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Förord 
Arbetet har utförts inom Vägverket som en del av ett större projekt med syfte att 
utveckla verktyg och arbetssätt som främjar livscykelkostnadstänkande. I denna rapport 
redovisas endast framtagandet av drift- och underhållskostnadsschabloner som imple-
menteras i Effektsamband för nybyggnad och förbättring, EVA och Samkalk som tas 
fram för åtgärdsplaneringen 2008.  

Bland dem som varit aktiva i projektet bör nämnas Hamid Zarghampour och Torsten 
Bergh, som beställare, Lars Preinfalk, som projektledare, Peter Palholmen, som EVA-
ansvarig, Ulla Ericson och Johan Lang, som sakkunniga. Även Jaro Potucek och Arne 
Johansson har bidragit med värdefulla synpunkter, samtliga Vägverket. 

Det bör påpekas att de priser och kostnader som redovisas i notatet inte direkt avspeglar 
förväntningar i samband med anbud eller på något annat sätt är kopplade till verkliga 
upphandlingar, i synnerhet inte enskilda objekt. Istället är priserna bedömda utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv som speglar de totala kostnaderna för varje vägtyp uti-
från ett livscykelperspektiv om 40 år. De angivna priserna är heller inte bättre än det 
underlag de baseras på. Dels är underlaget från verkliga kostnader svårt att få fram och 
överblicka, dels beror kostnadsnivåer på mycket komplexa samband på objektsnivå 
(stor variation mellan objekt) som inte låter sig fångas på det förenklade sätt som är 
nödvändigt i vare sig Vännen07 eller Effektsamband. 
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Underlag till schabloner för DoU-kostnader i EVA och Vägverkets Effektsamband 
för nybyggnad och förbättring – sammanställning och analys 
av Robert Karlsson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Underlag till Vägverkets nya schabloner för drift- och underhållskostnader för Effekt-
samband för nybyggnad och förbättring samt programmen EVA och Samkalk redovisas. 
Vidare beskrivs hur schablonerna har tagits fram och vilka antaganden som gjorts. 
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A basis for new models for maintenance and operation costs in some Swedish 
guidelines and programmes 
by Robert Karlsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
A basis is presented for new models for maintenance and operation costs in the Swedish 
Road Administration’s guidelines (Effektsamband) and the programmes (EVA, 
Samkalk) for network and object planning. The development of models and the assump-
tions made are documented and described. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Under 2008 har ett projekt genomförts som syftat till att utveckla verktyg och arbetssätt 
som främjar livscykelkostnadstänkande inom investeringsprojekt i alla skeden av plane-
rings- och projekteringsprocessen. Det huvudsakliga arbetet har bestått i att ta fram ett 
verktyg som kan användas för kalkyler av drift- och underhållskostnader, det s.k. 
Vännen07. Motsvarande verktyg har tagits fram för investeringskalkyler, kallat 
Kompis06. Tanken har varit att Vännen07 ska utgöra underlag för uppdateringar av 
schabloner för drift- och underhållskostnader i Effektsamband nybyggnad och förbätt-
ring samt implementeringar i de samhällsekonomiska kalkylverktygen EVA (objekt) 
och Samkalk (vägnät).  

Framtagning av schabloner för drift- och underhåll har i huvudsak gjorts genom ansätt-
ning av schablonkurvor till verktyget Vännen07:s resultat för olika vägtyper varvid 
koefficienterna k0, k1 och k2 justerats för bästa anpassning. Verktygets kostnader mot-
svarar schablonens potenskurva k0+ k1ÅDTk2 för beläggningsunderhåll och k0⋅ k1

 för 
vinterväghållning. För objekt med tunnlar samt större inslag av broar och ITS är det 
nödvändigt att göra individuella bedömningar av drift- och underhållskostnader. 
Kostnader för färjeleder och grusvägar ingår inte heller i EVA. 

DoU-schablonerna ska spegla kostnader för att upprätthålla VV Underhållsstandard 
med Status Quo utifrån dagens krav. Frågan om eftersläpning i underhåll är svår att 
adressera i dessa schabloner. I schablonerna ingår endast kostnader för upprätthållande 
av Status Quo på vägnätet utifrån antagen trafikmängd och dagens regelverk. Detta 
innebär att ett eftersläpande underhåll byggs upp pga. trafikökning bortom dimensione-
ringsperiod (i regel 20 år) samt ev. trafikökning utöver prognos. Orsaken till att trafik-
ökning bortom dimensioneringsperioden leder till eftersläpande underhåll illustreras i 
figur nedan. Dessutom kommer förändringar i regelverk och andra styrande dokument 
(säkerhet, miljö etc.) att medföra fördyringar. Detta leder till krav på bärighetshöjande 
åtgärder och standardhöjningar kommer och att den sanna bilden av budgetbehovet för 
förvaltning av vägnätet förmodligen är högre än vad DoU-schablonen anger. 
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Figur 1  Trafikökning leder teoretiskt till kortare underhållsintervall när samma antal 
överfarter tillkommer under allt kortare tid. 
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1.2 Faktaunderlag 
Följande underlag avseende kostnader har använts:  

1. Verktyget Vännen07 

2. Schabloner i EVA 2.31 har varit utgångspunkt. Schablonen har indexuppräknats 
från år 1999 till 2006 med driftindex 

3. Enkät till regionerna 1999 om drift- och underhållskostnader 

4. Uppföljningar av kostnader för 2+1-vägar (Brüde & Carlsson, 2005) 

5. Kostnader för drift- och underhåll som sammanställts i arbetet med underlag för 
VST:s strategiska plan under 2004–2005 

6. Regionernas åtgärdsplan för beläggningsunderhåll (internt VV-dokument) 

7. Examensarbeten och doktorandprojekt om kostnader för vägräcken (Brüde & 
Carlsson, 2005; Helin & Thörnblad, 2007) 

8. Underlag från regionerna rörande vägmarkeringar (VVÄ), väginformatik (VSK) 
(avser spegla kostnader på riksnivå trots regionalt ursprung) 

9. BaTMan statistik över brobeståndet.  

Tyvärr är kvalitén på data och täckningen över olika kostnadsområden mycket varier-
ande. Någon bedömning av sannolikt intervall för kostnader har heller inte varit möjlig. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att dokumentera framtagandet av schabloner för drift- och 
underhållskostnader i Effektsamband för Nybyggnad och Förbättring som också 
implementerats i programmen EVA.  

Syftet med arbetet i projektet har varit att ta fram schabloner för drift- och underhålls-
kostnader som kan användas vid samhällsekonomiska bedömningar vid nybyggnad och 
förbättring. Schablonerna skall också kunna användas i Samkalk som är ett samhälls-
ekonomiskt kalkylverktyg för att analysera vägnät. I detta fall krävs enkelhet och att 
ingen handpåläggning är nödvändig för att ta fram kostnader för varje enskild länk. 

 
1.4 Metod 
Inledningsvis har data om priser och åtgärder samlats in från experter inom olika om-
råden. Data har sammanställts i verktyget Vännen07. 

Schablonansatser har gjorts på data från Vännen07. Vännen07 har programmerats att 
generera kostnader baserat på typiska behov för EVA:s samtliga vägtyper.  

Schablonerna har verifierats mot Vägverkets kostnader enligt årsredovisning. 
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1.5 Förkortningar 

ASEK Arbetsgruppen för SamhällsEkonomiska Kalkyl- och analysmetoder 

ATB Allmän Teknisk Beskrivning 

BaTMan Bridge and Tunnel Management system 

DoU Drift och Underhåll 

EVA ”Effektberäkningar vid VägAnalyser” Vägverkets programvara för 
beräkningar av samhällsekonomisk lönsamhet 

ITS Intelligent Transport Systems, Väginformatik 

kf körfält 

LCC Livscykelkostnad, Life Cycle Cost 

PMS Pavement Management Systems 

VGU ”Vägars och gators utformning” Vägverkets riktlinjer för vägutformning 

VVÄ, VSK Vägverkets regioner VÄst och SKåne 

ÅDT Årsdygnstrafik 
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2 Generellt om underlaget för bedömning av kostnader för drift- 
och underhåll 

Kostnader för drift- och underhåll av väganläggningars olika komponenter kostar olika 
mycket i olika delar av landet. Detta är naturligt. Bland orsakerna till variationer kan 
nämnas klimat, geografiska avstånd, volymer av produkter och tjänster, entreprenö-
rernas ”infrastruktur” (dvs. hur deras organisation är uppbyggd, organiserad och lokali-
erad), upphandlingars utformning, konkurrens i entreprenörs- och leverantörsled, 
serviceivå (standard, jour). Vissa orsaker till variationer, t.ex. klimat och geografi, 
förändras inte över tid medan andra faktorer kommer att ge förändrad inverkan på 
kostnadsbilden.  

VV:s kostnader som sannolikt uppkommer för väglänkar men som vanligen är knutna 
till begränsade sträckor eller punkter fördelas över hela väglängder och för olika väg-
typer. Exempel är viltstängsel, tunnlar, broar. Orsaken är kravet på en rättvis samhälls-
ekonomisk bedömning, särskilt då vägnät analyseras och en grov schablon efterfrågas 
(Samkalk). 

 
2.1 Antaganden i kalkylerna 
Detta arbete har underordnats de villkor som gäller för EVA. Drift- och underhålls-
schablonerna ska ingå i samhällsekonomiska kalkylverktyg, primärt i EVA. Arbets-
gruppen för SamhällsEkonomiska Kalkyl- och analysmetoder, ASEK, redovisar vilka 
regler som ska gälla för dessa kalkyler (Vägverket Publikation, 2006:127, se dock alltid 
senaste versionen). I tillägg har inför åtgärdsplaneringen 2008 tillkommit direktiv om 
hänsyn till restvärde samt ändrad hantering av skattefaktorer. ASEK anger skattefakto-
rer, produktionsstöd, diskonteringsränta (4 %), kalkylperiod (40 år) med mera. I vissa 
fall innebär det stora problem med tolkningar om hur kostnader ska redovisas för att 
dels passa ASEK, dels ge en rättvisande bild av framtida kostnader och samtidigt sända 
rätt signaler till dem som fattar beslut om investeringens utformning. Det är främst 
anläggningsdelar med lång livslängd som omfattas av dessa problem.  

Broar används här som beskrivande exempel på de problem som diskuterats inom 
projektet och som krävt ställningstagande. Enligt ATB Bro 2004 skall broar dimen-
sioneras för en teknisk livslängd om 40, 80 eller 120 år och enligt VGU (Vägverket 
Publikation, 2004:80) är normal teknisk livslängd för längre broar minst 120 år (median 
150 år) och minst 80 år för övriga broar (median 100 år). Enligt riktlinjerna för beräk-
ningar enligt Effektsamband nybyggnad och förbättring (NoF) ska normalt en kalkyl-
period om 40 år användas men även 60 år godtas på landsbygd. I praktiken kommer de 
tyngre underhållsarbetena för broar efter lång tid, dvs. sannolikt bortom den kalkyl-
period som används. Diskonteringsräntan gör dock att bidraget från dessa åtgärder i de 
samhällsekonomiska kalkylerna blir litet (diskonteringsfaktorn efter 60 år vid 4 % ränta 
är endast 10 %, dvs. endast 10 % av kostnaden räknas in i nuvärdet). Det är viktigt att 
återigen poängtera syftet med kalkylerna som EVA används för; kalkylerna skall leda 
till att de vettigaste investeringarna genomförs, på ett optimalt sätt. Allt ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv, även om samhällsekonomin i detta fall innefattar en mängd 
prissatta områden såsom miljö och trafiksäkerhet. Det är tydligt att ett ensidigt fokus på 
samhällsekonomiska kalkyler med 4 % diskonteringsränta rimmar illa med de tekniska 
krav som anges i t.ex. VGU. I de samhällsekonomiska kalkylerna är det lättvindigt att 
komma med tekniska lösningar (t.ex. valet mellan andelarna bro och bank vid investe-
ring) som på lång sikt är mycket dyra att underhålla. Ur strikt ASEK-synvinkel borde 
DoU-kostnader för broar i EVA schablon egentligen ligga på cirka 20 % (grov uppskatt-
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ning) av VV:s årsredovisning på grund av diskonteringseffekten. Detta skulle sända helt 
andra signaler än ATB Bro och VGU avseende långsiktigheten i investeringar. Därför 
har nivån satts till 100 % av VV:s årsredovisning avseende broar för att få en bättre 
balans mellan samhällsekonomi och långsiktighet. Det vill säga samma nivå som gäller 
för mer kortsiktiga åtgärder inom DoU. Frågan är även hur VV:s kostnader för broar 
kommer att utvecklas när brobeståndets antal och ålder ökar. Det ska tilläggas att denna 
fråga inte är löst utan att detta antagande har gjorts i detta arbete i samråd med projekt-
gruppen.  

Generellt sett har inte möjligheten till omledning vid underhåll räknats med. Motivet är 
att omledning visserligen sparar pengar i de fall där detta appliceras men att en stor del 
av vinsten ändå äts upp av samhällsekonomiska kostnader i de områden som drabbas av 
omledning. Därför anses approximationen ”ingen omledning” vara rimlig ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv och även renare att hantera om denna effekt önskas sepa-
reras ur analysen. 

 
2.2 Vännen07 
Vännen07 är ett excel-baserat verktyg för att beräkna framtida drift- och underhålls-
kostnader i samband med nybyggnad. Det beskrivs närmare i en manual som finns på 
Vägverket och VTI samt att ladda ner på Vägverkets hemsida under Effektsamband.  

Strukturen i Vännen07 är viktig för att möjliggöra att verktyget används och kan an-
passas efter olika användares preferenser. I Vännen07 finns komponenter uppräknade 
som återfinns i väganläggningar. Vidare finns förslag på priser och åtgärdsbehov samt 
goda råd ur kostnadsperspektiv. Detta underlag har tagits fram med hjälp av experter 
som gjort bedömningar av priser och åtgärdsbehov. Priser och åtgärdsbehov kan sedan 
summeras för specifika objekt där volymerna är tydliga. I arbetet med EVA har samtliga 
vägtyper definierats avseende dess bredd, körfält, vägmarkeringar, osv. under flik EVA, 
se tabell 1 nedan.  

I Vännen07 görs beräkningar av årskostnader för samtliga komponenter i väganlägg-
ningen. I praktiken innebär detta att alla kostnader nuvärdesberäknas med vald 
diskonteringsränta (här 4 %) till ett basår och därefter annuitetsberäknas nuvärdet till en 
motsvarande årskostnad. Alla kostnader som uppkommer under kalkylperioden om 
40 år diskonteras och summeras ihop. Märk väl att ASEK tillåter 60 år kalkylperiod på 
landsbygd, men att 40 år genomgående använts i Vännen07. Den i sammanhanget tri-
viala vinterdriften kan tas som exempel på hur årskostnader beräknas. Vinterdriften 
antas ha en konstant årskostnad år efter år (alltså ingen justering med hänsyn till infla-
tion). Denna årskostnad kan sedan nuvärdesberäknas till ett basår. Om detta nuvärde 
sedan annuitetsberäknas erhålls det tidigare värdet för årskostnaden. Detta triviala 
exempel illustrerar att kostnader för åtgärder som återkommer med flera års mellanrum 
(nuvärde av olika typer av underhåll) kan bedömas på likvärdig grund som de årligen 
återkommande kostnaderna genom att ha årskostnader som bedömningsgrund. En års-
kostnad är lättare att förstå än en summa av nuvärden.  
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I Vännen07 görs på detta sätt beräkningar av årskostnader för drift- och underhåll på 
mikronivå1. Årskostnaderna för enskilda komponenter kan sedan aggregeras till högre 
nivåer, t.ex. väganläggning eller vägnät. Det finns många fördelar med detta sätt att 
bedöma kostnader (verkliga åtgärder till skillnad från statistiska underlag för respektive 
vägtyp): 

+ Delar av kostnader från EVA schabloner kan brytas ut och förfinas 

+ Materialet kan uppdateras och modeller förfinas 

+ Verktyget kan anpassas av olika användare och experter var för sig 

+ Beräkningarna kan förfinas enligt principer vidare fram till bygghandling 

+ Kostnadernas ursprung blir transparent. 

Tabell 1  Beräkningsgrund för kostnader för olika vägtyper. 
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Motorväg 6 kf Landsbygd 21 3+3 10/20/20 – 15/4 30/4 
Motorväg 4 kf Landsbygd 14 2+2 15/35 – 15/2 30/4 
Motorväg 6 kf Tätort 20 3+3 10/20/20 JA 15/4 30/4 
Motorväg 4 kf Tätort 13 2+2 15/35 JA 15/2 30/4 
Flerfältsväg 6 kf  19,5 3+3 10/20/20 JA 15/4 10/4 
Flerfältsväg 4 kf Landsbygd 13 2+2 15/35 – 15/2 10/4 
Flerfältsväg 4 kf Tätort 13 2+2 15/35 JA 15/2 10/4 
MML 2+1  12 2+1 50 – 15/0.5 20/4 
MLV 2+1  12 2+1 50 – 15/0.5 20/4 
Räfflad mittremsa 2+1 12 2+1 50 – 15/0.5 20/4 
2kf bred (>11,5 m)  11 1+1 50 – 15/1 10/2 
2kf normal (6,7–11,5 m) LB 8 1+1 50 – 15/1 10/2 
2kf normal (6,7–11,5 m) Tätort 8 1+1 50 JA 15/1 10/2 

6 1+1 50 – 15/1 10/2 2kf smal (<6,7 m)  

Simuleringen för samtliga vägtyper som använts som underlag för EVA schabloner 
redovisas i bilaga 2. 

                                                 
1 Med mikronivå (refererar till termen mikroekonomi inom nationalekonomi där slutsatser dras från olika 
aktörers agerande till skillnad från makroekonomi där aggregerade storheter t.ex. inflation, arbetslöshet, 
konjunkturer studeras) menas nivån där åtgärder utförs. Kostnader aggregeras sedan upp till önskad nivå: 
vägobjekt, vägnät eller region.  

14 VTI notat 10-2008 



 

2.3 Brister i underlaget 
Tyvärr saknar Vägverket idag system för att ta underlag för kostnadsbedömningar på 
den detaljnivå som krävs i detta fall. På investeringssidan finns Kalkyldatabasen som 
ger ett mycket gott underlag för kalkyler. Visserligen finns system för kostnadsuppfölj-
ningar för DoU men de inriktar sig på hela vägdistrikt och således är det omöjligt att 
från dessa data visa t.ex. vad olika vägtyper kostar i DoU. Istället har experter anlitats 
för att göra bedömningar av priser och åtgärdsbehov på mikronivå (se fotnot ovan). När 
det gäller sidoområden och sidoanläggningar saknas nästan helt underlag. I andra fall 
bygger underlaget på enskilda bedömningar i en enda region. Statusen på underlaget är 
helt avgörande för precisionen i schablonerna och läget är inte tillfredsställande i nu-
läget. Förhoppningen är att Vännen07 ska befinnas nyttig för andra ändamål än 2008 års 
åtgärdsplanering och därmed erhålla den extra puff framåt som behövs för att bli det 
effektiva verktyg det var ämnat till. 
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3 Slutlig modell och kommentarer 
Redan i detta kapitel redovisas slutlig modell för att ge bättre överblick. I kommande 
kapitel redovisas sedan arbetet med att ta fram delmodeller. 

 
3.1 Schablonmodell för drift- och underhållskostnader 
Den sammantagna modellen mellan väghållarens drift- och underhållskostnader (K) 
(kr/m och år), vägtyp, och trafikflöde (ÅDT), inklusive korrigering vägkonstruktionstyp 
(Kväg), produktionsstöd (PS) och skattefaktor (SF) lyder enligt följande:  

K =( k0
v ⋅ k1

v+ k0
bel + k1

bel ⋅ ÅDT k2bel + k0
ö + k1

ö ⋅ ÅDT k2ö)⋅ SF⋅ PS⋅ Kväg [kr/m/år] 

där  

ÅDT årsdygnstrafik i axelpar 

SF total skattefaktor 1.21 

PS produktionsstöd 1,06 

Kväg vägkonstruktionstyp; 1,30 för icke-byggd (före 1950), 1,20 för vägar byggda mellan 
1950 och 1984, 1,15 för BYA84-standard (1984-1994) och 1,0 för VÄG94-standard 
eller senare (1994 eller senare) 

k0,k1,k2 koefficienter för vägtyp enligt tabell nedan, v = vinterväghållning, 
bel = beläggningsunderhåll och ö = övrigt 

k0
v korrigering för antal körfält som påverkar antal överfarter och saltmängd vid 

vinterväghållning 

k1
v pris kr/m för vinterväghållning per standardklass enligt tabell nedan 

k0
bel fast pris för beläggningsunderhåll (ej ÅDT-ber.). Åtgärder pga. åldring, klimat 

m.m. ingår 

k1
bel koefficient som multiplicerad med ÅDTk2bel ger rörligt pris för beläggnings-

underhåll. Åtgärder som beror på bl.a. dubbslitage, tung trafik. Kostnader för 
trafikanordningar ingår 

k2
bel kostnadens ÅDT-beroende där 1 medför proportionalitet och 0,5 motsvarar prop. 

mot kvadratroten 

k0
ö fast pris förutom vinterväghållning och beläggning (ej ÅDT-ber.). Exempelvis 

belysning, slåtter, bro & tunnel 

k1
ö koefficient som multiplicerad med ÅDTk2ö ger rörligt pris för övriga åtgärder. 

Till exempel vägmarkeringsuh, bro & tunnel, inslag av ITS (räckesreparationer 
och störningskostnader ingår ej) 

k2
ö kostnadens ÅDT-beroende där 1 medför proportionalitet och 0,5 motsvarar 

proportionalitet mot kvadratroten. 

 

16 VTI notat 10-2008 



 

Tabell 2  Faktorer i DoU-kostnadsmodellen på landsbygd och i tätort för olika vägtyper 
(2006 års prisnivå). 

 Landsbygd Tätort 

 Vin- 
ter 

Beläggning Övrigt Vin-
ter1 

Beläggning Övrigt 

Vägtyp k0 k0 k1 k2 k0 k1 k2 k1 k0 k1 k2 k0 k1 k2 
Motorväg 6 kf 1 2,9 36 0,13 0,7 98 0,85 0,5 2,9 36 0,13 0,7 290 1,02 0,5 

Motorväg 4 kf 1  2 24 0,14 0,7 65 0,77 0,5 2 24 0,14 0,7 197 1,02 0,5 

Flerfältsväg 6 kf         2,9 36 0,13 0,7 248 1,02 0,5 

Flerfältsväg 4 kf  2 24 0,14 0,7 32 0,68 0,5 2 24 0,14 0,7 157 0,85 0,5 

MML 2+1 1 1,7 16 0,17 0,7 35 0,72 0,5        

MLV 2+1  1,7 16 0,17 0,7 22 0,60 0,5        

Räfflad mittremsa 
2+1 

1,7 14 0,16 0,7 22 0,43 0,5        

2kf bred ( >11,5 m)  1 14 0,14 0,7 20 0,40 0,5        

2kf normal (6,7-
11,5 m)  

1 12 0,115 0,7 16 0,35 0,5 1 12 0,115 0,7 84 0,85 0,5 

2kf smal (<6.7 m)  1 8 0,085 0,7 7 0,22 0,5        

1) Observera att kostnader för parallellväg ej ingår utan måste beräknas separat. MML är därför i 
praktiken ännu dyrare i jämförelse med MLV. 

 
ATB Vinter standardklass k1 Vinter [kr/m] 
1 (ÅDT > 16000) 65 
2 (8000 < ÅDT < 16000) 45 
3 (2000 < ÅDT < 8000) 30 
4 (500 < ÅDT < 2000) 26 
5 (ÅDT < 500) 15 

 
I jämförelse med äldre version av EVA är inverkan av vägens ÅDT generellt sett större 
i beräkningsmodellen nu än tidigare, utom för smala vägar vid låga ÅDT. I den nya 
schablonen ansätts en grundkostnad då ÅDT går mot 0 även för smala vägar.  

 
3.2 Validitet och begränsningar 
Som alla modeller så gäller den ovan föreslagna schablonen bara under vissa förut-
sättningar. Genom att i tabellerna 8, 4, 5 och 1 återge förutsättningar för de olika 
vägtyperna ges en viss uppfattning om vilka komponenter som ingår bakom de redo-
visade kostnaderna. Vidare har det antagits att det är mer angeläget att ha högre 
precision i schablonen vid låga ÅDT för smala vägar medan det omvända gäller för 
motorvägar. Vidare gäller schablonerna för en medelväg i Sverige som kanske inte 
existerar. För vägar i Skåne eller norra Sveriges inland finns förutsägbara skillnader i 
kostnader som inte ingår i detta arbete men är hyggligt väl kända. Det finns alltid lokala 
förutsättningar som inte stämmer med den nyss nämnda svenska medelvägen. Till sist 
bör det påpekas att vi ständigt står inför förändringar i behov och metoder för underhåll. 
Det är svårt att ens på kort sikt förutsäga pris och behov. På längre sikt vet vi väldigt lite 
om utvecklingen för vägnätet i stort. 
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3.3 Korrigeringar 
Kostnader för dålig bärighet på belagda vägar hanteras schablonmässigt i EVA genom 
variabeln vägkonstruktionstyp. Variabeln påverkar DoU-kostnaderna genom multipli-
kation med totala DoU-kostnaden enligt tabell nedan. En rimlig invändning är att vinter-
väghållningen knappast påverkas i så hög grad av vägkonstruktionstyp för vanliga en- 
och tvåfältsvägar. För enkelhets skull multipliceras, precis som tidigare, variabeln väg-
konstruktionstyp med totala kostnaden för DoU. Värdet på KVäg har satts utifrån bedöm-
ning gjord i tidigare Effektsamband, men med justeringen att nya vägar är norm, dvs. 
satts till 1,0. Motivet till nivån på korrigeringen står att finna i att äldre vägar successivt 
med större sannolikhet närmar sig större åtgärder för att bl.a. öka bärigheten på vägar, 
brounderhåll eller säkerställa avvattning. 

Tabell 3  Korrigering av drift- och underhållskostnader med avseende på vägtyp. 

Vägkonstruktionstyp KVäg 

VÄG94, ATB Väg eller likvärdig 1,00 

BYA84 1,15 

Väg byggd mellan 1950 och 1984 1,20 

Väg byggd före 1950 (s.k. obyggd väg) 1,30 

 

Kostnader för produktionsstöd har i ASEK satts till 6 % för drift- och underhåll (dvs. 
alla kostnader multipliceras med faktorn 1,06). 
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4 Kostnader för vinterväghållning 
4.1 Framtagande av schablon 
Vinter 2003 (Vägverket Publikation, 2002:147) klassindelar vägar med avseende på 
trafikmängd i fem standardklasser. ATB Vinter 2003 (Vägverket Publikation, 2002:148) 
föreskriver funktion (friktion, ojämnhet), vilken situation som kräver åtgärd (snödjup) 
samt efter hur lång tid åtgärd ska vidtas (maxtid). Eftersom varje vinterstandardklass har 
en distinkt klassindelning med olika krav kan pris sättas för varje standardklass, utan att 
variationen kan förväntas vara särskilt stor inom respektive vinterstandardklass. I tabell 
4 redovisas priser. 

Tabell 4  Pris för vinterväghållning för olika standardklasser (k1
v). 

Standardklass ATB Vinter Pris Enhet 

1 (>16000Ådt) 65 [kr/m] 
2 (8000-16000Ådt) 45 [kr/m] 
3 (2000-8000Ådt) 30 [kr/m] 
4 (500-2000Ådt) 26 [kr/m] 
5 (<500Ådt) 15 [kr/m] 

 

Priserna ovan har satts med tanke på två körfält (1+1). Andra körfältsindelningar på-
verkar behovet av resurser. För att beräkna priset för andra körfältsindelningar än 1+1 
multipliceras priset för 1+1 med en multiplikator som redovisas i tabell 5 nedan. Som 
underlag för bedömning av resursbehovet för andra körfältsindelningar har VTI notat 
53-2004 och enkät 1999 använts (Ihs & Möller, 2005). För enkelhets skull har det an-
tagits att 2+2 körfält ger dubbla resursbehovet. När det gäller 3+3 är det tydligt att 
behovet inte är tre gånger så stort. Det är dock vanskligt att mer exakt kvantifiera hur 
mycket mer effektivitet som kan åstadkommas per körfält på 3+3-vägar. Behovet för 
2+1-vägar har även utretts i andra sammanhang (Brüde & Carlsson, 2005). Här kan 
längden på vägobjektet spela roll eftersom annan utrustning (plog) kan komma ifråga. 
För små vägar med enkla körfält har underlaget från enkäter 1999 använts. 

Tabell 5  Variation i pris med tanke på körfältsindelning (k0
v). 

Körfältsindelning Multiplikator 
1 0,55 

1+1 1 
2+1 1,7 
2+2 2 
3+3 2,9 

 

Kostnader för vinterväghållning skiljer sig åt i olika delar av landet. I verktyget 
Vännen07 multipliceras kostnaderna för enbart vinterväghållning i Mellersta zonen, 
som bildar norm, med 0,8 (Södra) 1,2 (Nedre Norra) 1,6 (Övre Norra). Schablonen i 
EVA är beräknad för Mellersta zonen för vinterväghållning. 
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4.2 Verifiering av schablon 
Enligt Vägverkets årsredovisning var utfallet för kostnaderna för vinterdrift under 2006 
1,98 Miljarder kronor. Baserat på data enligt bilaga 1 ger schablonen en årlig kostnad 
för vinterdrift på statliga vägnätet på 2,08 Miljarder kronor. Dessutom tillkommer kost-
nader för produktionsstöd om 6 % enligt schablon. Inga justeringar har gjorts av under-
liggande data för att uppnå denna siffra.  

I efterhand har det framkommit synpunkter på att breda vägar kräver mer resurser för 
snöröjning. Bred väg (2 kf >11,5 m) borde ha en multiplikator om 1,2, vilket även 
dämpar effekten av konvertering av breda vägar till 2+1. Vidare kommenteras att 2+1-
väg bör ha multiplikator 1,5 i standardklass 3–5, eftersom tandemkörning ej bör 
tillämpas. Utrymme för innovationer, t.ex. bredplogar, gör att kostnaderna kan kapas för 
vissa vägtyper. Det står dock bortom allt tvivel att vägar med flera körfält och plan-
skildhet kräver väsentligt mer resurser. 
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5 Kostnader för underhåll av beläggningar 
5.1 Framtagande av schablon 
Vännen07 har använts som grund. I Vännen07 beräknas kostnader för beläggnings-
underhåll på följande sex grunder: 

+ Trafikmängd per körfält (indata ÅDT samt tabell 7) 

+ Livslängd / åtgärdsintervall (tabell 6) 

+ Vägbredd (tabell 2.1) 

+ Åtgärdskostnad per kvm (tabell 6) 

+ Vid varannan åtgärd tillkommer 30 % kostnad för exempelvis justering 

+ Kostnader för säkerhet/avstängning tillkommer enligt modell nedan. 

Nedan redovisas grundantaganden i tabeller. Tabell 6 har remissats till ett flertal 
beläggningsexperter på VV och sedan har undertecknad gjort smärre justeringar för att 
få ett rimligt samspel kring kostnader för olika slitlager vid olika trafikmängder. 

Tabell 6  Livslängd hos slitlager vid olika ÅDT. Använda värden i fet stil. 

 ÅDT per körfält 

Slitlager 250 750 1 500 3 000 5 000 9 000 13 000 13 000– 

ABS (65 kr/m2) 15 15 15 13 11 9 7 5 
ABT (50 kr/m2) 17 15 12 10 9 6 4 2,5 
MJOG (40 kr/m2) 14 11 8 5 2 1 1 16 

 

I tabellen nedan bakas effekter in av t.ex. ökad spårbildning för 2+1-vägar, ojämn 
trafikfördelning mellan körfält samt att endast en del av körbanan åtgärdas vid varje 
beläggningsåtgärd. 

Tabell 7  Nämnare för division av trafikmängden till ÅDTap per körfält med avseende på 
nedbrytning av beläggning. 

Körfältsindelning Nämnare 
1 2 

1+1 2 
2+1 2 
2+2 3 
3+3 5 

 

Kostnader för avstängningar och andra åtgärder för säkerhet har bedömts utifrån data 
från arbetet med VST:s strategiska plan. Kostnader för dessa åtgärder läggs på kostna-
den för beläggning som ett procentuellt tillägg, KTMA, som beräknas enligt följande 
modell: 

24000  ÅDT omK

24000  ÅDT2000 omÅDTK

2000  ÅDT omK

TMA

TMA

TMA

>=

<<⋅+=

<=

%45
22000%35%10

%10

 

KTMA 
45% 

10% 
ÅDT 
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De totala kostnaderna för beläggningsunderhåll som redovisas från Vännen07, bilaga 2, 
är därmed kostnader för slitlager multiplicerat med (1+KTMA). Baserat på detta underlag 
har ansatser gjorts enligt formen k0 + k1*ÅDTk2 för varje vägtyp. Observera att hänsyn 
har tagits till diskonteringsränta vid beräkning av årskostnad. 

 
5.2 Verifiering av schablon 
Enligt Vägverkets årsredovisning var utfallet för kostnaderna för beläggningsunderhåll 
under år 2006 2,39 miljarder kronor. Baserat på data enligt bilaga 1 ger schablonen en 
årlig kostnad för beläggningsunderhåll på statliga vägnätet på 2,26 miljarder kronor. 
Dessutom tillkommer kostnader för produktionsstöd om 6 % enligt schablon (totalt 
2,39 Mkr). Inga justeringar har gjorts av underliggande data för att uppnå denna siffra 
(trots den osannolika likheten på tredje decimalen).  

I detta fall blir jämförelsen mellan beräkningar utifrån schabloner enligt EVA och VV:s 
årsredovisning missvisande eftersom schablonerna förutsätter en diskonteringsränta om 
4 % och VV:s årsredovisning anger kostnader efter verkligt utfall utan diskontering. En 
noggrannare kontroll av hur stora årskostnader EVA schablonerna skulle ge efter en 
konvertering till 0 % diskonteringsränta är arbetsamt att ta fram men ligger 5–15 % 
högre än aktuell schablon. Detta indikerar att nuvarande medelstilldelning är otillräcklig 
för att bibehålla Status Quo, vilket överensstämmer med gängse studier och uppfatt-
ningar. 

Precisionen i schablonen kan väsentligt ökas om körfältsbredd kan tas med i beräk-
ningarna. 
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6 Kostnader i kategorin övrigt 
6.1 Framtagande av schablon 
I kategorin övrigt ingår i princip alla kostnader för drift- och underhåll som inte ryms 
inom vinterdrift- och beläggning eller kan räknas som produktionsstöd. Kostnader för 
färjedrift och grusvägar ingår heller inte. För att få transparens i bedömningarna av 
kostnaderna inom denna aparta samling har en uppdelning gjorts i tre underkategorier: 

A. Bro och tunnel 

B. Vägmarkeringar, belysning 

C. Sidoområde, sidoanläggningar, ITS. 

Anledningarna till denna uppdelning är flera. Dels speglar de olika grad av kunskap 
bakom kostnaderna, dels varierar inslaget av broar och tunnlar starkt mellan olika 
objekt. Ur samhällsekonomisk synvinkel i tidiga förstudieskeden är det viktigt få med 
en schablonkostnad för alla poster, särskilt i Samkalk. Tanken är att schablonernas 
utformning ska möjliggöra individuella justeringar för enskilda vägobjekt för att bättre 
spegla inslaget av broar, tunnlar och ITS. För respektive underkategori karakteriseras 
underlaget såsom: 

A. Bro och tunnel: Data ur BaTMan för hela brobeståndet uppdelat på regioner 
och nationella respektive övriga vägar samt total budget för drift- och underhåll 
av broar. Inslaget av broar och tunnlar varierar starkt mellan olika vägobjekt. 

B. Vägmarkeringar, belysning: Underlag finns i Vännen07. Precisionen kan för-
bättras men ger förmodligen hyggliga uppskattningar på åtgärdsnivå. För 
belysning är det faktiska inslaget för olika vägtyper osäkert.  

C. Sidoområde, sidoanläggningar, ITS: Pris- och åtgärdsunderlag saknas för 
sidoområde och sidoanläggningar men data skall föras in i Vännen07. För ITS 
finns priser. Volymerna av de olika komponenterna för olika vägtyper är 
okända.  

Som framgår av ovan är fördelningen av Vägverkets kostnader enligt årsredovisning för 
underkategori C mycket osäker, medan för underkategori A och B en rimlig nivå på 
precision kan förväntas uppnådd. För underkategori C har istället antagits att betalnings-
viljan borde vara fördelad mellan olika vägtyper på samma sätt som för andra kostnader 
(kostnader för broar och belysning har exkluderats i vägningen, medan räcken ingår).  

Med ovan nämnda förutsättningar har ansatser gjorts enligt formen k0 + k1*ÅDTk2 för 
varje vägtyp. 
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Tabell 8  Antaganden som grund till kategori  övrigt samt andelar av underkategori A, 
B och C. 

Övrigt Andelar ingående i 
posten övrigt  
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Motorväg 6 kf Landsbygd 3+3 10/20/20 – 15/4 30/4 45 28 27 
Motorväg 4 kf Landsbygd 2+2 15/35 – 15/2 30/4 46 29 26 
Motorväg 6 kf Tätort 3+3 10/20/20 JA 15/4 30/4 40 40 19 
Motorväg 4 kf Tätort 2+2 15/35 JA 15/2 30/4 41 41 18 
Flerfältsväg 6 kf Tätort 3+3 10/20/20 JA 15/4 10/4 43 42 14 
Flerfältsväg 4 kf Landsbygd 2+2 15/35 – 15/2 10/4 25 34 41 
Flerfältsväg 4 kf Tätort 2+2 15/35 JA 15/2 10/4 41 45 13 
MML 2+1  2+1 50 1 – 15/0.5 20/4 18 33 49 
MLV 2+1  2+1 50 1 – 15/0.5 20/4 22 37 41 
Räfflad mittremsa 2+1 2+1 50 1 – 15/0.5 20/4 26 49 25 
2kf bred (>11,5 m)  1+1 50 2 – 15/1 10/2 28 18 54 
2kf normal (6,7–11,5 m) LB 1+1 50 – 15/1 10/2 27 23 50 
2kf normal (6,7–11,5 m) Tätort 1+1 50 JA 15/1 10/2 52 31 18 
2kf smal (<6.7 m)  1+1 50 – 15/1 10/2 34 20 46 

 
6.2 Verifiering av schablon 
Enligt Vägverkets årsredovisning var utfallet för kostnaderna för vinterdrift under 2006 
drygt 2 miljarder kronor (2,25 enligt uppskattning baserad på VV årsred.). Baserat på 
data enligt bilaga 1 ger schablonen en årlig kostnad för posten övrigt för statliga väg-
nätet på 1,9 miljarder kronor. Justeringar har gjorts avseende underkategori C för att 
uppnå denna siffra. Dessutom tillkommer kostnader för produktionsstöd om 6 % enligt 
schablon. Detta medför att årsredovisning och schablon matchar i nivå.  

Kritik har framkommit som anser att övriga kostnader är lägre för 2+1-vägar i jäm-
förelse med breda vägar. Här sätts antaganden på riksnivå i konflikt med relativ be-
dömning av enskilda objekt, t.ex. vid konvertering av 13 m väg till 2+1. Anledningen är 
att 2+1-vägar antagits sammanfalla med en högre standard på väganläggningen i jäm-
förelse med bred väg. Om en given väg >13 m konverteras till 2+1 påverkas sannolikt 
inte flertalet av posterna i kategorin övrigt på motsvarande sätt, utan att den relativa 
skillnaden blir avsevärt mindre om inga andra standardhöjningar görs (belysning, 
planteringar osv.). 
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7 Modell för högre kostnader för beläggningsunderhåll vid 
begränsande bärighet 

Ovanpå ovanstående ökade kostnader för äldre vägar kan kostnader för beläggnings-
underhåll uppkomma pga. väsentligt ökad trafik. Om en väg dimensionerats för en viss 
trafikmängd och denna trafikmängd överskrids tidigare än beräknat kan den ökade kost-
naden för beläggningsunderhåll bedömas utifrån gängse modeller för dimensionering av 
vägöverbyggnader. Observera att äldre vägar har getts en viss förstärkning vid återkom-
mande beläggningsunderhåll. Det är således endast vägar som erhållit trafikökningar 
utöver det vanliga som avses nedan.  

Grundantagandena är följande: 

+ Vägen ska hålla Status Quo och uppfylla VV Underhållsstandard 

+ Vägen ska vara dimensionerad för Ntot antal ekvivalenta 10 tons standardaxlar 
enligt ATB Väg eller motsvarande för en period om 20 år alternativt hålla en 
standard som motsvarar den som förväntas på vägnätet 

+ Dubbdäcksslitage, spårbildning från tung trafik eller sprickbildning av tung 
trafik är utlösande faktorer för underhåll 

+ Kostnaden per åtgärd är oberoende av hur ofta den utförs på varje objekt. 

Det antal axelpar, aptot, eller Ntot som passerar under ett åtgärdsintervall, t (år), och 
således anses som dimensionerande är: 

365⋅⋅= tÅDTap aptot  

365⋅⋅⋅⋅= tBAÅDTNtot   (A = andel tung trafik, B = antal standardaxlar per tungt 
fordon) 

Om trafiken ökar medan trafikmängden (aptot eller Ntot, beroende på vad som utlöser 
underhåll) mellan åtgärder hålls konstant reduceras åtgärdsintervallet på följande sätt (i 
indikerar nya förhållanden):  

365⋅⋅= ii
aptot tÅDTap  ⇒ i

ap

api

ÅDT
tÅDT

t
⋅

=  

365⋅⋅⋅⋅= ii
tot tBAÅDTN   ⇒ iii

i

BAÅDT
tBAÅDT

t
⋅⋅

⋅⋅⋅
=  

Om kostnaden per åtgärd är densamma och endast åtgärdsintervallet påverkar livs-
cykelkostnaden blir den nya årskostnaden för beläggning, Kbel

i följande: 

beli
i
bel K

t
tK ⋅=    där  enligt ordinarie modell belkbelbel

bel ÅDTkkK 2
10 ⋅+=

Detta ger i sin tur att den nya årskostnaden efter trafikökning, med antagandet att endast 
den rörliga delen av beläggningsunderhållet påverkas: 

ÅDT
ÅDTÅDTkkK

i
kbelbel

bel

bel

⋅⋅+= 2
10  

I fall som dessa, när vägen kommer att ta trafik betydligt över vad den är dimensionerad 
för, erhålls därmed följande samband för kostnaderna för drift- och underhåll:  
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Väg
årb

årpk
årb

belbelk
årp

öövv KPSSF
ÅDT
ÅDT

ÅDTkkÅDTkkkkK
belö

⋅⋅⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅⋅++⋅++⋅=

_

_
_10_1010
22  

 [kr/m/år]   

där ÅDTb_år är trafikmängden vägen är dimensionerad för, inklusive antagen trafik-
ökning. ÅDTp_år är prognosårets ÅDT_ap.  

Om andelen tung trafik väsentligt ökar och därmed påverkar vägens nedbrytning ska 
trafikökningen bedömas utifrån den procentuella ökningen av tung trafik.  

I kalkylverktyget EVA-Vännen07 finns möjlighet att beräkna kostnader enligt formeln 
under flik EVA, avsnitt C ”Ökade DoU-kostnader pga. högre ÅDT än avsett vid 
dimensionering” (cell G32), se vidare manual för verktyget. För mer exakta bedöm-
ningar av kostnader för dålig bärighet bör förstärkningsprojektering göras.  

Exempel:  

En befintlig normal väg med 4 000 ÅDT får efter en åtgärd i vägnätet 6 000 ÅDT. Detta 
är en 50 %-ig ökning av trafiken. Således blir den kostnaden för beläggningsunderhållet 
    k1bel ⋅ 6 000 ⋅ 4 000k2bel-1 = k1bel ⋅ 6 000 ⋅ 4 000k2bel/4 000 = 1,50 ⋅  k1bel ⋅ 4 000k2bel 
dvs. en 50 %-ig ökning av kostnaden för beläggningsunderhåll. Kostnaderna för 
kategorierna Övrigt och Vinterväghållning beräknas för ÅDT 6 000 på vanligt sätt (här 
skiljer sig inte ekvationerna). 

Om samtidigt andelen tung trafik ökar från 10 % till 12 % och spårbildningen och 
bärigheten bedöms som låg, kommer kostnaden för beläggningsunderhållet att öka med  
    1,5 ⋅ (12/10) = 1,5 ⋅ 1,2 = 1,8  

dvs. en 80 %-ig ökning av kostnaden för beläggningsunderhåll. 
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8 Kostnader för räcken 
Kostnader för räcken ingår inte i drift- och underhållsschablonerna. Däremot har arbete 
utförts under projektets gång som sedan överförts till annan del i Effektsamband. Dess-
utom ingår kostnader för räcken i den totala kostnad för varje vägtyp som använts för att 
bedöma hur stor del av de dåligt definierade utgifterna i VV:s årsredovisning som ska 
bäras av respektive vägtyp, se avsnitt 5.1, delkategori C. 

Underlaget har utgjorts av preliminära uppgifter från ett doktorandprojekt av Hawzheen 
Ahmed, Högskolan Dalarna. Baserat på underlaget har undertecknad gjort bedömningen 
att stålvajerräcken kostar 3,0 kr per miljoner fordonsmeter (kkr/Mfkm) samt att W-
profilräcken kostar 0,81. För 2+1-vägar med mittseparering med stålvajerräcken är 
kostnaderna för räckeslagningar signifikanta för samhället. Eftersom kostnaden för 
räckeslagningar förmodligen dämpas vid högre ÅDT och större volymer lagningar så 
har kostnadssambandet omformats till den allmänna formen för DoU-schabloner enligt 
att k1 = 0,04 och k2 = 0,7, dvs.  

7,004,0 ÅDTKräcke ⋅=    (för 2+1-vägar med mittseparering med stålvajer) 

Av ovanstående kostnad står väghållaren för 25 % av kostnaderna för räcken. Resten 
täcks av fonder och försäkringar. Denna procentsats baseras dels på doktorandprojektets 
uppgifter, dels på uppgifter från tidigare utredningar om 2+1-vägar. Det bör tilläggas att 
E4 Ljungby ingick i underlaget och att dygnet-runt jour tillämpades för räckeslagningar, 
vilket skruvade upp väghållarens egna utgifter. Därför kan 25 % uppfattas som lågt i 
förhållande till andra uppgifter som tidigare figurerat. 
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9 Fortsatt utveckling och behov 
Förbättrade strukturer behövs inom Vägverket för att bättre hantera frågor kring LCC. 
LCC är ett mycket omfångsrikt begrepp och bör genomsyra hela anläggningsbranschen. 
Det betyder att acceptabla målnivåer för Sveriges transportpolitiska mål (sex delmål om 
tillgänglighet, regional utveckling, jämställdhet, transportkvalitet, trafiksäkerhet och 
miljö) ska uppnås till lägsta möjliga LCC. Konkret är det mycket svårt att bedöma LCC 
inom alla dessa områden. En struktur är nödvändig för att fånga och bedöma kostnader, 
åtgärdsbehov, livslängder, nyttor osv. Utan struktur och kopplingar till ekonomisystem, 
uppföljningssystem, dimensioneringssystem, PMS osv., är det mycket svårare att göra 
rimliga bedömningar. 

Ramar för bedömningsgrunder som ska tillämpas inom LCC vid optimering av tekniska 
detaljer är viktiga. De samhällsekonomiska riktlinjerna i ASEK bör kompletteras med 
andra riktlinjer så att långsiktigt hållbara lösningar erhålls, både ur ett trafikpolitiskt och 
ett budgetekonomiskt synsätt. Budgetrealism är tyvärr inte alltid förenlig med samhälls-
ekonomiska kalkyler. Vi måste ställa oss frågan om våra tekniska lösningar är möjliga 
att förvalta på lång sikt. 

För att göra bedömningar från de översta övergripande nivåerna i de samhällsekonomi-
ska kalkylerna i förstudier, t.ex. EVA, ned till specifika tekniska lösningar i senare 
skeden är det lämpligt att systemen kommunicerar med varandra och har liknande 
struktur. På så vis kan effekter av olika tekniska lösningar på t.ex. trafikanter, samhälle, 
energiåtgång eller andra viktiga faktorer analyseras i samma system. Systemet bör då 
byggas upp enligt ett modultänkande där uppgifter för olika moduler klart definieras, så 
att t.ex. moduler för vägöverbyggnadsdimensionering inkl. förstärkning, vägunderhålls-
planering och effektsamband avseende vägytan hänger ihop.  

Om de övergripande systemen ligger långt in i framtiden bör enklare verktyg för LCC-
bedömning utvecklas och finnas tillgängliga. Vännen07 är ett sådant hjälpmedel som 
dock kräver fortlöpande uppdatering, om än i liten skala. Ju mer engagemang och arbete 
som läggs ner i detta verktyg, desto kraftfullare kommer det att bli. 
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Bilaga 1 

Sidan 1 (1) 

 
Vägdata för statliga vägnätet som använts för verifiering av schabloner. 
 
Vägarnas längd, bredd och genomsnitts-ÅDT. 

Hastighet Vägbredd L mil ÅDT  
50 <5,6 215 382  

 5,6–6,6 248 965  
 6,7–10 183 2 498  
 10– 17 7 394  
    Belagd andel: 

70 <5,7 3 897 167 1 732 
 5,7–6,6 1 598 625  
 6,7–7,9 226 1 719  
 8,0–10 146 3 284  
 10– 64 7 353  
     

90 5,7–6,6 1 206 732  
 6,7–7,9 388 1 904  
 8,0–10 617 2 996  
 10,1–11,5    
 >11,5+ml 223 7 157  
     

110 5,7–6,6 167 488  
 6,7–7,9 48 841  
 8,0–10 109 1 103  
 >11,5 111 5 243  
 ml 18 8 657  
     

90 MV 7 39 534  
110 MV 118 17 380  

     
 tot 9 606   

 

Fördelning av vägkonstruktionstyper på olika vägbredder. 
 Väg94/ATB Bya84 1950–83 Icke byggd 

<5,6 2 000 3 333 8 175 16 787 
5,7–6,6 1 400 2 333 21 000 7 457 
6,7–7,9 245 408 6 500 1 297 
8,0–10 245 408 8 067 0 
>10 330 550 3 450 0 
MV 510 850   
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Bilaga 2 

 Sidan 1 (3) 

 

Kostnader för olika vägtyper från simulering i Vännen07 (årskost kr per m). 
ÅDT 

25
0 

50
0 

1 
00

0 

2 
00

0 

4 
00

0 

6 
00

0 

8 
00

0 

10
 0

00
 

12
 0

00
 

14
 0

00
 

16
 0

00
 

18
 0

00
 

20
 0

00
 

5. Motorväg 6kf, landsbygd 123 123 163 183 233 236 260 307 310 314 348 410 448

belägg 52 52 60 73 97 100 124 128 131 134 169 173 177

vinter 44 44 75 75 87 87 87 131 131 131 131 189 189

övr 28 28 28 35 49 49 49 49 49 49 49 49 83

5. Motorväg 4kf, landsbygd 86 86 121 128 162 178 180 231 233 236 269 312 339

belägg 34 34 46 47 63 79 81 102 105 107 140 143 147

vinter 30 30 52 52 60 60 60 90 90 90 90 130 130

övr 23 23 23 29 39 39 39 39 39 39 39 39 63

5. Motorväg 6kf, tätort 271 271 311 332 381 384 409 456 459 462 497 558 596

belägg 52 52 60 73 97 100 124 128 131 134 169 173 177

vinter 44 44 75 75 87 87 87 131 131 131 131 189 189

övr 176 176 176 184 197 197 197 197 197 197 197 197 231

5. Motorväg 4kf, tätort 183 183 217 224 258 274 276 327 330 332 365 409 436

belägg 34 34 46 47 63 79 81 102 105 107 140 143 147

vinter 30 30 52 52 60 60 60 90 90 90 90 130 130

övr 119 119 119 125 135 135 135 135 135 135 135 135 159

4. Flerfältig tätortsgata 6kf 262 262 302 321 364 366 391 438 441 444 479 541 569

belägg 52 52 60 73 97 100 124 128 131 134 169 173 177

vinter 44 44 75 75 87 87 87 131 131 131 131 189 189

övr 167 167 167 173 179 179 179 179 179 179 179 179 204

4. Flerfältig tätortsgata 4kf 174 174 208 213 240 256 258 309 312 314 347 391 408

belägg 34 34 46 47 63 79 81 102 105 107 140 143 147

vinter 30 30 52 52 60 60 60 90 90 90 90 130 130

övr 110 110 110 114 117 117 117 117 117 117 117 117 132

3. Motortrafikled 2kf (äldre) 71 78 101 121 146 164 166 220 223 226 229 312 328

belägg 31 37 42 58 71 89 92 120 123 126 129 178 182

vinter 26 26 44 44 51 51 51 77 77 77 77 111 111

övr 15 15 15 18 24 24 24 24 24 24 24 24 36

9. Vanlig 2-fältsväg >11.5 m 52 58 73 90 107 124 126 167 170 173 175 240 251

belägg 28 34 39 54 65 82 84 110 113 116 118 163 167

vinter 15 15 26 26 30 30 30 45 45 45 45 65 65

övr 8 8 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 19

9. Vanlig 2-fältsväg 6.7-11.5 44 48 63 75 89 101 103 137 139 141 143 195 205

belägg 21 25 28 39 47 60 61 80 82 84 86 118 121

vinter 15 15 26 26 30 30 30 45 45 45 45 65 65

övr 8 8 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 19

9. Vanlig 2-fältsväg tätort 86 90 104 117 131 143 145 179 181 183 185 237 247

belägg 21 25 28 39 47 60 61 80 82 84 86 118 121

vinter 15 15 26 26 30 30 30 45 45 45 45 65 65

övr 50 50 50 52 53 53 53 53 53 53 53 53 61
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Bilaga 2 

Sidan 2 (3) 
9. Vanlig 2-fältsväg <6.7 m 39 42 55 65 77 86 88 117 118 120 121 166 175

belägg 16 19 21 29 35 45 46 60 62 63 65 89 91

vinter 15 15 26 26 30 30 30 45 45 45 45 65 65

övr 8 8 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 19

10. Mötesfri landsväg 2+1 71 78 101 121 146 164 166 220 223 226 229 312 328

belägg 31 37 42 58 71 89 92 120 123 126 129 178 182

vinter 26 26 44 44 51 51 51 77 77 77 77 111 111

övr 15 15 15 18 24 24 24 24 24 24 24 24 36

11. Mötesfri Motortrafikled 
2+1 71 78 101 121 146 164 166 220 223 226 229 312 328

belägg 31 37 42 58 71 89 92 120 123 126 129 178 182

vinter 26 26 44 44 51 51 51 77 77 77 77 111 111

övr 15 15 15 18 24 24 24 24 24 24 24 24 36

12. Fyrfältsväg landsbygd 80 80 114 119 149 165 167 218 221 223 256 300 317

belägg 34 34 46 47 63 79 81 102 105 107 140 143 147

vinter 30 30 52 52 60 60 60 90 90 90 90 130 130

övr 16 16 16 20 26 26 26 26 26 26 26 26 41

Räfflad mittremsa 2+1 80 80 114 119 150 164 166 215 218 220 251 294 313

belägg 31 31 42 44 58 73 75 94 96 99 129 132 135

vinter 30 30 52 52 60 60 60 90 90 90 90 130 130

övr 19 19 19 24 31 31 31 31 31 31 31 31 48

 

ÅDT 

22
 0

00
 

24
 0

00
 

30
 0

00
 

35
 0

00
 

40
 0

00
 

45
 0

00
 

50
 0

00
 

60
 0

00
 

5. Motorväg 6kf, landsbygd 452 452 502 502 502 581 581 581

belägg 181 181 231 231 231 310 310 310

vinter 189 189 189 189 189 189 189 189

övr 83 83 83 83 83 83 83 83

5. Motorväg 4kf, landsbygd 342 342 394 394 487 487 487 487

belägg 150 150 201 201 294 294 294 294

vinter 130 130 130 130 130 130 130 130

övr 63 63 63 63 63 63 63 63

5. Motorväg 6kf, tätort 600 600 650 650 650 729 729 729

belägg 181 181 231 231 231 310 310 310

vinter 189 189 189 189 189 189 189 189

övr 231 231 231 231 231 231 231 231

5. Motorväg 4kf, tätort 439 439 490 490 583 583 583 583

belägg 150 150 201 201 294 294 294 294

vinter 130 130 130 130 130 130 130 130

övr 159 159 159 159 159 159 159 159

4. Flerfältig tätortsgata 6kf 573 573 623 623 623 702 702 702

belägg 181 181 231 231 231 310 310 310

vinter 189 189 189 189 189 189 189 189

övr 204 204 204 204 204 204 204 204
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Bilaga 2 

 Sidan 3 (3) 
4. Flerfältig tätortsgata 4kf 411 411 463 463 556 556 556 556

belägg 150 150 201 201 294 294 294 294

vinter 130 130 130 130 130 130 130 130

övr 132 132 132 132 132 132 132 132

3. Motortrafikled 2kf (äldre) 332 332 418 418 418 418 418 418

belägg 186 186 271 271 271 271 271 271

vinter 111 111 111 111 111 111 111 111

övr 36 36 36 36 36 36 36 36

9. Vanlig 2-fältsväg >11.5 m 254 254 333 333 333 333 333 333

belägg 170 170 249 249 249 249 249 249

vinter 65 65 65 65 65 65 65 65

övr 19 19 19 19 19 19 19 19

9. Vanlig 2-fältsväg 6.7-11.5 208 208 265 265 265 265 265 265

belägg 124 124 181 181 181 181 181 181

vinter 65 65 65 65 65 65 65 65

övr 19 19 19 19 19 19 19 19

9. Vanlig 2-fältsväg tätort 249 249 307 307 307 307 307 307

belägg 124 124 181 181 181 181 181 181

vinter 65 65 65 65 65 65 65 65

övr 61 61 61 61 61 61 61 61

9. Vanlig 2-fältsväg <6.7 m 177 177 220 220 220 220 220 220

belägg 93 93 136 136 136 136 136 136

vinter 65 65 65 65 65 65 65 65

övr 19 19 19 19 19 19 19 19

10. Mötesfri landsväg 2+1 332 332 418 418 418 418 418 418

belägg 186 186 271 271 271 271 271 271

vinter 111 111 111 111 111 111 111 111

övr 36 36 36 36 36 36 36 36

11. Mötesfri Motortrafikled 
2+1 332 332 418 418 418 418 418 418

belägg 186 186 271 271 271 271 271 271

vinter 111 111 111 111 111 111 111 111

övr 36 36 36 36 36 36 36 36

12. Fyrfältsväg landsbygd 321 321 372 372 465 465 465 465

belägg 150 150 201 201 294 294 294 294

vinter 130 130 130 130 130 130 130 130

övr 41 41 41 41 41 41 41 41

Räfflad mittremsa 2+1 316 316 363 363 449 449 449 449

belägg 138 138 186 186 271 271 271 271

vinter 130 130 130 130 130 130 130 130

övr 48 48 48 48 48 48 48 48
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