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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att visa hur subjektiv osäkerhetsanalys kan tillämpas vid 

kostnadskalkyler samt undersöka riskattityder vid budgetering av byggprojekt. 

Undersökningen är en fallstudie vid Biogas Mellannorrland och fokuserar på fyra 

lokaliseringsalternativ för biogasanläggning. För varje alternativ görs en kostnadskalkyl i 

form av ett antal fasta och rörliga delkostnader, där de senare är osäkra. Som metod för att 

skatta subjektiva sannolikheter har Pearson-Tukey-metoden tillämpats. Ett antagande görs att 

osäkra kostnader är normalfördelade, där parametrarna väntevärde och standardavvikelse 

hämtas från respondenter som anger percentilerna vid 5 % och 95 % för osäkra delkostnader. 

För att identifiera projektledarnas riskattityd, kommer riskpremium att beräknas, där det 

förväntade värdet tas fram med Pearson-Tukey- metoden. Det förväntade värdet subtraheras 

med säkerhetsekvivalensen, vilket utgörs av det budgeterade beloppet. Studien har 

genomförts med hjälp av intervjuer för att få fram kostnader och subjektiva sannolikheter. 

Studiens resultat visar att det är svårt att avgöra vilka alternativ som är bäst eller sämst genom 

att bara titta på väntevärdet. Med riskpremium visar alla alternativ att projektledarna gör ett 

riskaversivt val, eftersom riskpremium blev större än noll. 

Nyckelord: Biogas Mellannorrland, normalfördelning, osäkerhetsanalys, Pearson-Tukey, 

standardavvikelse, subjektiva sannolikheter, väntevärde  
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Abstract 
The purpose with this study is to show how the subjective uncertainty analysis can be applied 

to the cost estimates and examine how the attitudes towards risk budgeting of construction 

projects works. Biogas Mellannorrland is based on a case study and focuses on four location 

options for the biogas plant. For each option, a cost estimate in form of a fixed cost and 

variable cost elements, where the latter are uncertain. Pearson-Tukey method have been 

applied as a method to estimating subjective probabilities. An assumption is made so that the 

uncertain costs are normally distributed, where the parameters’ mean and standard deviation 

collected from respondents indicating percentiles at 5% and 95% for doubtful cost elements. 

In order to identify the project managers risk attitude, the risk premium method will be used 

to calculate where the expected value is produced by Pearson-Tukey method. The expected 

value is subtracted with certainty equivalent, which consist of the budgeted amount. The 

study was conducted through interviews in order to obtain the costs and the subjective 

probabilities. The study results show that it is difficult to determine which option is the best, 

or the worst, by just looking at the expected value. The risk premium shows that each option 

is a risk averse choice for the project managers, since the risk premium was greater than zero. 

Keywords: Biogas Mellannorrland, normal distribution, uncertainty analysis, Pearson Tukey, 

standard deviation, subjective probability, expected value 
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1. Inledning 
När företag har en ny idé för ett projekt som ska genomföras, brukar de behöva ta hänsyn till 

kostnader som kommer att krävas för att nå sitt mål med projektet. Eftersom ett projekt kan 

pågå under flera år, kan även de beräknade kostnaderna förändras med tiden. Det leder till att 

fel uppstår i kostnadsberäkningen som kan medföra att avsatta medel inte räcker till och 

företag blir tvunget att söka efter ytterligare kapital som de kan investera i sitt projekt. [1][2] 

Det finns ett antal olika teorier och metoder att tillgå för att uppskatta kostnader vid projekt-

budgetering. En del metoder bygger på sannolikhetsteori, vilket kan ge en skattning av 

sannolikheten att det budgeterade beloppet överskrider. Med osäkerhetsanalysen kan företag 

se hur stor sannolikheten är att budgeterat belopp är tillräckligt. Detta är verktyg som 

beslutförfattare kan ha som underlag när de ska utföra och planera framtida projekt för att veta 

hur stor risk som kan komma.[3]  

Himlabadet i Sundsvall kan utgöra ett bra exempel på varför det kan vara bra att utföra en 

osäkerhetsanalys. I detta fall visade det sig att det krävdes 200 miljoner kronor mer än vad 

Sundsvalls kommun hade beräknat från början.[4] Kommunen kan använda sig utav en 

osäkerhetsanalys som ett underlag för hur stor sannolikheten är att det budgeterade beloppet 

överskrider. För detta fall skulle den troligtvis visa att risken är stor att det budgeterade 

beloppet kan hålla sig.  

Det kommunala aktiebolaget Biogas Mellannorrland planerar att starta en ny 

biogasanläggning inom Korsta. Den budgeterade kostnaden för projektet är drygt 233 

miljoner kronor. [5] 

Biogas Mellannorrland har tagit fram fyra lokaliseringsalternativ för biogasanläggningen 

inom Korsta, vilket ger möjligheten att utföra en osäkerhetsanalys studie för att bedöma 

sannolikheten att projektets investering kommer att hålla. Detta eftersom att varje 

lokaliseringsalternativ har olika kostnader som kan påverka bygget av biogasanläggningen.   

Idag finns det många olika metoder för att utföra osäkerhetsanalys av kostnader, därför är det 

viktigt att undersöka och studera de metoder som kan användas för Biogas Mellannorrland för 

att veta vilka för- och nackdelar som respektive metod kan ge. Denna studie kommer att 

utföra en undersökning av lokaliseringsalternativkostnader för biogasanläggningen. Med 

osäkerhetsanalys ska rapporten ta fram ett resultat som visar sannolikheten för att 

investeringsbeloppet kommer att räcka till. Resultatet ska vara ett underlag för Biogas 

Mellannorrland, och ska ge en syn på hur kostnader kan variera och påverka den totala 

kostnaden för projektet.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera hur osäkerhetsanalys kan tillämpas när det endast finns 

subjektiva sannolikheter i en osäker kostnadskalkyl, samt undersöka riskattityden hos 

ledningen för projektet. En metod ska fås fram som kan användas för att omsätta utsagor om 

osäkerhet till statistiska mått som till exempel väntevärden och varianser i olika kostnader 

som kan uppstå för de olika alternativen som Biogas Mellannorrland har valt som potentiella 

anläggningsplatser.  
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1.2 Avgränsningar 
Undersökningen är avgränsad till de fyra alternativ som Biogas Mellannorrland har valt som 

potentiella lokaliseringsplatser för biogasanläggningen. De kostnader som kommer att 

användas vid osäkerhetsanalysen är kostnader för markarbete, skogsröjning, rivning av 

byggnader, parkering och rangerplan samt byggnation av transportväg och gångväg. 

Kostnaden beräknas utifrån kostnadskalkylerna från Biogas Mellannorrland och de antagna 

kostnaderna togs fram via intervjuer med kontaktpersonen samt experter inom området. 

1.3 Mål och problemformulering  
Målet med studien är att utreda vilken osäkerhetsanalysmetod som ska kunna bli ett underlag 

för beslutfattare. Underlaget ska ge en översiktbild av eventuella kostnader och risker för 

respektive lokaliseringsalternativ för biogasanläggningen. Studien kommer använda det 

erkända väntevärdet som utgörs av investeringsbelopp exklusive oförutsedda kostnader från 

Biogas Mellannorrlands kostnadskalkyl och motsvarar 233 200 121 kr. Studien ska belysa 

följande två frågeställningar: 

 

 Hur kan osäkerhetsanalys genomföras när statistiska data saknas?  

 

 Vilken ny information om investeringsalternativ får Biogas Mellannorrland av 

osäkerhetsanalysen? 

 

 Vilka riskattityder uppvisas vid osäkra kostnadskalkyler? 

 

1.4 Företagsbeskrivning 
År 2010 ingick Sundsvalls och Östersunds kommuner ett samarbetsavtal om att starta en 

gemensam produktionsanläggning för biogas. Projektet fick namnet Biogas Mellannorrland. 

Biogas Mellannorrland har bjudit in andra kommuner att ingå i en samverkan för en 

gemensam produktionsanläggning för att förbättrar förutsättningarna för verksamhetens 

lönsamhet. SWECO har tagit fram en lösning för transportkostnader och koldioxidutsläpp där 

transport av matavfall bör ske inom 22 mil från anläggningen för att det ska bli lönsamt för 

Biogas Mellannorrland. Projektet innebär en investering på 255 Mkr för att bygga 

produktionsanläggningen och har gjort en kalkyl som beräknas att gå med vinst efter 15 år, 

där kalkylen har tagit fram av Sundsvalls energi. Betydelsen som biogas har idag blir allt 

viktigare, den har potential att minska samhällets beroende av fossila resurser och även 

minska klimatpåverkan från gödsel och avfallshantering. Bertil Carlsson och Torbjörn Stark 

på Biogas Mellannorrland bekräftar att den nya anläggningen kommer att ligga inom Korsta 

området i Sundsvall. [5] 

2013 sände SVT ett reportage om att Sundsvall och Östersund inte räcker till som de enda 

kommuner för att genomföra detta projekt, utan ett samarbete med andra kommuner krävs för 

att det ska bli lönsamt. Vid en intervju med Bertil Carlsson som är projektledare för Biogas 

Mellannorrland nämnde han att i Sundsvalls kommun återvinns det cirka 20 % av matavfallet 

och i Östersunds återvinns det cirka 80 % av matavfallet. Skillnaden mellan dessa två 
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kommuner är att Sundsvall nyligen hade startat ett frivilligt system för återvinning medan 

Östersund hade ett tvingande system som gav gott resultat.[6] Efterfrågan på biogas i 

Mellannorrland har ökat mer än vad produktionen vid de befintliga anläggningarna i 

Sundsvall och Östersund kan producera. För att klara behovet av fordonsgas måste 

kommunerna idag även använda naturgas, som är ett fossilt bränsle. Med en ny 

biogasanläggning ska man kunna leverera större kvantiteter av biogas.[7]  
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2 Teori  
2.1 Kostnader 
Inom företagsekonomi brukar kostnader delas in i två delar, rörliga och fasta kostnader som 

tillsamman blir den totala kostnaden. Fasta kostnader är kostnader som inte påverkas av 

volymer. Volymerna kan vara av olika slag beroende på organisation. Inom flygbolag räknas 

volymen exempelvis i antal passagerare, inom verkstäder beräknas den utifrån framställda 

enheter och inom sjukvården beräknas volymen i antal patienter. Rörliga kostnader är 

kostnader som påverkas av volymer. Ett exempel på rörliga kostnader är timlön. Det finns tre 

olika typer av rörliga kostnader och tre olika typer av fasta kostnader. [8] 

De tre rörliga kostnaderna är: 

 Proportionellt rörliga kostnader – Det är de kostnader som förändras i samma takt som 

volymen. Om volymen ökar så ökar de proportionella kostnaderna lika mycket som 

volymen, men kostnaden per enhet är densamma även om volymen förändras.  

 

 Progressivt rörliga kostnader – Det är de kostnader som ökar snabbare än volymen. 

Detta kan bero på till exempel personalkostnader, där kostnader ökas på grund av 

övertidstillägg och kostnaden per enhet ökas när volymen ökar.  

 

 Depressivt rörliga kostnader – Det är de kostnader som inte ökar lika snabbt som 

volymen. Vid större volymer blir kostnaden per enhet lägre.  

 

De tre olika fasta kostnaderna är: 

 Helt fasta kostnader – Dessa kostnader kallas även för stilleståndskostnader, eftersom 

kostnaden alltid är densamma även om verksamheten står stilla.  

 

 Driftsbetingade fasta kostnader – Det är de kostnader som uppkommer när 

verksamheten är igång och försvinner när producerad volym gå ner till noll. Detta 

finns inte när verksamheten står stilla. 

 

 Halvfasta kostnader – Det är de kostnader som ökar vid volymökning. De kan 

antingen vara reversibla eller irreversibla. [8] 

 

2.2 Vad är risk 
Ordet risk är hämtat från det italienska ordet ”risicare” som betyder ”att våga”. [9] 

Damodaran menar att ”risk är en del av varje mänsklig strävan”. Han menar att vad än vi gör, 

utsätts vi för risker av olika grad, t.ex. risken att bli påkörd när du promenerar till arbetet eller 

risken att det fartyg som du åker med kommer att sjunka. Risk kan definieras i olika grad 

eftersom risk kan kombineras med många olika discipliner, från försäkring till teknik till 

portföljteori. [10] Några exempel på distinktioner kan vara: 
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 Risk i förhållande till sannolikhet – Risk kopplas främst till sannolikheten för att en 

händelse ska inträffas. För de mesta definieras risk utifrån både sannolikheten för att 

en händelse ska inträffa och vilka konsekvenser som kommer att uppstå. [10] 

 

 Risk i förhållande till hot – En risk definieras med hög sannolikhet att det ska inträffa, 

där analytiker har tillräckligt med information för att bedöma händelsens sannolikhet 

och konsekvens. Hot har däremot lägre sannolikhet att inträffa, men tillför större 

konsekvens. Ett hot medför även lägre åtkomst till sannolikhetsbedömning. [10] 

 

 Alla resultat kontra negativa resultat – Negativa resultat tar hänsyn till risker som har 

tendens att fokusera endast på negativa trender, då eventuella värdeminskningar kan 

ske eller sker i ”värsta fall”. De resterande resultaten kommer att vara dyrare och ta 

hänsyn till de varierande riskerna. Inom ingenjörsvetenskapen definieras risk som en 

möjlighet för ett framtida inträffande, som tilldelar skada och betraktas som en icke 

önskvärd händelse. [10] 

 

Begreppet risk kan beskrivas i funktionen nedan:  

 

Risk =∫(𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡, 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠) [10] 

 

2.3 Riskkostnadsanalys  
Kostnaden bör behandlas som en riskanalys när det uppstår problem, eftersom resultatet är en 

siffra som inte har någon statistisk mening utan riskanalys. [11] [12] Riskkostnadsanalys är ett 

verktyg som används för att beräkna kostnaden för projekt och ger en utvärdering av de 

osäkerheter som berörs. Till detta implementeras en modell som är utvecklat för att förbinda 

den totala kostnaden för ett projekt till antalet underkostnader, där kostnader utrycks i 

samband med olika arbetspaket. Summan av de totala kostnaderna består av olika antal n 

kostnadsvariabler från C1 till Cn som visas i ekvation 1.[9] 

    

𝐶 = 𝐶1 +  𝐶2+ ...+ 𝐶𝑛    (1) 

Förutom kostnadsberäkningen uppstår normalt sett ett osäkert intervall.  Om C1, C2…, Cn är 

osäkra variabler kan denna osäkerhet modelleras i form av en sannolikhetsfördelning och en 

normalfördelning som kräver två parametrar, ett förväntat väntevärde för kostnaden C, som vi 

kallar EV, och en standardavvikelse 𝜎𝐶. [9] Definitionen av EV kan ses i avsnitt 2.4  

Anta att normalfördelning ger ett 68 % osäkerhetsintervall av det som fastställts av 

kostnadsberäkning EV ± 𝜎𝐶 och ett 95 % osäkerhetsintervall av kostnadsberäkning av EV 

±2𝜎𝐶. Det innebär att med 68 % sannolikhet hamnar kostnaden inom intervallet [EV − 𝜎𝐶, 

EV + 𝜎𝐶 ]. [9] 

Delkostnaderna  𝐶𝑖 kan antingen vara sannolikhetsmässigt beroende eller oberoende. Om alla 

𝐶𝑖 anses vara oberoende, erhålls standardavvikelsen för summan av delkostnaderna från 
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standardavvikelse för 𝜎𝐶𝑖
, från ekvation betecknat med 𝜎𝐶𝑖

, i=1,2,…,n som kan ses på 

Ekvation 2: [9] 

𝜎𝐶 = √𝜎𝐶1

2 + 𝜎𝐶2

2 + ⋯ + 𝜎𝑐𝑛
2    (2) 

 

Variationen av summan av oberoende stokastiska variabler blir lika med summan av de 

slumpmässiga variablerna. [9]   

Om delkostnaderna 𝐶1 och 𝐶2 är beroende används ekvation 3. [9] 

𝜎𝐶 = √𝜎𝐶1

2 + 𝜎𝐶2

2 + 2𝜌𝜎𝐶1𝜎𝐶2  (3) 

Standardavvikelsen 𝜎𝐶  justeras så att korrelationskoefficienten 𝜌, är mellan  𝐶1 och 𝐶2.[9] 

2.4 Riskattityd  
Identifieringen av vilken riskattityd som sker under ett beslut, kan beräknas med hjälp av 

riskpremie RP(a), som kräver två parametrar, ett förväntat väntevärde EV(a) och 

säkerhetsekvivalensen CE(a). [13] 

EV(a) är det förväntade värdet för alternativ a, som är vägt till ett medelvärde.  Konsekven-

sen, 𝑎𝑖, är värdet av möjliga utfall. Varje konsekvens har en sannolikhet, 𝑝𝑖, som visar hur 

stor sannolikhet det finns för att en konsekvens ska inträffa. Ekvation (4) visar beräkningen av 

det förväntade värdet. [13] 

𝐸𝑉(𝑎) = ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1    (4) 

Säkerhetsekvivalensen, CE(a), som visas på ekvation (5), är relaterad till förväntade nyttan, 

EU(a), för alternativ a. Beslutfattaren kan vara redo att delta i ett beslut för att få CE med 

säkerhet eller ett osäkert utfall.[13] 

 

u(𝐶𝐸(𝑎)) =  (𝐸𝑈(𝑎))    (5) 

Förväntade nyttan, EU(a), beräknas med utilitetsfunktionen 𝑢(𝑎𝑖), som är ”nyttan” för en 

konsekvens t.ex. ett alternativs möjliga vinst. Varje ”nytta” för en konsekvens har en 

sannolikhet, (𝑝𝑖), som visar hur stor sannolikhet det finns för att en ”nytta” för konsekvensen 

kan inträffa. Ekvation 6 visar beräkningen av EU(a). [13] 

𝐸𝑈(𝑎) = ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑢(𝑎𝑖)
𝑛
𝑖=1    (6) 

När förväntat värde och säkerhetsekvivalens är framtagna används ekvation 7 för att beräkna 

riskpremie.  

𝑅𝑃(𝑎) = 𝐸𝑉(𝑎) − 𝐶𝐸(𝑎)    (7) 

Beräkningen av riskpremie kan ge tre olika utfall av riskattityd. Tabell (1) visar de tre 

riskattityderna och krökningen av nyttofunktionen. [13] 
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Nyttofunktion, U(x) RP (= EV – CE)  Riskattityd 

Linjär (𝑈𝑅𝑁) = 0 Risk neutral 

Konkav (𝑈𝑅𝑁) > 0 Risk aversiv 

Konvex (𝑈𝑅𝑃) < 0 Risk benägen 

Tabell (1): Visar krökningen av nyttofunktionen och riskattityd. [13] 

 

Figur (1) visar hur riskattityder kan se ut på graf, där y-led representerar 𝑝𝑖 som är inom 

intervallen 0 ≤  𝑝𝑖  ≤ 1 och x-led representerar konsekvensernas värde. [13] 

 

Figur 1: Visar krökningen av nyttofunktionen för de tre olika riskattityderna.[13] 

Exemplet nedan visar hur beslutsfattare har olika riskbenägenhet eller risktolerans som ger en 

viss tillfredsställelse, när ett beslut ska fattas och ett val ska göras mellan olika alternativ med 

osäkra utfall. Inom beslutsteorin klassificeras beslutsfattare som antingen riskaversiva, 

riskneutrala eller riskbenägna. [14] 

Om det exempelvis finns 100 % sannolikhet att vinna 1000 kr idag eller att med 50 % 

sannolikhet vinna 2000 kr imorgon kommer beslutsfattare med olika riskattityder att utföra 

olika val. [14]  

 Riskaversiv – Beslutfattaren kommer att välja alternativet med 100 % 

sannolikhet att vinna 1000 kr eftersom beslutfattaren inte gillar risker och anser 
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att nyttan att utsätta sig för risk är för låg. Det innebär att beslutfattare vill ha så 

hög förväntad avkastning som möjligt. [14] 

 

 Riskneutral – För den som är riskneutral blir det likgiltigt eftersom det 

förväntade värdet av båda alternativen ger samma resultat. Riskneutrala 

personer existerar inte i verkligheten eftersom det är ett teoretiskt begrepp. 

Beslutfattare är antingen riskaversiva eller riskbenägna. [14] 

 

 Riskbenägen – Beslutfattaren kommer att välja alternativet med 50 % 

sannolikhet att vinna 2000 kr eftersom beslutfattaren söker högre utdelning och 

är villig att acceptera lägre sannolikhet för att kunna få högre vinst. [14] 

 

2.5 Riskanalys 
I grunden är en riskanalys en bedömning i avsikt att beräkna möjliga konsekvenser och 

osäkerheter för en händelse eller ett system. Riskanalysen kan användas för att mäta framtida 

kvantiteter som t.ex. vinst, produktion, produktionsförlust, antal dödsfall, antal inträffande 

olyckor och andra konsekvenser. [9]  

 

Figur 2 visar en grundläggande beskrivning av hur en osäkerhetsbedömning inom riskanalys 

genomförs. Först identifieras de riskindex som är kopplade för en händelse eller system. 

Därefter utvecklas en modell eller flera modeller för systemet som tar med detaljer som är 

relevanta och de identifierade riskindexen. Om det uppstår parametrar som är okända i 

systemet, bör de okända parametrarna uppskattas eller förenklas för att vara lämpliga för 

systemet. Därefter kan modellen användas för att få en uppskattning av vad risken är för 

systemet. [9]  
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Figur 2: Process för osäkerhetsbedömning. [9] 

 

2.6 Övergripande om osäkerhetsanalys  
En osäkerhetsanalys försöker beskriva hela uppsättningen av möjliga utfall, tillsammans med 

deras sannolikheter för förekomst. [15] Den ger ett kraftfullt designverktyg för att utvärdera 

andra system och mätmetoder. Vid mätningar som inkluderar partiskhet och slumpmässiga 

komponenter som det är fel på bestäms en skala för att få en bra uppskattning av mätning-

arnas riktighet. När ett antal mätningar har utförts kan felet i sannolikheten uppskattas för 

nästkommande mätningar. För att veta hur nära det skiljer sig med det uppmätta och sanna 

värdet, behövs det en genomsnittlig uppskattning av kvantiteten. Mätningarna definieras som 

processer och tilldelas ett värde för en fysikalisk variabel. Felet som uppstår i mätningen är 

skillnaden mellan det verkliga värdet och det värde som tilldelats vid den utförda mätningen. 

För de utförda mätningarna går det inte att bestämma de riktiga värdena. För att däremot få 

veta det sanna felet, uppskattas sannolikheterna för felet vid mätningar, som även kallas för 

osäkerhet. Det definieras inom ett intervall mellan de uppmätta värden som tros inrymma det 
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sanna värdet. Detta är en process för att identifiera och kvantifiera fel inom 

osäkerhetsanalys.[3]  

Milivoje Kostic, professor i maskinteknik, säger "Uncertainty analysis itself is uncertain, 

therefore, you cannot evaluate it exactly" och menar att osäkerhetsanalysen i sig själv också är 

en osäkerhet, eftersom det inte går att få en exakt utvärdering. Därför krävs det en bra 

förståelse för mätningen och mätinstrumentet för att komma nära det riktiga värdet. [16] 

2.7 Normalfördelning 
Normalfördelningen är utmärkt för modellering av situationer där den osäkra kvantiteten 

innebär källor till fel eller osäkerhet. Normalfördelning har alltid formen av en klockformad 

kurva men kurvan har olika ”kulle” beroende på medelvärdet och standardavvikelsen. Formel 

för normalfördelningen kan ses i ekvation 8. 

𝑓𝑁(𝑦|𝜇, 𝜎) =
1

𝜎√2𝜋
∗ 𝑒−(𝑦−𝜇)2/2𝜎2

   för -∞ < 𝑦 < ∞  (8) 

Medelvärdet 𝜇 och standardavvikelsen 𝜎 är parametrarna för fördelningen. Y representerar 

den osäkerhetskvantitet om finns inom normalfördelningen. [17] 

För att beräkna 𝜇 används ekvation 9. [18] 

 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛
    (9) 

 

Standardavvikelsen är det mått som visar den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet. 

Det innebär att ju lägre standardavvikelsen är desto mindre är spridningen från medelvärdet i 

en serie av observationsvärden. För att beräkna standardavvikelsen används fyra steg. [19] 

Ekvation 10 visar första steget där avvikelsen från medelvärdet (m) för observationsvärde (x). 

𝑥 − 𝑚    (10) 

Därefter kvadreras formeln för att alla avvikelser ska bli positiva. Detta kan även leda till 

större avvikelser. Steget kan ses i ekvation 11. 

(𝑥 − 𝑚)2    (11) 

I ekvation 12 beräknas den genomsnittliga avvikelsen. Där summeras samtliga kvadrerade 

avvikelser. Därefter divideras den totala summan med antalet observationsvärden (n) som 

sker i steg tre.  

∑(𝑥−𝑚)2

𝑛
    (12) 

Sista steget är att ta fram standardavvikelsen genom att ta roten ur den genomsnittliga 

avvikelsen. Formeln för standardavvikelsen visas i ekvation 13.  
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𝜎 = √∑
(𝑥−𝑚)2

𝑛
    (13) 

 

Det finns två empiriska regler för normalfördelning.  Den första är att använda 68 % sanno-

likhet att en slumpvariabel kommer befinna inom en standardavvikelse av medelvärdet. Den 

andra regeln kommer att använda 95 % sannolikhet där en slumpvariabel kan befinna sig 

inom två standardavvikelser av medelvärdet som kan ses på Figur 3. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Normalfördelningskurva [20] 

 

2.8 Probabilistisk kostnadsanalys 

Den traditionella kostnadsanalysen har en nackdel eftersom den verkliga kostnaden förändras 

med tiden. Detta kan till stor del bero på att det finns faktorer som är okända eller 

svårbedömda samt samband som inte hanteras inom kostnadsanalys. Den traditionella 

kostnadsanalysen tar ingen hänsyn till de osäkerheter som finns i data eller beräknings-

modeller. Probabilistisk kostnadsanalys ger möjligheter med hjälp av ett systematiskt sätt att 

identifiera och analysera de osäkerheter som kan ändra det slutliga resultatet. [21] 

För att identifiera eller beräkna ett noggrannare värde för osäkerheter, används den centrala 

gränsvärdessatsen inom Monte Carlo-simulation, där osäkerheten utför ett antal slumpmässiga 

tal. Simulationen ger en normalfördelningskurva med en area runt medelvärdet som kan anses 

som ett normalvärde. Normalvärdet kommer att användas som den osäkerhet som förs in till 

data eller beräkningsmodell.[21] 



Kostnadskalkyler med osäkerhetsanalys och subjektiva sannolikheter 

- en fallstudie på Biogas Mellannorrland  

Robert Kwiatkowski, Shwe Htay   2017-03-28 
 

19 
 

2.9 Centrala gränsvärdessatsen 
Centrala gränsvärdessatsen lanserades år 1920 av George Polya. Teorin baseras på att det 

utförs många små slumpmässigt varierande tal. Efter utförandet kommer summan av talen att 

ge ett resultat som är ungefär normalfördelat. [22] 

Exempel på centrala gränsvärdesatsen är en serie spel, där en spelare alltid har lika stor chans 

att vinna eller förlora vid varje spelomgång. Enligt centrala gränsvärdesatsen ges 

sannolikheten inom en normalfördelningskurva där den sammanlagda vinsten av en särskild 

approximativ storlek av en area, ges inom kurvan. Normalfördelningsformeln kan ses i 

ekvation 14. Symbolerna μ och σ beror av antalet spel. [22] 

                                 𝜙(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒

−(𝑥−𝜇)2

2𝜎2                     (14) 

 

Normalfördelningskurvan av ett sådant fall kan se ut som på figur 4 som visar att efter 40 

slantsinglingar kan man se att sannolikheten för att kronan kommer synas ligger mellan 20 

och 25 gånger. Sannolikheten är 0,40. Hela kurvans area är lika med 1. [22]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Normalfördelningskurva för exemplet vid 40 slantsinglingar. [22]  

 

 

2.10 Monte Carlo-simulation 
Genom att utföra slumpmässiga tester för en mängd olika scenarier och variabler, kan 

Monte Carlo-simulation beräkna sannolikheter för ett visst resultat. När scenariet har blivit 

formulerat, beräknas metodens odds för att nå ett resultat. Monte Carlo-metoden kan 

användas för företag som vill beräkna sannolikheten för t.ex. ekonomisk planering, portfölj-

utvärdering och företags- eller projektfinansiering. [23] 

 

Fördel med Monte Carlo-simulation 

 

 Simulationen ger data i form av grafer och diagram. 
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 Bättre kommunikation av resultat till investerare och aktieägare. 

 Analytiker kan se exakt hur vissa kombinationer av insatsvaror påverkar och 

samspelar med varandra. 

 Bättre förståelse av positiva och negativa beroenden och relationer mellan variabler 

ger en bättre riskanalys. [23]  

 

Figur 5 visar ett exempel på hur en graf kan se ut med hjälp av Monte Carlo-metoden. 

 

 
Figur 5: Exempel graf från Monte Carlo metod.[24] 

 

 

2.11 Subjektiva ch objektiva sannolikheter 
Subjektiv sannolikhet går ut på att uppskatta en sannolikhet när tillgången till information 

saknas eller är begränsad. Subjektiv sannolikhet blir då ett mått för ett troligt utfall. [25] 

Skillnaden mellan objektiv och subjektiv sannolikhet är att objektiv sannolikhet är mer 

inriktad på matematik och baseras på empirisk undersökning som har tagits fram från 

statistiska data. Objektiv sannolikhet beräknas utifrån samlad data av ett antal inträffade 

händelser och tidigare gjorda observationer. Subjektiv sannolikhet grundas egentligen inte på 

matematiska uppgifter för att uppskatta ett värde. Värdet är framtaget på en persons 

övertygelse och erfarenhet. Exempel på ett subjektivt fall kan vara att bedöma hur en 

fotbollsmatch kommer att sluta mellan två lag. Bedömningen kommer då att baseras på en 

individs egen erfarenhet och syn på tidigare matcher. Individen kan även uppskatta 

information och data när de är antingen begränsade eller saknas helt. Ordet subjektiv betyder 

"i förhållande till ett ämne" och som i exemplet som togs upp kommer en person att bedöma 

ett troligt resultat baserat på sin egen övertygelse och erfarenhet. Inom objektiv sannolikhet 

skulle en individ studera matematisk information från tidigare möten mellan två lag för att 

bestämma vinnaren.[ 25][26] 
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Som grundregel ska båda subjektiva och objektiva sannolikheter vara mellan 0 och 1. Om ett 

fall uppstår där sannolikheten ska anges, måste den totala sannolikheten bli 1 för att sannolik-

hetslagen ska kunna följas. Om den totala sannolikheten inte blir 1, anses den inte vara konse-

kvent. Robert T Clemen rekommenderar en metod inom vadslagning där spelaren kan garan-

teras att alltid vinna och motståndaren alltid förlora om motståndaren inte följer sannolikhets-

lagen. [17] 

Exempel: Två personer ska slå vad inför en basketmatch mellan Lakers och Celtic. Person A 

säger att sannolikheten för att Lakers vinner är 0,4 och att Celtic vinner är 0,5. Person B 

accepterar oddsen och från bådas synvinkel kommer vadslagningen att se ut på följande vis: 

[17] 

Bet 1: Person A vinner $40 om Lakers förlorar 

 Person B vinner $60 om Lakers vinner. 

Bet 2: Person B vinner $50 om Celtics vinner. 

 Person A vinner $50 om Celtics förlorar. 

 

Notera att person A:s förväntade värde kommer vara 0 för båda beten enligt hans uttalade 

sannolikheter. Anledningen för detta förklarar nedan:  

Vid beräkning av bet 1 visar det sig att person A har en 60 % sannolikhet att vinna $40 och 40 

% sannolikhet att förlora $60. Person A:s förväntade beräkning för värde blir då 0,6*(40)-

0,4*(60) = 0. [17] 

I bet 2 kommer den förväntade beräkningen på värde blir 0,5*(50) – 0,5*(50) = 0. Det innebär 

att om Lakers vinner kommer person B att betala $50 till person A i bet 2, men kommer 

däremot få $60 tillbaka för att Lakers vann i bet 1. Om Celtic vinner innebär det att person B 

får $50 i bet 2 och måste betala $40 i bet 1 till person A för att Lakers förlorade. Detta innebär 

att sannolikheten kan utnyttjas för att bidra till garanterade vinster. Vid detta exempel innebär 

det att person B alltid kommer att vinna $10, oavsett hur han spelar. [17] 

 

 

2.12 Pearson-Tukey-metoden 
Inom ekonomin används Person-Tukey-metoden för att applicera sannolikheter för överstig-

ande kostnader på slumpnoder inom en tre-punkts approximation.[27] Tre-punkts approxi–

mation kan exempelvis användas för att förutsäga om ett företag kommer att gå i konkurs. Om 

kassaflödet är högt innebär det att företaget inte går i konkurs och om kassaflödet är lågt 

innebär det att företag kommer att gå i konkurs. Om kassaflödet ligger mellan högt och lågt är 

värdet informativt på ett eller annat sätt. Nedan visas hur Pearson-Tukey används. [28] 

I Pearson-Tukey-metoden uppdelas massan i en kontinuerlig sannolikhetsfördelningsfunktion 

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) i tre intervall. 

Första steget är att bestämma tre punkter för 𝑥1, 𝑥2 𝑜𝑐ℎ 𝑥3: 
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𝑃(𝑋 ≤ 𝑥1) = 0,05 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥2) = 0,5 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥3) = 0,95 

 

Andra steget är att definiera diskret variabel D med följande sannolikheter: 

𝑃(𝐷 = 𝑥1) = 0,185 

𝑃(𝐷 = 𝑥2) = 0,63 

𝑃(𝐷 = 𝑥3) = 0,185 

 

Med Pearson-Tukey går det att implementera bestämda subjektiva värden. I exemplet nedan, 

figur 6, har det tagits fram tre värden, som kan antas vara subjektiva värden, där medelvärdet 

är 23,000, lägsta värdet 5,000 och det högsta värdet är 45,000. Om medelvärdet får en 

sannolikhet på 0,63, uppskattas sannolikheten för de lägsta och högsta värdena enligt Pearson-

Tukey-metoden, där det är en 0,05 och 0,95 percentil, till 0,185. [17] 

 

 

 

 

  

Figur 6: Pearson-Tukey sannolikhetsfördelning [17] 
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2.13 Tidigare studier 
I en tidigare studie konstateras det att osäkerhetsanalysen är ett väsentligt verktyg för 

kostnadsberäkning. Verktyget används för att undvika att den verkliga kostnaden för ett 

projekt ska överstiga den ursprungliga beräkningen. Det finns många tillvägagångssätt för att 

utföra denna osäkerhetsanalys, i denna studie ändvändes Bayeian Networks metodik. 

Metodiken ansågs vara komplex och därför rekommenderas det i studien att framtida 

forskning gynnas av att istället använda sig av Object Oriented Bayesian Network.[29] 

En annan studie använder sig av The Decision Cost Model (DCM) och implementerar i detta 

tillvägagångssätt Person-Tukey-metoden. De använder metoden för att framställa en 

sannolikhetsmodell. Följande förklaring återges för Person-Tukey-metoden: Person-Tukey-

metoden förser projektledaren med möjlighet att beräkna förväntade kostnader och deras 

övre/undre gränser med hjälp av en bedömning av osäkerhetens spridning. Lösningen 

framställer den totala förväntade kostnaden för projektet, varvid varje faktors värde 

presenteras i form av en uppskattning för entreprenörens totala kostnad av insatsen. [27] 

En studie om tre-punkts-approximation förhåller sig till scenarion där det finns begränsad 

data. Följande frågeställning besvaras: går det att omvandla subjektiva värden till 

sannolikheter genom Pearson-Tukey-metoden? Detta är fullt möjligt då Pearson-Tukey skapar 

en utmärkt approximation till ett brett spektrum av kontinuerliga sannolikhetsfördelningar. 

[30] 

De flesta studier använder Monte Carlo-simulation som också är en metod som används vid 

osäkerhetsanalys. En studie som har genomförts av Deinemann använder Monte Carlo-

simulering för att utföra en kostnadsosäkerhetsanalys. Metoden ansågs vara effektiv och 

studien rekommenderade denna metod. [31] En annan studie använde en heuristisk metod för 

framställandet av en kostnadsosäkerhetsanalys. Studien påpekade att metoden ändvändes för 

att Monte Carlo-simulationer ansågs ta för lång tid. Slutsatsen i studien var att Monte Carlo- 

simulering bäst appliceras när dominerande kostandselement är färre än 10. Heuristisk 

metodik är det effektivare verktyget då det finns 10 eller fler kostnadselement.[32] 

Justin Ridlehoover utförde enligt sin artikel en riskanalys med hjälp av fyra olika Monte-

Carlo-simulationer för att bestämma bästa lokaliseringsalternativ för ett företag. Monte-Carlo-

simulationsmetoden använder data inom potentiella kostnader från de utvalda lokaliseringarna 

för att få ett resultat som ska visa vilket lokaliseringsalternativ som är billigast. Resultatet 

visade att Fresno hade lägst sannolikhet att bli dyrast och ansågs vara bästa alternativet. I 

slutsatsen konstaterades att fler provförsök med Monte-Carlo-simulation kan ge bättre 

noggrannhet i resultatet. Artikeln visade att med rätt information och bestämda viktkriterier 

kan man använda Monte-Carlo-simulation för att finna bästa möjliga plats för anläggnin-

gen[33]. 

I de flesta studier utförs osäkerhetsanalys där det finns insamling av data för kostnader och de 

flesta metoderna är tillämpade vid olika mängder data. Skillnaden mellan denna studie och de 

flesta andra är att det här inte finns tillräckligt med insamlade data för kostnader. Därför 

använder denna studie Pearson-Tukey-metoden som är lämplig för subjektiva sannolikheter 

när empiriska data är begränsade. Med Pearson-Tukey-metoden kommer syftet att kunna 

besvaras. 
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3 Metod 
I avsnitt 3.1–3.4 redovisas metodansatsen för studien, metodval för osäkerhetsanalys, 

kostnadsbedömning och slutligen en metoddiskussion. 

3.1 metodval 
Studien behövde tillgång till kostnader som kunde användas för osäkerhetsanalysen. 

Metoderna anpassas efter teorier som gäller när empiriska data är begränsade. För att ta fram 

lämpliga metoder som kan användas för studien, söktes liknade problem i vetenskapliga 

artiklar. Inom de flesta studier behövdes det tillgång till empiriska data, dock fanns det 

information i en fallstudie där Pearson-Tukey-metoden fungerar vid uppskattning av 

subjektiva sannolikheter. Genom att använda Pearson-Tukey fanns det förutsättningar att 

besvara studiens frågeställningar.  

Informationen för att uppskatta data har samlats in via intervjuer där svaren anses vara 

subjektiva. För att få en önskad uppskattning av kostnader intervjuades först verkställande 

direktör och ordförande, som är experter på projektets kostnader. Därefter visades 

kostnaderna för projektledarna som fick ge sin slutliga åsikt om vilka kostnader som skulle 

användas till studien. Syftet är att få den bästa uppskattningen av kostnader från projekt-

ledaren. 

3.2   kvantitativa metod  
Inom forskning finns det två metoder, kvalitativ och kvantitativ metod, som hänger delvis 

samman med valet av teori och hur studien har ställt forskningsfrågor. Den kvalitativa 

metoden identifierar och bestämmer okända eller otillfredsställande företeelser, egenskaper 

och innebörder. Den kvantitativa metoden kan ta fram ett resultat som kan betecknas med 

siffror, med hjälp av matematiska avancerade tillvägagångsätt kan den kvantitativa metoden 

analysera siffror och uppgifter. [34] [35] 

I denna studie kommer en kvantitativ metod användas för att kunna uppfylla målet med 

studien. Detta eftersom den kvantitativa metoden beskriver och förklarar den slutliga 

insamlade informationen med siffror. Den kvantitativa metoden samlar data på ett empiriskt 

och mätbart sätt och visar relationer mellan olika uppsättningar av information. Studien har 

även gjort kvalitativt inriktade intervjuer för att skapa ett underlag till resultatet. Kvalitativa 

intervjuer har en fördel som är att man kan bilda en djup förståelse för specifika 

frågeställningar när studien uppskattar subjektiva data.   

3.2.1 Intervju  
Robert K. Yin säger i sin bok ”En av de viktigaste informationskällorna i samband med 

fallstudier utgörs av intervjuer”. Där tar han upp tre huvudsakliga karaktärer för hur intervjuer 

bör utföras: [36] 
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 Öppen karaktär – Deltagaren kommer svara på faktabaserade frågor och ge sin 

personliga åsikt. Deltagaren kan även rekommendera andra personer att delta och ge 

ytterligare information på frågor som inte blir ställda. [36]  

 

 Fokuserad intervju – Deltagaren kommer delta i en kort intervju som pågår under en 

timme. Intervjuerna kan fortfarande vara öppna för dialog, men här följs en tydligare 

uppsättning av frågor från studiens protokoll. Det huvudsakliga syftet är att erhålla 

bekräftade faktapåståenden som redan anses vara riktiga. [36] 

 

 Strukturerade frågor – Frågorna är strukturerade på ett sätt som liknar en 

surveyundersökning. Surveyundersökningen ska bidra till insamling av data. [36]   

Syftet med intervjuerna är att få en uppskattning av vad kostnaderna för olika arbetsuppgifter 

blir, samt få en djupare förståelse av hur de uppskattas. Eftersom denna studie bara har 

tillgång till en kostnadskalkyl kommer intervjuerna utföras för att generera subjektiva värden 

och sannolikheter. Intervjuerna har utförts antingen vid möten, via e-post eller genom 

telefonsamtal. Frågorna för intervjuerna anses vara av öppen karaktär för att deltagaren ska få 

möjlighet att ge sin subjektiva åsikt. Urval av intervjupersoner är projektledare, verkställande 

direktör och ordförande. Alla har erfarenhet inom de områden som är relevanta för studien. 

Med data från intervjuerna som utgångspunkt, ska studien uppskatta kostnader. Kostnaderna 

uppskattats till ett pessimistiskt-, optimistiskt- och ett förväntat värde. Intervjufrågorna och 

kontaktpersonerna återfinns i Bilaga D - E.  

3.2.2 Mätningar 
I undersökningen kommer olika mätningar att tas fram för olika områden så som parkering, 

biogasanläggning, Anläggning M9, väg och rangerplan. Uppskattning av volym och yta 

används för att beräkna kostnader. Volymen kommer att beräknas genom att man delar in 

områden i olika geometriska former. Höjden som kommer att användas är ytans höjd över 

havet, där mätningarna tar användning av höjdskillnaden som är skillnaden mellan den 

maximala och minimala höjden. Detta utförs för att kunna beräkna kostnader för schaktning 

som kan ses i avsnitt 4.2. 

 

𝐻ö𝑗𝑑 =
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛−𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛

2
   (15) 

Ett undantag kommer att utföras vid mätningen av höjd för lokaliseringsalternativ 4.  

Alternativ 4 har två skogsytor där skogsytan 1 kommer att ha den minimala höjden på 18 

meter, trots att den lägsta punkten är 19 meter över havet. Skogsytan 2 som ligger 18 meter 

över havet, kommer att adderas med 0,5 meter vid beräkning av volymen. Eftersom den 

centrala delen av biogasanläggningen står på 18 meters höjd över havet, kommer de övriga 

skogsytorna att anpassas till 18 meter.  
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3.2.3 Kostnadsbedömning  
Kostnader brukar delas in i två delar, rörliga och fasta kostnader. Tillsammans utgör de en 

totalkostnad. Den fasta kostnaden inom bygget för biogasanläggningen bestäms enligt avsnitt 

2.1 från teorin. Rörliga kostnader beräknas genom att se vilka arbetsuppgifter som kräver 

arbetskostnad per volym eller antal.  

Eftersom kostnadskalkylen inte ger någon specifik data för rörliga kostnader, kommer den 

rörliga kostnaden att uppskattas som ett subjektivt kostnadsvärde. För att få fram de 

subjektiva kostnadsvärdena utförs intervjuer med ordförande och verkställande direktör i 

företaget. Dessa ger sin uppskattning av de rörligakostnaderna. Därefter visas kostnaderna för 

projektledarna som kan ge sin uppskattning av rörliga kostnader och sannolikheter.  

 

För att bedöma en kostnadskategori, exempelvis parkering, presenteras tre olika kostnads-

scenarion. Ett väntevärde ska motsvara 90 % sannolikhet, pessimistiskt motsvarar 5 % och 

optimistiskt motsvarar 5 %. Anledningen till att sannolikheterna uppskattas på detta vis är att 

de ska tillämpas i Pearson-Tukeys metod, metoden förklaras i avsnitt 3.2. 

För att beräkna det totala väntevärdet för respektive alternativ används ekvation 16, eftersom 

kostnaderna är oberoende av varandra. Ekvationen baseras på ekvation 1 som finns i teorin i 

avsnitt 2.3. Tabell 2 visar vilka parametrar som används för att beräkna det totala väntevärdet. 

𝐾 =  𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 + 𝐾4 + 𝐾5 + 𝐾6     (16)

  

 

Beteckning beskrivning  Benämning  

𝐾1 Parkering 

𝐾2 Väg 

𝐾3 Skogsytan 

𝐾4 Biogasanläggning 

𝐾5 Anläggning för M9 

𝐾6 Motorvärmare  

K Totala väntevärde 

Tabell 2: Kostnader som används för att beräkna totala väntevärde  

 

3.3 Osäkerhetsanalys med användning av Pearson-Tukey och 

Normalfördelning 
Inom normalfördelningen finns det två parametrar som behövs för att ta fram resultatet, 

standardavvikelse och medelvärde. Eftersom denna studie bara har tillgång till den specifika 

kostnadskalkylen finns det inte tillräckligt med data för att utföra en osäkerhetsanalys. Därför 
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kommer det att utföras en uppskattning med subjektiva värden och subjektiva sannolikheter 

för att ta fram standardavvikelsen och variansen. En av metoderna som är lämplig i detta fall 

är Pearson-Tukey-metoden. Med Person-Tukey går det att implementera bestämda subjektiva 

värden genom att beräkna varians och standardavvikelse för varje kostnad och uppskatta 

normalfördelningen. Denna motsvarar 5 % percentilen för Pearson-Tukey, väntevärdet och  

95 % percentilen. Figur 7 visar Pearson-Tukeys beslutsträd för att beräkna variansen och 

standardavvikelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Pearson-Tukeys beslutsträd. 

Enligt figur 7 behövs tre värden, väntevärde, optimistisk värde och pessimistiskt värde, för att 

räkna ut standardavvikelse och varians för respektive kostnadskategori. Det är med hjälp av 

dessa värden som kostnaden har uppskattats i tabell 9 och 10. För att räkna fram det totala 

väntevärdet 𝜇 och den totala standardavvikelsen 𝜎 för varje alternativ, används ekvation 1 och 

2 för riskkostnadsanalys. Riskkostnadsanalysen används för att beräkna kostnaden för 

projekten och ger en utvärdering av de osäkerheter som berörs. Ekvation 16 tar med de fasta 

och rörliga kostnader som berör respektive alternativ från kostnadskalkylen samt de 

subjektiva värdena. Kostnader som har används från kostnadskalkylen är Anläggning M9 och 

biogasanläggningens väntevärde. Ekvation 17 beräknas fram genom att lägga ihop alla 

standardavvikelser från ett alternativ. Ekvationen baseras på ekvation 2 som finns i avsnitt 

2.3. Tabell 3 visar vilka parametrar som används för att beräkna den totala standard-

avvikelsen.  

𝜎 = √𝜎1
2 + 𝜎2

2 + 𝜎3
2 + 𝜎4

2 + 𝜎5
2 + 𝜎6

2   (17)  

 

Beteckning beskrivning  Benämning  

𝜎1 Parkering  

𝜎2 Väg  
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𝜎3 Skogsytan 

𝜎4 Biogasanläggning 

𝜎5 Anläggning för M9 

𝜎6 Motorvärmare 

𝜎 Totala standardavvikelsen 

Tabell 3: Standardavvikelse som används för att beräkna totala standardavvikelsen. 

För att få fram varje standardavvikelse som ska användas till ekvation 17, kommer ekvation 

18 att användas. Ekvation 18 beräknar respektive kostnadskategoris standardavvikelse. 

Ekvation 17 har använts vid detta fall, eftersom kostnaderna är oberoende samt för att 

kostnaderna inte ska påverkas av varandra.  

 

𝜇 + 1,65𝜎 = 𝑣0,05 

↔    

𝜎 =  
𝑣0,05−𝜇

1,65
     (18) 

Där 𝑣0,05 står för optimistiskt väntevärde och ekvationen kan ses från figur 7.  

Genom dessa steg kommer studien att få fram värdena för respektive alternativs standard-

avvikelse och väntevärde som sedan implementeras till normalfördelningen, som i sin tur 

används för att beräkna resultatet. För att ta fram normalfördelningen används ”normal 

distribution applet”[37]. Normal distribution applet används för att det är ett färdigt 

normalfördelningsprogram. Genom att sätta in respektive alternativs totala väntevärde, totala 

standardavvikelse och det erkända väntevärdet i programmet får studien normalfördelnings-

kurva som visar resultatet för osäkerhetsanalysen. Vid observation av kurvorna för respektive 

alternativ kommer resultatet att visa en uppskattning på var det erkända väntevärdet kommer 

att befinna sig och sannolikheten för hur stor risken är att kostnaderna överstigs. Beräkning 

och insamling av data används via Microsoft Excel, eftersom det är ett verktyg som 

underlättar vid olika beräkningar. När all information från mätningarna och kostnaderna för 

respektive alternativ har sammanställs, kan studien beräkna det totala väntevärdet och den 

totala standardavvikelsen.  

3.4 Identifiering av riskattityd  
För att påvisa projektledarnas riskattityd och huruvida en budget är riskaversiv eller 

riskbenägen används begreppet riskpremium som beskrivs i avsnitt 2.4. Det förväntade värdet 

EV återges av kostnadskalkylernas väntevärde. Säkerhetsekvivalensen CE utgörs av det 

budgeterade beloppet. Om absolutbeloppet för CE är större än absolutbeloppet för EV blir 

riskpremien större än noll. Om riskpremien är större än noll anses budgeten vara riskaversiv. 

Tolkningen är att beslutsfattaren är villig att budgetera mer än den förväntade kostnaden för 

att undvika risken att budgeten överskrids. En riskneutral budget skulle då budgetera för exakt 

den förväntade kostnaden, och en riskbenägen budget skulle budgetera för ett mindre belopp 
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än den förväntade kostnaden. I denna studie ges kostnader ett negativt värde eftersom 

kostnader är alltid har ett negativt värde.  

 

3.5 Metoddiskussion 
Kapitel 3.4.1 och 3.4.2 går igenom studiens koppling till validitet och reliabilitet för att 

säkerställa studiens kvalitet. Här presenteras en kort genomgång om validitet och reliabilitet, 

och hur de kopplas till studien. 

3.5.1 Validitet 
Inom validitet tas det upp tre kriterier för att kunna bedöma relevansen hos forskarens slutsats 

i förhållande till de ursprungliga målsättningarna.  Prövningar som rekommenderas är att 

bedöma undersökningens trovärdighet, tillförlitlighet, möjlighet att belägga resultatet och 

slutsatser och pålitlighet på data. De följande punkterna visar de tre kriterier som bedöms 

inom validitet: [36] 

 Begreppsvaliditet – Vid insamling av data och information bör det finnas flera källor 

för att öka trovärdigheten. Detta förenklar och tydliggör för nyckelinformanter som 

granskar utkastet till forskningsrapporten. [36] 

 

 Intern validitet – Handlar om orsakssamband där forskare bedömer om en specifik 

händelse leder till en annan specifik händelse. Den hanterar olika frågeställningar för 

undersökningen. Finns det rivaliserande händelser som kan påverka undersökningens 

händelser? Är slutsatsen korrekt? [36] 

 

 Extern validitet – Bedömer om resultatet från en undersökning kan generaliseras 

utöver den aktuella fallstudien. Problem som kan uppstå är att det bara finns ett fall 

att generalisera från, vilket kan anses vara otillräckligt.  Ett sätt att förbättra enfalls-

studier är att tillämpa olika teorier. [36] 

Då denna studie är en kvalitativ studie används flera källor för att stärka trovärdigheten av den 

data och information som samlats in. Informationen är framtagen genom webbaserade och 

skriftliga källor såsom vetenskapliga artiklar, böcker samt intervjuer med personer inom 

området som undersöks. För att säkerhetsställa att rätt data undersöks har projektledaren på 

Biogas Mellannorrland kontinuerligt granskat och studerat arbetet. Datainsamlingen och 

analysen har beskrivits i detalj för att förstärka den interna validiteten. Den externa validiteten 

stärks också genom användandet av väletablerade och godkända metoder och modeller. 

3.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning samma resultat och slutsats uppnås om 

undersökningen upprepas. Detta innebär att en forskare som följt samma tillvägagångssätt 

som en tidigare forskare inom samma problemformulering ska få samma resultat. Målet är att 

minska felaktigheter och förstärka undersökningen.[36] 

För att stärka reliabiliteten i denna studie används väletablerade och erkända metoder och 

modeller samt att data dokumenterats kontinuerligt. Den data som används till kostnads-

kalkylerna är främst baserad på intervjuer, vilket gör att det är svårt att säga i vilken 
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utsträckning undersökningen skulle kunna upprepas och få samma resultat, då kostnaderna 

kan ändras under en längre tid. För att förstärka reliabiliteten av den data som används i denna 

studie utfördes ett antal intervjuer med flera objektiva personer inom området som undersöks.  

3.6 Samhälleliga aspekter 
Biogas är det bästa alternativet som drivmedel ur både ekonomiskt- och miljömässigt 
perspektiv. Biogasens betydelse har idag blivit allt större, den har potential att minska 

samhällets beroende av fossila resurser och kan även minska klimatpåverkan från gödsel och 

avfallshantering. Biogas Mellannorrland är ett kommunalt aktiebolag, vilket innebär att det är 

skattepengar som används för investeringen. Studien ska hjälpa beslutfattarna att få syn på 

hur stor sannolikheten är att investeringsbeloppet kan komma att överstigas. 

Informationen kan vara avgörande utifrån samhälleliga aspekter. 
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4 Resultat 
4.1 Mätning av lokaliseringsalternativens area och volym   
Här presenteras data från studiens mätningar av respektive lokaliseringsalternativ utifrån 

Biogas Mellannorrlands skisser. Data är anpassade till de nya skisserna och inkluderar 

behoven för respektive lokaliseringsalternativ. Bilaga A visar de ursprungliga skisserna. 

Bilaga B visar de nya skisser som inkluderar de behov som behöver uppfyllas. 

I avsnitt 4.1.1–4.1.4 redovisas mätningarna för respektive alternativ. Parkeringen ska rymma 

50 parkeringsplatser.  Höjdskillnaden för olika områden räknades ut med hjälp av ekvation 15 

och detta används för att räkna ut volymen. I Bilaga B finns höjdskillnaden för de olika 

områdena. 

Ytorna för Anläggning M9 och biogasanläggningen kommer att vara desamma för alla 

alternativ som kan ses i tabell 4. 

 

 

  

 

Tabell 4: Visar ytan för Anläggning M9 och biogasanläggningen. 

4.1.1 Alternativ 1 
I det första alternativet uppskattas det finnas en ny parkering och väg. I detta alternativ 

kommer parkeringen och vägen att ligga i skogsområdet. Tabell 5 visar de uppskattade 

måtten. 

Beskrivning Ytan i m2 Ytan i m3 

Parkering 1125 2250 

Väg 1265 1265 

Skogsytan 1041 1041 

Tabell 5: Mätningar för alternativ 1. 

4.1.2 Alternativ 2 
I det andra alternativet uppskattas det finnas en ny väg. I detta alternativ kommer vägen och 

en del av anläggningen att ligga i skogsområdet. Tabell 6 visar de uppskattade måtten. 

Beskrivning Ytan i m2 Ytan i m3 

Parkering 0 0 

Väg 2200 11000 

Skogsytan 5639 28195 

Tabell 6: Mätningar för alternativ 2. 

  m2 

Anläggning M9 3091,558804 

Biogasanläggningen 10287 
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4.1.3 Alternativ 3 
I det tredje alternativet uppskattas endast biogasanläggningen samt en extra yta som finns 

mellan anläggningen och vägen. Denna yta ligger inom skogsområdet. Tabell 7 visar de 

uppskattade måtten. 

Beskrivning Ytan i m2 Ytan i m3 

Parkering 0 0 

Väg 0 0 

Skogsytan 11598 92784 

Tabell 7: Mätningar för alternativ 3. 

4.1.4 Alternativ 4 
I det sista alternativet uppskattas biogasanläggningen stå på den nuvarande rangerplanen. 

Skogsytan är indelad i två delar, där första halvan ligger i nordvästra delen och den andra i 

östra delen av anläggningen. Tabell 8 visar de uppskattade måtten. 

Beskrivning Ytan i m2 Ytan i m3 

Parkering 0 0 

Väg 0 0 

Skogsytan (1) 2500 15000 

Skogsytan (2) 1500 750 

Tabell 8: Mätningar för alternativ 4. 

 

4.2 Uppskattning av kostnader 
Med hjälp av intervjuer och diskussioner, har de subjektiva värdena uppskattats. Med den 

tillgängliga informationen för kostnadens väntevärden, beroende på vilket uppdrag som ska 

genomföras, har det även tagits fram en kostnad, X, som togs fram enligt 3.2.3. Den 

optimistiska kostnaden uppskattas genom att subtrahera X med väntevärdet och den 

pessimistiska kostnaden uppskattas genom att addera X med väntevärdet. Tabell 9 visar fasta 

kostnader. Tabell 10 visar rörliga kostnader. 

 

 

 

Tabell 9: Fasta kostnader. 

 

Beskrivning  Optimistisk  Pessimistisk  Väntevärde 

Trädrivning/rensa buskar  135 kr/𝑚2  165 kr/𝑚2 150 kr/𝑚2 

Schaktning med återvändning 180 kr/𝑚3 320 kr/𝑚3 250 kr/𝑚3 

Hårdjord ytan/asfalt (parkering och vägar) 400 kr/𝑚2 600 kr/𝑚2 500 kr/𝑚2 

Belysning (parkering och vägar) 20000 kr/st 25000 kr/st 22500 kr/st 

Beskrivning Fast kostnad 

Motorvärmare(50 st) 130000 kr 

Anläggning M9 15000000 kr 
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Biogasanläggning 201903390 kr 221647852 kr 211775621 kr 

Tabell 10: Rörliga kostnader. Kostnadstabellen visar de optimistiska, pessimistiska och 

väntade kostnaderna för varje kategori. 

4.3 Osäkerhets- och riskkostnadssanlys  
Genom att multiplicera de rörliga kostnaderna från tabell 10 och tabell 4.1.1- 4.1.4 beräknas 

de totala kostnaderna för parkering, väg, skogsyta och anläggning för biogas. Kostnaden för 

belysning inkluderas antingen inom väg- eller parkeringskostnader beroende på vilket 

alternativ som behöver ny belysning. För att räkna ut kostnadernas standardavvikelse används 

formeln som visas i ekvation 18.  I tabell 11-14 redovisas resultatet för respektive alternativ.  

  Parkering Väg Skogsytan Anläggning 

Optimistisk 1166875 kr 649250 kr 744315 kr 201903390 kr 

Pessimistisk 1780625 kr 1472525 kr 1129485 kr 221647852 kr 

Väntevärde 1473750 kr 1228500 kr 936900 kr 211775621 kr 

Standardavvikelse 185984,8485 kr 351060,6061 kr 116718,1818 kr 5983170,303 kr 

Tabell 11: Resultatet för alternativ 1 

  Parkering Väg Skogsytan Anläggning 

Optimistisk 0 kr 3297000 kr 8091965 kr 201903390 kr 

Pessimistisk 0 kr 5378000 kr 13336235 kr 221647852 kr 

Väntevärde 0 kr 4337500 kr 10714100 kr 211775621 kr 

Standardavvikelse 0 kr 630606,0606 kr 1589172,727 kr 5983170,303 kr 

Tabell 12: Resultatet för alternativ 2. 

 

  Parkering Väg Skogsytan Anläggning 

Optimistisk 0 kr 0 kr 22906050 kr 201903390 kr 

Pessimistisk 0 kr 0 kr 38563350 kr 221647852 kr 

Väntevärde 0 kr 0 kr 30734700 kr 211775621 kr 

Standardavvikelse 0 kr 0 kr 4744636,364 kr 5983170,303 kr 

Tabell 13: Resultatet för alternativ 3. 

  Parkering Väg Skogsytan Anläggning 

Optimistisk 0 kr 0 kr 4975000 kr 201903390 kr 

Pessimistisk 0 kr 0 kr 8100000 kr 221647852 kr 

Väntevärde 0 kr 0 kr 6537500 kr 211775621 kr 

Standardavvikelse 0 kr 0 kr 946969,697 kr 5983170,303 kr 

Tabell 14: Resultatet för alternativ 4. 

Inom riskkostnadsanalysen beräknas den totala kostnaden, som består av både rörliga och 

fasta kostnader, med hjälp av ekvation 16. För den totala standardavvikelsen för alla 

kostnader används ekvation 17. I tabell 16 visas det totala väntevärdet för respektive 

alternativ och i tabell 17 visas den totala standardavvikelsen för respektive alternativ.  
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  Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Totalt 
väntevärde 230544771 kr 241957221 kr 242640321 kr 233443121 kr 

Tabell 15: Totala väntevärdet för respektive alternativ  

  Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Totalt stadradavvikelse 5997681,465 kr 6222657,05 kr 7636092,004 kr 6057646,282 kr 

Tabell 16: Totala standardavvikelsen för respektive alternativ 

 

4.4 Normalfördelning  
I normalfördelningsfunktionen implementeras det totala väntevärdet (x), standardavvikelsen 

och det erkända väntevärdet som är på 233 200 121 kr. Normalfördelningskurva visar att 

sannolikheten på det erkända väntevärdet kommer att bli antingen billigare eller dyrare än det 

totala väntevärdet för varje alternativ. Figur 8-11 visar respektive alternativs normalfördel-

ningskurva. 

 

Figur 8: Alternativ 1. 

I Alternativ 1 visas 67,102 % sannolikhet att det erkända väntevärdet kommer att bli billigare 

och 32,898 % sannolikhet att det kommer att bli dyrare. 

 

Figur 9: Alternativ 2 
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I Alternativ 2 visas 7,967 % sannolikhet att det erkända väntevärdet kommer att bli billigare 

och 92,033 % sannolikhet att det kommer att bli dyrare. 

 

Figur 10: Alternativ 3 

I alternativ 3 visas 10,818 % sannolikhet att det erkända väntevärdet kommer att bli billigare 

och 89,182 % sannolikhet att det kommer att bli dyrare.  

 

Figur 11: Alternativ 4. 

I alternativ 4 visas 48,4 % sannolikhet att det erkända väntevärdet kommer att bli billigare och 

51,6 % sannolikhet att det kommer att bli dyrare.  

 

4.5 Identifiering av riskattityd  
I tabell 18 visas resultatet för respektive alternativs riskpremie som har beräknats med 

hjälp av ekvation 7.  

 Förväntade värdet (EV) Säkerhetsekvivalensen (CE)  Riskpremie (RP) 

Alternativ 1 230544771 kr 255087034 kr 24542263 kr 

Alternativ 2 241957221 kr 255087034 kr 13129813 kr 

Alternativ 3 242640321 kr 255087034 kr 12446713 kr 

Alternativ 4 233443121 kr 255087034 kr 21643913 kr 

Tabell 18: Visar resultatet för riskpremien för alla alternativ. 
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5 Analys 
I kapitel 5.1-5.6 presenteras en analys baserad på studiens resultat från föregående kapitel, 

samt metodval och riskattityder. 

5.1 Data från mätning av ytor för olika lokaliseringsalternativ  
På den framtagna kostnadskalkylen från Biogas Mellannorrland har projektledarna beräknat 

en yta för biogasanläggningen, inklusive extra yta, på 9 000 m2. Men i studiens resultat har 

den uppskattats till 10 287 m2. Måttet har tagits fram genom mätningar från skisserna samt 10 

meters extra yta för att ge utrymme för lyftkranar. Projektledarna har även informerat om att 

skisserna på anläggningen inte är helt korrekt skalenliga och ytorna kan därför vara litet 

större. 

Inom kostnadskalkylen har det tagits fram en kostnad för parkering med en yta på 2 500 m2, 

men efter intervjuer och mätningar har den nya parkeringen uppskattats till 1 125 m2, som ska 

rymma 50 parkeringsplatser.  

Övriga uppmätta data, som exempelvis kostnader för vägar och skogsavverkning, finns inte 

angivna i kostnadskalkylen, för de var inte aktuella vid tidpunkten för beräkningen. De går 

därför inte att jämföra med tidigare data.  

 

5.1.1 Kostnadsbedömning  
Kostnaderna som fördes fram via intervjuerna presenterades för projektledarna. Projekt-

ledarna gav sin uppskattning av de förväntade kostnaderna. Därefter diskuterades rörliga 

kostnader som kan leda till att ge optimistiska eller pessimistiska kostnader, som kan ses i 

tabell 19.  

Beskrivning Optimistisk Pessimistisk 

Trädfällning/Buskrensning + Färre träd 

+ Kortare tid  

- Flera träd  

- Längre tid 

Schaktning med 

återanvändning 

+ Stora stenar 

+ Kan återanvändas på plats 

+ Färre transporter  

- Mer lera än stenar 

- Långa transporter 

måste utföras 

- Extra kostnader för 

att jämna ut marken 

Hård jord ytan/asfalt + En del markarbete ska 

redan vara klart 

+ Spara tid på tidigare arbete 

med hjälp av schaktning 

+ Mindre uppgifter och 

maskiner  

- Behöver utföra mer 

markarbete som 

kostar mer  

- Mer kostnad för 

personal och 

maskiner 
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Belysning + Spara tid med hjälp av 

t.ex. schaktning och hård 

jordyta 

 

- Mer arbetskraft  

behövs 

  

Biogasanläggning + Färre extra kostnader   - Fler oväntade 

kostnader t.ex. dyrare 

maskiner 

  

Tabell 19: Visar de anledningar som kan ge pessimistiska och optimistiska kostnader. 

Kostnaderna för Anläggning M9 och motorvärmare är fasta kostnader, eftersom placeringen 

av dem inte påverkar kostnaden. 

 Motorvärmare – Den fasta kostnaden för femtio motorvärmare antas vara 130 000 kr. 

Kostnaden är beräknad för att beställa motorvärmare och arbetet för att ställa upp dem.  

 Anläggning M9 – Kostnaden antas ligga på 15 miljoner kronor. Då förväntas det att 

kostnaden ska täcka arbetet för rivning, transport och återställande av marken.  

 

5.2 Osäkerhets- och riskkostnadsanalys 
Standardavvikelsen beräknas fram med användning av respektive alternativs väntevärde, 

pessimistiskt och optimistiskt värde. Eftersom det finns motivering för respektive kostnader, 

kan data från tabell 11-15 implementeras i riskkostnadsanalysen. I Biogas Mellannorrlands 

kostnadskalkyl har de räknat med 10 % osäkerhetsanalys för investeringen. För att studien ska 

utföra osäkerhetsanalys, kommer osäkerheten på 10 % att räknas bort för att få det väntevärde 

som är på 233 200 121 kr istället för 255 087 034 kr. Anledningen till att utgå från 

kostnadskalkylens väntevärde är att i slutsatsen kunna jämföra kostnadskalkylens väntevärde 

med resultatets väntevärde. 

Genom att observera väntevärden på de olika alternativen, har alternativ 3 det högsta 

väntevärdet på 242 640 321 kr och alternativ 1 har den lägsta kostnaden på 230 544 771 kr. 

Skillnaden mellan dessa två är att alternativ 3 behöver större yta inom skogsområdet än 

alternativ 1 som är inom den nuvarande parkeringsplatsen och Anläggning M9. Resultatet är 

inte överraskande, eftersom mer arbete måste utföras inom skogsområdet vid alternativ 3. Om 

biogasanläggningen undviker skogsområdet, finns det möjlighet att spara pengar. Det är 

tydligt i varje alternativ att det inte går att undvika skogsområdet, för varje alternativ behöver 

någon form av extra yta och den enda som är tillgänglig finns inom skogsområdet. 

Det visar sig att färre fasta kostnader än rörliga kostnader ge en större standardavvikelse. 

Eftersom ju större standardavvikelsen är, desto bredare kurva får väntevärdet. Även här visar 

det sig att alternativ 3 har störst standardavvikelse på 7 636 092,004 kr där fasta kostnaden är 

lägst jämfört med de resterande alternativen. Alternativ 1 har den lägsta standardavvikelsen på 

5 997 681,465 kr, vilket inte är förvånade eftersom alternativ 1 behöver minst mark- och bygg 

arbete.  
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5.3 Normalfördelning 
Inom normalfördelningen kommer studien att använda investeringssumman på 233 200 121 

kr från Biogas Mellannorrlands kostnadskalkyl, exklusive de 10 % osäkerhet som fanns med i 

kalkylen. Med 10 % osäkerhet ligger investeringssumman på 255 087 034 kr.  

Alternativ 1 visar en sannolikhet på 67,102 % att kostnaderna kommer att bli lägre och en 

sannolikhet på 32,898 % att kostnaderna blir högre än investeringssumman. Eftersom 

alternativ 1 har ett väntevärde på 230 544 771 kr och standardavvikelse på 5 997 681,465 kr 

ger det en större säkerhet att kostnaden blir lägre än investeringssumman, eftersom 

kostnaderna kan uppkomma maximalt på 242 540 133,9 kr, inom två standardavvikelser (se 

figur 3, avsnitt 2.7). 

Alternativ 2 visar en sannolikhet på 7,967 % att kostnaderna kommer att bli lägre och en 

sannolikhet på 92,033 % att kostnaderna blir högre än investeringssumman. Eftersom 

alternativ 2 har ett väntevärde på 241 957 221 kr och standardavvikelse på 6 222 657,05 kr, 

ger det en större sannolikhet att kostnaden blir högre än investeringssumman, eftersom 

kostnaderna kan uppkomma som lägst på 229 511 906,9 kr, inom två standardavvikelser. 

Alternativ 3 visar en sannolikhet på 10,818% att kostnaderna kommer att bli lägre och en 

sannolikhet på 89,182 % att kostnaderna blir högre än investeringssumman. Eftersom 

alternativ 3 har ett väntevärde på 242 640 321 kr och standardavvikelse på 7 636 092,004 kr 

ger det större sannolikhet att kostnaden blir högre än investeringssumman, eftersom 

kostnaderna kan uppkomma som högst på 257 912 505 kr, inom två standardavvikelser. 

Alternativ 4 visar en sannolikhet på 48,4% att kostnaderna kommer att bli lägre och en 

sannolikhet på 51,6 % att kostnaderna blir högre än investeringssumman. Eftersom alternativ 

4 har ett väntevärde på 233 443 121 kr och standardavvikelse på 6 057 646,282 kr ger det 

större sannolikhet att kostnaden blir högre än investeringssumman, eftersom kostnaderna kan 

uppkomma som högst på 245 558 413,6 kr, inom två standardavvikelser. 

Med detta kan vi se att investeringssumman i alla fyra alternativen kommer att hamna inom 

normalfördelningskurvan, där studien visar hur stor sannolikheten är att investeringen ska 

räcka till. Alternativ 1 visar sig ha störst sannolikhet att klara sig på investeringssumman och 

alternativ 2 har den lägsta sannolikheten att göra det. Alternativ 4 visar sig ha näst störst 

sannolikhet att klara sig på investeringssumman och alternativ 3 har den näst lägsta 

sannolikheten att göra det.  

Notera att trots att alternativ 3 har högst väntevärde och högst standardavvikelse har det 

alternativet högre sannolikhet än alternativ 2 att bli billigare än investeringssumman. Det 

måste bero på att standardavvikelsen hos alternativ 2 är lägre än hos alternativ 3. 

 

5.4 Riskattityder  
Riskpremien blir större än noll för alla alternativen. Alla väntevärden som denna studie har 

räknat fram är mindre än investeringssumman. Detta visar att projektledarnas beteende är 

riskaversivt. Den 10 % osäkerhet som Biogas Mellannorrland har räknat med i sin inves-

teringskalkyl täcker alla extra kostnader som kan uppkomma.   
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6 Slutsatser 

Hur kan osäkerhetsanalys genomföras när statistiska data saknas? 
Med hjälp av Person-Tukey-metoden kan osäkerhetsanalys genomföras när statiska data 

saknas. Osäkerhetsanalysen visar att alternativ 3 har högre väntevärde och större sannolikhet 

för att kostnaderna kan blir billigare än alternativ 2. Det betyder att genom att enbart titta på 

väntevärdet är det svårt att avgöra vilket alternativ som är bäst eller sämst.  

Vilken ny information om investeringsalternativ får Biogas Mellannorrland av 

osäkerhetsanalysen? 

De framtagna osäkerheterna för kostnaderna vid de fyra lokaliseringsalternativen ger en 

överblick över hur stor risken är att kostnaderna kommer att överstiga den beräknade 

investeringssumman. Kostnaden för varje investeringsalternativ har en möjlighet att bli lägre 

än antagandet från kostnadskalkylen, 233 200 121 kr. För alternativ 2 och 3 är dock 

sannolikheten att kostnaden blir lägre 7,967 % respektive 10,818 %. Om Biogas 

Mellannorrland väljer att inkludera 10 % för oförutsedda kostnader hamnar 

investeringssumman på 255 087 034 kr. Då kommer sannolikheten att väntevärdena för att de 

olika alternativen blir lägre att öka. 

Investeringssumman som Biogas Mellannorrland har räknat fram är pessimistisk, vilket syns 

när man jämför väntevärdena för de olika alternativen från denna studie med det erkända 

väntevärdet från kostnadskalkylen. Kostnadskalkylen från Biogas Mellannorrland är i 

grunden beräknad för alternativ 1 utan hänsyn till vägar och specifika arbeten ute i 

skogsområdet. Trots det har alternativ 1 ändå en sannolikhet på 67,102 % att det ska bli lägre 

kostnad än det erkända väntevärdet. För övriga alternativ visar studien också att det finns en 

sannolikhet för att det kan bli en lägre kostnad än det erkända väntevärdet. Detta kan bero på 

att i kostnadskalkylen som Biogas Mellannorrland har räknat fram fanns vid varje post 5-15 

% extra kostnader som skulle kunna uppkomma samt 10 % extra beräknat på den totala 

kostnaden. Anledningen var att undvika ytterligare kostnader som skulle kunna överstiga 

investeringssumman i framtiden. 

Vilka riskattityder uppvisas vid osäkra kostnadskalkyler? 

En investering på 255 087 034 kr är ett högt pris för projektledarna, men det är ett belopp som 

är beräknat med marginal för att undvika risken för högre kostnader. Genom att titta på den 

beräknade riskpremien för alla alternativ syns det att projektledarna är riskaversiva. Eftersom 

alla alternativens väntevärden ligger under 255 087 034 kr, blev alla riskpremier större än 

noll. 
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Bilaga A: Lokalisering för varje alternativ 
 Alternativ 1 

 

Anläggningen placeras på den nuvarande Anläggning M9 och parkeringsplatsen.  

 Alternativ 2 

 

 
Halva anläggningen placeras inom skogsområdet och på den nuvarande 

parkeringsplatsen.  
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 Alternativ 3 

 
 

Hela anläggningen placeras inom skogsområdet.  

 

 Alternativ 4 

 
Anläggningen placeras på den nuvarande rangerplanen och inom skogsområdet.  
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Bilaga B: Skisser över alternativen med 

projektledarnas möjliga tillägg  
 

Rödmarkerade områden visar den nya parkeringen, grönmarkerade områden visar den nya 

vägen och svartmarkerade områden visar den nya rangerplanen.  

 

Alternativ 1 

 

Eftersom anläggningen placeras på den nuvarande Anläggning M9 och parkeringen, kommer 

det att behöva byggas en ny parkering. Eftersom anläggningen kommer att blockera den 

nuvarande vägen, krävs det en ny väg kopplad till rangerplanen (vänd och avlastningsplats)  

och parkeringsplatsen. Höjden över havet är 11-15 meter för de 50 parkeringsplatserna. 

Noterbart är att anläggningen ligger på en höjd över havet på 15 meter. Alltså är parkeringens 

höjd lägre än anläggningens plats. Den grönmarkerade vägen kommer att ha en längd på cirka 

115 meter, där höjden över havet är 15-17 meter. Mellan anläggningens högra sida och 

vägens (gröna) vänstra sida finns det skog på en höjd över havet på 15-17 meter. Ytan för 

skogen är 1 041 m2. 
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Alternativ 2 

 

Biogasanläggningen kommer att stå på den nuvarande parkeringsplatsen och skogsområdet. 

En del av anläggningen och vägen kommer att placeras i skogen, med en yta på 5 639 m2 

(inom rosa område) där höjden över havet är 11-21 meter. Anläggning M9 kommer att rivas 

och byggas om till en ny rangerplan. Det kommer behöva byggas en ny väg till den nuvarande 

rangerplanen där den nya parkeringen ska placeras. Höjden över havet är där 11-21 meter. 

Transportvägen (grön) är cirka 200 meter lång. 

Alternativ 3 

 

Biogasanläggningen kommer att placeras på skogsområdet vilket betyder att det inte krävs 

något bygge av ny parkering, rangerplan eller någon rivning av Anläggning M9. Utrymmet i 

skogsområdet som markeras med ljusbrun färg är extra yta som kommer att planas ut. Höjden 
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över havet är där 11-27 meter. Anläggningen med lilamarkerat och brunt område ligger inom 

skogsområdet där totala ytan är 11 589 m2. 

Alternativ 4 

Anläggningen kommer att ligga på rangerplanens tidigare plats som har en plan yta (höjden 

över havet är 17-19 meter) och är cirka 6 430 m2. Eftersom anläggningen och det 

lilamarkerade området har en total yta på 10 287 m2, kommer det att behöva sprängas och 

beredas mark från den nordöstra och västra sidan av anläggningslokaliseringen. Den nordöstra 

delen uppskattas till 2 500 m2 och höjden över havet är där 19-24 meter. Den östra delen 

uppskattas till 1 500 m2 och höjden över havet är där 18 meter. Den nuvarande parkeringen 

kommer att stå kvar, men Anläggning M9 kommer att rivas för att skapa yta för en ny 

rangerplan. Biogasanläggningen kommer ligga i skogsområdet. Höjden över havet är där 17-

19 meter. 
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Bilaga C: Kostnadskalkyl från Biogas 

Mellannorrland 
 

 

Inom kostnadskalkylen står de oförutsett för extra osäkerhetskostnader som motsvara 10% 

summan av anläggningskostnader. 
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Bilaga D: Intervjuer  
Intervju med Biogas Mellannorrlands projektledare  

 

Kontaktperson 1: Bertil Carlsson 

Arbetsposition: Projektledare 

Företaget: Biogas Mellannorrland 

Mobil nummer: 070-1916153 

Epost: bertil.carlsson@sundsvall.se 

Kontaktperson 2: Torbjörn Strak  

Arbetsposition: Extern verkställande direktör 

Företaget: Biogas Mellannorrland 
 

Inkluderar beloppet från kostnadskalkylen risker för osäkerheter som kan öka 

kostnader eller inte? 

- Den framtagna kostnadskalkylen inkluderar kostnader för osäkerheter som kan uppstå. 

För att vara beredda och kunna hantera de risker som kan påverka kostnaderna. 

 

Inom de fyra alternativen för biogasanläggningen finns olika ändringar som måste 

göras beroende på var anläggningen ska ligga. Kan ni berätta vilka viktiga tillägg som 

man borde tänka på vid varje alternativ? 

- Parkering, rangerplan, 10 meter extra ytan runt hela anläggningen och vägar till 

parkering/rangerplan. Dessa saker är viktiga för båda medarbetare och företaget. 

Hur många parkeringsplatser borde det finnas? Varför? 

- Nuvarande parkeringsplats har runt 40 platser för medarbetarnas bilar. Men ibland 

kommer det besökare t.ex. studiebesök till oss och då behövs det ytterligare extra 

parkeringsplatser för dem. Idag använder vi rangerplanen som parkeringsplats om det 

behövs. Om man behöver bygga en helt ny parkering, tycker jag att det borde finnas 

runt 50 parkeringsplatser för både medarbetare och besökare.  

Var vill du att rangerplanen ska placeras?  

- Jag vill att rangerplanen ska vara så nära anläggningen som möjligt, för att slippa 

långa transporter. Rangerplanen som finns idag använder inte hela ytan så den nya 

rangerplanen kan vara mindre än det, så länge det finns bra utrymme för lastbilar att 

köra in och ut utan problem.  

Hur bred vill du att vägen ska vara? 

- 8 meter för transport och 3 meter för gångväg med cykelbana. Vägarna som finns idag 

är bara transportvägar. Men långsiktigt bör det finnas nya vägar, för gångväg med 

cykelbana. Det är alltid lättare att bygga allt från början än att bygga senare. 

 

mailto:bertil.carlsson@sundsvall.se
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Varför ska det vara extra ytan runt hela anläggningen?  

- För att det ska finnas extra yta för kranar. 

Finns det fler saker som vi borde tänka på? 

- Vid parkering och vägar tycker jag att ni borde räkna med belysningar och 

motorvärmare för parkeringen. 

Hur mycket belysning för parkering och vägar vill ni ha?  

- En belysning ska belysa 6 parkeringsplatser och på vägar bör det placeras på var 30:e 

meter.  

Tycker du att de kostnader som vi fick från ordförande och verkställande direktören är 

rimliga? 

- Ja, allt ser bra ut.  

 

Kan du uppskatta den 5 % sannolikheten att kostnaderna blir högre (pessimistiskt) och 

den 5 % sannolikheten att kostnaderna blir lägre (optimistiskt)? Varför?  

(Svaret redovisas i tabell 18 på avsnitt 5.2.1) 
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Bilaga E: Intervjuer  
Intervju med ordförande  

Kontakt person: Anders Lagergren 

Arbetsposition: Ordförande 

Företaget: SBR byggingenjörerna  

Mobil nummer:070-399 2070  

Epost: anderslagergren.bap@telia.com 

Intervju utfördes per telefon för att det var svårt att möta honom personligen. Genom att 

skicka bilderna på varje alternativ som finns i Bilaga B besvarade han frågorna enligt nedan.  

- Ni får beräkna själva den totala kostnaden för de olika alternativen. Saker som bör 

tänkas på när man gör t.ex. ny parkeringsplats i skogen är trädfällning/buskrensning, 

schaktning med återanvändning och hård jord ytan/ asfalt.  

Kostnader som han ange visas i tabell 1. 

Beskrivning  Väntevärde 

Trädfällning/Buskrensning 150 kr/𝑚2 

Schaktning med återanvändning 250 kr/𝑚3 

Hård jord ytan/asfalt (parkering och vägar) 500 kr/𝑚2 

Tabell 1: kostnader som ta hänsyn vid markarbete.  
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Bilaga F: Intervjuer  
Intervju med verkställande direktör  

Kontakt personer: Peter Clemin 

Arbetsposition: Verkställande direktör  

Företaget: SKIFU 

Mobil nummer: 070-527 8985 

Intervju utförde via telefon.  

Hur mycket kostar motorvärmare för bilar? 

Det kostar 2 600 kr för varje bil. 

Hur mycket kostar belysning för vägar och parkering vid Korsta? 

2 000-2 500 kr/st.  

 


