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Samlad effektbedömning

Rv 70 Särnaheden-Idre

Åtgärdsområdet längs väg 70 mellan Särnaheden och Idre blåmarkerat. (Källa: Förstudierapport bilaga 4)

Nuläge och brister:
Väg 70 är ett riksintresse vilket innebär att den på regional nivå utgör en viktig funktion för kommunikation och förbindelse för norra
Dalarna. Väg 70 ger möjligheter till både arbetspendling, turism och tunga transporter. Den aktuella sträckan begränsar dock
förutsättningarna för regional utveckling om inte standardhöjande åtgärder genomförs. Väg 70 är klassad som en väg med
bärighetsklass ett, vilket innebär att den har den högsta klassningen för allmänna vägar i Sverige. Trafiksäkerheten på väg 70 är i
dagsläget otillfredsställande längs aktuell sträcka.

Väglängd: ca 22 km

Vägstandard: Vanlig väg (VV), cirka 6 - 6,5 meter bred, hastighetsbegränsningen varierar mellan 50-90
km/h.

Vägtrafik (fordon per dygn): ÅDT varierar mellan 1060 - 1260, mätår 2019, 13 % tung trafik
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Åtgärdens syfte:
Åtgärdens syfte är att höja trafiksäkerheten och framkomligheten längs väg 70 mellan Särnaheden och Idre, vilken ska ha full bärighet
året om (BK1).

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 197,41 mnkr i prisnivå 2019-06
Åtgärden omfattar kurvrätning, krönsänkning, vägbreddning, eventuell brobreddning, sidoområdesåtgärder, samt vissa bulleråtgärder.

Räta ut kurvor och backkrön görs för att förbättra sikten och vägens standard. Det är 24 stycken kurvor och 5 stycken backkrön som
berörs inom aktuellt område som har en sammanlagd längd av ca 5,3 km. Vägen breddas med ca 1-1,5 meter till 7,5 meter längs 13 km
av väg 70 för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. 

Detta främjar både personbilstrafik, godstrafik och kollektivtrafik i regionen.

Väglängd (km): ca 22 km

Vägstandard: Vanlig väg (VV), 7,5 meter bred, hastighetsbegränsningen varierar mellan 50-90 km/h.

Vägtrafik: ÅDT varierar mellan 1060 - 1260, mätår 2019, 13 % tung trafik
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Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer 13 Försumbart -

Godstransporter 5 Försumbart -

Persontransportföretag - Försumbart -

Trafiksäkerhet 15 Försumbart -

Klimat 0 Försumbart -

Hälsa 0 Försumbart -

Landskap - Försumbart -

Övriga externa effekter - Försumbart -

Budgeteffekter - Försumbart -

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart -

Drift, underhålls- och reinvesteringskostnader under
livslängd

-6 Försumbart -

Samhällsekonomisk investeringskostnad 260

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara
effekter

-233 Försumbart

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys < 0 -233 Det finns osäkerheter kring hur väl den
samhällsekonomiska kalkylen fångar effekterna av
åtgärderna i och med att trafiksäkerhetseffekterna är
desamma före och efter breddningen av vägen.
Trafiksäkerhetseffekter fångas genom förbättring av
siktklass och sidoområde, men kan eventuellt
underskattas med avseende på vägbreddningen.

KA högre invkostnad < 0 -311

KA Trafiktillväxt 0% - - Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet
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Trafiktillväxt +50% - - Huvudanalysen från den samhällsekonomiska analysen
visar på negativt resultat, men omfattningen av
effekterna bedöms vara osäkra. De ej beräknade
effekterna bedöms vara försumbara. Känslighetsanalysen
visar att högre investeringskostnad skulle innebära
ytterligare negativt resultat. Osäkerheterna i den
samhällsekonomiska kalkylen bedöms inte vara vara av
den grad att de skulle kunna täcka upp det det nuvarande
negativa nettonuvärdet på - 232,83 mkr, därför blir den
slutliga bedömningen att objektet är samhällsekonomiskt
olönsamt.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Olönsam

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning
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Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Delanalys kön: tillgänglighet persontrafik Män Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Lokalt Neutralt

Län Dalarna Neutralt

Kommun Älvdalen Neutralt

Näringsgren Neutralt Neutralt

Trafikslag Bil Neutralt

Åldersgrupp Vuxna: 25-65 år Neutralt

Kommentar till fördelningstabellen
Åtgärden främjar främst regional vägtrafik i Dalarna och främst personer med tillgång till egen bil. Åtgärden främjar därmed
personer som har förutsättningar att köra egen bil mer än övriga samhällsgrupper, och kan möjligen främja män mer än kvinnor.
Även kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik främjas, men utgör inte lika stor andel som biltrafiken.
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Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Inget bidrag

Interregionalt Inget bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Inget bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag

Barn och unga Skolväg Inget bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel Inget bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Inget bidrag

Energi per fordonskilometer Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Inget bidrag

Luft Inget bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Inget bidrag

Landskap Landskap Inget bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Negativt bidrag

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Inget bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Åtgärden främjar främst funktionsmålet positivt, men även delvis positivt för hänsynsmål kopplat till trafiksäkerhet och
människors hälsa. Analysen visar en negativ påverkan gällande hänsynsmål kopplat till klimat i form av ökat behov av drift och
underhåll.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
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för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
Huvudanalysen från den samhällsekonomiska analysen visar på negativt resultat, men omfattningen av effekterna bedöms vara
osäkra. De ej beräknade effekterna bedöms vara försumbara. Känslighetsanalysen visar att högre investeringskostnad skulle
innebära ytterligare negativt resultat. Osäkerheterna i den samhällsekonomiska kalkylen bedöms inte vara vara av den grad att de
skulle kunna täcka upp det det nuvarande negativa nettonuvärdet på - 232,83 mkr, därför blir den slutliga bedömningen att
objektet är samhällsekonomiskt olönsamt.

De sammantagna effekterna för den ekologiska hållbarheten bedöms vara negativa pga. fortsatt påverkan av riksintresset för
rennäring, risk för intrång i natur och kulturmiljö, samt eventuellt ökad hastighet till följd av vägbreddningen vilket ger ökade
CO2-utsläpp. De positiva effekterna av åtgärderna för klimat och landskap är minskad risk för utsläpp orsakade av olyckor (i och
med minskad olycksrisk) och bulleråtgärder.

Åtgärdens bidrag till den ekonomiska hållbarheten är osäker. Detta beror på att den beräknade samhällsekonomiska nyttan visar
på olönsamhet, även om omfattningen av effekterna är osäkra. De icke beräkningsbara effekterna bedöms vara försumbara.
Ökad framkomlighet främjar dock ekonomisk aktivitet i regionen.

Åtgärden bedöms ge positivt bidrag till social hållbar utveckling då den ökar trafiksäkerheten och underlättar arbetspendling.
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1. Beskrivning av åtgärden
Sammanfattande beskrivning av åtgärden

Tabell 1.1 Sammanfattande tabell - beskrivning av åtgärden

Åtgärdsnamn Rv 70 Särnaheden-Idre

Objekt-id VM1870

Ärendenummer TRV 2012/66418

Län Dalarna

Kommun Älvdalen

Trafikverksregion Region Mitt

Trafikslag Väg

Skede Åtgärdsvalsstudie

Typ av planläggning Ej aktuellt i angivet skede

Nuläge och brister

Väg 70 är ett riksintresse vilket innebär att den på regional nivå utgör en viktig funktion för kommunikation och förbindelse för
norra Dalarna. Väg 70 ger möjligheter till både arbetspendling, turism och tunga transporter. Den aktuella sträckan begränsar
dock förutsättningarna för regional utveckling om inte standardhöjande åtgärder genomförs. Väg 70 är klassad som en väg med
bärighetsklass ett, vilket innebär att den har den högsta klassningen för allmänna vägar i Sverige. Trafiksäkerheten på väg 70 är i
dagsläget otillfredsställande längs aktuell sträcka.

Hastigheten på sträckan är 90km/h och trafikmängden är under stor del av året inte hög, dock ökar trafikmängden mycket under
högsäsongsveckor för fjällturismen. Vägen är smal, på sina ställen 6 meter bred. Sträckan är väldigt kurvig och har flera partier
med korta siktsträckor samt farliga backkrön, detta medför att det är ont om säkra omkörningssträckor. Under köbildningar kan
därför frustrerade bilförare välja farliga och direkt olämpliga omkörningssträckor, vilket kan innebära stor risk för frontalkollision.
Vintertid är snöröjning och halkbekämpning viktiga åtgärder för att trafiken skall fungera så bra som möjligt. Vägen blir ännu
smalare vintertid eftersom plogvallar blir kvar på vägen. Vägens sidoområden räcker inte till för att kunna ta hand om snön som
plogas bort från vägbanan. 

Vägen följer Österdalälven som är ett utpekat natur-och kulturvårdsområde. Österdalälven är även utpekad som ett Natura2000-
område då älven om områden i dess närhet har ett rikt växt-och djurliv. 

Inom förstudieområdet finns ett riksintresse för rennäringen och det finns flertalet passager/flyttleder. Väg 70 är en besvärlig
passage för renarna, och renarna utgör även en fara för trafikanterna då sikten är skymd och det ofta är höga snövallar som
försvårar passagen över vägen för renarna. 

Väg 70 påverkar omgivningen genom trafikbuller, luft-, mark- och vattenföroreningar men inte i någon större omfattning att det
bedöms som betydande.

Väglängd (km): ca 22 km

Vägstandard: Vanlig väg (VV), cirka 6 - 6,5 meter bred, hastighetsbegränsningen varierar mellan 50-90
km/h.

Vägtrafik (fordon per dygn): ÅDT varierar mellan 1060 - 1260, mätår 2019, 13 % tung trafik

Samlad effektbedömning Sida 8 av 29



Förstudieområdet visas med lila
markering. (Källa: Förstudierapport
bilaga 4)

Hastigheter längs förstudieområdet samt registrerade olyckor från STRADA
under perioden september 2002 - september 2012. (Källa: Förstudierapport
bilaga 4)
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Syfte

Åtgärdens syfte är att höja trafiksäkerheten och framkomligheten längs väg 70 mellan Särnaheden och Idre, vilken ska ha full
bärighet året om (BK1).

Förslag till åtgärd

Åtgärden omfattar kurvrätning, krönsänkning, vägbreddning, eventuell brobreddning, sidoområdesåtgärder, samt vissa
bulleråtgärder. 

Räta ut kurvor och backkrön görs för att förbättra sikten och vägens standard. Det är 24 stycken kurvor och 5 stycken backkrön
som berörs inom aktuellt område som har en sammanlagd längd av ca 5,3 km. Vägen breddas med ca 1-1,5 meter till 7,5 meter
längs 13 km av väg 70 för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. 

Detta främjar både personbilstrafik, godstrafik och kollektivtrafik i regionen.

Åtgärder i bebyggelse eller andra trånga passager sker främst inom befintligt vägområde. Ingen breddning sker för ca 4 km av
förstudieområdet där väg 70 går igenom byar t.ex. genom Särnaheden. Bron över Foskån kan eventuellt behöva breddas med 1
meter (befintlig bredd 7 meter). 

Trummor som har dålig funktion eller är skadade byts ut mot nya trummor. Då vägen förändras i plan och profil kommer
sidoområdet att behöva justeras. Eventuellt behövs även åtgärder på anslutningen från väg 311 mot Fjätervålen. Möjlig lösning
kan vara att flytta anslutningen ca 100 m söderut för att bygga en ny korsning med väg 70. Det är dock oklart hur lösningen ska se
ut eller om den ska genomföras. 

Vibrationer för ca 5 fastigheter behöver mätas, fastighetsbesiktning (inkl provtryckning skorstenar) samt åtgärder som
vattenprover, besiktning av privata brunnar m.m. 
Vägutrustning (räcken ca 2500 m, busshållplatser handikappsanpassade (16 st befintliga), P-fickor ca 10 st, vägmarkering,
vägmärken ca 100 st) 
TA-plan samt utförande .

Väglängd (km): ca 22 km, km

Vägstandard: Vanlig väg (VV), 7,5 meter bred, hastighetsbegränsningen varierar mellan 50-90 km/h.

Vägtrafik (fordon per dygn): ÅDT varierar mellan 1060 - 1260, mätår 2019, 13 % tung trafik
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Vägsektion med vägbredd 7,5 meter för hela sträckan. (Källa: Förstudierapport bilaga 4) : Vägsektion med vägbredd 7,5 meter för
hela sträckan. (Källa: Förstudierapport bilaga 4)

Åtgärdsområden för att räta kurvor och backkrön enligt valt alternativ 2 från förstudien. (Källa: Förstudierapport bilaga 4) :
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Åtgärdsområden för att räta kurvor och backkrön enligt valt alternativ 2 från förstudien. (Källa: Förstudierapport bilaga 4)

Åtgärdskostnad

Kostnadskalkyl
Totalkostnad omräknad till

prisnivå 2019-06Senaste rev
datum

Prisnivå Beräkningsmetod Totalkostnad
(mkr)

Standardavvikelse
(mkr)

2021-03-23 jun-20 GKI (endast
ÅVS/Funktionsutredning)

183,4 55,0 197,4

Planeringsläge

Trafikverket har bekostat och projektlett förstudien. Förstudiens syfte var att belysa de problem som idag finns för väg 70
sträckan Särnaheden-Idre, i första hand ur ett trafiksäkerhetsperspektiv men även bärigheten för sträckan beskrivs. Förstudien
resulterade i förslag på olika åtgärder för att förbättra sträckans problem samt kostnadsuppskattningar för dessa. Intressenter
som har varit delaktiga eller har givits möjlighet att yttra sig i ärendet: Trafikverket, Älvdalens kommun, Länsstyrelsen Dalarna,
Region Dalarna, Dalatrafik, Försvarsmakten, Mellansvenska handelskammaren, Åkeriföreningen Mitt, Räddningstjänsten,
Naturskyddsföreningen i Älvdalen, Landstinget i Dalarna, Polisen i Dalarna, Skogsstyrelsen, Fortum Distribution AB, Nodava AB,
Skanova, Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet, Idre sameby, Idrefjällens snöskoterklubb. 

Trafikverkets ställningstagande till fortsatt arbete efter remiss var att besluta att fortsätta planeringsprocessen med att upprätta en
vägplan för alternativ 2 enligt förstudien. Objektet är en kandidat till regional plan för Region Dalarna. Denna SEB syftar till att
utgöra underlag för val av åtgärd och för regional plan.

Övrigt

Samlad effektbedömning Sida 12 av 29



Objektnummer: VM1870 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2012/66418
Kontaktperson: Montell Anna-Maria, PLmå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-09-03

Samlad effektbedömning

2. Samhällsekonomisk analys
Tabell 2.1 Allmänna kalkylförutsättningar för samhällsekonomisk kalkyl

Prognos persontrafik - huvudanalys Basprognoser 2020-06-15

Avvikelse från prognos persontrafik Nej

Prognos godstrafik - huvudanalys Basprognoser 2020-06-15

Avvikelse från prognos godstrafik Nej

ASEK-version ASEK 7.0

Avvikelse från ASEK Nej

Prisnivå för kalkylvärden 2017

Kalkylränta % 3,5%

Prognosår 1 2040

Diskonteringsår 2025

Öppningsår 2025

Utförandetid/byggtid, antal år (projektspecifik) 2

Kalkylperiod från startår för effekter 60

Kalkylverktyg EVA 2020:2

Datum för samhällsekonomisk kalkyl 2021-04-29

Trafiktillväxttal Lastbil period basår-prognosår1, faktor 1,32

Trafiktillväxttal Lastbil period basår-prognosår2, faktor 1,65

Trafiktillväxttal Personbil period basår-prognosår1, faktor 1,17

Trafiktillväxttal Personbil period basår-prognosår2, faktor 1,31

Kommentar
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Tabell 2.2 Nyckeltal samhällsekonomi

Samhälls-
ekonomisk

investerings-
kostnad inkl
skattefaktor

(mnkr)

Netto-
nuvärde*

(mnkr)

NNK-idu**
(mnkr)

Huvudanalys 260 -233 < 0

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

338 -311 < 0

Känslighetsanalys Trafiktillväxt 0% från basåret - - -

Känslighetsanalys Trafiktillväxt 50% högre än basåret och jämfört med
huvudkalkylen

- - -

* 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.

Kommentar
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Samhällsekonomisk analys

Tabell 2.3 Samhällsekonomisk analys
Beräknade effekter Ej beräknade effekter

Effektbenämning och kortfattad
beskrivning

Ex på årlig effekt
för prognosår 1

(2040)

Nuvärde
detaljerat

(mnkr)

Nuvärde
översiktligt

(mnkr)
Bedömning

Sammanvägd
bedömning Kortfattad beskrivning

Trafikanteffekter

Resenärer

Reskostnad - personbil 0 mnkr/år 0,1
13

-
Försumbart -

Restid - personbil -1,54 kftim/år 13,1 -

Godstransporter

Godskostnad 0 mnkr/år 0,1

5

-

Försumbart -Reskostnad - lastbil -0,09 mnkr/år 2,4 -

Restid - lastbil -0,28 kftim/år 2,4 -

Persontransportföretag

Effekter saknas Försumbart -

Externa effekter

Trafiksäkerhet

Allvarligt skadade exkl MAS 0 AS/år -

15

-

Försumbart -

Döda -0,01 D/år - -

Ej allvarligt skadade 0 ES/år - -

Mycket allvarligt skadade 0 MAS/år - -

Trafiksäkerhet - totalt - - 15,1 -

Klimat

CO2-ekvivalenter 0 kton/år 0,0 0 - Försumbart -

Hälsa

Luft - Avgaspartiklar 0 ton/år 0,0

0

-

Försumbart -Luft - NOX 0 ton/år 0,0 -

Luft - Slitagepartiklar 0 ton/år 0,0 -

Landskap

Effekter saknas Försumbart -

Övriga externa effekter

Effekter saknas Försumbart -
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Ekonomiska effekter

Budgeteffekter

Effekter saknas Försumbart -

Inbesparade JA-kostnader

Effekter saknas Försumbart -

Drift, underhålls- och reinvesteringskostnader under livslängd

Drift och Underhåll 0,22 mnkr/år -5,8 -6 - Försumbart -

SAMHÄLLSEKONOMISK INVESTERINGSKOSTNAD 260

NETTONUVÄRDE -233 SAMMANVÄGNING AV EJ VÄRDERBARA EFFEKTER Försumbart

Kvalitetsbedömning av samhällsekonomisk kalkyl
Det finns osäkerheter kring hur väl den samhällsekonomiska kalkylen
fångar effekterna av åtgärderna i och med att trafiksäkerhetseffekterna är
desamma före och efter breddningen av vägen. Trafiksäkerhetseffekter
fångas genom förbättring av siktklass och sidoområde, men kan eventuellt
underskattas med avseende på vägbreddningen.

Motivering sammanvägning av ej värderbara effekter
Alla ej beräknade effekter har bedömts vara försumbara.

Samlad effektbedömning Sida 16 av 29



Objektnummer: VM1870 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2012/66418
Kontaktperson: Montell Anna-Maria, PLmå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-09-03

Samlad effektbedömning
Slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet

Tabell 2.4

Slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet: Olönsam

Slutlig sammanvägd bedömning av: Upprättaren

Motivering:
Huvudanalysen från den samhällsekonomiska analysen visar på negativt resultat, men omfattningen av effekterna bedöms vara
osäkra. De ej beräknade effekterna bedöms vara försumbara. Känslighetsanalysen visar att högre investeringskostnad skulle
innebära ytterligare negativt resultat. Osäkerheterna i den samhällsekonomiska kalkylen bedöms inte vara vara av den grad att de
skulle kunna täcka upp det det nuvarande negativa nettonuvärdet på - 232,83 mkr, därför blir den slutliga bedömningen att
objektet är samhällsekonomiskt olönsamt.

Resultat framgår av bilaga 3b. 

De beräknade effekterna för huvudanalysen består huvudsakligen av restids- och trafiksäkerhetseffekter. Nuvärdet för hela
kalkylperioden uppgår till cirka 32 miljoner kronor. Olyckseffekter för antalet dödade minskar något, men övriga
trafiksäkerhetseffekter påverkas inte i kalkylen. Övriga beräknade effekter påverkas endast marginellt och är försumbara i
jämförelse. Resultatet bedöms i stort vara rimligt med hänsyn till åtgärdens art. Förbättring genom vägbreddning,
sidoområdesåtgärder och kurvrätning medför minskad risk för olyckor. Effekterna skulle dock kunna vara underskattade eftersom
det finns osäkerheter kring hur väl den samhällsekonomiska kalkylen fångar effekterna av de aktuella åtgärderna. Den beräknade
nyttan av åtgärden blir mindre än den samhällsekonomiska investeringskostnaden med nettonuvärdeskvot (NNK) <0.
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3. Fördelningsanalys
Tabell 3.1 Fördelningsanalys

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Näst störst
nytta/fördel

Störst negativ
nytta/nackdel

Motivering

Delanalys kön: tillgänglighet
persontrafik

Män Kvinnor Neutralt

Åtgärden bidrar främst till ökad framkomlighet och
trafiksäkerhet för motortrafik. På nationell nivå nyttjar män bil i
större utsträckning än kvinnor, vilket indikerar att män kan få
något större nytta av åtgärden än kvinnor. Dock saknas
underlag för att med säkerhet bedöma hur det fördelar sig i
detta fall.

Lokalt/ regionalt/ nationellt/
internationellt Lokalt Nationellt Neutralt

Boende i Älvdalen får störst nytta av åtgärden, men även
godstrafik samt turister från övriga regionen, landet och
Norge.

Län Dalarna Neutralt Neutralt
Boende i Älvdalen får störst nytta av åtgärden, men även
godstrafik samt turister från övriga regionen, landet och
Norge.

Kommun Älvdalen Neutralt Neutralt
Boende i Dalarna får störst nytta av åtgärden, men även
godstrafik samt turister från övriga regionen, landet och
Norge.

Näringsgren Neutralt Neutralt Neutralt Alla näringar som transporterar gods eller är beroende av
arbets- eller tjänsteresor längs vägen gynnas.

Trafikslag Bil Gods-väg Neutralt

Enligt den samhällsekonomiska kalkylen är positiva restids-
och trafiksäkerhetseffekter helt dominerande, vilket främst
gynnar biltrafik och därefter godstrafik. Kollektivtrafiken samt
gång- och cykeltrafiken gynnas också, men bil- och
godstrafiken är betydligt mer omfattande.

Åldersgrupp Vuxna: 25-65 år Äldre >65 år Neutralt

Personer mellan 25 och 65 år bedöms gynnas mest då det är i
arbetsför ålder som har störst tillgång till, och behov av, bil.
Därefter har personer äldre än 65 år näst störst fördel
eftersom även de har tillgång till, och behov av, bil.

Bedömningarna är gjorda av:
Upprättaren

Kommentar:
Åtgärden främjar främst regional vägtrafik i Dalarna och främst personer med tillgång till egen bil. Åtgärden främjar därmed
personer som har förutsättningar att köra egen bil mer än övriga samhällsgrupper, och kan möjligen främja män mer än kvinnor.
Även kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik främjas, men utgör inte lika stor andel som biltrafiken.
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Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning

Har FKB gjorts? Nej

Kommentar:
Åtgärden bedöms gynna alla typer av transporter och inte någon särskild näring. Därmed bedöms inte FKB behövas.
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4. Transportpolitisk målanalys
Bidrag till långsiktigt hållbar transportförsörjning

Ekologisk hållbarhet
De sammantagna effekterna för den ekologiska hållbarheten bedöms vara negativa pga. fortsatt påverkan av riksintresset för
rennäring, risk för intrång i natur och kulturmiljö, samt eventuellt ökad hastighet till följd av vägbreddningen vilket ger ökade
CO2-utsläpp. De positiva effekterna av åtgärderna för klimat och landskap är minskad risk för utsläpp orsakade av olyckor (i och
med minskad olycksrisk) och bulleråtgärder.

En breddning och rätning av horisontal- och vertikalkurvor medför litet intrång i naturen och innebär minskad risk för allvarliga
olyckor med farligt gods. Därmed minskar risken att giftiga ämnen kan spridas i naturmiljön.

Ekonomisk hållbarhet
Åtgärdens bidrag till den ekonomiska hållbarheten är osäker. Detta beror på att den beräknade samhällsekonomiska nyttan visar
på olönsamhet, även om omfattningen av effekterna är osäkra. De icke beräkningsbara effekterna bedöms vara försumbara.
Ökad framkomlighet främjar dock ekonomisk aktivitet i regionen.

Social hållbarhet
Åtgärden bedöms ge positivt bidrag till social hållbar utveckling då den ökar trafiksäkerheten och underlättar arbetspendling.

Bedömningarna av långsiktig hållbarhet är gjorda av:
Upprättaren, med stöd av tidigare expertbedömningar och beslutsunderlag.
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Bedömning av bidrag till långsiktigt hållbar transportförsörjning

Tabell 4.1 Transportpolitisk målanalys

Mål Bedömning och motivering

Funktionsmål

Medborgarnas resor
Medborgarnas resor
förbättras genom ökad
tillförlitligthet, trygghet och
bekvämlighet

Tillförlitlighet

Positivt bidrag: Vägen breddas och horisontal- och
vertikalkurvor rätas upp vilket ökar tillförlitligheten för

dem som nyttjar vägen i och med minskad risk för olyckor
med avseende på förbättrad bärighet, sikt och
väjningsmöjlighet för fotgängare och cyklister.

Trygghet & bekvämlighet
Positivt bidrag: Trafiksäkerheten förbättras för samtliga

trafikanter då vägen breddas och horisontal- och
vertikalkurvor rätas upp.

Näringslivets transporter
Kvaliteten för näringslivets
transporter förbättras och
stärker den internationella
konkurrenskraften

Tillförlitlighet

Positivt bidrag: Vägen breddas och horisontal- och
vertikalkurvor rätas upp vilket ökar tillförlitligheten för

dem som nyttjar vägen i och med minskad risk för olyckor
med avseende på förbättrad bärighet, sikt och
väjningsmöjlighet för fotgängare och cyklister.

Kvalitet

Positivt bidrag: Den ombyggda vägen ger högre kvalitet
för näringslivets transporter än nuvarande väg i och med

ökad trafiksäkerhet och framkomlighet till följd av
breddningen och rätning av horisontal- och

vertikalkurvor.

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder
Tillgängligheten förbättras
inom och mellan regioner
samt mellan Sverige och
andra länder

Pendling
Positivt bidrag: Åtgärden bidrar huvudsakligen till ökad

trafiksäkerhet för pendling längs vägen.

Tillgänglighet storstad
Inget bidrag: Åtgärden bidrar inte till någon betydande
förändrad restid i och med oförändrad hastighetsgräns

och antal körfält.

Tillgänglighet till
interregionala resmål

Inget bidrag: Åtgärden bidrar inte till någon betydande
förändrad restid i och med oförändrad hastighetsgräns

och antal körfält.

Jämställdhet
Arbetsformerna,
genomförandet och
resultaten av
transportpolitiken
medverkar till ett jämställt
samhälle

Jämställdhet - lika möjlighet
att utforma sina liv
(valmöjlighet)

Inget bidrag: Åtgärden gynnar i första hand bilister som
nyttjar vägen. Kvinnor och män är sannolikt lika beroende
av bil eftersom det saknas grundläggande kollektivtrafik

längs sträckan.

Lika påverkansmöjlighet
Inget bidrag: Alla har samma möjlighet att påverka
projektet väl i och med planläggningsprocessen.

Funktionshindrade
Transportsystemet
utformas så att det är
användbart för personer
med funktionsnedsättning

Kollektivtrafiknätets
användbarhet för
funktionshindrade

Inget bidrag: Objektet bidrar inte till kollektivtrafiknätets
användbarhet för funktionshindrade.
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Barn & unga
Barns möjligheter att själva
på ett säkert sätt använda
transportsystemet, och
vistas i trafikmiljöer, ökar

Skolväg - gå eller cykla på
egen hand

Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte påverka barns
möjlighet att på ett säkert sätt använda

transportsystemet.

Kollektivtrafik, gång & cykel
Förutsättningarna för att
välja kollektivtrafik, gång
och cykel förbättras

Andel gång- & cykelresor av
totala kortväga

Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte påverka andelen
gång- och cykelresor av totala kortväga resor.

Andel kollektivtrafik av alla
resor (exklusive gång och
cykel)

Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte påverka andelen
kollektivtrafik av alla resor eftersom det saknas

grundläggande kollektivtrafik längs sträckan.

Mål Bedömning och motivering

Funktionsmål

Mål Bedömning och motivering

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
engergieffektivisering och
begränsad klimatpåverkan
2014:137".

Påverkan på mängden
fordonskilometrar för
energiintensiva trafikslag såsom
personbil, lastbil och flyg

Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte påverka
mängden trafik. Vägen byggs ut i samma

sträckning och ingen trafikomfördelning sker.

Påverkan på energianvändning per
fordonskilometer

Inget bidrag: Vägen byggs ut i samma sträckning
och hastigheten bibehålls, dock kan den breddade

vägen uppmuntra till ökad hastighet. Samtidigt
jämnas vägen ut genom breddning och rätning av
horisontal- och vertikalkurvor. Åtgärden bedöms

sammantaget ha försumbar påverkan på
energianvändningen per fordonskilometer.

Påverkan på energianvändning vid
byggande, drift och underhåll av
infrastruktur

Negativt bidrag: Breddad väg och
sidoområdesåtgärder medför något ökat
underhållsbehov samt CO2-utsläpp under

byggskedet.

Hälsa
Transportsektorn bidrar till att
övriga miljökvalitetsmål nås
och till minskad ohälsa.
Prioritet ges till de
miljöpoltitiska delmål där
transportsystemets utveckling
är av stor betydelse för
möjligheterna att nå uppsatta
mål.

Människors hälsa

Antalet personer exponerade för
bullernivåer högre än riktvärden
för buller

Positivt bidrag: Åtgärden bedöms vara positiv med
avseende på antalet personer exponerade för

buller. Detta i och med att bulleråtgärder utförs i
form av fönsteråtgärder samtidigt som

breddningen inte bedöms orsaka någon ökning av
bullernivåerna jämfört med befintlig väg.

Antalet exponerade för höga
bullernivåer, det vill säga
bullernivåer högre än 10 dBA över
riktvärdena

Positivt bidrag: Åtgärden bedöms vara positiv med
avseende på antalet personer exponerade för

buller. Detta i och med att bulleråtgärder utförs i
form av fönsteråtgärder samtidigt som

breddningen inte bedöms orsaka någon ökning av
bullernivåerna jämfört med befintlig väg.

Betydelse för förekomst av
områden med hög ljudmiljökvalitet

Inget bidrag: Objektet berör inga områden med
hög ljudmiljökvalitet.
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Fysisk aktivitet i transportsystemet

Positivt bidrag: Åtgärden bedöms påverka
möjligheten till fysisk aktivitet i transportsystemet

positivt i och med breddning av vägen samt
sidoområdesåtgärder.

Befolkning

Barns, funktionshindrades och
äldres möjlighet att på egen hand
ta sig fram till sina mål

Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte påverka barns,
funktionshindrades och äldres möjlighet att på

egen hand ta sig fram till sina mål.

Tillgängligheten med
kollektivtrafik, till fots och med
cykel till utbud och aktiviteter

Inget bidrag: Åtgärden bedöms inte påverka
tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykel

till utbud och aktiviteter.

Luft

Transportsystemets totala
emissioner av kväveoxider (NOx)
och partiklar (PM10)

Inget bidrag: Den samhällsekonomiska kalkylen
visar på oförändrade utsläpp av kväveoxider (NOx)

och avgaspartiklar.

Halter av kväveoxid (NO2) och
inandningsbara partiklar (PM10), i
tätorter med åtgärdsprogram för
miljökvalitetsnormer, samt i
tätorter där övre utvärderings-
tröskeln överskrids

Inget bidrag: Ej relevant för aktuell vägsträcka.

Antalet personer exponerade för
halter över MKN

Inget bidrag: Inga personer utsätts för halter över
MKN vid objektet.

Vatten

Kvalitet på vatten ur ett
dricksvattenförsörjningsperspektiv

Inget bidrag: Åtgärden har ingen känd påverkan på
dricksvattentäkter.

Mark

Betydelse för förorenade områden
Inget bidrag: Det finns inte några identifierade
förorenade områden längs aktuell vägsträcka.

Betydelse för skyddsvärda
områden

Inget bidrag: Ingen påverkan har kunnat
identifierats.

Betydelse för bakgrundshalt
metaller

Inget bidrag: Ingen påverkan har kunnat
identifierats.

Betydelse för bakgrundshalt
sulfidjordar

Inget bidrag: Ingen påverkan har kunnat
identifierats.

Betydelse för skyddsvärda
områden under driftskede

Inget bidrag: Ingen påverkan har kunnat
identifierats.

Landskap Landskap

Mål Bedömning och motivering

Hänsynsmål
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Betydelse för upprätthållande och
utveckling av landskapets
utmärkande karaktär och
kvaliteter - avseende
delaspekterna skala, struktur eller
visuell karaktär

Inget bidrag: Vägen breddas i befintlig sträckning
och sidovägar anpassas till landskapet. Påverkan

på landskapsbilden bedöms som marginell.

Biologisk mångfald, växtliv samt djurliv

Betydelse för mortalitet

Inget bidrag: Viltstängsel saknas idag längs hela
sträckan och vägen är en besvärlig passage för

renar. Renarna utgör även en fara för trafikanterna
då sikten är skymd och det ofta är höga snövallar
som försvårar passagen över vägen för renarna.

Vägbreddningen kan leda till ökad hastighet, vilket
innebär risk för ökad mortalitet. Dock blir sikten

förbättrad genom breddning och rätning av
horisontal- och vertikalkurvor, vilket innebär

minskad risk för mortalitet. Sammantaget bedöms
åtgärden ha vare sig en positiv eller negativ

påverkan. 

Åtgärden omfattar inte viltstängsel eller
viltpassager, men det behövs styrda passager för

rennäringen med hjälp av stängsel eller
motsvarande.

Betydelse för barriärer

Inget bidrag: Under vissa tider på året ger vägen
upphov till en barriäreffekt för boende, friluftsliv

och det vilda djurlivet i området. Ombyggnaden av
vägen bedöms endast marginellt påverka

betydelsen av denna barriär. Eventuellt ökad
hastighet till följd av vägbreddningen innebär dock
ökade barriäreffekter. Framförallt för rennäringen
då detta skulle medföra en ökad arbetsinsats för

att hålla renarna borta från vägen, minskad
användbarhet av betesmarker, samt

arbetsmiljörisk i detta arbete.

Betydelse för störning

Negativt bidrag: Väg 70 följer Österdalälven som är
ett utpekat natur-och kulturvårdsområde. Inom

förstudieområdet återfinns Natura2000-områden,
nyckelbiotoper, sumpskogar, känsliga våtmarker

samt förekomster av rödlistade växt-och djurarter.
Dessa områden påverkas inte nämnvärt av väg 70
då vägen funnits i området i många år och det har

inte skett några märkbara förändringar i floran
eller faunan som kan kopplas till vägen. Inför

ombyggnaden av vägen krävs uppföljande art-,
natur- och kulturmiljöinventeringar samt

framtagande av miljöbeskrivning (med eventuella
skyddsåtgärder i byggskedet) i kommande skede

av planläggningsprocessen.

Mål Bedömning och motivering

Hänsynsmål
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Betydelse för förekomst av
livsmiljöer

Inget bidrag: Vägombyggnaden omfattar hantering
av invasiva arter samt farliga massor till deponi i

samband med sidoområdesåtgärder, vilket har en
positiv påverkan. Skogsavverkning kommer att

behövas till viss del och detta kan eventuellt
påverka förekomsten av livsmiljöer. Inför

ombyggnaden av vägen krävs uppföljande art- och
naturinventeringar samt framtagande av

miljöbeskrivning (med eventuella skyddsåtgärder i
byggskedet) i kommande skede av

planläggningsprocessen.

Betydelse för att värna den
naturliga, inhemska biologiska
mångfalden

Inget bidrag: Vägombyggnaden omfattar hantering
av invasiva arter samt farliga massor till deponi i

samband med sidoområdesåtgärder, vilket har en
positiv påverkan. Skogsavverkning kommer att

behövas till viss del och detta kan eventuellt
påverka förekomsten av livsmiljöer. Inför

ombyggnaden av vägen krävs uppföljande art- och
naturinventeringar samt framtagande av

miljöbeskrivning (med eventuella skyddsåtgärder i
byggskedet) i kommande skede av

planläggningsprocessen.

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse

Betydelse för utpekade
värdeområden

Inget bidrag: Kulturmiljöinventering samt
framtagande av miljöbeskrivning (med eventuella
skyddsåtgärder i byggskedet) i kommande skede

av planläggningsprocessen kommer att
genomföras.

Betydelse för strukturomvandling

Inget bidrag: Kulturmiljöinventering samt
framtagande av miljöbeskrivning (med eventuella
skyddsåtgärder i byggskedet) i kommande skede

av planläggningsprocessen kommer att
genomföras.

Betydelse för förfall av
infrastrukturens egna
kulturmiljövärden respektive god
skötsel av dessa värden

Inget bidrag: Kulturmiljöinventering samt
framtagande av miljöbeskrivning (med eventuella
skyddsåtgärder i byggskedet) i kommande skede

av planläggningsprocessen kommer att
genomföras.

Betydelse för utradering

Inget bidrag: Kulturmiljöinventering samt
framtagande av miljöbeskrivning (med eventuella
skyddsåtgärder i byggskedet) i kommande skede

av planläggningsprocessen kommer att
genomföras.

Trafiksäkerhet Döda & allvarligt skadade. Minskat
antal omkomna och allvarligt
skadade

Positivt bidrag: Antalet döda och svårt skadade
minskar.

Mål Bedömning och motivering

Hänsynsmål

Bedömningarna är gjorda av:
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Upprättaren, med stöd av tidigare expertbedömningar och beslutsunderlag.
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Tabell 4.2 Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitetens benämning och kortfattad beskrivning Effektivitetstal Enhet

Trafiksäkerhet
D

Förändring av statistiskt förväntat antal dödade per mdkr, prognosår 1
(årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad samhällsekonomisk
investeringskostnad exklusive skattefaktor)

-1,04 D/mdkr

Trafiksäkerhet
DAS

Förändring av statistiskt förväntat antal dödade och allvarligt skadade per
mdkr, prognosår 1 (årlig effekt prognosår 1 delat med annuitetsberäknad
samhällsekonomisk investeringskostnad exklusive skattefaktor)

-1,04 DAS/mdkr

Restid
Förändrat antal timmar (totalt) per tkr, prognosår 1 (årlig effekt prognosår
1 delat med annuitetsberäknad samhällsekonomisk investeringskostnad
exklusive skattefaktor)

-0,23
restid
tim/tkr

CO2
Förändrat antal ton CO2 per mnkr, prognosår 1 (årlig effekt prognosår 1
delat med annuitetsberäknad samhällsekonomisk investeringskostnad
exklusive skattefaktor)

0,00 ton/mnkr

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter

Åtgärden främjar främst funktionsmålet positivt, men även delvis positivt för hänsynsmål kopplat till trafiksäkerhet och
människors hälsa. Analysen visar en negativ påverkan gällande hänsynsmål kopplat till klimat i form av ökat behov av drift och
underhåll.

Trum-, brunns-, art-, natur- och kulturmiljöinventeringar, arkeologisk inventering, dagvattenhantering, kontroll av väg- och
brobredder, bullerskyddsåtgärder, och framtagande av miljöbeskrivning (med eventuella skyddsåtgärder i byggskedet) genomförs
i kommande skede av planläggningsprocessen. Riskanalyser för byggandet och arbetsmiljön kommer att utföras senare i
projekteringsskeden.
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Resultat från Klimatkalkyl

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

Koldioxidutsläpp, ton CO2-ekvivalenter Energianvändning, GWh

Byggskede totalt 3757 26

Bygg- och reinvestering samt DoU
per år

70,3 0,676

Bygg- och reinvestering samt DoU
under hela kalkylperioden

4220 40,6

Bilaga: 2_vm1870_rv70_sarnaheden-idre_210408_klimatkalkyl.pdf

Kommentar:

Samlad effektbedömning Sida 28 av 29



Objektnummer: VM1870 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2012/66418
Kontaktperson: Montell Anna-Maria, PLmå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-09-03

Samlad effektbedömning

Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

1 Grov kostnadsindikation (GKI) - 210323

Klimatkalkyl

2 Klimatkalkyl - 210408

SEA

3a EVA-kalkyl arbets-PM - 210825

3b EVA-kalkyl resultatrapport - 210429

3c EVA-kalkyl jsonfil - 210429

3d Omräkning av kalkylresultat 2021-06-15

3e SEK-importkälla Omräkning 2021-06-15

Övrigt

4 Förstudierapport - 130315

5 Ställningstagande efter förstudie - 131002

Referenser
Saknas

System-ID, nummer för identifikation i databas: b360139a-2ee8-4313-be56-575482a847a0

Utskriftsdatum : 2021-09-03

Samlad effektbedömning Sida 29 av 29


	Rv 70 Särnaheden-Idre
	Nuläge och brister:
	Åtgärdens syfte:
	Förslag till åtgärd:
	Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning
	Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
	Kommentar till fördelningstabellen

	Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
	Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
	Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:


	1. Beskrivning av åtgärden
	Sammanfattande beskrivning av åtgärden
	Tabell 1.1 Sammanfattande tabell - beskrivning av åtgärden

	Nuläge och brister
	Syfte
	Förslag till åtgärd
	Åtgärdskostnad
	Planeringsläge
	Övrigt

	2. Samhällsekonomisk analys
	Tabell 2.1 Allmänna kalkylförutsättningar för samhällsekonomisk kalkyl
	Kommentar

	Tabell 2.2 Nyckeltal samhällsekonomi
	Kommentar

	Samhällsekonomisk analys
	Tabell 2.3 Samhällsekonomisk analys

	Slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet
	Tabell 2.4
	Motivering:


	3. Fördelningsanalys
	Tabell 3.1 Fördelningsanalys
	Bedömningarna är gjorda av:
	Kommentar:

	Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning
	Kommentar:


	4. Transportpolitisk målanalys
	Bidrag till långsiktigt hållbar transportförsörjning
	Ekologisk hållbarhet
	Ekonomisk hållbarhet
	Social hållbarhet
	Bedömningarna av långsiktig hållbarhet är gjorda av:

	Bedömning av bidrag till långsiktigt hållbar transportförsörjning
	Tabell 4.1 Transportpolitisk målanalys
	Bedömningarna är gjorda av:
	Tabell 4.2 Kostnadseffektivitet

	Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
	Resultat från Klimatkalkyl
	Tabell 4.3 Utsläpp och energianvändning: Byggande, drift, underhåll, reinvestering
	Kommentar:


	Bilagor och referenser
	Bilagor
	Referenser


