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Förord 
Vägverket (VV) har ett avancerat dataprogram, EVA, för samhällsekonomiska kalkyler 
i samband med nybyggnationer eller förbättringsåtgärder. Denna rapport belyser 
möjligheten att komplettera kalkylerna med en känslighetsanalys för att ge utredaren en 
möjlighet att bedöma under vilka förutsättningar ett projekt blir extra lönsamt eller 
förlorar sin attraktivitet. 

Projektet har pågått sedan 2004 och undertecknad har haft möjlighet att sätta sig in i 
VV:s kalkyler, bl.a. genom deltagande i VV:s EVA-utbildning 7–9 mars 2005 i 
Borlänge. Projektet drevs i Borlänge på VTI:s enhet för transportekonomi där Gunnar 
Isacsson var ett viktigt bollplank för undertecknad. 

Peter Palholmen och Stina Hedström har varit de huvudsakliga kontaktpersonerna på 
Vägverket. Båda handläggarna har visat stor förståelse för förseningar i projektet, inte 
minst när undertecknad lämnade VTI:s enhet för transportekonomi i Borlänge och 
tillträdde tjänsten som forskningschef för VTI:s enhet för trafiksäkerhet i Linköping 
sommaren 2006. 

 

Linköping 16 augusti 2007 

 

Fridtjof Thomas 
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Förkortningar och symboler 
 
~ Matematisk symbol: ”är fördelat som”. 

∝  Matematisk symbol: ”är proportionell mot”. 

f(x, y) Matematisk symbol: funktion med argumenten x, y, … . 

ε Slumpfel i en regressionsmodell (del som inte förklaras). 

kβββ ,,, 10 K  Koefficienter i en regressionsmodell. 

  

N(a, b²) Normalfördelning med väntevärde a och standardavvikelse b. 

U(a, b) Likformig fördelning i intervallet [a, b]. 

  

a Korsning: Faktor som beror på korsningstyp och trafikmiljö. 

AF Allvarlighetsföljd (antal svårt skadade och dödade per polisrapp. olycka). 

mfA  Korsning: Antal olyckor motorfordon. 

ap/d Axelpar per dygn. 

b Korsning: Faktor som beror på korsningstyp och trafikmiljö. 

c Korsning: Faktor som beror på korsningstyp och trafikmiljö. 

CO2 Koldioxid. 

DDS Dödade och svårt skadade. 

kg Kilogram (viktmått). 

kr Svenska kronor (valuta). 

l Liter (volymmått). 

lbs Lastbil med släp (även ls). 

lbu Lastbil utan släp (även lu). 

ls Lastbild med släp (även lbs). 

lu Lastbil utan släp (även lbu). 

Mkr Miljoner svenska kronor (valuta). 

NNK Nettonuvärdeskvot. 

NOx Kväveoxid. 

NPV Net Present Value. 

Ok Olyckskvot (antal polisrapporterade olyckor per miljon axelparkilometer). 
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pb Personbil (även pbil). 

pbil Personbil (även pb). 

pers. Personer. 

tQ  Korsning: Totalt inkommande ådt. 

sQ  Korsning: Inkommande sekundärvägsådt. 

SF Skadeföljd (antal skadade inkl. dödade per polisrapporterad olycka). 

SO2 Svaveldioxid. 

tim Timme. 

VOC Kolväten (volatil organic compound). 

ådt, ÅDT Årsdyngsmedeltrafik (anges i antal fordon eller axelpar). 
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Att systematisera objektspecifik osäkerhet i EVA-kalkyler – diskussion och 
exempel 
av Fridtjof Thomas 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
I samband med nybyggnation och förbättring av väginfrastrukturen upprättar Vägverket 
(VV) samhällsekonomiska kalkyler med hjälp av ett omfattande datorprogram kallat 
EVA. I dessa beräkningar sammanförs ett stort antal faktorer för att erhålla 
nettonuvärdeskvoten (NNK) för olika typer av projekt. Många av dessa faktorer är 
osäkra och det är därför önskvärt att analysera känsligheten i EVA-kalkylerna med 
avseende på möjlig variation i ingångsvärdena (de ingående parametrarna). 

Denna rapport beskriver tre olika angreppssätt för att utföra känslighetsanalyser av 
EVA-kalkyler. Enkla exempel förtydligar hur tankesättet appliceras på VV:s 
effektsamband. 

Först beskrivs den populära ”en faktor åt gången-metoden”, där en enda faktor i 
kalkylen ändras och den korresponderande ändringen i NNK:n observeras. En väsentlig 
begränsning av denna metodik är att eventuella interaktioner mellan olika faktorer inte 
kan upptäckas när enskilda faktorer varieras på ett sekventiellt sätt. 

Det är önskvärt att kunna bedöma känsligheten i en EVA-kalkyl med avseende på ett 
större antal faktorer där man hanterar situationen att vissa faktorer interagerar med 
varande, dvs. att faktorer kan förstärka eller motverka varandra. Monte Carlo-metoden 
öppnar för denna möjlighet. Denna metod nyttjar datorkraften för att räkna igenom ett 
stort antal kalkyler med slumpmässigt valda ingångsvärden för kalkylfaktorerna, där 
användaren styr över tillhörande statistiska fördelningar för ingångsvärdena. Metoden 
kräver ett mycket stort antal EVA-körningar som medför omfattande numeriska 
beräkningar. Därutöver kräver metoden ett mycket gediget förarbete med avseende på 
rimliga statistiska fördelningar för de viktigaste kalkylfaktorerna om Monte Carlo-
metodikens potential skall utnyttjas fullt ut. 

Det tredje sättet att utföra känslighetsanalyser bygger på ett fåtal EVA-körningar där ett 
antal faktorer varieras i varje enskild körning. Antalet körningar kan hållas begränsade 
genom att välja kombinationer av faktorer på ett uttänkt sätt, som bygger på den 
omfattande litteraturen kring statistisk design av experiment. Jämfört med enstaka 
kalkyler består merarbetet för utredaren i att välja ett antal faktorer som lämpligen bör 
ingå i en känslighetsanalys samt att specificera rimliga undre och övre gränser för dessa 
faktorer. Därefter kan analysen utföras helt automatiserat med hjälp av ett mycket 
begränsat antal EVA-körningar. Även om en sådan automatisering inte är 
implementerad i dagsläget är detta förfarande praktiskt användbart och exemplifieras 
här med hjälp av en fullskalig fallstudie. Fallstudien har utförts med hjälp av EVA 
version 2.34. 

En sammanfattande bedömning av en faktor åt gången-metoden, Monte Carlo-metoden 
och metoden som bygger på statistisk experimentell design är att den sistnämnda är 
synnerligen intressant för VV:s kalkyler. Denna metod hanterar situationen att faktorer 
kan förstärka eller motverka varandra, kräver ej omfattande merarbete av utredaren och 
nöjer sig med ett fåtal EVA-körningar. Utvärderingen av dessa körningar kan i princip 
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automatiseras och utredaren behöver därför inte användar tid för att köra EVA manuellt 
såsom vi har gjort i exemplet för denna rapport. 
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Investigating object specific uncertainty in cost-benefit studies for road 
infrastructure projects: discussion and examples 
by Fridtjof Thomas 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The Swedish Road Administration (SRA) performs cost-benefit studies for road 
infrastructure projects utilizing a specialized computer program known by its Swedish 
acronym EVA. A large number of factors build the basis for the derivation of the ratio 
between a project’s net present value and its cost. Many of these factors are uncertain 
and it is therefore desirable to investigate a project’s sensitivity with respect to realistic 
variation in these factors. 

This report describes three possible approaches to accomplish sensitivity studies of the 
SRA’s cost-benefit studies. A simple example explains how these approaches are 
applied in the context of the SRA’s cost-benefit studies. First, the popular one-factor-at-
a-time method is described. The value of one single factor is altered and the 
corresponding change in the ratio between a project’s net present value and its cost is 
observed. A major limitation of this approach is that possible interaction between 
various factors cannot be detected when individual factors are sequentially altered. 

It is desirable to investigate EVA output with respect to variation of a larger number of 
factors and to allow for interaction of these factors. The method of Monte Carlo 
simulation allows for this possibility. This method uses brute force computational 
power to calculate a large number of outcomes based on randomly altered values for the 
included factors. This method requires a large number of simulation runs in EVA which 
is very tedious and not feasible with the current implementation of EVA. Moreover, 
Monte Carlo simulation necessitates substantial effort to specify the multivariate 
stochastic distribution of considered factors. It is generally not possible to specify 
univariate distributions for each single factor if the Monte Carlo simulation is to reflect 
the resulting variability in the ratio between a project’s net present value and its cost. 
This is so because a multivariate distribution cannot be represented by only the marginal 
distributions for all of its variables except in very special cases. We emphasize this 
point by a simple example where the variability of the outcome depends on the 
correlation between two factors with unchanged univariate distributions. It is generally 
very difficult to assess multivariate distributions and it is consequently difficult to 
utilize the full potential of the Monte Carlo technique. 

We suggest therefore that the SRA’s sensitivity studies are based on few simulation 
runs where the factors are altered simultaneously in each run. The number of runs is 
kept low by appropriate selection of factor combinations in each run, utilizing statistical 
design theory for experiments. The so obtained “observations” are used to estimate a 
response surface, which is essentially a simplified regression relationship between the 
factors that matter in the context and the resulting ratio between a project’s net present 
value and its cost. Compared to cost-benefit studies without sensitivity analysis the 
additional work load for an investigator is in determining upper and lower limits for the 
factors that are to be included in the sensitivity study. The here described procedure can 
thereafter be carried out fully automatically. But also without a ready routine for this 
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step the required computations are feasible as we demonstrate in a case study of a true 
project. 

The recommended method that utilizes statistical design for experiments in order to 
determine response surfaces has several desirable properties. The method handles 
possible interaction between factors, requires from the investigator merely the 
determination of reasonable upper and lower bounds for included factors, and does not 
require a large number of simulation runs. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Med publikationsserien Effektsamband 2000 (SNRA 2001a) har Vägverket (VV) lanserat ett
hjälpmedel i planeringsarbetet för bl.a. nybyggnation och förbättring av väginfrastrukturen.
Effektsamband 2000 riktar sig inte endast till VV:s utredare på huvudkontoret och
regionerna, utan även till kommuner, länsstyrelser och konsult�rmor. Effektsamband 2000
syftar till att beskriva de samband som med dagens kunskap anses råda mellan olika åtgärder
och deras effekter på de transportpolitiska målen.

Effektsamband 2000 dokumenterar även de samband som ligger till grund för
EVA-beräkningarna. I dessa beräkningar sammanförs ett stort antal faktorer för att erhålla
nettonuvärdekvoten (NNK) för olika projekt. Många av dessa faktorer är osäkra och det är
därför önskvärt att analysera känsligheten i EVA-kalkylerna med avseende på en möjlig och
rimlig variation i ingångsvärdena (de ingående parametrarna).

En systematisk beskrivning av osäkerheten i VV:s nuvarande NNK-beräkningar skulle
förbättra beslutsunderlaget i utredningarna. Dels ger sådana känslighetsanalyser en
uppfattning om en beräknad NNK är robust för rimliga variationer i ingångsvärdena, dels
ger variabiliteten i NNK:n en �ngervisning om vilken tyngd kalkylen har i förhållande till
verbalt beskrivna aspekter av ett projekt vilka inte ingår i EVA-kalkylerna.

Mattsson (2004) och Jansson och Molander (2006) ger en allmän bakgrund till
planering kring transportpolitiken. En lättillgänglig introduktion till samhällsekonomiska
kalkyler �nns i SIKA (2005). Hultkrantz och Nilsson (2004) ger fylligare information till
samhällsekonomisk analys i allmänhet.

1.2 Syfte

Rapportens syfte är att beskriva och utvärdera tillgängliga tekniker för känslighetsanalys av
NNK i samband med EVA-beräkningarna samt att exempli�era möjliga tillvägagångssätt
med hjälp av enkla väl avgränsade exempel (baserade på Effektsamband 2000). På ett
övergripande plan eftersträvar rapporten även att ge NNK-beräkningarna ökad legitimitet
genom att beskriva osäkerheten i kalkylerna på ett systematiskt sätt.

1.3 Policyrelevans

Rapportens innehåll är relevant för analyser av osäkerheten i olika investerings-
och förbättringsobjekt som syftar mot att förbättra beslutsunderlaget för att välja
samhällsekonomisk lönsamma projekt.

Därutöver är innehållet av betydelse för efterkalkyler av objekt. Avvikelser mellan
�förekalkylen� och �efterkalkylen� kan dels bero på att beräkningsmodeller och modeller för
olika effektsamband är felspeci�cerade, dels på att framtida konsekvenser av en investering
är osäkra. Genom att i beslutsunderlaget kvanti�era risken i olika objekt blir det lättare att
avgöra vad eventuella avvikelser mellan de två kalkylerna beror på. Därigenom är projektet
även relevant för denna typ av �före- och efterkalkyler�, eftersom endast en systematisk
bedömning av variationen i NNK:n ex ante kan ge underlag för att bedöma om den verkliga
nyttan ex post avviker på ett anmärkningsvärt sätt.
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1.4 Metod och avgränsning

I rapporten presenteras och utvärderas olika sätt att genomföra en utvärdering av enstaka
investerings- eller förbättringsobjekt. Däremot görs ingen jämförelse mellan olika objekt.
Eftersom rapporten syftar till att exempli�era tekniker för känslighetsanalys används
endast mindre objekt. Tillvägagångssättet för det sättet som bedöms som mest lämpligt
demonstreras dock i en fullskalig fallstudie.

Vidare avgränsas rapporten på följande sätt:

� Rapporten beaktar inte osäkerhet avseende effektsambandens funktionsformer

� Rapporten beaktar endast de faktorer som skall ingå enligt Effektsamband
2000-dokumentationen

� Rapporten behandlar ej värderingsfrågor och inte heller kostnadsskattningar

� Rapporten fokuserar på de praktiskt genomförbara teknikerna och handlar inte om de
normativa teorierna bakom beskrivning av osäkerhet i allmänhet. Däremot �nns det
några allmänna kommentarer i avsnitt 2.2 och 2.3 som rör teoribildningen.

Vägverkets kalkyler styrs även av en given kalkylränta samt en "justering" av
kalkylpriserna med hjälp av den så kallade skattefaktorn 1 och skattefaktorn 2. Särskilt
skattefaktorerna diskuteras i samband med nya �nansieringsformer som kan innebära att
väginvesteringar inte är skatte�nansierade på ett traditionellt sätt. Dessa faktorer används
utifrån samhällsekonomiska resonemang och vi betraktar dessa som externt given för
kalkylerna, dvs. dessa faktorer betraktas här inte som variabel i en kalkyl.

1.5 Disposition

Avsnitt 2 ger en bakgrund till VV:s samhällsekonomiska kalkyler och hanteringen av risker i
samband med sådana kalkyler. Avsnittets innehåll är inte speci�kt för just VV:s kalkyler men
beskriver aspekter av beslutsfattande under osäkerhet som motiverar det här presenterade
arbetet.

Avsnitt 3 utvecklar olika sätt att bedöma känsligheten i kalkylerna utifrån ett mycket
enkelt exempel. Utgångspunkten är den så kallade "en faktor åt gången-metoden".
Monte Carlo-tekniken presenteras och diskuteras särskild utifrån praktiska aspekter av
tillämpningen. Idén att approximera den exakta modellen implementerad i EVA med hjälp
av en enkel additiv modell utvecklas därefter i detalj. Denna metodik går under beteckningen
"responsytor". Sådana responsytor kan erhållas mycket effektivt under utnyttjande av teorin
kring statistisk design av försök och ett standardförfarande används i det enkla exemplet
i avsnitt 3.4. En särskild effektiv design för vår praktiska problemställning är så kallade
Plackett-Burman designer och dessa introduceras i den fullskaliga fallstudien i avsnitt 4.
Appendix A beskriver i detalj hur Plackett-Burman designer konstrueras.

Vi sammanfattar våra resonemang i avsnitt 5 och pekar på olika sätt att utvidga
tjänlighetskalkylen En lista över använda beteckningar i början av denna rapport avser att
underlätta för läsaren. Vägverkets baskalkyl för fallstudien från avsnitt 4 redovisas i en
bilaga.
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2 Problembeskrivning

2.1 VV:s samhällsekonomiska kalkyler

VV upprättar samhällsekonomiska kalkyler för möjliga åtgärder rörande nybyggnation och
förbättring, där NNK beräknas i en �baskalkyl�, dvs. den kombination av ingående värden
som bedöms vara rimligast. En sådan beräkning utförs med hjälp av EVA-programmet,
som numera tillåter att man ändrar de förinställda värdena. Detta ger möjlighet att utföra
en informell och mycket begränsad känslighetsanalys, där man helt enkelt ändrar vissa
ingångsvärden och ser hur detta påverkar NNK:n.

De �esta av kalkylens värden är självfallet osäkra. Vissa faktorer i kalkylen baseras
på antaganden som är svåra att underbygga. Dels kan detta bero på bristande kunskap
(t.ex. tra�kfördelningen i en korsning), dels på att viktiga faktorer är genuint osäkra (t.ex.
framtidens tra�kutveckling).

I mera komplexa EVA-kalkyler är det svårt att ha en kvali�cerad uppfattning om vilka
ingångsvärden som spelar en väsentlig roll för NNK-utfallet för det konkreta objektet.
En sådan uppfattning kan dock erhållas genom en systematisk och väl genomtänkt
känslighetsanalys. Denna rapport beskriver hur en sådan analys kan genomföras praktiskt.

Om en beslutsfattare tänker i scenarier för olika delaspekter (faktorer) av ett projekt bör
en känslighetsanalys förhålla sig till dessa scenarier. För beslutsfattaren kan därför följande
frågor vara synnerligen intressanta:

� Vilka faktorer är viktiga för projektets NNK? Särskilt: vilka faktorer påverkar utfallet
negativt? Vilka faktorer påverkar utfallet positivt?

� Vilka interaktioner mellan faktorerna är viktiga?

Som vi kommer att visa i denna rapport kan dessa frågor besvaras med ett fåtal väl
genomtänkta EVA-körningar.

2.2 Risker i samband med väginvesteringar

2.2.1 Vilka risker �nns?

I samband med väginvesteringar �nns det ett antal identi�erbara "risktyper". För det
första �nns det ekonomiska risker dels som investeringskostnader, dels som den beräknade
intäktssida i kalkylen, t.ex. när tra�ken inte ökar enligt prognoserna och kalkylen därmed
bygger på för höga tra�kökningstal.

För det andra �nns det tekniska risker. Exempelvis kan konstruktionens livslängd
avsevärd förkortas om delar av byggprocessen "slår fel". Här kan det vara fråga om
undermålig kompaktering i vägens olika lager under byggprocessen eller en felbedömning
av stenmaterialets stabilitet i ett bärlager.

För det tredje �nns det risker pga. tredje parts agerande som leder till att infrastrukturen
inte blir använd som förutsatt. Här kan det vara fråga om tillkomsten av ett industriområde
som leder till lastbilstra�k med oförutsett höga axellaster eller ändringar i lagstadgade
axelvikter och/eller axelkon�gurationer som ger upphov till ändrade påkänningar i
vägkonstruktionen. Denna typ av risk kan påverka ekonomiska och tekniska risker (van
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Groenendaal och Kleijnen, 1997) och ligger nära konceptet av regleringsrisker (eng.
regulatory risk) inom industrin.1

EVA-beräkningar utgör kostnads-nytto kalkyler och ämnar därför främst att hantera de
ekonomiska riskerna. Känslighetsanalysen som föreslås här är därför avsedd för att belysa
och hantera dessa ekonomiska risker.

2.2.2 Kan man vara osäker på olika sätt?

Det �nns ett antal olika �typer av osäkerhet� som VV bör beakta om man vill analysera
variabiliteten i den beräknade NNK:n. För det första �nns det värden som är �genuint
osäkra� som t.ex. framtidens tra�ktillväxt.

För det andra �nns det värden som är osäkra men som kan beskrivas relativt enkelt med
empiriska sannolikhetsfördelningar, t.ex. den aktuella fördelningen av lastbilar med och utan
släp baserade på tra�kmätningar.

Slutligen kan man �nna det angeläget att variera värden som t.ex. restidsvärden och
eventuellt diskonteringsräntan. De sistnämnda värdena spelar en något annan roll i
kalkylerna än de två förstnämnda aspekterna. Diskonteringsräntan används dels i de
ekonomiska beräkningarna för att på ett strikt samhällsekonomiskt sätt jämföra kostnader
och nyttor i olika tidsperioder med varandra, dels för att skapa en enhetlig hantering av
kalkylerna för statlig verksamhet mera generellt. Om syftet med vissa värden är att hantera
olika processer på ett likartat sätt är det tveksamt att variera dessa värden för enskilda
kalkyler.

Utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv kan man skilja mellan epistemologisk
(eng. epistemic uncertainty) och hasardartad osäkerhet (eng. aleatory uncertainty).
Den epistemologiska osäkerheten syftar mot kunskapsteoretisk osäkerhet, exempelvis
osäkerheten i funktionella sambandmellan hastighet och olycksfrekvenser. Den hasardartade
osäkerheten är däremot en form av osäkerhet som kan relateras till "slumpmässiga" händelser
och konceptuellt kan likställas med osäkerheten i hasardspel, t.ex. i vilket fack en kula ramlar
ner i ett roulettehjul. Att två bilar anländer samtidigt i en cirkulationsplats kan exempelvis
betraktas som en hasardartad händelse.

I en bedömning av osäkerhet förknippade med kalkylerna i Sampers och Samkalk listar
Widlert (2002) fem olika aspekter av osäkerhet:

1. modellernas förenklade beskrivning av verkligheten

2. osäkerhet i modellens parametrar på grund av urvalsfel (när värden för restid osv.
baseras på stickprovsundersökningar; författarens anm. )

3. osäkerhet om hur variabler som påverkar resultatet utvecklas över tiden

4. osäkerhet om kalkylvärden i den samhällsekonomiska kalkylen

5. osäkerhet om hur människors värderingar förändras över tiden.

1Regleringsrisker beskriver risker som uppstår pga. statens/regeringens handlande. Eftersom VV är en del
av staten är det tveksamt om begreppet regleringsrisk bör användas för att beskriva risker i VV:s planering som
härrör från ändrade regelverk.
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Widlert (2002) argumenterar att osäkerheten i punkt 3 dominerar helt över 1 och 2,
och anför som exempel att BNP-utvecklingen över tiden starkt påverkar efterfrågan på
vissa resor/transporter och därmed lönsamhetsberäkningarna i kalkylerna. Uppföljningen
av vissa tågsatsningar tyder enligt Widlert (2002) på att modellerna beskriver faktiska
beteenden relativt bra om verkliga (realiserade) värden för inkomster, priser, osv. används
i modellberäkningarna i "efteranalyser". Widlert (2002) påpekar även att variabler som tids-
eller miljövärden under aspekterna 4 och 5 i dagsläget ofta är mycket osäkra.

2.3 Beslutsteoretiska aspekter

2.3.1 Osäkerhet eller risk?

Inom beslutsteorin skiljer man mellan beslut under osäkerhet (eller okunskap) och beslut
under risk.

Många författare reserverar termen `beslut under osäkerhet' för en beslutssituation där
det �nns okunskap om möjliga konsekvenser av ett beslut även på en kvalitativ nivå.
Eftersom denna rapport utgår ifrån funktionella samband speci�cerade i Effektsamband 2000
föreligger det �per avgränsning� ingen okunskap. Vi använder termen �osäkerhet� på ett
mera allmänt sätt och reserverar den inte för att beskriva situationer under okunskap i en
strikt beslutsteoretisk mening.

Risk föreligger när beslutsfattaren är medveten om möjliga konsekvenser/utfall av ett
beslut samt den tillhörande nyttan. I en sådan situation kan sannolikheter användas för att
beskriva "benägenheten" att vissa händelser inträffar. Dessa sannolikheter i kombination
med nyttan av de olika möjliga utfall de�nierar beslutsfattande under risk, se Resnik (1987)
eller French (1988).

2.3.2 Kostnads-nytto-kalkyler och sannolikhetskalkylen står på samma grund

Kostnads-nytto-kalkyler bygger på en rad antaganden som inte självklart är uppfyllda
i alla beslutssituationer. Se Boardman et al. (2001) eller Layard och Glaister (1994)
för allmänna beskrivningar av kostnads-nytto-kalkyler och USDOT (1996), Willis et al.
(1998) och Hall et al. (2003) för sådana kalkyler i samband med transportinfrastrukturen.
För exempel på ett tankesätt som liknar kostnads-nytto-kalkyler i samband med speci�ka
tekniska lösningar, se Tufty (1996) och Tighe (2001).

Utöver praktiska invändningar mot kostnads-nytto-kalkyler såsom svårigheten med att
rent praktiskt hantera alla tänkbara utfall i en konkret beslutsituation (särskilt om beslut
måste fattas under tidspress) �nns det mera grundläggande invändningar såsom t.ex.
svårigheten att prissätta samtliga transportpolitiska mål. VV erkänner dessa svårigheter
och Effektsamband 2000-beräkningarna är därför endast en aspekt av en utredning som
kompletteras med andra aspekter som använder sig av kvalitativa utvärderingar.2

Kostnads-nytto-beräkningar bygger på "antagandet" att alla väsentliga händelser kan
beskrivas på samma skala � nyttoskalan3 � och att nyttan på denna skala är additiv.4 Dessa
egenskaper kan härledas från mera grundläggande "påståenden" om hur en beslutsfattare
bör värdera vissa situationer. Sådana påståenden kallas för axiom eftersom de används som

2Se Keeney och Raiffa (1993) för en introduktion till så kallad multikriterieanalys.
3I samhällsekonomiska kalkyler används som skala i regel "budgetkronor".
4Om detta inte är uppfyllt är de vanliga aritmetiska operationerna som summering eller beräkning av

medelvärden inte meningsfullt de�nierade.

VTI rapport 591 15



grundläggande byggstenar i teorin. Ett sådant axiom är t.ex. transitiviteten i värderingarna:
tycker en beslutsfattare att A är bättre än B och att B är bättre än C, så måste samma
beslutfattare även tycka att A är bättre än C. Se Page (1968), Fishburn (1981, 1994) och
French (1988) för detaljer.

Samma axiomatiska system som är underliggande för nyttoteorin ger även upphov
till ett sannolikhetsmått5 för att beskriva osäkerhet. Den logiska konsekvensen är att
en beslutsfattare som kan karakteriseras med samma axiom som ligger till grund för
kostnads-nytto-kalkyler måste använda sig av sannolikheter för att beskriva sin egen
osäkerhet med avseende på olika möjliga tillstånd i världen (DeGroot 1970, Savage 1972,
Bernardo et al. 1985, Bernardo och Smith 1994).

För VV:s kalkyler betyder denna teori rent praktiskt att själva beslutet att genomföra
kostnads-nytto-kalkyler i förlängningen medför att sannolikheter bör användas för att
beskriva osäkerhet i dessa kalkyler. Utifrån teoretiska resonemang behöver man således inte
diskutera huruvida man "bör" eller "inte bör" beskriva osäkerhet med hjälp av sannolikheter.
Däremot kan det mycket väl �nnas praktiska skäl för att avvika från detta ideal. Denna
teoretiska slutsats kan inte heller tas som intäkt för att sannolikhetsbaserade kalkyler under
alla omständigheter är att föredra framför andra sätt att beskriva osäkerhet. Självfallet
kan sannolikhetsbaserade kalkyler vara grovt felaktiga och svårigheten att utföra en korrekt
sannolikhetsbaserad kalkyl kan tas som själva utgångspunkten för andra möjligheter som
framhäver viktiga aspekter av osäkerhet och är väsentligt enklare att utföra.

2.3.3 Investeringar under osäkerhet

Då en investering idag leder till en nytta i framtiden måste den framtida nyttan diskonteras
med hjälp av diskonteringsräntan för att kunna jämföra kostnads- och intäktsströmmarna
från olika tidsperioder. I situationen där utgifter och/eller intäkter är osäkra så bör kalkylen
bygga på förväntade utgifter respektive intäkter. Därutöver kan det tillkomma aspekter som
inte alltid redovisas i grundläggande läroböcker om investeringar. Två aspekter spelar en
särskild roll: dels aspekten om investeringen kan "göras ogjord", t.ex. genom att sälja en
maskin vidare, dels aspekten om värdefull information för investeringsbeslutet tillkommer
med tiden även om investeringen inte genomförs.

Nybyggnation och förbättring av väginfrastrukturen är investeringar som kan
karakteriseras av att en del av kostnaderna � och ofta en väsentligt del � är irreversibla. I
samband med att vissa aspekter som rör kostnaderna eller intäkterna för sådana projekt är
osäkra uppstår det nya problem med att bedömma när en i och för sig lönsam investering
bör göras. En positiv NNK är fortfarande ett nödvändigt villkor för en investering, men
det är inte längre ett tillräckligt villkor. Zhao et al. (2004) utvecklar detta resonemang för
väginfrastruktursatsningar. Se Marglin (1963), Pindyck (1991), Dixit och Pindyck (1994),
och Luenberger (1998) för en fördjupad diskussion. Boardman et al. (2001, pp. 176�184)
ger en kortfattad introduktion till hanteringen av irreversibla investeringar.

Vi nöjer oss här med att konstatera att EVA-beräkningarna i likhet med många
samhällsekonomiska kalkyler överhuvudtaget inte tar hänsyn till dessa aspekter. Eftersom
syftet här är att belysa möjligheter till känslighetsanalyser inom ramen för de existerande

5Motiveras sannolikheter utifrån ett axiomatiskt system för beslutsfattande används i litteraturen ofta
begreppet `subjektiva sannolikheter'. En rationell beslutsfattare måste beskriva osäkerhet med ett mått som
i väsentlighet följer det så kallade Kolmogorov-systemet för sannolikheter (Kolmogorov 1933).
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modellerna i Effektsamband 2000 ignorerar vi denna aspekt av investeringar under osäkerhet.
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3 Metoder för bedömning av osäkerhet i kalkyler

Det �nns olika tekniker för att bedöma osäkerhet i samband med investeringar såsom
�break-even analys�, sensitivitetsanalys, scenario-baserad analys, riskanalys, beslutsträd,
osäkerhetsanalys i en strikt beslutsteoretisk mening där kvalitativ osäkerhet om själva
systemet föreligger osv. Vi fokuserar här på riskanalys och sensitivitetsanalys som förefaller
särskilt intressant för VV:s EVA-kalkyler. Vi följer särskilt arbetet av Kleijnen, van
Groenendaal och Helton (van Groenendaal 1998, van Groenendaal och Kleijnen 1997 och
2002, Kleijnen och Helton 1999a och 1999b).

Riskanalysen bygger på sannolikhetskalkylen och nyttjar i regel datorexperiment, så
kallade Monte Carlo experiment, för att simulera olika fördelningar för de ingående värdena.
Sensitivitetsanalys bygger däremot på tanken "vad om", dvs. undersöker konsekvenser av
ändringar i ingående värden utan att man tar hänsyn till sannolikheten av dessa ändringar.
Mest populär är en faktor åt gången-metoden, dvs. ett tillvägagångssätt där man ändrar
värdet för en faktor och observerar hur resultatet ändras. Sådana ändringar kallas för ceteris
paribus-ändringar. Ett sådant förfarande har dock allvarliga begränsningar som beskrivs
närmare nedan.

Inom transportanalysen beskriver Andersson (2004) aspekter av osäkerhet i samband
med investeringsbeslut. Matstoms och Björketun (2003) koncentrerar sig särskilt på
Monte-Carlo studier i samband med Sampers. Mera generella referenser är Labeau och
Zio (2002), Hofer et al. (2002) och Garvey (2000). Blom (1989) ger en elementär
framställning av de grundläggande delarna av sannolikhetsteorin och statistikteorin.
Bedömning av osäkerhet i kalkyler är även en viktig gren inom Operations Research
(Winston 1994).

3.1 Ett enkelt exempel

Vi använder följande exempel för att presentera olika metoder för känslighetsanalysen.
Exemplet handlar om det förväntade antalet döda och svårt skadade per år, DSS/år, i en
trevägskorsning, men resonemangen kring känslighetsanalysen av detta mått gäller även för
NNK-beräkningar. Fallstudien i avsnitt 4 handlar om NNK-värden.

I samband med nybyggnation och förbättringsåtgärder av korsningar beräknas det
förväntade antal polisrapporterade olyckor för motorfordon per år som (SNRA 2001b, kap.
5.2.1, s. 192)

Amf = a Qbt

�
Qs
Qt

�c
, (3.1)

där
Amf = olyckor motorfordon
Qt = totalt inkommande ådt
Qs = inkommande sekundärvägsådt
a = beror på korsningstyp och tra�kmiljö
b = beror på korsningstyp och tra�kmiljö
c = beror på korsningstyp och tra�kmiljö

I EVA 2.31 ges allmänt �ödet Q i fordon per timme eller dygn dubbelriktat på en länk
(SNRA 2001b, s. 402). Tra�kmängden ådt ges dock här i axelpar. Om ådt istället ges i
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fordon skall enligt SNRA (2001b) följande schabloner användas

personbil (pb) : 2 axlar
lastbil utan släp (lbu) : 2;2 axlar
lastbil med släp (lbs) : 5;5 axlar

Vi skall här följa Exempel 3 i SNRA (2001b, kap. 5.2.1, s. 192) och utgår från
en 3-vägskorsning i 90 miljö (landsbygd) med målad vänstersvängskanalisering med
inkommande total ådt Qt = 4500 axelpar per dygn (ap/d) och inkommande sekundärvägsådt
Qs = 350 ap/d. Korsningstypen och tra�kmiljö ger (SNRA 2001b, kap. 5.2.1, s. 192)
a = 0;00002132, b = 1;25, och c = 0;45. Därmed erhåller vi följande förväntade antal
polisrapporterade olyckor för motorfordon:

Amf = 0;00002132 �45001;25
�
350
4500

�0;45
= 0;24899� 0;25 (3.2)

Antalet dödade och svårt skadade, DSS, beräknas som

DSS= Amf�AF (3.3)

där AF är allvarlighetsföljden, de�nierat som antal svårt skadade och dödade per
polisrapporterad olycka. För denna korsningstyp och tra�kmiljön är AF = 0;18
(SNRA 2001b, kap. 5.2.1, s. 192), och därmed DDS/år 0;0448 (0;24899�0;18).
För att erhålla det förväntade antalet dödade och svårt skadade i motorfordonsolyckor på

denna korsning får vi således följande uttryck:

DSS/år= a Qbt

�
Qs
Qt

�c
�AF (3.4)

med
AF = 0;18
Qt = 4500 ap/d
Qs = 350 ap/d
a = 0;00002132
b = 1;25
c = 0;45

I denna rapport fokuserar vi på osäkerheten i ingångsparametrarna och tar de
implementerade modellerna för givna, dvs. variabilitet i Qt och Qs är av intresse medan
a;b;c och AF betraktas som givna och oföränderliga. Det är självfallet möjligt att betrakta
även dessa parametrar som osäkra. I så fall hanteras dessa parametrar som om de vore
variabler, dvs. på samma sätt som vi hanterar Qt och Qs här. Uttrycket för DSS/år blir
sammanfattningsvis

DSS/år = 0;00002132 Q1;25t

�
Qs
Qt

�0;45
�0;18

= 0;0000038376 Q1;25t

�
Qs
Qt

�0;45
= 0;0000038376 Q0;8t Q0;45s (3.5)
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Detta uttryck beror på modellantaganden samt ingångsvärdena Qt och Qs. Vi kommer
att använda detta mycket enkla exempel för att introducera olika sätt att bedömma
känsligheten/osäkerheten i DSS/år utifrån ändringar i Qt och Qs.

3.2 En faktor åt gången-metoden

3.2.1 Grundläggande idé

En faktor åt gången-metoden är antagligen den mest spridda varianten av känslighetsanalys.
Utgångspunkten är att man varierar en faktor i taget och observerar hur resultatet ändras,
givet att alla övriga parametrar i modellen är oförändrade. Detta förfarande benämns ofta
med det latinska uttrycket ceteris paribus, c.p. �`under i övrigt likartade förhållanden'
eller `allt annat lika'. Sådana c.p. -ändringar har dock två stora nackdelar: För det första
kan det �nnas ett konceptuellt beroende mellan olika parametrar i en modell som kan
innebära att det strider mot problemets struktur att hålla vissa parametrar konstanta trots att
en logiskt relaterad parameter ändras. För det andra redovisar en faktor åt gången-metoden
inte variabilitet som uppstår när faktorer interagerar med varandra i modellen (Box et al. ,
1978). Det kan vara kombinationer av vissa parametrar som ger stor variabilitet i målvärdet
och sådana kombinationer kan förbli oupptäckta i en faktor åt gången-metoden. Tekniker för
att ändra �era parametrar samtidigt presenteras i avsnitt 3.3 och 3.4 nedan. Här presenteras
först en faktor åt gången-metoden med hjälp av ett exempel.

Om beräkningarna i ekvation 3.5 bygger på Qt = 4500 och Qs = 350, erhåller man

DSS/år= 0;0000038376�45000;8�3500;45 = 0;044819 � 0;045.

Varierar man nu t.ex. Qt , så erhåller man för varje nytt värde ett nytt tillhörande värde för
DSS/år. I det enklaste fallet beräknar man DSS/år för ett annat värde för Qt , t.ex. för Qt;alt. =
3800:

DSS/årQt; alt. = 0;0000038376�3800
0;8�3500;45 = 0;039148 � 0;039.

På så vis kan man få en uppfattning om DSS/år för andra tänkbara värden för Qt . Därutöver
kan man etablera spännvidden i DSS/år för lägsta och högsta rimliga värden för Qt , t.ex.

DSS/årQt; min=3500 = 0;0000038376�35000;8�3500;45 � 0;037 ,
DSS/årQt; max=5500 = 0;0000038376�55000;8�3500;45 � 0;053 .

I detta fall ligger alltså DSS/år mellan 0;037 och 0;053 för Qt mellan 3500 och 5500.1

3.2.2 Fördelningar för den variabla kvantiteten

En faktor åt gången-metodiken kan man ta ett steg längre genom att ansätta en fördelning för
Qt för att lista ut hur DSS/år varierar med antagna c.p. variationer i Qt . En sådan fördelning
kan antingen vara deterministiskt eller stokastiskt. I det deterministiska fallet beräknar man
DSS/år för förutbestämda värden av Qt . I det stokastiska fallet använder man datorn för
att `dra' ett förutbestämt antal värden för Qt från en statistisk fördelning av alla möjliga

1Observera att slutsatsen formellt bygger på att DSS/år är en monoton funktion av Ot i intervallet
(3500;5500). Om detta inte är känt kan man inte utan vidare dra slutsatsen att samtliga värden för Qt inom
intervallet (3500;5500) leder till värden för DSS/år mellan 0;037 och 0;053 och en mera nogrann analys
behövs.
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3500 4000 4500 5000 5500
värden för Qt (ådt)

0.035 0.040 0.045 0.050 0.055
resulterande antal DSS/år (för Qs=350)

3500 4000 4500 5000 5500
värden för Qt (ådt)

0.035 0.040 0.045 0.050 0.055
resulterande antal DSS/år (för Qs=350)

Normalfördelning för Qt Trunkerad normalfördelning för Qt

Figur 3.1 Olika fördelningar för Qt och resulterande fördelning för DSS/år: till vänster
Qt � N

�
4500;2002

�
och till höger samma fördelning dock begränsad till intervallet

(4150;5000). Notera att likheten i fördelningen mellan ingångsvärdet Qt och det
resulterande värdet DSS/år är speciellt för detta exempel och beror helt på det funktionella
sambandet.

Qt-värden. Är t.ex. den ansatta fördelningen för Qt en så kallad normalfördelning med
väntevärde 4500 och standardavvikelse 200,Qt �N

�
4500; 2002

�
där symbolen `�' betyder

�är fördelat som�, så överlåter man åt datorn att bestämma konkreta värden för Qt i enlighet
med den ansatta fördelningen. Dessa värden används sedan för att beräkna motsvarande
värden för DSS/år.

Utifrån normalfördelningens egenskaper får man en uppfattning om vilka värden som
kommer att användas för Qt , t.ex. förväntar man sig utifrån normalfördelningens egenskaper
att 95% av alla värden för Qt ligger mellan 4100 och 4900 i vårt exempel. Detta innebär
även att endast 5% av alla värden kan förväntas ligger utanför intervallet (4100;4900). Vill
man säkerställa att man observerar värden för DSS/år som korresponderar mot värden för Qt
som är mindre än 4100 eller större än 4900 måste man därför `dra' ett ganska stort antal
värden för Qt . Metodiken att använda datorn för att generera slumptal och att använda dessa
slumptal för att utvärdera modellen kallas för Monte Carlo metodik och beskrivs närmare i
nästa avsnitt. Figur 3.1 förtydligar en faktor åt gången-metoden i kombination med Monte
Carlo metoden.

Det är inget problem att begränsa en fördelnings värdemängd, t.ex. normalfördelningens
värdemängd från (�∞;∞) till (4150;5000) som i högra delen i Figur 3.1. Variabiliteten i
DSS/år resulterar från att hålla Qs = 350 fast och låter Qt antaga värden i enlighet med en
given (antagen) fördelning. På liknande sätt kan man varieraQs medan man hållerQt = 4500
�x.
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De resulterande fördelningarna för DSS/år i Figur 3.1 är inte en normalfördelning resp.
trunkerad normalfördelning, även om � i det här fallet � fördelningarna är väldigt lika
fördelningarna för Qt . Vi kan skriva Ekvation 3.4 som

DSS/år= AF�a Qcs Qb�ct

och ser att för givna värden av AF , a, b, c och Qs

DSS/år ∝ Qb�ct

där symbolen `∝' betyder `är proportionell mot'. Om b� c= 1 följer att DSS/år ∝ Qt och i
detta fall harDSS/år samma fördelningsform somQt . I vårt exempel är b�c= 1;25�0;45=
0;8, och om Qt � N

�
µ;σ2

�
, så är DSS/år ∝ Q0:8t inte normalfördelat. Generellt tillåter

kunskapen om fördelningen av ingångsvärdet, här Qt , inga slutsatser om fördelningens
form för det resulterande värdet, här DSS/år, eftersom korrespondensen beror helt på det
funktionella sambandet mellan dessa kvantiteter. Vi skall inte fördjupa oss i detta men
avslutar med att konstatera att ju mera komplicerat ett system är, desto svårare är det att
förstå hur resulterande kvantiteter varierar med ändringar i ingångsvärdena, vilket motiverar
Monte Carlo tekniken. Även för relativt enkla system går det ofta inte att bestämma den
resulterande fördelningen och dess egenskaper analytiskt.

Normalfördelningen används ofta i simuleringar men det kan �nnas fördelningar som är
bättre lämpade i vissa situationer. Garvey (2000) beskriver vissa stiliserade fördelningar som
trapetsoid-fördelningen för just kostnadsanalyser. Bedömningen av lämpligheten av sådana
funktioner är en viktig del i analysen av konkreta projekt. En grundläggande introduktion
till statistisk simulering ges av Råde (1987) eller Morgan (1984). Robert och Casella (1999)
ger en modern introduktion till Monte Carlo metoden och dess användning inom statistiken.

3.2.3 Känsligheten för små avvikelser från de antagna värden

Det kan vara möjligt att använda sig av den funktionella formen av sambanden för att lista
ut hur känsligt målkvantiteten, här DSS/år, är med avseende på små förändringar kring de
antagna värdena. Från Ekvation 3.4 får vi följande två derivator

∂DSS/år
∂Qt

= AF�a Qcs (b� c)Qb�c�1t

∂DSS/år
∂Qs

= AF�a Qb�ct c Qc�1s

vilka ger � med alla konstanter insatta � uttrycken

∂DSS/år
∂Qt

= 0;00000307008� Q0;45s �Q�0;2t

∂DSS/år
∂Qs

= 0;00000172692� Q0;8t �Q�0;55s

och därmed för Qt = 4500 och Qs = 350

∂DSS/år
∂Qt

����
Qs=350; Qt=4500

= 7;97�10�6

∂DSS/år
∂Qs

����
Qs=350; Qt=4500

= 5;76�10�5
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Tolkningen av dessa derivator är att `i punkten' Qt = 4500 och Qs = 350 förändras
målkvantiteten DSS/år med 7;97� 10�6 enheter för varje c.p. enhet ändring i Qt , och med
5;76�10�5 enheter för varje c.p. enhet ändring i Qs. Det är viktigt att notera att detta gäller
för närområdet till `punkten'Qt = 4500 ochQs= 350 och inte generellt oberoende av värden
förQt och/ellerQs. Därav följer att man bör vara mycket försiktigt med att extrapolera denna
effekt för större förändringar i Qt eller Qs.

Vidare är det viktigt att notera att ändringarna är c.p. , dvs. baserade på antagandet att
inga andra värden ändras samtidigt. Speciellt innebär detta antagande att Qs är �x när Qt
ändras och Qt är �x när Qs ändras, och att dessa två effekter inte bör betraktas som additiva
(annat än i speciella fall).

En slutsats som dock kan dras utifrån derivator är att c.p. -förändringar i Qs är � i
närområdet till Qt = 4500 och Qs = 350 � av större betydelse för variabiliteten i DSS/år
än c.p. -förändringar i Qt . Närmare bestämd är känsligheten av DSS/år i punkten Qt = 4500
och Qs = 350 sju gånger större för c.p. -ändringar i Qs än i Qt ,

∂DSS/år
∂Qs

���
Qs=350; Qt=4500

∂DSS/år
∂Qt

���
Qs=350; Qt=4500

=
5;76�10�5
7;97�10�6 = 7;2 .

I vårt konkreta exempel re�ekterar detta att absoluta förändringar av den inkommande
sekundärvägstra�ken är av större betydelse för variabiliteten i DSS/år än förändringarna i
den totala inkommande tra�ken. Detta reser även frågan i vilken mån c.p. -ändringar är
teoretiska konstruktioner som inte går att översätta till den verklighet som modellen skall
beskriva. Om sekundärvägstra�ken ökar, bör då inte den totala tra�kmängden i korsningen
också öka `per automatik'? I modellens termer: kanQt anses vara konstant trots attQs ändrar
sitt värde?

Ett konceptuellt beroende av olika parametrar i en modell gör c.p. -ändringar
suspekta. Detta är en allvarlig invändning mot en generell tillämpbarhet av en faktor åt
gången-metoden.

För tra�kberäkningar i 3-vägskorningar gäller exempelvis att den totala inkommande
ådt, Qt , är sammansatt av den inkommande primärvägsådt, Qp, samt den inkommande
sekundärvägsådt:n, Qs:

Qt = Qp+Qs . (3.6)

Modellen för DSS/år i ekvation 3.4 är parametriserad i termer av Qt och Qs. Väljer man
metoden med c.p. -ändringar blir man därmed tvungen att hänföra alla ändringar i Qt till Qp,
dvs. primärvägen, eftersom Qs måste hållas konstant. På liknande sätt får c.p. -ändringar i
Qs tolkningen av en överföring av ådt från primärvägen till sekundärvägen, eftersom logiken
kräver att Qt endast kan hållas konstant om Qp balanserar ändringen i Qs exakt, så att
summan Qp+Qs = Qt förblir oförändrad när Qs ändras.

Utan denna `underliggande kunskap' går det inte att bedömma rimligheten i antagandet
att Qt är oförändrat fast Qs ändras. I mera komplicerade situationer är det mycket svårt att
bedöma om och eventuellt på vilket sätt man våldför sig på logiken när man utgår från c.p.
-ändringar i sina analyser.

En annan invändning mot att använda sig av en faktor åt gången-ändringar är att ett
sådant förfarande inte redovisar variabilitet som uppstår när faktorer interagera med varandra
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Figur 3.2 I detta exempel följer Qt en normalfördelning och Qs � oberoende från Qt � en
likformig fördelning. Den resulterande fördelningen för DSS/år visas nederst.

i modellen (Box et al. 1978). Det kan vara kombinationer av vissa parametrar som ger
stor variabilitet i målvärdet. Tekniker för att ändra �era parametrar samtidigt presenteras i
avsnitt 3.3 och 3.4 nedan.

3.3 Monte Carlo-metoden

Monte Carlo metoden har redan introducerats i avsnitt 3.2.2 i samband med en faktor åt
gången-metoden. Eftersom Monte Carlo metoden bygger på att räkna igenom modellen
ett stort antal gånger så medför det inga metodmässiga komplikationer att variera många
variabler samtidigt. Däremot växer omfattningen av de numeriska beräkningarna mycket
snabbt. Boardman et al. (2001, pp. 173�176) ger en kortfattad introduktion till Monte
Carlo-metoden. För en mera detaljerat introduktion, se Fishman (1996).

Ett enkelt sätt att använda sig av Monte Carlo-metoden är att speci�cera en fördelning
för varje parameter som skall varieras och att hantera dessa fördelningar som oberoende
av varandra. Väljer man exempelvis en normalfördelning för Qt med väntevärde 4500 och
standardavvikelse 200, Qt �N

�
4500; 2002

�
, och förQs en likformig fördelning i intervallet

300 till 400, Qs �U (300;400) (med väntevärde 350), så får man en fördelning för DSS/år
enligt Figur 3.2.

Om kvantiteterna som varieras är beroende av varandra (samvarierar) kan detta medföra
dramatiska förändringar av den resulterande variabiliteten i DSS/år. Figur 3.3 jämför den
resulterande variabiliteten i DSS/år under antagandet om oberoende mellan Qt och Qs (som
i Figur 3.2) med variabiliteten av DSS/år under antagandet att Qt och Qs samvarierar enligt
övre högra bilden i Figur 3.3.
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Figur 3.3 Om kvantiteterna som varieras simultant är beroende av varandra kan detta
medföra dramatiska förändringar av den resulterande variabiliteten i DSS/år. Qt och Qs har
här samma marginalfördelningar som i Figur 3.2, men olika simultana fördelningar. Se text.
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I Figur 3.3 visas i spridningsdiagrammen endast 500 slumpmässigt valda kombinationer
(Qt ;Qs). Histogrammen i den undre raden är dock baserade på 10000 värden för Qt och Qs,
och marginalfördelningarna av dessa variabler är fördelningarna som visas i Figur 3.2 (exakt
samma värden för Qt och Qs har använts för beräkningarna i det beroende likväl som i det
oberoende fallet; emellertid har kombinationen av värdena varit sådan att låga värden för Qt
har en tendens att förekomma i kombination med höga värden för Qs i fallet där Qt och Qs
antas vara beroende av varandra).

Som framgår mycket tydligt i Figur 3.3 är spridningen i det resulterande antalet
DSS/år i det högra histogrammet (beroende mellan Qt och Qs) mycket mindre än
i vänstra histogrammet (oberoende mellan Qt och Qs), och detta trots identiska
marginalfördelningar, dvs. varje variabel för sig har samma fördelning i båda situationerna.
För Monte Carlo-metoden är det således viktigt att beskriva den simultana fördelningen
av alla ingångsvärden som skall varieras. En noggrann beskrivning av samtliga
marginalfördelningar är med andra ord inte tillräckligt för att säkerställa rättvisande
resultat för variabiliteten i den kvantitet som man ytterst är intresserad av.

Detta är mycket bekymmersamt ur praktisk synvinkel eftersom det är väldigt krävande
att speci�cera simultana fördelningar på ett korrekt sätt. För att illustrera svårigheterna
kan exempelvis nämnas att den simultana multivariata fördelningen inte är garanterad
att vara en normalfördelning även om samtliga univariata marginalfördelningar är själva
normalfördelningar (Mardia et al. 1979). Det går således inte �att bygga upp� en
högdimensionell multivariat fördelning utifrån dess lågdimensionella marginalfördelningar.

3.4 Responsytor

3.4.1 Idén bakom responsytor

VV:s EVA-program tar ett stort antal olika värden som ingångsvärden och returnerar en
NNK. Därmed kan programmet uppfattas som en funktion, f av alla ingångsvärden,

NNK= f (alla ingångsvärden) .

Problemet med känsligheten i NNK-beräkningarna kan tolkas som att förstå hur
NNK-resultatet korresponderar mot olika ingångsvärden. Olika ingångsvärden ger olika
�NNK-punkter� som tillsammans de�nierar en yta (här �NNK-ytan�) och denna yta
betecknas som responsyta.2 Lokalt kan en sådan yta approximeras med hjälp av en
första-ordningens eller andra-ordningens modell.

En första-ordningens modell är

y= β 0+β 1x1+β 2x2+ � � �+β kxk+ ε (3.7)

där y är responsen och x1; : : :xk är ingångsvärdena. Regressionskoef�centerna β 0; : : : ;β k
skattas t.ex. med hjälp av en vanlig minsta kvadrat-metod där �feltermen� ε fångar
skillnaderna mellan beräknade värden för y och värden som skulle resultera om responsytan
skulle följa den beskrivna funktionen exakt.

2Begreppet responsyta kommer från industriella tillverkningsprocesser där man exempelvis kan vara
intresserad av hur renheten i en kemisk produkt beror på temperaturen och trycket i den kemiska processen
och responsytan blir då renhet = f (temperatur, tryck).
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En andra-ordningens modell fångar även krökningar i responsytan och ges av

y= β 0+
k

∑
i=1

β ixi+
k

∑
i=1

β iix
2
i +∑∑

i< j
β i jxix j+ ε (3.8)

(i; j = 1; : : : ;k; vissa regressionskoef�cienter har två index där antalet index i indikerar
potensen av xi.) Även denna modell kan skattas enkelt med hjälp av minsta kvadrat-metoden
om man har tillgång till y-värden för lämpliga kombinationer av ingångsvärden. Vi
återkommer till aspekten att bestämma lämpliga kombinationer av ingångsvärden i
avsnitt 3.4.4.

Det är sällan troligt att hela responsytan kan beskrivas väl med hjälp av en exempelvis
andra-ordningens modell. Däremot ger denna modell allmänt en bra approximation
till responsytan i närheten till en given punkt av särskilt intresse (Montgomery 2001,
Mason et al. , 2003).3 För en introduktion till regressionsmodeller se Draper och Smith
(1998) och Montgomery et al. (2006).

3.4.2 Exempel

Även här exempli�erar vi metoden med hjälp av ekvation 3.5, dvs.

y= f (x1;x2)

där

y = DSS/år, och
f (x1 = Qt ;x2 = Qs) = 0;0000038376 Q0;8t Q0;45s . (3.9)

Vi är intresserad av hur responsytan ser ut i det för oss särskilt intressanta område kring
Q�t = 4500 och Q�s = 350. För att demonstrera tekniken använder vi en andra-ordningens
modell

y= β 0+β 1x1+β 2x2+β 11x
2
1+β 22x

2
2+β 12x1x2+ ε: (3.10)

Notera att ekvation 3.9 speci�cerar en multiplikativ modell som vi i ekvation 3.10
approximerar med hjälp av en additiv modell som dock innehåller interaktionstermer och
kvadratiska termer enligt ekvation 3.10.

Vidare skattar vi inte modellen baserad på de �naturliga variablerna� Qt och Qs, utan
baserat på �kodade variabler� som vi standardiserar på följande sätt.

Antag att vi bedömmer det som rimligt att de intressanta värden är Qt = 4500�600 och
Qs = 350�50. Vi kodar den naturliga variabeln Qt som

x1 =
Qt�4500
600

så att x1's nedre gräns blir (3900�4500)=600 = �1, x1's övre gräns blir
(5100�4500)=600 = 1 och xt's mittvärde blir (4500�4500)=600 = 0. På samma sätt
kodar vi Qs som

x2 =
Qs�350
50

3Detta är helt i analogi till matematiken där man regelbundet approximerar en komplicera funktionell form
med hjälp av en Taylorutveckling. Det är sällan nödvändigt att använda sig av polynom av högre grad för
sådana approximationer.
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och erhåller även här kodade värden av �1;0 och 1 som respektive undre gräns, mittvärde
och övre gräns för x2. Dessa transformationer är s. k. ett-till-ett transformationer och varje
värde för Qt (Qs) motsvarar exakt ett värde för x1 (x2). Två viktiga saker har dock hänt under
transformationen:

1. De kodade variablerna är centrerade kring noll vilket ger bättre egenskaper för
estimeringen av de linjära modellerna enligt ekvation 3.7 eller 3.8

2. Vi har standardiserat variablerna i bemärkelsen att en enhet på den transformerade
skalan motsvarar en � utifrån våra bedömningar � maximal avvikelse från basvärdet.
På detta sätt blir regressionskoef�cienterna direkt jämförbara eftersom mätenheten är
�maximal avvikelse för varje respektive variabel�.

Ekvation 3.10 har sex okända parametrar (plus feltermen ε) som vi behöver skatta. Varje
kombination avQt ochQs, dvs. varje par (Qt ;Qs), de�nierar en punkt i det två-dimensionella
koordinatsystemet till vilket vi kan beräkna den tillhörande responsen enligt vår exakta
modell (ekvation 3.5 i detta fall).

Vi vill skatta modellen utifrån ett fåtal punkter på ett så noggrant sätt som möjligt. Detta
är det klassiska problemet i statistisk design av experiment. En design är här en kombination
av punkter för vilka vi väljer att observera responser. I vårt fall beräknar vi dessa responser
med hjälp av ekvation 3.5 och designen bestämmer vilka par (Qt ;Qs) vi använder för att
beräkna responserna.

En statistisk design med bra egenskaper för att skatta just kvadratiska polynom av
typen 3.10 är s.k. `central composite design' där punkterna väljs enligt �gur 3.4. Notera
att punkterna ligger på en cirkel, se Montgomery (2001) eller Draper och Lin (1996) för
detaljer. Koordinaterna (x1;x2) som visas i �gur 3.4 räknas om till (Qt ;Qs) innan vi beräknar
responsen med hjälp av ekvation 3.9, t.ex.

x1 = 0 ger Qt = 0�600+4500= 4500 och
x2 = 1;414 ger Qs = 1;414�50+350= 420;7.

Samtliga värden för vår vidare analys framgår ur tabell 3.1. Responsen y har beräknats med
hjälp av de naturliga variablerna och ekvation 3.9.

Vi estimerar modellen utifrån �observationerna� i tabell 3.1 med hjälp av minsta
kvadrat-metoden till

y = �0;00428+5;966 �10�6�Qt+4;361 �10�5�Qs
�1;776 �10�10�Q2t �4;578 �10�8�Q2s
+1;028 �10�8�QtQs .

Figur 3.5 visar responsytan och dess nivåkurvor i det för oss intressanta område.

Att evaluera den linjära modellen är alltid lätt. I vårt enkla exempel kan vi även
lätt evaluera själva funktionen som ger upphov till responsen, men om denna hade varit
mycket krånglig att evaluera så hade vi ändå klarat oss med endast nio evalueringar.
Figur 3.6 visar hur bra vi lyckas approximera den verkliga responsytan med den skattade.
Approximationsfelet är i detta fall mycket litet.
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Figur 3.4 Val av koordinater för observationer av responser i ett "central composite
design".

Tabell 3.1 Värden för beräkning av responsytan samt responsen i dessa punkter.

naturliga kodade
variabler variabler respons
Qt Qs x1 x2 y
3900 300 �1 �1 0;0373
3900 400 �1 1 0;0424
5100 300 1 �1 0;0462
5100 400 1 1 0;0526
4500 350 0 0 0;0448
5348;4 350 1;414 0 0;0515
3651;6 350 �1;414 0 0;0379
4500 420;7 0 1;414 0;0487
4500 279;3 0 �1;414 0;0405
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Figur 3.5 Den approximerade responsytan. Krysset (vänstra bilden) och punkten (högra
bilden) markerar området av störst intresse, dvs. Qt = 4500 och Qs = 350.

3.4.3 Responsytemetodiken i modeller med många variabler

I modeller med många variabler används samma tankesätt för responsytor som i
introduktionsexemplet i avsnitt 3.4.2. Problemet som tillkommer är dock hur vi väljer
uppsättningar av faktorkombinationer för att skatta responsytan på ett effektivt sätt. För
att få en uppfattning om samtligamöjliga interaktionstermer i en additiv modell krävs det en
så kallad faktoriell design där en respons beräknas för alla kombinatoner av faktorer. I vårt
fall med två nivåer för k faktorer resulterar detta i 2k körningar, ett med k snabbt växande
antal. Vi är dock inte intresserade i högre ordningens interaktioner och kan nöja oss med
betydligt färre körningar än en full faktoriell design skulle kräva. Introduktionsexemplet
i avsnitt 3.4.2 syftade även till att väcka förståelse för att det �nns ett beroende mellan
val av faktorkombinationer och modellen som skall skattas. Av särskilt intresse för VV:s
EVA-körningar med många faktorer är Plackett-Burman designer som beskrivs närmare i
avsnitt 3.4.4.

Genom rätt prioritering går det att hålla nere antalet körningar som krävs i EVA även
för ett större antal faktorer som skall varieras. Van Groenendaal och Kleijnen (1997, p. 97)
menar att beslutsfattare är mer intresserade av att få en uppfattning om hur relationen mellan
NPV (eller NNK) och ingående faktorer är än av en sannolikhetsfördelning över möjliga
NPV-utfall. Resonemanget bottnar i uppfattningen att beslutsfattare tänker i scenarier för
olika delaspekter (faktorer) av ett projekt och att känslighetsanalysen bör förhålla sig till
dessa scenarier. För beslutsfattaren kan därför följande frågor vara intressanta:

� Vilka faktorer är viktiga för projektets NPV? Särskild: vilka faktorer påverkar utfallet
negativt? Vilka faktorer påverkar utfallet positivt?

� Vilka interaktioner mellan faktorerna är viktiga?
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Figur 3.6 Skillnaden mellan den sanna responsytan och den approximerade responsytan.
Krysset (vänstra bilden) och punkten (högra bilden) markerar området av störst intresse,
dvs. Qt = 4500 och Qs = 350.
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Information om alla viktiga faktorer samt viktiga interaktioner kan erhållas om man
använder rätt design för datainsamlingen, i vårt fall kombinationer av värden för faktorer
som skall analyseras, se avsnitt 3.4.4.

Eftersom själva modellen (t.ex. EVA-programmet) hanteras som en �black box� bör
sedvanlig statistisk metodik användas för att utvärdera �observationerna� (här genererade
av EVA-körningar). Av särskilt intresse är därvid olika faktorers statistiska signi�kans samt
robustheten av analysen. Den senare aspekten utvärderas med fördel genom korsvalidering
av den skattade modellen för responsytan. Korsvalidering bygger på att man väljer
bort en faktoruppsättning, skattar regressionsmodellen utan denna faktoruppsättning, och
jämför det prognosticerade resultatet för denna faktoruppsättning med det verkliga utfallet
från körningen med den "bortplockade" faktoruppsättningen. Detta gör man för samtliga
faktoruppsättningar och man erhåller därvid en uppfattning om hur bra regressionsmodellen
fungerar för värden som inte har används för att skatta själva modellen.

Vårt angreppssätt är följande. Vi skattar en responsyta för NPV:n baserad på faktorer som
påverkar NPV:n negativt och en annan responsyta baserad på faktorer som påverkar NPV:n
positivt. Ett viktigt skäl för att separera dessa två aspekter är att de skattade responsytorna
endast är approximationer till den sanna responsytan. Approximationen fungerar bättre ju
mindre �området� är som skall approximeras. Med tanke på att det kan vara olika faktorer
som påverkar NPV:n negativt än som påverkar NPV:n positivt verkar det rimligt att tudela
problemet för att erhålla en bättre approximation av den sanna responsytan. Nedanstående
steg beskriver förfarandet för skattning av responsytan för försämringen av NPV/NNK.
Förfarandet för skattningen av responsytan för förbättringar av NPV/NNK är i analogi till
detta.

Analysen sker i följande steg:

1. Välj n variabler x1; : : : ;xn av potentiellt intresse i känslighetsanalysen och bestäm deras
�basvärde� x�1; : : : ;x�n samt en rimlig nedre nivå x

�
1 ,: : : ;x

�
n och en rimlig övre nivå

x+1 ; : : : ;x
+
n för varje variabel.

2. Använd c.p. -analys för att lista ut vilka värden x�1 ; : : : ;x
�
n ger en kännbart försämrad

NNK jämfört med baskalkylen baserad på x�1; : : : ;x�n. Behåll endast dessa k värden,
k � n. (Skulle båda x�i och x

+
i , i = 1; : : : ;n, ger en kännbart lägre NNK jämfört med

x�i så behåll endast värdet som ger den större försämringen av NNK:n.)

3. Känslighetsanalysen baseras på de k variabler som har identi�erats i steg 2, där varje
variabel har ett basvärde samt ett annat värde som ger c.p. en sämre NNK. Använd
en Plackett-Burman design med så kallad `foldover' (appendix A) för att beräkna
responsen i valda kombinationer av variabler. Detta ger 2k+ 2 körningar för en
modellen med k variabler, se avsnitt 3.4.4 för detaljerna.

4. Skatta modellen med endast huvudeffekter, dvs.

y= β 0+
k

∑
i=1

β ixi+ ε ,

med hjälp av minsta kvadrat-metoden. Kontrollera att alla termer i modellen
är statistiskt signi�kanta på 5%-nivån. (Modellen hanteras som en svart låda.)
Kontrollera R2-värden. Lägg märke till att huvudeffekterna inte ändrar värde när
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andra huvudeffekter läggs till eller plockas bort från modellen � ett resultat av att
Plackett-Burman designen är en ortogonal design (genom konstruktion).

5. Lägg till interaktionstermer β i jxix j, i < j, på ett sekventiellt sätt, antingen manuellt
eller med hjälp av någon automatiserad algoritm som �best forward selection�. Behåll
endast termer som är signi�kanta på 5%-nivån (plocka även bort huvudeffekter
som inte är signi�kanta när interaktioner har tillkommit). Resultatet är en modell
med huvudeffekter samt vissa interaktioner som ger en kondenserad beskrivning av
känsligheten av responsytan för dessa variabler.

6. Kontrollera validiteten av den slutgiltiga modellen med hjälp av korsvalidering.
Utvärdera modellen från steg 5.

Förfarandet demonstreras i detalj i fallstudien i avsnitt 4. En kommentar till steg
5 är följande. Det är teoretiskt fullt möjligt att två variabler är betydelselösa var
för sig men ändock är viktiga i kombination, dvs. de enskilda huvudeffekterna (utan
kombinationseffekten i modellen) är ej signi�kanta men kombinationseffekten (utan
huvudeffekterna) är det ändå. Enligt van Groenendaal och Kleijnen (1997) är det dock
ett populärt antagande att interaktioner endast kan �nnas mellan faktorer med signi�kanta
huvudeffekter. Vi följer detta här och testar endast för interaktioner mellan faktorer med
signi�kanta huvudeffekter. (Skulle det visa sig att interaktionen mellan två effekter är av
betydelse testar vi dock om huvudeffekterna kan tas bort givet att interaktionen inkluderas i
modellen.)

3.4.4 Experimentell design för responsytor

Det mest effektiva sättet att studera samtliga möjliga interaktioner mellan faktorer är med
hjälp av så kallade faktoriella designer. Tar man hänsyn till två nivåer i varje faktor så kräver
detta dock för k faktorer 2k körningar, ett med k snabbt växande tal. I det enkla exemplet i
avsnitt 3.4.2 med få faktorer är detta inget bekymmer. VV:s EVA kalkyler kräver däremot
att man hanterar ett större antal faktorer på ett effektivt sätt, någonting som gör faktoriella
designer mindre intressanta för VV:s problemställning.

Det är mycket vanligt att man endast är intresserad av mera påtagliga effekter och
endast i vissa interaktioner av lägre ordning. Vi är här intresserade av huvudeffekter samt
de viktigaste interaktionerna mellan dessa faktorer. Det krävs därför inte att man väljer
en design som tillåter att skatta samtliga interaktioner, även sådana av högre ordning.
Plackett-Burman designer (Plackett och Burman, 1946) är extremt ekonomiska i antalet
körningar och tillåter att man studerar k faktorer i endast k+ 1 körningar. Skattningar som
man därvid erhåller är dock inte väntesvärdesriktiga, någonting som kan avhjälpas genom
att använda sig av tekniken "foldover". En sådan "foldover" design består av ytterligare k+1
körningar, vilket sammanlagt ger 2(k+1) körningar.

Varje faktor kan anta två värden och varje körning bygger på en kombination av
faktorernas värden. För varje faktor är baskalkylens värde det enda värdet faktorn kan antaga.
Därtill kommer ett värde för varje faktor som förändrar NNK:n i en c.p. -analys. Antingen är
detta för varje faktor värdet som ökar NNK:n, eller så är det för samtliga faktorer värdet som
minskar NNK:n i en c.p. -analys. Vi utför därför två separata analyser: en för känsligheten
med avseende på försämringar av projektets lönsamhet och en med avseende på förbättringar
av projektets lönsamhet. Det kan vara olika faktorer som är viktiga i respektive fall och de
enskilda stegen redovisas i fallstudien i avsnitt 4.

VTI rapport 591 33



Tabell 3.2 Antal körningar som funktion av antalet variabler k (kolumn 1). Kolumn 2:
Antal parvisa interaktioner i modellen. Kolumn 3: Resulterande antal körningar i en
faktoriell design. Kolumn 4: Resulterande antal körningar i en Plackett-Burman design
med "foldover" (se text).

(1) (2) (3) (4)
k k (k�1)=2 2k 2(k+1)
3 3 8 8
7 21 128 16
11 55 2048 24
15 105 32768 32
19 171 � 5�105 40
23 253 � 8�106 48

Konstruktionen av Plackett-Burman designer är beskriven i appendix A och kan med
fördel automatiseras. Utredaren behöver därför inte kunna konstruera dessa designer själv
om VV skulle implementera förfarandet i framtida versioner av EVA.

I en modell med k huvudeffekter �nns det k (k�1)=2 parvisa interaktioner samt en
konstant, tillsammans alltså k+ k (k�1)=2+ 1 parametrar. Det är omöjligt att skatta alla
dessa parametrar med hjälp av en Plackett-Burman design. Däremot kan vi studera samtliga
huvudeffekter plus valda parvisa interaktioner, någonting vi �nner tillräckligt i vår situation.
Konstruktionen av Plackett-Burman designer beskrivs i Appendix A.

Tabell 3.2 redovisar antalet parvisa interaktioner i en modell samt resulterande antal
körningar i en faktoriell design samt en Plackett-Burman design med "foldover" (se appendix
A). Med hjälp av den faktoriella designen kan man i princip få en uppfattning om samtliga
interaktioner, även interaktioner av högre ordning. Detta är dock sällan intressant och man
använder därför i praktiken inte fullständiga faktoriella design för större k. Som framgår
av kolumn 3 är antalet körningar en mycket snabbt växande funktion av antalet variabler i
modellen. Antalet körningar i en Plackett-Burman design med "foldover" (kolumn 4) förblir
däremot mycket måttfullt även för ett något större antal variabler. Eftersom antalet parvisa
interaktioner (kolumn 2) är större än antalet körningar i en Plackett-Burman design (kolumn
4), annars än för små k, så går det inte att få en uppfattning om samtliga parvisa interaktioner
samtidigt. I fallstudien i avsnitt 4 beskriver vi hur man väljer vilka interaktioner som skall
beaktas.

3.5 Jämförelse av metoderna

De olika metoderna kan sammanfattas på följande sätt.

En faktor åt gången-metoden. Fördelar: Lätt att förstå för användaren. Dagens EVA
program kan användas oförändrat. Nackdelar: Metoden tar ej hänsyn till logiska beroenden
mellan variabler. Situationen där en kombination av olika faktorer förstärker varandra kan ej
hanteras och förblir oupptäckta.

Monte Carlo-metoden. Fördelar: Komplicerade samband kan undersökas.
Användande av sannolikheter har stöd i beslutsteoretiska resonemang. Nackdelar: En logisk
riktig tillämpning kräver modelleringen av faktorernas variabilitet som en multidimensionell
simultan statistisk fördelning, någonting som är svårt med ett större antal faktorer. Väldigt
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många EVA-körningar behövs för denna metod vilket innebär att dagens EVA program inte
kan användas för ändamålet. Dels behövs det ett program som räknar mycket snabbt och
dels måste ingångsvärdena läsas in automatiskt för de hundratusentals körningar som skulle
krävas.

Responsytor. Fördelar: Användaren behöver endast bestämma övre och undre gränser
för de olika faktorernas variation. Metoden tar hänsyn till att kombinationer av olika faktorer
kan förstärka utfallet i kalkylen. Resultatet av analysen kondenseras och beslutsfattaren
behöver endast titta på faktorer som faktiskt påverkar kalkylen (se fallstudien i avsnitt 4). Ett
större antal faktorer kan hanteras med ett mycket begränsat antal körningar. Dagens EVA
program kan i princip användas för analysen. Nackdelar: Metoden använder sig av relativt
avancerade resonemang med avseende på approximationen av fördelningar i kombination
med statistisk design av försök. (Metoden är dock väl etablerad inom Operations Research.)
Detta kan leda till att användaren har svårt att "lita på" analysens resultat.
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4 Fallstudie: Förbifart Viken

Vi använder metoden för responsytor för att komplettera en be�ntlig utredning av objektet
Förbifart Viken i Skåne (Höganäs kommun). Utvärderingen bygger på beräkningarna i
EVA 2.34; EVA Grundrapporten är återgiven i bilagan. Se SNRA (2001b-c) för direkt
berörda delar i Effektsamband 2000.

4.1 Objektbeskrivning

I VV:s utredning av Förbifart Viken beskrivs de nuvarande förhållanden enligt följande.

"Väg 111 är en regional tra�kled som nyttjas för lokala transporter och för
mer långväga transporter mot Helsingborg och vidare på E6 och E4. Vägen
har särskilt sommartid betydande turisttra�k. Väg 111 utgör den kortaste
direktförbindelsen av någorlunda storlek mellan Höganäs och Helsingborg. Den
be�ntliga vägen genom Viken har mycket tra�k. Bebyggelsen ligger relativt
nära vägen, �era fastigheter har direktutfarter. Ombyggnaden av genomfarten
som gjordes 1996 gav ett minskat utrymme åt vägtra�ken, medan gång- och
cykeltra�ken �ck ökat utrymme med separata banor på båda sidor om vägen.
Syftet var bl a att sänka den verkliga hastigheten till de skyltade, 50 och
70 km/h, förbättra boendemiljön samt att öka säkerheten för de oskyddade
tra�kanterna. Dessa syften har uppnåtts men de boende är fortfarande utsatta
för vägens barriäreffekt och miljöstörningar. Framkomligheten är nedsatt för
den genomgående tra�ken. Under perioden 1994-98 har det inträffat 40 olyckor
längs den nu aktuella sträckan (dvs från väg 1397 i söder till Lerbergsrondellen
i norr). Antalet personer som har dödats eller skadats uppgår till 23 st, varav
3 oskyddade tra�kanter. Den norra delen genom Viken från Prästavägen,
väg 1422, är mest utsatt. Vägen kantas på detta avsnitt av bebyggelse som
i många fall har direkt utfart mot genomfarten. Sedan 1996 utgör sträckan
genom Viken en så kallad miljöprioriterad genomfart, dvs vägen har utformats
med smalare körbana och med separata banor för gång- och cykeltra�ken.
Hastighetsbegränsningarna på genomfarten är idag 50 och 70 km/h. Den nya
vägen är tänkt att bli en förbifart utanför Viken för att avlasta tätorten från den
genomfartstra�k som idag måste passera genom samhället."

Utredningen avser en utbyggnad av väg 111 i en helt ny sträckning öster om Viken.
Nybyggnationen består huvudsakligen av 5;3 km �mötesfri� 13 meters väg med vajerräcken
och omkörningsfält. Därutöver planeras det en cirkulationsplats som ny infart i söder in till
Vikens samhälle, anslutningar av väg 1409 (Karlsfältsvägen) samt väg 1411 (Prästavägen)
till ny väg 111, ny planskild infart i anslutning till cirkulationsplats vid Lerberget, med ny
infart till Vikens samhälle samt tre dagvattenmagasin och bullerskydd. Kostnaderna beräknas
exkl. skattefaktor till 63 Mkr i 1999 års prisnivå varav 9 % i administrationskostnader.

Syftet med projektet anges vara att "minska barriäreffekter och miljöstörningar genom
Viken samt öka framkomlighet och tra�ksäkerhet".

4.2 EVA-kalkyl

Kalkylperioden för detta objekt är 60 år, och den diskonterade nyttan av de EVA-värderade
effekterna beräknas till 110,6 Mkr. Därutöver bedöms nyttan av den minskande
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barriäreffekten av vägen inom Viken till 68,1 Mkr. Den totala nyttan av förbifarten bedöms
därmed till 178,7 Mkr. Investeringskostnaderna uppgår inkl. skattefaktor till 94,2 Mkr och
nettonuvärdeskvoten (NNK) blir därmed 0,9.

Detaljerna av EVA-kalkylen framgår från tillhörande EVAGrundrapport som är återgiven
i bilagan.

4.3 Känslighetsanalys av EVA-kalkylen

4.3.1 Aspekter av känslighetsanalysen

EVA värderar effekter tillhörande restid och -komfort, fordons- och godskostnader, olyckor,
miljöpåverkan samt kostnader för drift och underhåll. Beräkningarna bygger på de
objektspeci�ka förutsättningarna samt funktionella samband (effektsamband) där ett stort
antal faktorer används för att beräkna förväntade konsekvenser i monetära termer (SIKA
2005). Effektsambanden är beskrivna i SNRA (2001a) och inom ramen för denna rapport
betraktar vi dessa samband som givna, dvs. vi ignorerar all osäkerhet förknippade med dessa
effektsamband.

För att genomföra en EVA kalkyl måste användaren dels tillhandahålla objektspeci�ka
förutsättningar, dels bestämma värden för kritiska faktorer i den ekonomiska värderingen
av effekter. Objektspeci�ka förutsättningar är exempelvis skyltade hastigheter,
korsningstyper och vägbredder samt tra�kmängd och -sammansättning i korsningar och
på länkar. Viktiga faktorer för EVA-värderingar sammanfattas i EVA-programmet
under rubriken "Beräkningsförutsättningar" och grupperas i "Allmänna förutsättningar"
(diskonteringsår, diskonteringsränta, osv.), "Tidskostnader" (t.ex. tidskostnader för
personbil tjänsteresa/privatresa eller beläggningsgrad av en personbil vid privatresa),
"Olyckskostnader" (värdering av vägtra�kolycksfall), "Utsläpp" (värdering av olika
miljöpåverkande utsläpp såsom koldioxid eller partiklar) och "Fordonskostnader" (t.ex.
anskaffningsvärde för fordon eller däck samt priser för drivmedel). Tillsammans med
uppräkningsfaktorer för framtida tra�kmängder och de ovan beskrivna objektspeci�ka
förutsättningar utgör dessa faktorer underlaget för EVA-beräkningarna.

Sammanfattningsvis kan vi gruppera ingångsvärdena för EVA-kalkyler enligt följande:

1. Faktorer som grupperas under "Beräkningsförutsättningar" enligt ovan.

2. Tra�krelaterade uppgifter i dagsläget: be�ntlig tra�kmängd och -sammansättning samt
eventuellt antaganden om tra�kens fördelning i en korsning eller omfördelning av
tra�k till en förbifart.

3. Tra�krelaterade uppgifter för framtiden: uppräkningsfaktorer för personbilstra�k och
lastbilstra�k.

4.3.2 Vilka enskilda faktorer påverkar kalkylen?

Tabell 4.1 listar alla faktorer i EVA-kalkylen för Förbifart Viken som vi inkluderar i
känslighetsanalysen (steg 1 på s. 32). Värden för olyckskostnader är låsta i EVA 2.34 och
kan inte ändras av användaren. Inom ramen för en känslighetsanalys kan dessa värden dock
i princip hanteras i likhet med värdena enligt tabell 4.1.

De låga värden samt de höga värden i tabell 4.1 utgör "rimliga gränser" subjektivt satta
av utredaren. Känslighetsanalysen är endast giltig för variationer inom dessa råmärken.
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(ÅDT utgångsläge)
ÅDT baskalkyl
Legend

Figur 4.1 Skiss över Förbifart Viken med tra�kmängder på de olika länkarna. Figuren
visar ÅDT i utgångsläget (genom Viken) samt fördelningen av tra�ken till genomfart och
förbifart som har används i baskalkylen. I känslighetsanalysen har tra�k �yttats relativt till
denna fördelning i baskalkylen: dels har ytterligare 1 000 ÅDT �yttats "ut från Viken" och
dels har 1 000 ÅDT �yttats tillbaka "in mot Viken".

Approximationen av den sanna responsytan är bättre ju närmare dessa värden ligger
baskalkylens värden. Det är därför inte lämpligt att "ta i ordentligt" med låga samt höga
värden och utredaren bör försöka att realistiskt bedöma dessa gränser. Kolumnen "ASEK
III" ger möjliga framtida värden enligt SIKA (2002). Dessa värden visas endast för att ge
läsaren en allmän orientering och används inte i känslighetsanalysen på något sätt. Observera
att drivmedel hanteras här i grupp som en variabel. Variabiliteten i tra�kens utsläpp samt
dess prissättning har studerats närmare i Nerhagen och Johansson (2003) och Nerhagen et
al. (2003, 2005).

Motivet till att bygga en förbifart är att �ytta tra�k ut från staden. I vilken utsträckning
den be�ntliga tra�ken kommer att använda sig av förbifarten om den skulle byggas är en
fråga utredaren inte kan få de�nitivt svar på i planeringsfasen, även om själva utformningen
av förbifarten och genomfarten � och då särskilt den skyltade hastigheten � anses styra
tra�ken från genomfarten till förbifarten. Det är därför synnerligen intressant att utvärdera
känsligheten av kalkylen med avseende på olika omfördelningar av tra�ken. Figur 4.1 visar
en skiss över tra�ksituationen i Viken och den planerade förbifarten.

Som första steg i analysen genomförs en EVA-körning med c.p. -variation av faktorer
enligt tabell 4.1. Syftet är här att utreda vilka faktorer som påverkar objektets NPV negativt

38 VTI rapport 591



Tabell 4.1 Varierade faktorer för Förbifart Viken. Övriga faktorer har hållits konstant med
värden som i baskalkylen med undantag av faktorn "Ärendeförd. privatresa pbil" som är satt
till (1 - "Ärendeförd. tjänsteresa pbil"). Faktorer som berör olyckskostnader är låsta i EVA
2.34 och inga ändringar kan göras av användaren. Kolumnen ASEK III redovisar planerade
möjliga värden (i 2001 års prisnivå) för framtida EVA-kalkyler, se SIKA 2002 för detaljer.

Faktor Enhet Baskalk. Lågt värde Högt värde ASEK III
Tidskostnader
Tjänsteresa pbil kr/tim 190 190 240 238
Privatresa pbil kr/tim 49 49 100 84/42
Lastbil kr/tim 180 180 230 ?
Åkkomfort kr/tim 11 11 30 ?
Ärendeförd. tjänsteresa pbil 0,16 0,10 0,22 0,18?
Beläggn. tjänsteresa pbil pers. 1,36 1,20 1,50 1,5?
Beläggn. privatresa pbil pers. 1,89 1,50 2,20 1,5?
Beläggn. lastbil pers. 1,20 1,10 1,30 1,0/1,2
Utsläpp
NOx Landsbygd kr/kg 60 30 120 62
NOx Tätort kr/kg 62 0 62 62
VOC Landsbygd kr/kg 30 15 60 31
VOC Tätort kr/kg 34 17 68 31
Partiklar Landsbygd kr/kg 0 0 50 ?
Partiklar Tätort kr/kg 616 300 1200 ?
SO2 Landsbygd kr/kg 20 10 40 21
SO2 Tätort kr/kg 38 0 38 21
CO2 kr/kg 1,50 0,50 1,50 1,50
Fordonskostnader
Godsvärde lu kr 10 5 20 6
Godsvärde ls kr 50 25 100 28
Bensin kr/l 2,80 2,80 4,20 3,84
Diesel kr/l 1,88 1,88 2,82 3,10
Diesel pbil kr/l 3,40 3,40 5,10 4,68
Drivmedel % 100 100 150
Uppräkning tra�k
pb prognosår 1 1,32 1,16 1,64
lb prognosår 1 1,54 1,27 2,08
pb prognosår 2 1,54 1,27 2,08
lb prognosår 2 2,07 1,54 3,14
Tra�komfördelning
Avvikelse förbifart jfr. baskalkyl ÅDT 0 -1000 +1000
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Tabell 4.2 Faktorer som påverkar NNK:n negativt i en c.p.-analys. Drivmedel: procent
jämf. baskalkyl. Omfördelning tra�k: ÅDT förbifart jämf. baskalkyl.

+ �
Faktor Basvärde Värde med neg. effekt

Ärendefördelning tjänsteresa pbil 0;16 0;10
Beläggning privatresa pbil 1;89 1;50

NOx Landsbygd 60 120
Drivmedel 100 150

pb prognosår 2 1;54 1;27
lb prognosår 2 2;07 1;54

Omfördelning tra�k 0 �1000

Tabell 4.3 Plackett-Burman design med "foldover" (k=7). Resultat: EVA-värderad
diskonterad nytta (Mkr) exkl. manuellt kompletterad barriäreffekt.

EVA-körn. Ärendef. Beläggn. NOx Drivm. pb år 2 lb år 2 Omförd. Resultat
1 + + + � + � � 52;894
2 � + + + � + � 52;461
3 � � + + + � + 76;883
4 + � � + + + � 60;613
5 � + � � + + + 93;625
6 + � + � � + + 74;358
7 + + � + � � + 68;946
8 � � � � � � � 24;814
9 � � � + � + + 69;485
10 + � � � + � + 74;600
11 + + � � � + � 46;711
12 � + + � � � + 63;276
13 + � + + � � � 37;137
14 � + � + + � � 49;534
15 � � + � + + � 54;008
16 + + + + + + + 110;586

eller positivt. En erfaren användare av EVA kan eventuellt utelämna detta steg om tillförlitlig
kunskap om faktorernas påverkan av kalkylen �nns.

4.3.3 Hur samverkar faktorer med negativ påverkan?

Tabell 4.2 visar faktorer som påverkar NPV negativt i en c.p. -analys (steg 2 på s. 32).
De övriga faktorerna har ingen nämnvärd påverkan av NPV:n. Baskalkylens värden
("Basvärde") betecknas med �+� i tabell 4.3 och värdet med negativ effekt i en c.p.
-analys med ���. För skattningen av responsytan krävs i detta fall 16 EVA-körningar
där man sätter faktorernas värde enligt tabell 4.3 (steg 3 på s. 32). Ej listade faktorer
har värden enligt baskalkylen för samtliga körningar. Kolumnen "Resultat" i tabell 4.3
redovisar EVA-värderade effekter i Mkr. Appendix A beskriver i detalj hur man erhåller
kombinationen av �+� och ��� för varje körning.

Resultatet från tabell 4.3 används för att identi�era en lämplig regressionsmodell som
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approximation av EVA:s sanna responsyta. Med hjälp av steg 4 (s. 32) och 5 (s. 33) blir den
identi�erade regressionen

EVA = 2;00+87;00 Ärendef. tjänsteresa pbil �30;55 Beläggn. privatresa pbil
�0;07 NOx Landsbygd �0;10 Drivmedel (4.1)
+62;76 pb prognosår 2 �21;76 lb prognosår 2
+0;03 omfördelning tra�k +28;67 (Beläggn. privatresa pbil � lb prognosår 2)

Det är enklast att tolka regressionsmodellen med hjälp av �gurerna 4.3�4.5 och vi
återkommer till dessa. Vid direkt tolkning av ekvation 4.1 måste man håller i minnet
att variablerna representerar respektive förändring så att utfallet blir sämre jämfört med
baskalkylen. Exempelvis minskar värdet för faktorn Ärendefördelning tjänsteresa pbil från
0;16 i baskalkylen till 0;10 som värde med negativ påverkan i kalkylen. Den positiva
koef�cienten 87;00 betyder att NNK:n ökar med ökande värde för denna faktor, men denna
ökning är utifrån det avvikande värdet 0;10 och ej utifrån basvärdet 0;16.

Vidare är det svårt att tolka koef�cienter när det förekommer interaktioner mellan olika
faktorer. Koef�cienten �30;55 för Beläggning privatresa pbil kan inte tolkas rakt av
pga. interaktionen av denna faktor med lb prognosår 2 med en koef�cient +28;67. Det
rekommenderas därför att utvärdera regressionsmodellen med hjälp av �gurerna 4.3�4.5 (se
nedan).

Figur 4.2 visar en utvärdering av regressionsmodellen (steg 6 på s. 33) med avseende
på dess tillförlitlighet. Den vänstra bilden i �guren visar den EVA-beräknade nyttan
mot �uppskattad� nytta med hjälp av regressionsmodellen. Ligger alla värden nästan
på diagonalen tyder detta på att regressionsmodellen passar bra för en beskrivning av
EVA-modellen i det väl avgränsade området för vår analys.

Den högra bilden i �gur 4.2 beskriver regressionsmodellens robusthet med avseende på
enskilda värden från EVA-kalkylen. Den använda tekniken betecknas som korsvalidering
och innebär följande. Regressionskoef�centerna i modellen enligt ekvation 4.1 skattas
utifrån 15 "EVA-observationerna" istället för de 16 vi egentligen har till förfogande. Sedan
skattas värdet av den utelämnade observationen med hjälp av den så erhållna regressionen.
Den högra bilden i �gur 4.2 visar det verkliga värdet från EVA-kalkylen mot det skattade
värdet utifrån en regressionsekvation där just denna observation inte har använts för att
identi�era koef�cienterna. Eftersom vi har 16 observationer kan vi upprepa denna idé
16 gånger där vi utelämnar successivt var och en av de 16 observationerna. Skulle en
observation ha stor påverkan på regressionskoef�cienterna skulle detta bli uppenbart i och
med att en av punkterna i den högra bilden i �gur 4.2 skulle ligga långt ifrån diagonalen.

Så är inte fallet här och vi har veri�erat att regressionen beskriver EVA-beräkningarna
bra inom det valda området (vänstra bilden i �gur 4.2) samt att inget enskilt värde påverkar
regressionskoef�cienterna på ett dramatiskt sätt (högra bilden i �gur 4.2). Därför litar vi
på att regressionssambandet i ekvation 4.1 är en lämplig beskrivning av de komplicerade
EVA-sambanden i det avgränsade området vi har valt för analysen.

Figur 4.3, 4.4 och 4.5 redovisar analysresultatet på ett lättillgängligt gra�skt sätt. I �gur
4.3 ser vi att faktorn Beläggningsgrad privatresa pbil spelar större roll för kalkylen än t.ex.
kalkylpriset för NOx landsbyggd.
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Figur 4.2 Till vänster: Spridningsdiagram för den EVA-beräknade nyttan av Förbifart
Viken (horisontell axel) och nyttan enligt regressionsekvationens uppskattning (vertikal
axel). Till höger: korsvalidering av regressionsmodellen. Se text.

Även den långsiktiga tra�kutvecklingen spelar en viktig roll där projektets lönsamhet
sjunker med avtagande tra�ktillväxt uttryckt som tra�kutveckling prognosår 2 (gäller pb och
lb).

En mycket intressant insikt är att de EVA-värderade positiva effekter understiger
investeringskostnaderna om ut�yttningen av tra�ken från Viken är 400 ådt mindre än i
baskalkylen. Den högra bilden i nedre raden i �gur 4.3 visar att förändringar i faktorerna inte
behöver vara särskilt extrema för att få investeringskostander som överstiger EVA-värderade
positiva effekter.

Bilden bygger på följande utvärdering av ekvation 4.1. Varje inkluderad faktor ingår
med ett intervall som utgör 100% av variationen för denna faktor. Den ena ändan av
intervallet motsvarar värdet enligt baskalkylen och den andra ändan värdet som maximalt
avviker från detta värde, dvs. avvikelsen för detta värde är 100% i termer av hela intervallets
längd. Vi kan utvärdera ekvation 4.1 även för andra värden av faktorn mellan "0%"
och "100%" avviklese. Exempel: Faktorn Ärendefördelning tjänsteresa pbil tar värden
mellan 0;16 (basvärdet) och 0;10 (max. avvikelse, dvs. "100%"). "50%-värdet" utgörs av
punkten som ligger mitt på intervallet, dvs. 0;13; och t.ex. "10%-värdet" utgörs av punkten
0;106. Detta gör vi samtidigt för alla faktorer som ingår i ekvation 4.1, dvs. vi beräknar
regressionsmodellen när samtliga faktorer tar sina "10%-värden", "20%-värden" osv. På
detta sätt ser vi i den högra bilden i nedre raden i �gur 4.3 hur känsligt kalkylen reagerar mot
en simultan ändring i faktorernas värde.

Figur 4.4 visar i grunden samma sak som �gur 4.3 fast uttryckt i NNK istället för positiva
effekter i Mkr. Figur 4.5 däremot inkluderar även den manuellt värderade barriäreffekten.
Vi observerar att projektet under inga omständigheter får lägre NNK än 0 om vi tar hänsyn
till den manuellt värderade barriäreffekten.
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Figur 4.3 Översikt över faktorer som ger ett nämndvärt sämre utfall för Förbifart Viken
(EVA-värderad nytta i Mkr; exkl. manuellt kompletterade effekter). Den gröna övre
horisontella linjen markerar baskalkylens värde och den röda nedre horisontella linjen
markerar investeringskostnader.
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Figur 4.4 Förbifart Viken: negativ påverkan. NNK exkl. manuellt kompletterade effekter.
Den gröna övre horisontella linjen markerar baskalkylens värde och den röda nedre
horisontella linjen markerar en NNK av noll.
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Figur 4.5 Förbifart Viken: negativ påverkan. NNK inkl. manuellt värderade effekter. Den
gröna övre horisontella linjen markerar baskalkylens värde och den röda nedre horisontella
linjen markerar en NNK av noll.
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Tabell 4.4 Faktorer som påverkar NNK:n positivt i en c.p.-analys. Omfördelning tra�k:
ÅDT förbifart jämf. baskalkyl.

+ �
Faktor Basvärde Värde med pos. effekt

Tjänsteresa pbil 190 240
Privatresa pbil 49 100

Lastbil 180 230
Ärendefördelning tjänsteresa pbil 0;16 0;22

Beläggning privatresa pbil 1;89 2;20
CO2 1;50 0;50

pb prognosår 2 1;54 2;08
lb prognosår 2 2;07 3;14

Omfördelning tra�k 0 +1000

4.3.4 Hur samverkar faktorer med positiv påverkan?

Vi kan även vara intresserad av att förstå bättre vilka faktorer som spelar in för att få större
lönsamhet i ett projekt. Denna analys är helt i analogi till analysen i avsnitt 4.3.3. En
intressant observation är att det endast delvis är samma faktorer vi identi�erar som viktiga i
denna känslighetsanalys, se tabell 4.4.

Regressionsmodellen blir

EVA = �528;69�3;88 Privatresa pbil+73;60 Beläggn. privatresa pbil
+202;91 pb prognosår 2 �61;53 lb prognosår 2 (4.2)
+0;06 omfördelning tra�k +3;31 (Privatresa pbil � pb prognosår 2)

och �gur 4.6 visar att denna modell är en adekvat förenkling av EVA-modellen i detta
begränsade område. I tabell 4.4 listas nio faktorer som ger positiv effekt på projektets
lönsamhetsbedömning i c.p. -analyser. Endast fem av dessa faktorer �nns representerade
i ekvation 4.2, dvs. resterande faktorer bidrar inte väsentligen till förändringar i lönsamheten
utöver de i ekvation 4.2 inkluderade faktorer. I denna bemärkelse erhåller vi alltså en enklare
modell ty det är färre faktorer vi behöver beakta.

Figur 4.7 redovisar innebörden av ekvation 4.2. Resultatet visas i termer av
EVA-beräknade effekter. Självfallet kan man även här framställa effekterna i termer av
NNK med eller utan manuellt kompletterade effekter som vi har gjort i avsnitt 4.3.3. Som
framgår av �gur 4.7 är tra�kutvecklingen för pb prognosår 2 den faktor som enskilt har störst
betydelse för att göra projektet extra lönsamt.
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Figur 4.6 Faktorer med positiv effekt på projektets lönsamheten: utvärdering av
regressionsmodellen. Till vänster: EVA-beräknad nytta vs. nyttan enligt regressionen. Till
höger: korsvalidering av regressionsmodellen.
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Figur 4.7 Förbifart Viken: positiv påverkan. Den röda nedre horisontella linjen markerar
investeringskostnader och den gröna övre horisontella linjen markerar baskalkylens värde.
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5 Slutsatser

Denna rapport beskriver tre olika angreppssätt för att utföra känslighetsanalyser av
EVA-kalkyler. En sammanfattande bedömning av en faktor åt gången-metoden, Monte
Carlo-metoden och metoden som bygger på responsytor i samband med statistisk
experimentell design är att den sistnämnda är synnerligen intressant för VV:s kalkyler. Denna
metod hanterar situationen att faktorer kan förstärka eller motverka varandra, kräver ej
omfattande merarbete av utredaren och nöjer sig med ett fåtal EVA-körningar. Utvärderingen
av dessa körningar kan i princip automatiseras och utredaren behöver därför inte använda tid
för att köra EVA manuellt såsom vi har gjort i exemplet för denna rapport.

I fallstudien i avsnitt 4 har vi fokuserat på en känslighetsanlys av EVA-beräknade effekter
exkl. manuellt värderade effekter. Den fullständiga bedömningen av lönsamheten bygger på
NNK:n som erhålls som

EVA-beräknade effekter + manuellt kompletterade effekter � kostnader
kostnader

I vår fallstudie består de manuellt kompletterade effekter av en barriäreffekt av
genomfartstra�ken som blir mindre när förbifarten byggs. Vi har hanterat denna av VV:s
utredare manuellt kompletterade effekt som givet. Om man så önskar kan man dock beräkna
resulterande NNK för övre och undre gränser av de manuellt kompletterade effekterna med
hjälp av uttrycket ovan.

Ofta är utredaren medveten om möjliga variationer i kostnaderna för en viss åtgärd.
Vi kan utvidga känslighetsanalysen att även innefatta byggkostnaderna genom att välja
en övre och undre gräns för dessa. Sedan beräknar man resulterande NNK baserad
på de mest extrema utfallen för EVA-beräknade effekter (med eller utan manuellt
kompletterade effekter) och erhåller därigenom en uppfattning om NNK-variabiliteten där
även byggkostnader beaktas. Eftersom kostnaderna även ingår i NNK:s nämnare är NNK
inte en linjär funktion av kostnaderna. Vill man ta hänsyn till detta bör man komplettera den
övre och undre gränsen av kostnaderna med ett större antal punkter i intervallet däremellan
för att få en uppfattning om på vilket sätt NNK:n varierar.

NNK används för att bedömma enskilda projekts lönsamhet, men även för att rangordna
olika projekt utifrån lönsamhetssynpunkt. Variabiliteten i NNK kan leda till att olika projekts
NNK-värden är delvis "överlappande". Exempel: Projekt A har en NNKmellan 0;9 och 1;5;
projekt B har en NNK mellan 0;6 och 1;6. Hur skall dessa projekt rangordnas? Vi belyser
inte denna fråga i föreliggande rapport, dock är några anmärkningar på plats.

Variationen i olika projekts NNK bör inte betraktas som oberoende ty källan till
variationen kan mycket väl vara densamma för de olika projekten. Den allmänna
tra�kutvecklingen i Sverige, värderingen av utsläpp från tra�ken eller kostnader för
drivmedel är exempel för faktorer som medför NNK-variation för varje enskilt projekt fast
den torde slå på samma sätt i många olika projekt. Beläggningsgraden av en personbil i
ett viss område eller hur mycket tra�k som verkligen använder t.ex. en förbifart är däremot
exempel på faktorer som är individuella för enskila projekt och kan medföra att en viss
projekts NNK varierar helt oberoende från konkurrerande projekts NNK.

Regressionsekvationer som erhålls via den här föreslagna metoden med responsytor gör
det enkelt att utvärdera vilka faktorer som slår på vilket sätt i kalkylerna för konkurrerande
projekt. På vilket sätt man kan härleda en rangordning bland ett större antal projekt som
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beaktar dessa aspekter bör vara föremål för en djupare utredning.
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A Plackett-Burman designer

Plackett-Burman designer (Plackett och Burman 1946) tillåter att studera k faktorer i endast
m = k+ 1 körningar. För att erhålla väntevärdesriktiga skattningar i våra modeller behöver
man dock använda tekniken med �foldover�. Vi tar här endast upp de tekniska aspekterna av
att konstruera designerna och hänvisar till Draper och Lin (1996) eller Montgomery (2001)
för detaljerna.

För upp till k = 23 faktorer konstrueras Plackett-Burman designer enkelt med hjälp av
följande �genererande serier�:

m= 4 (k = 3): ++�
m= 8 (k = 7): +++�+��

m= 12 (k = 11): ++�+++���+�
m= 16 (k = 15): ++++�+�++��+���
m= 20 (k = 19): ++��++++�+�+����++�
m= 24 (k = 23): +++++�+�++��++��+�+����
En faktors basvärde i en EVA-körning betecknas här med `+' och ett värde som påverkar

NNK:n negativt/positivt (baserad på en faktor åt gången-metoden) betecknas som `�'. Se
Montgomery (2001, p. 344) för fallen m= 28 och m= 36. Har man i praktiken exempelvis
9 faktorer som skall varieras så använder man designen för k = 11 faktorer och 11� 9 = 2
faktorer hålls konstant i analysen. (Plackett-Burman designer existerar endast för vissa antal
faktorer.)

Vi exempli�erar konstruktionen av designen för situationen där vi vill studera närmare
k = 11 faktorer. Detta kan vi göra med hjälp av designen för m = 12 körningar. För
�foldovern� tillkommer det lika många körningar enligt nedan. Kombinationen av faktorerna
bör väljas enligt följande: för m= 12 är den �genererande serien� ++�+++���+�.
I första EVA-körningen väljer vi värden enligt detta, dvs. första och andra faktorn får
basvärdet, tredje faktorn värdet som påverkar NNK:n negativt/positivt, fjärde till sjätte
faktorn basvärdet, osv., se raden �Körning 1� i tabell A.1. I andra körningen �yttar vi
den �genererande serien� ett steg till höger och fyller �luckan� som uppstår på vänstra
kanten med värdet som �trillar ut på högra kanten�, se rad �Körning 2� i tabell A.1. I
andra EVA-körningen väljer vi således värdet för den första faktorn som påverkar NNK:n
negativt/positivt, basvärdet för faktorn två och tre, osv. För den tredje EVA-körningen
förskjuts den �genererande serien� ett steg åt höger enligt samma princip, se rad �Körning
3� i tabell A.1. På detta sätt går vi genom alla möjligheter, sammanlagt 11. Vi avslutar med
en körning där samtliga faktorer antager basvärdet, se rad �Körning 12� i tabell A.1. På detta
sätt har vi kontruerat faktoruppsättningen för de m= 12 första körningarna.

�Foldovern� följer enkelt genom att göra �samma sak en gång till fast tvärtom�,
dvs. att t.ex. sekvensen + + � + + + � � � + � för körning 1 ändras till � � + �
��+++�+ för körning 13. I den trettonde körningen använder vi oss således av
samma kombination av faktorer som i körning 1 fast med �påverkande värde� ersatt
med basvärde och basvärde ersatt med påverkande värde. Tabell A.1 redovisar samtliga
faktoruppsättningar i �foldovern� (körning 13 till 24). Notera att konstruktionen är helt
mekaniskt utifrån den �genererande serien�. Detta mekaniska sättet att generera designer
medför att uppsättningarna med fördel genereras automatiskt av datorn.
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Tabell A.1 Plackett-Burman design med "foldover" för 11 faktorer.

Körning Faktor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 + + � + + + � � � + �
2 � + + � + + + � � � +
3 + � + + � + + + � � �
4 � + � + + � + + + � �
5 � � + � + + � + + + �
6 � � � + � + + � + + +
7 + � � � + � + + � + +
8 + + � � � + � + + � +
9 + + + � � � + � + + �
10 � + + + � � � + � + +
11 + � + + + � � � + � +
12 � � � � � � � � � � �
13 � � + � � � + + + � +
14 + � � + � � � + + + �
15 � + � � + � � � + + +
16 + � + � � + � � � + +
17 + + � + � � + � � � +
18 + + + � + � � + � � �
19 � + + + � + � � + � �
20 � � + + + � + � � + �
21 � � � + + + � + � � +
22 + � � � + + + � + � �
23 � + � � � + + + � + �
24 + + + + + + + + + + +
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1. Översikt 
 
Objektuppgifter 
Region Län VägNr ObjektNr Objekt Alternativ 
Skåne Skåne 111 2121 Förbifart Viken  
 
 
Fakta om objektet 
Plantillhörighet 
Regional plan 
 
Planeringsläge 
Arbetsplan 
 
Nuvarande förhållanden 
Väg 111 är en regional trafikled som nyttjas för lokala transporter och för mer långväga 
transporter mot Helsingborg och vidare på E6 och E4. Vägen har särskilt sommartid 
betydande turisttrafik. Väg 111 utgör den kortaste direktförbindelsen av någorlunda 
storlek mellan Höganäs och Helsingborg. 
Den befintliga vägen genom Viken har mycket trafik. Bebyggelsen ligger relativt nära 
vägen, flera fastigheter har direktutfarter. Ombyggnaden av genomfarten som gjordes 
1996 gav ett minskat utrymme åt vägtrafiken, medan gång- och cykeltrafiken fick ökat 
utrymme med separata banor på båda sidor om vägen. Syftet var bl a att sänka den 
verkliga hastigheten till de skyltade, 50 och 70 km/h, förbättra boendemiljön samt att 
öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Dessa syften har uppnåtts men de 
boende är fortfarande utsatta för vägens barriäreffekt och miljöstörningar. 
Framkomligheten är nedsatt för den genomgående trafiken. 
Under perioden 1994-98 har det inträffat 40 olyckor längs den nu aktuella sträckan 
(dvs från väg 1397 i söder till Lerbergsrondellen i norr). Antalet personer som har 
dödats eller skadats uppgår till 23 st, varav 3 oskyddade trafikanter. Den norra delen 
genom Viken från Prästavägen, väg 1422, är mest utsatt. Vägen kantas på detta avsnitt 
av bebyggelse som i många fall har direkt utfart mot genomfarten. 
 
Sedan 1996 utgör sträckan genom Viken en så kallad miljöprioriterad genomfart, dvs 
vägen har utformats med smalare körbana och med separata banor för gång- och 
cykeltrafiken. Hastighetsbegränsningarna på genomfarten är idag 50 och 70 km/h. Den 
nya vägen är tänkt att bli en förbifart utanför Viken för att avlasta tätorten från den 
genomfartstrafik som idag måste passera genom samhället. 
 
 
 
Syfte 
Minska barriäreffekter och miljöstörningar genom Viken samt öka framkomlighet och 
trafiksäkerhet. 
 
 
Förslag till åtgärd 
För att höja trafiksäkerheten och öka framkomligheten har Vägverket låtit upprätta en 
arbetsplan för utbyggnad av väg 111 i en helt ny sträckning öster om Viken. Vägen kommer 
att få omkörningsfält och vajerräcken 
- 5,3 km ny ”mötesfri” 13 meters väg med mitträcke från Gråläge i söder till Lerberget strax 
söder om Höganäs. 
- Cirkulationsplats som ny infart i söder in till Vikens samhälle. 
- Anslutningar av väg 1409 (Karlsfältsvägen) samt väg 1411 (Prästavägen) till ny väg 111. 
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- Ny planskild infart i anslutning till cirkulationsplats vid Lerberget, med ny infart till Vikens 
samhälle. 
- Tre dagvattenmagasin. 
- Bullerskydd. 
 
 
 
Kostnad 
63 Mkr i 1999 års prisnivå varav 9 % i administrationskostnader. 
 
Beräkningsår 
Beräkningen avser vägutformning år 2002. 
 
Kommentarer 
De viktigaste konsekvenserna 
av den föreslagna vägutbyggnaden: 
- Huvudsakligen jordbruksmark tas i anspråk för vägen. 
- Intrång i Domsten Vikens naturreservat. 
- Intrång i riksintresse för kulturmiljövården. 
- Barriäreffekten av nuvarande väg minskar. 
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2. Sammanfattning 
Nettonuvärden(basvägnät - utredningsvägnät)      Diskonteringsår 2002
EVA-beräknade effekter Kkr %
Restidskostnader 112 602 63%
Fordonskostnader -33 967 -19%
Godskostnader 4 899 3%
TS-effekter 63 620 36%
Luftföroreningar(utsläpp) -17 248 -10%
Komfort 0 0%
Drift och underhåll -19 320 -11%
Summa EVA-beräknade effekter 110 586 62%
Manuellt kompletterade effekter
Barriäreffekt 68 132 38%
Summa manuellt kompletterade effekter 68 132 38%
Summa effekter totalt 178 717 100%

Nettonuvärdekvot
NNK 0,9

Kostnadseffektivitet (per annuitetsberäknad investerad krona exkl. SF)
Trafiksäkerhet 1 10  Mkr/DSS
Restid 2 91 kr/restimme

Nyckeltal
Väglängd, km
Pris per meter, kr/m
Trafikplatser, st
Broar, st
Kostnad, Kkr
Kapitaliserad inv.kostnad exkl. skattefaktor 3 61 538
Kapitaliserad inv.kostnad inkl. skattefaktor I och II 94 154
Investeringskostnad inkl. SF, annuitetsberäknad 4 162
Investeringskostnad exkl. skattefaktor 63 000

 
 
1. Detta mått beskriver objektets kostnadseffektivitet vad gäller trafiksäkerhet. Måttet anger hur mycket det kostar att minska en DSS. 

Observera att ingen hänsyn tas till att andra effekter åtgärdas samtidigt.

2. Detta mått beskriver objektets kostnadseffektivitet vad gäller restid. Måttet anger hur mycket det kostar att minska en restidstimme. 
Observera att ingen hänsyn tas till att andra effekter åtgärdas samtidigt.

3. Investeringskostnad inkl. pålägg för central och regional administration samt kapitalisering p.g.a. Byggtid > 1 år. Uppgiften anges exkl. 
skattefaktor.
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Diskonterat till 2002
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3. Trafikomfördelning 
 
Trafikflödesfördelning, Basår 
 
Utan åtgärd 

 
Med åtgärd  

Kommentarer 
 

Kommentarer 
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4. Effektredovisning 

Effekter Öppningsår 2003
Basvägnät Utredningsvägnät Differens

(Utredningsvägnät - Basvägnät)
Trafikarbete
Totalt 40,793 41,258 0,465  Mfkm
 - varav personbil 36,917 37,474 0,557  Mfkm
 - varav lastbil 3,876 3,784 -0,092  Mfkm
Restidseffekter
Totalt 563,3 538,7 -24,6  Ktim
 - varav personbil 507,1 486,6 -20,5  Ktim

på sträcka 481,8 443,3 -38,5  Ktim
i korsning 25,3 43,3 18,0  Ktim

 - varav lastbil 56,2 52,0 -4,1  Ktim
på sträcka 53,5 48,6 -4,9  Ktim
i korsning 2,7 3,4 0,8  Ktim

Drivmedelseffekter
Totalt 4 086,9 4 266,3 179,4  m3
 - bensin 2 484,4 2 589,1 104,8  m3

på sträcka 2 397,5 2 443,0 45,5  m3
i korsning 86,9 146,2 59,3  m3

 - diesel 1 602,5 1 677,1 74,6  m3
på sträcka 1 476,7 1 496,3 19,6  m3
i korsning 125,8 180,8 55,0  m3

TS-effekter
Totalt dödade och svårt skadade 2,99 2,77 -0,22  personer
På sträcka
 - Olyckor 21,22 20,69 -0,53  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 2,17 1,82 -0,35  personer
 - Lindrigt skadade 6,40 5,77 -0,63  personer
 - Egendomsolyckor 15,14 15,55 0,41  olyckor
I korsning
 - Olyckor 4,38 5,55 1,17  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 0,82 0,95 0,13  personer
 - Lindrigt skadade 1,81 2,25 0,44  personer
 - Egendomsolyckor 2,63 3,42 0,79  olyckor
Miljöeffekter - utsläpp
Totalt
 - kväveoxider, NOx 55,806 59,465 3,659  ton
 - kolväten, HC 40,774 42,221 1,447  ton
 - koldioxid, CO2 9,933 10,370 0,437  kton
 - svaveldioxid, SO2 0,168 0,175 0,007  ton
 - partiklar 0,927 0,968 0,041  ton
Manuellt kompletterade effekter
Barriäreffekt
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Effekter Prognosår 1 2010
Basvägnät Utredningsvägnät Differens

(Utredningsvägnät - Basvägnät)
Trafikarbete
Totalt 47,871 48,404 0,533  Mfkm
 - varav personbil 42,998 43,646 0,648  Mfkm
 - varav lastbil 4,874 4,758 -0,116  Mfkm
Restidseffekter
Totalt 666,4 636,6 -29,8  Ktim
 - varav personbil 595,4 570,8 -24,5  Ktim

på sträcka 563,6 517,0 -46,6  Ktim
i korsning 31,8 53,9 22,1  Ktim

 - varav lastbil 71,0 65,7 -5,3  Ktim
på sträcka 67,4 61,2 -6,2  Ktim
i korsning 3,6 4,5 0,9  Ktim

Drivmedelseffekter
Totalt 4 565,4 4 766,0 200,6  m3
 - bensin 2 717,0 2 832,6 115,6  m3

på sträcka 2 622,5 2 673,5 51,0  m3
i korsning 94,5 159,1 64,6  m3

 - diesel 1 848,4 1 933,5 85,1  m3
på sträcka 1 701,2 1 723,3 22,1  m3
i korsning 147,2 210,1 63,0  m3

TS-effekter
Totalt dödade och svårt skadade 3,54 3,27 -0,27  personer
På sträcka
 - Olyckor 24,56 23,33 -1,22  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 2,56 2,14 -0,42  personer
 - Lindrigt skadade 7,55 6,79 -0,76  personer
 - Egendomsolyckor 17,38 17,28 -0,10  olyckor
I korsning
 - Olyckor 5,28 6,68 1,40  olyckor
 - Dödade och svårt skadade 0,98 1,13 0,15  personer
 - Lindrigt skadade 2,17 2,70 0,53  personer
 - Egendomsolyckor 3,20 4,17 0,97  olyckor
Miljöeffekter - utsläpp
Totalt
 - kväveoxider, NOx 29,739 30,618 0,879  ton
 - kolväten, HC 11,094 10,918 -0,175  ton
 - koldioxid, CO2 11,107 11,596 0,489  kton
 - svaveldioxid, SO2 0,185 0,193 0,008  ton
 - partiklar 0,444 0,461 0,017  ton
Manuellt kompletterade effekter
Barriäreffekt
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5. Nyttoredovisning 
 

Ekonomi
Öppningsår Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta

2003
EVA-värderade effekter
 - restidskostnader 72,7 69,4 3,3  Mkr
     varav personbil 60,6 58,1 2,4  Mkr
     varav lastbil 12,2 11,3 0,9  Mkr
 - komfort grus -> belagd 0,0 0,0 0,0  Mkr
 - fordonskostnader 58,6 59,9 -1,4  Mkr
     varav drivmedel 10,6 11,0 -0,5  Mkr
     varav personbil 28,6 29,9 -1,3  Mkr
     varav lastbil 19,3 19,0 0,4  Mkr
 - godskostnader 1,8 1,6 0,1  Mkr
 - olyckskostnader 26,5 24,5 2,0  Mkr
 - miljökostnader 19,7 20,5 -0,8  Mkr
     varav kväveoxider, NOx 3,4 3,6 -0,2  Mkr
     varav kolväten, HC 1,3 1,3 0,0  Mkr
     varav koldioxid, CO2 14,9 15,6 -0,7  Mkr
     varav svaveldioxid, SO2 0,0 0,0 0,0  Mkr
     varav partiklar 0,1 0,0 0,1  Mkr
 - drift- o underhållskostnader 2,8 3,7 -0,9  Mkr
Summa EVA-värderade effekter 182,0 179,6 2,4  Mkr

Manuellt kompletterade effekter
- Barriäreffekt 3,1  Mkr
Summa manuellt kompletterad effekter 3,1  Mkr

Summa effekter totalt 5,5  Mkr

 



   

 EVA Grundrapport 11(14) 
 Dokumentdatum Objekt 
Handläggare 2006-05-08 Förbifart Viken 
Carsten Sachse, VSK, 044-195160 Kalkyldatum ObjektNr  

carsten.sachse@vv.se 2006-05-08 2121 
   

 

Grundrapport EVA 2.34.doc  EVA-version 2.34 

 

Ekonomi
Prognosår 1 Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta

2010
EVA-värderade effekter
 - restidskostnader 86,5 82,4 4,1  Mkr
     varav personbil 71,1 68,2 2,9  Mkr
     varav lastbil 15,4 14,2 1,1  Mkr
 - komfort grus -> belagd 0,0 0,0 0,0  Mkr
 - fordonskostnader 69,4 71,0 -1,5  Mkr
     varav drivmedel 11,8 12,3 -0,5  Mkr
     varav personbil 33,4 34,8 -1,5  Mkr
     varav lastbil 24,3 23,9 0,4  Mkr
 - godskostnader 2,2 2,1 0,2  Mkr
 - olyckskostnader 31,4 29,0 2,4  Mkr
 - miljökostnader 18,9 19,6 -0,7  Mkr
     varav kväveoxider, NOx 1,8 1,8 0,0  Mkr
     varav kolväten, HC 0,3 0,3 0,0  Mkr
     varav koldioxid, CO2 16,7 17,4 -0,7  Mkr
     varav svaveldioxid, SO2 0,0 0,0 0,0  Mkr
     varav partiklar 0,1 0,0 0,0  Mkr
 - drift- o underhållskostnader 2,9 3,8 -0,9  Mkr
Summa EVA-värderade effekter 211,4 207,9 3,5  Mkr

Manuellt kompletterade effekter
- Barriäreffekt 3,1  Mkr
Summa manuellt kompletterad effekter 3,1  Mkr

Summa effekter totalt 6,7  Mkr
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Nuvärden - hela vägnätet
Diskonteringsår Basvägnät Utredningsvägnät Samhällsek nytta

2002
EVA-värderade effekter
 - restid 2 236,2 2 123,6 112,6  Mkr
 - foko 1 801,8 1 835,8 -34,0  Mkr
 - gods 65,3 60,4 4,9  Mkr
 - olyckor 803,7 740,1 63,6  Mkr
 - miljö 435,8 453,0 -17,2  Mkr
 - komfort 0,0 0,0 0,0  Mkr
 - drift och underhåll 66,9 86,2 -19,3  Mkr
Summa EVA-värderade effekter 5 409,6 5 299,0 110,6 Mkr

Manuellt kompletterade effekter
- Barriäreffekt 68,1 Mkr
Summa manuellt kompletterade effekter 68,1 Mkr

Summa effekter totalt 178,7 Mkr

Lönsamhetsmått
Nettonuvärdekvot (NNK) 0,9

Investeringskostnad inkl. skattefaktor I och II 94,2 Mkr
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6. Projektdata och nyckeltal 
 

Projektdata
Projektfil: C:\Documents and Settings\FThomas\Mina dokument\mina\VTI\Projekt pågående\92093 Blic
Fellogg är skapad? Nej
Frångått defaultsättning? Ja

Uppskrivningstal: Prognosår 1 Prognosår 2
 pb lb  pb lb

Alla vägkategorier 1,32 1,54 1,54 2,07
eller
Europa- & riksvägar 1,32 1,54 1,54 2,07
Primära länsvägar 1,32 1,54 1,54 2,07
Sek & tert länsvägar 1,32 1,54 1,54 2,07
Övriga vägar 1,32 1,54 1,54 2,07

Nyckeltal
Hela vägnätet Basvägnät Utredningsvägnät Differens
år 2010 (Utredningsvägnät - Basvägnät)
Total väglängd 20,9 25,3 4,41  km
Trafikarbete 47,871 48,404 0,53  Mfkm
Medelhastighet 71,840 76,041 4,20  km/h
Personbil i huvudstråk 0,0 0,0 0,0 sekunder/fordon
Medelhastighet i huvudstråk 0 0 0 km/h
Drivmedelsförbrukning 0,10 0,10 0,00  liter/fkm
Olyckor 0,62 0,62 0,00  antal/Mfkm
Skadade 0,12 0,12 0,00  antal/Mfkm
NOx, kväveoxider 0,62 0,63 0,01  g/fkm
HC, kolväten 0,23 0,23 -0,01  g/fkm
CO2, koldioxid 0,23 0,24 0,01  kg/fkm
SO2, svaveldioxid 0,00 0,00 0,00  g/fkm
Partiklar 0,01 0,01 0,00 g/fkm

Kostnader per fkm
Hela vägnätet Basvägnät Utredningsvägnät Differens
år 2010 (Utredningsvägnät - Basvägnät)
Värderade effekter totalt 4,42 4,29 -0,12  kr/fkm
Restidskostnad 1,81 1,70 -0,10  kr/fkm
Fordonskostnad 1,45 1,47 0,02  kr/fkm
Godskostnad 0,05 0,04 0,00  kr/fkm
Olyckskostnad 0,66 0,60 -0,06  kr/fkm
Miljökostnad 0,39 0,41 0,01  kr/fkm
Komfortkostnad 0,00 0,00 0,00  kr/fkm
Drift- o underhållskostnad 0,06 0,08 0,02 kr/fkm
 
 
 Tekniska kommentarer 

Tekniska kommentarer från den som har utfört kalkylen… 
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7. Förutsättningar 
 
Allmänna kalkylförutsättningar Defaultvärde Projektvärde Defaultvärde Projektvärde
basår, trafik 1998 prognosår 1 2010
Prisnivå, år 1999 prognosår 2 2025
diskonteringsår 2002 disk-ränta (%) 4,00
byggstartår 2002 kalkylperiod, år 40 60
öppningsår 2003 skattefaktor I, II 1,53

Värderingar
Tid och komfort Defaultvärde Projektvärde
 - tjänsteresa personbil 190  kr/tim
 - privatresa personbil 49  kr/tim
 - lastbil 180  kr/tim
 - komfort, grus till belagd 11  kr/tim
Olyckor Defaultvärde
 - Dödsfall 14 300 kkr/st
 - Svårt skadade 2 600 kkr/st
 - Lindrigt skadade 150 kkr/st
 - Egendomsolycka 13 kkr/st
Miljö Landsbygd Tätort

Defaultvärde Projektvärde Riksgenomsnitt Projektvärde
 - utsläpp NOx 60 62  kr/kg
 - utsläpp HC 30 34  kr/kg
 - utsläpp CO2 1,50 1,50 kr/kg
 - utsläpp SO2 20 38 kr/kg
 - utsläpp partiklar 616  kr/kg

Befolkningsstorlek:
Ventilationsfaktor:

Fordon och last Defaultvärde Projektvärde
 - nypris pb 162 000  kr
 - nypris lu 922 000  kr
 - nypris ls 1 957 000  kr
 - bensin 2,80  kr/liter
 - diesel / diesel Pb 1,88 / 3,40  kr/liter
 - däck pb 500  kr
 - däck lu, ls 3 400  kr
 - gods, lu 10  kr/tim
 - gods, ls 50 kr/tim

Beläggningsgrad, pers/fordon Ärendefördelning %
Defaultvärde Projektvärde Defaultvärde Projektvärde

 - tjänsteresa personbil 1,36 16%
 - privatresa personbil 1,89 84%
 - lastbil 1,20

Justeringar Basvägnät Utredningsvägnät
 - Antal länkar
 - Antal noder  



 



www.vti.se
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