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Sammanfattning 
 

Examensarbetet handlar om Trafikverkets tillämpning av LCC-kalkylering för 

projektering av kabelkanalisation inom järnväg. Bakgrunden är att Rejlers 

Sverige AB, via en uppdragsbeskrivning, fått ett krav av Trafikverket att 

motivera sina materialval enligt LCC-metod. Detta för att Trafikverket fått krav 

från EU att LCC-kalkyl ska genomföras. 

Arbetet ska resultera i en ökad förståelse och en enklare hantering av 

Trafikverkets krav på LCC-kalkylering för en konsult. Målet är att ge bra 

verktyg och underlag för ett smidigt och effektivt arbetssätt, som företaget kan 

använda vid projekt, där krav på LCC-analys krävs. 

Life Cycle Cost (LCC) är en typ av ekonomisk analys som används för att 

bedöma den sammanräknade kostnaden på ett systems livslängd. Bedömningen 

är ämnad att sänka kostnaden samt vara till grund när beslut tas för olika faser i 

ett systems livscykel. 

 

En LCC-kalkyl för kabelkanalisation har arbetats fram åt Rejlers Sverige AB. 

Den är ett första steg för att se hur LCC kan appliceras på kabelkanalisation. 

Mallen är utformad i Microsoft Excel 2016 och innehållet baseras på SS-EN 

60300-3-3 vilket är en europeisk standard för livstidskostnad. Resultatet av den 

mall som tagits fram är hur väl den uppfyller sitt syfte och inte den kostnaden 

som den får fram. 

Efter användning och arbete med LCC konstaterar vi att det är ett bra och 

grundligt sätt att ta fram fakta för användning till beslutsunderlag. Vi tror att 

detta är något som kommer att bli allt vanligare vid upphandling. 

Vår mall fungerade bra vid test på ett tidigare projekt men det finns behov av 

komplettering av vissa detaljer som rör projekt med specifika krav. Den är bra 

som grund för att kunna vidareutvecklas mot ett mer noggrant och 

användarvänligt verktyg. 



 

 IV 

Summary 
 

The work at the Swedish Transport Administration's implementation of the LCC 

calculation for the planning of cable ducts in the railway. The background is that 

Rejlers Sweden AB as a mission statement received a request by the Swedish 

Transport Administration to implement an LCC analysis on a project. 

 

This work will result in a better understanding and an easier handling of the 

Transport Administration's requirements for LCC calculation for the consultant.  

The goal is to provide good tool and basis for the smooth and effective working 

method that the company can use in projects where requirements for LCC 

analysis is required. 
 
Life Cycle Cost (LCC) is a type of economic analysis used to assess the 

combined cost of a system's life. The assessment is intended to lower the cost, 

and be the basis when making decisions for the various phases of a system's life 

cycle. 

 

An LCC calculation for ducting has been carried out for Rejlers Sweden AB. It is 

a first step to see how the LCC can be applied to ducts. The template is designed 

in Microsoft Excel and its content is based on EN 60300-3-3, which is a 

European standard for guidance - Lifetime Cost. The results of the model 

developed is how well it fulfills its purpose and not the cost that it may arrive. 

 

After use and work with LCC, we note that there is a good and thorough manner 

to provide facts for use in decision making. We think this is something that will 

become increasingly common in the procurement of major projects. 

 

Our model worked well when used on an old project but there is need for 

supplementation of certain details relating to project specific requirements. It is a 

good basis to move towards a more accurate and user friendly tool. 
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Abstract 
 

Examensarbetet handlar om Trafikverkets tillämpning av LCC-kalkylering för 

projektering av kabelkanalisation inom järnväg. Arbetet görs för Rejlers Sverige 

AB och syftar till att få fram ett verktyg för beräkning av LCC enligt de krav 

som ställs av Trafikverket, diskussion om huruvida tillämpning av metoden är 

användbar. 

 

Nyckelord: LCC, Trafikverket, järnväg, kabelkanalisation  
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Förord 
 

Vi har under våren 2016 gjort vårt examensarbete på Rejlers Sverige AB inom 

affärsområde Infra i Växjö. 

 

Ett stort tack går till vår handledare Kristian Persson, teamledare för team 

Kanalisation i grupp 5161 och Göran Ewing som är universitetsadjunkt på 

institutionen för fysik och elektroteknik på Linnéuniveristetet i Växjö. 

 

Handledningen som vi fått av ovannämnda har gjort denna kurs till vad vi skulle 

vilja beskriva som den mest givande och intressanta kursen under vår utbildning. 

 

Arbetet vi gjort har varit mångsidigt och gett oss en bra inblick i hur 

konsultarbete går till och även djupare kunskaper inom ekonomi och huruvida 

man kan använda sig av LCC-kalkylering som verktyg för bättre 

kostnadsöversikt och beslutsunderlag för framtida projekt. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till de personer som besvarat våra frågor på 

Trafikverket. Ett tack till de leverantörer som hjälp oss med priser och nyttig 

information. Slutligen tackar vi medarbetare på Rejlers för deras kunnighet och 

erfarenhet som de så gladeligen delat med sig av. Utan dessa personer hade inte 

detta arbete varit möjligt. 
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1 Introduktion 
 

Examensarbetet handlar om Trafikverkets tillämpning av LCC-kalkylering vid 

projektering av kabelkanalisation inom järnväg. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Bakgrunden för vårt examensarbete är Trafikverkets krav om att konsulten, vid 

projektering, ska motivera materialval enligt LCC-metod. Trafikverket har i sin 

tur krav från EU att LCC-kalkyl ska ingå i projekt. Rejlers vill via detta 

examensarbete ha hjälp att ta fram ett fungerande hjälpmedel för LCC-

kalkylering inom teknik för kabelkanalisation samt konkretisera Trafikverkets 

krav på LCC-kalkylering. 
 

1.1.1 Rejlers Sverige AB 
 

Rejlers är ett företag som har samlat konsulter med kompetenser i olika områden 

för att som koncern kunna ta på sig konsultuppdrag inom områden som industri, 

infrastruktur, energi samt bygg och fastighet. Rejlers är verksamma i Norden och 

deras arbetsområde sträcker sig från tidigt planeringsstadie till konstruktion och 

även projektledning. [1] 

 

 

1.1.2 Trafikverket 
 

1 april 2010 bildades Trafikverket som kom att ersätta Banverket och Vägverket. 

Det bestämdes att Trafikverket ansvarar för infrastruktur inom sjöfart, luftfart, 

vägtrafik och järnvägstrafik utgående från ett trafikslagsövergripande synsätt. De 

skall även svara på frågor och verka som konsulter för förvaltare inom 

infrastruktur samt leverantörer av tjänster inom området. [2] 

1.2 Syfte och mål 
 

Examensarbetet skall resultera i en ökad förståelse och enklare hantering av 

Trafikverkets krav på LCC-kalkylering för ett konsulterande företag. Målet är att 

ge ett bra verktyg som företaget kan använda vid senare projekt, där krav på 

LCC-analys efterfrågas. 

1.3 Avgränsningar 
 

Arbetet är avgränsat till endast kabelkanalisation. Arbetet riktar därför in sig på 

att skapa förutsättningar för medarbetare inom detta teknikområde.  
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2 Teori 
 

Arbetet kring järnväg är speciellt i det avseende att planering och utformning 

måste beaktas i ett långt tidsperspektiv vilket kräver erfarenhet i branschen och 

insikt i vad som komma skall. Vid t ex förläggning av kabelkanalisation så bör 

man dimensionera för framtida kabeldragning längs samma sträcka och tänka 

längre än vad nuvarande projekt sträcker sig.  

 

2.1 Kabelkanalisation vid järnväg 
 

Kabelkanalisation är ett samlingsnamn för förläggningsmaterial som man kan 

dra fram kabel i för att skydda den, förenkla ny förläggning och göra det smidigt 

ifall fler kablar behöver dras fram samma sträcka. [3] s.5 
 

Trafikverket är ansvariga för järnvägen och de krav som hör därtill vid 

förläggning av kanaler vilket medför att produkterna ska uppfylla de krav som 

ställs. 

 

2.2 Ekonomi 
 

I det här avsnittet tas ett par av begreppen upp som är berörda i arbetet följt av en 

kort beskrivning. 

 

2.2.1 Kalkylmetoder 
 

I en LCC sker utbetalningar vid olika tillfällen i form av underhåll och byten 

mm. Därför måste alla betalningar ränteberäknas för att kunna jämföras, 

eftersom penningvärdet förändras med tiden. 

Det finns flera olika tekniker för att använda ränteberäkning. I LCC 

sammanhang används nuvärdesmetoden. Där nuvärdesberäknas eller diskonteras 

alla betalningar med hjälp av kalkylräntan på följande sätt. [4] s.251  

 

 

Nuvärde = ∑ 𝑃𝑡 (1 + 𝑖)−𝑡T

t=0
   (Formel 2.2) 

 

Där: 

 

 Pt är betalningarnas storlek 

 𝑖 är kalkylräntan 

 t är tiden (1,2,3…T) 
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2.2.2 Kalkylränta 
 

Kalkylräntan varierar från företag till företag och är ett mått på 

förräntningskravet på det kapital som används vid investeringar. Den grundas i 

en jämförelse på avkastningar för alternativa placeringar. Man kan beskriva det 

som en procentsats för värdeökning av det kapital som investerats. [4] s.250 

 

 

2.2.3 Restvärde 
 

Man talar om ekonomisk och fysisk livslängd på en investering. Då den 

ekonomiska livslängden tagit slut kan en produkt fortfarande ha ett 

andrahandsvärde till följd av att den fysiska livslängden inte har gått ut. Det kan 

även vara så att andrahandsvärdet är negativt på grund av kostnader för 

nedmontering eller liknande. Restvärdet är därmed summan av andrahandsvärdet 

och kostnader som nedmontering. [5] s.305 

 

 

2.2.4 Inflation 
 

När man talar om inflation pekar man på en ökande allmän prisnivå. 

Uppkomsten av detta fenomen kan till exempel bero på att en centralbank 

trycker upp för mycket valuta eller att löner ökar till följd av förhöjd 

levnadsstandard. [6] 

 

2.3 Life Cycle Cost  
 

Life Cycle Cost (LCC) är en typ av ekonomisk analys som används för att 

bedöma den sammanräknade kostnaden för ett systems livslängd. Bedömningen 

är ämnad att sänka livscykelkostnaden samt ligga till grund när beslut ska tas för 

en eller flera faser i ett systems livscykel. Detta görs genom studier i tidiga 

skeden där olika alternativ i projekterings-, bygghandlings- och 

upphandlingsskederna på komponentnivå jämförs. 

Analysen tar med alla relevanta kostnadsfaktorer så som anskaffningskostnad, 

ägandekostnad och avskaffningskostnad. [7] 

Det är viktigt att identifiera kostnader som har stor påverkan på LCC eller som är 

av särskilt intresse för systemet. 

Nedan följer en generell beräkning av den totala kostnaden där det ska noteras att 

avskaffningskostnaden även kan vara ett restvärde. Det vill säga att det kan 

finnas ett andrahandsvärde på produkten. 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝐴𝑣𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔 kan alltså vara 

negativ. 

 

 

𝐿𝐶𝐶 =  𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝐴𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔 +  𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑Ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 +  𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝐴𝑣𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔 (Formel 2.1) 
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Genom ett exempel kan det tydligare visas hur en LCC analys kan användas för 

att fatta beslut om vilken produkt man ska välja. 

Ett företag funderar på att införskaffa ny belysning till sitt kontor. Man jämför 

två olika typer av belysning, LED och lysrör. En LCC analys genomfördes och 

resultatet blev följande. 

 

Tabell 2.1 Enkelt exempel på hur LCC kan tillämpas, alla värden är fiktiva 

 Alternativ 1 Alternativ 2 

 LED Lysrör 

Investeringskostnad  €                  100   €                           105  

Nuvärde energikostnad  €                  209   €                           523  

Nuvärde driftkostnad  €                    20   €                             15  

Nuvärde underhållskostnad  €                      5   €                                8  

   

Total kostnad  €                  334   €                           651  

 

 

Fig. 2.1 Enkelt exempel på hur LCC kan tillämpas, alla värden är fiktiva 

Diagrammet visar tydligt vilket alternativ som är att föredra. Energikostnaden är 

den faktor som gör att lysrören blir mer kostsamma. 

Denna analys är väldigt förenklad, i energikostnaden döljer sig många 

parametrar  så som utnyttjad effekt, drifttid, energiåtgång/år och elpris.  

 

Även om en LCC analys ger värdefull information för en upphandling så 

används den i begränsad utsträckning inom den offentliga upphandlingen. 

Det kan bero på att budgeterna inte sträcker sig över en lång tidsram. Därför 

försvåras arbetet med LCC och lösningar med lägst anskaffningskostnad 

favoriseras. Osäkerhet vid val av kalkylränta och hur den påverkar 

diskonteneringen av framtida kostnader kan även vara en orsak till en mindre 

användning av LCC. [8] 

€ -
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€ 200 

€ 300 

€ 400 

€ 500 

€ 600 

€ 700 

1 2

Kostnadsfördelning

Nuvärde underhållskostnad
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Investeringskostnad
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2.3.1 Cost Breakdown Structure 
 

Cost Breakdown Structure (CBS) är en metod för att, som namnet antyder, bryta 

ner alla kostnader i mindre kategorier för att få en överblick på hur kostnaden 

fördelas över olika moment. Nedbrytningen ska underlätta helhetsperspektivet 

samt påvisa faktorer som påverkar kostnaden. [9] s.28 

En CBS bör visa på följande karaktäristiker: 

 

1. Samtliga kostnader över livstiden ska tas med och kunna identifieras i 

strukturen. 

 

2. Kostnadsfaktorer och kategorier i diagrammet ska vara lätta att förstå och 

identifiera. 

 

3. Kostnader ska vara nedbrutna till den nivån att kostnaden kan användas 

vid utveckling och förbättring med avseenden på olika aspekter. 

 

4. Kostnadskategorier ska formuleras så att det vid analys på ett mindre 

område fortfarande är lätt att förstå och inte kräver sammanhang med 

andra kategorier. 

 

5. Kostnadskategorier ska kodas så att kostnader kan separeras beroende på 

kostnadstyp. 

 

6. När en CBS är anpassad för t ex ett företag så ska diagrammet vara 

kompatibelt med företagets arbetssätt och dokument. 

 

Den totala kostnaden för ett system är inte alltid synlig. Problemet kan 

visualiseras i figuren nedan. Alla kostnader ska tas i beaktning, inte bara 

anskaffningskostnaden. Ofta är kostnader felaktigt applicerade, då de inkluderas 

i fel kategori. T ex. rörliga och fasta kostnader förväxlas med varandra. [9] s.125 

 
Fig. 2.2 Problemet med att alla kostnader inte är synliga. Bildkälla [9] s.124 
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2.3.2 Investeringskostnader 
 

Investeringskostnader är ett begrepp som sammanfattar kostnader i början av 

projektet. Man kan säga att det är kapitalet som man lägger in för att systemet 

ska vara klart att köra. Exempel på investeringskostnader kan vara inköp av 

materiel, kostnader för löner eller maskinhyra etc. i samband med installation 

och förundersökningar eller annan förberedning. [5] s.304 

 

 

2.3.3 Drift- och underhållskostnader 
 

Till skillnad från investeringskostnader så finns det även kostnader för att hålla 

systemet igång. Dessa kallar vi drift- och underhållskostnader och kan inbegripa 

kostnader för drift i form av energi och bränsle, eller löner för tjänster som 

arbetar med rutinarbete i samband med systemet. Under projektering bör 

planering för underhåll och drift utföras kontinuerligt för bästa resultat. [10] 

 

 

2.3.4 Användning av resultat 
 

Livscykelbedömingar används främst för att motivera beslut om tekniska val. 

Den ska också visa vilka beslut som är viktiga för att minska totalkostnaderna 

samt identifiera risker som kan ge höga totalkostnader. Detta beskrivs i bilaga till 

uppdragsbeskrivning E3.01 Allmänt. 

 

Resultaten ska redovisas med totala kostnader samt skillnader mellan olika 

alternativ. Detaljnivån ska vara så pass tillräcklig för att fånga skillnader i LCC-

kalkylen för de olika alternativen.  
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2.3.5 Känslighetsanalys 
 

Precis som alla andra investeringskalkyler är LCC ett sätt att räkna på något i 

framtiden och med det tillkommer parametrar som tillför osäkerhet i kalkylen. 

Därför är det bra att komplettera kalkylen med en känslighetsanalys som påvisar 

de största osäkerhetsfaktorerna.  

Vilka parametrar man väljer att studera kan variera från projekt till projekt 

beroende på vad som uppskattas ha mest inverkan. Här nedan följer ett par 

exempel på vad en känslighetsanalys kan innehålla: [11]  

 

 Kalkylränta 

När man väljer att studera kalkylräntan så brukar man jämföra en ränta 

som är noll eller högre än den angivna räntan mot den angivna räntan. 

Det gör man för att se huruvida den totala kostnaden påverkas.  

 

 Driftskostnader 
Vid känslighetsanalys av driftskostnader är det just hur påverkbara 

priserna under systemets livslängd är och hur olika alternativ kan 

motverka känsligheten. Som ett exempel kan man tänka sig att elpriset 

kraftigt under livstiden höjs och påvisa att ett mer energisnålt system 

hade varit mer lönsamt. 

 

 Restvärde 

Restvärde är en parameter som är väldigt svår att räkna på och har många 

faktorer som kan spela in vilket gör den till en stor osäkerhet i analysen. 
 

Även då känslighetsanalysen är ett bra sätt att belysa risker i beräkningar ska 

man inte låta den ligga till grund för beslutsfattande då den jobbar med att spegla 

bästa och värsta scenario. [11] 
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3 Metod 
 

Vid arbete med projekt som har begränsade resurser inom en viss tidsram så är 

det viktigt att vid ett tidigt skede ha klart vilka mål som ska uppnås och på vilken 

nivå av ambition arbetet ska lägga sig på. Detta leder ofta till att man inte kan ta 

med alla kostnader i modellen då tiden inte räcker till och även att man ibland 

inte får tillgång till all data och får arbeta med egna uppskattningar. 

 

Metodiken i insamling av priser och produktinformation baseras på information 

hämtad från återförsäljare och distributörer av berörda tjänster via mail och 

telefon. Urvalet av material är baserat på riktlinjer från Rejlers om vilka 

produkter som vanligtvis används vid deras projekt. Då det kan finnas flera 

återförsäljare med olika inköpsavtal av vissa produkter bör man ha i åtanke att 

det kan påverka LCC-kalkylens resultat. 
 

I det här kapitlet beskrivs delmomenten och motiveringar för att ge en inblick i 

hur arbetsmetoden för arbetet är uppbyggt. Det ska klargöras att en kalkyl har 

svårt att återspegla verkligheten till fullo utan ger en överskådlig bild på 

resultatet med mest relevanta kostnadsfaktorerna. 

3.1 Förberedelser 
 

Först påbörjade vi efterforskning om LCC och framtagning av material som 

kunde vara till hjälp för arbetet, så som litteratur, standarder och material från 

Rejlers. För att få en bild av hur ett projekt brukar se ut och vilka material som 

vanligtvis innefattas togs det del av tidigare projekt ihop med handledaren. Detta 

gjordes för att kunna förbereda inför samtal med återförsäljare angående 

prisuppgifter och information om produkter som Rejlers efterfrågade i kalkylen. 

 

Med upplägget klart och med en mer klar bild av vad som skulle göras 

upprättades en tidsplan och vilka mål som skulle uppnås inom tidsramen för 

examensarbetet. 

3.2 Kontakt 
 

Information hämtades med hjälp av kontakt med Trafikverket och återförsäljare 

via telefon och mail. Detta beskrivs mer utförligt i avsnitten nedan.  

 

3.2.1 Trafikverket 
 

Den största svårigheten med arbetet var att få information om eventuella 

speciella krav vid applicering av LCC på projekt vid järnväg av Trafikverket. 

Då detta är väldigt nytt inom branschen och få personer innehar kunskapen så 

var det problematiskt att hitta någon som kunde svara på vad som gäller vid 

järnväg och inte minst vid kabelkanalisation som arbetet inriktar sig mot. 

Många personer rådfrågades för att kunna ge en uppfattning om vad Trafikverket 

ville få ut av kalkylen, mer om detta i avsnitten resultat och analys. 
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3.2.2 Återförsäljare 
 

Återförsäljare kontaktades via telefon för beskrivning av arbetet och ändamål. 

Efter överenskommelse på telefon tillskickades de ett mail med beskrivning på 

vilka produkter och vilken information som var intressant för arbetet. Det som 

efterfrågades på produkterna var i första hand pris, livslängd, dimensioner, 

avskaffningskostnad och eventuella underhållskrav. Kontakt togs med följande 

återförsäljare och tillverkare: ST ERIKS, Melbye Skandinavia, Elektroskandia 

Sverige AB, Segermo entreprenad AB och Uponor. 

 

3.3 Omarbetning av data med hjälp av krav 
 

Med information från kontaktade leverantörer kunde data extraheras med hjälp 

av riktlinjer på vad vi vill åstadkomma med kalkylen samt krav från stadgar och 

trafikverket. Detta för att fastställa vad som är relevant och ska användas i 

beräkningarna t ex pris, underhållskrav, avskaffningskostnad. 

 

En Cost Breakdown Structure skapades utifrån information som erhållits från 

återleverantörer och Rejlers angående arbetssätt. 

 

 
 

Fig. 3.1 CBS för kabelkanalisation 

 

Överst är totalkostnad som i detta arbete består av investeringskostnaden som 

grenas ut i förläggning och produkter. 

Förläggningskategorin är arbetet vid installation och består här i löner och 

material. Material förgrenas ytterligare i fyllnadsmaterial och maskinkostnad 

som i sin tur delas upp i bränsle och hyra.  
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Produktkategorin är betydligt enklare och är här nedbruten i frakt och inköpspris, 

där frakt är transportkostnader av produkter och inköpspris är priset på 

produkterna som är beställda. 

Denna CBS är en relativt enkel modell gentemot vad man brukar stöta på i andra 

sammanhang och det beror på att området det här arbetet inriktar sig på blir 

ganska enkel i ett LCC-perspektiv och för ambitionsnivå. 

 

3.4 Test av mall på verkligt projekt 
 

Vid test av mallen på ett projekt så tillhandahölls en mängdförteckning för  

projekt Citybanan i Stockholm.  

 

Mängdförteckningens uppbyggnad bestod av material listat i sort och kvantitet 

som skulle användas. Det var även beskrivet hur materialet skulle förläggas 

enligt typ-ritningar samt gräv och fyllnadsspecifikationer. Arbeten som rensning 

av kanaler, rivning av befintlig anläggning samt av- och pålockning är även det 

listat i mängdförteckningen på arbete som behöver utföras. Är det något speciellt 

som behövs ta i beaktning vid något arbete eller procedur så nämns även det i 

mängdförteckningen. 

 

Vad gällande test av mallen så användes mallen som är beskriven i Kapitel 4 och 

vad gäller resultat så återkommer det i Kapitel 5 samt Kapitel 6. 

 

  



 

 12 

  



  
 

13 
 

4 Framtagning av LCC kalkyl för kabelkanalisation 
 

En LCC kalkyl för kabelkanalisation har tagits fram åt Rejlers Sverige AB. Den 

är ett första steg för att studera hur LCC kan appliceras på kabelkanalisation.  

Mallen är utformad i Microsoft Excel 2016 och innehållet baseras på SS-EN 

60300-3-3 vilket är en europeisk standard för livstidskostnad. Utöver det har 

även trafikverkets bilaga till uppdragsbeskrivning (Bilaga E3.01 Allmänt) tagits i 

beaktande. Den beskriver Trafikverkets syfte med LCC samt hur resultatet ska 

redovisas. Trafikverket har även tillhandahållit hjälpmedel i form av exempel på 

LCC kalkyler. 
 

Med hjälp från Rejlers kunde de produkter som inte används för 

kabelkanalisation sorteras ut. Priserna kommer från återförsäljare och tillverkare 

omnämnda i avsnitt 3.2.2. 

 

Mallen innehåller följande faser/kostnader: anläggning, underhåll, utbyten och 

restvärden. Den innehåller inte; driftintäkter samt finansiella kostnader. Sådana 

kostnader kan tas med vid en mer heltäckande mall över livscykelkostnader som 

tar med mer än bara kabelkanalisation. 

Nedan beskrivs mallens uppbyggnad samt hur det är tänkt att den ska användas. 
 

4.1 Mallkarta 
 

Figuren nedan beskriver hur kalkylen är utformad. Den är uppdelad i tre delar, 

inmatning, beräkning och utdata. All data matas in under inmatning sedan går 

det in i ett mellanlager, datakonsolidering. Därifrån hämtar beräkning sina data. 

Detta redovisas sedan under utdata. 
 

 
Fig. 4.1 Mallkarta för LCC kalkyl 
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4.2 Datainmatning 
 

Det är under inmatning all data matas in. Den är i sin tur uppdelad i 

datainmatning och generella antaganden. Datainmatning innehåller information 

om produkterna som ska användas, medan generella antaganden omfattar 

tidsperspektiv och de ekonomiska aspekterna. 

 

Varje ny produkt får ett unikt rad-id detta är för att programmet ska kunna ta 

hand om varje produkt. Denna sida innehåller även information som inte är aktiv 

i beräkningen vilket ska göra det enklare att identifiera vilka produkter som ska 

vara med i kalkylen. 

De flesta produkter som används för kabelkanalisation är redan inlagda med all 

information men det finns möjlighet att expandera listan. 

 

Totalt kan tre stycken scenarier jämföras. Scenario ett ska ses som basscenario 

vilket de andra jämförs mot. Scenario tre är inte lika detaljerad som de två första. 

Mer om det i generella antaganden. 

 

Figur 4.2 är en skärmdump från kalkylen som tydligare visar vilka delar som 

ingår och hur de ska fyllas i. 

 

 

 

 
Fig. 4.2 Skärmdump från fliken "Datainmatning" 

 

I de färgade kolumnerna skrivs mängden för produkten in. Det kan t. ex. vara 

antal meter av en viss kabelränna eller hur många brunnslock som ska vara med. 

En större och tydligare bild finns att hitta i bilaga 1. 

 

Den viktigaste datan som måste fyllas i är mängd, pris/enhet och livslängd 

eftersom de är aktiva i beräkningen. Mängd och pris/enhet är en del av 

anläggningskostnaden medans livslängden används i restvärdesberäkningen.  



  
 

15 
 

4.3 Generella antaganden 
 

Under fliken för generella antaganden, se bilaga 2, samlas data från 

datainmatning efter bearbetning i beräkningsfliken och sammanställs som 

inköpspris. 

För att det ska vara möjligt att räkna ut LCC måste vissa förutsättningar finnas. 

Dessa är basår för beräkningen, tidshorisont för drift, kalkylränta, driftstart och 

inflation. Detta är information som antingen tillhandahålls vid 

uppdragsbeskrivning eller finns att tillgå vid den tidpunkten. Här nedan följer 

beskrivningar för rubrikerna på kostnadsindelningen för fliken Generella 

antaganden. 

 

4.3.1 Förutsättningar 
 

Under den här rubriken skriver man in förutsättningar för kalkylen som ligger till 

grund för beräkningar, se figur 4.3. Information som fylls i är: 

 

 Basår för beräkningen 

Här fyller man i året för när LCC-kalkylen utförs. 

 

 Tidshorisont för drift 

Här fyller man i beräknad tid för vilken anläggningen eller systemet ska 

vara i drift. 

 

 Diskonteneringsränta 

Detta är samma sak som kalkylränta och den tillhandahålls i vårt fall av 

Trafikverket och fylls i här. 

 

 Driftstart 

Här fyller man i året som projektet ska starta. 

 

 Inflation 

Här fyller man i gällande inflationspåverkan angivet i procent. 

 

Förutsättningar Scenario 1 

    

Basår för beräkningen: 2016 

    

Tidshorisont för drift (år): 60 

    

Diskonteneringsränta (%): 4,0% 

    

Driftstart (år): 2020 

    

Inflation (%): 2% 
Fig. 4.3 Förutsättningar scenario 1 
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4.3.2 Anläggningskostnader 
 

Under den här rubriken beräknas total anskaffningskostnad, se figur 4.4, genom 

att man lägger ihop inköpspris, vilket beräknas utifrån valda produkter under 

fliken ”Datainmatning”, och installationskostnad. Installationskostnad beräknas 

genom att man fyller i följande: 

 

 Total pris för rivning av befintlig anläggning 

Här fyller man i kostnad för eventuell demontering av befintlig 

anläggning som behöver tas bort innan projektet. 

 

 Total pris för rensning av kabelrännor 

Här fyller man i kostnad för rensning av kabelrännor om detta behöver 

göras för projektet. 

 

 Total pris för av- och pålockning 

Här fyller man i kostnad för av- och pålockning om detta behöver göras 

för projektet. 
 

 Grävning 

Här fyller man i antal meter som behöver grävas för projektet. Detta 

räknas ihop med maskinkostnad och lön för anläggare enligt formel 4.2 

för att ge en kostnad på installationen. Lön och maskinkostnad är lätta att 

uppdatera med gällande priser genom att fylla i motsvarande celler.  

 

Anläggningskostnader   

    

Total pris för rivning av befintlig anläggning                                                         -   kr  

    

Total pris för rensning av kabelrännor                                                         -   kr  

    

Total pris för av- och pålockning                                                         -   kr  

    

Grävning (m) 6000 

    

Maskinkonstnad (kr/tim)                                                     980 kr  

    

Anläggare lön (kr/tim)                                                  380 kr  

    

Inköpspris                                                2 437 823 kr  

    

Installationskostnad                                                   897 600 kr  

    

Total Anskaffingskostnad                                                 3 335 423 kr  
Fig. 4.4 Anläggningskostnader scenario 1 
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4.3.3 Underhåll och byten 
 

Under den här rubriken beräknas kostnader för underhåll och byten, vilka kan ses 

som projektets driftkostnader. Totalkostnaden får man genom att lägga ihop 

utbyteskostnader och underhållskostnader, båda beräknade i nuvärde, se figur 

4.5. Följande kostnader fylls i: 

 

 Utbyteskostnad per år 

Här fyller man i eventuella utbyteskostnader som beräknas uppkomma 

under systemets livstid. 

 

 Underhållskostnad per år 

Här fyller man i eventuella underhållskostnader som beräknas uppkomma 

under systemets livstid. 
 

Underhåll och Byten   

    

utbyteskostnad per år                                       5 000 kr  

    

underhållskostnad per år                                       7 000 kr  

Total underhålls och utbyteskostnad, Nuvärde                                  271 482 kr  
Fig. 4.5 Underhåll och Byten scenario 1 

 

4.3.4 Övrigt 
 

Här finns möjlighet att komplettera kalkylen med mer kostnader som beräknas 

tillkomma men som inte ges stöd för i mallen, se figur 4.6. Dessa kostnader 

matas in under ”Övrigt, diskontenerad” och ska då vara nuvärdesberäknade.  

Här visas även restvärde för produkter som används i LCCn. Restvärdet räknas 

ut genom en linjär avskrivning och detta förklaras tydligare i kapitel 4.3.2. 

 

Övrigt   

    

Restvärde, Inflation + discounted -                                281 410 kr  

    

Övrigt, diskontenerad                                              -   kr  

    
Fig. 4.6 Övrigt scenario 1 

4.3.5 Summa Nuvärde 
 

Här visas totalkostnaden i nuvärde utan restvärdet inberäknat, se figur 4.7. 

Denna information går även att utläsa under fliken resultat. 

Summa nuvärde             3 888 315 kr  
Fig. 4.7 Summa nuvärde scenario 1 
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4.3.6 Datakonsolidering 
 

Den här fliken agerar mellanlagring av datan för att underlätta våra beräkningar i 

mallen. Den har inget annat direkt syfte och är oväsentlig för användaren i 

bemärkelse av översikt eller information. 

4.4 Beräkning 
 

Det sker en beräkning för varje scenario under flikarna beräkning 1 och 2. 

Scenario tre är mycket enklare utformat så dess LCC beräknas under Generella 

antaganden. Där anger användaren själv den totala anläggningskostnaden. 

Beräkningarna är uppdelade i tre större kategorier, Anläggningskostnader, 

underhålls- och utbyteskostnader samt restvärde. 
 

 

4.4.1 Anläggningskostnader 
 

Anläggningskostnader utgör den totala anskaffningskostnaden vilket i sin tur är 

investeringen i projektet. 

Inköpspriset räknas enkelt ut genom att mängden multipliceras med pris per 

enhet. 

 

 
Fig. 4.8 Skärmdump från kalkylen där det totala inköpspriset räknas ut 

För att erhålla den totala anskaffningskostnaden måste även 

installationskostnaden beräknas. Prisuppskattningen görs med hjälp av 

information hämtad från en entreprenör som jobbar med järnvägs- och 

infrastrukturprojekt. Meterpriset för installationen tas fram på följande sätt: 

 

Först beräknas tid per meter multiplicerat med antal meter som ska grävas för att 

få tiden för hela arbetet. 

 

𝑇 = 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑔𝑟ä𝑣𝑑 × 𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 (Formel 4.1) 

 

Sedan tas de andra faktorerna med och beräkningen för installationskostnaden 

blir således: 

 

𝑃𝑟𝑖𝑠/𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = (𝑇 ×
𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛ℎ𝑦𝑟𝑎

ℎ
) + (𝑇 ×

𝑙ö𝑛

ℎ
× 2) + (𝑇 ×

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

ℎ
) 

(Formel 4.2) 

 

Där antalet arbetare uppskattas till två personer samt materialkostnader omfattar 

fyllnadsmaterial mm. 

Den totala anskaffningskostnaden blir då alla delarna adderat med varandra. 
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4.4.2 Restvärde 
 

En estimering av restvärdet på kabelkanalerna görs genom en linjär avskrivning. 

Därför är det viktigt att veta produktens livslängd. 

Restvärdet för alla produkter summeras för att sedan nuvärdesberäknas med 

hjälp av formel 2.2. Inflationen på penningvärdet tas även i beaktning. 

 

4.4.3 Underhålls- och utbyteskostnader 
 

Dessa kostnader fylls i form av uppskattad kostnad per år under Generella 

antaganden. Datan tas sedan genom beräkningsbladet för respektive scenario och 

omräknas till nuvärde utifrån kalkylränta och tidshorisont för drift enligt formel 

2.2 under avsnittet kalkylmetoder. 

 

4.5 Resultat 
 

Under denna flik redovisar vi resultat för de olika scenarierna på ett överskådligt 

sätt. Detta för att personen som jobbar med mallen lätt ska kunna få ut 

information som är relevant för vad som undersöks, detta kan ses i bilaga 3. 

 

  

4.5.1 Redovisning av resultat 
 

Upplägget i resultatfliken är så att resultaten i de tre scenarierna jämförs. De är 

uppdelade i anläggningskostnad, underhållskostnad, restvärde samt övriga 

kostnader. För anläggningskostnader och underhållskostnader visas även 

procentuellt hur stor skillnaden är mellan scenario 2 och scenario 1 samt scenario 

3 och scenario 1. Under tabellen finns ett diagram för att illustrera skillnader på 

olika kostnaders inverkan på sammanlagda kostnader för de tre scenarierna. 

 

 
Fig. 4.9 Redovisning av resultaten för de olika scenariona 

Två tårtdiagram presenterar vad som är de stora kostnadsbidragarna i 

anläggningskostnader för scenario 1 och 2. Då scenario 3 är förenklad så fanns 

inget behov att gå in något närmare på de kostnaderna. 
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Nuvärde för olika perioder på de olika scenarierna visas i ett diagram för att  

påvisa kostnadsökningen.   

Mallen innehåller tre tårtdiagram och ett stapeldiagram som representerar varje 

scenarios sammanlagda kostnader för att visa procentuellt och visuellt vilka 

kostnadsbidragen är. Dessa går att se i bilaga 3 

 

 

4.5.2 Känslighetsanalys 
 

Under den här fliken utför vi två stycken känslighetsanalyser på våra tre 

scenarier. Detta för att testa känsligheten hos de två parametrarna kalkylränta 

och förändring i driftskostnad. 

 

 
4.5.2.1 Kalkylräntans påverkan 

 

Vid känslighetstest av förändring i kalkylräntan granskades drift- och 

underhållskostnader då det är dessa som berörs av förändring vilket sedan berör 

total LCC. 
 

 
Fig. 4.10 Påverkan av förändring av kalkylränta 

 

Som man kan se i diagrammet finns de tre scenarierna representerade i varsin 

färg och sträcker sig fram till 10% på den liggande axeln. Detta justeras av vår 

angivna kalkylränta i ”Generella antaganden” och plottar hur kostnaden 

förändras när kalkylen går från noll upp till den kalkylränta som är satt. I detta 

fall var den 10%.  
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4.5.2.2 Driftkostnadsökningens påverkan 

 

Den andra känslighetsanalysen som valdes visar på hur den totala 

livstidskostnaden påverkas av ökning i driftkostnader under livstiden. 
 

 

 

 
Fig. 4.11 Påverkan av ökning i driftkostnader i procent av totala kostnaden. 

 

Det man ser i det här stapeldiagrammet är hur många procent den totala 

livstidskostnaden skulle öka om driftkostnader ökade med 20% under livstiden. 

Därav kan man se hur känsligt varje scenario är utifrån dessa förändringar. 
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5 Resultat och analys 
 

I det här avsnittet beskrivs resultat på användandet av kalkylen och en 

sammanställning av vad som gäller specifikt vid tillämpning på 

kabelkanalisation vid järnväg. 
 

5.1 Krav från Trafikverket 
 

En person på Trafikverket som kontaktades var Arne Nissen. Han har avlagt 

doktorsexamen i utveckling av Life Cycle Cost Modell och analyser för 

spårväxlar och korsningar. 

 

Enligt honom och andra på Trafikverket existerar inga krav specifikt för LCC 

analys vid kabelkanalisation utan man får se på allmänna regler för LCC analys 

och vad Trafikverket frågar efter i uppdragsbeskrivningen. 

 

Det Arne Nissen påpekade var att avgränsningar är väldigt viktigt och att tydligt 

visa vad som tas hänsyn till samt vad som inte tas med i LCC analysen. 

 

Trafikverket skriver i ”bilaga till uppdragsbeskrivning E3.01 allmänt” att ”alla 

förändringar, ny- och reinvesteringar i anläggningen utförs ur ett LCC perspektiv 

med målsättning att minimera livscykelkostnaderna.” 

 

Från bilagan till uppdragsbeskrivningen kan man läsa att man får använda valfria 

hjälpmedel vid LCC analys och vid redovisningen ska följande data redovisas: 

 

 Investeringskostnad omräknat till basåret 

 

 Underhållskostnad under kalkylperioden nuvärdesberäknad till basåret 

 

 Underhållskostnaden under kalkylperioden omräknad till årskostnad för 

basåret 

 

 Parametrar vilka man tagit hänsyn till eller valt att utelämna från 

beräkningar 

 

Genom Ferid Vänerklint, som är medarbetare på Rejlers, fick vi reda på att 

Trafikverket håller på med en utredning där de tar fram riktlinjer på hur LCC 

analys ska tillämpas inom järnvägen samt dokument för ”strategi för 

anläggningens livskostnad”. Det är tänkt att den skall vara klar hösten 2016 och 

sedan ligga till grund för framtida projekt. 
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5.2 Mallapplicering 
 

 

Resultatet av appliceringen i detta arbete, då en generell mall tagits fram, blir hur 

väl den uppfyller sitt syfte och inte priset den får fram. 

 

Vid granskning av hur väl den fungerade mot mängdförteckningen så är det inga 

problem med att fylla i materialmängd. Några produkter fanns inte 

implementerade i mallen men kan enkelt kompletteras i fliken Datainmatning på 

mallen när pris på dem är hämtat. 

 

Vad gäller arbeten som rensning av kanaler, rivning samt av- och pålockning så 

finns inga priser färdiga i mallen. Det har lösts genom särskilda celler i fliken 

Generella antaganden på mallen för ifyllning vid projektering. På samma flik 

finns även möjlighet att fylla i för alternativa arbetskostnader under övrigt samt 

för grävningskostnaden. 
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6 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuterar vi vilka uppfattningar vi har fått av arbetet, vilka 

parametrar som spelat in, vad dessa effekter har lett till och vad som kunde gjorts 

bättre. 

 

6.1 Trafikverkets krav 
 

Vid kontakt med Trafikverket för att få fram information om vad de vill få ut 

från en LCC på kanalisering, ett område som i ett LCC-perspektiv är relativt 

enkelt, så var det ingen som direkt kunde svara på frågan. Även när vi frågade 

om särskilda krav på LCC för just kabelkanalisation vid järnväg var det många 

frågetecken och istället hänvisades vi till uppdragsbeskrivningen och bifogad 

bilaga till uppdragsbeskrivning. 

 

Uppfattningen vi fick, vilken även styrktes av diskussion med medarbetare på 

Rejlers, var att Trafikverket genom att ange krav på LCC i 

uppdragsbeskrivningen får in redogörelser från konsulterna för materialval enligt 

LCC-metod. De lägger ut ansvaret för redovisning av LCC-kalkylering på 

konsulterna. 

 

Efter det att vi inte fått något direkt svar om varför Trafikverket vill ha LCC tror 

vi att de vill ha det för att ha en möjlighet att jämföra olika ekonomiska alternativ 

på ett smidigt sätt efter att de fått kostnadsförslag från konsulterna. 
 

6.2 Vår tillämpning 
 

Vi har nämnt att kabelkanalisation är relativt enkelt i ett LCC-perspektiv och vi 

vill diskutera varför.  

 

Anledningen är att det inte uppkommer några direkta drift- och 

underhållskostnader på kabelkanalisation. Detta är en anledning till varför vi vill 

få fram från Trafikverket vad de vill ha ut av LCC’n då drift- och 

underhållskostnader i vanliga fall utger en markant del av totalkostnaden i en 

LCC.  

 

Det ska dock tilläggas att det kan hända att man byter ut kabelkanalisation efter 

att den tagit skada av utomstående faktorer ofta baserad på mänsklig faktor. 

Dessa kostnader är små i sammanhanget och påverkar LCC’n väldigt lite, men 

det är möjligt att komplettera LCC’n med detta i kalkylen om så önskas.  
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6.3 Val av priser 
 

Valet av avgränsningar är grundade i ambitionsnivå på arbetet och 

tidsbegränsningen för att hinna bli klara i tid.  

 

Vi har valt produkter utifrån vad Rejlers har efterfrågat i kalkylen men är 

medvetna om att det kan finnas andra återförsäljare på samma produkter som 

skiljer i pris. Åter igen hänvisar vi till att tid inte fanns för att evaluera alla 

produkter liknande på marknaden. De vi har tagit fram anser vi vara fullgoda till 

syftet och utgör en bra prisgrund. 

 

 

6.4 Mallapplicering 
 

Vid applicering av mallen tyckte vi att mallen var väldigt användarvänlig och 

enkel vid materialinmatning. Vid just det projekt vars mängdförteckning vi 

arbetade mot var det ett par produkter som inte inkluderades i mallen men det 

var något vi räknade med. Därför har arbetet med mallen mycket handlat om att 

göra det smidigt att komplettera med nya produkter och priser samt 

uppdateringar. 

 

Vad gäller pris för olika arbeten så har endast priset för grävning tagits med. Det 

beror på att det är det enda som vi hann få pris på. Även det kan enkelt 

kompletteras i framtiden. 
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7 Slutsatser 
 

Efter användning och arbete med LCC kan det konstateras att det är ett bra och 

grundligt sätt att ta fram fakta för användning till beslutsunderlag. Vi tror att 

detta är något som kommer bli allt vanligare vid upphandling. 

 

Vad gäller krav vid användning av LCC för kabelkanalisation vid järnväg så 

finns det i nuläget inget framtaget material för ändamålet. Istället gäller generell 

standard för LCC och projektspecifika krav enligt uppdragsbeskrivning med stor 

vikt lagt på att vara tydlig med avgränsningar. 

 

Vår mall fungerade bra vid användning. Det finns dock behov av komplettering 

av vissa detaljer som rör projekt med specifika krav. Den fungerar bra som grund 

för att kunna utvecklas mot ett mer noggrant och användarvänligt verktyg. 

 

Det är väldigt svårt att se helheten för LCC-kalkylen när vårt arbete bara 

specialiserats mot kabelkanalisation i projektet. Vi anser att det hade varit bättre 

om man utvidgat och använt den ihop med andra arbetsområden för att ge ett 

helhetsperspektiv. 

 

  



 

 28 

 



  
 

29 
 

8 Referenser 
 

[1]  Rejlers, ”Rejlers.se,” [Online]. Available: http://rejlers.se/Om-

Rejlers/Mer-om-oss/. [Använd 21 Maj 2016]. 

[2]  Näringsdepartementet, ”Riksdagen.se,” 11 mars 2010. [Online]. 

Available: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-2010185-med-instruktion-for_sfs-2010-

185. [Använd 21 maj 2016]. 

[3]  Trafikverket, ”Trafikverket.se,” 31 Maj 2015. [Online]. Available: 

http://trvdokument.trafikverket.se/fileHandler.ashx?typ=showdokument&i

d=cd496e5d-f635-4e80-b1d8-6080e328642e. [Använd 21 Maj 2016]. 

[4]  L. H. &. T. Henriksson, Underhåll i Världsklass, Lund: OEE Consultants 

AB, 2010.  

[5]  P.-H. S. &. J. Olsson, Företagsekonomi 100, Stockholm: Liber, 2014.  

[6]  Riksbank, ”Riksbank.se,” 30 September 2011. [Online]. Available: 

http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Inflation/Vad-ar-inflation/. 

[Använd 21 Maj 2016]. 

[7]  Ledning av tillförlitlighet - Del 3-3: Vägledning - Livstidskostnad (LCC), 

”sis.se,” 20 December 2004. [Online]. Available: 

http://www.sis.se/mekaniska-system-och-komponenter/egenskaper-och-

utformning-av-maskiner-apparater-och-utrustningar/ss-en-60300-3-3. 

[Använd 21 maj 2016]. 

[8]  Upphandlingsmyndigheten, ”Upphandlingsmyndigheten.se,” 4 Augusti 

2015. [Online]. Available: 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/strategi/begransad-

anvandning/. [Använd 10 maj 2016]. 

[9]  W. J. F. &. B. S. Blanchard, Life-cycle cost and economic analysis, 

Virginia: Prentice Hall, 1991.  

[10]  Sveriges Mekanförbund, LCC: en teknik att påverka totalkostnaden under 

en produkts livslängd, Stockholm: Sverigs Mekanförbund, 1984.  

[11]  Upphandlingsmyndigheten, ”Upphandlingsmyndigheten.se,” 27 Augusti 

2015. [Online]. Available: 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/perspektiv/fordjupn

ing/kanslighetsanalys/. [Använd 21 maj 2016]. 

 

 



 

 30 

 

  



  
 

31 
 

Bilaga 1 Datainmatning 

 



 

 32 

Bilaga 2 Generella antaganden 
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