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Vad är ett värde? 1 



“ 
Ett värde kan vara upplevt  och/eller 
något kvantifierbart och mätbart.  



Subjektivt 
◦ Trygghet 
◦ Attraktivitet 

VAD ÄR ETT VÄRDE? 

Objektivt 
◦ Fastighetvärden 
◦ Folkhälsa 
◦ Samhällsekonomi 
 
 

 
 



Hur beräknar vi ett värde? 2 



Exempel på värderingsmodeller 

BNP 
Bruttonationalprodukt. Värdet 
på alla varor och tjänster som 
produceras i ett land under en 
viss period. Det vanligaste 
måttet för att beskriva 
ekonomisk tillväxt.  

HDI 
Human Development Index. 
Tas fram av FN. En 
kombination av BNP, 
utbildnigsnivå och förväntad 
livslängd. Sverige 0,91 på en 
skala 0-1. 

EQLS 
European Quality of Life 
Survey. Samtliga EU-länder. 
Senaste studien 2016. Sverige 
6,5 på en indexskala  1-10. 
 

QALY 
Quality adjusted life years.  
Hälsoekonomiskt 
standardmått använt för att 
beräkna de 
samhällsekonomiska 
effekterna av ökad folkhälsa. 
Används som del i 
beräkningsmodeller av 
samhällsnytta. 

NNK 
Nettonuvärdeskvot. Ett mått på 
den samhällsekonomiska 
nyttan av ett projekt. Räknas ut 
genom att kostnaden för 
investeringen vägs mot olika 
”nyttor”, exempelvis tidsvinster 
och minskad trängsel.  

Betalningsvilja 
Ett mått på vad en 
bostadsköpare eller ett företag 
är beredd att betala för en 
bostad eller en lokal i ett visst 
läge. 
 



VAD KAN VI RÄKNA PÅ? 

Folkhälsa och ekonomi:  

◦ Positiva hälsoeffekter hos människor som går och cyklar.  

◦ Bättre privatekonomi hos de enskilda individerna till följd av minskad 
sjukfrånvaro.  

◦ Lägre kostnader för både arbetsgivare och samhälle.  

◦ Värdering av tidsvinster vid ex arbetspendling. 

◦ Värdering av lägen. 

 

Samhällsnytta:  

Den samhällsekonomiska nyttan av ett projekt/infrastrukturobjekt. Cost-benefit.  

 

Indirekta/externa effekter:  

Fler gång- och cykeltrafikanter som rör sig längs en gata ökar kundunderlaget 
för butiker och restauranger och skapar fler jobb. Minskade klimatutsläpp, 
minskade utsläpp till luft och minskade bullernivåer. 

 

 

 

 



Samhällsnytta.  
Är det värt pengarna? 
 



EXEMPEL NNK Cykel 

ALLMÄNT 

I Stockholms regionala cykelplan har 
NNK beräknats till +12,9-22,3.  

 

 

 

 

 

 

 
Kategori 

NNK-intervall 

Mycket hög lönsamhet NNK >=2 
Hög lönsamhet 1=< NNK < 2 
Lönsamt 0,5 =< NNK < 1 
Svagt lönsamt 0 =< NNK < 0,5 
Olönsamt -0,3 =< NNK < 0 
Mycket olönsamt NNK < -0,3 

ENSKILT PROJEKT 

Täby-stråket i Stockholms regionala 
cykelplan har en NNK på +1,73.  

 

 

 

 

 

 

Jämförelser 

Förbifart Stockholms NNK 
beräknades till samrådet 2009 till 0,3. 
2013 räknades NNK om till +1,43. 

 

Tunnelbana till Nacka visar på en 
kvot på -0.7 till -0,9. För att bygga ut 
tunnelbanan till Akalla och Barkarby 
landar kvoten på -0,4 till -0,5. Den är 
alltså inte lönsam med den här 
beräkningsmodellen. 

 

 

 

 

 

 



Vad är en bostad värd? 
och vad skapar det 
värdet? 



BETALNINGSVILJA FÖR STADSKVALITET 

Lägenheter 
◦ Gångavstånd 

till T-centralen 
◦ Gångavstånd 

till spårstation 
◦ Urbana 

verksamheter 

Småhus 
◦ Tillgänglighet 

med 
kollektivtrafik 
 

Kontor 
◦ Tillgänglighet 

med 
kollektivtrafik 
 

 

Källa: Betalningsvilja för stadskvalitet: Tre studier utförda av Evidens, Spacescape och White på uppdrag av TMR (nu SLL), 
2011-2013 



Stadens värden skapar vi själva.  
och det går att skapa nya 
värden. 



1 000 000 000 
Cyklade kilometrar 

+100% 
Ökning av cykelresorna 

28 kr/km 
Helsegevinst (QALY) 



28,000,000,000 
NOK …och då är bara hälsovinsterna inräknade 



VÄRDERING AV CYKEL i ett nordiskt perspektiv 

◦ Värdering av minskade sjukvårdskostnader för välfärdssjukdomar som 
diabetes, högt blodtryck, stroke och hjärt- kärlsjukdomar och minskad 
sjukfrånvaro beräknas till 28 nok/cyklad km (TÖI).  

 

◦ En satsning på trafikarrangemang som gynnar cyklister och fotgängare kan 
spara upp till 13,3 miljarder euro fram till år 2030 (WSP Finland, 2017). 

 

◦ En studie i Köpenhamn visar att det är sex gånger dyrare för samhället om 
du tar bilen än om du tar cykeln (Gössling, S 2014). 

 

◦ De samhällsekonomiska kostnaderna för fysisk inaktivitet och högt BMI till 25 
miljarder sek varje år (Folkhälsopolitisk rapport, 2010). 

 

 

 

 

 

 



Går det att skapa värde? 3 



Oslo Sykkelstrategi 2015-2025.  
Trygga och säkra cykelvägar. 
Egen standard. 
Stadigt ökande antal cykelresor. 
 



Nantes.  
Från botten till toppen sedan 80-talet. 
Konst och mobilitet som identitet. 
Le Voyage de Nantes -3 milj Euro +50 milj Euro. 
 
 



Portland.  
Ökad cykling stark målsättning (idag 7%). 
Starkare tillväxt och lägre arbetslöshet än 
andra jämförbara städer. 
Cykelburna kunder spenderar 25% mer än 
bilister i stadens butiker.  
 
 



Tack! 
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