiden. Det går därför 
att hävda att riskjustering i detta fall bäst görs genom att sänka räntan och på så sätt ge 
framtida kostnader större genomslagskraft.  

6.2.3 Vägbyggartävlingen 

Vad som hittills konstaterats är att genom att nuvärdesberäkna väghållarens kostnader får vi 
ett svåranalyserat resultat. Frågan är hur man skall utvärdera ett livscykelkostnadsperspektiv? 
Eftersom kalkylen inte innehåller någon nyttovärdering återstår i princip endast någon form 
av produktivitetsanalys, det vill säga hur mycket överbyggnad får man för budgeten. 
Vägverkets verksamhet präglas av åtgärder med långsiktiga konsekvenser och frågan är hur 
en sådan ansats förhåller sig till de trafikpolitiska målen som bland annat förutsätter att ett 
långsiktigt perspektiv anläggs. En intressant analys att göra är att försöka förstå vad en 
produktivitetsansats kan få för konsekvenser på lång sikt.  
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Antag att en tävling anordnas där KvantitetsVerket möter KvalitetsVerket. (Varför vi valt 
namnen KvantitetsVerket och KvalitetsVerket återkommer vi till senare.) Förutsättningarna 
som gäller är att givet en viss budget skall så mycket överbyggnad som möjligt konstrueras 
över en livscykel (se bilaga 6). 
 
Årlig budget: 200 000 000 SEK 
Livscykel: 40 år 
 
KvantitetsVerket använder GBÖ vilken har följande kostnader:  
 
GI:  71 000 000 SEK /10Km 
Årskostnad D&U:  650 000 SEK /10Km 
 
KvalitetsVerket använder BÖ med AG vilken har följande kostnader:  
 
GI:  81 000 000 SEK /10Km 
Årskostnad D&U:  250 000 SEK /10Km 
Siffrorna bygger på tidigare exempel men är i detta fall avrundade och omräknade till 
årskostnader. Tilläggas bör att drift och underhållet prioriteras framför byggandet av ny 
överbyggnad vilket innebär att nybyggnadsutrymmet minskar när behov av drift & underhåll 
föreligger. Beräkningarna redovisas i sin helhet i bilaga 6. Resultatet av tävlingen är att efter 
40 år har KvantitetsVerket vunnit med totalt 947 kilometer överbyggnad jämfört med 930 
kilometer för KvalitetsVerket. Det är dock intressant att följa utvecklingen.  
 
Eftersom KvantitetsVerkets byggnation har en lägre grundinvestering bygger man snabbt mer 
överbyggnad än andra ”laget”. Denna tendens vänder dock efter cirka 20 år, då 
KvalitetsVerket börjar knappa in på försprånget. Detta beror på att KvantitetsVerkets lösning 
är behäftat med ett större underhållsbehov, vilket innebär att utrymmet för nybyggnation 
minskar med åren. Minns att budgeten innebär en restriktion. Av denna anledning blir 
skillnaden endast 17 kilometer vid periodens slut, att jämföra med 38 kilometer när drygt 
halva perioden gått. Nedan redovisas de första och sista fem åren av tävlingen. I de två första 
kolumnerna redovisas fördelningen mellan nybyggnad och drift och underhåll. Summeras 
dessa uppgår de till budgetrestriktionen. De två följande kolumnerna redovisar det 
kvantitativa utfallet med den årliga produktionen och den ackumulerade produktionen över 
tid. 
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KvantitetsVerket KvalitetsVerket Diff. 

År Nybyggnad 
SEK 

D&U 
SEK  

Km Ack. km Nybyggnad 
SEK 

D&U 
SEK 

km Ack. km Km 

1 200 000 000 0 28,17 28,17 200 000 000 0 24,69 24,69  3 
2 198 169 014 1 830 986 27,91 56,08 199 382 716 617 284 24,62 49,31 7 
3 196 354 791 3 645 209 27,66 83,74 198 767 337 1 232 663 24,54 73,85 10 
4 194 557 176 5 442 824 27,40 111,14 198 153 858 1 846 142 24,46 98,31 13 
5 192 776 019 7 223 981 27,15 138,29 197 542 272 2 457 728 24,39 122,70 16 

36 144 954 383 55 045 617 20,42 867,27 179 491 100 20 508 900 22,16 842,52 25 
37 143 627 336 56 372 664 20,23 887,50 178 937 115 21 062 885 22,09 864,61 23 
38 142 312 438 57 687 562 20,04 907,54 178 384 840 21 615 160 22,02 886,63 21 
39 141 009 578 58 990 422 19,86 927,41 177 834 270 22 165 730 21,95 908,58 19 
40 139 718 645 60 281 355 19,68 947,08 177 285 399 22 714 601 21,89 930,47 17 

Tabell 6: Vägbyggartävling: Resultatjämförelse. 

Frågan är vad som händer sedan. Kommer KvalitetsVerket att kunna gå vidare och producera 
mer överbyggnad än KvantitetsVerket? Under vissa förutsättningar blir svaret Ja. För att 
förenkla det hela en smula antar vi att gamla sträckor försvinner efter det att livslängden är 
slut, vilket då blir fallet efter 40 år för den överbyggnad som konstruerades år 1. Det som 
händer är att de båda Verken hamnar i en form av jämviktssituation under nästa 40-årsperiod. 
Hur mycket som måste användas för underhåll och hur mycket som kan användas för 
nybyggnation varierar endast måttligt mellan åren. Det avgörande här är att KvalitetsVerket 
har stabiliserat sig på en högre produktionsnivå på cirka 22 kilometer per år medan 
KvantitetsVerket ligger på strax under 21 kilometer. KvalitetsVerket knappar således in med 
cirka en kilometer för varje år. Differensen i ackumulerad produktion, sett över 80 år, 
illustreras med följande diagram: 
 

Figur 12: Vägbyggartävling: Produktionsdifferens sett över 80 år. 

Efter att kurvan i grafen skurit nollpunkten på y-axeln har alltså Kvalitetsverket totalt sett 
konstruerat en längre sträcka överbyggnad. Skillnaden dem emellan kommer att fortsätta att 
öka i framtiden givet att samma förutsättningar gäller. Differensen är ungefär 40 kilometer till 
KvalitetsVerkets fördel efter 80 år.  
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Vi gjorde tidigare ett viktigt antagande om att gamla sträckor försvann efter livslängdens slut. 
Detta är naturligtvis ett orimligt antagande för en statlig väghållare som har ansvaret för att 
hålla en vägsträcka i användbart skick betydligt längre än en överbyggnads livslängd. Detta 
innebär att den sträcka som byggdes första året måste rekonstrueras på något sätt efter 40 år, 
likadant med de som byggdes år 2 och så vidare. Så i själva verket handlar inte det som byggs 
efter 40 år om rena nybyggnationer utan rekonstruktioner av de uttjänta sträckorna. Här har de 
båda Verken dock ett problem. I och med att de inte hade underhåll att ta hänsyn till när 
tävlingen startade kunde de i början bygga längre sträckor än vad de efter 40 år har utrymme i 
budgeten för att rekonstruera. Om inget görs kommer alltså ett eftersläp i antingen det 
befintliga underhållet, eller rekonstruktionsbehovet uppstå. Värst drabbar detta 
KvantitetsVerket.  
 
Ett lämpligt sätt att värdera problemet är genom att bedöma hur mycket budget som måste 
skjutas till för att bli av med eftersläpet. Nedan illustreras det beräknade eftersläpet i 
kilometer samt kostnaderna för att köpa sig ur eftersläpet under 5 år. Om eftersläpet åtgärdas 
tillkommer även drift och underhållskostnader för dessa åtgärdade sträckor. (för samtliga 
beräknade år, se bilaga 7): 
 

KvantitetsVerket KvalitetsVerket 
År Km Åtgärdskostnad, SEK D&U, SEK  Km Åtgärdskostnad, SEK D&U, SEK  

41 8,41 59 729 484 0 2,80 22 644 494 0 
42 8,08 57 368 441 546 819 2,71 21 959 225 69 890 
43 7,75 55 045 623 1 072 023 2,63 21 277 970 137 666 
44 7,43 52 760 527 1 575 962 2,54 20 600 712 203 339 
45 7,11 50 512 657 2 058 981 2,46 19 927 431 266 921 

 Etc.      

Tabell 7: Vägbyggartävling: Eftersläp. 

Det skulle alltså inte krävas lika mycket pengar för att rädda KvalitetsVerket ur knipan.  
 
När det gäller produktiviteten är detta svårtolkat och beror på vilken tidshorisont analysen 
sker. Ser man till de första 20 till 30 åren så producerar KvantitesVerket betydligt mer 
kilometer överbyggnad. Dock har vi här antagit att en överbyggnads livslängd är 40 år och 
med den tidshorisonten är alternativen förhållandevis jämbördiga. Analysen av de första 40 
åren kan liknas vid ett uppbyggnadsstadium. Vägverkets verksamhet idag kan mer liknas vid 
den situation som gäller efter de första 40 åren, det vill säga en jämviktssituation. I denna 
situation ligger KvalitetsVerket på en större årlig produktion. Att vi får dessa resultat beror på 
fördelningen mellan grundinvestering och drift & underhåll. Det synes alltså som viktigt ur en 
produktivitetssynvinkel att få en lämplig fördelning mellan dessa på lång sikt.  
 
Vad vi vill visa med detta exempel är problemet med att prioritera mellan olika 
överbyggnadsalternativ med hjälp av en livscykelanalys. En sådan ansats leder till att den 
enda egentliga utvärderingen som kan göras är i form av kvantitet i förhållande till satsad 
väghållarkrona. Det menar vi är en felaktig ansats i förhållande till Vägverkets mål. Följande 
kvalitativa analys kan klargöra detta. 
 
Anledningen till att vi döpte de två lagen till KvantitetsVerket och KvalitetsVerket är för att 
nu koppla resonemanget till Vägverkets mål och vägkapital. Betrakta återigen tabell 6. Om vi 
jämför underhållskostnaderna för de båda alternativen så ser vi att det förhåller sig ungefär 
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1:3 i genomsnitt, till KvalitetsVerkets fördel. Känt fenomen är att när underhållsåtgärder 
genomförs ökar trafikantkostnaderna, exempelvis genom att det tar tid att passera vägarbeten 
och olycksrisken ökar. Vidare utgår underhållåtgärdena ifrån det behov som föreligger, vilket 
i sin tur beror på vägens tillstånd. Sedan tidigare vet vi att sämre tillstånd innebär högre 
kostnader för trafikanten. Om vi utnyttjar underhållsinsatsernas omfattning för en indirekt 
uppskattning av samhällskostnaderna skulle det innebära att Kvantitetsverkets lösning ungefär 
orsakar tre gånger så höga samhällskostnader på grund av underhåll. Tillkommer gör de 
kostnader som beror på tillståndsutvecklingen där emellan. 
 
Utifrån diskussionen i kapitel 5 framgick att värdet på en väg och dess överbyggnad utgår från 
dess förmåga att leverera vägtjänster till högsta möjliga nettonytta för samhället. Detta 
innebär att värdet inte är direkt kopplat till det kapital som investeras eller det kvantitativa 
utfallet i form av kilometer väg. Ett exempel på detta resonemang är att om en slingrig väg 
byggs om till en rak så blir själva sträckan kortare men värdet förmodligen större då 
tidsvinsten kan vara betydande. En väghållare kan framförallt påverka kostnadssidan och 
olika kvalitetsskillnader kan betyda lägre kostnader för trafikanten och miljön etcetera. För att 
återvända till tävlingen där vi konstaterade att KvantitetsVerket byggt mer överbyggnad än 
KvalitetsVerket efter 40 år. Givet att de sträckor som KvalitetsVerket konstruerat har varit 
förenade med lägre samhällskostnader på grund av bättre kvalitet och färre underhållsinsatser 
skulle detta mycket väl kunna innebära att värdet på det vägkapital som byggts upp är större 
än värdet på KvantitetsVerkets vägkapital, trots att de byggt 17 kilometer längre sträcka efter 
40 år. Detta på grund av att nettonyttan är större för varje kilometer som KvalitetsVerket 
bygger. Allt beror dock på vilka förutsättningar som gäller.  
 
Ovan förda resonemang är naturligtvis endast spekulativt, men pekar ändå på själva kärnan i 
problemet. För det första kan man inte utifrån en livscykelkostnadsanalys prioritera mellan 
olika överbyggnadsalternativ, då detta inte innehåller några antaganden om nytta. Detta kan 
leda till en produktivitetsansats, vilket på lång sikt kan få svåra konsekvenser och dessutom 
inte går att förena med Vägverkets mål. Med en bra kalkylmodell skulle förmodligen båda 
alternativen vara lämpliga att välja, men för olika typer av sträckor och förutsättningar. Vi vill 
påstå att genom att använda en livscykelkostnadsanalys uppstår ett systemfel i förhållande till 
Vägverkets mål. Visserligen minimeras väghållarens kostnader, men om inte kvalitet vägs in i 
kalkylen hamnar förmodligen nivån rätt nära minimikraven med höga samhällskostnader som 
konsekvens. Detta leder till att ett tillräckligt värde byggs upp i förhållande till de uppsatta 
minimikraven men maximerar inte samhällets nettonytta med vald överbyggnad. Förmodligen 
finns det en risk att det genomsnittliga tillståndet blir lågt.    
 
Överbyggnad skall inte väljas utifrån kvantitet utan samhällsekonomiskt motiverad kvalitet. 
Vägverkets uppgift är att leverera ”vägtjänster” till samhällsekonomiskt lägsta kostnad. För 
att välja optimal standard på en överbyggnad, som ju detta val handlar om, måste kvalitet 
vägas in i kalkylen. Kvalitet bör utvärderas utifrån de samhällskostnader som överbyggnaden 
orsakar. Av detta följer att val av optimal standard bör göras genom en lämplig avvägning 
mellan väghållarens och trafikantens kostnader för att få en god målstyrning.   
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6.3 Beslut med hänsyn taget till samhällskostnader 

Vad som hittills konstaterats är att man genom att enbart beräkna nuvärdet av väghållarens 
kostnader får ett svårtolkat resultat. Det allvarligaste är dock att det inte ger en styrning mot 
Vägverkets målsättning. Vi skall nu syna effekterna av att ta med samhällskostnaderna i 
analysen samt diskutera förutsättningarna för att göra detta. 
 
I Vägverkets modell 2Ö tas ett steg i den ovan diskuterade riktningen (se bilaga 11). Här 
inkorporeras samhällskostnader som är förknippade med det planerade underhållet i form av 
ökade olyckskostnader och tidskostnader. Vi har här kompletterat den tidigare jämförelsen 
mellan GBÖ och BÖ med AG med dessa samhällskostnader. Beräkningarna presenteras i 
bilaga 8.  
 
Nuvärdet av samhällskostnaderna ser ut som följer: 
 
• GBÖ:   277 562 SEK (598 468 SEK utan kalkylränta) 
• BÖ med AG:  486 697 SEK (1 238 602 SEK utan kalkylränta) 
 
När vi sedan adderar dessa samhällskostnader till den tidigare beräknade relationen fås: 
 
• GBÖ:   82 680 039 + 277 562 = 82 957 601 SEK 
• BÖ med AG: 85 918 878 + 486 697 = 86 405 575 SEK 
 
Som synes av beräkningarna kommer dessa samhällskostnader inte i någon större utsträckning 
påverka valet av överbyggnad då beloppen är väldigt små i förhållande till 
väghållarkostnaderna. Frågan är då om samhällskostnader har någon betydelse? Visade inte 
tidigare genomgång i kapitel 5 att samhällskostnaderna var väldigt stora i förhållande till 
väghållarkostnaderna? Förklaringen kan illustreras med nedanstående bild. 
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Figur 13: Samhällskostnader. 

Anledningen till att samhällskostnaderna som behandlas i modellen 2Ö är små är att de bara 
utgör en liten del av de kostnader som uppstår under en överbyggnads livslängd. Det är alltså 
bara olyckskostnaderna och tidskostnaderna under de få dagar som underhållet pågår som tas 
med i beräkningarna. Dessutom tar modellen till exempel inte med den nedsmutsning och 
bullerstörning som vägarbete orsakar.  
 
Eftersom storleken på 2Ö-modellens samhällskostnader knappast påverkar överbyggnadsvalet 
blir det intressant att analysera skillnaden i samhällskostnaderna mellan två alternativ som 
uppstår mellan underhållstillfällena i form av olyckor, tid, slitage, bränsleförbrukning, 
miljöutsläpp, buller etcetera. Givet att de olika överbyggnaderna har olika kvalitetsnivåer och 
karaktäristika kommer det att påverka dessa samhällskostnader. För att visa på detta har vi 
gjort en beräkning och valt ut en av de potentiella samhällskostnaderna, nämligen 
olyckskostnad. Orsaken till att vi valt ut endast en av de potentiella samhällskostnaderna är att 
sambanden är komplicerade och vår avsikt är endast att visa på ett resonemang. 
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6.3.1 Olyckskostnad på grund av spårdjup 

I Vägverkets ”Effektsamband 2000” redovisas ett samband mellan olyckskostnader och 
vägytans spårdjupsutveckling över tid. Vi vill här påpeka det som redan kommenterats i 
kapitel 5, nämligen att alla effektsambanden är osäkra till sin natur och bör därför användas 
med försiktighet. Eftersom ändå Vägverket presenterar en beräkningsrutin för spårdjupets 
påverkan på olycksrisken och därmed samhällskostnaderna, kan det även här fungera som ett 
illustrerande exempel. Det andra osäkra antagandet vi måste göra här är om den årliga 
spårdjupsutvecklingen. Om den utvecklas exponentiellt eller linjärt är osäkert. Vidare kan den 
variera under ett år i både positiv och negativ riktning.  
 
För att kunna göra dessa beräkningar något enklare har vi antagit ett linjärt förhållande. Vi 
lämnar här jämförelsen mellan GBÖ och BÖ med AG, då vi inte vet hur 
spårdjupsutvecklingen generellt är för dessa båda alternativ. Vi jämför här istället ett 
högkvalitativt och ett lågkvalitativt alternativ, benämnt Hög och Låg. Följande grunddata 
behövs för att genomföra beräkningarna: 
 
    Hög  Låg 
• Initialt spårdjup (α):   2 mm  2 mm 
• Spårdjupstillväxt per år (β):  1 mm  1,5 mm  
• Maximalt spårdjup ”smärtgräns”:  17 mm  17 mm 
 
• Samhällsekonomiskt värde av en olycka:  1,5 MSEK 
 
• Olyckskostnad per mm medelspårdjup  

 överstigande 10 mm (D):   0,015  
 
• Olyckskostnad per fordonskilometer:   kTS (t) = D(α-10) + D*β*t 

Där t = Beläggningens ålder, år 
 
• Antal fordonskilometer per år:   54 750 000 år 0 som sedan ökar med  

1,5 % per år under de första 10 åren, 
därefter antas en 1 %-ig ökning. 
 

Observera att denna beräkning gäller ökningen av olyckskostnader som uppstår när spårdjupet 
överstiger 10 mm, därav konstanten 10 i formeln ovan. Detta samband finns presenterat i 
Vägverkets ”Effektsamband 2000”. Det enda som skiljer alternativen är alltså den antagna 
tillväxten av spårdjupet. Underhållstrategin som gäller för detta exempel kan sägas vara 
defensiv, det vill säga att underhåll görs när spårdjupet når smärtgränsen, 17 mm. Detta är ett 
antagande vi har gjort. Efter underhållsåtgärd återställs spårdjupet till 2 mm. Orsaken till att 
spårdjupet redan vid starten är 2 mm är att en nylagd väg oftast drabbas av spår mycket 
snabbt.  
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För att få fram olyckskostnaden ett aktuellt år har vi gjort följande beräkning för år 6 (ex 
Låg): 
 
KTS (6) = 0,015 * (2-10) + 0,015 * 1,5 * 6 = 0,015 
 
Resultatet 0.015 skall tolkas som den samhällsekonomiska kostnaden för ökad olycksrisk 
vilket något ologiskt i dessa sammanhang benämns olyckskostnad. Detta värde multipliceras 
sedan med antalet fordonskilometer år 6 vilket ger: 
 
59 866 019 * 0,015 = 897 990 
 
För modellbeskrivning och de fullständiga beräkningarna, se bilaga 9.  
 
Nedan visas en graf där olyckskostnaderna är beräknade för samtliga 40 år för båda 
alternativen. 

Figur 14: Olyckskostnader p g a spårdjup.  

 
Grafen återspeglar väl kvalitetsskillnaderna mellan de två alternativen. Alternativ Hög har 
bara två toppar under perioden jämfört med tre för Låg. Topparna innebär att spårdjupet har 
nått upp till skamgränsen vilket också innebär att underhållsåtgärder genomförs. För att 
jämföra alternativen likt tidigare analyser visas nedan nuvärdesberäkningarna av 
olyckskostnaderna till 4 % kalkylränta.  
 
• Hög: 28 000 593 SEK 
• Låg: 36 252 384 SEK 
 
Skillnaden mellan alternativen är 8 251 791 SEK till Högs fördel. Eftersom 
spårdjupsutvecklingar är svåra att förutse kan det vara intressant att göra en känslighetsanalys. 
I tabellen nedan visas därför nuvärdet av olyckskostnaderna för fyra olika linjära 
spårdjupsutvecklingar. De två mittenalternativen känner vi igen som de två alternativen Hög 
och Låg. 
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Känslighetsanalys spårdjup 

Spårdjupsutveckling/år 0,5 mm 1 mm 1,5 mm 2,5 mm 

Nuvärde av kostnader, SEK  21 478 145 28 000 593 36 252 384 40 572 828 

Tabell 8: Känslighetsanalys – spårdjupsutveckling. 

Det som kan konstateras är att om dessa samhällskostnader är korrekta så kommer de 
förmodligen att ge utslag i beslutsunderlaget. Erfarenheterna från teststräckorna mellan 
Fastarp-Heberg visar att spårdjupsutvecklingen skiljer sig betydligt mellan olika 
överbyggnadsalternativ, vilket bekräftar rimligheten i antagandena (se bilaga 12). Minns dock 
att detta endast gäller ett samband. Det finns ett otal konsekvenser att ta hänsyn till som kan 
verka både till fördel och till nackdel för de båda alternativen. Vidare är trafikutvecklingen en 
svår faktor och beroende på hur den ser ut skulle det påverka storleken på 
samhällskostnaderna. Vi har dock inte gjort några beräkningar på detta. För att analysera detta 
närmare måste man också lägga till de förknippade underhållskostnaderna för de båda 
alternativen. Vi utnyttjar här samma underhållskostnader som vid jämförelsen mellan GBÖ 
och BÖ med AG. Underhållskostnaderna är i tiden placerade när spårdjupet når skamgränsen 
vilket resulterar i följande fördelning: 
 

Underhållskostnader, SEK 
Hög Låg 

Underhållskostnad År 15 5 112 000 Underhållskostnad År 10 5 130 000 
Underhållskostnad År 30 5 112 000 Underhållskostnad År 20 15 300 000 

  Underhållskostnad År 30 5 130 000 

Tabell 9: Underhållskostnaders för Hög & Låg. 

 
Det nya nuvärdet av kostnaderna (kalkylränta 4 %) inklusive underhållskostnader redovisas 
nedan: 
  
• Hög: 32 415 231 SEK 
• Låg: 48 282 423 SEK 
 
Skillnaden mellan alternativen har nu helt naturligt ökat jämfört med fallet utan underhåll, 
detta beroende på att alternativ Låg kräver tätare underhåll. Tillkommer gör ju även de 
samhällskostnader som är förknippade med underhållet enligt tidigare, vilket även det bör tala 
till Högs fördel. Det som kan sägas om skillnaden är att det skulle kunna motivera en cirka 15 
MSEK högre grundinvestering för Hög än för Låg.  
 
Vi har tidigare diskuterat att Vägverkets kostnader i princip är till för att sänka trafikantens 
kostnader då nettonyttan ökar genom en sänkning av dessa. Eftersom inte heller denna kalkyl 
innehåller någon direkt nyttovärdering utan endast kostnader måste lönsamheten bedömas på 
ett relativt sätt. Orsaken till att vi kan göra detta är att kalkylen nu innehåller de 
samhällskostnader som väghållarens kostnader syftar till att sänka.  
 
Givet att vår beslutssituation är att välja mellan två överbyggnadsalternativ kan lämpligen det 
alternativ som har lägst väghållarkostnader utgöra ett jämförelsealternativ. Genom att sedan 
beräkna skillnaden mellan de två alternativen bör en uppskattning fås av den relativa nyttan 
med att välja ett alternativ framför ett annat.  
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För att jämföra de två alternativen behöver vi lägga till grundinvesteringarna för de båda 
alternativen. Vi lånar återigen dessa av GBÖ- och BÖ med AG-alternativen. Observera dock 
återigen att det inte är dessa som jämförs här. Låg får här utgöra jämförelsealternativet och 
Hög utredningsalternativet.  
 

Totala kostnader inkl. olyckskostnader p g a spårdjup, SEK 
Hög Låg 

Grundinvestering 81 330 000 Grundinvestering 70 650 000 
Nuvärde av Totala kostnader 32 415 231 Nuvärde av Totala kostnader 48 282 423 

Tabell 10: Totala kostnader inkl. olyckskostnader p g a spårdjup för Hög resp. Låg. 

 
Den relativa nyttan kan sedan beräknas med följande uppställning: 
 
• Relativ nytta  = - (Hög - Låg) 

 = - [(81 330 000 + 32 415 231) - (70 650 000 + 48 282 423)] 
=  5 187 192 

 
Med utgångspunkt från jämförelsen kan vi nu värdera nyttan med alternativ Hög till cirka 
5 000 000 SEK. Orsaken till att denna summa kan sägas utgöra nyttan med att välja Hög 
framför Låg är att denna representerar ökad nettonytta för samhället. Den ökade 
grundinvesteringen har sänkt de totala kostnaderna för samhället, vilket är huvudsyftet med 
Vägverkets kostnader. Om vi sedan bildar kvoten mellan grundinvesteringen för Hög och den 
relativa nyttan får vi även ett mått på effektiviteten per satsad väghållarkrona.  
 
• 5 187 192/ 81 330 000 = 0,064 
 
Det blev här ingen imponerande stor kvot men alla kvoter större än noll är i princip 
lönsamma. Som vi tidigare påpekade så var detta endast ett enstaka effektsamband. 
Förfarandet kan också utvecklas med fler alternativ. Varje överbyggnadsalternativ påverkar 
såväl väghållarens som trafikanternas kostnader. En rangordning ger således svaret på vilket 
som är mest kostnadseffektiv ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Budgetrestriktionen kan 
naturligtvis göra att det bästa alternativet inte kan genomföras. Då får man istället välja nästa 
alternativ i rangordningen. Minns att vi befinner oss i ett projekt och en överbyggnad skall 
väljas. Observera att denna beräkning bygger på de antaganden som gjorts angående 
trafikmängd och spårdjupsutveckling, hade exempelvis trafikmängden varit lägre hade också 
samhällskostnaderna varit lägre och den ökade väghållarkostnaden kanske inte hade varit 
motiverad. Det handlar alltså om att välja den optimala standarden på överbyggnaden givet de 
trafikförutsättningar som föreligger. 
 
Vad säger oss då detta kalkylexempel. Det som har hänt är att om en samhällskostnad tas med 
i form av olyckskostnad så förändras prioriteringen. Det är nu bättre att välja det alternativ 
med högre grundinvestering. Givet att samhällskostnaderna är rätt beräknade har nu valet 
gjorts i linje med Vägverkets mål. Detta kan kommenteras och illustreras på olika sätt.  
 
Betrakta återigen figur 14. Det alternativ som vi nu valt är Hög som representerades av den 
streckade linjen och givet att Vägverkets mål är att minimera samhällets totala kostnader så är 
det nu uppfyllt. Ytan under olyckskostnadslinjen har så att säga minimerats. Poängteras skall 
att detta endast gäller emellan alternativ Hög och Låg. Precis som vi gick igenom i kapitel 
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fem skall en väghållare med ett samhällsperspektiv göra en avvägning mellan sina egna 
kostnader och trafikantens för att minimera de totala kostnaderna. Det är också det som har 
skett i vårt kalkylexempel. 
 
Minns den presenterade modellen för en värdering av vägkapital från kapitel 5. Första delen 
definierar nettonyttan och eftersom vi med denna kalkyl har minskat delen längst till höger 
genom att välja Hög framför Låg innebär det att vi ökat nettonyttan, allt annat konstant, och 
därmed fått ett högre vägkapital. 
 

∑ ×−×−−= titttttt QcQbQgQfN )()(  

 
Det är svårt att beräkna ett absolut tal för nettonyttan men poängen är här att utan att veta med 
hur mycket vi har ökat nettonyttan, så innebär valet av Hög ett beslut i rätt riktning.  
 
När vi analyserade kalkylen där endast väghållarens kostnader ingick gjordes en 
känslighetsanalys av kalkylräntans effekt. Den visade att kalkylräntan påverkar utfallet vid en 
jämförelse mellan olika överbyggnadsalternativ. Samma påverkan har kalkylräntan 
naturligtvis även i ovanstående kalkyl. Kalkylräntan kan ses som konsumentens representant i 
kalkylen och problemet med den förra kalkylen var att det som är viktigt för konsumenten, 
samhällskostnaderna, inte ingick. Kalkylräntan får därmed en kvalitetsstyrningseffekt på 
bristfälliga grunder, ur konsumentens synvinkel. I ovanstående kalkyl vägs nyttan för 
konsumenten in i kalkylen och räntan bör därför på rätt grunder ta till vara på konsumentens 
intresse. 

6.3.2 Osäkerhet 

Här är det lämpligt att återigen återkoppla till osäkerheten och svårigheten med att även 
införliva samhällskostnaderna, som är betydande vid den här typen av kalkyler. Osäkerheten 
beror helt naturligt på att vi inkluderar framtida händelser i kalkylen och denna osäkerhet 
beror på att följande svårbedömda samband föreligger: 
 

Standard→Tillståndsutveckling→Effekter→Värdering→Samhällskostnader 
 
När det gäller tillståndsutvecklingen har man under många år nu mätt exempelvis IRI och 
spårdjupsutvecklingen på det svenska vägnätet. Det vore kanske möjligt att med rätt modeller 
kunna göra tillräckligt goda bedömningar. Vidare när det gäller effektsambanden är de också 
väldigt komplicerade och svårhanterliga. Dock presenterar Vägverket flera olika samband i 
sin ”Effektkatalog 2000” och några av dem torde vara någorlunda kvalitetssäkrade. När det 
gäller själva värderingen anser vi att man kan se på det på två sätt. Det ena är att de skall 
återspegla de verkliga kostnaderna som finns, men om man istället anlägger ett 
styrningsperspektiv räcker det att de har rätt relation till varandra och framför allt att man 
bedömer dem likadant från fall till fall. Detta för att göra prioriteringar möjliga. 
 
Vi antar nu att beräkningen ovan är gjord efter bästa möjliga bedömning. Trots detta är 
osäkerheten stor. Av denna anledning bör man göra en känslighetsanalys av de bedömningar 
som har gjorts. Detta för att skapa en bild av variationens konsekvenser för utfallet. Genom 
analysen har det visat sig finnas flera variabler i kalkylerna som, beroende på vilka 
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antaganden som görs, har stor betydelse för utfallet. Följande faktorer bedömer vi som 
relevanta att analysera: 
 
• Analysperioden: Den tekniska livslängden har betydelse för utfallet. För det första är det 

inte ovanligt att två alternativ har olika livslängd vilket innebär att det ena alternativets 
livslängd måste anpassas till det andra. Med detta följer att vissa tilläggsantaganden måste 
göras, exempelvis att en rekonstruktion måste göras efter halva tiden för ett av 
alternativen. Vidare kommer olika alternativ ha olika tillståndsnivå vid periodens slut, 
vilket innebär att ett restvärde bör uppskattas. 

 
• Kalkylräntan: Kalkylräntenivån påverkar, som vi har sett, utfallet av kalkylerna.  
 
• Tillståndsutvecklingen: Denna faktor har väldigt stor betydelse då den påverkar flera 

olika framtida händelser. Den påverkar tidpunkten för framtida underhåll, samt dess 
omfattning. Vidare påverkar tillståndsutvecklingen hur stora samhällskostnaderna blir.  

 
• Trafikutvecklingen: Denna faktor påverkar hur tillståndsutvecklingen blir samt storleken 

på samhällskostnaderna. 
 
Effekten av riskerna mildras något av att Vägverket har en omfattande verksamhet med 
många projekt vilket innebär ett en riskspridningseffekt uppnås. Vidare kan kostnaden för att 
olyckliga omständigheter inträffar spridas på många enskilda aktörer, i detta fall 
trafikanter/skattebetalare. I verkligheten torde det dock återstå ett visst inslag av systematisk 
risk. Detta kan föranleda att en viss konservatism är befogad i beräkningarna, vilket i princip 
innebär att man borde räkna något pessimistiskt. 
 
Om beräkningarna har gjorts efter bästa förmåga kommer man ändå inte komma fram till den 
riktiga lönsamheten. I dessa sammanhang kommer det alltid att finnas relevanta effekter som 
inte kan mätas, kvantifieras och värderas. Dessa effekter som ej går att värdera men som kan 
identifieras bör lämpligen kvalitativt beskrivas. Viktigt att komma ihåg är att en kalkyl endast 
är ett beslutsunderlag vid en total åtgärdsbedömning. Pekar dessa i samma riktning som 
kalkylen tillkommer inga svårigheter, men om de går i motsatt riktning blir det naturligtvis 
svårare. Till sist är det dock beslutsfattarens svåra uppgift att värdera det som ligger för 
handen.  
 
Vad vi vill komma fram till med denna diskussion om osäkerhet är att ofullständig kunskap 
om svårbedömda samband inte reducerar, utan snarare förstärker behovet att använda det man 
faktiskt vet. Det är först då en beslutsfattare kan få hjälp i en svår beslutssituation. Risken är 
att beslut fattas endast baserat på erfarenhet och subjektiv kunskap, och det torde vara svårt att 
göra då sambanden är så komplicerade som de är samt att förändringar av förutsättningarna 
sker kontinuerligt. Av denna anledning är det även viktigt att Vägverket arbetar fram ett sätt 
att behandla effektsambanden. Om missnöje med befintlig kalkylmodell föreligger är risken 
att beslut till sist baseras på subjektiva bedömningar.  
 
Vi tror också att det är viktigt att försöka räkna på samhällskostnaderna, även om det är svårt. 
På så sätt kan en inlärningseffekt uppnås, det vill säga att om beräkningar görs kan de följas 
upp och utvärderas. Man kan då nästa gång justera för de felbedömningar man gjort.  
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7. Slutsatser 

7.1 Sammanfattning av våra slutsatser 

Det övergripande målet för Vägverket i sin väghållarfunktion är att maximera den 
samhällsekonomiska nyttan med hjälp av de resurser man har till förfogande. Då Sverige har 
en välutvecklad infrastruktur handlar det framför allt om att använda resurserna för att sänka 
trafikanternas kostnader vid brukande av en väg. 
 
En överbyggnad kan konstrueras till olika standard, och beroende av denna standard är 
framförallt trafikanternas kostnad för, och därmed nettonytta av, att använda vägen olika 
stora. Av denna anledning är val av överbyggnad med Vägverkets mål i fokus ett strategiskt 
viktigt val. Vidare har val av överbyggnad betydande likheter med en investerings 
karaktäristika i form av betydande resursuppoffring, tidsdimension och osäkerhet och bör 
därmed analyseras som en sådan.   
 
En väghållare med ett samhällsperspektiv på sin verksamhet, såsom Vägverkets, skall välja 
optimal överbyggnadsstandard genom en avvägning mellan väghållar- och trafikantkostnader. 
Kan detta göras lever Vägverket upp till sitt mål genom att nettonyttan för trafikanten att 
använda vägen maximeras och mer långsiktiga lösningar kan premieras.   
 
Om en kalkylmodell skall ge ett gott råd i en beslutssituation skall den vara en någorlunda 
god spegelbild av verkligheten. Den relevanta verkligheten bestäms av kalkylanvändarens 
mål. Därmed bör en kalkylmodell för val av överbyggnad medta de kostnadseffekter som 
påverkar trafikanten, sett över hela överbyggnadens livslängd. Problemet är att kalkylen inte 
innehåller någon direkt nyttosida, utan bara kostnader. Om de målrelevanta 
samhällskostnaderna ingår i kalkylen kan dock fördelen med ett överbyggnadsalternativ 
utvärderas relativt ett annat.  
   
Om kalkylen reduceras ned till att endast ta hänsyn till väghållarens kostnader erhålls ett 
svårtytt resultat. I förhållande till Vägverkets mål kan inte en prioritering mellan 
överbyggnadsalternativ göras då de målrelevanta kostnaderna utelämnas. Kalkylförfarandet 
leder till att ett ”tillräckligt” värde byggs upp i förhållande till de uppsatta minimikraven, men 
maximerar inte samhällets nettonytta. Det finns en risk att det genomsnittliga tillståndet blir 
lågt. 
 
Kalkylräntan får i denna reducerade kalkylform den något tveksamma effekten att den 
påverkar vald standard och avvägningen mellan grundinvestering och framtida underhåll. 
Detta dock endast baserat på väghållarens kostnader, det vill säga att ingen hänsyn tas till 
brukaren vilket är kalkylräntans egentliga uppgift.  
 
För att en kalkylmodell skall ge en kvalitativt acceptabel praktisk tillämpning är det viktigt att 
användaren kan bestämma de ingående parametervärdena. Val av överbyggnad på 
samhällsekonomiska grunder är behäftade med betydande svårigheter att förutse, mäta, 
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kvantifiera och värdera de relevanta trafikeffekterna. Detta föranleder en något försiktig 
förhållning till en sådan beräkning. 
 
Vi vill dock lyfta fram att om kunskapsluckorna är stora reduceras inte, utan snarare förstärks 
behovet av att använda det man faktiskt vet. Risken är annars beslut fattas endast baserat på 
erfarenhet och subjektiv kunskap, och det torde vara svårt att göra då sambanden är så pass 
komplicerade som de är. Vi anser att man bör utnyttja de effektsamband som är relativt 
kvalitetssäkrade och komplettera dessa med att kvalitativt beskriva de som ej går att mäta, 
kvantifiera och värdera. 
 
Vi anser att det är viktigt att försöken till beräkningar ökas då resultaten sedermera kan följas 
och en inlärningseffekt kan uppnås. Vidare pågår idag en omfattande forskning både inom 
och utanför Vägverket. Resultaten kan snabbare användas i kalkylerna om kunskapen och 
metoderna för hur de skall hanteras redan är utvecklade. 
 
Till sist, 
 
vår kunskap om vägyteegenskapernas påverkan på samhällskostnaderna är ofullständiga och 
kommer så att vara, men beslut måste trots allt fattas. En samhällsekonomisk kalkylmodell 
kan med rätt insikt i vilka fördelar och brister den har, vara ett hjälpmedel i denna svåra 
beslutssituation som val av överbyggnad är. 

7.2 Diskussion av uppsatsens slutsatser 

Idag fördelas de ekonomiska resurserna från riksdag och regering till Vägverket centralt och 
sedan vidare ner till regionerna och deras projekt, idealt sett på samhällsekonomiska grunder. 
Detta är i linje med Vägverkets roll som resursfördelare av de samhälleligt tilldelade medlen. 
Dock slutar kedjan här och samhällsekonomin tappas bort i det sista steget, när val av 
överbyggnad skall göras. Genom att välja överbyggnad för en väg på samhällsekonomiska 
grunder, som föreslås i denna uppsats, förbättras den målstrategiska genomströmningen vid 
resursfördelningen inom verket. Om inte en överbyggnads kvalitetsnivå väljs på 
samhällsekonomiska grunder maximeras inte den nytta som en gång har identifierats till det 
aktuella projekt där detta val ingår. När Vägverket idag identifierar exempelvis 
investeringsprojekt görs en bedömning av dess samhällsekonomiska lönsamhet, vidare väljs 
även lämplig dragning av en väg i landskapet på dessa grunder. Vi menar att även den 
tekniska utformningen av en överbyggnad bör göras med hänsyn till effekten på samhället, då 
detta i hög grad kan påverka lönsamheten i projektet. Idag görs inte detta inom Vägverket 
vilket innebär att ett vägprojekts nyttopotential inte utnyttjas till fullo och den målstrategiska 
genomströmningen bryts.  
 
En intressant problematik som vi endast ytligt har berört i denna uppsats är att Vägverket 
agerar som beställare och hamnar därför i en upphandlingssituation med konkurrerande 
entreprenörer när en överbyggnad skall väljas. Det är naturligtvis av största vikt att 
upphandlingen sker i överensstämmelse med Vägverkets mål. Potentialen med en 
kalkylmodell som tar hänsyn till en överbyggnads effekt på samhället är att den kan användas 
för att utvärdera de inkomna anbuden från entreprenörerna. Det intressanta är att detta skulle 
innebära ett skifte i kravställandet från Vägverket. En entreprenör har generellt 
företagsekonomisk lönsamhet i fokus och försöker utifrån de krav som ställs maximera sin 
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vinst. Om kraven på entreprenören är att överbyggnaden skall klara vissa tekniska minimikrav 
och konstruktionsmässiga specifikationer från beställaren kommer entreprenörerna anpassa 
sig efter dessa krav. Givet att alla entreprenörters lösningar klarar dessa krav och 
konkurrensen är god, kommer utvecklingen leda till att konkurrenterna prismässigt 
konkurrerar med varandra och Vägverket får efterfrågad konstruktion utförd till lägsta pris. 
 
Om däremot utvärderingen görs på samhällekonomiska grunder förändras situationen. Det bör 
påverka entreprenörernas sätt att produktutveckla och argumentera för sin sak. Kriteriet är nu 
att den överbyggnad som innebär lägst totala kostnader, väghållar- och samhällskostnader, bör 
väljas. Entreprenörerna utvärderas därmed i högre grad utifrån effekterna av deras förslag. 
Det innebär att en entreprenör kan presentera en lösning som är dyrare för Vägverket, men 
argumentera för att den innebär lägre kostnader för samhället och på det sättet konkurrera ut 
en annan entreprenör med en för Vägverket mindre kostsam lösning. Uppsatsen har visat att 
olika typer av överbyggnader avseende dimensionering, materialval och skickligheten i själva 
utförandet påverkar samhällskostnaderna. Detta bör kunna innebära att konkurrensen mellan 
entreprenörer förskjuts mot dessa områden, det vill säga den tekniska utvecklingen av 
produkten och skickligheten i utförandet.  
 
En av de kritiska faktorerna i våra slutsatser är förutsättningarna för en praktisk tillämpning. 
Vår studie har inte kunnat avgöra om det idag är möjligt göra fullständiga 
samhällsekonomiska beräkningar vid val av överbyggnad. Under arbetets gång har vi stött på 
skilda åsikter rörande detta. Vissa menar att det i praktiken inte är möjligt, då de samband 
som man måste behandla i den här typen av beräkningar ej är tillräckligt säkerställda. 
Dessutom är komplexiteten i effektsambanden stor. Andra menar att förutsättningarna till stor 
del redan finns idag, men att det till viss del är den rätta kompetensen och viljan som saknas. 
Om det skulle stämma att det inte är möjligt att göra samhällsekonomiska bedömningar vid 
val av överbyggnad kan den praktiska relevansen av våra slutsatser ifrågasättas. Hade vi på ett 
tidigt stadium konstaterat detta skulle möjligen arbetet tagit en annan utveckling och någon 
alternativ lösning föreslagits. Vi tycker dock att det finns god grund för den andra åsikten. 
Vägverket har följt vägars tillståndsutveckling i form av IRI och spårdjupsutveckling under 
längre tid, dessutom finns projekt med prov-vägar där olika överbyggnadsalternativ följs upp. 
Informationen som finns torde kunna analyseras och struktureras på ett sätt så den på ett 
praktiskt sätt kan användas i en kalkyl. Vidare finns effektsamband beskrivna i Vägverkets 
skrift ”Effektsamband 2000”, där stora delar av befintlig forskning har sammanställts. 
Analysmodeller finns även på området, exempelvis Vägverkets eget Pavement Management 
System (PMS) och det internationellt framtagna Highway Design and Maintenance Standards 
Model (HDM 4). Vi tror därför att flera av pusselbitarna redan idag finns men är dock 
beredda att hålla med om att det inte är helt enkelt, utan att det behövs en satsning på flera 
fronter. 
 
Att göra val av överbyggnad på samhällsekonomiska grunder bör innebära att ett behov av 
organisatoriska och processuella förändringar inom Vägverket kan föreligga. En viktig punkt 
är att om man vill göra en förändring i denna riktning måste kunskap om hur man kan 
hanterar val av överbyggnad på samhällsekonomiska grunder och att detta är viktigt spridas ut 
i regionerna och till de konsulter som samarbetar med Vägverket. Vidare kan rutinerna och 
dokumentation för beslutsfattande behöva förändras och utvecklas i linje med detta 
perspektiv. De effekter för väghållaren och samhället som en överbyggnads egenskaper ger 
upphov till är flera och komplexa. Vi bedömer att följande strategi vore lämplig för Vägverket 
om de vill utvecklas i denna föreslagna riktning: 
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• Utveckla till en början en enkel kalkylmodell. Detta kan göras genom att: 

a) Välja ut de samhällskostnader som skiljer mest mellan olika överbyggnadsalternativ. 
b) Göra en prioritering av de viktigaste och satsa till en början på forskning runt dessa. 
c) Bygga upp en kalkylmodell genom att använda de som kan beräknas relativt säkert. 

 
• Utveckla bra metoder för att samla in, strukturera och analysera indata. Det är viktigt att 

den data som matas in i kalkylmodellerna håller god kvalitet för att också utdata skall 
göra det. 

 
• Forskning och utveckling på området bör göras i samarbete med regionerna och de 

tilltänkta användarna.  
 
Vi tror att ovanstående tre punkter är viktiga för att utveckla en någorlunda funktionssäker 
kalkylmodell, om än något begränsad till sitt innehåll. Fördelen är också att det kan underlätta 
kunskapsspridning och en praktisk tillämpning om den till en början inte är alltför 
komplicerad. Vidare ser vi det som avgörande att utvecklingen sker i samarbete med 
användarna för att få hög acceptans i organisationen. Sedan kan konceptet med fördel 
utvecklas efterhand när kunskaperna, rutinerna och acceptansen är god. Att göra 
samhällsekonomiska bedömningar är svårt det krävs förmodligen en bred satsning på flera 
områden om Vägverket vill förändra beslutsfattandet vid val av överbyggnad. 
 
Problematiken som behandlats i denna uppsats är inte enbart giltigt för Vägverket. Banverkets 
verksamhet har flera likheter med Vägverket på en övergripande nivå. Deras funktion i 
samhället liknar Vägverkets och dessutom gäller de trafikpolitiska målen även för Banverket. 
Vi har inte granskat denna verksamhet i vår uppsats, men i deras verksamhet görs även där val 
av spåröverbyggnad som säkerligen påverkar resenären i form av säkerhet, buller och 
komfort. Här finns det säkert stora möjligheter för samarbete och utbyte av erfarenhet inom 
detta område mellan de båda verken.   
 
Vi anser att slutsatserna i denna uppsats har ett bruksvärde för Vägverket som ovanstående 
diskussion pekar på. Vi menar att denna uppsats kan för Vägverket ligga till grund för en 
vidare diskussion runt de behandlade frågorna om Vägverket vill utvecklas i den föreslagna 
riktningen. Ämnet är också aktuellt för Vägverket då en satsning idag görs på forskning runt 
de samhällsekonomiska konsekvenserna av Vägverkets verksamhet.  
 
Vad vi har visat med denna uppsats är hur viktig organisationens målsättning och 
förutsättningar är och att det inte på ett enkelt sätt går att överföra ekonomiska modeller från 
teorin till praktik av denna anledning. Risken är att kalkylmodellerna då inte används eller att 
de fylls med ofullständig information och därmed ger svårtolkade eller felaktiga resultat. När 
det gäller aktuell forskning runt investerings- och kalkylteori är det i sig ingen nyhet att en 
organisations mål är väldigt viktigt för hur en kalkylmodell skall utformas. Det har också varit 
utgångspunkten för denna uppsats. Genom att arbeta med etablerad investerings- och 
kalkylteori anser vi att vi har bidragit med ett konkret exempel på denna problematik. Detta är 
inte lika vanligt och vi menar att det är viktigt för att öka förståelsen för problemområdet. Det 
borde även på detta område finnas en mycket spännande forskningspotential, genom att 
analysera fler organisationer med komplicerade målstrukturer. Ett sådant exempel kan vara 
Banverket. Vidare anser vi att denna problematik skulle kunna lyftas fram mer i den 
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ekonomiska utbildningen som vanligen utgår från de privata företagens förutsättningar. 
Offentlig sektor är en stor arbetsmarknad för ekonomer och kunskaper om deras speciella 
förutsättningar i exempelvis kalkylsammanhang är viktigt att bära med sig. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vägverkets organisation är uppdelad i olika regioner och under denna uppsats gång har vi fått 
indikationer på att beslut av den typ som vi behandlat görs på olika sätt och på olika grunder. 
Vidare har projektledaren en viktig roll ute i regionerna. En intressant studie skulle vara att 
undersöka hur olika alternativa lösningar tas fram och hur själva beslutsprocessen ser ut inom 
Vägverket. Detta skulle kunna göras genom exempelvis en kvalitativ studie där beslutsfattare 
intervjuas och innebära ett viktigt bidrag då det är viktigt att beslut fattas på ett liknande sätt 
för att få en jämn beslutsnivå inom Vägverket.  
 
Då vår uppsats till stor del har fått karaktären av en teknisk-ekonomisk uppsats har vi även 
stött på forskningsbehov inom det mer teknikrelaterade området. Nämnas kan till exempel att 
det finns ett stort kunskapsbehov av en vägytas nedbrytning och dess effekter på trafikanten. 
Detta skulle kunna vara ett forskningsområde som lämpar sig för ett samarbete mellan 
teknologer och ekonomer. Ämnet är viktigt för att en pålitlig kalkylmodell skall kunna 
utvecklas. 
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Bilaga 1
Gemensamma förutsättningar för analysexempel

Vägen vid användning Trafik vid öppningstidpunkt Restidskostnad
Väglängd 10 [km] ÅDTtot 15 000 [fordon/dygn] Personbil 84 [kr/ftim]
Vägtyp [MV,13 m, 9 m etc] Motorväg Andel vintertrafik 20 [%] Lastbil 267 [kr/ftim]
Slitlagerbredd 18 [m] Andel dubbdäck 20 [%]
Skyltad hastighet 110 [km/h] Andel Personbil 90 [%] Vägarbetslängd 1 [km]
Skyltad hast vid vägarbete 70 [km/h] Andel Tung Lastbil 10 [%]

Ingångsparametrar Trafikutveckling Olyckskostnad
Livslängd 40 [år] 1 - 10 år 1,50 [%] Olyckskvot vid 0,56 [ol/Mfkm]
Ränta 4 [%] 10 -20 år 1,00 [%] Vägarbete

20 - 40 år 1,00 [%] Kostnad för olycka 23 100 [kr/ol]
Klimatzon 1
Tjälfarlighetsklass 3 Fördelning i körfält Beräkningar
Materialtyp i terrass 0 K1 90 [%]
Jämnhetsklass 5 K2 10 [%] Väghyra Pb 0,44 [kr/fordon]

Väghyra Lb 1,39 [kr/fordon]
Trafikklassberäkning Passage av vägarbete 0,0052 [tim]
VÄG 94  3.4.1.1 A 10,00 [%]
VÄG 94  3.4.1.1 B 1,30

* Vägdata och Trafikdata bygger på eget exempel med vägledning av "Översyn betongvägsalternativ"
** Trafikkostnader tagna från exempelberäkning i "Översyn betongvägsalternativ"

Vägdata* Trafikdata* Trafikkostnader**
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Bilaga 2
Antagna underhållsåtgärder för analysexempel

Underhåll GBÖ 

Åtgärd Kostnad* Kapacitet* Mängd Tidsåtg. År
[kr/enhet] [enh/skift] [m,m2,m3] [dagar] [kr] [kr/m2]

Fräsning /Heating K1 45 10000 90000 9 10 4 050 000     45     
Slurrybeh. av K2 12 90000 1 10 1 080 000     12     
Utbyte bundna l K1 125 5000 90000 18 20 11 250 000   125   
Fräsning/Heating K2 45 10000 90000 9 20 4 050 000     45     
Fräsning/Heating K1 45 10000 90000 9 30 4 050 000     45     
Slurrybeh. av K2 12 90000 1 30 1 080 000     12     

Underhåll BÖ med AG

Åtgärd Kostnad* Kapacitet* Mängd Tidsåtg. År
[kr/enhet] [enh/skift] [m,m2,m3] [dagar] [kr] [kr/m2]

Omfogning tvärfog 32 2400 36000 15 12 1 152 000     32     
Omfogning längsfog 18 2400 20000 1 12 360 000        18     
Slipning K1 40 4000 90000 23 21 3 600 000     40     
Omfogning tvärfog 32 2400 36000 15 21 1 152 000     32     
Omfogning längsfog 18 2400 20000 1 21 360 000        18     
Omfogning tvärfog 32 2400 36000 15 33 1 152 000     32     
Omfogning längsfog 18 2400 20000 1 33 360 000        18     
Slipning K2 40 4000 90000 23 33 3 600 000     40     

Underhåll CBÖ

Åtgärd Kostnad* Kapacitet* Mängd Tidsåtg. År
[kr/enhet] [enh/skift] [m,m2,m3] [dagar] [kr] [kr/m2]

Fräsning /Heating K1 45 10000 90000 9 12 4 050 000     45     
Slurrybeh. av K2 12 90000 1 12 1 080 000     12     
Utbyte bundna l K1 125 5000 90000 18 23 11 250 000   125   
Fräsning/Heating K2 45 10000 90000 9 23 4 050 000     45     
Fräsning/Heating K1 45 10000 90000 9 34 4 050 000     45     
Slurrybeh. av K2 12 90000 1 34 1 080 000     12     
* Uppgifter om kostnad och kapacitet är hämtade från beräkningsexempel i "Översyn betongvägsalternativ

Direkta kostnader

Direkta kostnader

Direkta kostnader
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Bilaga 3
Antagen dimensionering och beräknad byggkostnad

10 000 meter
BÖ med AG

Bredd [m] Tjocklek [mm] Pris kr/m2, m3 Byggkostnad
T3,5 18,00 200 255 m2 45 900 000 kr
AG 22,50 100 80 m2 18 000 000 kr
Obundet bärlager 27,00 80 15 m2 4 050 000 kr
Förstärkningslager 30,00 220 130 m3 8 580 000 kr
Skyddslager 32,00 150 100 m3 4 800 000 kr

750 81 330 000 kr

GBÖ
Bredd [m] Tjocklek [mm] Pris kr/m2, m3 Byggkostnad

Slitlager Asfalt 18,00 40 45 m2 8 100 000 kr
Bindlager 18,00 80 45 m2 8 100 000 kr
AG 22,50 70 132 m2 29 700 000 kr
Obundet bärlager 27,00 80 15 m2 4 050 000 kr
Förstärkningslager 30,00 420 130 m3 16 380 000 kr
Skyddslager 32,00 135 100 m3 4 320 000 kr

825 70 650 000 kr

CBÖ*
Bredd [m] Tjocklek [mm]

Slitlager Asfalt 18,00 40
Bindlager 18,00 50
Cementbundet bärlager 22,50 190
Obundet bärlager 27,00 80
Förstärkningslager 30,00 220
Skyddslager 32,00 120

700
* Vi har inte beräknat någon byggkostnad för alternativ CBÖ utan gör antagandet att den är 
lika med alternativ GBÖ. Anledningen till detta framgår i kapitel 7 i uppsatsen
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Bilaga 4
Kostnadsjämförelse mellan överbyggnadsalternativ Kalkylränta

4,00%

ÅR BÖ med AG GBÖ CBÖ BÖ med AG 2
0 81 330 000 70 650 000 70 650 000 81 330 000
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0

10 0 5 130 000 0 0
11 0 0 0 0
12 1 512 000 0 5 130 000 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 15 300 000 0 0
21 5 112 000 0 0 3 600 000
22 0 0 0 0
23 0 0 15 300 000 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 5 130 000 0 0
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0
33 5 112 000 0 0 0
34 0 0 5 130 000 0
35 0 0 0 0
36 0 0 0 0
37 0 0 0 0
38 0 0 0 0
39 0 0 0 0
40 0 0 0 0

Inv 81 330 000 70 650 000 70 650 000 81 330 000 BÖ med AG-GBÖ
D&U 11 736 000 25 560 000 25 560 000 3 600 000 Inv 10 680 000
Sum 93 066 000 96 210 000 96 210 000 84 930 000 D&U -13 824 000

Sum -3 144 000
85 918 878 82 680 039 81 413 818 82 909 801 NvK 3 238 838

Exklusive samhällskostnader

Direkta kostnader

Nuvärde av kostnader (40 år, 4 %)

Endast slipn K1 år 
21, ingen omfogning, 
enligt avsnitt 6.2.1
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Bilaga 5
Känslighetsanalys av kalkylränta

Kalkylränta BÖ med AG GBÖ BÖ med AG - GBÖ BÖ med AG 2 BÖ med AG 2 - GBÖ
0,00% 93 066 000 96 210 000 -3 144 000 84 930 000 -11 280 000
0,20% 92 493 944 95 210 727 -2 716 783 84 782 076 -10 428 651
0,40% 91 953 231 94 256 168 -2 302 937 84 640 507 -9 615 661
0,60% 91 441 990 93 344 109 -1 902 119 84 505 009 -8 839 100
0,80% 90 958 467 92 472 453 -1 513 986 84 375 309 -8 097 145
1,00% 90 501 021 91 639 217 -1 138 196 84 251 149 -7 388 068
1,20% 90 068 114 90 842 522 -774 408 84 132 281 -6 710 241
1,40% 89 658 305 90 080 591 -422 286 84 018 472 -6 062 119
1,60% 89 270 244 89 351 738 -81 494 83 909 495 -5 442 244
1,80% 88 902 666 88 654 369 248 297 83 805 137 -4 849 233
2,00% 88 554 385 87 986 972 567 413 83 705 193 -4 281 779
2,20% 88 224 287 87 348 113 876 174 83 609 469 -3 738 644
2,40% 87 911 329 86 736 435 1 174 894 83 517 779 -3 218 656
2,60% 87 614 531 86 150 649 1 463 882 83 429 945 -2 720 704
2,80% 87 332 975 85 589 535 1 743 440 83 345 798 -2 243 736
3,00% 87 065 796 85 051 933 2 013 864 83 265 177 -1 786 756
3,20% 86 812 186 84 536 745 2 275 442 83 187 928 -1 348 817
3,40% 86 571 383 84 042 926 2 528 457 83 113 903 -929 024
3,60% 86 342 672 83 569 488 2 773 183 83 042 962 -526 527
3,80% 86 125 380 83 115 490 3 009 890 82 974 970 -140 520
4,00% 85 918 878 82 680 039 3 238 838 82 909 801 229 762
4,20% 85 722 569 82 262 288 3 460 282 82 847 331 585 044
4,40% 85 535 898 81 861 429 3 674 468 82 787 445 926 015
4,60% 85 358 337 81 476 700 3 881 637 82 730 029 1 253 330
4,80% 85 189 393 81 107 370 4 082 022 82 674 979 1 567 609
5,00% 85 028 600 80 752 750 4 275 850 82 622 193 1 869 442
5,20% 84 875 521 80 412 182 4 463 339 82 571 572 2 159 390
5,40% 84 729 743 80 085 039 4 644 704 82 523 025 2 437 986
5,60% 84 590 878 79 770 728 4 820 150 82 476 463 2 705 735
5,80% 84 458 560 79 468 682 4 989 878 82 431 802 2 963 120
6,00% 84 332 444 79 178 362 5 154 082 82 388 959 3 210 597
6,20% 84 212 205 78 899 257 5 312 948 82 347 859 3 448 602
6,40% 84 097 537 78 630 877 5 466 659 82 308 427 3 677 549
6,60% 83 988 150 78 372 759 5 615 391 82 270 592 3 897 833
6,80% 83 883 771 78 124 459 5 759 312 82 234 287 4 109 828
7,00% 83 784 145 77 885 556 5 898 589 82 199 447 4 313 891
7,20% 83 689 027 77 655 648 6 033 379 82 166 011 4 510 363
7,40% 83 598 188 77 434 353 6 163 836 82 133 920 4 699 567
7,60% 83 511 413 77 221 305 6 290 108 82 103 116 4 881 812
7,80% 83 428 496 77 016 156 6 412 340 82 073 547 5 057 391
8,00% 83 349 244 76 818 576 6 530 669 82 045 161 5 226 585

Nuvärde av kostnader (40 år, 4 %)



 
Bilagor 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 6 (1/2)
Vägbyggartävlingen, Kvalitetsverket vs. Kvantitetsverket

* Km=  ((Budget - Drift & Underhåll) / GI 10km) * 10

** Grundinv.=  (Km / 10) * GI 10km

*** Drift & Underhåll=  (Km / 10) * Årskostnad 10km + Drift & underhåll föregående år

GBÖ GI 10 km 71 000 000 Budget 200 000 000 BÖ med AG GI 10 km 81 000 000

Årskostnad 10 km 650 000 Årskostnad 10 km 250 000

Ackumulerade Km Differens

Km * ÅR Nybyggnad ** Drift & Underhåll *** Budgetrestriktion GBÖ BÖ med AG GBÖ - BÖ med AG Km * ÅR Nybyggnad ** Drift & Underhåll *** Budgetrestriktion

0 0 0

28,17 1 200 000 000 0 200 000 000 28,17 24,69 3 24,69 1 200 000 000 0 200 000 000

27,91 2 198 169 014 1 830 986 200 000 000 56,08 49,31 7 24,62 2 199 382 716 617 284 200 000 000

27,66 3 196 354 791 3 645 209 200 000 000 83,74 73,85 10 24,54 3 198 767 337 1 232 663 200 000 000

27,40 4 194 557 176 5 442 824 200 000 000 111,14 98,31 13 24,46 4 198 153 858 1 846 142 200 000 000

27,15 5 192 776 019 7 223 981 200 000 000 138,29 122,70 16 24,39 5 197 542 272 2 457 728 200 000 000

26,90 6 191 011 168 8 988 832 200 000 000 165,19 147,01 18 24,31 6 196 932 574 3 067 426 200 000 000

26,66 7 189 262 475 10 737 525 200 000 000 191,85 171,25 21 24,24 7 196 324 757 3 675 243 200 000 000

26,41 8 187 529 790 12 470 210 200 000 000 218,26 195,41 23 24,16 8 195 718 816 4 281 184 200 000 000

26,17 9 185 812 968 14 187 032 200 000 000 244,43 219,50 25 24,09 9 195 114 746 4 885 254 200 000 000

25,93 10 184 111 863 15 888 137 200 000 000 270,36 243,51 27 24,01 10 194 512 540 5 487 460 200 000 000

25,69 11 182 426 332 17 573 668 200 000 000 296,06 267,45 29 23,94 11 193 912 193 6 087 807 200 000 000

25,46 12 180 756 232 19 243 768 200 000 000 321,52 291,32 30 23,87 12 193 313 698 6 686 302 200 000 000

25,23 13 179 101 421 20 898 579 200 000 000 346,74 315,11 32 23,79 13 192 717 051 7 282 949 200 000 000

24,99 14 177 461 760 22 538 240 200 000 000 371,74 338,83 33 23,72 14 192 122 245 7 877 755 200 000 000

24,77 15 175 837 110 24 162 890 200 000 000 396,50 362,47 34 23,65 15 191 529 275 8 470 725 200 000 000

24,54 16 174 227 334 25 772 666 200 000 000 421,04 386,05 35 23,57 16 190 938 136 9 061 864 200 000 000

24,31 17 172 632 295 27 367 705 200 000 000 445,36 409,55 36 23,50 17 190 348 820 9 651 180 200 000 000

24,09 18 171 051 859 28 948 141 200 000 000 469,45 432,97 36 23,43 18 189 761 324 10 238 676 200 000 000

23,87 19 169 485 891 30 514 109 200 000 000 493,32 456,33 37 23,36 19 189 175 641 10 824 359 200 000 000

23,65 20 167 934 260 32 065 740 200 000 000 516,97 479,61 37 23,28 20 188 591 765 11 408 235 200 000 000

23,44 21 166 396 833 33 603 167 200 000 000 540,41 502,82 38 23,21 21 188 009 692 11 990 308 200 000 000

23,22 22 164 873 482 35 126 518 200 000 000 563,63 525,96 38 23,14 22 187 429 415 12 570 585 200 000 000

23,01 23 163 364 077 36 635 923 200 000 000 586,64 549,03 38 23,07 23 186 850 929 13 149 071 200 000 000

22,80 24 161 868 490 38 131 510 200 000 000 609,44 572,03 37 23,00 24 186 274 229 13 725 771 200 000 000

22,59 25 160 386 596 39 613 404 200 000 000 632,03 594,95 37 22,93 25 185 699 309 14 300 691 200 000 000

22,38 26 158 918 268 41 081 732 200 000 000 654,41 617,81 37 22,86 26 185 126 163 14 873 837 200 000 000

22,18 27 157 463 382 42 536 618 200 000 000 676,59 640,59 36 22,78 27 184 554 785 15 445 215 200 000 000

21,97 28 156 021 816 43 978 184 200 000 000 698,56 663,31 35 22,71 28 183 985 172 16 014 828 200 000 000

21,77 29 154 593 447 45 406 553 200 000 000 720,34 685,95 34 22,64 29 183 417 316 16 582 684 200 000 000

21,57 30 153 178 155 46 821 845 200 000 000 741,91 708,53 33 22,57 30 182 851 214 17 148 786 200 000 000

21,38 31 151 775 820 48 224 180 200 000 000 763,29 731,03 32 22,50 31 182 286 858 17 713 142 200 000 000

21,18 32 150 386 323 49 613 677 200 000 000 784,47 753,47 31 22,44 32 181 724 244 18 275 756 200 000 000

20,99 33 149 009 547 50 990 453 200 000 000 805,46 775,83 30 22,37 33 181 163 367 18 836 633 200 000 000

20,80 34 147 645 375 52 354 625 200 000 000 826,25 798,13 28 22,30 34 180 604 221 19 395 779 200 000 000

20,60 35 146 293 692 53 706 308 200 000 000 846,86 820,36 26 22,23 35 180 046 800 19 953 200 200 000 000

20,42 36 144 954 383 55 045 617 200 000 000 867,27 842,52 25 22,16 36 179 491 100 20 508 900 200 000 000

20,23 37 143 627 336 56 372 664 200 000 000 887,50 864,61 23 22,09 37 178 937 115 21 062 885 200 000 000

20,04 38 142 312 438 57 687 562 200 000 000 907,54 886,63 21 22,02 38 178 384 840 21 615 160 200 000 000

19,86 39 141 009 578 58 990 422 200 000 000 927,41 908,58 19 21,95 39 177 834 270 22 165 730 200 000 000

19,68 40 139 718 645 60 281 355 200 000 000 947,08 930,47 17 21,89 40 177 285 399 22 714 601 200 000 000



 
Bilagor 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 6 (2/2)
Vägbyggartävlingen, Kvalitetsverket vs. Kvantitetsverket

Beräkningarna på denna sida är samma som föregående men bygger på följande antaganden:

År 41 är  det första årets vägbygge uttjänt och "försvinner" vilket innebär att denna  inte kräver mer underhåll.

År 42 är även  det andra årets vägbygge uttjänt och "försvinner" vilket innebär att denna  inte kräver mer underhåll. osv.

Differens

Km * ÅR Nybyggnad ** Drift & Underhåll *** Budgetrestriktion GBÖ BÖ med AG GBÖ - BÖ med AG Km * ÅR Nybyggnad ** Drift & Underhåll *** Budgetrestriktion

19,76 41 140 270 516 59 729 484 200 000 000 966,84 952,36 14 21,90 41 177 355 506 22 644 494 200 000 000

19,83 42 140 800 573 59 199 427 200 000 000 986,67 974,25 12 21,90 42 177 423 491 22 576 509 200 000 000

19,90 43 141 309 168 58 690 832 200 000 000 1 006,57 996,16 10 21,91 43 177 489 367 22 510 633 200 000 000

19,97 44 141 796 650 58 203 350 200 000 000 1 026,55 1 018,07 8 21,92 44 177 553 146 22 446 854 200 000 000

20,04 45 142 263 362 57 736 638 200 000 000 1 046,58 1 039,99 7 21,93 45 177 614 841 22 385 159 200 000 000

20,10 46 142 709 645 57 290 355 200 000 000 1 066,68 1 061,92 5 21,94 46 177 674 464 22 325 536 200 000 000

20,16 47 143 135 833 56 864 167 200 000 000 1 086,84 1 083,85 3 21,94 47 177 732 026 22 267 974 200 000 000

20,22 48 143 542 256 56 457 744 200 000 000 1 107,06 1 105,80 1 21,95 48 177 787 541 22 212 459 200 000 000

20,27 49 143 929 242 56 070 758 200 000 000 1 127,33 1 127,74 0 21,96 49 177 841 020 22 158 980 200 000 000

20,32 50 144 297 111 55 702 889 200 000 000 1 147,66 1 149,70 -2 21,96 50 177 892 475 22 107 525 200 000 000

20,37 51 144 646 181 55 353 819 200 000 000 1 168,03 1 171,66 -4 21,97 51 177 941 919 22 058 081 200 000 000

20,42 52 144 976 766 55 023 234 200 000 000 1 188,45 1 193,63 -5 21,97 52 177 989 363 22 010 637 200 000 000

20,46 53 145 289 175 54 710 825 200 000 000 1 208,91 1 215,60 -7 21,98 53 178 034 819 21 965 181 200 000 000

20,50 54 145 583 713 54 416 287 200 000 000 1 229,42 1 237,58 -8 21,98 54 178 078 298 21 921 702 200 000 000

20,54 55 145 860 681 54 139 319 200 000 000 1 249,96 1 259,57 -10 21,99 55 178 119 814 21 880 186 200 000 000

20,58 56 146 120 375 53 879 625 200 000 000 1 270,54 1 281,56 -11 21,99 56 178 159 376 21 840 624 200 000 000

20,61 57 146 363 090 53 636 910 200 000 000 1 291,15 1 303,55 -12 22,00 57 178 196 998 21 803 002 200 000 000

20,65 58 146 589 114 53 410 886 200 000 000 1 311,80 1 325,55 -14 22,00 58 178 232 690 21 767 310 200 000 000

20,68 59 146 798 732 53 201 268 200 000 000 1 332,48 1 347,56 -15 22,01 59 178 266 465 21 733 535 200 000 000

20,70 60 146 992 227 53 007 773 200 000 000 1 353,18 1 369,57 -16 22,01 60 178 298 333 21 701 667 200 000 000

20,73 61 147 169 874 52 830 126 200 000 000 1 373,91 1 391,58 -18 22,02 61 178 328 306 21 671 694 200 000 000

20,75 62 147 331 950 52 668 050 200 000 000 1 394,66 1 413,59 -19 22,02 62 178 356 396 21 643 604 200 000 000

20,77 63 147 478 723 52 521 277 200 000 000 1 415,43 1 435,61 -20 22,02 63 178 382 614 21 617 386 200 000 000

20,79 64 147 610 460 52 389 540 200 000 000 1 436,22 1 457,64 -21 22,03 64 178 406 971 21 593 029 200 000 000

20,81 65 147 727 425 52 272 575 200 000 000 1 457,03 1 479,66 -23 22,03 65 178 429 478 21 570 522 200 000 000

20,82 66 147 829 876 52 170 124 200 000 000 1 477,85 1 501,69 -24 22,03 66 178 450 147 21 549 853 200 000 000

20,83 67 147 918 070 52 081 930 200 000 000 1 498,68 1 523,72 -25 22,03 67 178 468 988 21 531 012 200 000 000

20,84 68 147 992 259 52 007 741 200 000 000 1 519,53 1 545,75 -26 22,04 68 178 486 014 21 513 986 200 000 000

20,85 69 148 052 693 51 947 307 200 000 000 1 540,38 1 567,79 -27 22,04 69 178 501 234 21 498 766 200 000 000

20,86 70 148 099 616 51 900 384 200 000 000 1 561,24 1 589,83 -29 22,04 70 178 514 660 21 485 340 200 000 000

20,86 71 148 133 271 51 866 729 200 000 000 1 582,10 1 611,87 -30 22,04 71 178 526 302 21 473 698 200 000 000

20,87 72 148 153 898 51 846 102 200 000 000 1 602,97 1 633,91 -31 22,04 72 178 536 172 21 463 828 200 000 000

20,87 73 148 161 731 51 838 269 200 000 000 1 623,84 1 655,95 -32 22,04 73 178 544 281 21 455 719 200 000 000

20,87 74 148 157 004 51 842 996 200 000 000 1 644,70 1 677,99 -33 22,04 74 178 550 639 21 449 361 200 000 000

20,86 75 148 139 946 51 860 054 200 000 000 1 665,57 1 700,03 -34 22,04 75 178 555 257 21 444 743 200 000 000

20,86 76 148 110 782 51 889 218 200 000 000 1 686,43 1 722,08 -36 22,04 76 178 558 145 21 441 855 200 000 000

20,85 77 148 069 736 51 930 264 200 000 000 1 707,28 1 744,12 -37 22,04 77 178 559 315 21 440 685 200 000 000

20,85 78 148 017 029 51 982 971 200 000 000 1 728,13 1 766,17 -38 22,04 78 178 558 776 21 441 224 200 000 000

20,84 79 147 952 876 52 047 124 200 000 000 1 748,97 1 788,21 -39 22,04 79 178 556 540 21 443 460 200 000 000

20,83 80 147 877 492 52 122 508 200 000 000 1 769,80 1 810,25 -40 22,04 80 178 552 617 21 447 383 200 000 000

Ackumulerade Km



 
Bilagor 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 7(1/2)
Beräkning av eftersläp efter 40 år

GBÖ GI 10 km 71 000 000
Årskostnad 10 km 650 000

Km ÅR Nybyggnad Drift & Underhåll Budgetrestriktion
20,42 36 144 954 383 55 045 617 200 000 000
20,23 37 143 627 336 56 372 664 200 000 000
20,04 38 142 312 438 57 687 562 200 000 000

Km Åtgärdskostnad Drift & Underh. 19,86 39 141 009 578 58 990 422 200 000 000 Totalt
Eftersläp Eftersläp Eftersläp 19,68 40 139 718 645 60 281 355 200 000 000 Förbrukat

8,41 59 729 483,60 0,00 19,76 41 140 270 516 59 729 484 200 000 000 259 729 484
8,08 57 368 441,01 546 819,22 19,83 42 140 800 573 59 199 427 200 000 000 257 915 260
7,75 55 045 622,69 1 072 023,25 19,90 43 141 309 168 58 690 832 200 000 000 256 117 646
7,43 52 760 526,65 1 575 962,05 19,97 44 141 796 650 58 203 350 200 000 000 254 336 489
7,11 50 512 656,86 2 058 980,96 20,04 45 142 263 362 57 736 638 200 000 000 252 571 638
6,80 48 301 523,25 2 521 420,78 20,10 46 142 709 645 57 290 355 200 000 000 250 822 944
6,50 46 126 641,58 2 963 617,82 20,16 47 143 135 833 56 864 167 200 000 000 249 090 259
6,20 43 987 533,40 3 385 903,97 20,22 48 143 542 256 56 457 744 200 000 000 247 373 437
5,90 41 883 726,00 3 788 606,74 20,27 49 143 929 242 56 070 758 200 000 000 245 672 333
5,61 39 814 752,29 4 172 049,31 20,32 50 144 297 111 55 702 889 200 000 000 243 986 802
5,32 37 780 150,82 4 536 550,56 20,37 51 144 646 181 55 353 819 200 000 000 242 316 701
5,04 35 779 465,62 4 882 425,18 20,42 52 144 976 766 55 023 234 200 000 000 240 661 891
4,76 33 812 246,24 5 209 983,67 20,46 53 145 289 175 54 710 825 200 000 000 239 022 230
4,49 31 878 047,58 5 519 532,40 20,50 54 145 583 713 54 416 287 200 000 000 237 397 580
4,22 29 976 429,94 5 811 373,68 20,54 55 145 860 681 54 139 319 200 000 000 235 787 804
3,96 28 106 958,86 6 085 805,79 20,58 56 146 120 375 53 879 625 200 000 000 234 192 765
3,70 26 269 205,13 6 343 123,02 20,61 57 146 363 090 53 636 910 200 000 000 232 612 328
3,45 24 462 744,68 6 583 615,74 20,65 58 146 589 114 53 410 886 200 000 000 231 046 360
3,20 22 687 158,58 6 807 570,44 20,68 59 146 798 732 53 201 268 200 000 000 229 494 729
2,95 20 942 032,92 7 015 269,78 20,70 60 146 992 227 53 007 773 200 000 000 227 957 303
2,71 19 226 958,80 7 206 992,62 20,73 61 147 169 874 52 830 126 200 000 000 226 433 951
2,47 17 541 532,23 7 383 014,07 20,75 62 147 331 950 52 668 050 200 000 000 224 924 546
2,24 15 885 354,12 7 543 605,57 20,77 63 147 478 723 52 521 277 200 000 000 223 428 960
2,01 14 258 030,19 7 689 034,86 20,79 64 147 610 460 52 389 540 200 000 000 221 947 065
1,78 12 659 170,94 7 819 566,13 20,81 65 147 727 425 52 272 575 200 000 000 220 478 737
1,56 11 088 391,57 7 935 459,94 20,82 66 147 829 876 52 170 124 200 000 000 219 023 852
1,34 9 545 311,96 8 036 973,39 20,83 67 147 918 070 52 081 930 200 000 000 217 582 285
1,13 8 029 556,56 8 124 360,05 20,84 68 147 992 259 52 007 741 200 000 000 216 153 917
0,92 6 540 754,42 8 197 870,07 20,85 69 148 052 693 51 947 307 200 000 000 214 738 624
0,72 5 078 539,05 8 257 750,22 20,86 70 148 099 616 51 900 384 200 000 000 213 336 289
0,51 3 642 548,44 8 304 243,89 20,86 71 148 133 271 51 866 729 200 000 000 211 946 792
0,31 2 232 424,97 8 337 591,16 20,87 72 148 153 898 51 846 102 200 000 000 210 570 016
0,12 847 815,37 8 358 028,85 20,87 73 148 161 731 51 838 269 200 000 000 209 205 844

-0,07 8 365 790,54 20,87 74 148 157 004 51 842 996 200 000 000 208 365 791
19,69 75 139 774 155 60 225 845 200 000 000 200 000 000
19,69 76 139 821 580 60 178 420 200 000 000 200 000 000
19,70 77 139 856 421 60 143 579 200 000 000 200 000 000
19,70 78 139 878 906 60 121 094 200 000 000 200 000 000
19,70 79 139 889 257 60 110 743 200 000 000 200 000 000
19,70 80 139 887 695 60 112 305 200 000 000 200 000 000

Eftersläpet är nu bortbyggt
och kostnaderna för D&U 
faller in i normal budget



 
Bilagor 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 7(2/2)
Beräkning av eftersläp efter 40 år

BÖ med AG GI 10 km 81 000 000
Årskostnad 10 km 250 000

Km ÅR Nybyggnad Drift & Underhåll Budgetrestriktion
22,16 36 179 491 100 20 508 900 200 000 000
22,09 37 178 937 115 21 062 885 200 000 000
22,02 38 178 384 840 21 615 160 200 000 000

Km Åtgärdskostnad Drift & Underh. 21,95 39 177 834 270 22 165 730 200 000 000 Totalt
Eftersläp Eftersläp Eftersläp 21,89 40 177 285 399 22 714 601 200 000 000 Förbrukat

2,80 22 644 494 0 21,90 41 177 355 506 22 644 494 200 000 000 222 644 494
2,71 21 959 225 69 890 21,90 42 177 423 491 22 576 509 200 000 000 222 029 116
2,63 21 277 970 137 666 21,91 43 177 489 367 22 510 633 200 000 000 221 415 636
2,54 20 600 712 203 339 21,92 44 177 553 146 22 446 854 200 000 000 220 804 050
2,46 19 927 431 266 921 21,93 45 177 614 841 22 385 159 200 000 000 220 194 352
2,38 19 258 110 328 425 21,94 46 177 674 464 22 325 536 200 000 000 219 586 535
2,30 18 592 731 387 864 21,94 47 177 732 026 22 267 974 200 000 000 218 980 595
2,21 17 931 275 445 249 21,95 48 177 787 541 22 212 459 200 000 000 218 376 524
2,13 17 273 726 500 592 21,96 49 177 841 020 22 158 980 200 000 000 217 774 318
2,05 16 620 065 553 906 21,96 50 177 892 475 22 107 525 200 000 000 217 173 971
1,97 15 970 274 605 203 21,97 51 177 941 919 22 058 081 200 000 000 216 575 477
1,89 15 324 335 654 494 21,97 52 177 989 363 22 010 637 200 000 000 215 978 829
1,81 14 682 232 701 791 21,98 53 178 034 819 21 965 181 200 000 000 215 384 024
1,73 14 043 947 747 107 21,98 54 178 078 298 21 921 702 200 000 000 214 791 054
1,66 13 409 462 790 452 21,99 55 178 119 814 21 880 186 200 000 000 214 199 914
1,58 12 778 759 831 839 21,99 56 178 159 376 21 840 624 200 000 000 213 610 599
1,50 12 151 822 871 280 22,00 57 178 196 998 21 803 002 200 000 000 213 023 102
1,42 11 528 634 908 786 22,00 58 178 232 690 21 767 310 200 000 000 212 437 419
1,35 10 909 176 944 368 22,01 59 178 266 465 21 733 535 200 000 000 211 853 544
1,27 10 293 432 978 038 22,01 60 178 298 333 21 701 667 200 000 000 211 271 470
1,20 9 681 386 1 009 808 22,02 61 178 328 306 21 671 694 200 000 000 210 691 194
1,12 9 073 019 1 039 689 22,02 62 178 356 396 21 643 604 200 000 000 210 112 708
1,05 8 468 315 1 067 692 22,02 63 178 382 614 21 617 386 200 000 000 209 536 007
0,97 7 867 258 1 093 829 22,03 64 178 406 971 21 593 029 200 000 000 208 961 087
0,90 7 269 830 1 118 110 22,03 65 178 429 478 21 570 522 200 000 000 208 387 941
0,82 6 676 016 1 140 548 22,03 66 178 450 147 21 549 853 200 000 000 207 816 564
0,75 6 085 797 1 161 153 22,03 67 178 468 988 21 531 012 200 000 000 207 246 950
0,68 5 499 158 1 179 937 22,04 68 178 486 014 21 513 986 200 000 000 206 679 095
0,61 4 916 083 1 196 909 22,04 69 178 501 234 21 498 766 200 000 000 206 112 992
0,54 4 336 554 1 212 082 22,04 70 178 514 660 21 485 340 200 000 000 205 548 636
0,46 3 760 556 1 225 467 22,04 71 178 526 302 21 473 698 200 000 000 204 986 023
0,39 3 188 072 1 237 073 22,04 72 178 536 172 21 463 828 200 000 000 204 425 145
0,32 2 619 086 1 246 913 22,04 73 178 544 281 21 455 719 200 000 000 203 865 999
0,25 2 053 582 1 254 997 22,04 74 178 550 639 21 449 361 200 000 000 203 308 579
0,18 1 491 544 1 261 335 22,04 75 178 555 257 21 444 743 200 000 000 202 752 879
0,12 932 955 1 265 938 22,04 76 178 558 145 21 441 855 200 000 000 202 198 894
0,05 377 801 1 268 818 22,04 77 178 559 315 21 440 685 200 000 000 201 646 619

-0,02 1 269 984 22,04 78 178 558 776 21 441 224 200 000 000 201 269 984
21,89 79 177 286 556 22 713 444 200 000 000 200 000 000
21,89 80 177 286 552 22 713 448 200 000 000 200 000 000

Eftersläpet är nu bortbyggt
och kostnaderna för D&U 
faller in i normal budget



 
Bilagor 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 8
Samhällskostnader vid vägarbete enligt 2Ö

ÅR BÖ med AG GBÖ
0 Kalkylränta 4%
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0 Formel för beräkning av olyckskostnad vid vägarbete
9 0 0 .=kr/olycka vid vägarbete*olyckskvot vid vägarbete/Mfkm*ÅDT*Väglängd*dagar/1000000

10 0 115 031
11 0 0 Formel för beräkning av tidskostnad vid vägarbete
12 187 749 0 .=(väghyra Personbil*ÅDT Personbil+väghyra Lastbil*ÅDT Lastbil)*dagar
13 0 0
14 0 0 Nödvändiga uppgifter finns i Bilaga 1 och 2
15 0 0
16 0 0 Olyckskostnader vid vägarbete
17 0 0 Exempel på beräkning år 12 Omfogning tvärfog 23100*0,56*17758*10*15/1000000=34458
18 0 0 BÖ med AG Omfogning längsfog 23100*0,56*17758*10*1/1000000=2297
19 0 0
20 0 343 077 Tidskostnader vid vägarbete
21 494 095 0 Exempel på beräkning år 12 Omfogning tvärfog (0,44*15982+1,39*1776)*15=141557
22 0 0 BÖ med AG Omfogning längsfog (0,44*15982+1,39*1776)*1=9437
23 0 0
24 0 0 Summeras ovanstående beräkningar fås de totala samhällskostnaderna pga vägarbete år 12 för BÖ med AG
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 140 360
31 0 0
32 0 0
33 556 758 0
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37 0 0
38 0 0
39 0 0
40 0 0

Summa 1 238 602 598 468 486 697 277 562
Nuvärde av kost. (40 år, 4 %)Direkta kostnader



 
Bilagor 

 
 

 

Bilaga 9 (1/2) 
Samhällskostnadsberäkningar p g a spårdjup 
 
Beräkningsstruktur för beräkning av olyckskostnader 
 
Nedan redovisas det sätt som vi har använt oss av för att beräkna olyckskostnaderna p g a spårdjup. 
Tillvägagångssättet följer det sätt som beskrivs i Vägverkets ”Effektsamband 2000”. 
 
Kalkylkomponenter 
 

D: Olyckskostnad per mm spårdjup överstigande 10 mm 
R:  Förväntat antal polisrapporterade olyckor per miljon fordonskilometer 
OK:  Det samhällsekonomiska värdet av en förväntad minskning av en polisrapporterad 

olycka 
D:  R × OK 
 
αααα:   Initialt spårdjup / spårdjup efter åtgärd 
ββββ: Spårdjupstillväxt per år 
kTS:  Olyckskostnadsökningen per fordonskilometer, jämfört med förhållanden med 

spårdjup mindre än 10 mm 
t:  Beläggningens ålder (år) 

 
Värdena på parametrarna R och OK är enligt figur 3-7 i effektkatalogen: 
 

R = 0,01 olyckor/mm och mfkm 
OK = 1,5 MSEK 

 
Detta leder till att parametern D = 0,015 enligt sambandet ovan. 
 
Beräkningar 
 
* Den årliga dygnstrafiken, ÅDT, är antagen till 15 000 fordon/dygn år 0 , därefter sker en 

ökning med 1,5% för år 1-10 och en ökning med 1% för åren 10-40   
 
** Den årliga trafiken beräknas genom att ÅDT multipliceras med 365 dagar 
 
*** De totala fkm/år beräknas genom att den årliga trafiken multipliceras med vägsträckan, 

här 10 km 
 
**** Olyckskostnaden i kr/fkm fås genom formeln: kTS (t) = D(α-10) + D*β*t 
 
***** Olyckskostnaden för de olika alternativen beräknas genom att det totala antalet 

fordonskilometer per år multipliceras med den framräknade olyckskostnaden per 
fordonskilometer. 

 
Som exempel har vi här valt att visa beräkningarna år 6 för alternativ Låg (orsaken till att siffrorna inte 
stämmer exakt har med avrundningar att göra): 
 
* ÅDT : 15 000 × 1,015 6 = 16 402 
** Årlig trafik : 16 402 × 365 = 5 986 602 
*** Totala fkm/år : 5 986 602 × 10 = 59 866 019 
**** Olyckskostnad kr/fkm : 0,015 × ( 2 – 10 ) + 0,015 × 1,5 × 6 = 0,015 
***** Olyckskostnad, Låg : 0,015 × 59 866 019 = 897 990 
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Bilaga 9 (2/2)
Samhällskostnadsberäkningar p g a spårdjup

Hög kvalitet Låg kvalitet ***** *****
* ** *** Spårdjupstillväxt mm/år 1,00 **** Spårdjupstillväxt mm/år 1,5 Hög kvalitet Låg kvalitet Hög kvalitet Låg kvalitet

ÅR ÅDT ÅrligTraf. Tot fkm/år Ack. Spårdjup Cykler Olyckskostnad kr/fkm Ack. Spårdjup Cykler Olyckskostnad kr/fkm Olyckskostnad Olyckskostnad Underhåll Underhåll

0 15 000 5 475 000 54 750 000 2,00 2,00

1 15 225 5 557 125 55 571 250 3,00 1 -0,11 3,50 1 -0,098 0 0 0 0

2 15 453 5 640 482 56 404 819 4,00 2 -0,09 5,00 2 -0,075 0 0 0 0

3 15 685 5 725 089 57 250 891 5,00 3 -0,08 6,50 3 -0,053 0 0 0 0

4 15 920 5 810 965 58 109 654 6,00 4 -0,06 8,00 4 -0,030 0 0 0 0

5 16 159 5 898 130 58 981 299 7,00 5 -0,05 9,50 5 -0,008 0 0 0 0

6 16 402 5 986 602 59 866 019 8,00 6 -0,03 11,00 6 0,015 0 897 990 0 0

7 16 648 6 076 401 60 764 009 9,00 7 -0,02 12,50 7 0,038 0 2 278 650 0 0

8 16 897 6 167 547 61 675 469 10,00 8 0,00 14,00 8 0,060 0 3 700 528 0 0

9 17 151 6 260 060 62 600 601 11,00 9 0,02 15,50 9 0,083 939 009 5 164 550 0 0

10 17 408 6 353 961 63 539 610 12,00 10 0,03 17,00 10 0,105 1 906 188 6 671 659 0 5 130 000

11 17 582 6 417 501 64 175 006 13,00 11 0,05 3,50 1 -0,098 2 887 875 0 0 0

12 17 758 6 481 676 64 816 756 14,00 12 0,06 5,00 2 -0,075 3 889 005 0 0 0

13 17 936 6 546 492 65 464 924 15,00 13 0,08 6,50 3 -0,053 4 909 869 0 0 0

14 18 115 6 611 957 66 119 573 16,00 14 0,09 8,00 4 -0,030 5 950 762 0 0 0

15 18 296 6 678 077 66 780 769 17,00 15 0,11 9,50 5 -0,008 7 011 981 0 5 112 000 0

16 18 479 6 744 858 67 448 577 3,00 1 -0,11 11,00 6 0,015 0 1 011 729 0 0

17 18 664 6 812 306 68 123 062 4,00 2 -0,09 12,50 7 0,038 0 2 554 615 0 0

18 18 850 6 880 429 68 804 293 5,00 3 -0,08 14,00 8 0,060 0 4 128 258 0 0

19 19 039 6 949 234 69 492 336 6,00 4 -0,06 15,50 9 0,083 0 5 733 118 0 0

20 19 229 7 018 726 70 187 259 7,00 5 -0,05 17,00 10 0,105 0 7 369 662 0 15 300 000

21 19 422 7 088 913 70 889 132 8,00 6 -0,03 3,50 1 -0,098 0 0 0 0

22 19 616 7 159 802 71 598 023 9,00 7 -0,02 5,00 2 -0,075 0 0 0 0

23 19 812 7 231 400 72 314 003 10,00 8 0,00 6,50 3 -0,053 0 0 0 0

24 20 010 7 303 714 73 037 143 11,00 9 0,02 8,00 4 -0,030 1 095 557 0 0 0

25 20 210 7 376 751 73 767 515 12,00 10 0,03 9,50 5 -0,008 2 213 025 0 0 0

26 20 412 7 450 519 74 505 190 13,00 11 0,05 11,00 6 0,015 3 352 734 1 117 578 0 0

27 20 617 7 525 024 75 250 242 14,00 12 0,06 12,50 7 0,038 4 515 015 2 821 884 0 0

28 20 823 7 600 274 76 002 744 15,00 13 0,08 14,00 8 0,060 5 700 206 4 560 165 0 0

29 21 031 7 676 277 76 762 772 16,00 14 0,09 15,50 9 0,083 6 908 649 6 332 929 0 0

30 21 241 7 753 040 77 530 399 17,00 15 0,11 17,00 10 0,105 8 140 692 8 140 692 5 112 000 5 130 000

31 21 454 7 830 570 78 305 703 3,00 1 -0,11 3,50 1 -0,098 0 0 0 0

32 21 668 7 908 876 79 088 761 4,00 2 -0,09 5,00 2 -0,075 0 0 0 0

33 21 885 7 987 965 79 879 648 5,00 3 -0,08 6,50 3 -0,053 0 0 0 0

34 22 104 8 067 844 80 678 445 6,00 4 -0,06 8,00 4 -0,030 0 0 0 0

35 22 325 8 148 523 81 485 229 7,00 5 -0,05 9,50 5 -0,008 0 0 0 0

36 22 548 8 230 008 82 300 081 8,00 6 -0,03 11,00 6 0,015 0 1 234 501 0 0

37 22 773 8 312 308 83 123 082 9,00 7 -0,02 12,50 7 0,038 0 3 117 116 0 0

38 23 001 8 395 431 83 954 313 10,00 8 0,00 14,00 8 0,060 0 5 037 259 0 0

39 23 231 8 479 386 84 793 856 11,00 9 0,02 15,50 9 0,083 1 271 908 6 995 493 0 0

40 23 464 8 564 179 85 641 795 12,00 10 0,03 17,00 10 0,105 2 569 254 8 992 388 0 0

Nuvärde av kostnader 28 000 593 36 252 384 4 414 637 12 030 039

Diff Hög-Låg

Samh.kost + Underhållskost 32 415 231 48 282 423

Diff Hög-Låg

-8 251 791

-15 867 193
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Bilaga 10
Känslighetsanalys av olyckskostnader p g a spårdjup

Hög kvalitet Låg kvalitet
Spårdjupstillväxt mm/år 0,50 Spårdjupstillväxt mm/år 2,5 Hög kvalitet Låg kvalitet

ÅR ÅDT ÅrligTraf. Tot fkm/år Spårdjupsutv.  Cykler Olyckskostnad kr/fkm Spårdjupsutv. Cykler Olyckskostnad kr/fkm Olyckskostnad Olyckskostnad

0 15 000 5 475 000 54 750 000 2,00 2,00

1 15 225 5 557 125 55 571 250 2,50 1 -0,11 4,50 1 -0,083 0 0

2 15 453 5 640 482 56 404 819 3,00 2 -0,11 7,00 2 -0,045 0 0

3 15 685 5 725 089 57 250 891 3,50 3 -0,10 9,50 3 -0,008 0 0

4 15 920 5 810 965 58 109 654 4,00 4 -0,09 12,00 4 0,030 0 1 743 290

5 16 159 5 898 130 58 981 299 4,50 5 -0,08 14,50 5 0,068 0 3 981 238

6 16 402 5 986 602 59 866 019 5,00 6 -0,08 17,00 6 0,105 0 6 285 932

7 16 648 6 076 401 60 764 009 5,50 7 -0,07 4,50 1 -0,083 0 0

8 16 897 6 167 547 61 675 469 6,00 8 -0,06 7,00 2 -0,045 0 0

9 17 151 6 260 060 62 600 601 6,50 9 -0,05 9,50 3 -0,008 0 0

10 17 408 6 353 961 63 539 610 7,00 10 -0,05 12,00 4 0,030 0 1 906 188

11 17 582 6 417 501 64 175 006 7,50 11 -0,04 14,50 5 0,068 0 4 331 813

12 17 758 6 481 676 64 816 756 8,00 12 -0,03 17,00 6 0,105 0 6 805 759

13 17 936 6 546 492 65 464 924 8,50 13 -0,02 4,50 1 -0,083 0 0

14 18 115 6 611 957 66 119 573 9,00 14 -0,02 7,00 2 -0,045 0 0

15 18 296 6 678 077 66 780 769 9,50 15 -0,01 9,50 3 -0,008 0 0

16 18 479 6 744 858 67 448 577 10,00 16 0,00 12,00 4 0,030 0 2 023 457

17 18 664 6 812 306 68 123 062 10,50 17 0,01 14,50 5 0,068 510 923 4 598 307

18 18 850 6 880 429 68 804 293 11,00 18 0,02 17,00 6 0,105 1 032 064 7 224 451

19 19 039 6 949 234 69 492 336 11,50 19 0,02 4,50 1 -0,083 1 563 578 0

20 19 229 7 018 726 70 187 259 12,00 20 0,03 7,00 2 -0,045 2 105 618 0

21 19 422 7 088 913 70 889 132 12,50 21 0,04 9,50 3 -0,008 2 658 342 0

22 19 616 7 159 802 71 598 023 13,00 22 0,05 12,00 4 0,030 3 221 911 2 147 941

23 19 812 7 231 400 72 314 003 13,50 23 0,05 14,50 5 0,068 3 796 485 4 881 195

24 20 010 7 303 714 73 037 143 14,00 24 0,06 17,00 6 0,105 4 382 229 7 668 900

25 20 210 7 376 751 73 767 515 14,50 25 0,07 4,50 1 -0,083 4 979 307 0

26 20 412 7 450 519 74 505 190 15,00 26 0,08 7,00 2 -0,045 5 587 889 0

27 20 617 7 525 024 75 250 242 15,50 27 0,08 9,50 3 -0,008 6 208 145 0

28 20 823 7 600 274 76 002 744 16,00 28 0,09 12,00 4 0,030 6 840 247 2 280 082

29 21 031 7 676 277 76 762 772 16,50 29 0,10 14,50 5 0,068 7 484 370 5 181 487

30 21 241 7 753 040 77 530 399 17,00 30 0,11 17,00 6 0,105 8 140 692 8 140 692

31 21 454 7 830 570 78 305 703 2,50 1 -0,11 4,50 1 -0,083 0 0

32 21 668 7 908 876 79 088 761 3,00 2 -0,11 7,00 2 -0,045 0 0

33 21 885 7 987 965 79 879 648 3,50 3 -0,10 9,50 3 -0,008 0 0

34 22 104 8 067 844 80 678 445 4,00 4 -0,09 12,00 4 0,030 0 2 420 353

35 22 325 8 148 523 81 485 229 4,50 5 -0,08 14,50 5 0,068 0 5 500 253

36 22 548 8 230 008 82 300 081 5,00 6 -0,08 17,00 6 0,105 0 8 641 509

37 22 773 8 312 308 83 123 082 5,50 7 -0,07 4,50 1 -0,083 0 0

38 23 001 8 395 431 83 954 313 6,00 8 -0,06 7,00 2 -0,045 0 0

39 23 231 8 479 386 84 793 856 6,50 9 -0,05 9,50 3 -0,008 0 0

40 23 464 8 564 179 85 641 795 7,00 10 -0,05 12,00 4 0,030 0 2 569 254

Nuvärde av kostnader 21 478 145 40 572 828

Diff Hög-Låg -19 094 682
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Bilaga 11 
Beräkningshjälpmedlet 2Ö 
 
Vägverket har tagit fram en modell för att kunna jämföra olika överbyggnadsalternativ. Modellen består 
av en Excel-fil och behandlar de underhållsåtgärder och den ”väghyra” som olika överbyggnader 
orsakar under sin livstid eller annan bestämd tidsperiod. Den behandlar således inte de olika 
investeringskostnader som en beläggning orsakar utan dessa måste behandlas externt. Modellen 
klarar av att jämföra två alternativ och då alla värden kan anpassas av användaren har det ingen 
betydelse om det är flexibla eller styva överbyggnader som jämförs.  
 
Underhållskostnaderna redovisas i modellen både exklusive och inklusive samhällskostnader. De 
samhällskostnader som tas med är de ökade olyckskostnader och den ökade restid som underhåll 
medför.  
 
Utifrån av användaren angivna förutsättningar gällande vägdata, trafikdata och trafikantkostnader ger 
beräkningshjälpmedlet resultat om: 
 
• Direkta kostnader - Summan av de olika kostnaderna utan hänsyn till kalkylränta.  
• Nuvärdeskostnader- Summan av de olika kostnaderna diskonterade tillbaka med hjälp av en kalkylränta. 
• Årskostnader 
  
Ovanstående kostnader presenteras både som en totalsumma och som en kostnad per kvadratmeter. 
 
De indata som krävs i de olika kategorierna är: 
 
Vägdata 
• Väglängd [km] 
• Belagd bredd [m] 
• Hastighet normalt [km/h] 
 

• Hastighet vid vägarbete [km/h] 
• Livslängd [år] 
• Ränta [%]

Trafikdata 
• Årlig dygnstrafik [fordon/dygn] 
• Andel personbilar [%] 
• Andel lastbilar [%] 

• Trafikutveckling för årsintervall 1-10, 10-20 & 
20-40 [%]  

• Trafikfördelning i körfält K1 & K2 [%]
 
Trafikkostnader 
• Personbil, [kr/h] 
• Lastbil, [kr/h] 
• Vägarbetenas längd [km] 

• Olyckskvot [olyckor/milj. Fordonskm] 
• Skillnad i förväntad olyckskostnad vid 

vägarbete relativt normal användning [kr]
 
För beräkningarna krävs sedan data om de underhållsåtgärder som avses. De data som krävs är: 
 
• Vilken åtgärd som skall göras [text] 
• Kostnaden för åtgärden [kr/enhet] 
• Kapaciteten för åtgärden [enhet/skift] 

• Mängd som åtgärden avser [enhet] 
• Vilket år man avser utföra åtgärden

 
Olyckskostnaderna beräknas genom att ett pris finns definierat för hur mycket en olycka kostar och 
eftersom vägarbete beräknas höja risken för trafikolyckor kommer den tidsåtgång varje beläggning 
kräver för vägarbete belastas med den ökade risken för olyckor. Den tidsfördröjning som tas med 
beräknas utifrån en antagen restidskostnad. Då underhållsåtgärder tenderar att minska 
framkomligheten och därmed öka restiden blir resultatet att olika beläggningar belastas med olika 
kostnader liknande fallet för olyckskostnader.  
 
I 2Ö beräknas dessa samhällskostnader enligt följande formler: 
 
• Olyckskostnad = 
 

kr/olycka vid vägarbete × olyckskvot vid vägarbete/Mfkm × ÅDT × Väglängd × dagar / 1000000 
 
• Tidskostnad = 
 

(väghyra personbil × ADT personbil + väghyra lastbil × ADT lastbil) × dagar 
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Bilaga 12
Spårdjup efter 4 år, E6 Fastarp-Heberg

Datamaterialet som ligger till grund för beräkningarna kommer från utvärderingen av projektet Fastarp-Heberg. Detta gjordes år 2000.
Rapporten heter VTI notat 26-2001 "Prov med olika överbyggnadstyper".
Olika överbyggndstyper testas i detta projekt och vi har, för att få en ungefärlig bild av spårdjupsutvecklingen, slagit ihop
olika varienter av samma typ av överbyggnad och beräknat ett medelvärde på spårdjupet.

År 1996 1997 1998 1999 2000
Betong
Medelvärde 1,83 2,61 3,03 3,04 3,36
Asfalt, cementgrund
Medelvärde 1,83 3,60 4,20 4,93 5,77
Asfalt, FAS
Medelvärde 3,25 5,05 5,95 7,10 7,95
Asfalt, förstärkt
Medelvärde 3,20 5,95 6,60 8,15 9,05
Asfalt, normal
Medelvärde 2,52 5,82 6,94 8,46 9,40

Spårdjupsutveckling E6 Fastarp-Heberg
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