
Finansiell 
riskhantering i 
stora projekt - Från 
exakta antaganden 
till insikt om 
osäkerheternas 
påverkan. 
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•  Kort om Trafikverket 

•  Förändringsarbete – Banverkets kalkylprojekt 

•  Trafikverkets kalkylprocess 

•  Kalkylprocessen i ett större sammanhang 

•  Uppnådda resultat  

•  Mina reflektioner 

•  Era frågor och reflektioner 

Dagens föreläsning 
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                    planerar för  
landets statliga infrastruktur 
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av 

transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 
luftfart 

Trafikverket ansvarar för byggande, drift och underhåll av 
statliga vägar och järnvägar 

Vi medverkar aktivt och tidigt i arbetet med regionala 
utvecklingsplaner, systemanalyser  
och samhällsplaneringsprojekt 

Vi knyter samman transportsystemet med den regionala 
och kommunala samhällsplaneringen  
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Övergripande organisation  

Totalt  
ca 6700 
anställda 

Ca 800 Ca 800 

Ca 900 

Ca 1500 Ca 2600 Ca 200 
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Nationella planen 2010-2021 

 Statlig ram 417 miljarder kr 
varav 395 mdkr anslagsmedel och 22 mdkr lånemedel 

Trafikslagsövergripande statlig ram 417 

Drift och underhåll av vägar 136 

Drift och underhåll av järnvägar 64 

Åtgärder för utveckling av vägar, järnvägar,  
slussar och farleder 217 

Tillkommer 65 mdkr i medfinansiering och 15,6 mdkr i banavgifter 
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Vem gör vad av myndigheterna? 

7 

  granskar beslutsunderlag, utvärderar 
åtgärder  och ansvarar för statistik.   utformar regler för alla fyra 

trafikslagen och kontrollerar 
hur de efterlevs, ger tillstånd 
(körkort och certifikat), 
registrerar ägarbyten, sköter 
trängsel- och fordonsskatt 

  ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart 
och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar  

bedriver flygledning för civilt och militärt flyg i 
Sverige samt ansvarar för säkerheten i och 
utvecklingen av svenskt luftrum. 

 ansvarar för säkerhet och 
framkomlighet till  

 sjöss samt för byggande, 
drift och underhåll av 

 sjöfartens infrastruktur 

 verkar för en 
 grundläggande  
 tillgänglighet i den 

 interregionala kollektiva 
persontrafiken genom bland 
annat upphandling av trafik. 
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Förändringsarbetet (Banverket) - Bakgrund  

Uttalanden från regeringen 

”…. bekymrad över att 
Banverket haft svårt att 
uppskatta kostnaderna för 
investeringsprojekten korrekt. 

 …. flera järnvägsbyggen blivit 
betydligt dyrare än beräknat. 
Detta kan få effekter för 
infrastrukturplaneringen och 
styrningen på både lång och 
kort sikt.” 

Infrastrukturminister 
Åsa Torstensson, 
Rallaren 9/2006 

”Banverket har gjort alla 
möjliga räknefel. Alla partier 
har nu sagt till att Banverket får 
lära sig att beräkna bättre.” 

Riksdagsman  
Erling Bager, 
Rallaren 7/2006 
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GD - om vikten av styrning av projekten och kalkyler 

”Banverkets styrelse har gett mig i uppdrag att … 
ta ett samlat och tydligare grepp om fördyringarna. 

… satt igång ett arbete med att utveckla 
Banverkets kalkylarbete, för att undvika 
överraskande fördyringar i framtiden … 

… i högsta grad en fråga om förtroendet för vår 
verksamhet bland beslutsfattare och allmänhet.” 

Pelle 
Granbom 

Bakgrund 
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Utvecklingsprojekt – Säkrare anläggningskostnadskalkyler 
Slutsatser från intervjuer i förstudien  

Kalkylfrågan  
är inte bara ett 

prissättningsproblem 

Bättre kommunikation vid 
överlämnande och 

beslutsfattande  

Förbättrad 
erfarenhetsåterföring 

Tidigare identifiering av 
externa intressentkrav 

Tydliggör regler och 
tillämpningar 

Enhetlig metod och mallar 

Påverka attityder och 
förhållningssätt 
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Snabba åtgärder 
•  Etablera grupper av projektexterna sakkunniga som granskar projekten 

•  Ensa och börja använda befintliga BV-gemensamma mallar, stöd och 

verktyg för kalkyler. 

•  Göra osäkerhetsanalys enligt metoden successiv kalkylering på större 

projekt. 

•  Ålägga projekt att ta fram obligatorisk förteckning över möjliga 
besparingsåtgärder (”cut-list”) och kortfattad osäkerhetsanalys. 

•  Utbilda 

Utv projekt - Säkrare anläggningskostnadskalkyler 
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Vad har vi gjort? 
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Trafikverkets kalkylprocess 
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Riskstyrningens kontext i Trafikverket  
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•  Den nya kalkylprocessen börjar bli en naturlig del i  
investerings- och verksamhetsstyrningsarbetet. 
(Åtgärdsplanen) 

•  Strukturerat osäkerhetsanalysarbete krävs av ledningen  
och börjar bli  en naturlig del i projektens arbete.  
(Tidiga skeden) 

•  Gemensam struktur för nedbrytning av projektkostnader  
ingår i ekonomimodellen. ”Kalkylblock” 

•  Övergripande analys av osäkerheter i långsiktig plan. 

•  Den gemensamma kalkylblocksstrukturen samt successivanalyserna har 
ökat lärandet i organisationen. 

•  Många projektledare upplever att de fått bättre förutsättningar att styra sina 
projekt, genom resultaten från successivanalyserna. 

Uppnådda resultat 
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•  De olika rutinerna för osäkerhets-, riskanalys samt 
verksamhetsstyrning inkl hantering av riskreserver måste samordnas 
och fastställas. Helheten sitter ännu inte ihop. 

•  Trafikverkets gemensamma arbetssätt och kultur måste ”landa”. 

•  Ytterligare utbildning i såväl osäkerhetsanalys, riskstyrning samt 
Trafikverkets verksamhetsstyrning måste genomföras 

•  Hjälpmedel för strukturerad, kvalitativ och lättillgängliga 
erfarenhetsdata ska utvecklas och införas. 

•  Fortsatt och intensifierad dialog med omvärlden om osäkerheterna i 
vår verksamhet. En förutsättning för att rätt kunna tolka våra underlag. 

Återstående arbete 



17 10-12-09 

Apropå riskreserver….i byggskedet 

Projektets 
slutkostnads- 
prognos 

Divisionens 
gemensamma 
riskreserv 

Produktionskalkyl/detaljbudget inkl påslag för 
mängdregleringar och Ä/T-arbeten, vid ett 
planenligt genomförande utan större störningar 

Projektets riskreserv = ekonomisk beredskap för 
identifierade osäkerheter med så hög sannolikhet 
för att de inträffar, att de tas med i prognosen. 

Identifierade osäkerheter med så låg sannolikhet 
att de inte tagits med i prognosen. Dessa 
kommuniceras kvartalsuppföljningen för att 
möjliggöra analys av riskexponeringen på 
distrikts-/divisionsnivå 

50%-
nivån? 

70-85%-
nivån ?? 
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•  Utan högsta ledningens fulla stöd – ”lägg ned” 

•  Nödvändigt att chefer får info/utbildning tidigt i förändringsprocessen.  

•  Osäkerhetsanalys och riskstyrningsarbetet måste ske i nära 
samarbetet med den kamerala delen av verksamhetsstyrningen. 
Ansvaret för riskerna får inte ”dumpas” i knät på projektledarna. 

•  I en stor organisation är det mycket viktigt att ta fram och använda en 
gemensam vokabulär för verksamhetsstyrningsarbetet. Detta är en 
förutsättning för ett bra lärande i organisationen. 

•  Vårt största problem har inte varit att sätta priserna, utan att förstå och 
acceptera osäkerheterna i projektens omfattning, innehåll och 
förutsättningar. 

•  Arbetet med attityder och värderingar får inte glömmas bort. 

•  Nu ser vi vissa projekt som blir billigare……………. 

Mina reflektioner om förändringsarbetet 
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•  Bra metod för att få en känsla för projektens risker och möjligheter. 

•  Ibland är ”resan mer värd än målet”. Tidig insikt om osäkerheterna.  

•  Analyserna är resurskrävande, vilket ofta ifrågasätts. Det gäller att nyttja 
metoden där den gör nytta. 

•  Problem att få ”rätt” kompetens till analysgrupperna, speciellt i samband 
med arbetstoppar (regeringsuppdragen). 

•  Många har svårt att acceptera att metoden inte ger direkt svar på vad 
olika etapper eller delar kostar samt hur stor riskreserv som behövs….. 

•  Beslutande chefer har ibland svårigheter att tolka och hantera 
kalkylresultatet. 

•  Se upp med avarter av metodens tillämpning.  

•  Många fallgropar –Bra kvalitet förutsätter god kompetens och erfarenhet 
om metoden. 

Mina reflektioner om successivprincipen 
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Andra viktiga beröringspunkter 

Prisnivå/index: 
Hur håller vi ordning på 
prisnivåförändringar i 
långa projekt? 

Hantering av 
projektportföljer: 
Hur osäkerhetsanalyseras 
större projektportföljer? 
Vilken riskreserv behöver 
Trafikverket? 

Vem ansvarar för 
olika osäkerheter? 
-  Konjunktur 
-  Råvarupriser 
-  Förändring av 

lagar och regler 
-  Ambition  

Kommunikation: 
Hur förmedlar vi osäkerheterna 
till olika intressenter?  

Osäkerhetsanalys av 
samhällsekonomiska nyttoeffekter 
och LCC-kostnader? 
Bör vi göra det och i så fall hur? 
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Era frågor och reflektioner? 
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Capgeminis slutsatser  - Granskning åtgärdsplanen 

•  Metodiken och dess arbetssätt har blivit väl emottaget i respektive organisation 

•  Merparten av projektledarna upplever att osäkerhetsanalyserna har gett ett bra 
resultat som underlag för åtgärdsplaneringen. 

•  De största fördelarna som projektledarna anger är: 
–  Bättre belysning av de största osäkerheterna i projektet. 
–  Projektorganisationen får en klarare samsyn över vilka hot och möjligheter 

som projektet står inför. 
–  Att det resultat med tillhörande osäkerhetsspann som kommer ut av 

analysen ger en bättre bild av den faktiska kostnaden för projektet. 

•  Metoden upplevs förvisso som den kräver mer resurser och administration 
jämfört med tidigare men att men att fördelarna uppväger dessa nackdelar. 

1 (2) 
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Capgeminis slutsatser  - Granskning åtgärdsplanen 

•  Capgemini Consulting anser att införandet av successivmetodiken är ett klart 
steg i rätt riktning för såväl Banverket som Vägverket. 

–  De moment som handledningar föreskriver har generellt sätt genomförts 

–  Metoden belyser osäkerheter på ett mer strukturerat sätt än tidigare 

–  Projektledarna tror på resultatet som kommit ut från analysen 

–  Detta sammantaget borde ge en bättre kvalitet i kalkylerna  

•  De förbättringsområden som har identifierats kan sammanfattas med att de 
strävar efter ökad standardisering och kontinuitet i arbetet med den successiva 
kalkyleringsmetoden. Detta kan ge en ytterligare förbättrad jämförbarhet, ökad 
transparens av osäkerheter samt högre tillförlitlighet i kalkyler uppnås. 

2 (2) 
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Kalkylarbetet styrs två krav: 
1.  Kvalitetssäkring 

 Nivå 1 – projekt >100 mnkr  fullständig osäkerhetsanalys 
 Nivå 2 – projekt 25-100 mnkr  förenklad osäkerhetsanalys 
 Nivå 3 – projekt <25 mnkr  kalkylgranskning 

2.  Dokumentation av fastställd anläggningskostnadskalkyl från resp skede 
 ska ske i en gemensam mall. Syftet med mallen är att säkerställa, kvalitet, 
 tillgänglighet och spårbarhet av kalkylresultatet och dess förutsättningar. 

För att uppfylla dessa krav måste kalkylarbetet genomföras enligt 
kalkylprocessen, vilken beskrivs i ett antal handböcker, mallar och checklistor.  

Minimikrav enl ledningsgruppens beslut 
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