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Mål:
Kursen avser att ge kunskaper i företags- och samhällsekonomiska teorier och modeller
som används inom ämnesområdena vägbyggnad och trafikteknik. Förvärvade kunskaper
tillämpas i ett mindre projektarbete anpassat till vald kompetensinriktning inom
grundutbildningen. Kursen delas in i två moment; en teoretisk del, där man inhämtar
kunskaper om gällande teorier och modeller samt en praktisk del, där man får applicera
erhållna kunskaper på ett verkligt praktikfall.
Teorier och modeller: Inledningsvis ges ett historiskt perspektiv på olika
samhällsekonomiska teorier och samhällsekonomiska modeller jämfört med
företagsekonomiska modeller. Ekonomiska analyser som verktyg vid prioritering av olika
transportslag samt mellan val av olika alternativa väg- och järnvägsprojekt behandlas
ingående. Begreppet betalningsvilja klarläggs samt exemplifieras inom transportsektorn.
Olika individers betalningsvilja diskuteras. Diskontering och effekter av olika
diskontering belyses. Vägkapital. Avskrivning. Vägens värde. Några nordiska
prioriteringsmodeller genomgås och jämförs. Prissättning av olika ingående
effektvariabler, t ex resolycks- och fordonskostnader, redovisas och diskuteras.
Produktionsplanering; val av maskiner och personal samt tidsplaner belyses och tillämpas.
Upphandlingsprocessen för nybyggnad, underhåll och drift av olika typer av vägar med
olika entreprenadformer och tillgång eller brist på underlag behandlas. Samband mellan
anläggningskostnader och underhållskostnader behandlas i livscykelanalyser. Ekonomiska
konsekvenser av striktare miljökrav vid driftentreprenader berörs.
Praktikfall: En uppgift inom trafik- alternativt vägområdet djupstuderas i mindre grupper.
Exempel på projekt; Val av olika vägalternativ, upphandling av väg med
funktionsentreprenad, upphandling av miljöanpassad driftentreprenad, en livscykelanalys
av en motorväg. Bedömning sker även av skriftliga och muntliga presentationer.
Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Kunskap om konsekvenser för beställare och utförare av olika transportalternativ och
entreprenadformer har stor relevans för en hållbar utveckling.
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