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VTI notat 28-2017 

Förord 

Trafikverket har i sin användning av livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) observerat att den tekniska 

utvecklingen i form av merkostnader för konstruktioner som innebär låga underhållskostnader ofta inte 

kan motiveras med de principer som finns fastslagna för hur en samhällsekonomisk kalkyl ska 

genomföras. En viss oro har uttryckts för att detta resultat leder till ett kraftigt ökat underhållsbehov i 

framtiden. 

Därför fick VTI i oktober 2016 uppdraget att genomföra en principiell analys av denna företeelse 

utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv, således med utgångspunkt i den samhällsekonomiska 

kalkylen och hur den används inom Trafikverket. 

Flera frågor som berör LCC-kalkyl och den samhällsekonomiska kalkylmetodiken diskuteras och 

problematiseras i notatet. Däribland exempelvis ekonomisk kontra teknisk livslängd, 

diskonteringsräntans nivå, samt relativprisökning för underhåll. 

Vi vill rikta ett stort tack till Trafikverkets medarbetare Robert Karlsson och Peter Simonsson för 

uppdraget och möjligheten att genomföra projektet. Tack även till Iman Mirzadeh, Johan Nyström, 

Jan-Eric Nilsson och övriga seminariedeltagare för insiktsfulla kommentarer som har bidragit till att 

förbättra notatets innehåll. 

 

Stockholm, september 2017 

 

Jan-Erik Swärdh 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium genomfört 23 mars 2017 där Iman Mirzadeh var lektör. Jan-Erik Swärdh har 

genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Mattias Haraldsson har därefter 

granskat och godkänt publikationen för publicering 1 oktober 2017. De slutsatser och 

rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis 

myndigheten VTI:s uppfattning. 
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conclusions and recommendations expressed are the author’s/authors’ and do not necessarily reflect 
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Sammanfattning 

Principdiskussion kring LCC-kalkyler för väginvesteringar 

av Jan-Erik Swärdh (VTI) och Roger Pyddoke (VTI) 

 

I detta projekt studerar vi hur Trafikverket principiellt bör förhålla sig till LCC-kalkyl i sin verksamhet 

med speciellt fokus på väginvesteringar. Grunden för den principiella analysen utgörs av 

kalkylmetodiken och dess likheter och skillnader med samhällsekonomisk kalkyl (CBA) som länge 

varit en viktig del av Trafikverkets beslutsunderlag vid åtgärdsval. 

Tre viktiga observationer har gjorts i studien. Den första är den övergripande iakttagelsen att LCC-

kalkyl bör betraktas som ett komplement till samhällsekonomiska kalkyler men användas främst på en 

mer detaljerad nivå för att välja mellan olika tekniska lösningar. Olika slags LCC-bedömningar kan 

därför ligga till grund för val av lösningar i alla skeden av bedömningar: förstudier, vägutredningar 

och projektering, och därmed med olika grad av detaljering. Det innebär att LCC-kalkyl kan och bör 

betraktas som ett beslutsunderlag för att genomföra en åtgärd med en given funktion kostnadseffektivt, 

det vill säga minimera kostnaden över livscykeln. 

Vidare är en ytterligare observation att det kan finnas en risk att det optimala underhållet inte blir 

gjort, dels för att det saknas resurser för underhåll, men även på grund av att investeringsåtgärder 

genomförs med en annan pengapåse än underhållsåtgärder med anledning av politiska prioriteringar. 

Det kan även vara så att det är budgetförfarandet inom en organisation som gör det problematiskt med 

en optimering över hela livscykeln. Detta är organisatoriska frågor som bara kan lösas av regeringen 

eller inom Trafikverket med direktiv rörande vilka investeringar som ska genomföras och vilka 

beslutsunderlag som skall finnas.  

Dessutom är det observerat i vår studie att det metodmässigt kan skilja sig mellan LCC-kalkyl och 

samhällsekonomiska kalkyler beträffande trafikantkostnader vid trafikstörningar i samband med 

framtida underhåll. Vår uppfattning är att dessa trafikantkostnader bör ingå i en LCC-kalkyl och 

påvisar samma iakttagelser som Eriksson och Edelman (2014), nämligen att en stor trafikmängd gör 

att åtgärdsalternativ med ett lågt underhållsbehov generellt får en lägre relativ livscykelkostnad. 

Slutligen blir rekommendationen att LCC-kalkyler har en viktig roll att spela inom Trafikverket när 

det kommer till att genomföra åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt. Det är emellertid viktigt att 

kalkylmetodiken utvecklas och, framför allt, att de organisatoriska hindren för kostnadseffektiva 

åtgärdsval undanröjs.  
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Summary 

Analysis of LCC principles for road investments  

by Jan-Erik Swärdh (VTI) and Roger Pyddoke (VTI) 

 

In the current study, we analyze how the Swedish Transport Administration (STA) should involve 

LCC analysis in their activities regarding road investments. The basis for the study is the LCC analysis 

and its similarities and differences compared to cost-benefit analysis (CBA), where the latter for a long 

time has been an important part of STA’s decision basis for infrastructure measures. 

We have made three important observations in our analysis. First, a generic observation is that LCC 

analysis should be used as a complement to CBA but preferably on a more detailed level to choose 

between different technical solutions. This implies that LCC analysis may, and should, be treated as a 

decision basis to conduct measures with a given operational function in an efficient way. 

Furthermore, another observation is the risk for not conducting the efficient amount of maintenance, 

partly due to the lack of resources, but also since the maintenance measures and infrastructure-

investment measures are based on different, politically decided, budget constraints. Also, the budget 

process within the organization makes it difficult to optimize for the complete life cycle. Both these 

issues are organizational, that only can be solved on the governmental level or within STA with 

directions regarding the investment measures to conduct and which decision basis to rely on. 

In addition, we have observed methodological differences between LCC analysis and CBA 

considering the road-user costs in connection to disturbances of planned road maintenance. Our view 

is that these costs should be included in an LCC analysis and our analyze confirm the observation of 

Eriksson and Edelman (2014), namely that a relatively high traffic volume leads to that measures with 

a small maintenance requirement in the future in general will have a lower life cycle cost. 

Finally, our recommendation is that LCC analysis has an important role within STA when aiming for 

efficient design of infrastructure measures. However, it is of importance to develop the LCC methods 

and, especially, eliminate the organizational barriers for implementing LCC as a way for efficient 

measures. 
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1. Inledning 

Kalkylering av kostnader över ett livscykelperspektiv (LCC) används i begränsad utsträckning inom 

offentlig upphandling (Upphandlingsmyndigheten, 2015). Mycket talar för att livscykelperspektivet 

blir vanligare inom offentlig verksamhet framöver och Trafikverket har relativt nyligen (2014) infört 

krav på LCC-perspektiv i samtliga investeringsobjekt (Trafikverket, 2016b). Ur Trafikverkets 

perspektiv innebär LCC att man väger in drift- och underhållskostnader och livslängd i valet mellan 

åtgärdsalternativ. 

En utgångspunkt för detta projekt är iakttagelserna att det finns en strävan att hålla nere Trafikverkets 

underhållskostnader och att denna strävan anses kunna motivera vissa merkostnader i samband med 

investeringen. Dessa merkostnader för konstruktioner som innebär låga underhållskostnader verkar 

dock inte alltid kunna motiveras som samhällsekonomiskt lönsamma med ASEK:s riktlinjer för 

samhällsekonomiska kalkyler som även är den kalkylmetod som används för LCC-kalkyler.  

För att analyserna med samhällsekonomiska kalkyler ska ge samhället den fulla nyttan av proceduren 

behöver dock flera förutsättningar vara uppfyllda. Den första är att kalkylprinciperna någorlunda 

avspeglar faktiska nyttor och kostnader med olika alternativ. En källa till avvikelse mellan kalkyl och 

verklig samhällelig nettonytta kan vara skillnader mellan verklig och kalkylerad livslängd för en 

åtgärd. Den andra är att kalkyleringen tillåts vägleda valet mellan mer än ett alternativ. Den tredje är 

att processen hela tiden finner nya sätt att bygga är utformad för att finna bästa möjliga utmanare till 

etablerade lösningar. Att det finns flera alternativ är en grund för LCC-kalkyl som även beskrivs av 

Trafikverket (2016b) i och med texten ”redovisning av skillnader i kostnader och nyttor görs för olika 

alternativ…”. 

Förenklat beskrivet kan det finnas en konflikt mellan tjänstemän som i första hand vill hushålla med 

framtida medel för underhåll och därför förordar lösningar med högre investeringskostnader men lägre 

underhållskostnader och andra tjänstemän som med stöd i LCC-kalkyler och samhällsekonomiska 

kalkyler finner att dessa lösningar inte är lönsamma. Vem som har ”rätt” kan variera från fall till fall. 

Om man betraktar en kalkyl som ett verktyg för att identifiera vilka kostnader och nyttor som kan 

spela stor roll för ett beslut kan det leda till att man ibland fördjupar analyser. Ibland kan beslut också 

behöva tas utan att osäkerheter fullt ut kan belysas. Vår studie har fokus på kalkylregler i form av 

kalkylränta och kalkylperiod samt hur risker och osäkerheter kan tänkas avspegla verkliga 

förhållanden och hur eventuella osäkerheter kan hanteras. Mer specifikt problematiserar vi i projektet 

följande frågeställningar från Trafikverkets uppdragsbeskrivning: 

”- Kan vi/ska vi ha en målbild för framtida underhåll som innebär att nivån på kostnaderna för 

underhåll kontrolleras? Idag finns inget tak för hur mycket komplexa anläggningar får kosta att 

underhålla.  

- Är det rimligt att betrakta diskonteringsränta för underhåll av befintligt vägnät på samma sätt som 

nyttan?  

- Utformning med tanke på ekonomisk livslängd kräver utformningar över betydligt längre tid för att 

funktionellt och tekniskt säkerställa att väghållaren kan leverera effekt/nytta. För att minimera kostnad 

och påverkan på miljö behöver vi ett rimligt antagande om hur lång denna period är. Idag väljs 

tekniska livslängder ut på ibland godtyckliga grunder.  

- Kopplat till ovanstående fråga om livslängd, ska frågan om osäkerheter i framtida krav tas upp?  

- Hur hanteras frågan om att vi inte har råd att göra rätt åtgärd på grund av att vi inte har pengar för 

underhåll? Dels saknar vi pengar för att göra det samhällsekonomiskt optimala underhållet, dels gör 

Investering åtgärder med en annan pengapåse än Underhåll, ofta genom politiskt betingade beslut.” 

Utifrån ovanstående frågeställningar från Trafikverket har vi tolkat uppdraget såsom beskrivs 

kortfattat i vårt syfte nedan. 
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1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att problematisera och föra en principdiskussion kring likheter och 

skillnader mellan samhällsekonomiska kalkyler och LCC-kalkyler inom transportsektorn med fokus på 

den kalkylmetodik som används. Detta gör vi utifrån ett nationalekonomiskt synsätt där vi exempelvis 

berör kalkylernas livslängd och avvägningen mellan låg investeringskostnad idag och låg underhålls-

kostnad i framtiden. Målet med vår analys är att problematisera kring hur vi bör se på ett LCC-

perspektiv inom Trafikverkets verksamhet och detta på en relativt övergripande nivå. Således riktar sig 

vår analys inte främst till handläggare på Trafikverket utan snarare till beslutsfattare på högre nivå i 

Trafikverket. 

1.2. Metod 

Vi utgår från generella riktlinjer för LCC-kalkyler och samhällsekonomiska kalkyler och genomför ett 

jämförande resonemang om dessa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi problematiserar 

analysernas kalkylteknik med utgångspunkt i ovan nämnda frågeställningar. Därtill analyserar vi ett 

konstruerat fall med avseende på variationer i kalkylmetoden för LCC-analys genom att testa 

känsligheten i utvalda ingående parametrar. 

1.3. Avgränsningar 

En samhällsekonomisk kalkyl studerar både nytto- och kostnadssidan av en åtgärd. Eftersom samhälls-

ekonomisk kalkyl i vår studie ska jämföras med LCC-kalkyl, och där enbart kostnadssidan ingår, berör 

vi inte annat än undantagsvis nyttosidan av infrastrukturåtgärder i vår studie.  

En till LCC närbesläktad metod är så kallad LCA där en livscykelanalys görs med avseende på något 

annat än monetära kostnader, exempelvis utsläpp av koldioxid. LCA-analyser omfattas inte av vår 

rapport utan vårt fokus ligger på jämförelse mellan LCC och samhällsekonomiska analyser. 

De fall vi studerar berör tekniska val för konstruktioner inom vägsektorn. Broar och tunnlar byggs 

även vid järnvägsinvesteringar varför våra resonemang torde ha bäring även på järnvägssektorn. 

Vidare har den generella analysen sannolikt relevans för hela transportsektorn. Denna inriktning på 

konstruktioner medför även att vi är intresserade av objekt med lång teknisk livslängd, nämligen oftast 

40–150 år. Andra typer av tekniska lösningar såsom IT-system och mjukvara ligger utanför vårt 

intresse i denna studie. Dessutom är vi mestadels intresserade av att studera LCC-analyser på 

komponentnivå, exempelvis en bro, väg eller annan byggdel. 

Vi diskuterar inte de olika konstruktionsvalen ur en teknisk synvinkel utan inskränker analysen till de 

kalkyler och kalkylrelaterade frågor som utgör beslutsunderlag för åtgärdsval inom infrastruktur-

sektorn. 

I vår rapport använder vi begreppet analys när vi avser den mer övergripande metodiken som en 

samhällsekonomisk respektive LCC-analys utgör. Oftast använder vi emellertid begreppet kalkyl och 

avser med det en, enligt given kalkylmetodik, kvantifierad beräkningssammanställning av de olika 

effekter en åtgärd inom infrastruktursektorn medför. Med åtgärd menas både rena nyinvesteringar 

men även reinvesteringar eller underhåll av befintlig infrastruktur. 

1.4. Disposition 

Efter denna inledning fortsätter notatet i avsnitt 2 med en genomgång av hur samhällsekonomisk 

kalkyl respektive LCC-kalkyl praktiseras inom Trafikverket med ett särskilt fokus på vägsektorn. 

Därefter följer analysdelen i både avsnitt 3 och 4. Avsnitt 3 beskriver och problematiserar likheter och 

olikheter mellan samhällsekonomisk kalkyl och LCC-kalkyl. Vidare diskuteras specifika problem i 

förhållande till den rekommenderade kalkylmetodiken för de båda kalkylformerna. I avsnitt 4 
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genomförs känslighetsanalyser för ett antal kalkylförutsättningar på ett konstruerat LCC-exempel för 

åtgärdsval i vägsektorn. Notatet avslutas med diskussion och slutsatser i avsnitt 5. 
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2. Olika kalkylmetoder för väginvesteringar 

2.1. Generell principansats 

Både en samhällsekonomisk kalkyl och en LCC-kalkyl syftar till att fånga in och kvantifiera de 

viktigaste förväntade effekterna vid en given åtgärd. Eftersom det för väginvesteringar rör sig om 

effekter långt in i framtiden finns betydande osäkerheter som måste hanteras. Detta görs vanligtvis 

genom känslighetsanalyser där betydelsen av en viss förutsättning undersöks. Är betydelsen liten kan 

man dra slutsatsen att osäkerhet kring just denna förutsättning har ringa betydelse för kalkylens utfall. 

Vidare är det omöjligt att fånga in alla aspekter i en kalkyl. Exempelvis saknas ofta kvantitativa 

samband och sannolikheter för effekter. Förenklingar av verkligheten är således nödvändiga. Även här 

gäller att problematisera kring vilka förenklingar som har stor respektive liten påverkan på kalkylens 

slutresultat. Eftersom alla effekter som borde ingå i en kalkyl ofta inte kan kvantifieras eller är att 

betrakta som så pass svårvärderade och osäkra att en monetär värdering inte är meningsfull, behöver 

dessa effekter och osäkerheter ofta vägas in med mer subjektiva bedömningar. Dessa fall kan hanteras 

olika i olika typer av kalkyler och vi återkommer till denna fråga både i avsnitt 2.2 och i avsnitt 3. 

Det vanliga är att kalkylens effekter uttrycks i monetära termer. Detta gäller både kostnader och nyttor 

som är verkliga utgifter/inkomster såväl som för kostnader/nyttor som inte innebär en monetär utgift 

eller inkomst. Typiska exempel på det senare är för vägtrafiksektorn kostnader för ökade utsläpp och 

nyttor av minskad restid. 

I en samhällsekonomisk kalkyl ska även så kallade externa effekter ingå. Externa effekter kan 

kortfattat beskrivas som påverkan på en utomstående till följd av ett beslut av köpare och säljare på en 

marknad. Dessa effekter kan vara både negativa (extern kostnad) och positiva (extern nytta), men där 

det oftast är externa kostnader som är fallet i transportsektorn. För vägtrafiken utgörs externa 

kostnader exempelvis av miljöutsläpp, buller, trängsel och olyckor. När alternativen inte har olika 

effekter för trafikanter kan man bortse från dessa effekter i en kalkyl. Men om det finns viktiga 

skillnader i effekter för trafikanter mellan olika alternativ och man fattar beslut utan att beakta dessa 

kan detta självklart leda till felslut. 

Kalkylen genomförs normalt för en tidsperiod som motsvarar investeringens ekonomiska livslängd. 

Det ska även ställas mot det faktum att det finns andra livslängdsbegrepp såsom teknisk livslängd och 

fysisk livslängd att förhålla sig till. Det viktiga när den tekniska livslängden överstiger den 

ekonomiska livslängden är att ett restvärde kan behöva ingå i kalkylen. Detta är troligtvis viktigt om 

olika alternativ har olika livslängd. Ett restvärde innebär att det kvarstående värdet av investeringen 

även efter kalkylperioden är slut uppskattas och inkluderas i kalkylen. Är den ekonomiska livslängden 

lång är emellertid restvärdet generellt sätt lågt eftersom värden så långt in i framtiden diskonteras till 

ett lågt nuvärde. 

I varsitt delavsnitt nedan beskrivs hur en samhällsekonomisk kalkyl respektive en LCC-kalkyl är 

uppbyggd med allmänt fokus på tillämpning i transportsektorn samt med en tydlig vinkling mot 

åtgärder för vägsektorn.   

2.2. Samhällsekonomisk kalkyl av väginvesteringar 

De första samhällsekonomiska analyserna av transportproblem gjordes av den franske ingenjören och 

ekonomen Jules Dupuit i mitten på 1800-talet (Trafikverket, 2016a), I Sverige har kalkyler använts 

inom transportsektorn sedan 1960-talet. Metodiken inom Sverige beskrivs och utvecklas systematiskt 

sedan 1995 inom det så kallade ASEK-arbetet där den senaste publikationen fastställdes 1 april 2016 

och där uppdateringar sker regelbundet med ett års mellanrum. Kalkylmetodiken beskrivs i 

Trafikverket (2016a) och den senaste uppdaterade versionen av den så kallade ASEK-rapporten finns 
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alltid på Trafikverkets hemsida. I fortsättningen av detta delavsnitt är ASEK-rapporten (Trafikverket, 

2016a) den huvudsakliga källan och anges därför inte specifikt. 

Önskemålen om resande och godstransporter är i princip obegränsade medan ett samhälles resurser är 

begränsade. Det innebär att samhället måste prioritera hur resurserna används och göra det på ett sätt 

som maximerar samhällets välfärd. För sådana avvägningar utgör samhällsekonomiska kalkyler ett 

viktigt beslutsunderlag. En samhällsekonomisk kalkyl är en systematisk uppställning av en åtgärds 

nyttor och kostnader; i princip är en åtgärd lönsam om nyttorna överstiger kostnaderna. I praktiken 

finns dock ofta en budgetrestriktion som medför att alla lönsamma åtgärder inte kan genomföras. I det 

fallet ger absolut lönsamhet ingen direkt vägledning; istället relateras den absoluta lönsamheten till 

den totala kostnaden, vilket ger lönsamhet per satsad krona, benämnt som nettonuvärdeskvot (NNK). 

I princip ska alla effekter av en åtgärd ingå i en samhällsekonomisk kalkyl. Med alla effekter menas 

allt som påverkar individernas välfärd. I praktiken existerar emellertid nyttor och kostnader som är 

svåra att kvantifiera, vilket kan bero på exempelvis dålig tillgång till data eller att effekten är svår att 

mäta i monetära termer. I dessa fall görs ofta utöver en samhällsekonomisk kalkyl även en kvalitativ 

bedömning som en del i den samlade bedömningen av infrastrukturåtgärder. Ett exempel på effekter 

som inte kvantifieras är så kallade intrångs- och barriäreffekter. 

Det finns alltid flera osäkerheter i kalkylerna och de kan därmed inte tolkas som absoluta sanningar. 

Trots dessa osäkerheter, samt att en hel del effekter kan vara svåra att kvantifiera, är en 

samhällsekonomisk kalkyl en bra metod för att sammanställa vad man vet om en åtgärds effekter och 

därmed för att generera ett beslutsunderlag byggt på utvärdering och prioritering mellan olika åtgärder 

inom infrastruktursektorn. Forskning visar även att realiserade nyttor och åtgärdsval är robusta för 

olika typer av (stora) osäkerheter i en samhällsekonomisk kalkyl (Asplund och Eliasson, 2016). 

I en samhällsekonomisk kalkyl ingår direkta effekter såväl som indirekta effekter. Direkta effekter 

utgörs exempelvis av bensinutgifter för bilförare eller biljettpriser för resande i kollektivtrafiken. Med 

indirekta effekter menas nyttor och kostnader som inte är ett resultat av en monetär transaktion, 

exempelvis tidsvinster av att välja mellan olika körsträckor eller färdmedel. Trots avsaknaden av en 

monetär transaktion är det praxis, för att underlätta jämförbarheten, att även dessa värderas monetärt. 

Här uppstår därmed en betydande del av osäkerhet eftersom det är en komplicerad uppgift att monetärt 

värdera effekter som inte har något marknadspris. Ett konkret exempel på en indirekt effekt (nytta i 

just detta fall) i en samhällsekonomisk kalkyl är betalningsviljan för minskad restid.  

Vi skiljer även på interna effekter och externa effekter. Interna effekter är sådant som påverkar 

individen själv som beslutar om sin resa, men även sådant som påverkar infrastrukturhållaren eller 

andra som bidrar till att transporttjänsten levereras. Denna påverkan kan vara direkt eller indirekt. 

Externa effekter är sådant som påverkar andra individer utöver de som direkt medverkar i den aktuella 

marknaden. Vissa effekter, exempelvis trafiksäkerhet, kan vara intern i och med att en trafikant genom 

valet att resa riskerar att utsätta sig själv för olyckor, men även extern i och med att samma trafikant 

även riskerar att utsätta andra trafikanter för olyckor. 

Exempel på nyttor som ingår i en samhällsekonomisk kalkyl är minskad restid och minskad olycksrisk 

(trafiksäkerhet). Exempel på kostnader som ingår i en samhällsekonomisk kalkyl är bränslekostnader, 

koldioxidutsläpp, buller, samt trängsel. 

En samhällsekonomisk kalkyl tar hänsyn till alla kostnader och effekter som uppstår under 

investeringens hela ekonomiska livslängd. Den ekonomiska livslängden för en investering i 

infrastruktursektorn är beroende av åtgärdens art men ligger normalt mellan 15 och 60 år. Generellt 

värderar individen konsumtion idag högre än motsvarig konsumtion som inträffar i framtiden. Därför 

diskonteras framtida nyttor och kostnader till dagens värde (även kallat nuvärde) genom användandet 

av en diskonteringsränta. I ASEK-rekommendationen är denna diskonteringsränta för tillfället 3,5 

procent. Notera att detta är en real diskonteringsränta, vilket innebär att inflation redan har räknats 

bort med hjälp av så kallad deflatering.   
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Vad som bestämmer diskonteringsräntan beskrivs relativt utförligt i ASEK-rapportens kapitel 5, där 

det framhålls att den dels beror på ren tidspreferens, det vill säga att individer föredrar en nyttighet 

idag framför exakt samma nyttighet någon gång i framtiden, och katastrofrisk, men även på årlig 

tillväxt i konsumtion per capita. Nivån av diskonteringsräntan bör enligt internationell litteratur ligga 

någonstans mellan 3 och 3,5 procent, vilket var en av anledningarna till att ASEK sänkte 

diskonteringsräntan från 4 till 3,5 procent till 5:e uppdateringen av ASEK. Det finns emellertid även 

rekommendationer om att diskonteringsräntan bör avta med tiden i en kalkylperiod med motiveringen 

att framtiden är osäker. Ett tänkbart exempel som anges i ASEK är en diskonteringsränta på 3,5 

procent under de första 30 åren och en ränta på 3 procent år 31–75.  

Den samhällsekonomiska analysen är som tidigare beskrivits en del av underlaget för beslut om en 

åtgärd ska genomföras. Därtill är även analysen ett underlag vid val mellan olika åtgärdsalternativ eller 

utformningar av det givna projektet. Det normala förfarandet är att ett eller flera utredningsalternativ 

(UA) ställs mot ett jämförelsealternativ (JA). Jämförelsealternativet kan vara att inte genomföra någon 

åtgärd överhuvudtaget, men måste inte nödvändigtvis förhålla sig på det sättet. Exempelvis kan valet 

vara att genomföra en reinvestering idag eller att lägga mycket resurser de närmaste åren på att 

underhålla vägen, medan att inte göra något alls inte kan betraktas som ett realistiskt alternativ. 

2.3. LCC-kalkyl av väginvesteringar 

Trafikverket har under 2014 infört krav på LCC-perspektiv på beslut i samtliga investeringsprojekt 

(Trafikverket, 2016b). I detta avsnitt sammanfattas de LCC-principer som ska användas inom 

Trafikverket. Precis som tidigare gäller principerna trafikslagsövergripande men i vår studie har vi 

huvudfokus på väginvesteringar. Källan i detta avsnitt är Trafikverket (2016b), när annat inte specifikt 

anges, som beskriver hur LCC-kalkyl praktiseras inom Trafikverkets kontext. 

Definitionen av LCC (livscykelkostnad eller life cycle cost) är summering av samtliga kostnader under 

planering, projektering, byggande och driftsskeden, plus eventuella avvecklingskostnader. Analyseras 

flera alternativ benämns analysen som en LCC-kalkyl. I en LCC-kalkyl finns ett referensalternativ 

som utgörs av en utformning som uppfyller kraven enligt regelverket eller kan anses utgöra en 

etablerad lösning.  

En LCC-kalkyl kan genomföras i olika skeden av planeringen från förstudie till projektering och på 

olika detaljnivåer, från nivå 1 till nivå 4. Nivå 1 är mest övergripande och genomförs tidigast i 

processen medan nivå 4 är mest detaljerad och genomförs senast i processen. För varje nivå fattas 

beslut som bildar ram för nästa nivå. Nivåerna kan kortfattat beskrivas som: 1, Ska vi bygga? Var och 

vad ska byggas?; 2, Vilka systemlösningar ska väljas?; 3, Hur ska systemen/anläggningens delar 

utformas?; 4, Hur ska detaljer lösas?  Nivå 1 stöds sedan lång tid av ett omfattande regelverk för 

samhällsekonomiska bedömningar, vilket gör att nivå 1 har ett stort fokus på nytta och funktion. När 

detaljnivån ökar så minskar samtidigt fokuset på nytta och funktion men istället ökar fokuset på den 

tekniska utformningen. Tanken med detta förfaringssätt är att den grundläggande samhällsekonomiska 

bedömningen inte ska behöva upprepas på nivå 2 till nivå 4. I denna studie avser vi främst att 

analysera LCC på nivå 3 där objekten är medelstora till stora samt komplexa i sin natur med tekniska 

val som leder till skillnader i LCC-kalkylen. 

I en LCC-kalkyl beräknas alla kostnader som nuvärden men även som årskostnader. Med 

nuvärdesmetoder kan kostnader i framtiden (oftast drift- och underhållskostnader) jämföras med 

kostnader idag (oftast investeringskostnader). Principen för nuvärdesberäkning är densamma som för 

en samhällsekonomisk kalkyl och diskonteringsräntan rekommenderas därför till 3,5 procent. 

Huvudmotivet är som redan nämnts i Avsnitt 2.2. att individer värderar konsumtion idag högre än 

motsvarande konsumtion som inträffar i framtiden. 

De steg i LCC-kalkylen som närmast berörs i vår studie och det beräkningsexempel som presenteras i 

avsnitt 4 är inventering av åtgärder inom drift och underhåll som går att påverka genom alternativa 
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lösningar och inventering och sammanställning av risker som bör övervägas vid val mellan olika 

alternativ med tanke på kostnadsdrivare under livscykeln.  

En LCC-kalkyl på nivå 3 genomförs på komponentnivå där varje komponent, exempelvis 

vägöverbyggnader, broar eller tunnlar, behandlas separat och där konsekvenserna av olika tekniska 

lösningar och kravställningar beskrivs i termer av investeringskostnader och framtida drift- och 

underhållskostnader samt eventuella externa kostnader. Enbart samband som beskriver skillnader 

mellan olika alternativ behöver bedömas. Detta eftersom syftet med LCC-kalkylen är att avgöra om ett 

alternativ är att föredra framför ett annat (Trafikverket, 2016c). Det är även rekommenderat att 

jämföra med ett referensalternativ som utgör en etablerad teknisk lösning där denna ges av regelverket 

eller är mest frekvent förekommande. 

I Trafikverket (2016c) anges att processen för LCC-kalkyl även ska ange om analysen även inkluderar 

Trafikverkets kostnader eller samhällets kostnader. Eftersom vår studie utgör en jämförelse med 

samhällsekonomiska kalkyler studerar vi enbart LCC-kalkyler som även innefattar samhällets 

kostnader. 

Ett kostnadsslag som potentiellt kan vara viktig är störningskostnaderna för trafikanter i samband med 

underhåll. Dessa kostnader är exempel på konsekvenser som kan beskrivas i en LCC-kalkyl. Även i en 

tidig källa till LCC-metod inom sektorn beskriver Vägverket (1999) att den allmänna uppfattningen 

går mot att trafikantkostnader bör beaktas i LCC-modellerna samt, uttryckt på ett annat sätt, att den 

senare utvecklingen av LCC-metodiken baseras på att förutom väghållarens kostnader även inkludera 

kostnader för trafikanter. 
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3. Likheter och skillnader mellan samhällsekonomisk och LCC-kalkyl 
inom Trafikverket 

Som beskrivits i Avsnitt 2 finns stora likheter mellan hur en LCC-kalkyl och en samhällsekonomisk 

kalkyl är uppbyggd och vad den har för syfte. En viktig likhet är att båda syftar till att jämföra olika 

åtgärdsalternativ över en lång kalkylperiod. Det implicerar även andra likheter som exempelvis 

diskontering till nuvärde och det faktum att all osäkerhet i verkligheten inte finns med i kalkylerna och 

att de därför inte kan tolkas som några absoluta sanningar utan som en del i ett beslutsunderlag.  

De största hindren för att utföra LCC-kalkyl för broar har varit bristen på enhetliga accepterade 

effektsamband och modeller och bristen på tillgängliga och tillförlitliga data över kostnader och 

livslängder för att skapa sådana effektsamband (Vägverket, 1999). Detta är i princip samma 

grundproblematik som även gäller samhällsekonomiska kalkyler, vilket är ett skäl till att dessa sedan 

1995 har systematiskt utvecklats för den svenska transportsektorn inom ASEK-arbetet. Att osäkerhet 

om framtida effekter kan spela stor roll är odiskutabelt men förutsatt att viktiga osäkerheter hanteras är 

förekomsten av dem inget skäl för att avstå ifrån en systematisk analys medelst kalkylering. Således 

bör vi inte med hänvisning till metodosäkerheter avstå från att införskaffa det beslutsunderlag som en 

LCC-kalkyl kan tillhandahålla. 

Men det finns även skillnader mellan en LCC-kalkyl och en samhällsekonomisk kalkyl. En del av 

dessa kan hänföras till tradition inom olika discipliner, där exempelvis dåvarande Vägverket (1999) 

menar ”att forskningen inom konstruktion av tradition har varit skild från långsiktig 

samhällsekonomi”. Efter 1999 har mycket av de ekonomiska principerna för hur LCC-kalkyl och 

samhällsekonomisk kalkyl ska genomföras harmoniserats. Detta framgår i all väsentlighet av 

beskrivningen i avsnitt 2.3 av hur Trafikverket rekommenderar intern användning av LCC-kalkyl. 

Detta avsnitt belyser kvarstående skillnader och innefattar även en diskussion kring eventuella orsaker 

till skillnaderna. Vi diskuterar främst ur ett nationalekonomiskt perspektiv hur vi ser på saken och vad 

som kan anses som god praxis för att uppnå det optimala utfallet när det kommer till användningen av 

begränsade resurser i ett intertemporalt perspektiv. Hur känsliga analyserna är för olika kalkylvärden 

berörs till viss del i detta avsnitt men ligger mer i fokus för analysen i avsnitt 4 där vi analyserar en 

konstruerad LCC-kalkyl djupare. 

Trafikverkets (2016a) ASEK-rapport kring samhällsekonomisk kalkyl berör väldigt kortfattat LCC-

kalkyler. Det anges emellertid tydligt att LCC/LCA och samhällsekonomiska kalkyler inom 

Trafikverket inte är substitut. Trafikverket (2016a) beskriver även att LCC-kalkyl går mer på djupet i 

valet av tekniska metoder och lösningar än vad samhällsekonomiska kalkyler kan göra i tidiga 

planeringsskeden. Å andra sidan, går samhällsekonomiska kalkyler ofta djupare på väganvändarnas 

tidsvinster, men också miljö- och trafiksäkerhetsvinster. Frågan blir då om LCC-kalkyl och 

samhällsekonomiska kalkyler istället kan användas som komplement för att bidra till effektivt 

resursutnyttjande i transportsektorn och i så fall på vilket sätt. 

En övergripande observation är att den samhällsekonomiska kalkylen enligt ASEK:s (Trafikverket, 

2016a) definition och avgränsning genomförs i tidiga skeden innan tekniska lösningar specificerats, på 

en övergripande nivå och med större fokus på samhällsnyttor. I samhällsekonomiska kalkyler används 

därför schablonberäkningar för kostnaderna för broar, tunnlar etc. utan att i detalj gå in på den exakta 

konstruktionen. Detta innebär inte att de nationalekonomiska principerna skiljer sig åt mellan 

samhällsekonomiska kalkyler och LCC-kalkyler utan pekar snarare mot en skillnad i praxis. Denna 

skillnad kan också skönjas i Trafikverket (2016a, kap 6 sid. 7) där det beskrivs att det normalt inte 

finns underlag för detaljerade kostnadsberäkningar i tidiga planeringsskeden och att beräkningarna 

därför måste grundas på generaliserade erfarenhetsvärden som exempelvis längdmeterkostnader. Detta 

resonemang kopplar tydligt till observationen i avsnitt 2.3, att samhällsekonomiska kalkyler oftast 

genomförs på den högre detaljnivån 1. 



 

VTI notat 28-2017  19 

En klar skillnad är att nyttosidan av en åtgärd normalt sett inte ingår i en LCC-kalkyl. Förutsatt att de 

olika åtgärdsalternativen i en LCC-kalkyl medför samma funktion och därmed antas leda till samma 

förväntade nytta är det emellertid inte klart hur det skulle kunna leda till några systematiska skillnader 

mellan LCC-kalkyl och samhällsekonomisk kalkyl. Resonemanget bygger på att de val som ställs mot 

varandra i en LCC-kalkyl är likvärdiga ur ett resenärsperspektiv, exempelvis för körupplevelse, restid, 

olycksrisk, samt risk för trängsel. Detta gäller mest sannolikt mindre investeringsobjekt där funktionen 

är relativt given, exempelvis en bro eller en tunnel. Detta liknar i all väsentlighet den 

nationalekonomiska teorin om kostnadseffektivitet, vilken bygger på att vi minimerar kostnaderna 

givet en viss nyttonivå, där nyttonivån i tillämpningen för väginvesteringar kan likställas med en 

vägsektion, bro eller tunnel med en given funktionsnivå. Det ter sig då naturligt att denna 

kostnadsminimering genomförs över en livscykel med diskontering av framtida kostnader med en 

förutbestämd och ekonomiskt sund diskonteringsränta. 

Att något är kostnadseffektivt får inte sammanblandas med att det är samhällsekonomiskt lönsamt 

eftersom det för alla varor/tjänster finns en kostnadseffektiv produktion medan det inte är säkerställt 

att den för den skull är lönsam. Således kan inte en LCC-kalkyl svara på frågan om en åtgärd är 

samhällsekonomiskt lönsam. Istället svarar en LCC-kalkyl idealt sett på frågan hur vi utformar en 

given åtgärd till lägsta möjliga (livscykel)kostnad.1 Att inte nyttan av en åtgärd beräknas i en LCC-

kalkyl samt det faktum att den genomförs på en relativt detaljerad nivå innebär inte nödvändigtvis att 

osäkerheterna i en LCC-kalkyl är mindre än i en samhällsekonomisk analys; detta eftersom det i 

förväg är svårt att veta om osäkerheten om framtida underhållskostnader är större eller mindre än 

osäkerheten om framtida efterfrågan, det vill säga en av nyttoposterna, ofta står för en stor del av 

osäkerheter i den senare.  

I en samhällsekonomisk kalkyl beaktas trafiksituationen före och efter en åtgärd, men vanligtvis inte 

störningar, det vill säga inskränkningar i trafikantnyttan, under själva åtgärden (Vägverket, 1999). Inte 

heller senaste ASEK-versionen ger något tydligt stöd för att dessa kostnader ingår i 

samhällsekonomiska kalkyler. Enligt ASEK-principerna (Trafikverket, 2016a, kapitel 8) ska 

förseningstid för bilresor värderas endast vid störningar som innebär att infrastrukturen inte fungerar 

på ett normalt sätt. Det är oklart om en planerad underhållsåtgärd som inskränker på vägens 

framkomlighet räknas in i denna kategori. I och med att trafikantkostnaden vid underhåll emellertid 

rekommenderas att ingå i LCC-kalkylen, beaktas här även de trafikstörningar som uppstår exempelvis 

vid utbyte av delar eller med anledning av reparations- och underhållsåtgärder (Vägverket, 1999).  

Givet att dessa kostnader inte ingår i en samhällsekonomisk kalkyl påvisar detta således en viktig 

skillnad mellan hur LCC-kalkyl respektive samhällsekonomisk kalkyl praktiseras. Enligt flera 

internationella fallstudier av brokomponenter har trafikantkostnaden vid underhåll liten betydelse för 

livscykelkostnaden om ÅDT är mindre än 20 000 fordon (Vägverket, 1999). Eriksson och Edelman 

(2014) visar även med sina typfall rörande vattenavlednings- och bergförstärkningssystem i tunnlar, av 

relativ extrem art med avseende på trafikflödet, att trafikmängden har potentiellt en stor betydelse för 

livscykelkostnaden.  

Detta resonemang visar därmed på en principiell skillnad som kan leda till olika resultat för en LCC-

kalkyl och en samhällsekonomisk kalkyl. När trafikanteffekterna kan förväntas skilja sig mellan olika 

underhållsalternativ och den förväntade trafiken är tillräckligt stor kan det således finnas anledning att 

räkna även med störningskostnader för trafikanter i samband med underhållsarbete i såväl LCC-

kalkyler som samhällsekonomiska kalkyler. Däremot kan man säkert identifiera situationer där denna 

analys är mer eller mindre angelägen, se exempelvis analysen i Eriksson och Edelman (2014). De bör 

principiellt ingå eftersom det är en kostnad för trafikanter som dessutom skiljer mellan olika 

åtgärdsalternativ så länge underhållsåtgärderna varierar mellan dessa alternativ. Vägverket (1999) 

                                                      

1 Vi har här angett ”livscykel” inom parentes eftersom den nationalekonomiska termen kostnad teoretiskt täcker in samtliga 

kostnader och inte ska sammanblandas med enbart investeringskostnaden. 
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konstaterar dock att det föreligger svårigheter att kvantifiera trafikantkostnader och kostnader för 

reparation. Svårigheterna torde bestå i höga kostnader för att samla in data och att göra analyser. 

Osäkerhet är en stor del av arbetet även med samhällsekonomisk kalkyl och är i sig inget argument 

mot beräkning av en kvantifierbar effekt i vare sig LCC- eller samhällsekonomiska kalkyler. Däremot 

bör man vara medveten om osäkerheten och dess storlek för olika ingående kostnader och parametrar. 

Detta är inget unikt för underhåll, trafikantnyttor eller transportsektorn utan rör i stort sett allt 

kalkylerande som rör effekter i framtiden. 

Denna fråga har flera dimensioner. En fråga är om det går att sortera bort stora delar av 

underhållsfallen och säga att problemen är försumbara i dessa fall? Om det finns ett litet antal fall där 

problemen kan bli stora bör dessa typfall identifieras och studeras. Sådana studier kan också i bästa 

fall generera effektsamband som kan vara användbara för flera fall. Eventuellt kan typfallen 

klassificeras så att störningar i dessa typfall regelmässigt hanteras i LCC- och samhällsekonomiska 

analyser. Poängen här är således att analyser bör expanderas när tidigare icke-beaktade nyttor eller 

kostnader är stora medan man bör kunna bortse ifrån dem när de kan förväntas vara små. 

Det finns två sammanhang när detta slags analyser är särskilt angelägna. I den mån som en investering 

tillhör de kritiska typfallen (t.ex. artärleder i eller nära storstäder) bör störningseffekter beaktas redan i 

tidiga planeringsskeden. I den mån som det kan finnas nyanser i störningseffekterna till följd av mer 

specifika teknikval i senare planeringsskeden kan naturligtvis mer upplösta analyser alternativt tidigare 

väl genomräknade studier för dessa alternativ vara motiverade. 

Även trafiksäkerhetseffekter kan skilja sig åt vid olika typer av utformningar av väginvesteringar, 

exempelvis broar. I de fall ett statistiskt belagt effektsamband för att beskriva denna skillnad finns, bör 

även dessa kostnader ingå i en LCC-kalkyl. Även risken för olyckor under underhållsarbetet bör ingå i 

de fall ett relevant samband för detta finns att tillgå. Existerar inga belagda effektsamband kan det 

finnas anledning att räkna på tröskelvärden för trafiksäkerhetseffekter. Som ett exempel, antag att 

alternativ A har lägre livscykelkostnader än alternativ B. Hur mycket större olycksrisker tål alternativ 

A innan det blir likvärdigt med B? 

Det kan även vara så att det finns fog för att en typ av kostnad existerar men den inte på kort sikt till 

rimliga kostnader kan kvantifieras i monetära termer. I samhällsekonomiska analyser hanteras dessa 

kostnadstyper genom att en kvalitativ bedömning görs av de effekter som är svåra att beräkna monetärt 

(Trafikverket, 2016a, kapitel 2). Även för en LCC-analys anser Trafikverket (2015) att en 

livscykelbedömning utan precisering av kostnader, det vill säga kvalitativ analys, kan vara tillräckligt 

för att fatta ett mer välgrundat beslut. Det framgår dock inte huruvida Trafikverket anser att en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ analys kan ingå i samma LCC-analys i något som motsvarar 

den samhällsekonomiska analysens samlade effektbedömning. Enligt vår bedömning finns inget 

principiellt som hindrar att samma kvalitativa metodik som i en samhällsekonomisk analys även 

används i en LCC-analys. Det kan dock finnas en risk i att LCC-analysens kraft som beslutsunderlag 

undergrävs av för mycket kvalitativ bedömning. Om de kvalitativt bedömda effekterna har samma 

tecken som det kvantitativa nettot behöver inte problem uppstå. Men om vi upphäver kvantitativa 

netton med kvalitativa effekter så bör det redovisas tydligt. Det spelar också roll på vilken nivå LCC-

analysen utförs, en högre nivå motiverar fler osäkra samband som kan vara svårt att beräkna monetärt 

och därmed kan behöva bedömas kvalitativt.  

Med utgångspunkt i resonemanget i de två senaste styckena är det en relevant fråga huruvida vi kan 

hävda att LCC-kalkylen verkligen är en kostnadsminimering givet en funktion? Vi anser att det går att 

förena dessa båda synsätt men att det är viktigt att när funktionen tillfälligt försämras, med anledning 

av exempelvis underhållsarbete, bör denna variation i trafikantnyttor ingå i en LCC-kalkyl. Speciellt 

viktigt är detta när åtgärdsalternativen består i avvägningen mellan hög investeringskostnad idag och 

hög underhållskostnad i framtiden. Detsamma gäller andra effekter exempelvis i form av minskad 

komfort eller skador på hjulupphängning till följd av tjälskador. Risken är annars att LCC-kalkylens 

förbiseende av nyttosidan leder till en felaktig slutsats. Att LCC-kalkylen de facto beräknar dessa 
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tillfälligt minskade trafikantnyttor som en kostnad saknar betydelse för principen utan enbart är en 

fråga om på vilken sida som effekterna ska räknas, nyttosidan eller kostnadssidan. Med andra ord kan 

en minskad nytta likaväl hänföras till ökade kostnader, dock med det viktiga poängterandet att effekter 

inte får dubbelräknas. Notera att det här även kan argumenteras för att LCC-kalkyl inte alltid 

genomförs där åtgärdsalternativen ger samma trafikantnytta eftersom trafikeringen störs av 

underhållsarbete olika frekvent i de olika åtgärdsalternativen. Vi har ändå valt att argumentera för att 

det är att betrakta som samma funktion i de olika åtgärdsalternativen eftersom dessa 

störningskostnader inte uppstår efterfrågegenererat utan som ett resultat av underhållsarbetet. Därtill 

kan vi återigen konstatera att trafikantkostnaderna för underhållsåtgärder, vilket även tydligt framgår 

av Eriksson och Edelman (2014), ökar med trafikmängden. Därmed kommer en större prognosticerad 

trafikmängd tendera till att större vikt bör läggas på att prioritera dagens investering för att minska 

mängden underhållsåtgärder under livscykeln.   

Vägverket (1999) listar dessutom ett antal problem och frågeställningar som numera är möjliga att 

hantera inom LCC-kalkyl, dock är det inte klarlagt i vilken utsträckning de verkligen har hanterats 

inom Trafikverkets organisation. En av dessa berör att organisatoriska och/eller institutionella 

omständigheter måste överbryggas. Detta knyter tydligt an till det observerade problemet att 

investering respektive underhåll inom Trafikverket berör olika budgetar (och även 

verksamhetsområden). Högst troligt är detta ett problem som uppstår redan vid beslutet om tilldelning 

av anslaget till Trafikverket. Därmed bör det vara angeläget att åstadkomma en effektiv 

resursfördelning i anslagstilldelningen till Trafikverket, alternativt att Trafikverket erhåller större 

frihetsgrader i valet mellan stora investeringar och underhåll. Bättre fördelning i anslaget skulle kunna 

nås genom bättre beslutsunderlag om behovet av underhåll. Det är helt i linje med ett 

samhällsekonomiskt effektivt transportsystem att åtgärder i investeringsskedet kan motiveras om det 

innebär lägre kostnader i framtiden som ger en lägre livscykelkostnad. Notera även att det omvända 

förhållandet också gäller, det vill säga att om åtgärdsalternativet med högst framtida 

underhållskostnader ger lägst livscykelkostnader bör detta åtgärdsalternativ väljas. 

En annan viktig poäng rör direktiven för LCC-kalkyl på nivå 3 kring referensalternativet som 

kännetecknas av ”en etablerad teknisk lösning som ges av regelverket eller är mest frekvent 

förekommande” (Trafikverket, 2016b). Det leder till frågan vad som gäller för övriga åtgärdsalternativ 

i LCC-kalkylen. Om dessa inte är etablerade tekniska lösningar, enligt det första alternativet ovan, 

finns då risken att alternativet innebär en större risk som inte fångas in i LCC-kalkylen? Ett problem 

för myndigheter som vill finna innovativa lösningar kan vara att det kan vara svårt att veta vilka nya 

lösningar som är värda att pröva och vilka som kanske redan har prövats. För nya lösningar saknas 

också erfarenheter av hur ofta och komplicerade underhållsåtgärderna blir. Det kan också vara så att 

ansvariga tjänstemän inte ser några intressanta alternativ, vilket kan göra det kostsamt att leta fram 

sådana. Det är inte heller säkert att leverantörerna har tillgång till relevanta alternativ eller att 

upphandlingsreglerna ger tillräckliga incitament att föreslå sådana. Därför kan det vara en idé att 

utforma regelverk så att innovativa lösningar kan prövas. Det kan till och med vara relevant att avsätta 

särskilda medel för försöksverksamhet med nya lösningar. En annan aspekt i sammanhanget är risk, 

exempelvis i form av högre investeringskostnad eller osäker funktion. Som alltid är ingen aktör villig 

att bära risk utan skälig kompensation. Internt inom Trafikverket blir det då en delikat uppgift att 

besluta vilket verksamhetsområde och vilken budget som ska hantera risken, särskilt om LCC-

perspektivet finns med i den samlade bedömningen. 

Om man landar i att Trafikverket bör bära mer av riskerna för att utveckla ny teknik och därför bör 

finansiera försöksverksamhet så är det naturligtvis viktigt att erfarenheterna dokumenteras och sparas 

så att de är lätt tillgängliga. 

En ytterligare observation rör ökande krav som införs kontinuerligt, exempelvis strängare miljökrav 

och ökade krav på säkerhet och funktion, det senare exempelvis kopplat till en framtid med autonoma 

fordon. Dessa krav kan i sin tur vara förenade med ökade kostnader under ett objekts livslängd 
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eftersom fler och kostsamma åtgärder måste genomföras under investeringsobjektets livslängd. Detta 

kan innebära att högre investeringar kan eller bör tas för att minska framtida miljökostnader. Det är 

ofta kostsamt att åtgärda ett system i efterhand och exempelvis kan nya krav på kapacitet, säkerhet i 

form av brandskydd, samt krav på att vägen måste kunna tolkas av autonoma fordon medföra att det 

kan vara kostnadseffektivt att prioritera ett åtgärdsalternativ med relativt höga investeringskostnader 

redan idag. För ny teknik kan detta, utan försöksverksamhet emellertid vara svårt, för att inte säga 

omöjligt, att i förväg systematiskt fånga in dessa effekter monetärt i LCC-kalkylen. Detta kan då 

istället ingå som en kvalitativ del i analysen. 

Även olika typer av upphandlingsformer har en tydlig koppling till möjligheten att integrera LCC-

perspektivet i Trafikverkets investeringsbeslut. I utförandeentreprenader är det relevant för 

Trafikverket att specificera den bästa lösningen enligt LCC i kontraktet. I totalentreprenader är 

kunskapen om den bästa lösningen enligt LCC något som entreprenören kan välja att beakta eller inte. 

Enligt Nyström m. fl. (2016) kan utförarna fortfarande inte välja utformning fritt eftersom även 

totalentreprenader är specificerade trots att det strider mot andemeningen med totalentreprenader. LCC 

kan således ha stor betydelse för en analys av ett kontrakt. Så länge totalentreprenad och OPS bara 

hanterar underhåll under en bråkdel av livslängden, exempelvis 15–25 år, återstår frågan om alla 

konstruktioner som är optimala på 15–25 års sikt automatiskt är optimala på 60 års sikt. Är så fallet 

uppstår inget problem i detta sammanhang. Om det däremot finns lösningar som är optimala på 

exempelvis 15 års sikt men inte på 60 års sikt måste antingen kontraktet förlängas eller 

konstruktionsfriheten begränsas. Om glipan mellan optimalt på 15 respektive 60 års sikt således saknar 

relevans behöver inte Trafikverket specificera LCC-optimal lösning i totalentreprenad och OPS. Det 

Trafikverket, i så fall, behöver göra är att finansiera eller importera forskning om hållbara 

konstruktioner och göra den tillgänglig. Det senare baseras på antagandet att forskning om 

vägkonstruktioner till stor del kan betraktas som kollektiva nyttigheter som entreprenörerna inte 

kommer att bedriva i effektiv omfattning. 

Slutligen i vår principiella genomgång av LCC-kalkyl och dess beröringspunkter med 

samhällsekonomiska kalkyler kan vi konstatera att kalkyler bör sparas, offentliggöras och 

tillgängliggöras för att ett lärande ska kunna äga rum. Transparens i kalkylmetoden är också viktig och 

för trovärdighetens skull gäller det att harmonisera kalkylmetodiken för att uppnå jämförbarhet i allra 

största mån. Samhällsekonomiska kalkyler och LCC-kalkyl bör som huvudprincip genomföras med 

samma kalkylvärden och metoder. Avvikelser från denna huvudprincip måste tydligt motiveras med 

att kalkylerna i detta fall är att betrakta som komplement till varandra och att avvikelsen genomförs 

som en känslighetsanalys av kalkylen. Ett sådant exempel skulle kunna vara att en LCC-kalkyl görs på 

en mycket mer avgränsad del jämfört med den övergripande samhällsekonomiska kalkylen för ett 

betydligt mer omfattande infrastrukturprojekt. Några sådana exempelfall där det skulle kunna vara 

motiverat med vissa avvikelser i kalkylmetodik analyseras i avsnitt 4. En sådan tänkbar avvikelse kan 

vara att någon del som ingår i LCC-kalkylen systematiskt kan antas påverkas av någon förväntad, men 

osäker, förändring i framtiden. 

3.1. Specifika kalkylparametrar 

Oavsett ovanstående resonemang kan det fortfarande vara så att vissa kalkylvärden och principer 

ibland ifrågasätts. Nedan resonerar vi kring flera sådana kalkylparametrar, vilket även kopplar till det 

exempel vi studerar i avsnitt 4. De input till kalkylen vi studerar är: i, ekonomisk livslängd; ii, 

relativpriser för underhållskostnader; iii, diskonteringsränta. 

Ekonomisk livslängd 

Det föreligger en viss målkonflikt mellan försiktighet rörande effekter långt in i framtiden (se 

Trafikverket, 2016a, kapitel 5 sid. 13) och hur olika konstruktioner påverkar avstängningsbehovet och 

livslängden. Rekommenderad ekonomisk livslängd för bärighet broar är 60 år i den 
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samhällsekonomiska kalkylen, medan det för tunnel-lining inte framgår någon specifik 

rekommenderad ekonomisk livslängd (Trafikverket, 2016a, kapitel 5). Dock överstiger den 

rekommenderade ekonomiska livslängden för en samhällsekonomisk kalkyl aldrig 60 år. Detta kan 

jämföras med en analys av Haraldsson och Jonsson (2008) som visar att den faktiska ekonomiska 

livslängden för vägar i Sverige oftast är minst 70 år. Detta kopplar även till frågan om ett restvärde i 

kalkylen bör användas eftersom den tekniska livslängden ofta är längre än den ekonomiska 

livslängden. Notera även att LCC-kalkyl ska genomföras över hela livscykeln vilket inte 

nödvändigtvis är densamma som den ekonomiska livslängden. 

En fråga som vi analyserar i nästa avsnitt är vad dessa antaganden om ekonomisk livslängd innebär för 

utfallet. Påpekas bör även att effekter som uppstår mer än 60 år in i framtiden har en låg vikt i en 

LCC-kalkyl eftersom det diskonterade nuvärdet ändå blir lågt. 

Vidare kan det argumenteras för att dessa, relativt den tekniska livslängden, korta ekonomiska 

livslängder för konstruktioner är rationellt eftersom framtida generationer sannolikt kommer att vara 

rikare än nuvarande generation och att det därför inte är resurseffektivt att vi idag tar stora kostnader 

som gynnar kommande generationer. Notera att vi här diskuterar tekniska val och inte framtida 

katastrofrisker som exempelvis klimatförändringar, vilka bör hanteras på ett annat sätt i en 

samhällsekonomisk analys, se exempelvis Thureson (2016). 

Restriktioner och relativpriser för underhållskostnader 

Trafikverket (2016a, kapitel 3) noterar att andra typer av nettonuvärdeskvoter, än den traditionella 

beskriven i avsnitt 2.2, kan beräknas om andra kostnader är föremål för budgetrestriktioner, 

exempelvis årliga drift- och underhållskostnader. Ett exempel är en nettonuvärdekvot där 

nettonuvärdet sätts i relation till grundinvesteringen. Detta kopplar till frågan om suboptimering och 

att inte samma organisation eller avdelning står för hela livscykelkostnaden. Resultatet blir då en slags 

suboptimering där incitament inte finns att minimera hela livscykelkostnaden utan den avdelning som 

ansvarar för investeringen tenderar att enbart se till investeringskostnaden i sitt beslut. 

Funktionsentreprenad och offentlig-privat samverkan (OPS) kan vara ett sätt att minska kostnaden 

över livscykeln om ett kontrakt skrivs så att en extern organisation ansvarar både för byggande och 

långsiktigt underhåll av investering i transportinfrastruktur. En uppenbar risk med detta förfarande är 

att mycket långa kontrakt måste skrivas och att mycket i omvärlden kan förändras under så lång 

tidshorisont. Ett argument för att det offentliga tar hand om finansieringen av 

infrastrukturinvesteringar och dess underhåll är att det offentliga (i princip) inte kan gå i konkurs och 

heller inte bli uppköpt. Med en OPS-lösning finns ändå viss risk för att det offentliga till slut måste stå 

för skyldigheten att underhålla infrastrukturen. 

Att undvika hög grad av suboptimering borde naturligtvis kunna fungera inom det offentliga. Risken 

finns dock för en relativt omfattande suboptimering till följd av organisatoriska hinder, exempelvis att 

investeringsbudgeten och underhållsbudgeten är skilda från varandra. Detta noteras av flertalet källor 

som en viktig anledning till att LCC-analys inte praktiseras inom den offentliga sektorn. IISD (2009) 

beskriver att fleråriga budgetberäkningar sällan används, något som försvårar användningen av LCC 

och kan leda till en bias mot åtgärder med låg investeringskostnad. Även Naturvårdsverket (2009) 

beskriver myndigheternas budgethantering som problematisk om helhetsperspektivet förbises när 

kostnader för investeringar samt drift- och underhållskostnader belastar olika konton, medan SKL 

(2010) poängterar att långsiktighet sällan premieras av budgetrutiner. Slutligen anser även SOU 

(2013:12) att budgethanteringen är ett hinder för helhetsperspektivet eftersom den separerar 

investeringskostnader från drift- och underhållskostnader. Notera att detta precis är det problem som 

väl praktiserade LCC-kalkyler är tänkta att bidra till att undvika. 

Enligt Nilsson m.fl. (2012, sid. 19) fattar Riksdagen årliga beslut om vilka resurser som ska avsättas 

för drift och underhåll respektive för investeringar. Således är det politiskt betingade beslut som 
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medför att investeringskostnader och underhållskostnader härrör från olika anslag. Med diskussionen 

och observationen i förra stycket i åtanke, är detta förfarande problematiskt när det kommer till att 

kostnadsminimera en åtgärd enligt en LCC-kalkyl. Detta kan kräva bättre beslut på riksdags- och 

regeringsnivå och det kanske inte räcker att förändra inom Trafikverkets organisationsstruktur. 

Trafikverkets (2016d) årsredovisning beskriver att budgetbeslutet för 2015 anslagit ca 7,1 miljarder 

kronor till investering inom vägsektorn medan 4,6 miljarder anslagits till underhåll av vägar. Vidare 

hävdar Trafikverket (2016d, sid. 32) att det finns ett eftersläpande behov av underhåll som medför att 

mer resurser behöver tillföras för att åtgärda detta, med tillägget att om total budgetram hålls 

oförändrad bör anslaget för vidmakthållande (dvs. underhåll; författarnas anm.) ökas på bekostnad av 

anslaget för utveckling (dvs. investering; författarnas anm.). I årsredovisningen (Trafikverket, 2016d) 

framgår även att aktiviteterna Investering respektive Underhåll är åtskild i olika delar av 

organisationen verksamhetsområden. Sammantaget leder denna organisatoriska begränsning 

tillsammans med den politiskt beslutade tilldelningen av investeringsanslag respektive 

underhållsanslag sannolikt till begränsningar i möjligheten att fullt ut kunna minimera kostnaderna 

med hjälp av en LCC-analys.  

Vidare finns risken att relativpriset för underhåll stiger över tiden vilket skulle medföra att underhåll i 

framtiden blir dyrare än vad som anges av LCC-kalkylen. Historiskt sett har priset på underhåll av 

vägar i Sverige ökat snabbare än konsumentprisindex (KPI). I Nilsson m.fl. (2012, Tabell 1) framgår 

att KPI under perioden 1997–2011 ökat med i genomsnitt 1,4 procent per år, medan drift- och 

underhållsindex under samma period ökat med i genomsnitt 2,3 procent per år. Siffrorna i Nilsson 

m.fl. (2012) är i sin tur baserade på Trafikverkets årsredovisningar. I känslighetsanalysen av LCC-

kalkylerna i avsnitt 4 undersöker vi hur en relativprisökning på underhåll påverkar kalkylresultaten. Vi 

utgår där från en relativprisökning på 0,9 procent årligen baserat på resultatet i ovanstående beräkning. 

Diskonteringsränta 

Att diskontering bör användas för att kunna jämföra kostnader i dag med kostnader i framtiden 

framgår tydligt av diskussionen i avsnitt 2 som i sin tur baseras på Trafikverkets praxis för både 

samhällsekonomisk kalkyl och LCC-kalkyl. Diskonteringsprincipen är väl etablerad i ekonomisk teori 

även om argument förts fram mot dagens diskonteringsräntor och principer för vissa speciella fall. Det 

finns emellertid analyser som utförs utan diskontering av framtida kostnader där Stripple (2013) är ett 

sådant exempel.  

Stripple (2013) analyserar det så kallade Rockdrain-systemet som är en metod för att hindra 

vattenläckage i tunnlar, ur ett LCA- och LCC-perspektiv. LCC-kalkylen visar en kraftig 

kostnadsreducering över livscykeln på över 50 procent med Rockdrain jämfört med ett konventionellt 

dräneringssystem. Argumentet för att inte diskontera framtida kostnader i Stripple (2013) är att det 

finns framtida aspekter som inte kan beaktas med nuvärdesmetoden, exempelvis relativa kostnader för 

energi, naturtillgångar och arbetskraft. I stället presenteras även framtida kostnader direkt i vad 

Stripple (2013) benämner som ”dagens värde” vilket innebär utan diskontering. Detta är inte förenligt 

med den etablerade samhällsekonomiska metoden eftersom det finns ett mycket starkt empiriskt stöd 

för att framtida kostnader ska diskonteras, se avsnitt 2. Att presentera framtida kostnader i ”dagens 

värde” är således precis det som görs i och med en nuvärdesmetod eftersom nuvärde är det som bör 

tolkas som dagens värde när framtida kostnader diskonteras och inte som argumenteras i Stripple 

(2013) när nuvärdet av framtida kostnader inte beräknas. Trafikverket (2016a, kapitel 4) konstaterar 

även att det är just nuvärdesberäkning som möjliggör jämförelse av kostnader och intäkter trots att de 

infaller vid olika tidpunkter. Att inte använda någon diskontering leder givetvis till en tyngdpunkt för 

investering idag jämfört med framtida underhåll, vilket kan påverka slutsatsen i Stripple (2013). 

Frågan är om detta beror på okunskap, ovilja eller ett principiellt feltänk vid upprättande av de 

kostnader som ska ingå i den samhällsekonomiska kalkylen. Oberoende av anledning är det viktigt att 

inte låta sig förledas av LCC-kalkyler som inte diskonterar framtida kostnader på ett adekvat sätt. 
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Den ekonomiska fundamentan som utgör grunden för en diskonteringsränta är inget som en enskild 

utförare av samhällsekonomisk kalkyl eller LCC-analys inom Trafikverket bör frångå. Alla frågor om 

diskonteringsränta är centrala för samhällsekonomiska underlag i hela offentliga sektorn och bör 

därför beredas centralt, helst av exempelvis Finansdepartementet eller Konjunkturinstitutet. Det kan 

också tas beslut rörande diskonteringsräntan av ASEK men sådana ändringar bör vara förankrade med 

Finansdepartementet.  

Vi kan möjligen belysa särskilda omständigheter i transportsektorn, exempelvis testa känsligheten i 

diskonteringsräntans storlek, särskilt om något av skälen som brukar anföras för att använda en annan 

diskonteringsränta är uppfyllda för de åtgärder som analyseras med LCC-kalkyl. Det är dock inte 

särskilt troligt att man bör tillämpa en särskild diskonteringsränta för enbart ett projekt. Den officiella 

diskonteringsräntan för Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler har även nyligen sänkts från 4 

procent till 3,5 procent (Trafikverket, 2016a). Nivån på diskonteringsräntan bör enligt internationell 

litteratur ligga någonstans mellan 3 och 3,5 procent (Trafikverket, 2016a), vilket var en av 

anledningarna till att ASEK sänkte diskonteringsräntan till 5:e uppdateringen av ASEK (Trafikverket, 

2016a). Det finns även rekommendationer om att diskonteringsräntan bör avta med tiden i en 

kalkylperiod med motiveringen att framtiden är osäker där ett tänkbart exempel, som anges i ASEK, är 

en diskonteringsränta på 3,5 procent under de första 30 åren och en ränta på 3 procent år 31–75 

(Trafikverket, 2016a). Vi testar i känslighetsanalysen i avsnitt 4 hur en lägre diskonteringsränta samt 

en diskonteringsränta som minskar över tiden påverkar kalkylernas resultat. 
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4. Analys av exempelkalkyl 

I detta avsnitt genomför vi en känslighetsanalys av ett antal kalkylparametrar i ett konstruerat LCC-

exempel där det finns ett val mellan höga underhållskostnader i framtiden och höga investerings-

kostnader i dag. Vi beräknar enbart skillnader i investeringskostnad och underhållskostnad för två 

åtgärdsalternativ med samma funktion. Vid projektstarten var avsikten att analysera LCC-kalkyler 

tillhandahållna av Trafikverket men det visade sig under projektets fortgång att det inte fanns LCC-

kalkyler av tillräckligt hög kvalitet för att analysera på det sätt vi önskade. Vår analys kan exempelvis 

vara av intresse om man överväger att använda hållbara konstruktionsdelar i tät och höghållfast betong 

och rostskyddat stål, vilket kostar lite mer att bygga än konstruktioner med lägre krav, samt täta 

”foder” (lining) i tunnlar kombinerat med injektering, vilket även det kostar mer att bygga än att enbart 

använda injektering. 

LCC-exemplet analyseras med avseende på variationer i kalkylmetodiken som kan ha stor betydelse 

för den beräknade livscykelkostnaden. Analysen är ämnad att påvisa vilka av dessa 

kalkylförutsättningar som har stor respektive liten påverkan på kalkylens slutresultat, med andra ord är 

vår analys att betrakta som en känslighetsanalys. Enligt Trafikverket (2015) ska risker och osäkerheter 

analyseras om de kan förväntas påverka beslut och i så fall i form av en känslighetsanalys där olika 

uppsättningar rimliga värden för indata antas och resultatets utdata analyseras. 

4.1. Beräkning och känslighetsanalys av exempelkalkyl 

I vårt exempel finns det två åtgärdsalternativ att välja mellan, där båda ger samma funktion samt att 

båda alternativen i grundkalkylen leder till samma nuvärdeskostnad. Det ena åtgärdsalternativet 

benämnt LI utgörs av en åtgärd med relativt låg investeringskostnad på 20 miljoner kronor år 0 och en 

real underhållskostnad på 3 miljoner kronor vartannat år. Det andra åtgärdsalternativet benämnt HI 

utgörs av en åtgärd med relativt hög investeringskostnad på ca 43,3 miljoner kronor år 0 och en real 

underhållskostnad på 2 miljoner kronor vart femte år. I båda exemplen utgörs grundkalkylen av en 

ekonomisk livslängd på 40 år. I grundkalkylen ingår heller inte trafikantkostnader för störningar i 

samband med underhållsarbete. Vidare är det den kalkylmetodik (kalkylvärden och 

rekommendationer) som både samhällsekonomisk kalkyl och LCC-kalkyl inom Trafikverket grundas 

på som används, vilket exempelvis innebär att diskonteringsräntan är 3,5 procent.  

I Tabell 1 nedan visas hur livscykelkostnaden, både i kronor och i procent, varierar med olika 

kalkylförutsättningar.2 Som tidigare nämnts är exemplet konstruerat så att grundkalkylen visar ett 

nuvärde för livscykelkostnaden som är lika för de båda åtgärdsalternativen. 

Utifrån denna grundkalkyl har kalkylförutsättningarna förändrats i olika dimensioner. Ett första 

exempel som anges i Tabell 1 är att inkludera trafikantkostnader för störningar vid underhållsarbete. 

Här har vi relativt grovt räknat med att underhållsarbetet för LI tar tre veckor och att underhållsarbetet 

för HI tar två veckor. Beläggningen per bil antas till 1,3 personer och alla resenärer har ett tidsvärde på 

104 kronor per timme, vilket inte ökar realt under kalkylperioden. Vi har analyserat två fall, ett med 

låg trafikmängd i form av ÅDT 2 000 och ett med hög trafikmängd i form av ÅDT 20 000. Med ÅDT 

2 000 antas varje bil i samband med underhållsarbetet få en ökad restid med tre minuter i samband 

med underhållsarbetet, medan varje bil i exemplet med ÅDT 20 000 antas få en ökad restid med tio 

minuter i samband med underhållsarbetet. För enkelhetens skull rörande tidsvärden har vi bortsett från 

annan trafik än personbilar. Notera att dessa antaganden är grovt förenklade men syftet med detta 

räkneexempel är enbart att visa effekterna på LCC-kalkylen när trafikstörningar vid underhåll räknas 

med och hur dessa varierar med en liten respektive stor störning baserat på trafikmängdens storlek. 

                                                      

2 Uträkningarna är genomförda i Excel och dessa kan tillhandahållas efter en förfrågan till Jan-Erik Swärdh. 
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När dessa störningskostnader ska räknas in i en verklig LCC-kalkyl är det naturligtvis av största vikt 

att dessa effektsamband så långt som möjligt speglar verkligheten. 

Räkneexemplet visar att när ÅDT är 2 000 spelar inkluderandet av trafikantkostnaden för störningar i 

samband med underhållsarbete endast en relativt marginell roll för LCC-kalkylens resultat. HI är nu 

(som en följd av exemplets konstruktion) kostnadseffektiv men skillnaden mellan HI och LI är relativt 

liten. När ÅDT å andra sidan är relativt högt i form av 20 000 ändras kalkylresultatet betydligt mer 

och ökningen av livscykelkostnaden blir här nästan 20 procent för LI medan ökningen är betydligt 

lägre för HI i form av strax under 5 procent. Vårt räkneexempel bekräftar således bilden från Eriksson 

och Edelman (2014) att det är vid stora trafikstörningar i samband med underhållsarbete som det är 

allra viktigast att inkludera dessa trafikantkostnader i LCC-kalkylen. 

Vidare har vi varierat kalkylförutsättningarna med avseende på ekonomisk livslängd, både en kortare 

än grundkalkylen i form av 20 år men även längre i form av 60 respektive 100 år. Notera att 60 år är 

den längsta ekonomiska livslängd som rekommenderas i en samhällsekonomisk analys av ASEK 

(Trafikverket, 2016a), men att den faktiska ekonomiska livslängden oftast är längre än 60 år 

(Haraldsson och Jonsson, 2008), vilket även gäller den tekniska livslängden, som ofta är minst 100 år, 

för många investeringar idag. En kortare ekonomisk livslängd (20 år) gör LI kostnadseffektiv medan 

en längre ekonomisk livslängd (60 år och 100 år) leder till att HI blir kostnadseffektiv. Något som 

dock är påtagligt är den relativt sett låga påverkan på nuvärdet av kostnaderna när den ekonomiska 

livslängden förändras. Speciellt tydligt är det när den ekonomiska livslängden i kalkylen vid en ökning 

från 60 till 100 år, det vill säga en ökning på 67 procent i ekonomisk livslängd, enbart leder till en 

relativt marginell ökning i livscykelkostnader. Anledningen är naturligtvis att kostnader så långt fram i 

kalkylperioden har ett lågt nuvärde, exempelvis eftersom framtida generationer antas bli mycket rikare 

än nuvarande generation.  

Även effekten på kalkylen av en förändrad diskonteringsränta har analyserats. Här har vi valt den 

nedre gränsen för det intervall som diskuteras i ASEK-rapporten (Trafikverket, 2016a), nämligen 3 

procent, men även tidigare ASEK-rekommendation på 4 procent har analyserats. Vi har även gjort 

beräkningar utifrån en diskonteringsränta på 3 procent tillsammans med en ekonomisk livslängd på 

100 år. Förändringarna av diskonteringsräntan i grundkalkylen med 40 års livslängd leder enbart till 

marginella skillnader och, som en följd av exemplets konstruktion, är LI kostnadseffektiv när räntan är 

4 procent och HI kostnadseffektiv när räntan är 3 procent. När vi däremot kombinerar räntan 3 procent 

med 100 års livslängd påverkas kalkylen relativt mycket för LI, vilket medför att HI nu har betydligt 

lägre livscykelkostnader. Anledningen till denna effekt är att de framtida underhållskostnaderna under 

åren 61–100 numera inte diskonteras lika mycket som när diskonteringsräntan sätts till 3,5 procent. 

I ASEK-rapporten (Trafikverket, 2016a) framhålls även att flera källor (exempelvis HEATCO, 2005) 

argumenterar för att diskonteringsräntan skulle kunna minska i slutet av en kalkylperiod. Ett tänkbart 

exempel som anges i ASEK är en diskonteringsränta på 3,5 procent under de första 30 åren och en 

ränta på 3 procent år 31–75. Även denna kalkylförutsättning har vi analyserat, både enskilt och 

tillsammans med en ekonomisk livslängd på 100 år. Notera att i exemplet med en ekonomisk livslängd 

på 100 år är diskonteringsräntan 3 procent under år 31–100. Resultatet här liknar i stora drag det som 

sker när diskonteringsräntan är 3 procent under hela kalkylperioden, dock är effekterna inte lika stora 

eftersom 3,5 procent diskonteringsränta fortfarande praktiseras år 1–30. 
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Tabell 1. Resultat av LCC-kalkyl med analys av variationer i kalkylmetodik. Kostnaderna är angivna i 

miljoner kronor och omräknade till nuvärde för år 0. Kostnadseffektivt åtgärdsalternativ är 

fetmarkerat. 

 Åtgärdsalternativ 

 LI 
Låg investering 
Högt underhåll 

HI 
Hög investering 
Lågt underhåll 

 Nuvärde Skillnad 
jämfört med 
grundkalkyl i 

procent 

Nuvärde Skillnad 
jämfört med 
grundkalkyl i 

procent 

Grundkalkyl: 3,5 procent diskonterings-ränta, 
40 års ekonomisk livslängd och inga 
trafikantkostnader för störningar vid 
underhållsarbete  

50,7 - 50,7 - 

Inkludera trafikantkostnader vid underhåll – 
ÅDT 2000 

53,6 + 5,7 51,4 +1,4 

Inkludera trafikantkostnader vid underhåll – 
ÅDT 20 000 

60,4  + 19,1 53,1 + 4,6 

Ekonomisk livslängd 20 år 39,4 - 22,2 47,6 - 6,2 

Ekonomisk livslängd 60 år 56,4 + 11,2 52,3 + 3,1 

Ekonomisk livslängd 100 år 60,7 + 19,6 53,5 + 5,5 

Diskonteringsränta 3 procent 53,2 + 5,0 51,4 + 1,3 

Diskonteringsränta 4 procent 48,5 - 4,4 50,2 - 1,1 

Diskonteringsränta 3 procent kombinerat med 
ekonomisk livslängd 100 år 

66,5 + 31,2 55,1 + 8,6 

Diskonteringsränta 3 procent från och med år 
31 

50,8 + 0,2 50,7 + 0,0 

Diskonteringsränta 3 procent från och med år 
31 kombinerat med ekonomisk livslängd 100 
år 

62,3 + 22,8 53,9 + 6,3 

Högre relativpris för underhållskostnader (0,9 
procent per år) 

55,1 + 8,5 51,8 + 2,1 

Högre relativpris för underhållskostnader (0,9 
procent per år) kombinerat med ekonomisk 
livslängd 100 år 

71,2 + 40,4 56,3 + 11,0 

Lägre relativpris för underhållskostnader (0,9 
procent per år) 

46,7 - 7,8 49,7 - 2,0 

 

Slutligen har vi även analyserat ett antagande om relativprisförändringar på underhållsarbete över 

tiden. Vi antar först, baserat på resultatet i Nilsson m.fl. (2012) att underhållskostnaderna i hela 

kalkylperioden ökar med 0,9 procent mer än konsumentprisindex. Även här analyserar vi denna 

kalkylförutsättning tillsammans med en ekonomisk livslängd på 100 år. Resultatet visar i likhet med 
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exemplet med en lägre kalkylränta, att HI blir kostnadseffektiv i båda fallen men skillnaden mellan HI 

och LI är relativ liten när livslängden fortfarande är 40 år. Ändras även den antagna ekonomiska 

livslängden till 100 år sker den största förändringen av grundkalkylens resultat bland de exempel vi 

har studerat och gäller livscykelkostnaden för LI som ökar med hela 40 procent. I detta fall har HI 

klart lägre livscykelkostnad jämfört med LI i och med att skillnaden uppgår till omkring 15 miljoner 

kronor. Notera att för kalkylberäkningen i sig är detta antagande detsamma som att ändra 

diskonteringsräntan till 2,6 procent (3,5 - 0,9), men för det principiella resonemanget har det betydelse 

vilket motiv som används för att förändra en kalkylförutsättning. Därför har vi valt att visa exempel 

med lägre kalkylränta respektive relativprisökning på underhållsarbete över tiden separat. Vi har även 

illustrerat ett symmetriskt exempel med ett lägre relativpris för underhåll på 0,9 procent per år i 

grundkalkylen. Det leder till samma resultat som en kalkylränta på 4,4 procent (3,5 + 0,9), vilket 

medför att LI blir kostnadseffektiv. Precis som för fallet med högre underhållskostnader blir inte 

effekten på kalkylen dramatisk. 

4.2. Sammanfattande diskussion 

Med en känslighetsanalys av de kalkylparametrar som ingår i LCC-kalkyler har vi undersökt vilka 

ingående förutsättningar som har störst betydelse för resultatet av kalkylen. Det har vi genomfört med 

två enkla konstruerade exempel av åtgärdsalternativ där det ena innebär hög investeringskostnad och 

lågt framtida underhållsbehov, medan det andra alternativet innebär låg investeringskostnad till priset 

av ett högt framtida underhållsbehov. Så som exemplet är konstruerat innebär en förändring i 

kalkylförutsättningar en större procentuell skillnad i livscykelkostnad för LI eftersom det 

åtgärdsalternativet har en större andel av kostnader i framtiden i form av högre underhåll. 

Vår analys visar att kalkylen är känslig främst för trafikantkostnader i samband med underhållsarbete 

när trafikmängden är omfattande, samt diskonteringsräntans nivå kombinerat med en lång ekonomisk 

livslängd. Notera även att, eftersom alla framtida kostnader i exemplet är underhållskostnader, en lägre 

diskonteringsränta har samma funktion i kalkylen som en relativprisökning för underhåll över tiden. 

En förlängning av åtgärdens ekonomiska livslängd från 60 år (max i ASEK:s rekommendationer) till 

100 år vid diskonteringsräntan 3,5 procent har relativt liten betydelse för kalkylens resultat. Med 

anledning av ASEK:s diskussion kring att diskonteringsräntan kan minska från och med år 31 i 

kalkylperioden testas vad det skulle betyda för kalkylresultatet. Det visar sig att påverkan blir liten när 

den ekonomiska livslängden är 40 år, detta eftersom år 31 och framåt väger lätt i kalkylen redan med 

den befintliga kalkylräntan. 
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5. Diskussion och slutsatser 

I denna studie genomför vi en principdiskussion kring de likheter och skillnader som finns mellan 

LCC-kalkyl och samhällsekonomisk kalkyl för åtgärder inom transportsektorn. Detta görs dels med 

fokus på väginvesteringar och mer specifikt för några fall av åtgärder där olika tekniska lösningar kan 

åstadkomma samma vägfunktion. Diskussionen och slutsatserna tar avstamp i olika nivåer av 

osäkerhet som präglar kalkylmetodikerna och dess underlag i form av exempelvis prognosmodeller 

och värderingar. Osäkerheterna diskuteras i detta avsnitt i anslutning till de frågeställningar som 

presenterades i inledningen. 

Först några övergripande iakttagelser av likheter och skillnader mellan LCC-kalkyl och 

samhällsekonomisk kalkyl. En sådan är att LCC-kalkyl bör betraktas som ett komplement till 

samhällsekonomiska kalkyler och användas främst på en mer detaljerad nivå för att välja mellan olika 

tekniska lösningar. Eftersom LCC-analys oftast enbart ser till kostnadssidan (Trafikverkets utgifter) av 

en åtgärd lämpar sig en LCC-kalkyl för att bestämma det tekniska utförandet av en specifik del av 

vägnätet när funktionen och därmed trafikeringens sammansättning kan antas vara densamma i olika 

lösningar. Med given funktion avses att de nyttor som åtgärden medför, vilka inte ingår i en LCC-

kalkyl till skillnad från i en samhällsekonomisk kalkyl, ska vara likvärdiga i de åtgärdsalternativ som 

valet står mellan. Här visar en LCC-kalkyl på den tekniska lösning som leder till den lägsta 

livscykelkostnaden och via nuvärdesberäkningar uppstår, exempelvis, en avvägning mellan dyrare 

investering idag mot högre underhållskostnader i framtiden. Genom att välja åtgärdsalternativet med 

lägst LCC genomför vi åtgärden på ett kostnadseffektivt sätt.  

Vidare finner vi att det metodmässigt kan skilja sig mellan LCC-kalkyl och samhällsekonomiska 

kalkyler beträffande trafikantkostnader för trafikstörningar i samband med underhållsarbete. Ett viktigt 

undantag från principen att enbart kostnader kan beaktas är när trafikantnyttor kan bli en viktig del. En 

observation som görs i Eriksson och Edelman (2014) är att ju större trafikmängd desto troligare är det 

att man bör prioritera höga investeringskostnader före omfattande framtida underhåll. Resonemanget 

bygger på att ett mer omfattande eller frekvent framtida underhåll leder till mer omfattande 

trafikstörningar vilka i sin tur leder till högre kostnader då fler trafikanter som påverkas. Vår 

uppfattning är att dessa trafikantkostnader bör ingå i en LCC-kalkyl när de förekommer och påvisar 

därmed en skillnad mellan LCC-kalkyl och samhällsekonomisk kalkyl där den senare genomförs på en 

mer övergripande nivå där det är svårt att i ett tidigt skede ta hänsyn till skilda trafikantkostnader vid 

framtida underhållsåtgärder. Vår analys påvisar samma iakttagelser som Eriksson och Edelman 

(2014), nämligen att en stor trafikmängd gör att åtgärdsalternativ med ett lågt underhållsbehov 

tenderar att bli kostnadseffektiva.  

En ytterligare observation är att det kan finnas en risk att det optimala underhållet inte blir gjort, dels 

för att det saknas resurser för underhåll, dels på grund av att investeringsåtgärder genomförs med basis 

i en annan budget än underhållsåtgärder på grund av politiska prioriteringar. Den senare iakttagelsen 

väcker frågan om konsistens i beslutsfattande och beslutsunderlag i en organisation. Hur kan/ska en 

organisation förhålla sig till konflikterande direktiv? Politiken kan ålägga organisationen att ta fram 

beslutsunderlag i enlighet med samhällsekonomiska riktlinjer samtidigt som den ålägger 

organisationen att verkställa investeringar som inte är samhällsekonomiskt lönsamma enligt dessa 

beslutsunderlag. Det kan även vara så att det är budgetförfarandet inom en organisation som gör det 

problematiskt med en optimering över hela livscykeln. Detta är organisatoriska frågor som bara kan 

lösas av regeringen eller inom Trafikverket med direktiv rörande vilka investeringar som ska 

genomföras och vilka beslutsunderlag som skall finnas.  

Efter vår genomgång ser vi inget principiellt och systematiskt problem rörande kalkylförutsättningarna 

eller att metoden i sig leder till suboptimeringar. Idag finns inget tak för hur mycket komplexa 

anläggningar får kosta att underhålla, vilket implicerar att svaret på den första frågan i vårt uppdrag 

huruvida ett sådant tak är önskvärt är nej.  
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Rent principiellt behöver det inte vara något problem att de projekt som enligt kalkyler är 

samhällsekonomiskt lönsamma och genomförs också leder till större underhållskostnader än det 

beprövade alternativet, så länge det balanseras av lägre investeringskostnader. I praktiken kan det dock 

innebära problem om man vid samma tidpunkt börjar binda sig till många projekt som i framtiden 

leder till kraftigt ökande underhållskostnader. Vi kan dock inom detta projekts analysramar inte se 

några skäl för att begränsa hur mycket framtida underhållskostnader ska kunna få öka. Att ett vägnät 

som ständigt byggs ut med samhällsekonomiskt väl motiverade åtgärder och där framtida 

underhållskostnader beaktats leder till att större belopp läggs på underhåll över tiden behöver inte vara 

fel. Om bedömningen är att framtida generationer har högre inkomster än nuvarande generation så bör 

de klara det. Det är därför svårt att motivera varför vi ska investera mer på ett icke-kostnadseffektivt 

sätt för att framtida generationer ska undslippa underhållsåtgärder. Potentiellt stora osäkerheter om hur 

framtida underhållskostnader utvecklas föreligger emellertid, både vad beträffar mängdbehovet av 

underhåll men även beträffande relativpriset på underhåll. Om det exempelvis finns indikationer på att 

underhållskostnader ökar snabbt bör denna osäkerhet vägas in. Det innebär exempelvis att en mer 

utvecklad uppföljning av hur kostnader för underhåll utvecklas kan behövas för att bedöma framtida 

underhållskostnader. En förbättrad förståelse av kostnadsdrivare i underhållsverksamheten i 

kombination med väl utvecklade LCC-analyser, vilket vi rekommenderar, kan förhoppningsvis 

förbättra valet av teknik. 

En ytterligare osäkerhetskomponent är att vi inte kan veta hur vägunderhållet ser ut i framtiden. 

Möjligen har nya och effektivare metoder utvecklats, vilket gör att framtida underhållskostnader blir 

lägre än vad de är idag. Det är även möjligt att störningen på befintlig trafik i framtiden är betydligt 

mindre än idag i samband med underhållsarbete, detta som en följd av utvecklade smartare metoder 

för att bedriva underhållsarbetet. 

Givet att dessa omständigheter beaktas rekommenderar vi att Trafikverket med dagens kalkylmetoder 

accepterar en ökad andel underhåll i framtiden om kalkylen för valda åtgärder visar på lönsamhet för 

dessa åtgärdsalternativ. Möjligen är den gängse bilden av LCC-analys påverkad av vad som bland 

annat anges i Upphandlingsmyndigheten (2015) med ”LCC-kalkyler är ett mycket bra verktyg för att 

identifiera den besparingspotential som ofta finns i låga drift- och underhållskostnader”. Ett nyckelord 

i detta citat är ofta, vilket antyder att det är osäkert i vilken utsträckning påståendet stämmer. En 

rekommendation blir därför att använda LCC-kalkylen för att identifiera kritiska parametrar för 

lönsamhet. Vid behov analyseras dessa skäl och om dessa skäl inte befinns väga över bör man våga 

lita på LCC-kalkylen även i de fall där ett åtgärdsalternativ har höga framtida underhållskostnader och 

den lägsta livscykelkostnaden. Eftersom vi inte har tagit del av några verkliga LCC-kalkyler på 

tekniska åtgärdsalternativ inom Trafikverket kan vi inte exemplifiera hur det förhåller sig med 

påståendet i Upphandlingsmyndigheten (2015). Om vi dock utgår från åtgärdsalternativen för 

vattenavlednings- och bergförstärkningssystem i Eriksson och Edelman (2014), ser vi att det finns fall 

när hög investeringskostnad är kostnadseffektiva men också exempel på åtgärdsval med en hög 

investeringskostnad som inte är kostnadseffektiva. En rimlig slutsats är därmed att huruvida det finns 

besparingspotential i en teknisk lösning med höga investeringskostnader idag är starkt 

kontextberoende. 

Slutsatsen är således att en principiell ansats bör utvecklas för att på en övergripande nivå väga 

underhåll mot investering. En sådan ansats bör grundas på aktuella sammanställningar av 

underhållskostnadernas utveckling och aktuella teknikval som gjorts och som kan påverka den nämnda 

balansen. Således bör det vara av största vikt att systematisera datainsamling över underhåll för att 

bättre kunna prognosticera framtida underhållsbehov, detta som en viktig del för att kunna förbättra 

kalkylmetodiken genom att minska osäkerheterna i kalkylen. 

Uppdragets andra fråga är om samma diskonteringsränta bör användas för vägunderhåll som för 

nyttor och övriga kostnader. Vi har i notatet studerat ett konstruerat exempel på en LCC-kalkyl och 

känslighetsanalyserat ingående kalkylförutsättningar. En övergripande observation är att lägre 
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diskonteringsränta kombinerat med längre kalkylperiod har störst effekt på kalkylresultatet. Lägre 

diskonteringsränta har här samma funktion för kalkylen som en snabbare generell prisökning för 

underhåll. Finns det belägg för att relativpriset på underhåll ökar över tiden, vilket Nilsson m.fl. 

(2012) indikerar, bör dessa osäkerheter belysas med i första hand känslighetsanalyser. Att beakta dessa 

osäkerheter genom räntejustering bör i allmänhet undvikas. Sådana avvikelser från gängse 

kalkylprinciper bör i så fall noggrant motiveras, gärna inom ramen för Trafikverkets ASEK-arbete. 

Notera även att historiska data förvisso inte är någon garant för att samma prisutveckling sker i 

framtiden, utan det är snarare de mekanismer bakom en eventuell relativprishöjning som är viktigt att 

analysera och på ett systematiskt sätt beakta dessa risker i framtiden.  

Den tredje frågan berör vilken livslängd som bör väljas i kalkyler, nämligen förhållandet mellan 

ekonomisk och teknisk livslängd. Våra analyser visar att en ökning av ekonomisk livslängd från 60 år 

till 100 år har relativt liten betydelse för kalkylens resultat men det ter sig ändå lämpligt att den 

tekniska livslängden tydligare avspeglas i den ekonomiska livslängden och således i kalkylperioden. 

Detta kräver dock att åtgärdernas livslängder är någorlunda väl kända, vilket i sig är en källa till 

osäkerhet. Att osäkerheten långt in i framtiden är mycket stor fångas emellertid även in i 

diskonteringen och medför att längre ekonomisk livslängd skulle kunna användas för LCC-kalkyler. 

Sammantaget visar vår analys av LCC-exemplet en liktydig bild med analysen i Eriksson och Edelman 

(2014) att det givet investeringskostnaden och mängden underhållsåtgärder, främst är kalkylräntan, 

livslängd och inkluderandet av trafikantkostnader i samband med underhållsåtgärder som är betydande 

faktorer för kalkylens resultat. 

Den fjärde frågan gällde hur osäkerheter om framtida krav kan och bör hanteras. Dessa krav kan vara 

förenade med ökade kostnader under ett objekts livslängd eftersom fler och kostsamma åtgärder måste 

genomföras under investeringsobjektets livslängd. Detta kan innebära att högre investeringar kan eller 

bör tas för att minska framtida miljökostnader och att det således kan vara kostnadseffektivt att 

prioritera ett åtgärdsalternativ med relativt hög investeringskostnad redan idag. För ny teknik kan det, 

utan försöksverksamhet emellertid vara svårt, för att inte säga omöjligt, att i förväg systematiskt fånga 

in dessa effekter monetärt i LCC-kalkylen. En rekommendation är därför att säkerställa 

försöksverksamhet och utvärderingar av nya tekniker för att utveckla sådana effektsamband. Tills 

sådana resultat existerar bör om möjligt dessa effekter analyseras med en kvalitativ ansats. 

Den avslutande frågan rörde hur man bör prioritera mellan underhållsåtgärder när inte alla kan 

genomföras inom givna budgetramar. Vår rekommendation att använda LCC-kalkyler som en grund 

för tekniska val och prioritering mellan investeringskostnader idag och underhållskostnader i 

framtiden bygger på att Trafikverkets organisation och riktlinjer stödjer optimering i enlighet med 

LCC-analys. Det krävs exempelvis att det inte föreligger några politiska låsningar beträffande 

budgetramar för investering respektive underhåll till följd av val av teknik, eftersom detta riskerar att 

leda till suboptimering och således ett kostnadsineffektivt sätt att hushålla med resurser. Därtill bör 

påpekas att det är viktigt att hela organisationen, inklusive underkonsulter, inom Trafikverket förstår 

syftet med samt inser värdet av LCC-analys. Viktigt är även att LCC-kompetens finns inom 

Trafikverket för att LCC-resultat ska kunna integreras i uppdragen för utförandeentreprenad. Eftersom 

kravet på LCC-perspektiv inom Trafikverket infördes så pass nyligen som 2014 är det förståeligt att 

metodiken och organisationen för detta inte är helt utvecklad. För en ökad utveckling mot ett LCC-

perspektiv som genomsyrar hela Trafikverket är det viktigt att hela organisationen strävar mot samma 

mål. Ett sätt för att vidareutveckla LCC-perspektivet är ökade resurser för utvecklingsarbete kring 

LCC-analysernas tillämpning inom Trafikverket såväl som en större förståelse internt för syftet med 

att LCC-analyser utförs som en viktig del i beslutsunderlaget för tekniska val vid infrastrukturåtgärder. 
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