
Fel i Trafikverkets beräkningsmodell för beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet – tidigare 
slutsatser kvarstår  

Sammanfattning 

Trafikverket har identifierat ett fel i den programvara (Samkalk) som använts för den 
samhällsekonomiska kalkylen av spårvägsförbindelse Brunnsbo – Linnéplatsen via Lindholmen. Felet, 
som endast berör spårvagnstrafik, kommer att rättas i samband med kommande revidering av 
programvaran. Rättningen innebär att spårvägsförbindelsens nytta minskar, dock i samma 
utsträckning för samtliga tre alternativ; tunnel, mellanhög bro respektive högbro. 
Spårvägsförbindelsen bedöms fortfarande som lönsam men lönsamheten blir i högre grad beroende 
av framtida resande med kollektivtrafiken. 

Bakgrund 

Den samhällsekonomiska kalkylen för spårvägsförbindelse Brunnsbo – Linnéplatsen via Lindholmen 
har genomförts med Trafikverkets programvara för samhällsekonomisk beräkning - Samkalk. 
Trafikverket har, i samband med pågående åtgärdsplanering, identifierat ett fel i programkoden som 
påverkar nyttan av spårvägsinvesteringar. Felet, som endast berör beräkningen av 
trafikeringskostnad för spårvagn, består i att programmet använder en för stor faktor vid den s.k. 
diskonteringsberäkningen, dvs. då framtida nyttor och kostnader omvandlas till dagens värde. 

Det är olyckligt att felet inte upptäckts tidigare. En bidragande orsak kan vara att Trafikverkets egna 
analyser mycket sällan eller aldrig utgörs av analyser av spårvägsinvesteringar. Kalkyler inom 
Trafikverkets pågående åtgärdsplanering påverkas också i ringa utsträckning eller inte alls och 
Trafikverket uppger att felet kommer att åtgärdas först till kommande programversion, som lanseras 
till hösten 2022.  

Trafikkontoret fick information om felet och den kommande rättningen i mitten av mars, dvs. efter 
det att beslutsunderlag från den samhällsekonomiska kalkylen för Brunnsbo – Linnéplatsen 
färdigställt. Rättningens inverkan på kalkyl och samhällsekonomiskt beslutsunderlag har därför 
klargjorts genom en kompletterande kalkyl.  

Kompletterande kalkyl 

För att kunna visa korrekt beräknade värden har en kompletterande kalkyl genomförts. Rättningen 
påverkar endast trafikeringskostnaden för spårvagn och innebär att nuvärdet för kalkylposten 
”Trafikeringskostnad, kollektivtrafik” minskar med ca 1,2 - 1,4 mdkr.  

I och med att övriga kalkylposter inte påverkas kommer nettonuvärdet (summan av framtida nyttor 
minus investeringskostnaden) att minska i motsvarande grad som trafikeringsnyttan. Nettonuvärdet, 
som i beslutsunderlagets huvudkalkyl beräknats till ca 1,4 miljarder kronor för tunnel, ca 0,5 
miljarder för mellanhög bro och ca 2,3 miljarder för högbro, blir efter omräkning med korrekt 
diskonteringsfaktor plus/minus 0 för tunnel, -0,8 miljarder för mellanhög bro samt 1,1 miljarder för 
högbro.  

Påverkan på beslutsunderlaget 

Huvudsyftet med den samhällsekonomiska kalkylen har varit att jämföra de tre alternativen relativt 
varandra. Rättningen ger endast marginell påverkan på skillnaden mellan de tre alternativen och 
beslutsunderlaget avseende val mellan alternativ påverkas därmed inte. Osäkerheter avseende bland 
annat framtida tidtabell, hållplatslägen och trafikering gör att det även fortsättningsvis inte går att 
förorda något av alternativen utifrån samhällsekonomisk lönsamhet. 



Rättningen innebär påverkan på nyttan för objektet som helhet, dvs. oavsett vilket alternativ som 
väljs. Investeringen har i beslutsunderlaget bedömts som samhällsekonomiskt lönsam, oavsett 
alternativ. Bedömningen kvarstår och det reviderade resultatet är fortfarande ett gott resultat i 
jämförelse med många andra stora och strukturbildande infrastrukturprojekt.  

Att bedömningen kvarstår, trots att nettonuvärdet i och med rättningen hamnar närmare, eller 
under noll, baseras på att den försiktigt beräknade nyttan av minskade förseningar kring Hisingsbron 
bedöms bli större än den nytta på ca 1,1 miljarder kronor som ingår i kalkylen.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att beslutsunderlaget fortsatt är relevant och att den 
samhällsekonomiska kalkylen även fortsättningsvis kan vägas in som en av flera faktorer i ett samlat 
beslutsunderlag. 

Den samhällsekonomiska analysen avser endast sträckan Lindholmen-Linnéplatsen och 
beslutsunderlag för delen Frihamnen-Lindholmen påverkas därmed inte. 

Stadsledningskontoret har informerats så att detta kan beaktas i fortsatt beslutsprocess för 
Lindholmsförbindelsen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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