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Objektnummer: VM064, Ärendenummer: TRV 2018/29831

Kontaktperson: Andreas Jonsson, Trafikverket PLmu, andreas.jonsson@trafikverket.se

Skede: Efteranalys – efter fem år

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2018-11-21 Samlad Effektbedömning

Samlad effektbedömning v 1.17

Bollsta-Hällsjö, VM064

Infoga diagram, figur eller bild här

Riksväg 90 mellan Bollstabruk och Hällsjö hade en låg standard och trafiksäkerhet. Vägen hade även dålig 

bärighet, skymd sikt och flera delsträckor med låg hastighet med 70 km/h på större delen av sträckan.
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161 mnkr i prisnivå 2015-06.Förslag till åtgärd: Kostnaden är

Förslaget innebar en 9 m bred vanlig landsväg med ny 7,2 km ny sträckning och 3,4 km ombyggd väg. 

Referenshastighet angavs till 90 km/h.

Förbättrad transportkvalitet, betydande restidsvinster, förbättrad trafiksäkerhet, förbättrad boendemiljö längs 

gamla vägen och minskade underhållskostnader.

Åtgärdens syfte:

Väglängd: 10,6 km

Vägstandard: Vanlig väg, 9 m bred, 90 km/h

Vägtrafik: ÅDT 1800-2000 f/d, mätår 2014 (från Eva-kalkyl med åtgärd), lastbilsandel 18 %

Väglängd: 11,075 km

Vägstandard: Vanlig väg,6,7-7,9 m bred, 60-70 km/h

Vägtrafik: ÅDT 2000 f/d, mätår 2014 (från Eva-kalkyl), lastbilsandel 18 %
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Minskade drift- och underhållskostnader när 

vägens bärighet förbättras.

Nuvärde (mnkr)

Negativt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska 

kalkylen

Ej angett

-

286

1

4

-

LönsamSammanvägd Samhällsekonomisk lönsamhet

KA Trafiktillväxt 0%

KA Trafiktillväxt +50%

 -  -

Den samhällsekonomiska kalkylen visar på sammantaget 

positiva nyttor, främst i form av ökade trafiksäkerhetsvinster och 

minskade restider. Samtidigt bedöms de ej värderbara 

effekterna som försumbara och inte i den storleksordning att de 

skulle bidra till att påverka resultatet från den 

samhällsekonomiska kalkylen.

KA Trafiktillväxt -12% 

Klimatscenario

Ej angett

Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet

Beräknade effekter

Klimat Försumbart

Hälsa Försumbart

Landskap

Ej beräknade effekter

254

187

Kvalitet på genomförd Eva-kalkyl bedöms som god. 

Omfördelning av trafik på ny länk bygger på faktiska flöden. Inga 

avvikelser från Trafikverkets rekommendationer. Störst nyttor till 

följd av förbättrad trafiksäkerhet och minskade restider.

-

221

254

Inga kända övriga externa effekter

Nettonuvärde

Övrigt Försumbart

Samhällsekonomisk 

investeringskostnad

Nettonu-

värdeskvot
Netto-nuvärde Kvalitetsbedömning

1,13 

0,64 

Sammanvägning av ej värderbara effekter

Huvudanalys

Försumbart

KA högre invkostnad

KA CO2 3,50 kr/kg

Sollefteå

NeutraltNeutralt

Åtgärds-

specifik så 

som     t ex 

inkomst-

grupp

Trafikslag

NeutraltRegionalt

Närings-

gren

Försumbart

Lokalt/ 

Regionalt/ 

Nationellt/I

nter-

nationellt

Störst nytta/ 

fördel

(störst) negativ 

nytta/ nackdel

Fördelnings-

aspekt

Neutralt

Län

Västernorrla

nd

Övriga 

skogsprodu

kter

Bil

NeutraltNeutraltNeutralt
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Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Bedömning

Resenärer
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Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

KommunKön

Män: 60 %

Neutralt

Ålders-

grupp

Vuxna: 18-

65 år

Neutralt

Kommentar till fördelningstabellen

Största nyttor bedöms tillfalla fordonstrafiken i form av ökad trafiksäkerhet och minskade restider, dessa tillfaller 

män i större utsträckning än kvinnor. Åtgärden bedöms främst gynna den regionala trafiken. Enligt gällande 

trafikmätningar går drygt 1 800 fordon på den nya dragningen av rv 90 medan drygt 200 fordon ligger kvar i 

befintlig sträckning.  

Försumbart

Godstransporter

Drift och underhåll -4 Positivt

Åtgärden bedöms inte ha någon effekt på 

persontransportföretag.

Effekten fångas i den samhällsekonomiska 

kalkylen

Effekten fångas i den samhällsekonomiska 

kalkylen

Persontransp.ftg Försumbart

Trafiksäkerhet

125

62

Kortfattad beskrivning och bedömning

Effekten fångas i den samhällsekonomiska 

kalkylen
Åtgärden går till stor del i nysträckning genom 

tidigare orörd skogsmark samt innebär högre 

hastighetsbegränsning. Åtgärden bedöms 
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Döda & svårt skadade

Landskap

Trafiksäkerhet

Medborgarnas resor
Tillförlitlighet

Tryggt & bekvämt

Tillförlitlighet

Nöjdhet & kvalitet

Pendling

Tillgänglighet storstad

Interregionalt

Jämställdhet transport

Lika möjlighet

Kollektivtrafiknätet

Landskap

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Forn- och Kulturlämningar, Annat 

kulturarv, Bebyggelse

Positivt bidrag

Inget bidrag

Inget bidrag

Positivt bidrag

Positivt bidrag

Åtgärden bidrar positivt till funktionsmålet i form av främst ökad tillgänglighet och tillförlitlighet för den 

genomgående trafiken. Åtgärden bidrar även till tryggare resor för oskyddade trafikanter längs tidigare 

sträckning, som behålls, när en stor del av trafik flyttar. Inom hänsynsmålet ställs positiva effekter på befolkning, 

trafiksäkerhet, mark och minskat trafikarbete mot negativa effekter i form av intrång i landskap, påverkan på 

djurliv och energiåtgång vid bygge. 

Gång & cykel, andel

Kollektivtrafik, andel

Positivt bidrag

Inget bidrag

Positivt bidrag

Positivt bidrag

Negativt bidrag

Luft

Vatten

Mark

Positivt bidrag

Inget bidrag
Bidrag till 

HÄNSYNSMÅLET

Kollektivtrafik, gång och cykel

Positivt bidrag

Positivt bidrag

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Mängd person- och lastbilstrafik

Energi per fordonskilometer

Energi bygg, drift, underhåll

Klimat

Hälsa

Människors hälsa

Befolkning

Negativt bidrag

Inget bidrag

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet

Funktionshindrade

Barn och unga

Negativt bidrag

Positivt bidrag

Positivt bidrag

Inget bidrag

4
. T

ra
n

sp
o

rt
p

o
lit

is
k 

m
ål

an
al

ys

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter

Den samhällsekonomiska kalkylen visar på sammantaget positiva nyttor, främst i form av ökade 

trafiksäkerhetsvinster och minskade restider. Samtidigt bedöms de ej värderbara effekterna som försumbara och 

inte i den storleksordning att de skulle bidra till att påverka resultatet från den samhällsekonomiska kalkylen.

Åtgärden bidrar till minskade utsläpp av CO2 enligt den Eva-kalkyl som har genomförts. Förbättringarna uppstår 

då den stora genomgående trafiken får kortare resväg om drygt 400 meter. Åtgärden bidrar samtidigt till intrång i 

naturen, ökad barriäreffekt och ökad mortalitet för djurlivet då den nya sträckningen går genom tidigare orörd 

natur. Byggande, drift och underhåll bidrar till utsläpp. 

De beräkningsbara nyttorna är positiva och större än den beräknade investeringskostnaden. Positiva 

trafiksäkerhetseffekter står för den största nyttan men även nyttor i form av minskade restider för godstrafik och 

Positivt bidrag

Positivt&Negativt

Inget bidrag

Positivt bidrag

Positivt bidrag

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning

Bidrag till 

FUNKTIONSMÅLET

Skolväg
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Syfte
Förbättrad transportkvalitet, betydande restidsvinster, förbättrad trafiksäkerhet, förbättrad boendemiljö längs gamla 

vägen och minskade underhållskostnader.

Cykelvägens längd:

Vanlig väg,6,7-7,9 m bred, 60-70 km/h

Ej relevant

Cykeltrafik:

Samlad effektbedömning v 1.17
Objektnummer: VM064, Ärendenummer: TRV 2018/29831

Kontaktperson: Andreas Jonsson, Trafikverket PLmu, andreas.jonsson@trafikverket.se

Skede: Efteranalys – efter fem år

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2018-11-21 Samlad Effektbedömning

1. Beskrivning av åtgärden

Sammanfattande beskrivning av åtgärden

Kommun Kramfors

Trafikverksregion Mitt

Ärendenummer TRV 2018/29831

Tabell 1.1 Sammanfattande tabell - beskrivning av åtgärden

Åtgärdsnamn

Objekt-id VM064

Bollsta-Hällsjö

Län Västernorrland

Typ av planläggning

11,075 km

Ej relevant

Ej relevant

Vägstandard:

Vägtrafik:

Väglängd:

ÅDT 2000 f/d, mätår 2014 (från Eva-kalkyl), lastbilsandel 18 %

Cykelvägens standard:

Trafikslag Väg

Om samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning (SEB) är ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. 

I SEB (metod och mall) beskrivs åtgärdens effekter ur tre oviktade beslutsperspektiv. 

- Samhällsekonomisk analys: effekter som värderas monetärt och effekter som bedöms

- Transportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målen

- Fördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper

Nuläge och brister

Riksväg 90 mellan Bollstabruk och Hällsjö hade en låg standard och trafiksäkerhet. Vägen hade även dålig bärighet, 

skymd sikt och flera delsträckor med låg hastighet med 70 km/h på större delen av sträckan.

Ej aktuellt i angivet skede

Skede Efteranalys – efter fem år
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Förslag till åtgärd

Förslaget innebar en 9 m bred vanlig landsväg med ny 7,2 km ny sträckning och 3,4 km ombyggd väg. 

Referenshastighet angavs till 90 km/h.

Se även Bilaga 2

Åtgärdskostnad

Kostnadskalkyl

Vägstandard: Vanlig väg, 9 m bred, 90 km/h

Vägtrafik: ÅDT 1800-2000 f/d, mätår 2014 (från Eva-kalkyl med åtgärd), lastbilsandel 18 %

Ej relevant

Kostnadsuppgift är hämtad från "Bilaga 4_140108 Efterkalkyl Bollsta-Hällsjö"

Vägen är öppnad för trafik

Övrigt

Planeringsläge

140108 161,02011-06
Annan: Genomförd 

åtgärd
159,0

 +/- 0 

(mnkr)

Senaste rev 

datum

(ÅÅMMDD)

Prisnivå

(ÅÅÅÅ-MM)
Beräkningsmetod

Cykelvägens standard: Ej relevant

Cykeltrafik:

Totalkostnad 

(mkr)

Standarda

vvikelse

(mkr)

10,6 km

Cykelvägens längd: Ej relevant

Totalkostnad omräknad

till prisnivå 2015-06

Väglängd:
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Kommentar

Åtgärdskostnad understiger 200 mnkr. 

* Nettonuvärdet är lika med summan av nuvärdet av alla positiva och negativa nyttoeffekter (årliga samhällsekonomiska intäkter och kostnader) minus investeringskostnaden.

**Nettonuvärdeskvoten NNK-idu  är lika med nettonuvärdet dividerat med summan av den samhällsekonomiska investeringskostnaden och nuvärdet av nettoförändringen av 

drift- och underhållskostnader för infrastrukturhållaren.

0,64

Ej beräknat

2. Samhällsekonomisk analys

Tabell 2.2 Nyckeltal samhällsekonomi

1,13

1,27

Objektnummer: VM064, Ärendenummer: TRV 2018/29831

Kontaktperson: Andreas Jonsson, Trafikverket PLmu, andreas.jonsson@trafikverket.se

Skede: Efteranalys – efter fem år

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2018-11-21

NNK-idu
**

Tabell 2.1 Allmänna kalkylförutsättningar för samhällsekonomisk kalkyl

Prognos persontrafik - huvudanalys

Avvikelse från prognos persontrafik

Prognos godstrafik - huvudanalys

Avvikelse från prognos godstrafik

ASEK-version

Avvikelse från ASEK

Prisnivå för kalkylvärden

Trafiktillväxttal Lastbil period 2014-2060

Netto-

nuvärde* 

(mnkr)

Utförandetid/byggtid, antal år (projektspecifik)

Datum för samhällsekonomisk kalkyl

Trafiktillväxttal Personbil period 2014-2040

Trafiktillväxttal Personbil period 2014-2060

Samhälls-

ekonomisk 

investerings-

kostnad inkl 

skattefaktor (mnkr)

Kalkylperiod från startår för effekter

1,06

Samlad Effektbedömning

Kalkylränta %

Prognosår 1

Diskonteringsår

Öppningsår

254

Kommentar

Ej angett

Ej beräknat

Känslighetsanalys Trafiktillväxt 50% högre från basåret och jämfört med huvudkalkylen 

Kalkylverktyg - samhällsekonomi

1,45

Trafiktillväxttal Lastbil period 2014-2040

221

287

Ej beräknat

Ej beräknat

Känslighetsanalys Högre investeringskostnad t.ex. successivkalkyl 85% eller motsvarande 

Känslighetsanalys Trafiktillväxt 12% lägre personbilstrafik år 2040 och oförändrad volym 

lastbilstrafik jämfört med dagens nivå (2014). 

Basprognoser 2018-04-01

Nej

Basprognoser 2018-04-01

Nej

187

ASEK 6.1

Nej

2014-medel

3,5%

2040

2020

2020

2

40

EVA 3.2

2018-08-03 08:39:45

1,11

Huvudanalys

Känslighetsanalys CO2-värdering=3,50 kr/kg

Känslighetsanalys Trafiktillväxt 0% från basåret
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Samlad Effektbedömning

Försumbart

3,2

0,2

Negativt: Den nya 

dragningen innebär 

en tillkommande 

barriär för djurlivet. 

0,3

Effekten fångas i den 

samhällsekonomiska kalkylen

Effekten fångas i den 

samhällsekonomiska kalkylen

Åtgärden går till stor del i 

nysträckning genom tidigare 

orörd skogsmark samt innebär 

högre hastighetsbegränsning. 

Åtgärden bedöms därför ha 

negativ inverkan på den 

visuella karaktären, bidra till 

ökad mortalitet samt ge en 

tillkommande barriär för 

djurlivet.

Ej 

beräknat

Ej 

beräknat

Negativt: Den nya 

sträckningen går 

genom tidigare orört 

skogsområde och 

därmed påverkas 

den visuella 

karaktären.

 -

 -

 -

 -

Effekten fångas i den 

samhällsekonomiska kalkylen

Ej 

angett

Negativt: Vägen får 

höjd hastighet och 

går i nysträckning 

genom tidigare orört 

skogsområde. 

Bedöms leda till 

ökad mortalitet. 

Ej 

beräknat

Biologisk mångfald, Växt, 

samt djurliv: mortalitet

1,4

-

-  -

286,5  -

 -

 -

 -

-1,15

-

Ej 

beräknat

ES/år

0,00

2,0

-0,6

kftim/årRestid - lastbil

Reskostnad - lastbil

Godskostnad

15,2

1,9

45,0

Samhällsekonomisk analys

Tabell 2.3 Samhällsekonomisk analys

CO2-ekvivalenter

Döda

Mycket allvarligt skadade

 -

 -

 -

Ingen effekt

 -

 -

 -

-

-
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T
 (

T
S

)

Effektbenämning och 

kortfattad beskrivning

Ex på årlig effekt 

för prognosår 1

2040

Nuvärde 

detaljerat 

(mnkr)

Berörd/ 

påverkad av 

effekt

Restid - personbil

Ej 

angett

Bedömning

Effekter som inte ingår i beräkningen av nettonuvärde men som 

ingår i den sammanvägda bedömningen

Nuvärde 

över-

siktligt 

(mnkr)

P
E

R
S

O
N

T

R
A

N
S

P
O

R
T

F
Ö

R
E

T

R
E

S
E

N
Ä

R
E

R

Reskostnad - personbil -0,2 mnkr/år

Ej relevant

mnkr/år

-0,1

E
X

T
E

R
N

A
 E

F
F

E
K

T
E

R

Trafiksäkerhet - totalt

- -

-0,073

ton/år

-0,003

K
L

IM
A

T

Luft - NOX

Luft - HC

Luft - SO2

Luft - Partiklar

Landskap: skala, struktur, 

vissuell karaktär

Biologisk mångfald, Växt, 

samt djurliv: barriär

-0,5357

kton/år-0,03

0,000

mnkr/år

Allvarligt skadade exkl MAS

Ej allvarligt skadade

D/år

-0,04 MAS/år

-0,22 AS/år

-

-4,3

ton/år

ton/år

ton/år

62

-

-

Samman-

vägd 

bedömning

H
Ä

L
S

A
 (

e
x

k
l 

tr
a

fi
k

s
ä

k
e

rh
e

t)
L

A
N

D
S

K
A

P

Negativt

- -

- -

-20 kftim/år 122,6

Kortfattad beskrivning

125

286

Effekter som värderats monetärt och 

som ingår i beräkning av nettonuvärde

1

0,0

Ej angett

Åtgärden bedöms inte ha 

någon effekt på 

persontransportföretag.

Effekten fångas i den 

samhällsekonomiska kalkylen

Försumbart

4 Försumbart

Försumbart

Försumbart

Försumbart
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Samlad Effektbedömning

Försumbart

Positivt

SAMMANVÄGNING 

AV EJ 

VÄRDERBARA 

EFFEKTER

Effekten prognosår 1 avser 

annuitetsberäknad 

samhällsekonomisk 

investeringskostnad

-10,3 -220,7mnkr/ år

Ingen effekt

Drift och Underhåll

Inga kända övriga externa 

effekter

Positivt: När 

åtgärden 

genomfördes 

förbättrades 

bärigheten längs 

vägen vilket är 

positivt. Utan att 

höja bärigheten 

krävs ofta 

återkommande och 

dyra drift- och 

underhållsåtgärder.

Positivt: Den slutliga 

kostnaden som 

används vid 

genomförd kalkyl 

inkluderar åtgärder 

som skulle kunna 

betraktas som 

underhållsåtgärder 

men som belastade 

objektet. Besvärliga 

geotekniska 

förhållanden 

tillsammans med en 

omfattande tung 

trafik hade brutit ner 

vägen. Troligtvis 

skulle omfattande 

underhåll behövts 

längs vägen även 

utan åtgärd.

Minskade drift- och 

underhållskostnader när 

vägens bärighet förbättras.

Investeringskostnaden 

inkluderar åtgärder som skulle 

kunna betraktas som 

underhållsåtgärder då vägen 

var i dåligt skick vid bygget. 

Troligtvis skulle omfattande 

underhåll behövts även om 

vägen inte byggts om (se bilaga 

5). 

Positivt

-4

Inga kända budgeteffekter

Ej 

beräknat

-3,9

Ej 

beräknat

-

Ej 

beräknat
Ingen effektEj angett

Inbesparade JA-kostnader

Budgeteffekter räknas inte 

ut i EVA. I 

reskostnadsposterna liksom 

här - under budgeteffekter - 

ingår således inte några 

skatter eller liknande 

budgetrelaterade poster.
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Försumbart

Kvalitetsbedömning av samhällsekonomisk kalkyl

Kvalitet på genomförd Eva-kalkyl bedöms som god. Omfördelning av trafik på ny länk 

bygger på faktiska flöden. Inga avvikelser från Trafikverkets rekommendationer. 

Störst nyttor till följd av förbättrad trafiksäkerhet och minskade restider.

Motivering sammanvägning av ej värderbara effekter

De positiva effekterna till följd av inbesparade kostnader i JA samt 

minskade underhållskostnader bedöms vara i samma storleksordning 

som de negativa effekterna på djurlivet. Dock osäkerhet i 

bedömningen då det är svårt att sätta pris på störningar för djurlivet.

221

--

-
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Samlad Effektbedömning

Slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet

Tabell 2.4

Motivering:

Slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet Lönsam

Slutlig sammanvägning bedömd av: Expertgrupp

Den samhällsekonomiska kalkylen visar på sammantaget positiva nyttor, främst i form av ökade trafiksäkerhetsvinster och minskade restider. Samtidigt 

bedöms de ej värderbara effekterna som försumbara och inte i den storleksordning att de skulle bidra till att påverka resultatet från den samhällsekonomiska 

kalkylen.
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Neutralt

NeutraltÅldersgrupp

Samlad effektbedömning v 1.17

Neutralt

Fördelningsanalys

Neutralt
Kvinnor: 40 

%
Män: 60 %

Län

Kommun

Näringsgren

Delanalys kön: 

tillgänglighet persontrafik

Västernorrlan

d

Sollefteå

3. Fördelningsanalys 

Jämtland

Kramfors

Neutralt

Tabell 3.1 Fördelningsanalys

Neutralt

Övriga 

skogsprodukt

er

Objektnummer: VM064, Ärendenummer: TRV 2018/29831

Kontaktperson: Andreas Jonsson, Trafikverket PLmu, andreas.jonsson@trafikverket.se
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Lokalt

(största) 

negativa 

nytta/ 

nackdel

Näst största 

nytta/ fördel

Största 

nytta/ fördel
Fördelningsaspekt

Regionalt

Väg 90 är en viktig transportled för skogsråvara 

och andelen tung trafik är stor. Även övriga 

godstransporter som nyttjar vägen drar nytta av 

åtgärden. Kunskap saknas dock gällande 

vilken näringsgren dessa tillhör. Ingen 

näringsgren bedöms påverkas negativt av 

åtgärden.

Det är främst biltrafiken som gynnas av 

åtgärden då drygt 80 % av trafiken på vägen är 

personbilar. Även godstrafiken påverkas 

positivt. I dagsläget är andelen tung trafik på 

vägen 18 %. 

Åtgärden gynnar främst de med tillgång till bil. 

Även oskyddade trafikanter längs den gamla 

vägsträckningen gynnas av åtgärden då denna 

sträckning behålls samtidigt som nästan all 

trafik flyttas till den nya sträckningen.

Lokalt/regionalt/ 

nationellt/ internationellt

Bil Neutralt

Motivering

Åtgärden domineras av nyttor avseende restid 

och trafiksäkerhet för personbilstrafiken. 

Nyttorna har schablonmässigt fördelats efter 

respektive köns andel av dagens trafikarbete 

på nationell nivå.

Vägen är av avgörande betydelse för Sollefteås 

integrering med närliggande arbetsmarknader 

och bedöms främst gynna de regionala 

resorna. Åtgärden ger även nyttor lokalt genom 

bättre boendemiljö när vägen dras längre bort 

från bebyggelse.

Åtgärden bedöms främst gynna boende i 

Västernorrland där åtgärden genomförs. Även 

nyttor för boende och transtporter med start-

/målpunkt i Jämtland.

Åtgärden har stor betydelse för arbetspendling 

från Sollefteå. Även boende i Kramfors drar 

nytta av vägen genom säkrare och snabbare 

resor samt genom förbättrad boendemiljö för 

de som bor i anslutning till tidigare dragning av 

v 90.

Kunskap 

saknas

Äldre: >65 år

Trafikslag Gods-väg

Vuxna: 18-65 

år
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Neutralt
Inga åtgärdsspecifika fördelningsaspekter 

identifierade.

Kommentar: 

Ingen FKB gjordes i ursprunglig kalkyl. 

Neutralt

Bedömningarna är gjorda av:

Henrik Carlsson

Kommentar: 

Största nyttor bedöms tillfalla fordonstrafiken i form av ökad trafiksäkerhet och minskade restider, dessa tillfaller män i 

större utsträckning än kvinnor. Åtgärden bedöms främst gynna den regionala trafiken. Enligt gällande trafikmätningar 

går drygt 1 800 fordon på den nya dragningen av rv 90 medan drygt 200 fordon ligger kvar i befintlig sträckning.  

Har FKB gjorts? Nej

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning

Åtgärdsspecifik 

fördelningsaspekt så som 

t ex Inkomstgrupp

Neutralt
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Bedömning av bidrag till transportpolitisk måluppfyllelse

4. Transportpolitisk målanalys

Bidrag till långsiktigt hållbar transportförsörjning

Ekologisk hållbarhet

Henrik Carlsson

Bedömningarna av långsiktig hållbarhet är gjorda av:

Objektnummer: VM064, Ärendenummer: TRV 2018/29831

Kontaktperson: Andreas Jonsson, Trafikverket PLmu, andreas.jonsson@trafikverket.se

Skede: Efteranalys – efter fem år

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2018-11-21 Samlad Effektbedömning

Åtgärden bidrar till minskade utsläpp av CO2 enligt den Eva-kalkyl som har genomförts. Förbättringarna uppstår då den 

stora genomgående trafiken får kortare resväg om drygt 400 meter. Åtgärden bidrar samtidigt till intrång i naturen, ökad 

barriäreffekt och ökad mortalitet för djurlivet då den nya sträckningen går genom tidigare orörd natur. Byggande, drift 

och underhåll bidrar till utsläpp. 

Åtgärden bidrar positivt till den sociala hållbarheten då den nya vägen blir mer trafiksäker samtidigt som tidigare 

sträckning av rv 90 finns kvar förbi bebyggelse i mindre byar som Mo, Flögsätter och Kyrkdal. Detta medför förbättrade 

förutsättningar för oskyddade trafikanter att resa. Åtgärden bidrar även marginellt positivt till social hållbarhet genom 

ökad jämstäldhet då den upplevda tillgängligheten i transportsystemet ökar vilket i sin tur leder till ökad frihet i färdvalet 

och därmed ökad möjlighet för kvinnor och män att utforma sina liv.

De beräkningsbara nyttorna är positiva och större än den beräknade investeringskostnaden. Positiva 

trafiksäkerhetseffekter står för den största nyttan men även nyttor i form av minskade restider för godstrafik och 

personbilar. De icke beräkningsbara effekterna är försumbara och bedöms inte påverka den sammanlagda nyttan av 

åtgärden. Åtgärden bidrar till minskade restider för genomfartstrafiken, vilket kan leda till förstorad arbetsregion. Detta är 

i sin tur positivt för den regionala utvecklingen. Företag i regionen kan kopplas samman med rätt arbetskraft. 

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet
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Positivt bidrag: Åtgärden bidrar främst med nyttor för 

fordonstrafiken men även oskyddade trafikanter bedöms få 

nytta av att den gamla vägen behålls förbi bebyggelse. Totalt 

sett bedöms den upplevda tillgängligheten i 

transportsystemet öka vilket leder till ökad frihet i färdvalet 

och därmed ökad möjlighet för kvinnor och män att utforma 

sina liv.

Positivt bidrag: Åtgärden ger kortare restider för den 

genomgående trafiken vilket bedöms gynna resor mellan 

interregionala resmål.

Kollektivtrafiknätets användbarhet för 

funktionshindrade

Inget bidrag: Kunskap saknas gällande representation av 

beslutande planeringsgrupper. 

Kollektivtrafik, gång & cykel. 

Förutsättningarna för att välja 

kollektivtrafik, gång och cykel 

förbättras.

Funktionshindrade. 

Transportsystemet utformas så 

att det är användbart för 

personer med 

funktionsnedsättning.

Jämställdhet. Arbetsformerna, 

genomförandet och resultaten 

av transportpolitiken medverkar 

till ett jämställt samhälle.

Positivt bidrag: Möjligen kan åtgärden bidra till fler kortväga 

resor görs med gång eller cykel längs den tidigare 

sträckningen av rv 90 när trafiken minskar. Effekten bedöms 

dock som liten.

Andel gång- & cykelresor av totala 

kortväga

Andel kollektivtrafik av alla resor 

(exklusive gång och cykel)

Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte leda till några förändrade 

resmönster. 

Skolväg - gå eller cykla på egen hand

Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte påverka 

kollektivtrafiknätets användbarhet för funktionshindrade.

Positivt bidrag: Ny säkrare väg bedöms leda till färre olyckor 

och störningar. Tidigare sträckning av rv 90 finns kvar och 

kan fungera som omledningsväg vid en eventuell olycka.

Positivt bidrag: Nybyggd väg är bredare och har bättre 

siktförhållanden än den gamla vägen som var i dåligt skick. 

Detta bedöms leda till bekvämare och tryggare resor för 

fordonstrafiken. Även tryggare och bekvämare resor för 

oskyddade trafikanter på tidigare sträckning som finns kvar 

men med betydligt mindre trafik. 

Jämställdhet - lika möjlighet att utforma 

sina liv (valmöjlighet)

Lika påverkansmöjlighet

Tillgänglighet storstad

Pendling

Tillgänglighet till interregionala resmål

Tillgänglighet regionalt och 

mellan länder. 

Tillgängligheten förbättras inom 

och mellan regioner samt 

mellan Sverige och andra 

länder.

Tabell 4.1 Transportpolitisk målanalys

Funktionsmålet

Mål

Medborgarnas resor. 

Medborgarnas resor förbättras 

genom ökad tillförlitlighet, 

trygghet och bekvämlighet.

Trygghet & bekvämlighet

Barn & unga. Barns 

möjligheter att själva på ett 

säkert sätt använda 

transportsystemet, och vistas i 

trafikmiljöer, ökar.                        

Positivt bidrag: Åtgärden bidrar positivt för pendlingen mellan 

Sollefteå och Kramfors.

Positivt bidrag: Busslinje 90 går längs tidigare sträckning av 

väg 90. Då åtgärden medför minskad trafik längs denna väg 

blir det säkrare för barn och ungdomar att ta sig till 

busshållplatser för vidare resa till skola. Effekten bedöms 

som liten. 

Positivt bidrag: Gammal väg hade låg standard med dålig 

bärighet och skymd sikt. Ny väg är bredare och av bättre 

standard vilket är positivt för kvaliteten för godstransporterna. 

Tillförlitlighet

Bedömning och motivering

Positivt bidrag: Ny säkrare väg bedöms leda till färre olyckor 

och störningar. Tidigare sträckning av rv 90 finns kvar och 

kan fungera som omledningsväg vid en eventuell olycka.

Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte påverka tillgängligheten 

till några storstäder.

Tillförlitlighet

Kvalitet

Näringslivets transporter. 

Kvaliteten för näringslivets 

transporter förbättras och 

stärker den internationella 

konkurrenskraften.
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Hälsa. 

Transportsektorn 

bidrar till att övriga 

miljökvalitetsmål 

nås och till minskad 

ohälsa. Prioritet ges 

till de miljöpolitiska 

delmål där 

transportsystemets 

utveckling är av stor 

betydelse för 

möjligheterna att nå 

uppsatta mål.        

Påverkan på energianvändning per 

fordonskilometer

Påverkan på energianvändning vid 

byggande, drift och underhåll av 

infrastruktur

Antalet personer exponerade för 

bullernivåer högre än riktvärden för 

buller 

Antalet exponerade för höga 

bullernivåer, det vill säga bullernivåer 

högre än 10 dBA över riktvärdena

Påverkan på mängden 

fordonskilometrar för energiintensiva 

trafikslag såsom personbil, lastbil och 

flyg

Positivt bidrag: Åtgärden ger kortare resväg för den 

genomgående trafiken i och med att den nya sträckningen är 

400 meter kortare. Detta ger minskat trafikarbete.

Positivt bidrag: Den tidigare sträckningen av väg 9 finns kvar 

genom flera mindre byar samtidigt som trafiken minskar 

kraftigt. Detta underlättar för oskyddade trafikanter att färdas 

längs vägen och den fysiska aktiviteten bedöms öka.

Inget bidrag: Bullernivån förbättras för boende längs den 

gamla sträckningen när vägen flyttas bort från bebyggelse till 

den nya sträckningen. Kunskap saknas dock kring om det 

finns personer exponerade för bullernivåer högre än riktvärde 

för buller.

Inget bidrag:  Bullernivån förbättras för boende längs den 

gamla sträckningen när vägen flyttas bort från bebyggelse till 

den nya sträckningen. Kunskap saknas dock kring om det 

finns personer exponerade för höga bullernivåer.

Negativt bidrag: Den nya sträckningen går genom område 

som tidigare var opåverkat av trafik. 

Negativt bidrag: Byggande och drift av ny infrastruktur är 

energikrävande.

Inget bidrag: Åtgärden innebär höjd hastighet vilket är 

negativt ur energianvändningssynpunkt. Samtidigt förbättras 

siktklassen och hastigheten blir jämnare då 

hastighetsbegränsningen är den samma längs hela 

nysträckningen. Detta innebär färre accelerationer och 

minskad bränsleförbrukning vilket är positivt för 

energianvändningen per fordonskilometer. Totalt sett bedöms 

de negativa och positiva effekterna ta ut varandra. Osäker 

bedömning. 

Hänsynsmål

Klimat. Transportsektorn 

bidrar till miljökvalitetsmålet. 

Begränsad klimatpåverkan nås 

genom en stegvis ökad 

energieffektivitet och ett brutet 

beroende av fossila bränslen. 

År 2030 bör Sverige ha en 

fordonsflotta som är oberoende 

av fossila bränslen.

Bakgrund till 

bedömningsgrunder finns i 

”Trafikverkets 

kunskapsunderlag och 

klimatscenario för 

energieffektivisering och 

begränsad klimatpåverkan”,

2014:137.

Betydelse för förekomst av områden 

med hög ljudmiljökvalitet 

Fysisk aktivitet i transportsystemet
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Betydelse för bakgrundshalt metaller

Betydelse för mortalitet

Betydelse för barriärer

Betydelse för störning

Betydelse för upprätthållande och 

utveckling av landskapets utmärkande 

karaktär och kvaliteter – avseende 

delaspekterna skala, struktur eller 

visuell karaktär

Negativt bidrag: Ny vägsträckning dras genom tidigare orört 

område. 

Negativt bidrag: Ny vägsträckning får höjd hastighet och dras 

inom tidigare orört skogsområde.

Hälsa. 

Transportsektorn 

bidrar till att övriga 

miljökvalitetsmål 

nås och till minskad 

ohälsa. Prioritet ges 

till de miljöpolitiska 

delmål där 

transportsystemets 

utveckling är av stor 

betydelse för 

möjligheterna att nå 

uppsatta mål.        

Negativt bidrag: Ny vägsträckning medför en tillkommande 

barriär för djurlivet.

L
u

ft
V

a
tt

e
n

Transportsystemets totala emissioner 

av kväveoxider (NOx) och partiklar 

(PM10)

Betydelse för skyddsvärda områden

Positivt bidrag: Mindre trafik på den gamla stäckningen ökar 

tillgängligheten att till fot eller med cykel ta sig till aktiviteter 

längs den gamla sträckningen. 

Positivt bidrag: Enligt Eva-kalkylen minskar utsläppen av NO2 

och PM10.

Inget bidrag: Kunskap saknas.

Positivt bidrag: Minskad barriäreffekt av den gamla 

sträckningen som går förbi tätare bebyggelse. Detta 

underlättar för barn och äldre att på egen hand ta sig fram till 

sina mål.

M
a

rk

Positivt bidrag: Ny sträckning går inte genom något 

skyddsvärt område medan den gamla sträckningen går 

genom vattenskyddsområde (se referens 2).

Inget bidrag: Kunskap saknas

Positivt bidrag: Trafik flyttar från vattenskyddsområde längs 

gamla sträckningen till ny väg som inte går genom npgra 

skyddsvärda områden (se referens 2)

Betydelse för skyddsvärda områden 

under driftskede

Negativt bidrag: Livsmiljöer kan ha påverkats längs 

nysträckningen av vägen.

Landskap

Betydelse för förekomst av livsmiljöer

Betydelse för att värna den naturliga, 

inhemska biologiska mångfalden

Betydelse för förorenade områden

Barns, funktionshindrades och äldres 

möjlighet att på egen hand ta sig fram 

till sina mål

Halter av kvävedioxid (NO2) och 

inandningsbara partiklar (PM10), i 

tätorter med åtgärdsprogram för 

miljökvalitetsnormer, samt i tätorter där 

övre utvärderings-tröskeln överskrids

Antalet personer exponerade för halter 

över MKN

Kvalitet på vatten ur ett 

dricksvattenförsörjningsperspektiv 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till 

fots och med cykel till utbud och 

aktiviteter 
B
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Negativt bidrag: Störning kan uppstå längs ny vägsträckning 

som går genom tidigare orört skogsområde.

Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte påverka den inhemska 

biologiska mångfalden.

Inget bidrag: Åtgärden påverkar inga tätorter med 

åtgärdsprogram.

Inget bidrag: Kunskap saknas

Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte påverka antalet personer 

exponerade för halter över MKN.

Inget bidrag: Kunskap saknas

Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar
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Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte bidra till 

strukturomvandling. Vägen behåller samma funktion som 

tidigare och befintlig väg finns kvar för att tjäna lokalt boende. 

CO2
Förändrat antal ton CO2 per mnkr, prognosår 1 (årlig effekt prognosår 1 delat med 

annuitetsberäknad samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive skattefaktor)

Inget bidrag: Befintlig väg finns kvar.

DAS/mdkr

0,21

Döda & allvarligt skadade. Minskat 

antal omkomna och allvarligt skadade

Positivt bidrag: Åtgärden leder till färre DSS enligt den Eva-

kalkyl som gjorts (dock sker en liten ökning gällande antalet 

dödade).  

-32,19

Enhet

Kommentar:

Ej angett

Betydelse för strukturomvandling

Betydelse för förfall av infrastrukturens 

egna kulturmiljövärden respektive god 

skötsel av dessa värden

Resultat från Klimatkalkyl

Bedömningarna är gjorda av:

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter

Åtgärden bidrar positivt till funktionsmålet i form av främst ökad tillgänglighet och tillförlitlighet för den genomgående 

trafiken. Åtgärden bidrar även till tryggare resor för oskyddade trafikanter längs tidigare sträckning, som behålls, när en 

stor del av trafik flyttar. Inom hänsynsmålet ställs positiva effekter på befolkning, trafiksäkerhet, mark och minskat 

trafikarbete mot negativa effekter i form av intrång i landskap, påverkan på djurliv och energiåtgång vid bygge. 

Trafiksäkerhet

Inget bidrag: Inga kända värdeomrfåden i anslutning till den 

nya vägen.

Landskap

Förändrat antal timmar (totalt) per tkr, prognosår 1 (årlig effekt prognosår 1 delat 

med annuitetsberäknad samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive 

skattefaktor)

Effektivitets-

tal
Kostnadseffektivitetens benämning och kortfattad beskrivning

Trafiksäkerhet D

Trafiksäkerhet 

DAS

Förändring av statistiskt förväntat antal dödade per mdkr, prognosår 1 (årlig effekt 

prognosår 1 delat med annuitetsberäknad samhällsekonomisk investeringskostnad 

exklusive skattefaktor)

Förändring av statistiskt förväntat antal dödade och allvarligt skadade per mdkr, 

prognosår 1 (årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad 

samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive skattefaktor)

Inget bidrag: Inga kända fornlämningar inom området. 

-3,73

Betydelse för utradering

ton/mnkr

Henrik Carlsson

D/mdkr

Bygg- och reinvestering 

samt DoU under hela 

kalkylperioden

- -

Bilaga, se avsnitt 5

Ej angett

Ej angett

Tabell 4.3 Utsläpp och energianvändning: Byggande, drift, underhåll, reinvestering

Koldioxidutsläpp,

ton CO2-ekvivalenter

Energianvändning,

GWh

Byggskede totalt Ej angett Ej angett

Bygg- och reinvestering 

samt DoU per år
Ej angett Ej angett

restid 

tim/tkr
-3,06Restid

Tabell 4.2 Kostnadseffektivitet

Betydelse för utpekade värdeområden
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4.2 Kontaktperson SEB:

Andreas Jonsson, Trafikverket PLmu, andreas.jonsson@trafikverket.se

5.2 Godkänd av:

2018-10-23, Camilla Granholm, tf Enhetschef Samhällsekonomi, Trafikverket

6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:

2018-11-21; Abel Tefera Strategisk planerare, Trafikverket

6.2 Godkänd av:

2018-11-21; Håkan Persson, Enhetschef Strategisk planering, Trafikverket

4.3 SEB-ansvarig:

Andreas Jonsson, Trafikverket PLmu, andreas.jonsson@trafikverket.se

Objektnummer: VM064, Ärendenummer: TRV 2018/29831

Kontaktperson: Andreas Jonsson, Trafikverket PLmu, andreas.jonsson@trafikverket.se

Skede: Efteranalys – efter fem år

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2018-11-21 Samlad Effektbedömning

5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och 

trafikprognoser:

2018-10-23, Helen Ahlenius, Samhällsekonom, Trafikverket

4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:

2018-09-28

5  Process, Bilagor & Referenser

2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar: 

Process för denna Samlade effektbedömning:

3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:

2018-08-07, Henrik Carlsson, trafikanalytiker, M4Traffic AB.

Inga slutliga bedömningar gjorda

1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:

2018-08-03, Henrik Carlsson, M4Traffic AB, henrik.carlsson@m4traffic.se

7. Status:

Granskad och godkänd av Trafikverket

Samlad effektbedömning v 1.17
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Objektnummer: VM064, Ärendenummer: TRV 2018/29831

Kontaktperson: Andreas Jonsson, Trafikverket PLmu, andreas.jonsson@trafikverket.se

Skede: Efteranalys – efter fem år

Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2018-11-21 Samlad Effektbedömning

Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning

Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning

Andreas Jonsson/Örjan Asplund, 140120. Bilaga 5_uppfölning av ÖFT 2013 Bollsta-Hällsjö

Henrik Carlsson, 180803, Bilaga 2_omräkning invkost

Bilaga 3: Klimatkalkyl

Ej angett

Bilaga 2: Kostnadsunderlag två delar

Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:

Bilagor och referenser

Bilaga 5: Efterkalkyl vid öppning för trafik

Andreas Jonsson/Örjan Asplund, 140120. Bilaga 5 uppfölning av ÖFT 2013 Bollsta-Hällsjö

Bilaga 6: Beräkningsförutsättningar

Henrik Carlsson, 2018-08-06. Bilaga 6_Efterkalkyl_Bollsta-Hällsjö_arbetsbeskrivning

Bilaga 7: Eva-kalkyl

Bilaga 4: Arbets-PM Eva-kalkyl

Henrik Carlsson, 2018-08-06. Bilaga 4_Arbets-PM_EVA-kalkyl_Efterkalkyl_Bollsta-Hällsjö

Henrik Carlsson, 2018-08-03 Bilaga 7a_vm064_bollsta-hallsjo_eva_resultatrapport

Henrik Carlsson, 2018-08-03 Bilaga 7b_VM064_Bollsta-Hällsjö.json

Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning

Ej angett

Referens 2: Skyddsvärda områden

Naturvårdsverket, 2018-08-07.  http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Namn, datum Notering
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