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En rapport från Stockholms Handelskammare



Inledning:  

Bättre infrastruktur planering 
möjliggör billigare investeringar

Kostnaderna för infrastrukturåtgärder har under de senaste åren ökat nästan tre gånger mer än 
inflationen. Det innebär att samhället får allt mindre för de pengar som investeras i infrastruktur.

Det är ett problem. Vi står inför den viktigaste omställningen av vårt transportsystem  någonsin. 
Fossila resor ska bli förnybara. Då vore det ödesdigert om kostnaderna i att ställa om och 
 bygga nytt gör att vi tappar tempo. 

Att priset ökar medför också att vi inte har råd att genomföra alla de investeringar som  
skulle behövas – det blir nödvändigt att stryka och prioritera bort. 

Kostnadsökningarna beror delvis på ineffektivitet i upphandlingen hos Trafikverket, den 
 expertmyndighet som ansvarar för att utveckla och underhålla vårt transportsystem. Det   
visar kartläggningar de själva genomfört. Samma ineffektivitet finns högst sannolikt även  
hos  andra infrastrukturhållare som kommuner och regioner. Tillkommande regelverk och 
 stigande råvarupriser är andra bidragande faktorer som gör att priserna ökar. Sannolikt kan 
undermåliga politiska beslut också klandras. 

Med kostnadsökningar följer förseningar i nödvändiga infrastrukturprojekt. Att ett projekt  
blir dyrare än planerat beror ofta på att någon eller flera omständigheter har felbedömts  
i planeringsstadiet.

Misslyckanden i planeringen leder även till onödiga förseningar av viktiga investeringar,  
vilket i sin tur bidrar till ökade samhällsekonomiska kostnader och vinstbortfall.

Kostnadsökningar och dålig planering håller på att få betydande konsekvenser på flera håll 
i landet. I den pågående revideringen av den nationella planen för infrastruktur föreslår 
Trafikverket att en stor del av de planerade nyinvesteringarna ska utgå. Man har helt enkelt 
inte råd att genomföra dem längre. Priset har blivit för högt.

Följden blir att helt nödvändiga satsningar, till exempel fyrspåret mellan Stockholm och 
 Uppsala samt Tvärförbindelse Södertörn, riskerar att skjutas framåt i tiden.

Det är nu viktigt att skyndsamt ta fram lösningar för effektivare underhåll och nyinvesteringar. 
Annars riskerar de samhällsekonomiska konsekvenserna att bli enorma.

För att exemplifiera vad effekten blir när projekt försenas och fördyras lyfter vi fram Förbifart 
Stockholm som fallstudie. Vi har uppdragit åt Jan-Eric Nilsson, professor emeritus vid VTI 
(Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping), att räkna fram det egentliga priset 
för fördyrningen. Enligt honom blir prislappen 5,8 miljarder kronor – försiktigt räknat. Då ingår 
bland annat värdet av restidsförkortningar och miljö- och säkerhets-
förbättringar i underlaget. Dessutom tillkommer den ökade bygg-
kostnaden om 3,3 miljarder kronor.

Nu är det dags för förbättring. Genom den här rapporten 
 presenterar vi ett antal förslag som vi hoppas kan bidra till att 
den fördyrande trenden vänds. Det krävs när vi nu ska göra 
den största omställningen av transportsystemet i modern tid.

Andreas Hatzigeorgiou 
Vd, Stockholms Handelskammare
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Sammanfattning:  

Dags för omtag – ineffektiv 
planering av ny infrastruktur 
orsakar onödiga kostnader

I den här rapporten ger vi exempel på hur investeringar fungerar och vilka effekterna blir när 
investeringar i ny infrastruktur missköts eller går fel – från bostadsbyggande och byggandet  
av funktioner för samhällsservice till företagsinvesteringar och jobbskapande.

Förseningar och fördyrningar är tätt sammankopplade. En försening uppstår ofta på grund  
av att en omständighet som inte finns med i den ursprungliga kalkylen tillkommit. Ett exempel 
kan vara när man gjort en felbedömning av de geologiska förutsättningarna. Sådant medför 
 oundvikligen att projektet försenas genom att man måste göra om delar av utredningsarbetet. 
Men det fördyras också eftersom kostnader tillkommer.

Kostnaden för förseningar och fördyringar är större än bara den tillkommande kostnaden 
för att få investeringen färdigställd. I den här rapporten granskar vi även vad de egentliga 
 samhällskonsekvenserna blir när investeringar försenas. Förseningar får också betydande 
effekter på samhället. I en särskild fallstudie visar vi att förseningen av Förbifart Stockholm 
föranlett att nyttor om sammanlagt 5,8 miljarder kronor gått om intet, samtidigt som kostnader 
om 3,3 miljarder kronor tillkommit. Beräkningarna svarar professor emeritus Jan-Eric Nilson  
vid VTI för.

Sannolikt är effekten likartad för flera andra projekt. Den sammanlagda förlusten av dåligt 
 upphandlade projekt är således mycket stor. Nedan listar vi några av de större problem  
som återkommer i kommentarer som återkommer vid granskningar av nyinvestering infra-
struktur i Sverige:

• Otillräckliga beslutsunderlag. Viljan att få ett projekt godkänt i beslutande instans  
kan bidra till att tillräckligt omfattande underlag inte tas fram. Här kan både politisk vilja  
och slarvigt utförd planering bidra.

• Okritisk beredning av projekt. Optimism-bias är ett annat fenomen som kan leda till 
 undermåliga priskalkyler. Det innebär kortfattat att beslutsfattare eller utredare är för 
 optimistiska gällande ett särskilt objekt. 

• Bristfälliga upphandlingar. Trafikverket har själva konstaterat en kostnadsökning på  
29 procent mellan entreprenadavtalet och slutkostnaden på de investeringar som slut-
fördes åren 2018–2020. Liknande utfall finns sannolikt även hos andra infrastrukturhållare. 

För att komma till rätta med problemen krävs en rad åtgärder. Vi föreslår att nya metoder  
för utvärdering av projekt måste tas fram, så att man kan lära sig av gamla misstag. Det är  
även viktigt att benchmarka mot andra länder som lyckats bättre än Sverige. Samtliga förslag 
presenteras i slutet av rapporten.
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Många infrastrukturprojekt 
försenas och fördyras
Det är vanligt att stora infrastrukturprojekt försenas och fördyras och nedan ser vi exempel på 
sådana infrastrukturinvesteringar. De är inte unika, utan är bara ett axplock för att illustrera en 
mycket större problematik. Alla projekt blir dock inte dyrare än planerat. Vissa större  satsningar 
de senaste åren, till exempel Citybanan i Stockholm, har klarat att hålla budget. En granskning 
som genomfördes av Trafikverket nyligen indikerade också att många av myndighetens större 
projekt klarat att hålla budget.
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1. Arbetet vid Hallandsåsen blev elva gånger dyrare än budgeterat och slutkostnaden 
 landade på 11,9 miljarder kronor i 2008 års penningvärde.1

2. Priset på utbyggnaden av Mjölby bangård ökade från 64 miljoner till 486 miljoner kronor 
innan trafiköppnande.2

1 Trafikverket. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2015 Remissversion 2013-06-14.  
Borlänge: Ineko, 2013, s. 148. Länk till artikel.

2 Riksrevisionen. Kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar?. Stockholm: Riksdagstryckeriet, 2011, s.97.  
Länk till artikel.

https://web.archive.org/web/20130627045949/http:/www.trafikverket.se/PageFiles/129095/forslag_till_nationell_plan_for_transportsystemet_2014_2025_remissversion.pdf
https://data.riksdagen.se/fil/51CF458E-1A9C-4075-BD89-8FDC32258654
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3. Slutkostnaden för Botniabanan ökade med 73 procent. Den slutliga prislappen  
blev 16 miljarder kronor.3

4. Kostnaderna för järnvägsknutpunkten Olskroken har stigit kraftigt sedan starten. 
 Ursprungligen låg budgeten på 2,6 miljarder, men kostnadsberäkningen just nu pekar  
på 4,1 miljarder. Det motsvarar en kostnadsökning på 57 procent.4

5. För stationer längs Västlänken i Göteborg har man reviderat budgeten. De kommer,  
enligt nya beräkningar, att kosta 104 miljoner mer än budgeterat.5

6. Lundbyleden på Hisingen i Göteborg har försenats efter att entreprenörens prislapp  
låg 700 miljoner eller 60 procent högre än Trafikverkets kalkyl. Bakslaget innebär även  
att en ny station på Hisingen och Bohusbanans dubbelspår har försenats.6

7. Ostlänken Järna–Linköping har mött kontinuerliga kostnadsökningar sedan 
 plane  rings start. Budgeten sattes till 54 miljarder i senaste nationell plan. Men de  
senaste beräkningarna visar att kostnaden är uppe i 83 miljarder kronor.7

8. Slutförandet av arbetet med att bygga om Södertälje sluss och kanal beräknas försenas 
med två år. Kostnaden för projektet ökar från 1,8 miljarder till 2,7 miljarder kronor.  
Det innebär en direkt kostnadsökning på 50 procent.8

Problematiken är inte ny. Just nu granskar Riksrevisionen de ständigt återkommande 
 fördyringarna och kommer att publicera sina slutsatser i juni 2021. Trafikverket har nyligen  
även genomfört en egen granskning av verksamheten. 

Trafikverkets egen granskning visar att slutkostnaden för entreprenaderna i snitt blir 29  procent 
högre än kontraktssumman under åren 2018–2020. Trafikverket konstaterar i sin granskning att 
det finns flera orsaker till kostnadsökningarna. Det som påverkar kostnadsökningarna mest är 
kontraktshandlingarnas utformning, oväntade kostnadsökningar och oförutsedda  händelser. 
Allt ligger dock inte på brister i upphandlingen. Ändrade regelverk kan fördyra redan pågående 
projekt.9

Att problemet med kostnadsökningar inte är nytt framgår också när man granskar Trafikverkets 
eget index över kostnader i kontrakt. Stockholms Handelskammares beräkningar visar att 
den årliga kostnadsökningstakten i Trafikverkets investeringsindex för banhållning respektive 
väghållning varit 2,54 procent sedan 2010.10 Motsvarande ökning av KPI – som är ett mått på 
inflation – har varit 1,1 procent. Under perioden har alltså priset på infrastrukturinvesteringar 
ökat med 32 procent medan inflationen (KPI) legat på 13 procent.

3 Riksrevisionen. Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten – hur har det blivit och vad har det kostat?.  
Stockholm: Riksdagstryckeriet, 2011, s.14. Länk till artikel.

4 Trafikverket. Budgetförändring för Olskroken planskildhet. 2020. Länk till artikel (Hämtad 2021-03-17).
5 Möller, Jens. Stationerna gör bygger 100 miljoner kronor dyrare. Expressen. 2020. Länk till artikel  

(Hämtad 2021-03-17).
6 Göteborgsposten. Projekt Lundbyleden var på väg att bli 700 miljoner dyrare än planerat. 2020. Länk till artikel 

(Hämtad 2021-03-17). 
7 Trafikverket. Trafikverket uppdaterar ostlänkens kostnadsbild. 2021. Länk till artikel (Hämtad 2021-03-17).
8 Sjöfartsverket. Slussbygget försenas. 2019. (Hämtad 2021-03-17).
9 Trafikverket. Kostnadsutveckling vid upphandling och genomförenade av investeringsprojekt. 2021. Sid 10 f.  

Länk till artikel.
10 Trafikverket. Kostnadsreglering i kontrakt. 2021. Länk till artikel (Hämtad 2021-03-10).

https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e74e/1518435485263/Anpassad_11_22%20Botniabanan.pdf
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Olskroken/Nyheter/2020/2020-04/budgetforandring-olskroken-planskildhet/
https://www.expressen.se/gt/stationerna-gor-bygget-100-miljoner-kronor-dyrare/
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/projekt-lundbyleden-var-p%C3%A5-v%C3%A4g-att-bli-700-miljoner-dyrare-%C3%A4n-planerat-1.24187652
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/Nyheter-Ostlanken/2021-03/trafikverket-uppdaterar-ostlankens-kostnadsbild/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Kostnadsreglering/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Kostnadsreglering/
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Figur 1. Kostnadsökningar för infrastrukturinvesteringar i relation till kostnadsökningar  
inom ekonomin som helhet.
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Kostnadsökningar för infrastruktur

Det finns fog för att diskutera om KPI är ett relevant jämförelsemått givet att det innehåller 
många beståndsdelar som ej är relevanta för prissättning av infrastruktur. Vi har dock valt 
att utgå från det här i brist på bättre jämförelsemått. Det är också relevant att konstatera 
att  ökningen inte endast kan anses bero på en myndighetsspecifik problematik, utan flera 
 faktorer som råvarupriser, regelverk och förändrar kravbild påverkar prissättningen.

Utmaningen med kostnadsökningar är inte isolerad till Trafikverket. Infrastruktur som byggs  
i regi av andra infrastrukturhållare, exempelvis regionerna och kommunerna, tenderar också  
att öka kraftigt i pris. 

1. Förlängning av tunnelbanan mot Nacka där tunnelbygget har blivit 9 miljarder dyrare,  
en ökning från 23 till 32 miljarder kronor, redan innan arbetet påbörjats. Kostnadsökningarna 
förklaras till stor del av tillkommande regelverk.11

2. Upprustningen av T-banestation Fridhemsplan skulle enligt genomförandebeslutet från 
2017 ske till en totalutgift om 247,5 miljoner kronor. Den kostnaden har sedan dess stigit till 
350 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 41 procent.12

3. Slussenprojektet kommer enligt prognoser från 2020 att kosta 15,8 miljarder kronor.  
Det ska jämföras med det första genomförandebeslutet från 2010 då kostnaden upp-
skattades till 6,3 miljarder och det slutliga genomförandebeslutet och budgeten som  
slogs fast 2015 och låg på 12,1 miljarder.13

11 Canoilas, Viviana, Svensson, Adam. Nya tunnelbanan blir nio miljarder dyrare än beräknat. Dagens Nyheter. 2019. 
Länk till artikel (Hämtad 2021-04-09).

12 Lefvert, Märta. 102 miljoner säkrar renovering av Fridhemsplans t-bana. Mitti. 2020. Länk till artikel  
(Hämtad 2021-04-09).

13 Dahlberg, Joel. Nya Slussen 35 miljarder kronor dyrare – kostnaderna skenar. Svenska Dagbladet. 2020.  
Länk till artikel (Hämtad 2021-04-09).

https://www.dn.se/sthlm/nya-tunnelbanan-blir-nio-miljarder-dyrare-an-beraknat/
https://www.mitti.se/nyheter/102-extra-miljoner-sakrar-renovering-av-fridhemsplans-t-bana/lmtfb!8663169/
https://www.svd.se/nya-slussen-35-miljarder-dyrare--kostnader-skenar
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Förseningar är dyra  
för samhället
Att förseningar kan bli dyra har vi visat i föregående del av rapporten. Kostnaderna för att 
 åtgärda omständigheten som orsakar förseningen är dock inte den enda kostnaden. Effekten 
som en försening har på samhället kan också kvantifieras, och därigenom ges en prislapp.

En restimme som går åt till att sitta i en bilkö eller längre pendlingsavstånd går att värdera  
och således prissätta. Det finns väl utvecklade analysverktyg som bland annat har pristariffer 
på olika typer av resenärers restid. På så sätt kan man beräkna samhällsvärdet av en restids-
förkortning. 

En extra restimme som uppstår som en konsekvens av en försenad infrastrukturinvestering 
blir samhällskostnaden för förseningen i detta avseende uppenbar. Vissa andra kostnader är 
svårare att leda i bevis, exempelvis hur många företagsetableringar som uteblir eller arbets-
tillfällen som aldrig blir av.

En försening av ett infrastrukturprojekt påverkar många aktörer och intressen. Till exempel 
kommer restidsvinster och/eller en bekvämare pendling också skjutas på framtiden om själva 
infrastrukturinvesteringens tidplan spricker. En förstoring av en given arbetsmarknadsregion 
blir inte av vid den tidpunkt och på det sätt som var tänkt, vilket gör det svårare för människor 
att arbetspendla och för företagen att rekrytera nyckelkompetens. I förlängningen försämras 
företagens utvecklingsmöjligheter och tillväxtsiffrorna avtar.

2
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För kommunernas del är det framför allt bostadsbyggandet som påverkas, eftersom plane-
ringen av detta utgår från tillkommande infrastruktursatsningar. Helt i enlighet med direktiv 
från, samt efter överenskommelser med, regeringen och Trafikverket. Förseningar innebär 
även försvårande omständigheter i kommunernas planering och utbyggnad. Kommunal 
 service, skolor, förskolor, äldreomsorg och fritidsanläggningar är alla verksamheter som 
 planeras utifrån infrastrukturens framväxt.

Regionalt sker planering av, och investeringar i, ny kollektivtrafik utifrån möjlig tillgänglighet 
samt var människor bor, arbetar och verkar. Ledtiderna i trafikplanering är långa eftersom det 
handlar om upphandlad trafik och avtal med operatörer. I vissa fall behöver nya fordon inför-
skaffas för en utökad och/eller ändrad trafik. När infrastruktur inte bli klar i tid, innebär det  
att man måste skjuta på trafikstarter och restidsvinster omintetgörs eller senareläggs.

För näringslivet, som kanske redan har fattat beslut om nya investeringar i lokaler och 
 produktion, kan en infrastrukturförsening skapa svårigheter, till exempel genom att anställda 
inte kan resa till och från sina arbeten som planerat. Tillgängligheten till nya anläggningar kan 
eventuellt försämras och godstransporter försvåras. Har företaget i ett sådant läge beslutat 
att investera i en ny anläggning och ökad produktion – kanske till och med bestämt sig för 
att frånträda sina gamla lokaler – så kan förseningen få förödande konsekvenser. Den kan till 
 exempel leda till att företaget inte längre kan behålla anställda med nyckelkompetenser.

Allt detta visar på komplexiteten i samhällsutvecklingen, vilka följdinvesteringar som görs,  
den mängd vinster som räknas hem på olika håll och hur rese- och transportförutsättningar 
har en direkt påverkan på andra sektorer. Förutsägbarhet är en nyckelfaktor, och därför är det 
av  yttersta vikt att Trafikverket och andra aktörer som investerar i infrastruktur genomför ett 
gediget förberedelsearbete.

Förseningar innebär även försvårande  
omständigheter i kommunernas planering  
och utbyggnad.
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Fallstudie:  

Så mycket kostar  
förseningen av Förbifart 
Stockholm för samhället
En väg för att minska trafiken genom Stockholm
Essingeleden har länge varit en hårt belastad trafikled. I syfte att avlasta Essingeleden och 
förbättra trafikflödena förbi Stockholm byggs nu Förbifart Stockholm. Genom att leda trafiken 
väster om innerstan minskar trycket på Essingeleden, samtidigt som trafiksystemet blir mindre 
sårbart.

Förbifart Stockholm är ett av de större infrastrukturprojekten i Sverige i modern tid. Projektet 
är viktigt för såväl person- som godstransporter, samt för arbetsmarknadsregionens förstoring.

Förbifarten kommer att bestå av 21 km ny väg, varav 18 km går i tunnel. Vägen viker av  
från nuvarande E4:an i höjd med Kungens Kurva och återansluter i nivå med Sollentuna.

Figur 2. Förbifart Stockholm gör det lättare för vägtrafiken att passera Stockholm.
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Framdriften i projektet har försenats av bristfälligt planeringsarbete. Byggarbetena inleddes 
2015 och vägen beräknades då vara klar år 2026. 

Redan vid byggstarten var projektet försenat efter ett regeringsbeslut som innebar att bygget 
pausades under en period. Bakgrunden var politiska meningsskiljaktigheter. Kostnaden för 
det har beräknats till drygt 170 miljoner kronor av Trafikverket.14

Under 2019 meddelades att bygget försenats ytterligare fyra år, och enligt nuvarande prognos 
kommer det att bli klart först 2030. Det innebär att byggtiden blir nästan 40 procent längre än 
man först beräknade när det inleddes 2015.

Det finns flera skäl till förseningen. Exempelvis uppmärksammade byggföretaget NCC att de 
ritningar som Trafikverket tagit fram inför arbetet i Häggvik var otillräckliga, och arbetet stop-
pades därför i sex månader under 2018. Dagens Industri rapporterade i juni 2019 att berg-
kvaliteten både under Lovön och i de norra tunnlarna visat sig vara sämre än uppgifterna  
från de provborrningar som låg till grund för planeringsarbetet.

Under själva tunneldrivningen har facket lagt flera skyddsstopp utmed sträckan. Flera av 
dessa har gällt en sämre bergkvalitet än den förväntade. Inte nog med detta – på vissa ställen 
fanns inget berg alls. Detta uppmärksammades i branschtidningen Bitz. I en intervju med en 
av entreprenörerna beskrevs hur de förändrade förutsättningarna krävde en omförhandling av 
avtalet och en ny metod för att borra tunneln. Liknande exempel finns även på andra sträckor 
av arbetet.

Kostnaderna för byggnationen har ökat med minst 3,3 miljarder kronor. Utöver det har den till-
fälliga entreprenören, som anlitades för att genomföra en del säkerhetsarbeten i avvaktan på 
ny entreprenör, genomfört mer omfattande arbete. Hittills har det kostat över en miljard kronor. 
Det återstår att se om detta innebär en totalt sett ökad kostnad, eller om det är en förskjutning 
i vem som ersätts för arbetet.

Dyrt för samhället när investeringen blir försenad
När en investering fördyras och försenas får det även samhällsekonomiska konsekvenser.  
I syfte att visa på effekterna har vi låtit ta fram en beräkning av de uteblivna samhällseko-
nomiska vinsterna till följd av Förbifartens försening.

Jan-Eric Nilsson, professor emeritus vid VTI, står för analysen. Hans beräkningar visar att varje 
år som Förbifarten försenas går samhället miste om nyttor på 1,5 miljarder kronor. Jan-Eric 
Nilssons beräkningar finns i sin helhet som bilaga i slutet av rapporten. De bygger primärt  
på en värdering av restiden som tillkommer för att Förbifarten inte är färdigställd.

Den sammanlagda förlusten över de fyra åren blir dock inte 6 miljarder kronor, som man lätt 
kan tro. För när man summerar flera framtida värden måste de omvandlas till ett nutida värde. 
Det gör man genom att applicera en så kallade diskonteringsränta. I Sverige används disk-
onteringsräntan 3,5 procent vid infrastrukturinvesteringar. Givet en trafikökning om 1 procent 
blir den aktuella diskonteringsräntan i det här exemplet 2,5 procent. Utifrån de förutsättning-
arna blir den totala samhällsekonomiska förlusten drygt 5,8 miljarder kronor.

När man adderar kostnaderna för fördyrningen av själva byggnationen som redogörs för ovan, 
blir den totala kostnaden minst 9,1 miljarder kronor för samhället. 

Den här typen av kalkyler är alltid förknippade med osäkerhetsmoment. Siffran ska ses som  
en illustration av de verkliga konsekvenserna av en försening.

14 SVT. Så mycket kostade frysningen av förbifarten. 2 feb 2015. 
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Lärdomar för  
framtida investeringar 
Misslyckade investeringar i infrastruktur är varken något nytt eller något som är unikt för 
 Sverige. Det är vanligt att projekt försenas och fördyras över hela världen. Därför har också 
betydande forskning ägnats åt dessa problem. Nedan lyfter vi några slutsatser som vi anser  
är relevanta för det fortsatta arbetet kring infrastruktur.

En återkommande utmaning är hur kostnader återkommande underskattas i infrastruktur-
projekt. Det har bland annat adresserats av Bengt Flyvberg i texten Survival of the unfittest: 
why the worst infrastructure gets built—and what we can do about it som publicerades i 
Oxford Review of Economic Policy år 2009. Han menar att det finns en systematisk under-
skattning av risker vid stora projekt. Förespråkarna av större projekt har en tendens att 
 överskatta nyttor och underskatta kostnader.

Fredrik Brunes, teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi, har i närtid publicerat  
en studie som delar Flyvbergs slutsatser. Han har även studerat förutsättningarna i Sverige, 
vilket inte ingick i Flyvbergs text. Brunes har identifierat att så kallad optimism bias kan vara  
en delförklaring till varför man i planeringen av stora infrastrukturprojekt ofta underskattar 
 komplexiteten i satsningen. Optimism bias innebär i korthet att man nedvärderar sannolik -
heten för möjliga risker och överdriver de potentiellt positiva effekterna av en investering.

Optimism bias uppstår när en beställare helt eller delvis bortser från komplicerande faktorer 
i ett projekt, som riskerar att påverka tidplan eller budget. Konsekvensen blir en otillräcklig 
riskbedömning, som gör att problem som hade kunnat förutses och hanteras redan under 
planeringen uppstår under genomförandet – med förseningar och fördyringar som följd.

I stora infrastrukturprojekt uppstår naturligtvis problem som är svåra att förutse. Om dessa  
inte hanteras på ett lämpligt sätt växer problemen. Kostnadsökningar och förseningar staplas 
på varandra och den tänkta samhällsnyttan med investeringen avtar när vinsterna skjuts på 
framtiden.

En återkommande  
utmaning är hur kostnader 
återkommande underskattas  
i  infrastrukturprojekt.
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Brunes pekar även på två ytterligare delförklaringar: nyckelhålsfenomenet och låg beställar-
kompetens.

Låg beställarkompetens är ett problem som kan åtgärdas med mer utbildning. Nyckelhåls-
fenomenet, som är svårare att komma åt, innebär i korthet att man förenklar, eller skarvar,  
för att få projektet godkänt i beslutande instans. Eftersom budgetutrymmet i beslutande 
instans är begränsat, är incitamenten för att få projektet godkänt att helt enkelt underskatta 
kostnaderna. När projektet väl är igång får kostnadsfördyringar hanteras på bästa sätt. Ett sätt 
att motverka det så kallade nyckelhålsfenomenet skulle vara att ta in externa experter som 
granskar projektet innan beslut fattas.

Lars Löfgren, forskare vid Försvarshögskolan, har studerat så kallade megaprojekt inom 
 försvarsområdet, och särskilt sådana som drabbats av kostnadsfördyringar och förseningar. 
Enligt hans definition är ett megaprojekt en typ av verksamhet som involverar omfattande 
samhällsresurser, flera nivåer av samhällsaktörer inklusive politisk inblandning och en budget  
i mångmiljardklassen.15

Löfgren menar att orsakerna till misslyckade megaprojekt ofta står att finna i orealistiska idéer 
som drivs av individer med makt att förändra, men också med förmågan att få många personer 
med sig och på olika sätt tysta eventuella kritiker.

Även om Löfgrens forskning inriktat sig på megaprojekt inom försvarsområdet, kan hans 
 förklaringsmodeller visa sig tillämpliga även på megaprojekt inom andra områden.

Sverige är inte på något sätt unikt i detta. The Economist tog nyligen upp just detta i en ledare 
under rubriken ”Public investment – how to get the infrastructure right”.16

Ledaren summerar analysen i två generella slutsatser. För det första bör regeringar 
systematiskt prioritera projekt genom att välja de som ger högst avkastning. En bedömning 
som bör ta hänsyn till flera externa effekter, bland annat förseningar, som nämns som en viktig 
förklaring till att kostnaderna ofta spränger ramarna. Dessa bedömningar bör utformas av 
oberoende parter. 

För det andra är det viktigt att ta hänsyn till, och dra nytta av, den privata sektorn. Både som 
en viktig investerare, men även utifrån att projekt med privata finansiärer ofta hanteras bättre. 
Med utvecklade standardiserade kontrakt och oberoende tillsynsmyndigheter ger man 
ett skydd till skattebetalarna samtidigt som investerare ges en rimlig säkerhet om tillräcklig 
avkastning.

Författaren bygger på sitt resonemang med att få länder har en nationell projektledning. 
Europa tas upp som ett av flera exempel med en väldigt ojämn utveckling: flygplatser och 
vindkraftsparker fungerar bra, men utvecklingen av 5G är långsam. Infrastruktur beskrivs 
som en lokal industri där man med fördel kan kopiera och inspireras av andra. Genom att 
benchmarka offentliga investeringar i över 100 länder, och bland dessa söka efter bästa  
praxis, kan man enligt The Economist sänka investeringskostnaderna med 33 procent.

15 Försvarshögskolan. Därför misslyckas ofta megaprojekt. Forskning.se. 2020. Länk till artikel (Hämtad 2021-03-17).
16 The Economist. How to get infrastructure right. 2021. Länk till artikel (Hämtad 2021-03-17). 

https://www.forskning.se/2020/12/11/darfor-misslyckas-ofta-megaprojekt/
https://www.economist.com/leaders/2021/01/02/how-to-get-infrastructure-right
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Så kan kostnaden för  
ny infrastruktur sänkas
Det finns behov av förbättring i hela planeringskedjan. Även om Trafikverket äger genom-
förandet i många – men inte alla – av fallen, så ligger ansvaret även hos politiken. Åter-
kommande fattas beslut där det antingen är uppenbart eller troligt att konsekvenserna blir 
negativa. Då får den myndighet eller organisation som sen bygger ofta svårt att begränsa 
skadeverkningarna som följer av att förarbetet inte var gjort.

Vi presenterar här ett antal förslag för att förbättra det svenska arbetet med infrastruktur.  
Om merparten av dem genomförs finns sannolikt goda förutsättningar att förbättra arbetet 
med nyinvesteringar inom infrastruktur.

Förslagslistan nedan gör inte anspråk på att vara en komplett uppsättning av åtgärder för att 
lösa problemen. Snarare ska det ses som ett uppslag på åtgärder att utforska för att komma  
till rätta med kostnadsökningarna. Vissa av förslagen är framtagna som förslag på hur man 
 för bättrar processer inom Trafikverket, men merparten är riktade mot det bredare arbetet  
som även inkluderar politiken och andra infrastrukturhållare. 

1. Säkerställ effektiv uppföljning av pågående investeringar och underhåll för att  
skapa kostnadskontroll

Upphandlande myndighet behöver hålla en löpande kontakt med entreprenörer och 
kontinuerligt följa utvecklingen – både för att säkerställa att tidplan hålls och att projektet 
håller sig inom givna ramar. Men också för att man på ett mycket tidigt stadium gemensamt 
ska uppmärksamma och hantera eventuella komplikationer som kan bidra till att man inte 
håller tidplan eller som riskerar leda till kostnadsökningar.

2. Upprätta ett övergripande anläggningsregister för att bättre kunna planera insatser  
i rätt tid

Utan god kunskap om den egna anläggningen, om dess komponenter och system samt 
om dess livslängd och funktionalitet över tid kan inte underhållet planeras på ett  effektivt 
sätt. I takt med ökad digitalisering av såväl register som övervakning av an läggningen 
skapas förutsättningar för underhållsinsatser i rätt tid. Och med ett större inslag av 
förebyggande underhåll, istället för att alltid tvingas lösa uppkommande problem,  
så minskar både kostnader och störningar.

3. Genomför aktiv benchmarking i form av jämförelser med liknande upphandlingar  
i andra länder

Sverige har höga kostnadsökningar för infrastrukturinvesteringar. Andra länder har i vissa 
fall uppvisat lägre kostnader för likartade investeringar. Detta beror på att de bygger på 
delvis annat sätt. Det kan därför vara värdefullt att dra lärdom av dem i syfte att ta till sig  
av deras arbetssätt och metoder och därmed utveckla best practice. 
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4. Dra lärdomar från tidigare projekt, framförallt storskaliga projekt med högriskmoment, 
och systematisera ett trafikslagsövergripande arbete kring detta

Det finns, som vi redan visat i rapporten, en lång rad exempel på infrastrukturinvesteringar 
som fördyrats och/eller blivit kraftigt försenade. Det är angeläget att man drar lärdom av 
dessa projekt, så att man vid kommande tillfällen planerar bättre och tar hänsyn till det  
man missade vid tidigare projekt. 

5. Arbeta aktivt med att öka andelen internationella anbud i investeringar

Sverige står inför omfattande infrastrukturinvesteringar. I det läget behöver vi fler aktörer 
på marknaden för att allt ska hinnas med. Genom att aktörer som även är verksamma på 
andra marknader kommer in kan vi dessutom ta del av erfarenheter från andra länder  
– och av deras framgångar och misslyckanden.

6. Planera och handla upp för hela stråk för att bygga snabbt och öka samhällsnyttorna

Genom att i högre utsträckning investera i ett stråk istället för att genomföra enskilda 
 trimningsåtgärder blir det lättare att systematisera arbetet och skapa synergieffekter.  
Ett stråk kan vara en sträcka mellan två givna orter, som Stockholm och Oslo. Istället för  
att fokusera på små åtgärder längs med sträckan bör man ta ett helhetsgrepp. Det leder  
till att man får en utväxling i bättre trafikeringsförutsättningar i hela systemet och därmed 
en bättre samlad nytta av genomförda investeringar.

7. Höj kvaliteten på upphandlingsarbetet inom Trafikverket genom kompetensutveckling

Genom att lyfta beställarkompetensen ytterligare kommer vi att få bättre genomarbetade 
förfrågningsunderlag inför upphandlingar, och mer kvalificerade bedömningar av inkomna 
anbud. Då ökar förutsättningarna för att man ska hålla budget i infrastrukturprojekt.

8. Öka transparensen i Trafikverkets arbete, så att allt kan följas och granskas

I dag är transparensen hos Trafikverket låg, vilket gör att det är svårt att granska myndig-
hetens arbete. Genom att systematiskt arbeta för att öka transparensen för utomstående 
blir det lättare att felsöka dåliga upphandlingar och rätta till problem i pågående projekt. 
Fler ögon uppmärksammar mer.

9. Förstärk arbetet med riskanalyser och låt ännu okända risker få betydande genomslag  
i kostnadskalkyler – för att möjliggöra rättvisande jämförelser

I rapporten har vi pekat på ”optimism bias” som ett av de stora problemen. En slutsats  
av våra egna och flera experters observationer är att man måste ha noggrannare underlag 
och större marginaler i planeringen, så att man tar hänsyn till många olika riskfaktorer.

10. Se över hur genomförande och medfinansieringsavtal kan utformas för att  
öka kostnadsmedvetenheten hos alla ingående parter

Många projekt är komplexa och Trafikverkets del utgör ibland bara en del i ett större 
 samhällsbygge. Därför är det av vikt att alla ingående parter tar ett ansvar för kostnads-
kontrollen. Med rätt incitament i genomförande- och medfinansieringsavtal kan goda 
förutsättningar för detta skapas innan projektet inleds. I avtal bör även ansvar för för-
dyringar ingå. 
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Upphandlingarna av ny  
infrastruktur måste bli bättre
Sverige är ett avlångt land präglat av stora avstånd. Om utbytet mellan olika landsändar   
ska fungera krävs även fungerande infrastruktur. Det kostar pengar.

Faktum är att Sverige är mer glesbefolkat än många av våra konkurrentländer. Tyskland, 
 Danmark och Nederländerna har tillsammans över tio gånger fler invånare än Sverige  
– samtidigt som Sverige har en större yta än de tre länderna tillsammans.

Det innebär något förenklat att infrastrukturkostnaden per capita också blir högre i Sverige. 
När våra förutsättningar avviker så kraftigt från våra konkurrenter är det extra viktigt att vi  
är effektiva och duktiga för att kunna stå oss i den internationella konkurrensen.

Förhoppningsvis leder det arbete som just nu pågår hos på flera håll till att vi omgående  
blir bättre på upphandling och planering av ny infrastruktur. De förslag vi presenterat i 
 rapporten kan förhoppningsvis vara ett steg på vägen.

Det är nu viktigt att få ordning på kostnadsökningarna och förseningarna. Annars kommer 
nyinvesteringar i svensk infrastruktur bli lidande. Och det kommer påverka omställningen  
till hållbart resande och därigenom hela samhället negativt.

6

Förhoppningsvis leder det arbete som 
just nu pågår hos på flera håll till att vi 
omgående blir bättre på upphandling 
och planering av ny infrastruktur.
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Sammanfattning
De metoder som används för att göra investeringskalkyler har utvecklats sedan början av 
1970-talet och innebär att det finns goda möjligheter att beräkna samhällsnyttan av infra-
strukturprojekt. Den kalkyl som Trafikverket genomfört visar att samhällsnyttan av att bygga 
Förbifart Stockholm är mycket hög. Det beror framför allt på trafikanternas tidsvinster av 
 projektet. Den höga samhällsnyttan är förklaringen till att projektet har påbörjats trots dess 
mycket höga investeringskostnader.

Den viktigaste konsekvensen av att senarelägga projektets trafiköppning är att dess 
 samhällsnytta skjuts framåt i tiden. Det innebär att tidsvinsterna inte realiseras enligt den 
 ursprungliga planeringen. En ytterligare konsekvens är att andra förändringar i samhället som 
betingas av att trafik kan bedrivas på Förbifarten inte kan genomföras som planerat. Företag 
som får möjlighet att omlokalisera sin verksamhet från en del av regionen till en annan måste 
vänta med sådana rationaliseringar. Likaså kommer kommunernas möjligheter att genomföra 
planerade förändringar som betingas av den nya leden att påverkas. Detta kan ta sig formen 
av en senareläggning av sådana åtgärder. I andra situationer kan kommunernas förändringar 
redan ha genomförts baserat på de ursprungliga planerna. Förbifartens försening innebär 
då att nyttan av dessa kompletterande investeringar inte kan realiseras förrän efter några år. 
Sammantaget blir samhällsomvandlingen mer kostsam än om investeringen hade genomförts 
enligt ursprunglig planering.

Bilaga:  

Beräkningar av kostnaden 
för fyra års försening  
av Förbifart Stockholm

Texten nedan är skriven av Jan-Eric Nilsson, professor emertius vid VTI, på 
 upp drag av Stockholms Handelskammare. Syftet med texten är att beskriva 
 samhällets kostnader vid förseningar och fördyrningar av infrastrukturprojekt. 
 Förbifart Stockholm har fått tjäna som exempel. Beräkningarna baseras på 
Trafikverkets egen samhällsekonomiska kalkyl och de kalkylvärden som där 
 används.

Textförfattaren svarar för formuleringar och slutsatser. 
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Förbifart Stockholm – konsekvenser av en senarelagd 
trafiköppning
Förbifart Stockholm innebär att E4 väster om Stockholm får en ny sträckning med start 
vid Kungens Kurva, tunnel under Lovön via Hjulsta och en anslutning till nuvarande E4 vid 
 Häggvik. Av den 21 km långa sträckan kommer cirka 18 km att gå i tunnel. Rampanslutningar 
byggs vid Skärholmen, på Lovön, Johannelund och Lunda, vid Hjulsta och Akalla trafikplatser 
samt på sträckan mellan Akalla och Häggvik. Restiden mellan ändpunkterna beräknas till  
15 minuter för den färdiga leden.

Trafikverket framhåller att den nya förbindelsen bidrar till att arbets-, service- och bostads-
marknader norr och söder om Stockholm knyts samman. Vidare ser man att utbyggnaden  
är av stor betydelse för regionens fortsatta utveckling och tillväxt, den bidrar till den i den 
regionala utvecklingsplaneringen utpekade strategin för regionala kärnor, minskar sårbar- 
heten i trafiksystemet och avlastar centrala infarts- och genomfartsleder.

Denna övergripande beskrivning är av föga operationell relevans. De påståenden som görs 
är svåra att omsätta i konkreta termer; hur stor är exempelvis effekten för ’regionens fortsatta 
 utveckling och tillväxt’? Syftet med detta kapitel är att, med utgångspunkt i de  beräkningar 
som på sedvanligt sätt görs av projektets samhällsnytta, diskutera investeringens nytta i 
 övergripande termer. Detta görs för att belysa konsekvenserna för samhällsnyttan av de 
 betydande förseningar som projektet drabbats av.

Sollentuna

Kungens Kurva

Lovön

Barkarby
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Utgångspunkt för diskussionen
Den senaste samhällsekonomiska kalkyl som upprättades för projektet färdigställdes 2012. 
Samtliga kostnader och nyttoeffekter beräknas i den då aktuella prisnivån, vilket var 2010. 
Som vanligt i denna typ av beräkningar används diskonteringsräntan 3,5 procent för att 
 beräkna nuvärdet av de olika nyttokomponenterna under anläggningens livslängd, som är  
60 år. Nyttoeffekter börjar realiseras det första året som vägsystemet är tänkt att öppnas  
för trafik, år 2022.17 

Till följd av det formella beslutet år 2014 att projektet skulle igångsättas har Trafikverket valt 
att inte uppdatera kalkylen. Detta är mindre viktigt för de fortsatta resonemangen. Det siffer-
material som redovisas syftar till att illustrera principer, inte att redovisa värden i en uppdaterad 
prisnivå eller baserade på de uppdateringar av parametervärden som används i kalkylen och 
som sedermera förändrats.

Kalkylresultat
När kalkylen upprättades beräknades anläggningskostnaden uppgå till knappt 32 miljarder 
kronor. Omräknat till en samhällsekonomisk kostnad, som också fångar upp konsekvenserna 
av att projektet finansieras via skattsedeln, kostar projektet 33,4 miljarder kr.

Tabell 1 sammanfattar de beräknade effekterna av Förbifarten. Av tabellen framgår att nyttan 
för trafikanter och godstransporter är mycket stor. Enbart de tidsinbesparingar som görs är 
tillräckligt stora för att motivera den mycket höga investeringskostnaden.

Övriga konsekvenser av projektet är i sammanhanget begränsade. Dessa effekter är dess-
utom av mindre betydelse för huvudsyftet med den här rapporten, att belysa de skadliga 
konsekvenserna av att trafiköppningen senareläggs.

17 Trafikverket. E4 Förbifart Stockholm, VST_001. 2013. Länk till artikel.

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region%20Stockholm/3%20Investering/VST001%20E4%20F%C3%B6rbifart%20Stockholm/vst_001_forbifart_stockholm_seb_130503_g.pdf
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Nyttan av bättre infrastruktur 
Två komponenter står i centrum för alla beräkningar av trafikantnytta av bättre infrastruktur; 
tidsvinsten respektive värdet av en tidsvinst. Dessa två komponenter redovisas här separat. 
Nyttan av tidsbesparingar är ett exempel på en direkt effekt av en investering. Avslutningsvis 
diskuteras också hur dessa direkta effekter förhåller sig till ett projekts indirekta effekter.

Mängden tidsvinster

Tabell 2 används för att illustrera principerna för att beräkna samhällsnyttan för persontrafiken 
till följd av att den nya förbindelsen öppnas. Två kategorier resenärer tjänar på förbättringen. 
Många trafikanter sparar både tid och kostnader på att börja använda Förbifarten. Dessutom 
kommer många resenärer att fortsätta att använda Essingeleden. Tack vare minskad trängsel 
sparar också dessa tid i jämförelse med om Förbifarten inte byggts.

Tabell 1. Samhällsekonomiska effekter av Förbifart Stockholm, miljoner kronor, prisnivå 2010.

  Miljoner kronor

Resenärer Minskade restider 59 436

Godstransporter Minskade transporttider 26 575

Persontransportföretag Färre kollektivtrafikresenärer -890

Trafiksäkerhet Fler olyckor till följd  
av ökad vägtrafik

-330

Klimat Ökade utsläpp till följd  
av ökad vägtrafik

-2 859

Hälsa Minskade utsläpp i tätort 536

Övrigt Minskade inkomster  
från drivmedelsskatt

-1 276

Samhällsekonomisk  
investeringskostnad

-33 396

Skillnad, samhälls ekonomisk  
nettoeffekt

47 796
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Effekt 
Effekt första 

 trafikeringsåret Nuvärde
Senareläggningens  

uteblivna nytta per år 

Tidsvinster för boende 
inom regionen

  

Regional kollektivtrafik 1 000 000 timmar 
 restidstimmar

7 314 188

Tjänsteresor  
med personbil

1 000 000 timmar 
 restidstimmar

13 415 344

Resor med personbil  
till och från arbete

3 000 000 färre 
 restidstimmar

10 088 259

Resor med personbil  
under fritid

8 000 000 färre 
 restidstimmar

18 311 470

Tidsvinster för boende 
utom regionen

  

Tjänsteresor  
med personbil

56 mkr per år 2 193 56

Resor med personbil  
under fritid

160 mkr per år 6 221 160

Förändrade 
 resekostnader

  

Personbil, regionala 
 tjänsteresor

-2 mkr per år -47 -2

Personbil, nationella 
 tjänsteresor

15 mkr per år 313 15

Personbil, resor inom 
 regionen till och från 
 arbete

-2 mkr per år -40 -2

Personbil, privata resor  
i regionen

13 mkr per år 254 13

Personbil, privata resor, 
bosatta utanför regionen

67 mkr per år 1 367 67

Vägavgifter/vägskatt 
 personbil

-68 mkr per år -1 341 -68

Effekter för resande  
till och från Arlanda

  

Restid 31 mnkr/år 1 218 31

Reskostnad 8 mkr/år 170 8

Summa 1539

Tabell 2. Effekter för persontrafiken, miljoner kronor.
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Tabellens första rader visar att antalet restidstimmar minskar radikalt. I beräkningen av 
 respektive besparing ingår restidsförkortningar både för de trafikanter som fortsätter att 
 använda samma vägar som före trafiköppning och de som flyttar över till den nya vägen.  
Även resenärer som använder buss sparar tid enligt samma mönster som bilisterna.

De två därpå följande raderna redovisar tidsbesparingar för trafikanter som inte bor i regionen 
men som också kommer att dra nytta av den nya sträckan. Särredovisningen av denna trafik 
beror på att de modeller som Trafikverket använder utvecklats för lokala och regionala resor 
medan resor på längre distanser hanteras separat. Av nuvärdet i högra kolumnen framgår att 
de absolut största besparingarna görs av resenärer inom regionen.

Tabellens avslutande rader visar att persontrafiken inte enbart sparar restid, utan att kostnaden 
för exempelvis drivmedel minskar tack vare en kortare körsträcka. Denna effekt är begränsad  
i förhållande till de tidsvinster som görs.

Tabell 2 innehåller också separata uppgifter om tidsbesparingen för den persontrafik som 
genomförs i och för tjänsten. Som framgår av tabell 1 sparar även lastbilstrafiken in både restid 
och reskostnader. Tidsbesparingarna för dessa trafikantkategorier beräknas baserat på samma 
logik som nu redovisats för privata personresor.

Utgångspunkten för samtliga beräkningar av tidsvinster är de fordon som använder vägarna  
i utgångsläget. Eftersom trafiken i Sverige i allmänhet, och i Stockholmsregionen i synnerhet, 
ökar över tid är det nödvändigt att också göra prognoser för trafikutvecklingen. Trafikverket 
genomför regelmässigt sådana bedömningar separat för person- och lastbilstrafik.

Flertalet investeringar har i sig små eller inga effekter för trafiktillväxten. Men  tidsbesparingen 
till följd av en investering påverkas ändå av det som kallas autonom trafiktillväxt. Om det tar  
5 minuter för 1000 personer att köra en sträcka idag kanske en ny väg skulle innebära en 
 besparing på en minut per resenär. Om några år kanske vägen kommer att användas av  
1200 trafikanter, både med och utan en förbättring. Det betyder att fler drar nytta av minut-
besparingen ju mera omfattande den framtida trafiken är.

Observationen att nyttan ökar  
ju senare projektet öppnas gäller 
under förutsättning att inga andra 
förändringar eller förseningar 
inträffar.
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En konsekvens av att trafiken ökar över tid för kalkylresultatet är att antalet resande som drar 
nytta av en investering blir större ju längre fram i tiden åtgärden genomförs. Detta är av be-
gränsad betydelse för Förbifarten eftersom investeringen redan med den prognosticerade 
trafiken från trafiköppning 2022 och de kommande 60 åren är så omfattande. Lika fullt innebär 
senareläggningen att trafiknyttan kommer att vara större jämfört med om projektet genomförts 
enligt plan.

Observationen att nyttan ökar ju senare projektet öppnas gäller under förutsättning att inga 
andra förändringar eller förseningar inträffar. Förbifartens senareläggning betingas av ökade 
investeringskostnader, och det är inte självklart om de samlade effekterna – högre samhälls-
nytta jämfört med högre anläggningskostnader – blir större eller mindre än ursprungligen 
beräknats.

Värdet av tidsvinster – trafikanternas nytta

Redovisningen såhär långt innebär att den kortare restid som följer av bättre infrastruktur 
beräknas genom att ta skillnaden i restid – en minut i det stiliserade exemplet ovan – och 
multiplicera med antalet fordon under varje år av den tänkta livslängden. Prognoser är osäkra, 
men med denna reservation är beräkningen av den samlade tidsvinsten en mekanisk övning.

Däremot ger beräkningen för värdet av den kortare restiden upphov till flera principiella frågor. 
Uppenbarligen är en kortare restid med endast några sekunder eller minuter många gånger 
av föga nytta, inte minst eftersom det kan vara svårt för många att använda den frigjorda tiden 
på ett meningsfullt sätt. En trafikant som inte drar någon nytta av flera på varandra följande 
 restidsförkortningar kan emellertid vid någon senare förbättring dra nytta av förändringen.  
På ett trivialt plan kan det exempelvis vara möjligt att ta en senare avgång med bussen och 
ändå hinna till arbetet, och därmed göra det möjligt att sova längre eller på annat sätt använda 
tiden på ett värdefullt sätt. Det går att bygga på med exempel på hur kortare restid innebär allt 
mer grundläggande förändringar för människors vardag.

För en större grupp människor är det sannolikt att vissa inte påverkas alls av det enskilda 
 projektet, medan andra har en påtaglig nytta av kortare restid i sin vardag. Ju fler resenärer, 
desto bättre precision finns med att en fördelning av stora och små nyttoeffekter kan approxi-
meras med ett förhållandevis enkelt värde per tidsenhet. En stor mängd tidsvärdestudier 
har också genomförts som visar att trafikanter reser och kör på ett sätt som belägger detta 
 mönster.

Tabell 3 ger ett antal exempel på värdet av dessa tidsbesparingar. Tabellen redovisar nyttan av 
kortare restid utanför arbetstid. Nyttan av kortare resor i och för arbetet är högre än de värden 
som anges i tabellen. Samma sak gäller för nyttan av den tunga trafiken av restidsbesparingar, 
ett värde som redovisas i tabell 1. Skälet är att sådana restidsbesparingar värderas med ut-
gångspunkt i den ökade produktion som arbetsgivaren kan tillgodogöra sig tack vare att den 
anställdes tid för en resa till en förrättning minskar. Värdet beräknas därför med utgångspunkt  
i arbetsgivarens timlönekostnad.18

18 Trafikverket. Viktiga metodförändringar och revideringar av kalkylvärden i ASEK 5. 2012. Länk till artikel.

https://www.trafikverket.se/contentassets/ab2b717bc619425280126edb6e725188/tidigare/viktiga_metodforandringar_och_revideringar_av_kalkylvarden_i_asek_5.pdf
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Tabell 3. Exempel på värdet av kortare restid, ej tjänsteresor, ASEK 5, prisnivå 2010.

 Färdmedel Åktidsvärde, kr per timme

Långväga resor Bil 145

Buss 52

Tåg 98

Regionala  
och lokala resor

Bil, till och från arbete 117

Bil, övriga resor 78

Buss, till och från arbete 71

Buss, övriga resor 44

Tåg, till och från arbete 92

Tåg, övriga ändamål 71

Användningen av dessa värden exemplifieras i tabell 2, som bland annat visar att den  regionala 
kollektivtrafiken kommer att spara in cirka en miljon restimmar det första året som anläggningen 
används. Denna besparing multipliceras med ett värde per inbesparad restidstimme vilket 
resulterar i ett nuvärde över 60 år på 7,3 miljarder kronor. Även de personer som använder 
personbil för tjänsteresor sparar ca 1 miljon restimmar, men eftersom värderingen av denna  
tid är väsentligt högre är tidsvärderingen för kollektivtrafikresenärer är nuvärdet nästan 
 dubbelt så högt, mera specifikt 13,4 miljarder kronor.

Direkta och indirekta effekter

Sett över ett längre tids- och utvecklingsperspektiv är tidsvinster – värdet av det som ibland 
också kallas ökad tillgänglighet – en viktig del av samhällets gradvisa omvandling. De för-
ändringar som var för sig framstår som triviala får avgörande betydelse inte bara för hur länge 
vi kan sova på morgonen eller hur lång tid det tar att komma till arbetet, utan i förlängningen 
också av var människor väljer att bo och arbeta. Bättre vägar och järnvägar minskar kostnaden 
för resor på det sätt som nu beskrivits och har betydelse för våra mest grundläggande livsval.

Sett över ett längre tids- och utvecklingsperspektiv 
är  tidsvinster – värdet av det som ibland också  
kallas ökad  tillgänglighet – en viktig del av 
 samhällets gradvisa  omvandling.
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I kombination med att mark- och fastighetspriser normalt är lägre ju längre bort från städer 
man kommer, innebär bättre infrastruktur att det blir möjligt att flytta till ett mindre kostsamt 
eller högre värderat boende. Den kortare restiden kan på så sätt få sådana regionala om-
flyttningar till följd, vilket sammantaget är en central del av regionförstoringen.

Med en likartad logik skapar kortare restider också förbättrade matchningsmöjligheter. 
 Arbets tagare kanske letar efter ett nytt arbete och ju enklare och snabbare det är att resa, 
desto större radie kan det vara aktuellt att leta. Likaså kommer arbetsgivare att kunna dra nytta 
av att fler personer med udda kompetenser hamnar inom pendlingsavstånd med tillgång till 
bättre resmöjligheter. En stärkt infrastruktur bidrar till den långsiktiga produktivitetstillväxten 
i sam hället genom att förbättra möjligheten för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra.

En ofta återkommande diskussion i dessa sammanhang är om denna typ av konsekvenser  
för samhället i stort utgör en tillkommande nytta för samhället av att bygga infrastruktur:   
Borde värdet för samhällets långsiktiga tillväxt adderas till de restidsvinster och annat som  
nu beskrivits?

I normalfallet är svaret ’nej’. När Världsbanken under 1950-talet utvecklade den metodik 
som i Sverige går under benämningen samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys myntades 
 begreppet ’nyttan är på vägen’. Genom att uppskatta de besparingar som görs av trafikanterna 
när rese- och transportmöjligheterna förbättras fångar man också upp följdeffekter inom andra 
områden. Den regionförstoring – den omflyttning av människor – som betingas av lägre fastig-
hetspriser i perifera områden får bland annat som följd att priserna i dessa tidigare perifera 
lägen kommer att öka. Detta är ett exempel på att fastighetspriserna kapitaliserar de restids-
besparingar som utgör startpunkten för omflyttningen.

Fastighetspriser kan emellertid förändras till följd av en bättre väg också av ett annat skäl.  
Så är fallet om trafiken på en genomfartsled förorsakar buller och andra störningar för de som 
bor längst med genomfarten. Om en ny väg byggs förbi bebyggelsen, och störningen från 
trafiken på så sätt minskar, kan fastigheterna öka i värde också av detta skäl. Nyttan är i så fall 
inte ’på vägen’ utan för de som bor ’längs vägen’.

De samhällsekonomiska kalkyler som genomförs mäter hur mycket mindre störningen blir  
och vilken samhällsnytta detta representerar. Också detta är därför ett exempel på att det är 
möjligt att kvantifiera samhällsnyttan i projektens primära effekter – både kortare restid och 
minskat buller – samtidigt som de sekundära effekterna på fastighetsvärden representerar  
en kapitalisering av den primära nyttan.



Ny infrastuktur – gör rätt direkt 26

Tillägget ’i normalfallet’ innebär emellertid att det i vissa situationer kan finnas samhällsvinster 
utöver de tidsvinster som nu beskrivits. ’Wider economic benefits’, agglomerationseffekter 
eller kanske mera generellt konsekvenser för den regionala tillväxten kan i vissa fall addera 
till de traditionellt beräknade effekterna. Det pågår en omfattande forskning på området och 
det finns därför ingen vedertagen uppfattning om hur stora dessa effekter är och – minst lika 
viktigt – i vilka situationer de uppstår. Trafikverket har emellertid låtit genomföra en analys av 
investeringarnas lokaliseringseffekter som kommit till följande slutsats:

”Utgående från beräknade regionalekonomiska effekter uppskattas tillägget till den traditionella 
kalkylen hamna i intervallet 685 – 1345 miljoner kr. Det motsvarar 8–16 procent av de samman-
lagda effekterna för resenärer och godskunder enligt systemkalkylen. Intervallet beror dels på 
hur man tolkar de estimerade effekterna i Samlok, dels hur dessa effekter bör hanteras i en 
samhällsekonomisk kalkyl enligt pågående forskning.19

Om dessa resultat skulle tillämpas på Förbifarten skulle projektets lönsamhet öka. Eftersom 
den citerade analysen avser de samlade effekterna av samtliga investeringar i Trafikverkets 
plan saknas det möjlighet att bedöma om det är giltigt också för detta projekt. Observationen 
att det kan finnas sådana omlokaliseringseffekter saknar dessutom relevans för projektet i  
sig eftersom lönsamheten redan i utgångsläget är mycket hög, vilket ligger till grund för  
dess höga prioritet.

Onyttan av att skjuta på trafiköppning
Om- och nybyggnation av vägar och järnvägar planeras med lång framförhållning. Ett syfte är 
att ge det omgivande samhället tid att anpassa sig till de förändrade förutsättningar som ges 
av en förbättrad infrastruktur. Regioner, kommuner och företag ges på detta sätt möjlighet att 
genomföra andra, kompletterande investeringar med sådana planer som utgångspunkt. Detta 
kan bidra till en långsiktig samhällsutveckling till lägre kostnader än vad som vore fallet i från-
varo av långsiktiga planer.

När ett påbörjat projekt, som i fallet Förbifarten, råkar ut för förseningar kan detta få konse-
kvenser också för att denna kompletterande verksamhet inte kan genomföras enligt plan. 
 Detta kan också innebära att kostnaderna för sådana åtgärder blir högre än vad som annars 
vore fallet. Eftersom kompletterande investeringar av denna art inte är en del av statens 
 planering finns inga möjligheter att fånga upp sådana eventuella effekter. Det innebär att 
den  viktigaste effekten av en senareläggning är att de beräknade positiva effekterna för 
 trafikanternas tidsåtgång etc inte kommer att realiseras lika tidigt som annars vore fallet.

19 Trafikverket. Regionalekonomiska effekter av planförslagen 2018-2029: Beräkningar med Samlok-modellen. 2018. 
Länk till artikel.  

https://www.trafikverket.se/contentassets/040f8d0aafb643068cdd91609c3f63c2/samlok_rapport_ap_2018_2029.pdf
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