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Abstract 

This is an essay written at the Royal Institute of Technology in Stockholm in the 
degree programme Civil Engineering and Urban Management. The focus is on real 
estate economics, which is a part of the department of Real Estate and Construction 
Management. The paper studies the construction of Norra länken in Stockholm in a 
so-called case study. The focus has been directed towards the economics of the 
project where we analyze the measures that are required to cope with the budget. 

The analysis shows that the project has benefited greatly from the experience the 
construction of Södra länken provided. Furthermore savings has also been made in 
several different areas. The study also shows that the project has managed to keep 
both the budget and the initial timeline.  

The calculations underlying the budgets are made with the so-called successive 
method. This study shows, however, that the reliability and accuracy on this method 
should be strongly questioned. The difference between the estimated final cost and 
the actual final cost increases the further into the project should be seen as a sign that 
the method is flawed.   
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Sammanfattning 

 

  

  Titel: Norra länken – En fallstudie  

Författare: Jacob Palmquist och Anders Wennberg  

Institution: Fastigheter och Byggande  

Examensarbete Kandidatnivå nummer: 359  

Handledare: Fredrik Brunes  

Nyckelord: Norra länken, infrastruktur, kostnadsöverskridande  

   

Detta är en uppsats skriven på KTH i Stockholm inom civilingenjörsprogrammet 
Samhällsbyggnad. Inriktningen är fastighetsekonomi vilket är en del av institutionen 
för Fastigheter och Byggande. I uppsatsen studeras med en så kallad fallstudie 
uppförandet av Norra länken. Fokus har varit riktat mot de ekonomiska 
förutsättningarna kring projektet med ett syfte att analysera vilka åtgärder som tagits 
för att klara av att hålla såväl tidsplan som budget. 

Analysen visar att projektet har haft stor nytta av erfarenheter som byggandet av 
Södra länken gav. Utöver det har besparingar skett inom flera olika områden. Att 
projektet har klarat så väl tidsplan som budget är också något som kan konstateras 
efter denna studie. 

Kalkylerna som legat till grund för budgetarna är gjorda med den så kallade succesiva 
metoden. Denna studie visar dock att pålitligheten och träffsäkerheten kring denna 
metod starkt bör ifrågasättas. Att skillnaden mellan den uppskattade slutkostnaden 
och den faktiska slutkostnaden ökar ju längre in i projektet bör ses som ett tecken på 
att metoden är bristfällig.  
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Förord:  

Trots valet av ett relativt smalt ämne har detta uppsatsskrivande gett oss en bred 
förståelse kring samhällsbyggnadsekonomi och dess inverkan på stora 
infrastrukturprojekt. Fördjupningen har varit möjlig tack vare tidigare kurser inom 
civilingenjörsprogrammet samhällsbyggnad. Ett stort tack till vår handledare Fredrik 
Brunes som varit till stor hjälp med denna uppsats genom sin expertis inom området 
samt sin genomgående uppmuntran och stöd längst med projektets gång. 

 

Jacob Palmquist & Anders Wennberg 

Stockholm, maj 2016 
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1. Inledning 
Stora infrastrukturprojekt har flertalet unika särdrag som många är kategoriska för 
hela samhällsbyggnadsbranschen. Varje infrastrukturprojekt är på sitt eget vis alltid 
unika, tidsspannen sträcker sig ofta över flertalet år och ger i sin tur även stor 
inverkan på berörda invånare. Allt detta genererar föga förvånande i att det krävs 
väldigt höga investeringskostnader som i sin tur kräver komplexa budgeteringar som 
i bästa mån förutser hur mycket projektet faktiskt kommer kosta. 

Hur dessa investeringar finansieras är inte särskilt svårt att få fram då vi i Sverige 
nästan uteslutande använder oss av offentliga medel för att finansiera våra stora 
infrastrukturprojekt. Däremot hur mycket som projekten faktiskt kostar och hur 
pengarna används är däremot inte lika självklart. 

Trafikverket är idag den myndighet som ansvarar för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen i Sverige och således även ansvarar för alla stora 
infrastrukturprojekt. Inför denna uppsats har vi båda en uppfattning av att stora 
projekt ofta går över budget och att färdigställandet ofta tar längre tid än utlovat, en 
bild som vi är övertygade om att många andra delar med oss.  

Huruvida detta stämmer eller inte, och vad som görs för att undvika detta har vi tänkt 
undersöka i denna fallstudie.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att göra en fallstudie om hur Norra länken i Stockholm 
klarat sig ur ett ekonomiskt perspektiv. Huvudfrågeställningen är:  

Hur väl överensstämmer Norra länkens budget med slutkostnaden och vad har 
Trafikverket gjort för att hålla denna? 

1.2 Avgränsningar 
Det pågår många stora infrastrukturprojekt i Sverige just nu, alla är på sitt vis 
intressanta och tänkbara ur ett fallstudieperspektiv. För att kunna nå en djupare 
analys har dock endast ett projekt valts ut till denna uppsats, det som ligger oss 
närmast både geografiskt och tidsmässigt, nämligen Norra länken. 

Tonvikt läggs på budgeten samt de ekonomiska kalkylerna kring uppförandet, detta 
då uppsatsen skrivs inom inriktningen fastighetsekonomi.  
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Vi har även valt att avgränsa oss att endast fokusera på Norra länkens så kallade 
”etapp 1” som sträcker sig från Värtan till Norrtull av anledning att ”etapp 2” i 
skrivande stund inte är färdigställd. Med denna avgränsning har vi möjlighet att tillgå 
material från projektets alla skeden som ger vår fallstudie en bättre helhetsbild från 
start till mål ur ett ekonomiskt perspektiv.  

1.3 Disposition 
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel där fokus riktats mot att få en genomgående tydlig 
uppdelning och struktur. Kapitel 1 har till syfte att ge läsaren en översiktlig bild av 
uppsatsen där sedan kapitel 2 ger läsaren en överblick om just vad Norra länken är. 
Därefter presenteras i kapitel 3 det vi kommit fram till är de mest väsentliga 
beståndsdelarna vid kalkylering som alla ligger till grund för att kunna dyka djupare i 
ämnet och dess applicering till just Norra länken. I kapitel 4 presenteras forskning 
och andra studier som gjorts rörande stora infrastrukturprojekt som i nästkommande 
kapitel följs upp med en intervju av Norra länkens projektchef.  

Kapitel 6 består av en analys uppdelad i olika underkategorier för att tydligt särskilja 
de relevanta diskussionsämnena applicerade till vår fallstudie. Analysen och dess 
underkategorier sammanfattas och binds upp i en slutsats i kapitel 7. I kapitel 8 
redovisas källorna som vi använt oss av i vårt examensarbete. 

1.4  Metodval 
Litteraturstudier av såväl årsrapporter, budgetar, dagstidningar, faktaböcker som 
juridiska dokument har ägt rum. Intervjuer med personer som har en tydlig koppling 
till Trafikverket och arbetet kring Norra länken eller som är expert/forskare inom 
området byggkostnader/byggprojekt har valts ut. Intervjuer som gjorts är följande: 
Mika Pullinen, Controller på Trafikverket, med syfte att anskaffa fakta/information 
och underlag kring Norra länken. Jan-Eric Nilsson, Statens väg och transport institut 
(VTI), i syfte att ge en mer allmän och utomstående inblick i stora 
infrastrukturprojekt. Kjell Nygren, Trafikverket, gav oss information om hur 
budgetarna tagits fram för Norra länken. Avslutningsvis intervjuades Lars Lilja, 
projektchef för Norra länken, där fokus låg på att ta reda på hur arbetet har 
framskridit och vilka åtgärder som tagits till för att undvika kostnadsöverskridande.  

En fördel med intervjustudier är att det ges möjlighet att ställa följdfrågor och att 
intervjupersonen får möjlighet att förklara på sitt eget sätt. Det skall dock tilläggas att 
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det kan finnas en risk att intervjupersonerna inte är helt objektiva i sina svar, då 
några utav dem varit iblandade i projektet och därför har incitament att framhålla de 
positiva sidorna framför de negativa. Detta bör hållas i åtanke.  
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2. Norra länken 
I november 2014 öppnades Norra länken för trafik med syfte att skapa nya 
möjligheter för Stockholmsregionen och lösa trafikproblem genom att leda runt 
trafiken, främst den tyngre, i en ringled norr om stadskärnan (Trafikverket, 2015). 

Norra länken är en stadsmotorväg som sträcker sig från Norrtull och Frescati till 
Värtan och består av totalt 13 km vägtunnlar och 4 trafikplatser vilket då gjorde 
tunneln till ett av Europas största vägtunnelprojekt.  

 

Figur 1 – Norra länken vid öppning av etapp 1 i november 2014 

Norra länken var planlagt redan i samband med att det så kallade Dennispaketet slöts 
1992. Dennispaketet var en blocköverskridande överenskommelse bland partierna i 
Stockholms län och stad (Stockholmsförsöket, 2016). 

Efter denna överenskommelse sattes projekteringen av Norra länken igång där 
dåvarande Vägverket iscensatte förberedande arbeten med bland annat markinlösen, 
arbetstunnlar och en förstärkt tunnelbana (Politiken, 2013). 

I detta skede upphävde då regeringsrätten i januari 1997 efter många turer den 
klubbade detaljplanen för Norra länken då bygget ansågs inverka alltför negativt i 
Bellevueparken (del av nationalstadsparken). Som konsekvens av detta utmynnade 
den redan projekterade delen av Norra länken till att rinna ut i sanden med en 
kostnad på cirka 700-800 miljoner kronor (Lilja, 2016).  
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Till slut gick projektet igenom efter att ha kommit upp på agendan igen efter 
kommunvalet i Stockholm stads kommunfullmäktige 1998. År 2002 slöts till slut en 
finansieringsöverenskommelse där Vägverket (sedan 2010 Trafikverket) fick i 
uppdrag att genomföra bygget där staten skulle stå för 75 % av kostnaden för bygget 
och Stockholms stad för resterande 25 %.  

Första spadtaget togs i maj 2007 och i takt med projektets fullföljande upphandlades 
totalt 40 olika entreprenader till stor del bestående av utländska entreprenader. 
Sedan finansieringsöverenskommelsen 2002 har Trafikverket använt sig av 4 så 
kallade successiva kalkyler vid budgetering samt 4 tilläggsavtal som i olika 
utsträckningar har förändrat projektet (Stockholm stad 2014). Slutkostnaden för 
Norra länken blev 10,7 miljarder kronor (Lilja, 2016) 
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3. Väsentliga beståndsdelar 
Här redogör vi för de beståndsdelar i Norra länken som vi anser haft störst inverkan 
på hur kalkylerna och budgeteringen utförts samt vad konsekvenserna av dessa 
medfört. Beståndsdelarna är valda efter att ha granskat projektets olika kalkyler och 
tilläggsavtal samt genom ett antal intervjuer med involverade personer.  

Dispositionen i kapitlet är att först kommer en generell förklaring av respektive 
beståndsdel och därefter en redogörelse för hur Norra länken har använt sig av just 
denna. 

3.1 Upphandling 
Eftersom Trafikverket är en statlig myndighet som ofta kräver externa aktörer 
behöver de offentligt annonsera ut när köp av varor eller tjänster görs, något som 
benämns upphandling (Konkurrensverket, 2016). Nedan listas de entreprenadformer 
som upphandlingen till Norra länken använt sig av. 

3.1.1 Utförandeentreprenad 
En utförandeentreprenad är en entreprenadform där beställaren (byggherren) gör 
hela projekteringen och tar fram alla nödvändiga bygghandlingar för projektet såsom 
ritningar och beskrivningar i samverkan med ex. arkitektföretag och teknikkonsulter 
(OmBoende, 2015). 

Uppgiften vid denna entreprenadform är i regel att entreprenören skall bygga enligt 
beställarens ritningar, detta ger en stor ansvars- och arbetsbörda på beställare då 
denne behöver ta fram alla nödvändiga arbetshandlingar innan upphandling sker. 

Utöver detta går en utförandeentreprenad att dela upp i generalentreprenad och 
delad entreprenad där skillnaden beror på hur många företag entreprenaderna 
fördelas på. I det förstnämnda anlitar beställaren endast ett enda företag och i en 
delad entreprenad fördelas entreprenaderna på flera företag som alla ansvarar för var 
sin del (Lind, 2015).   

3.1.2 Totalentreprenad 
I en totalentreprenad ger beställaren entreprenören själva uppdraget att med egen 
personal, eller med hjälp av konsulter, utföra själva projekteringen baserat på en 
allmän beskrivning av vad beställaren vill ha (OmBoende, 2013). Entreprenören skall 
då på eget initiativ ta fram tekniska lösningar med mera för att byggherren skall bli 
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nöjd. Detta ger istället en liten ansvars- och arbetsbörda på byggherren jämfört med 
en utförandeentreprenad. 

Gränsen mellan utförande- och totalentreprenad är inte alltid solklar och 
entreprenadformerna tenderar ofta att i framförallt större projekt överlappa varandra 
inom samma upphandling. Om det går att urskilja är dock en gränsdragning vilken 
part som projekterar själva byggprojektet, vilket då entreprenören gör i en 
totalentreprenad och beställaren i en utförandeentreprenad.  

3.1.3 Entreprenadformer – Norra länken 
Vid bygget av Norra länken har mestadels totalentreprenader använts där 
utförandeentreprenader endast upphandlades vid arbeten i berg där då Trafikverket 
stod som ansvarig för berget och bergkvalitén (Lilja, 2016).  

Från ett historiskt perspektiv har dåvarande Vägverket och Banverket i stor 
utsträckning använt sig av utförandeentreprenader vid stora infrastrukturprojekt, i 
synnerhet vid järnvägsbyggen, för att kunna ha stor kontroll över hela byggprojektet. 
Det går dock mer och mer mot att totalentreprenader tar över då Trafikverket vill 
vara mer flexibla och tillmötesgående mot nya tekniska lösningar som byggbolagen 
har att komma med. Detta tenderar även till att ge fler anbud i komplexa projekt 
(såsom tunnelbyggen) då byggbolagen får friare tyglar att projektera vilket ger en 
öppnare upphandling och en ökad konkurrens bland anbudsgivarna (Lind, 2015).  

Vid stora infrastrukturprojekt har det historiskt i Sverige varit främst inhemska 
entreprenörer som blivit upphandlade. Ofta är det bristfällig konkurrens på grund 
utav liten marknad och begränsad flexibilitet i den tekniska kompetensen som i sin 
tur leder till att enstaka entreprenörer får en monopolliknande situation där de kan 
pressa upp priserna gentemot beställaren. 

Trafikverket valde istället att fokusera marknadsföringen av Norra länken gentemot 
internationella (främst Europeiska) aktörer vilket resulterade i en mycket större 
bredd av anbudsgivare och följaktligen lägre entreprenörskostnader till följd av ökad 
konkurrens. Detta har varit en av de största besparingar i projektet då deras 
egenkalkyler i början av projektet hade budgeterat för mycket högre 
entreprenörskostnader (Lilja, 2016). 
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Ur ett såväl tidsmässigt som tekniskt perspektiv har upphandlingen vid projektet 
lönat sig genom att Trafikverket vände sig mot fler aktörer vars kompetens bidragit 
till flertalet tekniska lösningar som besparat både tid och pengar. 

 

3.2 Successiva metoden 
För att ta fram en budget till större infrastrukturprojekt använder sig Trafikverket av 
en metod som kallas för den Successiva metoden. Metoden utvecklades redan under 
70-talet av den danska forskaren Steen Lichtenberg och syftar till att på ett bättre sätt 
än de traditionella kalkylerna lokalisera risker och sedan med hjälp av 
sannolikhetslära få in dessa i kalkylen (Svedmar, 2016). En viktig förutsättning för 
framtagandet är att en person som är ”neutral”, helt utanför projektet leder arbetet 
och “följer en strikt, stegvis arbetsprocess”. Lichtenberg själv skriver på sin hemsida 
att av 250 analyserade projekt som använt sig av Successiva principen har inte en 
enda negativ rapport förekommit under de senaste 20 åren(Lichtenberg, 2016). Det 
finns också kritiska röster kring metoden, en studie gjord av Brunes (Brunes 2016) 
visar att metoden är bra på att upptäcka risker men att den inte i sig själv kan anses 
minska kostnadsöverskridande. Jan-Eric Nilsson på Statens väg och transportinstitut 
tar kritiken ett steg längre och menar att dess brist på kvantitativ normativ data gör 
den till inget annat än “rapparkalja” (Nilsson 2016) 

3.2.1 Successiva metoden - Norra Länken 
Nedan följer en kort beskrivning om hur arbetet för att ta fram de successiva kalkyler 
gått till, som i sin tur legat till grund för budgetarna för Norra länken. 

Baserat på en intervju med deltagaren Kjell Nygren, Trafikverket samt de successiva 
kalkylerna 2002, 2005, 2006, 2007. 

En grupp bestående av ungefär 10-15 personer utses baserat på olika kompetenser 
inom det kommande projektet. Under ledning av en “neutral person”, i Norra länkens 
fall Björn Svedmar från Svedmar Konsult AB, tar gruppen fram en budget. Först 
bestäms vad som kallas ”fasta förutsättningar”. Dessa förutsättningar måste uppfyllas 
för att analysen ska gälla. I den första kalkylen som gjordes för Norra länken 2002 
var de fasta förutsättningarna: Projektomfattningen skall ske enligt projektmålet, att 
finansieringen ordnas, att kraven i miljöbalken om Nationalstadsparken uppfylls och 
gestaltningsprogrammet skall gälla.  
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Efter att de fasta förutsättningarna klargjorts går gruppen sedan över till att 
uppskatta kostnaden för projektet. Varje person får då komma med tre uppskattade 
värden, högsta, lägsta samt mest troliga kostnad på varje beståndsdel i projektet, till 
exempel betongtunneln i Värtan eller injekteringen i Roslagstull. Dessa värden 
analyseras senare statistisk och ett medelvärde tas fram. Denna procedur brukar 
upprepas “tre till fyra gånger” under övningen, något som benämns “körningar”. När 
detta gjorts för samtliga delar i projektet bestäms de så kallade generella villkoren. 
Här sitter gruppen tillsammans och ”brainstormar” fram allt som kan komma att 
påverka kostnaden för projektet. Det kan vara allt från entreprenörers kompetens och 
tekniska lösningar till politiska beslut, marknadssituationen och arkeologi. 

På samma sätt som beståndsdelarna går gruppen igenom dessa delposter i projektet 
och tar fram ett medelvärden på deras respektive delkostnader. Resultaten av 
delkostnaderna analyseras sedan statistiskt tillsammans med den första uppskattade 
kostnaden och med hjälp av sannolikhetslära ger detta den mest troliga 
projektkostnad. Resultatet efter fyra “körningar” 2002 syns i figur 2, där 6,5 
miljarder kronor är den mest sannolika kostnaden och med 85% säkerhet hamnar 
slutkostnaden under 6,875 miljader kronor. 

 

 

Figur 2 – Sannolikhetskurva över kostnaden för bygget av Norra Länken 
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3.3 Tillägg – ”Scope Creep” 
”Scope creep” är en term som beskriver hur ett projekt kan öka i omfattning och 
kostnad allt eftersom den byggs (Gould 2013). Det uppstår när delar som inte varit 
inräknade vid projekteringen senare adderas till projektet, ofta med en konsekvens i 
form av ökade kostnader samt ökad uppförandetid. I Sverige regleras detta vanligtvis 
genom att tilläggsavtal skrivs (Insynsverige 2005).   

3.3.1 Tillägg Norra länken 
Norra länken har haft fyra tilläggsavtal, och har på så vis växt med ”scope creep”. Det 
mest omfattande tillägget och som haft störst påverkan på slutkostnaden är 
tilläggsavtal 3 som reglerade en ny utformning av trafikplatsen i Värtan (Stockholm 
Stad 2014). Detta blev aktuellt när Stockholm stad bestämde sig för att bygga Norra 
Djurgårdsstaden och i och med det behövde den tänkta och projekterade 
trafikplatsen ges en större kapacitet. Den totala investeringsram för tillägget låg på 
850 miljoner kronor. 

 

3.4 Trafikverkets indexering vid Norra länken 
När Trafikverket bestämmer en budget för stora projekt så sker detta i en fast 
prisnivå (Trafikverket, 2016). För att sedan kunna göra jämförelser med denna allt 
eftersom tiden går används en skräddarsydd indexering. Indexet skall kompensera 
för till exempel inflation, stigande betong- eller konsulttjänstpriser m.m. Norra 
länkens indexkorg består av: KPI, K84(konsumenttjänst), Prefabricerade 
betongelement, Inv. värme vatten och sanitet. ventilationsanläggningar, 
lågspänningsanläggningar, bergtunnlar, broarbeten(betong). En stor vikt läggs på 
betongpriset och bergtunnlar se figur 3. 
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Figur 3 – Den procentuella fördelningen . tabellindex Norra 2015-06-03 

 

Samtliga indexkomponenter har stigit sedan finansieringesöverenskommelsen med 
Stockholm Stad 2002. Figur 4 visar att betong för broarbete har stigit med över 
71,5%, samt att den sammanvägda indexkorgen har stigit med totalt 61,5%. 
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Figur 4 – Utvecklingskurvor för de olika indexeringarna 

 

3.5 Lagändring 
Politiska reformer och lagändringar kan ha stor betydelse för ett byggprojekts 
kostnader. Nedan listan de ändringar som skett under bygget med Norra länken. 

3.5.1 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark 
Med Norra länken som bakgrund överlämnade regeringen i november 2008 en 
remiss till lagrådet om att tillåta tillfälliga åtgärder i nationalstadsparken. 
Lagförslaget lät som följande: 

“En åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en 
nationalstadspark får vidtas, om åtgärden höjer parkens natur- eller kulturvärden 
eller tillgodoser ett annat väsentligt allmänt intresse och parken återställs så att det 
inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller obetydlig skada” (Lagrådsremiss, 
2008). 

Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2009 och existerar nu som § 7 i 
Miljöbalkens 4:e kapitel. 
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 3.5.2 Säkerhet i tunnlar 
Europaparlamentet och Europarådet fastställde 29 april 2004 ett minimikrav för 
säkerhet i tunnlar, med bakgrund till flertalet olyckor som ägt rum, bland annat i 
Mont Blanc och Sankt Gotthard (Näringsdepartementet 2005). Direktivet gällde 
tunnlar vars längd var över 500 meter. För att uppfylla dessa direktiv i Sverige tog 
Näringsdepartementet 2005 fram ett lagförslag som exempelvis reglerade 
brandsäkerheten och högsta tillåtna lutning i tunnlar. Lagen trädde i kraft 2006 
under namnet ”Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar”.  

3.5.3 Lagändringars påverkan på Norra Länken. 
I och med ändringen i miljöbalken gjorde detta att den komplicerade och dyra 
jordtunneln som skulle anläggas under nationalstadsparken kunde ersättas av en så 
kallad “cut and cover”-tunnel. Vilket är en teknik där ett dike grävs ut från ytan och 
sedan gjuts väggar och tak för att slutligen täckas av jord (Trafikverket, 2014). 
Användandet av ”cut-and-cover” tekniken som sparade in ungefär 1 miljard kronor åt 
Norra länken (Lilja 2016). Säkerhetsdirektivet som infördes 2006 medförde bland 
annat att tunnlarna vid Norrtull inte kunde ha lika brant lutning som det var tänkt 
från början. Detta i sin tur bidrog till en ökad kostnad i storleksordningen 25-50 
miljoner kronor. 

 

3.6 Tidslinje – Norra länken 
Nedan är en sammanställning av de mest primära händelserna ur ett ekonomiskt 
perspektiv för projektet Norra länken.  

Under projektets gång har två så kallade nationella planer tagits fram som även 
innefattar Norra länken. En nationell plan är en av regeringen fastställd planering 
över hur Sveriges transportsystem skall utvecklas under en bestämd tidsperiod, 
vanligtvis på ett 10-års intervall. Syftet är bland annat att få en översiktlig bild över 
transportsystemens projekterade kostnader och vilka utmaningar Sverige har i 
framtiden ur ett infrastrukturperspektiv (Trafikverket, 2015). 
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Händelse Tid Kostnad	i	miljarder	SEK 

Successiv	kalkyl	nr	1 maj	2002 10,5 

Finansieringsöverenskommelse juni	2002 10,1 

Nationell	plan	2004-2015 februari	2004 10,1 

Successiv	kalkyl	nr	2 februari	2005 12,9 

Successiv	kalkyl	nr	3 oktober	2006 14,3 

Successiv	kalkyl	nr	4 oktober	2007 14,3 

Nationell	plan	2010-2021 mars	2010 13,6 

Slutkostnad juni	2015 10,7 
  

Alla belopp är justerade till prisnivån som gällde i april 2015 vilket är den sist 
redovisade indexeringen som Trafikverket i nuläget har gjort. Nedan följer en figur 
som redovisar utvecklingen över tid. 

 

 
  

Figur 5 - Utveckling av Norra länkens budget 

Tabell 1 – Data för tidslinje 
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4. Teori 

4.1 Forskning kring ämnet  
Det finns flera studier som visar på att stora infrastrukturprojekt ofta blir dyrare än 
planerat. En av de mest omfattande och uppmärksammade studierna är framtagen av 
Bent Flyvjberg, som undersökte och jämförde totalt 258 stora infrastrukturprojekt 
runt om i världen. Resultatet publicerades i en rapport daterad år 2003 som visade 
att 9 av 10 stora infrastrukturprojekt hade kostnadsöverskridande (Flyvbjerg, 2003). 
En studie gjord av Per Lundman från 2011 visade att samma problem även existerar i 
Sverige (Lundman, 2011). Det bör samtidigt nämnas att Trafikverket redovisar att av 
deras nio senaste stora projekt, har sju stycken klarat sin budget (Trafikverket 2016). 
Här finns med andra ord en gråzon över vad som klassas som kostnadsöverskridande 
och vad som är ”att klara budget”. 

Det finns flertalet olika teorier om varför kostnadsöverskridande inom just 
infrastrukturprojekt är vanliga. Lundmans studie visar att det ofta beror på 
osäkerheter bland indirekta och finansiella kostnader som framförallt uppstår under 
planeringsprocessen. Flyvbjerg (Flyvbjerg 2008) menar att kostnadsöverskridande 
kan delas in i tre olika grupper; tekniska, psykologiska och politiska. Där den tekniska 
sidan syftar till att tekniska svårigheter skulle vara en anledning till 
kostnadsöverskridanden, exempelvis att få fram pålitlig mätdata. Den psykologiska 
förklaringen är framför allt riktad mot så kallad optimism bias, vilket förenklat kan 
förklaras med att ansvariga personer helt enkelt utgår och tänker sig att just deras 
projekt kommer lyckas bättre än tidigare och jämförbara projekt. Den sista gruppen, 
politisk anledningar, handlar om att den ansvarige vill försäkra sig om att projektet 
ska bli av genom att medvetet förstärka de positiva sidorna och förminska de 
negativa. ”Strategic misrepresentation” är en term som sammanfattar just den 
sortens beteende, till exempel när någon underskattar en budget med flit för att 
enklare övertyga finansiärer för att få igång projektet. 
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5. Empiri 
I detta kapitel har vi sammanställt vår intervju med projektchefen för Norra länken, 
Lars Lilja, där fokus riktas mot de ovan nämnda viktiga beståndsdelarna i projektet. 

5.1 Intervju med Lars Lilja, Trafikverket 
 
1. Har projektet klarat budget? 
 
SVAR: Ja vi är 3,5 miljarder under budgeten som sattes i den nationella planen. Ser 
man till finansieringsöverenskommelsen 2002, så är det ett helt annat projekt som 
är genomfört med bland annat en helt annorlunda utformning av trafikplatsen i 
Värtan och dessutom så har vi projekterat om hela anläggningen sen dess. Men 
även med hänsyn till finansieringsöverenskommelse så har vi väl i princip klarat av 
budgeten. 
 
2. Vad tror du det beror på? 
 
SVAR: Det är framförallt tre stora poster som är orsaken till detta. 
Dels hade vi lagändringen av nationalstadsparken, vilket möjliggjorde ”cut and 
cover” teknik istället för att bygga en jordtunnel som sparade oss ungefär 1 miljard 
kronor. 
Sen har vi våra upphandlingar, där räknar vi på att ha sparat upp emot 800 
miljoner. Vi marknadsförde oss mot en europeisk marknad, något som nu är 
ganska vanligt men som var ganska nytt när vi gjorde det. Jag säger inte att vi var 
först, men det var inte lika vanligt förekommande då. 
Sen har vi använt oss av successiva kalkyler. Där vi såg att vi skulle få jäkligt svårt 
att klara våra kostnader, de var stor oro för de. Så det har ju varit ett väldigt fokus 
på vad vi kan göra för besparingar i form av besparingspaket. Detta ledde ju till att 
det har varit kostnadsmedvetenhet genom hela projektet. Successiv kalkylering är 
ju ett sätt att hantera risker. 
 
3.     Det finns argument som påtalar att man kan ha viss tendens att tro att ens egna 
projekt är bättre och billigare än andra liknande projekt och därmed sätter en för 
positiv budget eller att man sätter en för positiv budget för att få igenom projekt. Är 
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det något du har mött tidigare i ditt arbete? Har det varit aktuellt här? Om nej – hur 
har ni lyckats undvika sådant? 
 
SVAR: Jag var ju inte med när den första successiva kalkylen gjordes, men att de 
valde att använda sig av en lägre siffra än den som den successiva kalkylen visade 
har nog att göra med att de som bestämde den slutgiltiga siffran var folk som satt 
på positioner ”över” och inte personligen deltog i kalkyleringen. För Dennispaket 
som fanns en gång i världen, där var ju Norra Länken med till en kostnad på 
ungefär 4 miljarder, och då tror jag att man inte ville gå för högt när en ny budget 
skulle göras, och därför la man en lägre peng. Det var väl politiska skäl för att få 
igenom projekt skulle jag kunna tänka mig, men jag vet ju inte säkert utan bara 
spånar nu. 
 
4.     Det finns argument som påtalar att tekniska utredningar inklusive prissättning 
av investeringen ibland är undermåligt gjorda. Är det något du har mött i ditt arbete 
tidigare? Har det varit aktuellt här? Om nej – hur har ni lyckats undvika detta? 
 
SVAR: Vi fick ju en merkostnad på 100 miljoner eftersom det ursprungligen inte 
fanns några sprinklers med i kostnaden för projektet, som sen ur 
säkerhetssynpunkt visade sig nödvändiga. Utöver det har vi ju lärt oss från Södra 
länken. Det som funkade där har vi använt oss av här igen och det som inte funkade 
där har vi bytt ut. Vi har till exempel använt oss av andra tekniker för att täta 
tunneln vilket i sig var en besparingspotential på en halv miljard.  
 
5.     Ibland händer det att projekt växer därför att tillägg görs. Har det varit aktuellt 
här? Om ja – har ni ändå lycktas hålla budget? Hur har det varit möjligt? 
 
SVAR: Ja det är ju lätt hänt att det blir så. Att folk tycker, medans man ändå gör 
det, då kan man väl fixa det här också. Och det är ju så att många bäckar små blir 
ju till slut en å, och då kan det röra sig om mycket pengar till slut. Det har ju skett 
fyra tilläggsavtal med Norra länken där den stora ändringen var trafikplatsen i 
Värtan. Enligt arbetsplanen var de först en cirkulationsplats, men sen kom ju hela 
Norra Djurgårdsstaden till så då fick man förhandla fram en annan lösning med 
Stockholm stad som kunde svälja mer trafik. Vilket i sin tur lett till en ökad 
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omfattning av projektet som inte fanns med i finansieringsöverenskommelsen. Sen 
vid Norrtull har ju också Hagastaden adderats till projektet. Så vi vart lite 
påtvingade där eftersom det ledde till att delar av den ursprungliga Norra länken 
inte kunde genomföras, och det var väl inget som vi gillade riktigt även om det 
kanske var rätt. 
 
6.     Det finns teorier som påpekar att politiska processer/beslut fördyrar projekten 
genom utdragna och alltför omfattande planprocesser med mera. Vad är dina 
erfarenheter? Har det varit aktuellt i detta projekt? Om nej - hur har ni gjort för att 
undvika detta? 
 
SVAR: Ja hela Norra länken stoppades ju under Dennispaketet, så då fick man ju 
göra ett omtag på allting. Det var ju 700-800 miljoner som man kan se som 
bortkastade pengar. Och jag menar alla infrastrukturprojekt, de kan ju ta hundra 
år innan de går igenom. 
 
 

7. Så utifrån ovan nämnda teorier så har ni klarat av de utan kostnadsöverskridande? 
 
SVAR: Ja, jo men vi har lyckats balansera dessa. Som sagt så har ju många av de 
som har jobbat här även varit engagerade i Södra länken, och det har vi ju såklart 
haft stor nytta av. Där hade vi till exempel väldigt mycket konflikter med 
entreprenaderna och här har vi inte haft några konflikter alls. Utöver de har vi 
också haft stor nytta av erfarenhetsutbyte med Göteborgsprojekten. Sen måste jag 
säga också att det faktum att vi till stor del har haft konstant personal har hjälpt 
till, byter du folk och tappar folk då kan mycket information försvinna på vägen. 
Och sätta in nya människor tar tid och kostar pengar och det har vi minimerat här 
skulle jag säga. 
 
8.     Vi har även hittat forskning som visar att det är i inledande stadiet som 
eventuella kostnadsöverskridanden sker. Dina erfarenheter? Aktuellt i detta projekt? 
Om nej – hur har ni lyckats undvika detta? 
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SVAR: Det är ju när man projekterar ett projekt som den största möjligheten att 
påverka kostnaden finns, så det gäller ju att hålla kolla på vad man ska bygga. Det 
gäller att hålla koll på vad saker och ting kostar. 
 
9.     Exempelvis i Norra länken så har ni använt er av en skräddarsydd indexkorg. 
Vad är dina erfarenheter av detta? Något unikt med just detta projekt? 
 
SVAR: Den räknas fram för varje projekt, motsvarande för Hagastaden har mer 
betong i sig. Man har ju jobbat med det lång tid tillbaks, de har ju diskuterats 
mycket. Men indexutvecklingen de senaste åren har ju i princip stått still, eller till 
och med haft en negativ utveckling. En överproduktion av stål har gjort att 
stålpriset sjunkit och oljepriset, det är väl idag på 40 dollar per fat. Det slår ju så 
klart igenom. Jag vet att till exempel Amerika i Boston körde man helt utan index 
varpå entreprenörerna fick stå för risken och det har väl blivit ett riktigt 
skräckexempel bland infrastrukturprojekt. 
 
10. Vilken eller vilka entreprenadformer har ni använt er av och vilka konsekvenser 
har detta lett till? 
 
SVAR: Ja vi har ju inte haft några rena entreprenadformer kring Norra länken, 
utan allt har varit en blandning. Alla betongtunnlar har varit totalentreprenader 
med utförandedelar i sig. Sen har bergdelarna varit mer av 
utförandeentreprenader där vi Trafikverket har haft ansvaret för bergets kvalitet, 
och sen har vi talat om hur de ska spränga. Utöver det så har entreprenörerna fått 
välja själva. Det är ju samma upplägg som vi hade på Södra länken och därför har 
vi bara kört vidare med dem.  
Överlag har det varit mycket totalentreprenader på sistone när det gäller stora 
projekt, och det är ju något som vi går mer och mer mot. Tidigare inom väg- och 
banverket har det varit mer utförandeentreprenader, men man vill ju inte känna 
sig som en slav under nått, utan det ska vara så ändamålsenligt som möjligt. 
 

11.     Det finns teorier som talar emot successiva metoder som en effektiv metod vid 
framtagande av budget. Bland annat på grund utav utebliven normerad kvantitativ 
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data. Vad är dina erfarenheter? Anser du att successiva kalkyler fungerar bra eller 
dåligt?  
 
SVAR: Nja, så här är det. För det första, man måste dra ihop rätt människor med 
skilda kompetenser och erfarenheter, och sen utgår man ju från den mest troliga 
kostnaden som i sin tur bygger på erfarenhetsdata från andra projekt eller 
kalkylering. Sen lägger man ju fram ett 50 % sannolikhetsvärde och sen ett 85 % 
värde. Sen kan man ha synpunkter på det här, men jag tror att de successiva 
kalkylerna är jäkligt bra, dels skapar de en väldig kunskap om projektet för alla 
deltagare, sen så fångar man ju in risker och kostnader. 
 
12. Vilka risker tog successiva kalkylen hand om? 
 
SVAR: Då får man gå tillbaka och titta i kalkylerna, så det kommer jag faktiskt inte 
ihåg. Men, jag menar, nya lagar och regelverk har ju varit med och fallit ut både på 
gott och på ont. En annan post är ju konkurrens och marknadsutvecklingen. Även 
om det såklart är svårt att förutse så är det ju något som de successiva kalkylerna 
har med. De entreprenader som vi köpte före finanskrisen, de låg alla på eller över 
egen kalkyl. Men efter det så köpte vi under. Så sådant är ju som sagt svårt att 
förutse, men på ett sätt kan man säga att vi gynnades av finanskrisen. 
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6. Analys 
Analysdelen utgår från strukturen i kapitel 4 där vi här i tur och ordning beskriver 
respektive beståndsdel utifrån våra egna åsikter. 

6.1 Referensobjekt och entreprenadformer 
Att ha ett bra referensobjekt verkar ha haft stor inverkan på Norra länken, då tänker 
vi specifikt på Södra länken som i flertalet aspekter påminner om Norra länken. Detta 
är givetvis inte alltid det enklaste då stora infrastrukturprojekt tenderar att i många 
aspekter vara väldigt unika, men att försöka hitta något likartat projekt bör vara 
något att sträva efter i bästa mån i framtiden. 

Trafikverket betonade även vikten av att de i arbetet med Norra länken till en väldigt 
hög andel använt samma arbetskraft genom hela projektet i jämförelse med tidigare 
stora infrastrukturprojekt, med andra ord att de haft en låg personalomsättning 
genom projektet. Detta har inneburit en effektivare arbetsgång som i sin tur lett till 
både kostnads- och tidsbesparingar eftersom information helt enkelt försvinner i takt 
med förändrad arbetskraft där mycket tid och energi krävs för att få ny personal 
involverad i projekt av denna stora omfattning. 

Vi skulle definitivt vilja se ett ökat fokus på att företagen skall hålla en låg 
personalomsättning genom hela projekten då vi är övertygade om att detta är en stor 
aspekt till att arbetet med Norra länken fortlöpt såpass bra. Detta genom 
incitamentsskapande morötter för att få folk att stanna genom hela projektet genom 
exempelvis bonusar för att slutföra projektet.  

6.2 Successiva kalkyler 
De successiva kalkylerna har varit ifrågasatta för sin brist på normativ kvantitativ 
data men representanter för Trafikverket inger trots det ett stort förtroende för dessa 
kalkyler. Att den sista successiva kalkylen visade en slutnota på 14 miljarder när 
slutsiffran sen visade sig landa på 10,7 miljarder tyder på att de inte är så särskilt 
exakta i sin kalkylering. Samtliga budgetar har klarat sig, men frågan är om 
Trafikverket själva i och med användandet av de successiva kalkylerna medvetet har 
budgeterat mer än vad de faktiskt trodde slutkostnaden skulle hamna på. Detta för 
att absolut inte överskrida budgeten, vilket Trafikverket historiskt (under Vägverket) 
fått väldigt mycket kritik för. I de successiva kalkylerna vid Norra länken ser vi ett 
väldigt stort spann i respektive beståndsdel i projektet där standardavvikelsen i 
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flertalet fall blir väldigt stor. Att ha ett såpass stort osäkerhetsintervall kan definitivt 
ifrågasättas, dock får vi inte glömma att tunnelbyggen är högst osäkra på grund utav 
den stora svårigheten att kartlägga de exakta förutsättningarna och riskerna som kan 
uppstå längs projektets gång. En följdfråga till detta är hur stort intervall som 
Trafikverket rimligtvis kan gardera sig med hänvisning till att det är ett komplext 
tunnelbygge, men den frågeställningen lämnar vi i nuläget obesvarad. 

Faktum är att projektets första successiva kalkyl som kom fram i samband med 
finansieringsöverenskommelsen år 2002 är den som överensstämmer bäst med den 
faktiska slutkostnaden. Längst projektets gång har projektets kalkylerade slutkostnad 
justerat uppåt där vi i slutändan tydligt kan se att den sista successiva kalkylen som 
gjorde år 2007 visar störst avvikelse från slutkostnaden med hela 3,5 miljarder. 

Med andra ord, detta visar snarare att Trafikverkets successiva kalkyler inte alls 
justeras väl, utan snarare tvärt om. Normalfallet borde rimligtvis vara att den sista 
kalkylen är den mest träffsäkra då förutsättningarna och riskerna är mycket bättre 
kartlagda, men vår fallstudie här visar att resultatet är helt tvärt om i detta avseende.  

Att alla kalkyler har klarat budget är i sig positivt, men det faktum att träffsäkerheten 
blir sämre längs projektets gång gör att vi starkt ifrågasätter tillförlitligheten med de 
successiva kalkylernas användning vid Norra länken. 

Att Trafikverket samtidigt framhåller successiva kalkylerna som en välfungerande 
metod gör oss än mer skeptiska då både vår egen studie och flertalet andra 
forskarstudier pekar ut brister med denna. 

Ett alternativ vi ser är att som grund för budgeten använda sig av kvantitativ data i 
form av traditionell kalkylering, och sedan för att lokalisera riskerna använda sig av 
successiv kalkylering. Någon slags hybrid av dessa två kalkyleringsmetoder.  

6.3 Scope Creep 
Vad som är kostnadsöverskridande och vad som är tillägg, eller vad som är ett helt 
annat projekt kan ibland vara svårt att särskilja. I fallet med den nya utformningen av 
trafikplatsen i Värtan insåg Stockholm stad att det skulle krävas en större trafikplats 
med tanke på Norra Djurgårdsstadens uppförande, vilket fördyrade arbetet med 
Norra länken. Detta är i våra ögon att ses som ett tilläggsavtal och ett fall av Scope 
Creep, men inte som ett rent kostnadsöverskridande. Däremot ser vi fallet med 
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sprinklerna som ett exempel på både Scope Creep och kostnadsöverskridande då 
dessa borde varit med i kalkylerna från början.  

6.4 Trafikverkets egen indexkorg 
Vid första anblick kan en ökning från finansieringsöverenskommelsens budget på 6,2 
miljarder till slutkostnaden på 10,7 miljarder ut som ett praktexempel av ett 
kostnadsöverskridande projekt. Men för att siffrorna skall vara jämförbara måste de 
relateras till prisutvecklingen, vilket kan skilja sig väldigt mycket på ett sådant här 
stort infrastrukturprojekt som sträcker sig över ett tidsspann på hela 12 år. 
Trafikverkets egna skräddarsydda indexkorg har under denna tidsperiod en markant 
utveckling i jämförelse med exempelvis de mer allmänt kända konsumentprisindex 
(KPI) och producentindex (PPI). Mest tydlig påverkan har den stora ökningen av 
betong vars prisnivå från 2002-2014 har en ackumulerad utveckling med hela 71 % i 
jämförelse med KPI som istället ökat med 15 %. 

 

Att Trafikverket använder sig av ett helt eget index där de mer eller mindre 
handplockar vilka index som de anser är mest relevanta för respektive projekt kan 
också vid första anblick verka häpnadsväckande. Men faktum är att det bör vara den 
mest korrekta metoden att använda då de beståndsdelarna i stora 
infrastrukturprojekt innehåller så många branschspecifika aspekter samtidigt som 
statistiken om indexjusteringen kommer direkt från SCB.  

6.5 Applicering av teorier och lagändringar 
Trafikverket beslutade vid slutandet av finansieringsöverenskommelsen år 2002 att 
använda 6,2 miljarder som budget istället för 6,5 miljarder, som de fick fram som den 
mest troliga slutkostnaden, se figur 2. Detta skulle kunna förklaras med de 
psykologiska aspekter som Bent Flyvbjerg nämner. Projektchefen Lars Lilja, som 
själv inte var med vid avtalsslutande, anser det troligt att det skett på grund av 
”strategic misrepresentation”. En annan tänkbar förklaring är optimism bias, detta då 
ingen av de vi pratade på Trafikverket kan hitta någon annan tänkbar förklaring. Att 
politiska beslut också kan leda till fördyrning ser vi i fallet med EUs införande av nya 
säkerhetsdirektiv. Men politiska beslut kan också leda till att besparingar, något som 
är än mer aktuell för Norra länken. Den lagändring som skedde och gjorde det möjligt 
att göra ingrepp i nationalparken sparade in hela 1 miljard kronor i jämförelsen med 
säkerhetsdirektivets fördyrning med det relativt lilla beloppet på 50 miljoner kronor. 
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Det skall dock nämnas att det inte endast var på grund av lagändringen utan också 
tack vare den nya teknik som kunde användas som tillsammans gjorde att en hel 
miljard sparades. Att Trafikverket blev tvungna att införa sprinklersystem skulle 
kunna vara ett tecken på att de tekniska utredningarna inte var tillräckligt välgjorda. 
Detta är dock svårt att fastställa. Finanskrisen som gjorde så att 
entreprenadkostnaden gick från att vara högt över budget till under, och 
lagändringen kring nationalstadsparken är båda två stora poster som Trafikverket 
inte har kunnat påverka men som haft stor positiv ekonomisk verkan för projektet. 
Detta ser vi som ett utfall av slumpmässig karaktär som inte går att förutse. 

Norra länken projekterades under 90-talet till att kosta ungefär 4 miljarder vilket 
skulle kunna vara ett exempel på Per Lundmans teori om att kostnadsöverskridande 
oftast sker i det inledande stadiet. Dock krävs det en djupare analys av projektet för 
att dra denna slutsats. En jämförelse mellan det projektet som projekterades på 90-
talet genom Dennispaketet och det projekt som senare började byggas tio år senare 
känns inte rättvis då projekten har fått helt olika utseenden. 

7. Slutsatser  
Några generella slutsatser går inte att dra då detta endast är en fallstudie på ett 
enstaka projekt. Men för att binda ihop alla beståndsdelar ser vi två utmärkande 
anledningar till varför Norra länkens budget höll sig så pass långt under budget.  

1) Ur ett såväl ekonomiskt som tekniskt perspektiv har Trafikverket kunnat dra 
nytta av de många erfarenheter som Södra länken gav. Med andra ord, ett så 
pass bra referensobjekt som Södra länken var, har varit till stor fördel vid 
arbetet med Norra länken.  

2) De successiva kalkylerna som Trafikverket tog fram längs med projektets gång 
har alla visat sig överstiga den faktiska slutkostnaden, vilket i sig är positivt. 
Däremot har kalkylernas träffsäkerhet längs projektets gång blivit sämre 
överensstämmande med den faktiska slutkostnaden. De successiva kalkylerna 
har därför visat sig vara ett ineffektivt sätt att beräkna slutkostnaden på vid 
Norra länken och vi ställer oss frågande på dess användningsområde. 
Kalkylerna har för oss framstått mer som ett sätt att öka sannolikheten för att 
komma under budget än att uppskatta slutkostnaden så nära som möjligt, 
något som måste särskiljas.  
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