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Utgångspunkt enligt projektplan
Övergripande mål:
• Att identifiera viktiga målsättningar och metodik för att mäta måluppfyllelse under en elvägsinvesterings
olika faser.
Innehåll:
• Definiera målsättningar med genomförandeprojekt
• För respektive mål definiera mätparametrar som behöver följas upp
• För respektive parameter beskriva en mätmetod, inklusive övergripande instruktioner och frekvens för att
samla in data för de utvalda parametrarna
Metod:
• Studier av dokumentation från jämförbara projekt, workshops och intervjuer med intressenter och
projektmedlemmar.
Leverans:
• En sammanfattande beskrivning av förslag till utvärderingsmetodik i delrapport

Syfte
Med utgångspunkt i befintligt ramverk för utvärdering av infrastrukturprojekt identifiera parametrar som är av
särskild vikt, samt när de bör följas upp för en framgångsrik byggnation av elväg på statliga vägar i Sverige.
Underliggande syften inkluderar:
•

Förbättra krav och tillvägagångssätt i planering, upphandling och byggnation av elvägar genom
återkoppling av tidiga lärdomar och misstag,

•

Sprida lärdomar och kompetens bland berörda intressenter,

•

Följa upp driftsfasen av implementerade elvägar för att vid behov anpassa utbyggnaden och
utbyggnadstakten av hela elvägsnätverket.

Avgränsningar
• I denna studie inkluderas elvägsutbyggnad på det statliga vägnätet och med Trafikverket som
beställare
• I analysen har vi valt att begränsa oss till de fyra faserna:
åtgärdsvalsstudie, upphandling, byggnation och drift för utvärdering

Process för storskaliga infrastrukturprojekt

Transportpolitiska
mål

Inriktningsplanering

Infrastrukturproposition
12 års sikt

Åtgärdsplanering
Nationell plan
Regionala planer
12 års sikt

Verksamhetsplanering
Verksamhetsplan
1-4 år

Genomförande
1-XX år

De transportpolitiska målen
Transportpolitikens övergripande mål är:
– att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i
hela landet.
Det övergripande målet har preciserats i ett funktionsmål och ett hänsynsmål:
• Funktionsmålet: transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska också
likvärdigt svara mot mäns och kvinnors behov.
• Hänsynsmålet: transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.

Trafikverkets befintliga ramverk för
projekthantering och utvärdering
Samlad effektbedömning (SEB) inkluderar utvärdering i tre perspektiv:
– Samhällsekonomisk analys
– Transportpolitisk målanalys
• inklusive delmålen funktions- respektive hänsynsmål.
– Fördelningsanalys
Utgör ett beslutsunderlag där de oviktade perspektiven är sammanställda på ett strukturerat sätt. Stöd
för planering, beslut och uppföljning.
Ligger till grund för ändamål – och flera projektmål

Identifiering av parametrar under olika faser
FASER att utvärdera

Kategorier av parametrar:

•

Åtgärdsvalsstudie: Jämför brett (före beslut)

•

•

Upphandling: Rätt krav och överensstämmelse
med tidigare antaganden

Ekonomi: samhällsekonomiskt och
företagsekonomiskt perspektiv

•

Byggnation: Mycket fastlagt, arbetet skall ske i
enlighet med regler, budget, planer och mål som

Människa och samhälle: påverkan på regional
utveckling och sociala effekter

•

Funktion: Transportkvalitet, tillgänglighet, säkerhet

•

finns
•

Drift: Funktionen skall bibehållas till de kostnader
man uppskattat.

och robusthet, etc.
•

Miljö: luftföroreningar, utsläpp till mark och vatten,
klimatutsläpp, påverkan på landskapsbild, buller etc.

Åtgärdsvalsstudie
Ekonomi:

Funktion:

Miljö:

• NNV; NNVK; investeringskostnad;
trafikeringsmängd på vald sträcka;
trafiktillväxttal

• Trafiksäkerhet (olyckor,
antal skadade, antal dödade)

• FEK lönsamhet att nyttja vägen
jämfört med alternativ

• Driftssäkerhet

• Utsläpp av växthusgaser i
livscykelperspektiv (inklusive
uppströms utsläpp), dvs både
fordon och infrastruktur

• Antal fordon som förväntas nyttja
elvägen
• Brukaravgift
• Hur mycket elväg har man planerat
för/byggt i grannländer
• Vilken teknik har grannländer valt
• Är tekniken kompatibel med annan
utbyggnad (nationellt/
internationellt)

• Påverkan på räddningsarbete

• Minskning i jämförelse med NA
och JA

• Konsekvenser av större
driftsstörningar
(extremväder, krig, etc. )
• Påverkan på vägens drift
underhåll

• Energieffektivitet
och

• Dimensionering/prestanda (max
effekt)
• EMC

• Buller
• Partiklar
• EMF
• Påverkan på landskapsbild
(hydrologisk och fysisk)
• Påverkan på växt och djurliv

Människa och samhälle:
• Företagens transporter
(varugrupper + geografi)
• Medborgares resor (restid,
reskostnad, geografi, ålder,
kön)
• Försvarets riksintressen
• EMF (elektromagnetiska fält)

Upphandling
Ekonomi:

Funktion:

Miljö:

• NNV, NNVK, investeringskostnad
[kr], [kr/tonkm]; trafikeringsmängd
på vald sträcka [fordon/dygn],
trafiktillväxttal

• Trafiksäkerhet

• Klimatpåverkan

• Påverkan på räddningsarbete

• Buller [dBA]

• Driftssäkerhet (blir input
till upphandlingskrav)

• Påverkan på landskapsbild
(hydrologisk och fysisk)

• Konsekvenser av större
driftsstörningar
(extremväder, krig, etc. )

• Elektromagnetisk strålning

• Samhällsekonomisk
investeringskostnad [kr]samt
[kr/tonkm]
• Uppskattade kostnader för drift och
underhåll
• Trafikeringsmängd (på vald
sträckning) [fordon/dygn]
• Trafiktillväxttal
• FEK lönsamhet att nyttja vägen
• Kostnader som påverkar
brukaravgiften
• Vilken teknik har grannländer valt
• Hur mycket elväg har man planerat
för/byggt i grannländer

•

Påverkan på vägens drift
och underhåll (kostnader)

• Dimensionering/prestanda
[max effekt kW]
• Elektromagnetisk
kompatibilitet och strålning

Människa och samhälle:
Teknikvalet viktigt då det
påverkar:
• Vilka fordon som kan nyttja
elvägen och därmed vilka
grupper som kan komma att bli
påverkade
• Kompatibilitet med grannländers
elvägar
• Investeringskostnaden
• Fordonstillverkare som avser
tillhandahålla fordon för vald
teknik
• Andra tekniska aspekter som
påverkar miljöprestanda, drift
och underhåll etc.

Byggnation
Ekonomi:

Funktion:

Miljö:

• Byggkostnader

• Trafiksäkerhet vid
byggnation

• Klimatpåverkan

• Påverkan på räddningsarbete

• Vilka moment ger upphov till
störst miljöpåverkan

• Byggtid
• Byggmoment med stor påverkan på
byggtid

Människa och samhälle:
• Hur byggnationen påverkar
framkomlighet för gods-och
persontransporter

• Energianvändning

Drift
Ekonomi:

Funktion:

Miljö:

• NNV; NNVK; investeringskostnad;
trafikeringsmängd på vald sträcka;
trafiktillväxttal

• Trafiksäkerhet – så att man
kan följa upp statisk
avseende sådant som är
elvägsberoende

• Utsläpp av växthusgaser i
livscykelperspektiv (inklusive
uppströms utsläpp)

• Samhällsekonomisk
investeringskostnad
• Nyttjandegrad (andel av
trafikerande fordon som faktiskt
nyttjar vägen)

• Driftssäkerhet – vilka
effekter har större
driftsstörningar på
samhället

• Total trafikmängd

• Reinvesteringar
• Faktiska kostnader för drift och
underhåll

• Energieffektivitet
• Påverkan på landskapsbild
(hydrologisk och fysisk)
• Buller

• FEK lönsamhet
(totalägandekostnad)att nyttja
vägen jämfört med relevanta
alternativ
• Nivån på brukaravgiften och ur den
påverkar nyttjandegraden och därmed
samhällsekonomisk lönsamhet

• Minskning i jämförelse med NA
och JA

• Partiklar
• EMF kring vägens olika
komponenter

Människa och samhälle:
Hur har byggnationen påverkat företagens transporter och
eventuellt också människors resande (om tekniken tillåter
användning för personbilar)
Trafikmätningar bör göras oftare än normalt

Övergripande slutsatser:
• Det finns ett ramverk för utvärdering som kan används –
dock behövs vissa tillägg i ramverkets metoder och verktyg, för sådant
som är specifikt för elvägar
• Även nya verktyg behöver läggas till befintligt ramverk
• Hur ofta utvärdering/uppföljning görs behöver justeras –
tätare uppföljning behövs och fler parametrar behöver utvärderas
• Ett ramverk för en lärandeprocess och kunskapsspridning för att
möjliggöra snabb utbyggnad av elvägar till lägre kostnader behövs
• Ytterligare forskning/utvärdering behövs avseende en rad parametrar då
det rör sig om ny teknik som ännu inte är implementerad i stor skala

Slutsatser för utvärdering av specifika parametrar
Nya parametrar som behöver tas hänsyn till för att utvärdera
elvägsutbyggnad
•Antal fordon som nyttjar elvägen
•Företagsekonomisk lönsamhet att nyttja vägen jämfört med alternativ
•Brukaravgift
•Dimensionering av elvägen (den energi som elvägen kan leverera)

Parametrar där nya utvärderingsverktyg behöver utvecklas /inkluderas
•Företagsekonomisk lönsamhet jämfört med alternativ
•Klimatpåverkan i livscykelperspektiv som också inkluderar fordon och bränslen
•Optimal nivå för brukaravgiften

Parametrar som kräver fortsatt forskning och utredning:
•Drift och underhållskostnader för elväg
•Olyckor/olycksrisker
•Buller och partiklar från elväg
•Påverkan på växt och djurliv
•EMF/EMC påverkan på säkerhet och störningar i funktion
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