Version 2020-06-15

Analysmetod och samhällsekonomiska
kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0
Kapitel 4 Kalkylmodeller för samhällsekonomisk
analys (CBA) – struktur och innehåll
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Kalkylmodeller för samhällsekonomisk analys
(CBA) - struktur och innehåll

4.1

Generell kalkylmodell för investering i infrastruktur

Vägen fram till den samhällsekonomiska kalkylen går via de olika förutsättningar som råder
idag och antas råda i framtiden, via en trafikprognosmodell och de fastställda effektsamband
och effektmodeller som beskrivs i Trafikverkets effektkataloger och genom de kalkylvärden
som presenteras i ASEK-rapporten. Hela processen beskrivs översiktligt i Figur 4.1 nedan.
Förutsättningar
- befolkning, inkomster
- ”trafiknät” inkl. taxor, tidtabeller

Trafikprognosmodell
ger resande per/transporter per
start/målpunkt, per ärende och
färdmedel, per socioekonomisk grupp

Effektsamband
givet trafik etc. beräknas effekter på
utsläpp, trafiksäkerhet m.m.

Effekter på
trafiksäkerhet

Miljöeffekter

Fordonskostnader/
trafikeringskostnader

Resande, restider,
biljettkostnader

Värdering av effekter

Samhällsekonomisk kalkyl

Figur 4.1. Översiktsbild över processen från förutsättningar till en samhällsekonomisk kalkyl.

Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar av infrastrukturinvesteringar görs med hjälp
av investeringskalkyler enligt nuvärdemetoden (även kallad kapitalvärdemetoden).
Principerna för nuvärdemetoden beskrivs i avsnitt 4.1.1. Kalkylens innehåll, det vill säga
vilken typ av kostnads- och intäktsposter (värderade nyttoeffekter) som normalt sett ingår i
investeringskalkyler för infrastrukturåtgärder, redovisas i avsnitt 4.1.2. I avsnitt 4.1.3
redovisas den generella metoden för värdering av effekter för resenärer och trafikanter
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(förändring av konsumentöverskott). Övriga huvudtyper av effekter (producentöverskott,
externa effekter och indirekta effekter) behandlas i avsnitt 4.1.4 – 4.1.6. Hantering av skatter
och budgeteffekter behandlas i avsnitt 4.1.7.

4.1.1. Investeringskalkyl med nuvärdemetoden

Arbetsgången när man gör en investeringskalkyl består av fyra steg (se figur 4.2).

1. Definiera kalkylens
Utredningsalternativ
och
Jämförelsealternativ

2. Mäta och
värdera effekter
3. Beräkna nettonuvärde
= diskontera och summera
värderade effekter

4. Tolkning av
resultat

Figur 4.2 Fyra steg när man gör en investeringskalkyl.

Steg ett är att definiera utredningsalternativ och jämförelsealternativ, det vill säga man måste
noggrant beskriva de handlingsalternativ som man har att välja mellan. Nästa steg är att
beräkna och värdera effekterna av det handlingsalternativ som man utvärderar. Det tredje
steget består i att sammanställa kalkylen och beräkna nuvärdet av alla effekter. Det fjärde och
sista steget består i att tolka resultatet av kalkylen.
1. Definition av kalkylens utredningsalternativ och jämförelseslaternativ

Med utredningsalternativ (UA) avses den investering som man överväger att genomföra. För
väginvesteringar kan det handla om en vägrätning, utbyggnad till 2+1-väg eller mitträckesseparering. För investeringar i järnväg kan det handla om dubbelspår, en linjerätning, en
elektrifiering eller, vid en utbyteskalkyl, att genomföra ett spår- eller brobyte. En analys
består ofta av flera olika utredningsalternativ. För att undvika förväxling mellan olika
kalkyler bör de olika utredningsalternativen ges lätt identifierbara namn.
Gemensamt för alla typer av ekonomiska kalkyler är att referensalternativet definieras på
relevant sätt vid projektformuleringen. Valet av jämförelsealternativ är avgörande för ett
rättvisande resultat av den samhällsekonomiska kalkylen.
I transportsektorn kallas referensalternativet för Jämförelsealternativet (JA). Det är det
alternativ som det planerade projektet, det vill säga utredningsalternativet (UA) ska jämföras
med. Hur jämförelsealternativet ser ut varierar beroende på vilken typ av kalkyl som ska
göras. Generellt kan dock sägas att jämförelsealternativet är antingen det alternativ där ingen
åtgärd alls vidtas (nollalternativet) eller alternativet med den åtgärd som kommer att
genomföras om inte utredningsalternativet kommer till stånd.
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För att kvantifiera effekterna av investeringen måste lönsamhetsbedömningen utgå från
skillnaden mellan tänkta infrastrukturutformningar och trafikprognoser i JA och UA.
I JA ska ingå de underhållskostnader och de reinvesteringskostnader som bedöms som
nödvändiga under kalkylperioden för att vidmakthålla en bana eller vägs standard och
funktion. Reinvesteringar ska därmed förutsättas ske vid den tidpunkt då den befintliga
anläggningen bedöms vara uttjänt. Det är viktigt att reinvesteringskostnaden i JA inte är
högre än vad som kan motiveras för att vidmakthålla banans/vägens standard och funktion.
Kostnaden för t.ex. byte av växlar, spår, ställverk etc. får inte vara högre i JA än vad som
erfordras för att vidmakthålla en banas standard och funktion.
2. Mäta och värdera effekter

En principskiss över tillämpningen av nuvärdesmetoden för samhällsekonomiska kalkyler för
investeringar i infrastrukturåtgärder visas i figur 4.3. I figuren visas kostnader för investering
i rött och det årliga nettovärdet av nyttoeffekter i grönt. Den totala projekttiden (från T0 till
T*) består av byggtid plus kalkylperioden (se avsnitt 5.5.1 om investeringars förväntade
ekonomiska livslängd och val av kalkylperioder.). Kalkylperioden är alltså tiden från att
investeringen tas i bruk (trafiköppningsåret, tidpunkten t0) till det sista året för vilket
effekter värderas i kalkylen.
Prisnivå och basår för penningvärde
Samhällsekonomiska kalkyler görs i reala termer, det vill säga samtliga kostnader och
intäkter (nyttoeffekter) ska vara värderade i reala priser och uttryckta i samma penningvärde
(samma köpkraft). Det betyder att alla priser och värderingar ska vara relaterade till den
allmänna prisnivån under ett och samma år, det valda basåret för priser (Tpv i figur 4.3). Alla
skillnader i priser beroende på allmän inflation är då borträknade och den monetära
måttstocken fixerad så att alla priser och kalkylvärden blir jämförbara, i termer av köpkraft.
Vilket basår som ska gälla slås fast i aktuell version av ASEK. I det fall kostnader eller
värderade nyttoeffekter är uttryckta i annan prisnivå än den av ASEK fastslagna görs en
omräkning till aktuellt basår enligt metodik och med basår som beskrivs i ASEK-rapportens
kapitel 5.
Investeringens ekonomiska livslängd och kalkylperiodens längd
Kalkylperioden är den tidsram under vilken projektets nyttor och kostnader beräknas, och
som vanligtvis bestäms av investeringens ekonomiska livslängd. Den ekonomiska livslängden
för olika investeringar i transportsystemet kan vara mycket varierande. Investeringar i nya
vägar, järnvägar och farleder har t.ex. betydligt längre ekonomisk livslängd än beläggningsåtgärder eller växelbyten.
Beräkning och värdering av effekter
Värderingen av löpande kostnader och nyttoeffekter under kalkylperioden baseras på
effektberäkningar. I transportsektorns kalkyler för infrastrukturinvesteringar utgår
effektberäkningarna ifrån en lägesbeskrivning av transportsystemet, med avseende på olika
ekonomiska omvärldsfaktorer, vid ett valt basår samt en trafikprognos för två olika
prognosår (Prognosår 1 och Prognosår 2). Prognosårens beräknade nyttoeffekterna ligger
till grund även för värderingen av effekter under mellanliggande år, genom upp- och/eller
nedräkningar av trafikvolymer, kostnader och nyttoeffekter.
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Figur 4.3 Beskrivning av investeringskalkyl enligt nuvärdemetoden

Trafikprognosens Basår är alltså det år som är utgångspunkt för prognosen över trafikens
och transporters utveckling över tiden om inga investeringar görs (JA). Trafikprognosens
basår är även basår för de priser och skuggpriser (beräknade kalkylvärden) som används i
kalkylen (tidpunkten Tpv i figur 4.3). I transportsektorns investeringskalkyler har man sin
regel även ett s.k. brytår (t3). Det är det år när tillväxten över tiden av den årliga
trafikvolymen och årliga totala nyttoeffekter antas upphöra. Årliga kostnader och nyttor
antas alltså vara storleksmässigt oförändrade från brytåret och fram till kalkylperiodens slut.
Detta brytår är som regel lika med prognosår 2. Orsaken till att man gör detta antagande om
nolltillväxt av årliga nyttor är försiktighet i värderingen av trafikeffekter och -nyttor i en mer
avlägsen framtid.
Observera att man ibland utgår från två brytår och kallar Prognosår 1 för Brytår 1 eftersom
den årliga trafiktillväxten som regel antas ändra storlek efter detta år. I sådana fall är ovan
nämnda brytår (t3) lika med brytår 2.
3. Nuvärdeberäkning (diskontering) och summering

När samtliga nettoeffekter beräknats för respektive år ska dessa nuvärdesberäknas. Nuvärdemetoden innebär att samtliga kostnader och intäkter under kalkylperioden diskonteras till
nuvärden vid kalkylperiodens början och därefter summeras till nettonuvärde. Genom att
nuvärdesberäkna kostnader och intäkter är det möjligt att jämföra dem trots att de infaller
vid olika tidpunkter.
Nuvärdemetoden innebär att värdet av framtida kostnader och intäkter (nyttoeffekter)
räknas om med hjälp av en diskonteringsfaktor till ett nuvärde, det vill säga ett värde som
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gäller närmare i tiden (en vald nutidpunkt). Detta kallas diskontering och innebär omräkning
till ett nuvärde som är lägre än det nominella värde som utfaller vid en senare tidpunkt (se
även kapitel 3 om allmän kalkylteknik). Orsaken till denna omräkning är att intäkter som
infaller närmare i tiden är mer värda än de som infaller längre fram i tiden. För kostnader
gäller att de är mer betungande om de infaller närmare i tiden. Diskontering av kostnader
och intäkter till motsvarande belopp vid en och samma tidpunkt (diskonteringsår) är därför
nödvändigt för att de ska bli helt jämförbara.
Diskonteringsåret är det år som är nutidpunkt (år noll) i investeringskalkylen (år t0 i figur
4.3). Diskonteringsåret är det år då investeringen tas i bruk. Detta innebär att alla framtida
löpande kostnader och nyttoeffekter värderas och diskonteras till ett nuvärde för
diskonteringsåret.
Nuvärde av ett av en kostnad eller intäkt B som utfaller efter n år (räknat från diskonteringsåret) är:
1
𝑁𝑉(𝐵) = 𝐵 ∙
= 𝐵 ∙ (1 + 𝑟)−𝑛
(1 + 𝑟)𝑛
Nuvärdet av en kostnad eller intäkt C som utfaller med lika stort belopp varje år under en
tidsperiod kan beräknas med hjälp av en nusummefaktor på följande sätt:
𝑁𝑉(𝐶) = 𝐶 ∙

1−(1+𝑟)−𝑛
𝑟

där C är det belopp som utfaller varje år i n år och ((1-(1+r)-n)/r) är nusummefaktorn vid
räntan r.
Om grundinvesteringen och grundinvesteringens kostnader är utsträckta över en byggtid på
flera år så ska hänsyn till detta tas vid beräkningen av total investeringskostnad vid
investeringens öppningsår. Detta gör man genom att kostnaderna under byggtiden räknas
upp med ränta på ränta till slutvärde vid diskonteringsåret/öppningsåret (från tidpunkten T0
till tidpunkten t0 i figur 4.3). Uppräkningen till slutvärde kallas för kapitalisering och är
motsatsen till diskontering till nuvärde. Kapitaliseringsfaktorn är alltså (1+r)n, vilket är
motsatsen till diskonteringsfaktorn (1+r)-n.
Kapitaliseringen av de årliga kostnaderna under byggtiden måste göras för att den totala
investeringskostnaden ska bli jämförbar med alla övriga kostnader och nyttoeffekter som är
diskonterade till nuvärde vid diskonteringsåret/öppningsåret.
Diskonteringsränta

En positiv ränta innebär att individerna i samhället värderar intäkter och kostnader som
infaller längre fram i tiden lägre än motsvarande betalningar idag (tidspreferenser). Räntans
storlek är en viktig parameter i den samhällsekonomiska kalkylen. Den fungerar som ett
implicit avkastningskrav. Ju högre räntan är desto mindre värda blir effekter som faller ut
långt fram i tiden. En hög ränta innebär således att projekt med stora nyttoeffekter långt
fram i tiden blir relativt sett mindre lönsamma än projekt vars effekter utfaller närmare i
tiden.
Förutom individers tidspreferenser kan diskonteringsräntan även beakta den osäkerhet som
uppkommer vid bedömningar av framtiden. Det antas att individen har riskaversion så att
han/hon föredrar ett säkert utfall framför ett osäkert. För att göra en osäker investering
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kräver individen en högre förväntad avkastning. Skillnaden mellan individens avkastningskrav vid ett säkert utfall och avkastningskravet vid ett osäkert utfall är individens
riskpremie.
4. Tolkning av resultat

De mått på lönsamhet som vi använder för samhällsekonomiska investeringskalkyler är:
Nettonuvärde – betecknat NNV – vilket är lika med det sammanlagda nettovärdet av alla
nuvärden av nyttoeffekter och kostnader under hela kalkylperioden samt kostnaden för
grundinvesteringen i början av kalkylperioden. Om nettonuvärdet av alla kostnader och
intäkter (nyttoeffekter) är positivt visar det att investeringen är lönsam, med det avkastningskrav som diskonteringsräntan innebär. Är nettonuvärdet noll ger investeringen precis den
avkastning som motsvaras av diskonteringsräntan.
Om det finns en budgetrestriktion för finansiering av olika investeringsobjekt så är det inte
praktisk möjligt att välja att genomföra alla projekt som är lönsamma. I sådana fall måste
man göra en prioritering bland de lönsamma projekten. Vid rangordning av objekt som ska
finansieras inom ramen för en budgetrestriktion bör man utgå från en nettonuvärdekvot –
betecknad NNK - som anger lönsamhet per satsad krona i investering eller investering plus
drifts- och underhållskostnader. (Se avsnitt 5.1)
För samtliga lönsamhetsmått (NNV och NNK) är kriteriet för lönsamhet att det beräknade
värdet ska vara större än noll.
Rangordning av projekt från bättre lönsamhet till sämre lönsamhet (eller större olönsamhet)
görs genom att rangordna projekten från största till minsta beräknat värde av det lönsamhetsmått som används.
Svårvärderade effekter i den samhällsekonomiska analysen

Ovanstående lönsamhetskriterium gäller för kalkyldelen av den samhällsekonomiska
analysen. Om samtliga relevanta effekter finns medräknade i kalkylen gäller det även för hela
analysen. Men om det finns relevanta effekter av betydelse (storleksmässigt och värdemässigt) som inte värderats i kalkylen, utan beskrivs i ord utanför kalkylen, så måste en
övergripande lönsamhetsbedömning göras genom en sammanvägning av kalkylens lönsamhetsmått och beskrivningen av de effekter som inte ingår i kalkylen.

4.1.2. Kalkylens innehåll – kostnader och intäkter (nyttoeffekter)

Den samhällsekonomiska analysen ska omfatta alla effekter. De delar av investeringen som
omfattar effekter för operatörer och resenärer föranleder sällan några problem. För
kvantifiering och värdering av dessa trafikekonomiska effekter finns en väl utvecklad
metodik. Övriga effekter, särskilt externa effekter och indirekta effekter av investeringar, kan
vara svårare att kvantifiera och värdera. Det kan t.ex. intrång i landskapsbilden och
barriäreffekter på grund av nya dragningar av vägar och järnvägar, indirekta effekter på
arbetsmarknaden p.g.a. bättre pendlingsmöjligheter, etc. Den samhällsekonomiska analysen
består därför som regel av både en kalkyldel med prissatta effekter och en del med verbala
beskrivningar av svårvärderade effekter.
De kostnader och intäkter som beräknas i kalkylen redovisas i kalkylsammanställningen
utifrån vilka som drabbas/gynnas. Det innebär att effekterna redovisas uppdelat på infrastrukturhållare, trafikutövare, resenärer och transportkunder och som samlade externa
effekter.
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De olika kategorier av effekter som generellt sett ingår i samhällsekonomiska analyser visas i
figur 4.4 och tabell 4.1.

Effekter på transportmarknaden
– för resenärer, trafikanter och köpare av godstransporter
- för trafikoperatörer
Externa effekter av trafik
Indirekta effekter på andra marknader än transportmarknaden
Effekter för offentliga sektorn – budgeteffekter
Effekter för samhället som helhet - effektivitetsförluster p.g.a. beskattning
Effekter för infrastrukturhållaren – investering och drift- och underhåll

Figur 4.4 Effekter av en infrastrukturinvestering

Effekter på transportmarknaden för resenärer, trafikanter och köpare av godstransporter

Ökade eller minskade konsumentöverskott för trafikanter, resenärer och transportkunder,
t.ex. förändrade restider/transporttider (se kap 7), förändrade vänte- och bytestider
(turtäthet) (se kap 7), komfortförändringar p.g.a. förbättrad standard (se kap 8), förändrade
förseningstider (se kap 8), förändrade fordonskostnader (se kap 13)
Effekter på transportmarknaden för trafikoperatörer

Ökade eller minskade producentöverskott (täckningsbidrag) för trafikoperatörer genom t.ex.
kostnadsförändringar p.g.a. förändrad tidsåtgång, avstånd och resandeefterfrågan (se kap 14)
Externa effekter

Effekter under byggtiden och effekter av trafik som påverkar andra konsumenter och/eller
producenter men som inte regleras av avtal eller politiska styrmedel. Till externa effekter hör
trafikolyckor och olycksrisker (se kap 9), buller från trafik (se kap 10), utsläpp av
luftföroreningar och koldioxid (se kap 11 och 12), intrång och barriäreffekter alternativt
frigörande av mark på grund av investeringar (se kap 15).
Indirekta effekter på marknader utanför transportsektorn

Effekter för konsumenter och/eller producenter på sekundära marknader (även kallade
”wider economic impacts”, WEI). Det kan t.ex. vara effekter på arbetsmarknader, marknader
för insatsvaror och underleverantörer, konkurrerande marknader (substitutiva produkter)
etc. Kan vara positiva effekter som expansion och ökad produktion eller negativa effekter
som konkurrenseffekter och nedläggningar. Indirekta effekter kan även uppstå för offentliga
sektorn i form av förändringar av samhällbyggnadskostnader. Det krävs dock projekt med
10

mycket stora direkta effekter samt särskilda marknadsförhållanden för att icke-försumbara
indirekta effekter ska kunna uppstå (se diskussion i kap 16)

Tabell 4.1 Samhällsekonomiska effekter av investering i infrastruktur
Marknad
Välfärdsekonomisk
Aktörer/intressenter
Nyttor som påverkas (intäkter
kategori av effekter
och kostnader):
Transportmarknaden för
persontrafik

Konsumentöverskott

Trafikanter och resenärer;
biltrafik, kollektivtrafik,
cykel- och gångtrafik

Restid
Reskomfort
Biljettpriser
Fordonskostnad

Transportmarknaden för
godstrafik

Konsumentöverskott
(privata transporter)
Producentöverskott
(företagens transporter)

Köpare av godstransporter

Transporttid
Transportservice- och kvalitet
Pris på transport

Transportmarknaden,
person- och
godstrafik

Producentöverskott

Trafikoperatörer
Transportföretag

Biljettpris
Pris på godstransporter
Operativa trafikeringskostnader

Transportmarknaden,
person- och
godstrafik

Externa effekter

Trafikanter
Resenärer
Trafikoperatörer
Godstransport-kunder

Trängsel i trafiken
Trafiksäkerhet

Andra
marknader

Externa effekter

Övriga individer
Övriga företag

Trafiksäkerhet,
Hälso- och miljö-effekter
(naturmiljö och kulturmiljö)

Andra
marknader

Indirekta effekter (Wider
economi impacts WEI),
producentöverskott

Övriga näringslivet
(ej trafikoperatörer och
transportföretag)

Icke-marginella effekter på priser
och produktion. Skal-fördelar,
konkurrenseffekter, komplementmarknader etc (ev via
lokaliserings-effekter).

Andra
marknader

Indirekta effekter (WEI),
konsumentöverskott

Konsumenter på andra
marknader

Icke-marginella effekter på priser
och produktion. Skal-fördelar,
konkurrenseffekter, komplementmarknader etc (ev via
lokaliserings-effekter).

Andra
marknader

Indirekta effekter (WEI),
arbetsmarknadseffekter

Arbetsmarknaden

Icke-marginella effekter på sysselsättning (ev via lokaliseringseffekter)

Offentlig
sektor

Indirekta effekter (WEI),
samhällsbyggnadskostnader

Stat och kommuner

Infrastruktur för boende, handel,
IT-kommunikation mm (ev via
lokaliseringseffekter)

Offentlig
sektor

Indirekta effekter (WEI),
offentlig service

Stat och kommuner

Utbildning, vård, lokalt eller
regionalt miljöarbete mm (ev via
lokaliseringseffekter)

Offentlig
sektor

Budgeteffekter

Staten

Budgeteffekter – finansiella
effekter som kan redovisas
explicit eller utelämnas

Offentlig
sektor

Infrastrukturkostnad

Infrastrukturhållaren

Investeringskostnad
Drift- och underhåll

Budgeteffekter

Effekter för stat och kommuners skatteinkomster och -utgifter (dock icke kostnader för
staten som investerare, de återfinns under första punkten på denna lista). Dessa effekter kan
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redovisas separat eller förbli indirekt inbakade i de kalkylvärden som används för
värderingarna av effekter på konsument- och producentöverskott (priser och inkomster
räknas inklusive skatter och skatteeffekter). (se kapitel 5)
Kostnad för effektivitetsförluster p.g.a. beskattning - Skattefaktorn

Skatter bidrar till att priser på varor och tjänster blir högre än marginalkostnaderna för att
producera varorna och tjänsterna. Detta leder i sin tur till att produktionsvolymerna blir
något lägre än vad om skulle varit fallet utan beskattning. De så kallade ”skattekilarna” bidrar
alltså till en viss ineffektivitet i produktion och konsumtion. Detta bidrag till
samhällsekonomisk ineffektivitet kallas för ”skatters överskottsbörda” och utgör en
marginalkostnad för beskattning. Detta är bakgrunden till att man för skattefinansierade
projekt lägger till en samhällsekonomisk kostnad i form av ”marginal cost of public funds”
som inom transportsektorn representeras av den så kallade skattefaktorn. Denna faktor
används för att räkna upp skattefinansierade åtgärdskostnader till total samhällsekonomisk
åtgärdskostnad inklusive kostnaden för själva skattefinansieringen.
Effekter för infrastrukturhållaren

Investeringskostnad och investeringens effekter på kostnader för drift och underhåll
(beräkning av investeringskostnader och värdering av D&U kostnader, se kap 6).
4.1.3 Värdering av ökad tillgänglighet (konsumentöverskott på transportmarknader)

Transporter är en mycket heterogen verksamhet som omfattar många olika typer av resor och
transporter som kan göras av många olika skäl och med flera olika transportslag. Transportsektorn består därför av väldigt många små delmarknader. Att skatta den aggregerade
efterfrågan på transporter för alla delmarknader inom transportsektorn är praktiken sett
närmast ogörligt eftersom det skulle vara ett väldigt omfattande och tidsödande arbete.
Det är däremot betydligt enklare att värdera förändringar av tillgänglighet genom att
analysera generaliserad kostnad för transporter, dvs. förändringar av total transportkostnad
i termer av tid, pengar och besvär. Det är denna metod som tillämpas vid
samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn.
Personer väljer att resa eller avstå från att resa utifrån storleken på den totala reskostnaden i
förhållande till nyttan av att genomföra resan. Den totala reskostnaden kallas även för
generaliserad kostnad och består av kostnader i både tid och pengar och andra uppoffringar,
t.ex. brist på komfort under resan. Individer har inte bara begränsad budget när det gäller
pengar utan även när det gäller tid och ork. De har därför en alternativkostnad för såväl
restid som ansträngning (brist på fysisk och mental bekvämlighet) vid resa. Vid val av
färdmedel väljer resenären det som har lägst generaliserad kostnad, d.v.s. det färdmedel som
medför minst uppoffring totalt sett. Infrastrukturåtgärder kan därför värderas utifrån hur de
påverkar generaliserade reskostnader.
I figur 4.5 illustreras det transportekonomiska problemet så som det oftast beskrivs.
Individer har en viss nytta av att kunna förflytta sig mellan olika platser, d.v.s. det finns en
efterfrågan på geografisk tillgänglighet som i figur 4.5 beskrivs genom efterfrågefunktionen
D(Q). Om nyttan av att göra en resa är större än vad resan kostar totalt sett i tid, pengar och
övrigt besvär, dvs. betalningsviljan är större än den generaliserade kostnaden, så kommer
resan att genomföras. Detta gäller i figur 4.5. för alla resor upp till volymen Q0 den
generaliserade kostnaden är GK0.
Låt oss nu anta att åtgärder vidtas som innebär att restiden förkortas och resekomforten
ökar, till exempel genom nya och snabbare tåg inom tågtrafiken eller genom upprustning av
12

en väg till bättre standard. Snabbare och bekvämare resor gör att den totala kostnaden för en
resa minskar. Om den generaliserade kostnaden minskar, till exempel från GK0 till GK1, så
kommer de resor som skulle ha gjorts även utan kostnadssänkning (volymen Q0) att bli ännu
mer lönsamma för resenärerna. För dessa resor kommer kostnadssänkningen att medföra en
ökning av nyttan för resenärerna, d.v.s. en ökning av konsumentöverskottet, motsvarande
ytan
(∆GK · Q0) i figur 4.5.
För befintlig trafik beräknas alltså förändringen av konsumentöverskottet (trafikanternas
nettonytta), av en infrastrukturåtgärd som leder till lägre generaliserad transportkostnad,
genom att man tar förändringen i transportkostnad per personkm (för persontrafik) eller
tonkm (för godstrafik) gånger det totala befintliga trafikarbetet (personkm respektive
tonkm).

Figur 4.5. Efterfrågan på resor och värdet av sänkt reskostnad.

4.1.4 Värdet av nytillkommen trafik eller överflyttad trafik

En sänkning av den generaliserade reskostnaden kommer även att leda till att fler resor ger
en nettoökning av nyttan och att antalet resor därför ökar (∆Q i figur 4.5.). Dessa resor
kommer att generera ett konsumentöverskott för resenärerna som motsvarar triangelytan
(∆GK · ∆Q · 0,5) i figur 4.5. Detta är bakgrunden till varför man i transportkalkyler värderar
nyttan för nytillkomna resor med hjälp av ”the-rule-of-the half” (ROTH).
Konsumentöverskottet (nettonyttan) för nytillkommen trafik kan beräknas på olika sätt
beroende på vilken tillgång till data man har. För nytillkommen trafik i form av nygenererad
trafik har man alltid ofullständig information, eftersom man har uppgifter om den generaliserade transportkostnaden men inte om den maximala betalningsviljan för transporterna
(värderingen av nyttan). ”The-rule-of-the-half” (ROTH) är en metod som gör det möjligt att
schablonmässigt uppskatta ändringar av konsumentöverskott för nygenererad trafik med
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hjälp enbart av data över förändringen av generaliserad transportkostnad på den ”transportmarknad” (järnvägsstråk, busslinje, vägsträckning etc). Vid tillämpning av ”the-rule-of-thehalf” (ROTH) beräknas nettonyttan för nygenererad trafik genom att man tar förändringen
av transportkostnad per personkm (eller tonkm), p.g.a. den aktuella infrastrukturåtgärden,
gånger volymen nygenererad persontrafik (eller godstransporter) gånger 0,5.
Metoden ”the-rule-of-the-half” (ROTH) kan användas även för värdering av nyttoökningen
för överflyttad trafik, från ett trafikslag till ett annat eller från en transportväg till en annan.
Även i detta fall värderas nettonyttan (förändringen av konsumentöverskott) genom att man
beräknar förändringen av den generaliserade transportkostnaden per personkm eller tonkm
för det trafikslag, trafikstråk etc. till vilket man flyttar, och tar denna kostnadssänkning
gånger mängden överflyttad trafik gånger 0,5.
För värdering av överflyttade godstransporter finns det emellertid en alternativ metod – den
s.k. SIKA-metoden. Ifall det finns uppgifter tillgängliga om transportkostnaderna på den
transportmarknad (det trafikslag eller trafikstråk etc) från vilken transporterna flyttar, så kan
man göra en beräkning av värdet av överflyttningen av transporter, istället för en schablonmässig skattning med ”the rule-of-the-half” (ROTH).
SIKA-metoden kan alltså i vissa fall vara ett alternativ till ROTH. SIKA-metoden är för övrigt
samma metod som den som tillämpas i Samgodsmodellen. Metoden har emellertid ett
begränsat användningsområde då den inte kan användas för värdering av nygenererade
transporter eller för värdering av överflyttning av persontransporter. En ytterligare
begränsning i tillämpningen av SIKA-metoden är svårigheten att identifiera alla relevanta
kostnader och nyttor på hela transportmarknaden.
När ska ROTH användas och när kan SIKA-metoden användas?

Nygenererad trafik och transporter ska alltid värderas med ”the-rule-of-the-half” (ROTH).
Förändringen av konsumentöverskott beräknas alltså utifrån hälften av den sänkning av
trafikeringskostnaden som leder till ökad trafik.
För överflyttade transporter används alltid ”the-rule-of-the-half” (ROTH) vid värdering av
överflyttade persontransporter.
Överflyttade godstransporter kan värderas med SIKA-metoden (Samgodsmetodik) givet att
nedanstående två villkor är uppfyllda, i annat fall tillämpas ROTH:
(1) Eventuella nygenererade transporter kan särskiljas från överflyttade transporter.
(2) Information finns om vilket trafikslag de överflyttade transporterna kommer ifrån och
vad dessa transporter kostade före överflyttningen, d.v.s. skillnaden i transportkostnad
mellan föregående och nuvarande trafikslag kan beräknas.
4.1.5 Värdering av producentöverskott på transportmarknader

Vanligtvis brukar man anta att biljettpriserna motsvarar marginalkostnaden för produktion,
vilket innebär att vinstmarginalen för trafikoperatören är noll (försumbar). Alla nyttoeffekter
antas alltså leda till förändringar av konsumentöverskott, vilket innebär att de antas tillfalla
resenärerna/transportkunderna.
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4.1.6 Externa effekter

Externa effekter är oavsiktliga effekter av konsumtion eller produktion på annan konsumtion
eller produktion som inte regleras marknadsmässigt. Dessa effekter har alltså inte något pris
och leder inte till något betalningsansvar eller rätt till kompensation i pengar. Eftersom dessa
effekter saknar pris så betraktas de som ”gratis” och beaktas inte, eller i för liten
utsträckning, i privatekonomiska lönsamhetsbedömningar. Externa effekter beaktas alltså
inte vid de ekonomiska beslut som tas av de som orsakar dessa. Förekomsten av externa
effekter innebär alltså att privatekonomiska kalkyler inte innehåller fullständig information
om alla kostnader och intäkter som uppstår på grund av en åtgärd eller en aktivitet. Detta
innebär i sin tur att produktionen och konsumtionen som är förknippad med den externa
effekten inte är samhällsekonomiskt effektiv. Negativa externa effekter leder till kostnader
för samhället. Det innebär att den samhällsekonomiska lönsamheten av åtgärder eller
aktiviteter som orsakar negativa externa effekter är mindre än den privatekonomiska
lönsamheten (lönsamheten för utförare och användare).
Trafikens externa marginalkostnader är den förändring av kostnaderna för trafikens externa
effekter som uppstår då trafikvolymen ökar med en fordonskilometer. Negativa externa
effekter kan uppstå även av infrastrukturinvesteringar. De externa effekter och kostnader
som trafiken kan ge upphov till visas i tabell 4.2.
Tabell 4.2 Externa effekter av infrastrukturinvesteringar och trafik
Typ av extern effekt

Extern effekter av trafik eller
infrastrukturinvestering

Konsekvenser av/kostnad för den externa
effekten

Miljö

Luftföroreningar

Hälsoeffekter p.g.a. avgaser och
slitagepartiklar. Naturskadeeffekter etc.

Miljö

Utsläpp av klimatgaser

Global uppvärmning

Miljö

Buller

Störningseffekter och hälsoeffekter

Miljö

Föroreningar i vatten

Naturskadeeffekter och effekter för djurliv.

Miljö

Erosion på stränder eller
havsbotten

Naturskadeeffekter och effekter för djurliv.

Miljö

Intrångseffekter

Visuella störningar el annat som minskar
kvaliteten på och upplevd nytta av
markområde

Trafiksäkerhet

Ökad risk för olyckor

Kostnad för förlust av liv och hälsa och
materiella kostnader för sjukvård, fordon,
minskad produktion etc.

Trängsel

Ökad trängsel för andra
trafikanter

Längre restider, förseningar, köer och
restidsosäkerhet.

Infrastruktur

Slitage på infrastrukturen

Ökade kostnader för drift och underhåll

Infrastruktur

Intrångseffekter

Infrastruktur

Barriäreffekter

Visuella störningar eller annan
kvalitetsförsämring av markområden
Minskad tillgänglighet för boende i området
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De vanligaste externa effekterna av trafik är miljöeffekter, trafikolyckor och trängsel i
trafiken. Miljöeffekter som kan uppstå är luftföroreningar från avgaser och damm
(slitagepartiklar från vägbanan), utsläpp av klimatgaser, buller. Till detta kommer
marginalkostnader för slitage på infrastruktur. Den kan mätas via kostnader för drift och
underhåll och reinvestering för att upprätthålla infrastrukturens funktion och kvalitet.
Till svårvärderad miljöeffekter som ännu inte kan hanteras i kalkylerna hör olika former av
intrång i natur och landskaps- eller stadsbild. För sjöfart kan det dessutom tillkomma
miljökostnader för föroreningar i vatten och effekter på kust- och strandmiljöer. Inom
kollektivtrafik kan det även förekomma positiva externa effekter, som t.ex. att ökat bussresande kan bidra till fler och tätare turer vilket alla bussresenärer har nytta av, inte bara de
nytillkomna resenärerna.
När det gäller trängsel i trafiken och dess konsekvenser gäller det att skilja på kostnader för
den befintliga trängsel som resenären/trafikoperatören drabbas av och den ökade trängsel
som resenären/trafikoperatören förorsakar andra trafikanter genom att öka sina resor och
transporter. Den sistnämnda effekten är en extern effekt. Kostnaderna för konsekvenserna av
den trängsel som redan råder (förseningstid, restidsosäkerhet etc.) ingår i beräkningar av
effekter på privatekonomisk reskostnad och företagsekonomisk transportkostnad. Kostnader
för den utvärderade åtgärdens eventuella bidrag till ökad trängsel ska också tas upp. Än så
länge finns det dock inga användbara kostnadsskattningar för marginalkostnaden av ökad
trängsel för något trafikslag.
Vissa externa effekter korrigeras genom skatter och avgifter som motsvarar den externa
effektens marginalkostnad (s.k. effektivitetsbetingade skatter och avgifter). Detta innebär att
de externa effekterna internaliseras i de privatekonomiska kalkylerna. Internaliseringen är
fullständig om skatten på marginalen ökar den privatekonomiska kostnaden med samma
belopp som den externa kostnaden.
4.1.5 Indirekta effekter på andra marknader än transportmarknader (WEI)

I en perfekt fungerande marknadsekonomi, där alla marknader är konkurrensmarknader
med många små aktörer, kommer indirekta effekter på sekundära marknader av åtgärder på
en primär marknad att vara marginella och försumbara. Det betyder att det i en samhällsekonomisk utvärdering av en åtgärd räcker med att ta med åtgärdens direkta effekter på den
primära marknaden. I verkligheten finns det dock olika former av marknadsmisslyckanden
som gör att det kan uppstå även icke-marginella indirekta effekter på sekundära marknader.
Det kan t.ex. vara sekundära marknaden med bristande konkurrens på grund av stordriftsfördelar (fallande styckkostnader och monopolprissättning) eller reglerade marknader.
4.1.6 Skatter och budgeteffekter

I samhällsekonomiska kalkyler beräknas reala effekter som uppstår till följd av studerade
åtgärder. Detta kräver en särskild behandling av de skatter och avgifter som trafikanterna
betalar. Skatterna/avgifterna utgörs av bland annat drivmedelsskatt, banavgifter och
landningsavgifter.
De skatter/avgifter som ingår i transportkostnaden kan vara en av följande typer:
a) Effektivitetsbetingade och internaliserande skatter som motsvaras av externa
kostnader som värderas separat i kalkylen.
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b) ”rent fiskala skatter”.
c) Effektivitetsbetingade och internaliserande skatter som motsvaras av externa
kostnader som inte värderas separat i kalkylen.
I fall a) och b) måste skatten behandlas som en transferering eftersom den inte utgör ett
mått på en reala kostnadsförändring. Detta kan göras på två sätt:
1. Skatten ingår i den beräknade transportkostnadsförändringen, men skatten ingår
även som budgeteffekt i form av en skatteinkomst. Nettoeffekten av de skatter som
betalas av trafikoperatörer/trafikanter och dessa skatters budgeteffekt för staten är
lika med noll.
2. Skatten ingår inte i den beräknade transportkostnadsförändringen, och inte heller
någon budgeteffekter i form av förändrad skatteinkomst.
Båda dessa tillvägagångssätt används i praktiska tillämpningar. Nettoutfallet blir exakt
detsamma i de båda fallen med respektive utan skatt i trafikeringskostnaden. Det som skiljer
är fördelningen av effekterna. I det fall skatt inte ingår i kostnaden ser det ut som om det
förändrade producentöverskottet är större än vad det egentligen är, eftersom det består av
både nettoeffekt för trafikutövaren och budgeteffekt.
För de kollektiva trafikslagen spelar det ingen roll för slutresultatet om skatten ingår i
operatörens kostnad och därefter räknas bort, genom att kvitta dem mot budgeteffekter, eller
om skatten inte ingår överhuvudtaget. Däremot påverkas storleken av enskilda kalkylposter.
Anledningen till att det inte spelar någon roll är det tidigare beskrivna förhållandet att
priserna är exogent givna och fristående från kostnaderna. Detta gäller emellertid inte
personbilstrafik eftersom priset som resenären betalar utgörs av ”trafikeringskostnaden”
inklusive skatt. Alltså bör man in det fallet inkludera skatterna, även om de är rena
transfereringar, och hantera dem enligt metod 1.
I fallet c), då skatten är effektivitetsbetingad och motsvaras av reala kostnader för externa
effekter som inte värderas separat och inkluderas explicit i kalkylen, kan skatten utgöra ett
mått på den reala kostnadsförändringen och ska i så fall ingår som en ”normal” kostnad i
kalkylen.
Även i detta fall finns det olika sätt att hantera skatten och värderingen av externa effekter,
beroende på om skatten internaliserar hela eller bara delar av kostnaden för externa effekter.
Att skatten internaliserar de externa effekterna betyder att kostnaderna för externa effekter
beaktas i de privatekonomiska kalkylerna på indirekt väg genom att skatten ökar den
privatekonomiska kostnaden med samma belopp som storleken på den externa kostnaden.
I det första fallet är kostnader för externa effekter fullt ut internaliserade, det vill säga skatten
är lika stor som de externa kostnaderna. Detta visas i figur 4.6 där efterfrågekurvan
reflekterar bilisterna värdering av bilresor och CS är bilistens kostnad inklusive skatt, alltså
priset på bilresor (Pbil). Bilistens kostnad exklusive skatt är lika med CE. I det här fallet är
skatten lika stor som den externa effekten och därför är bilistens kostnad lika med den
samhällsekonomiska kostnaden. Den samhällsekonomiskt optimala nivån på bilresandet
sker då alla resor som är värda mer än de kostar genomförs (q0). I figur 4.6 illustreras även
vad vad som händer då efterfrågan på bilresandet minskar till följd av att det blir billigare att
resa med ett annat trafikslag, t.ex. buss eller tåg. I figuren skiftar efterfrågekurvan nedåt och
bilresandet minskar därför till nivån q1. I det här fallet minskar biltrafikens externa
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kostnader (olyckor, luftföroreningar etc.) exakt lika mycket som skatten minskar. Det innebär
att bilistens kostnad inklusive skatt innehåller fullständig information om alla kostnader,
varför de externa effekterna är fullt ut internaliserade.
I det fall som illustreras i figur 4.6 behöver inte de externa effekterna inkluderas explicit i
kalkylen eftersom skatten representera den externa kostnaden (internaliserar den externa
kostnaden). Förändringar av externa effekter behöver alltså inte analyseras separat om de är
fullständigt internaliserade. Då räcker det med att räkna med trafikeringskostnader
(operativa transportkostnader) inklusive internaliserande skatter.
Pris

D0(p)
D1(p)
CS=pbil
externa kostnader = skatt

CE

Volym bilresor
q1

q0

Figur 4.6. Efterfrågeminskning på personbilsresor, skatt = externa effekter

Om den externa effekten inte hade varit fullständigt internaliserat hade bilresandet inte från
början varit samhällsekonomiskt optimalt och det hade då varit samhällsekonomiskt
önskvärt att minska bilresandet. I figur 4.7 nedan visas en sådan situation där bilistens
privatekonomiska trafikeringskostnad inte innehåller fullständig information om alla
kostnader. I detta fall är de externa kostnaderna större än skatten. Det innebär att den totala
samhällsekonomiska kostnaden (CTOT), som är lika med bilistens kostnad exklusive skatt (CE)
plus extern kostnad, överstiger bilistens kostnad inklusive skatt Cs (=Pbil).
I det här fallet minskar de externa kostnaderna mer än skatten. Den realekonomiska
nettoeffekten utgörs av skillnaden mellan förändringen av externa kostnader och skatt. I
figur 4.7 utgörs differensen av den skuggade ytan. I det här fallet kan man antingen beräkna
både förändrade externa kostnader, skatter och budgeteffekter till sina fulla belopp eller
räkna enbart på skillnaden mellan externa kostnader och skatter, det vill säga den del som
inte är internaliserad. Den del av den externa kostnaden som inte är internaliserad via skatter
eller avgifter brukar också kallas icke-internaliserad extern kostnad.
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Figur 4.7. Efterfrågeminskning på personbilsresor, skatt < externa effekter

4.1.7. Marginalkostnad för skattefinansiering och skattefaktorn

Vissa skatter kan emellertid ge upphov till en viss samhällsekonomisk kostnad genom att de
bidrar till ineffektiv resursanvändning. Indirekta skatter leder till höjda priser, genom s.k.
skattekilar, och lägre produktions- och konsumtionsvolymer. Om sådana skattekilar inte
motiveras av externa effekter (internaliserande skatter) så är de snedvridande och leder till
en viss effektivitetsförlust (även kallad ”dead-weight loss”, eller ”excess burden of taxes”).
Denna typ av effekter av beskattning kan man ta hänsyn till genom tillämpning av skattefaktorn. I den här rapporten redovisas skattefaktorns storlek och hur den ska hanteras i
samhällsekonomiska kalkyler (se kap 5.9).

4.2 Kalkylmodell för infrastrukturinvesteringar i väg eller järnväg
I samhällsekonomiska analyser av investeringar i väg- eller järnväg ingår vanligtvis följande
samhällsekonomiska kostnader och intäkter (nyttoeffekter):
Ökade eller minskade konsumentöverskott – Effekter för trafikanter (bilister, cyklister,
fotgängare etc), resenärer och godstransportkunder på transportmarknader

Värdering av förändrade restider och godstransporttider (inklusive bytestider
och tid för anslutningsresor, se kap 7)
Värdering av förändring av förseningstider och restidsosäkerhet p g a
förändring av trängsel och störningar i trafiken (se kap 8, detta gäller effekter
av trängsel och trafikstörningar som resenären/trafikanten själv påverkas av vid
given trafiksituation, inte den eventuella ökning av trängsel som
resenären/trafikanten bidrar till för övriga resenärer/trafikanter).
Värdering av förändringar av reskomfort p.g.a. effekter på trängsel eller andra
komfortfaktorer (se kap 8)
Förändrade biljettkostnader för resenärer (denna effekt kan kvittas mot
motsvarande effekt (med motsatt tecken) i beräkningen av förändrat
producentöverskott för trafikoperatörerna)
Värdering av eventuella förändringar av turtäthet inom kollektivtrafiken
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Ökade eller minskade producentöverskott – Effekter för trafikoperatörer på transportmarknader

Förändrade trafikeringskostnader p.g.a. förändrad tidsåtgång, förändrade
körsträckor och förändrad mängd resor/transporter (se kap 13 och 14)
Förändrade intäkter p.g.a. förändrade biljettpriser och förändrad mängd
resande och transporter (kan kvittas mot förändrade totala kostnader för
biljetter för resenärerna i beräkningen av förändrat konsumentöverskott)
Externa effekter (d.v.s. effekter som inte regleras på marknader och via priser och som
påverkar andra konsumenter och/eller producenter)

Externa effekter av infrastrukturinvesteringar och ändrad trafikering kan t.ex. vara effekter
på:
Slitage på infrastruktur (se kap 6, detta gäller marginalkostnad för drift och
underhåll p.g.a. ökad trafik, ökade drift- och underhållskostnader p.g.a. ökad
anläggningsmassa ingår som kostnad för infrastrukturhållaren, se punkt 6)
Luftföroreningar (se kap 11)
Koldioxid och andra klimatgaser (se kap 12)
Olyckor och olycksrisker (se kap 9)
Buller och vibrationer (infraljud) (se kap 10)
Trängsel och störningar i trafiken (se kap 8, detta gäller den ökade trängsel som
resenären/trafikanten bidrar till för andra resenärer/trafikanter inte den trängsel
och de trafikstörningar som resenären/trafikanten själv är utsatt för p.g.a. den
givna trafiksituationen )
Intrång respektive frigörande av mark (svårvärderade effekter, se kap 15 om
markanvändning)
Barriäreffekter (svårvärderade effekter, se kap 15 om markanvändning)
Externa effekter kan dels vara direkta förändringar för det aktuella trafikslaget, dels
indirekta externa effekter på grund av överflyttning av trafik mellan olika trafikslag.
Indirekta effekter på andra marknader än transportmarknader (även kallade ”wider economic
impacts”, WEI)

Detta är effekter för konsumenter och/eller producenter på sekundära marknader,
t.ex. arbetsmarknaden, marknader för insatsvaror och underleverantörer,
konkurrerande marknader (produkter som är substitut) etc. Normalt sett är denna
typ av effekter försumbara, men på sekundära marknader som inte är väl fungerande
konkurrensmarknader (det finns s.k. marknadsmisslyckanden) så kan det i vissa fall
uppstå icke-försumbara indirekta effekter (se kap 16). Indirekta effekter som är
försumbara om man ser till nettoeffekten ur samhällsekonomisk synpunkt kan
emellertid ge upphov till regional omfördelning av resurser och nyttoeffekter. Sådana
omfördelningseffekter ska inte ingå i den samhällsekonomiska analysen, men kan
vara intressanta att beskriva och analysera i en kompletterande regionalekonomisk
analys eller en allmän fördelningsanalys (se kap 19).
Budgeteffekter

Budgeteffekter är effekter för statens och kommuners skatteinkomster och -utgifter
(dock icke kostnader för staten som infrastrukturhållare, se nedanstående punkt).
Beräkningar av konsument- och producentöverskott kan beräknas antingen inklusive
eller exklusive skatter och budgeteffekter. Om skatter och avgifter ingår i fordons- och
trafikeringskostnader ska även skatternas och avgifternas motsvarande budgeteffekter tas upp i kalkylen (se kap 5).
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Samhällsekonomisk investeringskostnad samt effekter på kostnader för infrastrukturens driftoch underhåll (effekter för infrastrukturhållaren).

Samhällsekonomisk investeringskostnad och kostnad för drift- och underhåll (se kap
6), värderad i reala priser, basårets prisnivå, uppräknad med skattefaktor (se kap 5).

4.3 Kalkylmodell för infrastrukturinvesteringar för sjöfart
Samhällsekonomiska analyser (CBA) av infrastrukturåtgärder inom sjöfarten har samma
grundläggande struktur och i stort sett samma innehåll som analyser av infrastrukturinvesteringar för andra trafikslag. Sjöfartskalkyler skiljer sig emellertid i vissa avseenden från
samhällsekonomiska analyser av infrastrukturåtgärder för andra trafikslag. Förekomst av
externa effekter i vatten- och på kustmiljöer är exempel på sådana skillnader.
Den grundläggande kalkyltekniken och de grundläggande kalkylprinciperna är densamma
som för andra trafikslag (se avsnitt 4.1 och kapitel 5). Den åtgärd som analyseras
(utredningsalternativet, UA) utvärderas genom att dess konsekvenser ställs i relation till ett
referensalternativ (jämförelsealternativet JA) som beskriver trafiksituationen och dess
konsekvenser om ingen åtgärd vidtas. Man beräknar nettonuvärdet av den aktuella åtgärden,
d.v.s. summa nuvärde av alla årliga samhällsekonomiska kostnader och intäkter (driftskostnader, underhåll och nyttoeffekter) som infaller över hela kalkylperioden minus den
samhällsekonomiska investeringskostnaden. Om nettonuvärdet är positivt är åtgärden
lönsam (förutsatt att det inte finns svårvärderade negativa effekter som inte ingår i kalkylen
och som bedöms kunna överväga kalkylens nettovärde).
Kalkylen görs i reala termer vilket betyder att alla priser och värderingar ska vara inflationsrensade och uttrycka i ett och samma penningvärde. Vilket penningvärde och vilken real
prisnivå som gäller anges av ASEKs rekommendationer om basår för priser (se avsnitt 5.2).
Vissa priser och värderingar kan emellertid antas förändras realt över hela eller delar av
kalkylens tidshorisont. Vilka dessa priser är och vilken real prisökning man ska räkna med
beskrivs i avsnitt 5.4.
De olika typer av nyttoeffekter och kostnader/intäkter som kan ingå i en infrastrukturinvestering för sjöfart (ny eller ombyggd farled) visas i tabell 4.3
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Tabell 4.3 Nyttoeffekter och kostnader vid investering i farledsåtgärd
Beskrivning av effekt
Transportköpare/resenärer

Effekter på operativa trafikeringskostnader för befintliga
transporter (inklusive transporttid och kvalitet)

Transportköpare/resenärer

Värdering av förändrad transportvolym p.g.a. åtgärden

Rederier och övriga
samhället

Effekter på sjösäkerhet (förväntade olyckskostnader, delvis
extern och delvis intern effekt)

Externa effekter

Externa effekter – luftföroreningar och klimateffekter

Externa effekter

Externa effekter i vatten (föroreningar etc), på havsbotten och i
strandmiljöer (t.ex. erosion)

Externa effekter

Eventuella effekter på buller och trängsel

Externa effekter

Minskade externa effekter från andra transportslag p.g.a.
överflyttning av transporter

Näringslivet på övriga
marknader

Indirekta effekter på andra marknader än transportmarknaden

Offentliga sektorn

Budgeteffekter p.g.a. skatter och avgifter

Infrastrukturhållaren

Investeringskostnad samt drift och underhåll

4.3.1. Effekter på operativa trafikeringskostnader för befintliga transporter

Den normalt sett största effekten av en infrastrukturåtgärd inom sjöfarten gäller ändrade
operativa trafikeringskostnader vilket kan förändra lönsamheten för trafikoperatörerna
och/eller ändra res- och transportkostnaderna för passagerare och godstransportkunder. Om
trafikeringskostnaderna per transporterad enhet (ton eller passagerare) sjunker får vi en
samhällsekonomisk intäkt och en samhällsekonomisk kostnad om trafikeringskostnaderna
per transporterad enhet ökar.
Transportkostnader består av såväl operativa trafikeringskostnader för framförandet av
fordon (inklusive lastning och lossning) som tids- och kvalitetskostnader p.g.a. brist på
resekomfort och kvalitet i hantering av transporterat gods. I tidskostnaderna ingår såväl
kostnad för normal åktid/transporttid som kostnader för köer och väntetid samt kostnad för
förseningstid vid trafikstörningar och kostnader för själva den restidsosäkerhet och brist på
tillförlitlighet i transportleveranser som kan uppstår vid trängsel och trafikstörningar.
Förändrade operativa transportkostnader inom sjöfarten kan bero på t.ex.
 investering i djupare, bredare och/eller rakare farled och kanaler
 ny farled eller delvis ny sträckning av befintlig farled
 hamninvesteringar som ger större kapacitet och effektivare lastning/ lossning
och/eller transporter inom hamnområdet
Investeringar i större och bättre farleder och slussar kan ge lägre trafikeringskostnader
genom att större fartyg kan trafikera farleden och anlöpa hamnen. Större fartyg kan transportera en given mängd gods eller passagerare på färre antal turer. De kan därmed bidra till
lägre genomsnittlig trafikeringskostnad per fraktat ton gods eller per passagerare. Detta
gäller förutsatt att de finns stordriftsfördelar (att total trafikeringskostnad per fartyg inte
ökar i samma proportion som fartygsstorleken) och att dessa fördelar kan utnyttjas. Det är ju
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den faktiska kostnadsminskningen som är av intresse, inte den potentiella. Det är därför at
största vikt att man i kalkylen tar hänsyn till i vilken utsträckning som potentialen för
kostnadsminskning verkligen kommer att utnyttjas. Det kan finnas flera faktorer i
produktions- eller hela transportkedjan som kan motverka möjligheterna att öka fartygsstorleken och utnyttja potentialer för sänkta trafikeringskostnader. Svårigheter att anpassa
produktionen av och efterfrågan på godset, öka storleken på buffertlager och svårigheter att
anpassa vidaretransporter är exempel på sådana faktorer. Ökad fartygsstorlek kan ju tvärtom
ge högre genomsnittliga kostnader per transporterat ton (eller per passagerare) om man har
lågt kapacitetsutnyttjande per fartyg.
Potentiella respektive sannolika sänkningar av trafikeringskostnader p.g.a. transporter i
större fartyg måste analyseras och uppskattas separat för varje marknadssegment, d.v.s. varje
förekommande typ av person- eller godstransport och typ av fartyg. Ett skäl för detta är dels
att olika marknadssegment kan ha olika stora potentiella transportkostnadssänkningar, dels
att den potentiella kostnadssänkningen kan utnyttjas i olika hög grad i olika marknadssegment. Den potentiella kostnadssänkningen består av skillnaden i trafikeringskostnad
mellan befintlig transportstruktur och möjlig transportstruktur efter åtgärd (UA) m a p
transportvolymer, fartygsstorlekar och antalet anlöp för olika typer av marknadssegment
(typer av transporter och produkter). Den sannolika kostnadssänkningen är lika med den
potentiella kostnadssänkningen per ton fraktat gods (eller per passagerare) vid byte av
fartygsstorlek, gånger den andel av den befintliga trafiken som sannolikt kommer att kunna
utnyttja denna potential.
Investeringar i nya farleder som leder till nya färdvägar (t.ex. nytt inlopp till hamn) kan leda
till ändrade trafikeringskostnader p.g.a. kortare eller längre färdväg. I sådana fall är det
ändrade bränslekostnader som huvudsakligen bidrar till ändrade trafikeringskostnader. Även
tidskostnader för transporterna kan påverkas. Investeringar som påverkar hamnverksamheten leder till förändrade kostnader för lastning och lossning. Även detta påverkar den
genomsnittliga trafikeringskostnaden per ton och den totala fraktkostnaden för den
befintliga transportvolymen.
En värdering av ovan beskrivna effekter för de befintliga transporterna görs alltså genom att
man beräknar och jämför den totala transportkostnaden, eller genomsnittlig kostnad per ton
respektive passagerare, för befintlig transportvolym före respektive efter investeringen ifråga
– alltså för jämförelsealternativet (JA) respektive utredningsalternativet (UA). Denna
värdering kräver att man gör en kartläggning av JA och prognos för UA, där man för varje
enskilt marknadssegment (typ av produkter och typ av transport) beskriver totalt fraktad
volym (gods och eller passagerare) och totalt antal anlöp i hamn, fördelat på fartyg av olika
typ och storlek. Till detta behövs även uppgifter om transporternas fördelning på olika ruter
och rutternas längd för att kunna beräkna transportarbetet i tonkm respektive passagerarkm
och totala transportkostnader för befintlig trafik före och efter åtgärden (JA respektive UA).
För internationella sjötransporter behövs uppgifter om närmaste internationella omlastningshamn, eller slutlig destination om det gäller trafik med direktanlöp (se avsnitt 5.9 om
värdering av trafik på internationellt vatten).
Eftersom investeringskalkyler ska göras, som spänner över en kalkylperiod på uppemot 60 år
måste prognoser över framtida utveckling av ovan beskrivna volymer och parametrar göras
för såväl referensalternativet (jämförelsealternativet) som utredningsalternativet.
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Effekter på tid och kvalitet för befintliga transporter

Trafikering med större men färre fartyg kan leda till kortare köer och väntetider, tid för anlöp
etc. Det kan eventuellt innebära en sänkning av de tidsrelaterade kostnaderna för
transporterna som behöver tas hänsyn till. Eventuella skillnader i kvalitet, när det gäller
hantering av gods, kan för närvarande inte fångas med de kalkylvärden som vi har tillgång
till.
4.3.2 Värdering av förändrad transportvolym (nygenererade och överflyttade transporter)

Investeringar som påverkar den operativa transportkostnaden påverkar inte bara transportstrukturen utan även den totala transportvolymen. Lägre transportkostnader kan ge större
transportvolymer och vice versa, dels genom nygenerering eller bortfall av transporter, dels
genom överföring mellan olika trafikslag (på grund av ändrade relativa transportkostnader).
Lägre transportkostnader för sjöfart kan ge ökad efterfrågan på sjötransporter genom
nygenererade transporter men framförallt genom överflyttning av transporter från väg och
järnväg. Det finns två olika metoder för att skatta det samhällsekonomiska värdet av ökade
transportvolymer.
Metod 1: Värdering med ”rule-of-the-half”, d.v.s. hälften av den transportkostnadssänkning

(räknat per tonkm respektive personkm) som investeringen leder till. Metoden kan fånga
både överflyttad och nygenererad trafik.
Metod 2 (den s.k. SIKA-metoden): Värdering i form av skillnaden mellan faktisk

transportkostnad före och efter överflyttningen av transporter till sjöfart. Metoden kan
endast användas för värdering av överflyttad trafik och när information finns om vart den
överflyttade trafiken kommer ifrån.
Värdering av nygenererade transporter

Värdet av nygenererad trafik mäts alltid schablonmässigt med hjälp av ”the-rule-of-the-half”
(ROTH). Det innebär att man tar halva den beräknade sänkningen av den privatekonomiska
transportkostnaden, per enhet trafik- eller transportarbete, multiplicerat med den beräknade
volymen nygenererade transporter. Motsvarande beräkning görs för värdet av bortfall av
transporter vid höjda transportkostnader.
Värdet av nygenererade transporter består av nyttan för transportkunder och/eller
trafikoperatörer av den ytterligare transporten. Denna nytta kan vi inte mäta exakt. Vi kan
emellertid ringa in storleken på nyttoökningen genom logiskt resonemang. Transportkundernas betalningsvilja för de nygenererade transporterna måste vara högre än den nya
och lägre transportkostnaden, eftersom man nu väljer att göra transporterna, men lägre än
den tidigare transportkostnaden eftersom man då avstod från att göra transporterna. Om
transportkundernas betalningsvilja för de nygenererade transporterna är jämnt fördelad
mellan den ursprungliga och den nya kostnadsnivån, så är genomsnittsvärdet (det statistiska
förväntningsvärdet) för nyttan av de nytillkomna resorna lika med medelvärdet av de två
kostnadsnivåerna. Detta innebär i sin tur att det genomsnittliga nettovärdet (nytta minus
kostnad) av de nygenererade transporterna är lika med halva reskostnadssänkningen.
Motsvarande resonemang och värderingsprincip gäller även om transportkundernas pris är
fixerat på en marknad och det är trafikoperatörens produktionsvolym och producentnetto
som påverkas av den sänkta kostnaden för produktion av transporttjänster.
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Värdering av överflyttade transporter

Nettovärdet av överflyttad trafik kan beräknas på två olika sätt, antingen med samma metod
som nygenererad trafik (ROTH) eller genom att jämföra faktiska res- och transportkostnader
före och efter bytet av transportmedel (den s.k. SIKA-metoden). Om man vet vilket trafikslag
den överflyttade trafiken kommer ifrån och hur stor res- eller transportkostnaden är för det
trafikslaget så kan man göra en exakt beräkning av den kostnadssänkning som överflyttningen leder till. Om man däremot inte vet hur stor den alternativa res- eller transportkostnaden skulle varit eller ens vart den överflyttade trafiken kommer ifrån, så måste man
göra en uppskattning av värdet med ”the-rule-of-the-half” (ROTH). Att mer detaljerade
uppgifter om överflyttad trafik saknas är ganska vanligt (i synnerhet när det gäller prognoser
över framtida trafik) varför ”the-rule-of-the-half” (ROTH) ofta är det enda praktiskt
användbara alternativet.
Vid användning av ROTH-metoden beräknas alltid värdet av effekterna för nuvarande
transportvolym (avsnitt 4.3.1) och värdet av ökad trafik separat. Vid användning av SIKAmetoden kan man om man vill värdera effekterna för befintliga transporter och ökningen av
transporter i en och samma beräkning. Man jämför då den totala kostnaden före och efter
investeringen för den totala transportvolym som gäller för utredningsalternativet, d.v.s.
summan av befintliga och överflyttade transporter. Jämförelsealternativets totala kostnad
består i detta fall av total kostnad för befintlig trafik inom sjöfart och total kostnad inom det
alternativa trafikslaget för den överflyttade trafiken.
4.3.3. Externa effekter av sjöfart

Förutom de prissatta effekter som resenärer, transportkunder och/eller trafikoperatörerna
påverkas av och betalar för så förekommer även icke-prissatta effekter av transporterna som
påverkar andra trafikanter och övriga individer och företag i samhället, s.k. externa effekter.
De externa effekter som kan uppstå på grund av investeringar i farleder och deras effekter på
sjöfartens transportvolym är effekter på sjösäkerhet och olyckskostnad, luftföroreningar och
utsläpp av koldioxid, miljöeffekter i vatten, havsbotten och strandmiljöer, buller, trängsel
samt intrångseffekter vid investering i helt nya farleder.
Sjösäkerhet

Kostnaden för olycksrisker och förväntad olyckskostnad är delvis både en intern och extern
kostnad. En viss olycksrisk och förväntad olyckskostnad tar trafikoperatören (i detta fall
rederierna) själv hänsyn till i sin egen beräkning av den företagsekonomiska operativa
trafikeringskostnaden, och är alltså en intern kostnad för sjöfarten. Förväntade materiella
kostnader för grundstötningar och större olyckor internaliseras helt eller delvis via
försäkringspremier. Resterande del av förväntad olyckskostnaden är en extern effekt.
För sjöfart och flygtrafik kan en olycka vara liktydigt med en katastrof med extremt höga
olyckskostnader när det gäller såväl mänskligt lidande som materiella skador. Sådana olyckor
gäller det att till nästan varje pris undvika. Man försöker därför minimera risknivåerna
genom omfattande regelverk och krav på säkerhetsutrustning, säkerhetsrutiner etc. Man kan
säga att förväntade externa olyckskostnader internaliseras via de ökade kostnader trafikoperatörer och transportköpare/resenärer som efterlevnaden av regleringar och säkerhetskrav medför. Externa olyckskostnader och interna säkerhetskostnader kan alltså vara två
sidor av samma mynt.
Den externa olyckskostnad som trots allt kan finnas kan inte värderas med befintliga ASEKvärden. ASEK:s kalkylvärden för olyckor är framtagna för värdering av trafikolyckor på väg
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och järnväg (plankorsningsolyckor). Olyckskostnader varierar mellan olika trafikslag. Det är
stor skillnad både på typ av olyckor och tillbud och de skadeföljder och materiella
kostnaderna som kan uppstår för sjöfart jämfört med andra trafikslag. Riskvärderingen av liv
och hälsa kan också variera mellan olika trafikslag.
Värderingen av ökad sjösäkerhet (alltså minskade förväntade olyckskostnader) får ännu så
länge göras med indirekta metoder. Begränsningar av tillåten fartygsstorlek i farleder (t.ex.
genom rekommendationer av den internationella organisationen PIANC) innebära att
rederier och transportkunder får betala en indirekt kostnad för sjösäkerhet i form av lite
högre operationella trafikeringskostnader vid användning av fartyg av mindre storlek än vad
som är maximalt möjligt. Skillnaden i trafikeringskostnad för fartyg av maximistorlek
respektive fartyg av rekommenderad storlek kan i så fall ses som en form av
alternativkostnadsvärdering av sjösäkerhet (förutsatt att de rekommenderade
fartygsstorlekarna är satta utifrån en rimlig samhällsekonomisk värdering av sjöfartens
skadeföljder och externa olyckskostnader). En annan kostnad för sjösäkerhet är väntetider
för fartygstrafik p.g.a. restriktioner för trafiken p.g.a. väderleken (t.ex. problem att köra i
trånga farleder vid hård sidovind).
Minskade trafikeringskostnader p.g.a. utbyggnad av en farled kan alltså helt eller delvis ses
som en alternativkostnadsvärdering av ökad sjösäkerhet. Värderingarna av ökad kapacitet
och ökad säkerhet flyter alltså delvis ihop och det gäller här att se upp för dubbelräkning av
effekter. Om en utbyggnad av en farled ger ökad sjösäkerhet, som i sin tur innebär att man
kan köra större fartyg utan lots, kan bortfallet av betalda lotsavgifter ses som en form av
alternativkostnadsvärdering av den ökade säkerheten. Men även i detta fall finns risk för
överskattning av värdet av ökad sjösäkerhet. Om de betalda lotsavgifterna överstiger den
reala marginalkostnaden för lotstjänster så innebär de en överskattning av den
samhällsekonomiska kostnaden för lotstjänsterna.
Oavsett om effekter på sjösäkerhet kan värderas explicit eller inte så bör kalkylen alltid
kompletteras med en beskrivning av rådande sjösäkerhet i dagsläget (d.v.s. referensalternativet) och hur den förändras eller upprätthålls i det aktuella utredningsalternativet.
Luftföroreningar och klimateffekter

Sjöfarten ger upphov till utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar genom användningen av
fossila bränslen. Investeringsåtgärder som påverkar trafikvolymen inom sjöfarten påverkar
alltså även mängden utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar. Dessa
förändringar av utsläpp ger i sin tur upphov till förändrade klimateffekter respektive
regionala hälso- och miljöeffekter. Eftersom utsläppen sker huvudsakligen ute till havs antas
inga lokala effekter av luftföroreningar uppstå (i hamn används el för uppvärmning inte
fossila bränslen). Förändringar av koldioxidutsläpp och luftföroreningar beräknas utifrån
förändringar i total bränsleförbrukning till följd av beräknad förändring av transportmönstret (fartygsstorlekar, rutter och antal anlöp). Värderingen av dess effekter ska göras
med hjälp av kalkylvärden i ASEK-rapporten (se kap 11 och 12).
Effekter på vatten, havsbotten och stränder

Sjöfart kan också orsaka utsläpp i vatten och andra typer av ekosystemeffekter i vattenmiljö.
Detta är en typ av effekter som skiljer sjöfarten från transporter med andra trafikslag. De
utsläpp i vatten som kan förekomma är dels fartygslaster (t.ex. olja) som hamnar i havet
p.g.a. olyckor, dels utsläpp av olika typer av avfall och sköljvatten från rengöring av fartyget.
Denna typ av miljöproblem hanteras/reduceras genom olika regleringar och förbud. En typ
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av ekosystemeffekt som kan förekomma är spridande av djur och växter mellan olika
ekosystem, genom att de fastnar på skrovet och följer med till andra främmande vattenmiljöer. Erosion är en typ av problem som kan förekomma i områden med omfattande
sjöfart. Alla dessa olika typer av effekter borde ingå i en CBA, men de är svårvärderade och
ASEK-värden saknas. Man får alltså nöja sig med en beskrivning av förekomsten av denna
typ av effekter, gärna baserad på en genomförd MKB.
Buller

Störande buller förekommer inte i någon större utsträckning ute på havet, men kan däremot
förekomma i trånga farleder och i hamnområden. Effekter på buller brukar generellt sett vara
marginella och därmed försumbara. Om det förekommer påtagliga effekter på buller ska
kostnaden för förändringar av bullerstörningar ingå i en CBA och värderas med ASEK-värden
(se kapitel 10).
Trängsel och köer

Trängsel råder normalt sett inte ute på havet. I trånga farleder och i hamnar kan det däremot
förekomma köer och väntetid, som kan minska vid utbyggnad eller ombyggnad av farleder
och hamnar. Värderingen av dessa effekter ingår emellertid i värderingen av effekter på
operationella trafikeringskostnader och tidskostnader.
En annan typ av extern effekt av sjöfart för vägtrafik är köer vid broöppningar och
bropassager. Om tiden för bropassager kan förkortas kan de kostnader som drabbar
vägtrafikanterna på grund av broöppningar minska.
Intrång i kustlandskapet

Intrång i kustlandskapet kan uppstå till följd av utbyggnad eller ombyggnad av farleder,
slussar eller hamnar (se kap 15). En typ av intrång kan vara att markområden tas i anspråk.
Denna typ av intrång ingår i de flesta fall i kalkylen via det markpris som betalas (förutsatt att
det handlar om marknadsmässiga markpriser). Om emellertid ianspråktagandet av mark
innebär ett intrång som stör växt- och djurliv så är det en effekt som tillkommer utöver
kostnaden för själva markanvändningen. Den typen av intrång kan emellertid vara svår att
värdera i praktiken. Teoretiska värderingsprinciper finns, men eftersom intrångseffekter är
heterogena och väldigt situationsspecifika så är det i praktiken svårt att ta fram rättvisande
schablonmässiga kalkylvärden. En tredje typ av intrång i skärgårdsmiljöer är intrång i
landskapsbilden på grund av att stora båtar kommer att passera förbi. Även denna typ av
intrång är svåra att värdera schablonmässigt. Eftersom intrångseffekter är svårvärderade
saknas det ASEK-värden för dessa effekter. Man får alltså nöja sig med en beskrivning av
förekomsten av denna typ av effekter.
Förändringar av externa effekter p.g.a. överflyttning av transporter

Infrastrukturåtgärder inom sjöfarten kan, förutom att påverka sjöfartens externa effekter,
även ge upphov förändringar av mängden externa effekter av andra trafikslag. Detta genom
överflyttning av transporter mellan sjöfart och väg eller järnväg. De indirekta externa
effekterna kan alltså bestå av förändrade miljökostnader, olyckskostnader och slitagekostnader av väg- och järnvägstrafik till följd av överflyttning av transporter till eller från
sjöfart. De indirekta externa effekterna värderas utifrån den mängd trafikarbete som
beräknas bli överflyttad mellan sjöfart och annat trafikslag och de marginalkostnader (per
enhet trafikarbete) som finns redovisade i ASEK-rapporten.
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4.3.4 Indirekta effekter på andra marknader än transportmarknader (konkurrenseffekter,
systemeffekter etc.)

För åtgärder som ger marginella effekter på total verksamhetsvolym och inriktning i en
hamn/farled är också åtgärdens eventuella indirekta effekter på verksamheter utanför
transportsektorn (andra marknader och näringar) marginell och försumbara. Vid marginella
förändringar av trafik och transportverksamhet ingår alltså hela värdet av alla betydande
konsekvenser av den värdering av transportekonomiska effekter som beskrivs i avsnitten
4.3.1. och 4.3.2.
Omfattande åtgärder som leder till mycket stora förändringar av transporterna i en farled
och/eller hamn kan emellertid i vissa fall ge betydande effekter på produktionen inom andra
verksamheter som är extremt beroende av de aktuella transporterna. Ett sådant exempel kan
vara verksamheten i de norrbottniska malmfälten och deras beroende av malmhamnen i
Luleå. Om extraordinära indirekta effekter kan förväntas uppstå så bör de ingå i analysen (se
kapitel 16). Enligt ASEKs rekommendationer får de dock inte ingå i själva kalkylen, eftersom
de som regel är svårvärderade och mycket osäkra. De får tas upp i analysen i form av en
verbal beskrivning som redovisas tillsammans med övriga svårvärderade effekter.
4.3.5. Budgeteffekter

Farledsavgifter och lotsavgifter betalas till staten. Farledsavgifter utgör inte betalning för
orsakad kostnad och kan därför betraktas som transfereringar, d.v.s. en ren inkomstöverföringar från transportsektorn till staten. Det gör att nettoeffekten för hela samhället av
dessa finansiella överföringar är noll. Kostnaden för avgifterna inom sjöfartssektorn är exakt
lika stora som nyttan av pengarna i statens budget. Budgeteffekterna av farledsavgifter kan
därför antingen inkluderas eller utelämnas i kalkylen. (Se avsnitt 5.8)
Lotsavgifter är mer att betrakta som betalning för en tjänst och därmed en del av trafikeringskostnaden. Kostnaden för lotsning kan ses som en alternativkostnadsvärdering av
sjösäkerhet. Om lotsavgifterna inte är satta så att de motsvarar den reala kostnaden för
lotstjänster så bör man helst göra en egen skattning av dessa kostnader. I så fall använder
man skattningen av den reala kostnaden för lotsning som mått på kostnaden för sjösäkerhet.
Lotsavgifterna kan i så fall inkluderas, givet att de behandlas som transferering och
kompletteras med motsvarande budgeteffekt (med motsatt tecken), eller utelämnas helt från
kalkylen.
4.3.6. Kostnad för investering samt drift- och underhåll (effekter för infrastrukturhållare)

Kostnaderna för infrastrukturhållaren består av investeringskostnaden för den aktuella
infrastrukturåtgärden samt eventuella förändringar av årliga drifts- och underhållskostnader
till följd av investeringen. Förändringen av drifts- och underhållskostnader kan bestå av dels
nya kostnader p.g.a. förändringar av själva infrastrukturen, dels av förändringar av befintliga
drifts- och underhållskostnader på grund av ändrad trafikering (se kap 6).
Investeringskostnaden ska beräknas i faktorpriser d.v.s. exklusive moms och andra indirekta
skatter, men räknas upp med skattefaktor (se avsnitt 5.9). Den motsvarar kostnaderna för
skatters överskottsbörda och uppgår till 1,30.
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4.4 Kalkylmodell för infrastrukturinvestering för cykel- och/eller gångtrafik
Cykeltrafik
De viktigaste effekterna av förändrad investering i infrastrukturåtgärder och förändring av
cykeltrafik i en samhällsekonomisk kalkyl är:






Fordonskostnad för cykel (se kap 13)
Inbesparade trafikeringskostnader för bil (fordonskostnad och bränslekostnad) vid
övergång från biltrafik till cykel.
Inbesparade kostnader för kollektivtrafik vid övergång från kollektivtrafik till cykel.
Restid/reskomfort (se kap 7 )
Externa effekter i form av:
o Trafiksäkerhet (se kap 9)
o Hälsoeffekter (se kap 17)
o Förändrade externa effekter av biltrafik och/eller kollektivtrafik vid
överflyttning av resor från bil och/eller kollektivtrafik till cykel

I vissa fall skulle effekter i form av förändrad mängd cykeltrafik till viss del kunna bestå av
ökad cykelturism. Detta skulle i princip kunna ge indirekta samhällsekonomiska effekter i
form av ökade nettoproduktionsvärden för hotell- och restauranger och besöksnäringar. I
realiteten torde emellertid den typen av effekter vara marginella och därmed försumbara.
Enligt Trafikverkets effektsamband rekommenderas att andelen nytillkommande cykelresor
av befintliga cykelresor i största möjliga mån bestäms i varje specifikt fall utifrån
lokalkännedom eller statistiskt underlag.
Gångtrafik
De viktigaste samhällsekonomiska effekter av infrastrukturåtgärder kopplade till gångtrafik
är:
 Förändringar av gångtid och bekvämlighet (se kap 7)
 Trafiksäkerhet för gångtrafikanter (se kap 9)
 Hälsoeffekter (se kap 17).
 Till detta kommer inbesparade fordonskostnader och eventuella förändringar av
externa effekter av biltrafik/kollektivtrafik om man övergår från bil eller
kollektivtrafik till gångtrafik.
Vid effektberäkningen av gångväginvestering ska volymen av gångtider fastläggas.
Uppgifter om typ av väg (omgivning), antal resor och resans längd tillsammans med
hastigheter kan användas för att beräkna totala mängden gångtid på en viss vägtyp.
Till skillnad från antal cykelresor är det svårt att avgöra antal gångtrafikanter, bland annat på
grund av de heterogena mönster av gångtrafik som syns på olika platser och under olika
tider. Ännu svårare är det att bedöma andelen ny tillkommande gångtrafik inducerad av
utvärderade projekt, till exempel gångtrafikanter vid tillkommande nya gångvägar. Att
använda antal gångtrafikanter baserade på kortsiktiga mätningar och/eller mindre
resvaneundersökningar kan inte återge antalet gångtrafikanter på rätt sätt. Eftersom
gångtrafikanters beteende varierar beroende på tid och plats är långsiktiga mätningar
och/eller stora resvaneundersökningar att föredra för att få bättre representativitet.
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4.5 Kalkylmodell för värdering av drifts- och underhållsåtgärder
(Avsnittet är under utarbetande.)

4.6 Kalkylmodell för värdering av förändringar av löpande verksamheter
ASEK rekommenderar

Beräkningar av årligt resultat är den mest lämpliga kalkylmetoden när det gäller åtgärder
som inte är investeringar, när gäller verksamheter som kännetecknas av många små
investeringar (det som inom transportsektorn kallas för åtgärdsområden) eller investeringar
som ingår som en del i en löpande verksamhet.
Samhällsekonomisk vinst per år beräknas på följande sätt:
Samhällsekonomisk marginalintäkt för verksamheten under året
– Samhällsekonomisk marginalkostnad för verksamheten under året
= Samhällsekonomiskt resultat = samhällsekonomisk vinst

Kriteriet för samhällsekonomisk lönsam är:
Samhällsekonomiskt resultat = samhällsekonomisk vinst ≥ 0
Den samhällsekonomiska marginalintäkten är lika med ökade intäkter (positiva
nyttoeffekter) eller minskade kostnader på grund av det aktuella handlingsalternativet.
Den samhällsekonomiska marginalkostnaden är lika med ökningen av kostnader eller
minskade samhällsekonomiska intäkter/nyttor på grund av genomförande av det aktuella
handlingsalternativet.
Med företagsekonomisk terminologi kan ovanstående kalkylmodellens struktur beskrivas på
följande sätt:
Löpande intäkter per år – löpande kostnader per år – Kapitalkostnad per år
= Årligt resultat
Kostnaderna består av löpande årliga kostnader och kapitalkostnader. Kapitalkostnader
uppstår p.g.a. användning av investerade tillgångar och består av kostnad för slitage på
investerade tillgångar(värdeminskning) och kostnad för den kapitalbindning (ränta) som
investeringar innebär. Kapitalkostnaderna är lika med investeringskostnader som
periodiserats över tiden och beräknade genom annuitet.
Beräkningarna görs vanligtvis med utgångspunkt från verksamhetsvolymer för ett normalår,
s.k. normalårskalkyler. Man kan även göra prognosårskalkyl om det gäller en åtgärd i
framtiden.
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Bakgrund och motivering

Ekonomiska analyser kan göras i form av investeringskalkyler, där man utvärderar hela det
ekonomiska förloppet av en viss åtgärd över en längre tidsperiod (kalkylperioden). Men de
kan också göras i form av kalkyler där man utvärderar det ekonomiska tillståndet eller
resultatet av en viss verksamhet vid en viss tidpunkt, eller under en kortare tidsperiod t.ex.
beräkning av årligt resultat (se kapitel 3 avsnitt 3.2).
Investeringskalkyler (se avsnitt 4.1) används om man vill utvärdera effekterna av en åtgärd
som ger konsekvenser över en viss avgränsad längre tidsperiod. Inom transportsektorn kan
det handla om investering i infrastruktur, reinvesteringar och större underhållsåtgärder.
I andra fall kan det vara bättre att välja att göra beräkningar av årligt resultat alternativt
beräkningar av resultat per producerad enhet eller aktivitet. Det gäller t.ex. om man ska
utvärdera effekterna av åtgärder inom löpande verksamhet, d v s åtgärder och aktiviteter som
ger konsekvenser över en icke-avgränsad tidsperiod, eller åtgärder som innebär många små
investeringar samtidigt alternativt inga investeringar alls. Inom transportsektorn kan detta
gälla för t.ex. driftåtgärder och kortsiktigt underhåll, regleringar och styrmedel (s.k. policyanalyser), tillsyn av regleringar och andra typer av administrativa åtgärder. Om löpande
kostnader och intäkter dessutom är jämnt fördelat över tiden finns ytterligare en faktor som
talar för att göra en beräkning av årligt överskott istället för att göra investeringskalkyler.
Vid beräkningen av årliga intäkter och årliga kostnader ska man dels urskilja och värdera de
löpande kostnader och intäkter som infaller under ett givet år, dels urskilja och värdera den
användning av olika typer av investeringsvaror (anläggningstillgångar, maskiner och annan
utrustning) som är relevant att ta med i kalkylen. När det gäller det förstnämnda problemet
så löser man det i företagsekonomiska sammanhang genom att mäta årliga direkta intäkter
och kostnader istället för särintäkter och särkostnader alltså:
Resultat = Direkta Intäkter – Direkta kostnader

där

Direkta intäkter och kostnader = intäkter och kostnader som är praktiskt möjliga att urskilja
och relatera till en viss åtgärd eller verksamhet
Direkta kostnader kan vara olika typer av kostnader för arbetskraft, material, energi och
andra insatsvaror.
Det andra problemet (användning av kapitalvaror som man investerat i) löses alltså genom
att göra en värdering av årliga kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna består av värdeminskning p.g.a. slitage på de investeringsvaror (maskiner och andra anläggningstillgångar)
som används samt räntekostnad för det kapital som är bundet i investeringsvarorna. I
företagsekonomi går kapitalkostnaderna under benämningen kalkylmässiga avskrivningar.
Beräkningen av årliga kapitalkostnader kan göras med annuitetsmetoden eller via
kalkylmässiga avskrivningar (beräknad värdeminskning/slitagekostnad) plus räntekostnader
för kapitalbindning/finansiering. Annuitetsberäkningar av investeringskostnader ger
konstanta årliga belopp bestående av en del ränta och en del värdeminskning.
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4.7 Kalkylmodell för samhällsekonomiska sårbarhetsanalyser av
transportinfrastruktur (t.ex. klimatanpassning av transportinfrastruktur)
Detta avsnitt innehåller en översiktlig beskrivning av en modell för sårbarhetskalkyler (t.ex.
klimatrelaterade sårbarhetskalkyler) och den typ av effektsamband och ekonomiska värden
som den modellen kräver. Denna samhällsekonomiska modell, för att analysera åtgärder för
effektiv klimatanpassning av infrastrukturen, är en generell typ av teoretisk modell som går
att tillämpa på olika typer av händelser som innebär skador på transportinfrastrukturen, som
t.ex. naturkatastrofer i form av jordbävningar, extremväder i form av orkaner och skyfall eller
extrema händelser som terrorattentat riktade mot transportinfrastrukturen.
Modell för samhällsekonomisk värdering av preventiva åtgärder för att minska risken för
framtida skador på transportinfrastrukturen

Samhällsekonomisk effektivitet förutsätter att alla samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder
vidtas. Alltså behöver vi kunna göra samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar (CBA,
även kallad kostnads-nytto-analyser) även för åtgärder som syftar till att förebygga och
minska risken för skador på transportinfrastrukturen till följd av extremväder och andra
yttringar av klimatförändringar.
För preventiva åtgärder som innebär klimatanpassning av infrastrukturen bestäms den
samhällsekonomiska lönsamheten av kostnaden för åtgärden i förhållande till den
inbesparing av förväntade framtida skadekostnader som åtgärden leder till. De inbesparade
förväntade framtida skadekostnaderna bestäms av den minskade skaderisk som åtgärden
medför och den samhällsekonomiska kostnaden för de effekter som skadorna på
infrastrukturen leder till.
Investeringskalkyl

Då det gäller en investering i preventiv åtgärd med långsiktiga effekter (t.ex. reinvestering i
infrastruktur) ser modellen för beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet ut på följande
sätt:
𝑁𝑁𝑉 = 𝐵𝑁𝑉 − 𝐼 = ∑𝑡 𝐷𝑓𝑡 ∙ 𝐸(𝐶𝑡 ) − 𝐼

(4.7-1)

där
NNV = summa nettonuvärde, d v s summa nuvärde av alla framtida effekter
minus investeringskostnaden i utgångsläget
BNV = bruttonuvärde, d.v.s. summa nuvärde av alla framtida effekter av investeringen
Dft = diskonteringsfaktor för beräkning av nuvärde av förväntade förändringar av
skadekostnader år t
E(Ct) = statistiskt väntevärde av inbesparad skadekostnad år t
Ct = förändring av samhällsekonomisk skadekostnad år t (skillnaden i skadekostnad med och
utan åtgärd)
I = Investeringskostnaden för åtgärd som minskar risken för skada på infrastrukturen
På vardaglig svenska betyder det:
Nettonuvärde av investering (NNV) = Summan av diskonterat nuvärde av minskningar av
förväntade framtida skadekostnader (BNV)
- Investeringskostnad för åtgärd som minskar risken för uppkomst av skada på
infrastrukturen (Ci).
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En nettonuvärdeskvot (NNK) kan beräknas, på motsvarande sätt som för Trafikverkets
objektsanalyser, på följande sätt: NNK = NNV/I.

Kalkyl för åtgärder i löpande verksamhet

Modellen för beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet ser annorlunda ut om det gäller en
åtgärd som är en del av löpande verksamhet (t.ex. en åtgärd kopplad till drift och underhåll
av infrastruktur). Det årliga nettovärdet beräknas då som:
𝐴𝑁𝑉 = 𝐴𝑓 ∙ 𝐵𝑁𝑉 − 𝐶𝑑𝑢 = 𝐴𝑓 ∙ ∑𝑡 𝐷𝑓𝑡 ∙ 𝐸(𝐶𝑡 ) − 𝐶𝑑𝑢

(4.7-2)

där
ANV = årligt (genomsnittligt) nettovärde av löpande åtgärder som påverkar
förväntade framtida skadekostnader
Af = annuitetsfaktor för periodisering (till årlig intäkt) av nuvärdet av minskning av
förväntade framtida skadekostnader (BNV)
BNV = bruttonuvärdet, d.v.s. summa nuvärde av förändringar av förväntade framtida
skadekostnader = ∑ Dft ∙ E(Ct)
Dft = diskonteringsfaktor för beräkning av nuvärde av förväntade förändringar av
skadekostnader år t
E(Ct) = statistiskt förväntningsvärde av inbesparad skadekostnad år t
Ct = förändring av samhällsekonomisk skadekostnad år t (skillnaden i skadekostnad med och
utan åtgärd för minskad risk för skada)
Cdu = genomsnittlig årlig kostnad för löpande åtgärder som minskar risken för framtida
skada på infrastrukturen
På vardaglig svenska betyder det:
Årligt nettoresultat (ANV) = Annuitet av minskning av förväntade framtida skadekostnader
(Af ∙ BNV) – årlig kostnad för drift eller underhållsåtgärd som minskar risken för uppkomst
av skada på infrastrukturen (Cdu)

Beräkning av inbesparad förväntad framtida skadekostnad

I den samhällsekonomiska modellen är intäkterna/nyttorna av åtgärder för
klimatanpassning lika med nuvärdet av den minskning av förväntade framtida
skadekostnader som åtgärderna leder till. De förväntade framtida skadekostnaderna är
statistiska förväntningsvärden som beräknas genom att skattade skadekostnader
multipliceras med sannolikheten att dessa skadekostnader ska uppstå.
Formellt kan statistiska väntevärden beskrivas på följande sätt:
𝐸 ∗ (𝐶𝑡 ) = (𝑃𝑟𝑜𝑏1𝑡 ∙ 𝐶1𝑡 + 𝑃𝑟𝑜𝑏2𝑡 ∙ 𝐶2𝑡 + ⋯ … + 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑛𝑡 ∙ 𝐶𝑛𝑡 )
och
(𝑃𝑟𝑜𝑏1𝑡 + 𝑃𝑟𝑜𝑏2𝑡 + … . . +𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑛𝑡 = 1)
där

(4.7-3)

E*(Ct) = väntevärdet av utfallet av kostnad år t
Probnt = sannolikheten att en viss kostnad Cnt utfaller år t
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Alltså, den förväntade framtida kostnaden år t är lika med en sammanvägning av de olika
kostnadsutfall som är möjliga år t, där sammanvägningen görs utifrån sannolikheterna för de
olika möjliga utfallen. Om det finns endast två möjliga utfall det framtida året t, antingen en
skadekostnad C1t eller ingen kostnad alls, så beräknas förväntad kostnad enkelt som E*(Ct)=
Prob1t∙ C1t, där Prob är sannolikheten att kostnaden C1t uppstår.
För att beräkna inbesparade förväntade skadekostnader, på grund av åtgärder som ger
minskad risk för skador, så krävs det tre olika typer av data:
Effektsamband – samband som beskriver relationen mellan olika typer av skador på
transportinfrastrukturen och effekter av dessa skador i form av t.ex. lägre hastighet och
längre restider, omledning av trafik och längre restider alternativt köer och förseningar, ökat
antal trafikolyckor, behov av reinvestering och/eller ökade krav på underhåll.
Riskanalys – data över sannolikheter för uppkomst av olika typer av skador på olika typer av
infrastruktur i olika typer av miljöer och under 0lika typer av förhållanden (geografiska,
klimatmässiga etc.).
Ekonomiska kostnadsdata/värderingar – data över dels kostnader för åtgärder för
klimatanpassning, dels kostnader för de olika typer av effekter som kan uppstå av olika typer
av skador på infrastrukturen, med respektive utan åtgärder för klimatanpassning.
Man måste alltså dels göra en beräkning av de olika typer av skador som kan uppkomma om
åtgärder för klimatanpassning inte vidtas, dels en värdering av kostnaden för dessa olika
typer av skador som kan uppkomma. Sen måste man dessutom göra en riskanalys där man
för olika typer av skador (i detta fall klimatrelaterade skador på infrastrukturen) fastställer
sannolikheten att dessa uppkommer och eventuellt hur sannolikhetsfördelningen påverkas
av åtgärden. Riskanalysen och fastställande av sannolikheter för skador måste göras både för
det fall där inga åtgärder vidtas (jämförelsealternativet, JA) och för olika fall där olika typer
av åtgärder vidtas (utredningsalternativ; UA).
Riskanalysen har nära koppling till effektsambanden eftersom den handlar om att bestämma
sannolikheten för att olika typer av effekter ska uppstå i framtiden (med eller utan åtgärder
för klimatanpassning). Man kan därför betrakta riskanalysen som en utvidgning av
beskrivningen av de vanliga (deterministiska) effektsambanden.

Värdering av framtida samhällsekonomisk kostnad för skador på transportinfrastrukturen till
följd av extremväder och andra naturkatastrofer

De samhällsekonomiska kostnader som kan uppstå vid skador på transportinfrastrukturen,
till följd av t.ex. extremväder eller andra typer av naturkatastrofer, är av fyra olika typer (se
nedanstående tabell). Det är direkta olyckskostnader för trafikanter och andra när själva
skadan uppstår, kostnader för återuppbyggnad och reparationer av infrastrukturen samt
kostnader för störningar i trafiken under tiden från skadetillfället till dess att infrastrukturen
är återställd. Till detta kan komma kostnader för indirekta effekter i form av sekundära
skador på andra marknader och/eller på annan typ av infrastruktur och tillgångar till följd av
primära skador på transportinfrastrukturen. Det kan till exempel vara kostnader för
sekundära skador på ledningar för vatten och avlopp eller ledningar för el och IT. Det är
denna typ av kostnader som man kan spara in om åtgärder vidtas för att minska risken
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(sannolikheten) att skador uppstår på transportinfrastrukturen vid extremväder och andra
naturkatastrofer.
Tabell 4.4 Samhällsekonomisk kostnad på grund av skador på infrastruktur på grund av till
extremväder (t.ex. skyfall och orkaner), andra naturkatastrofer etc.

Typ av kostnad

Beskrivning av kostnad

Värderingsmetod

Direkt olyckskostnad
för trafikanter

Skadade människor och
skador på egendom

Skadekostnad beräknas
enligt samma principer som
vanliga trafikolyckor.

Återuppbyggnad av
infrastruktur

Kostnad för reparation av
skadad infrastruktur och/eller
investering i ny infrastruktur.

Produktionskostnad för
reparationer och
reinvesteringar. Baseras på
effektsamband för
”händelser-skador” samt
kostnadsdata för reparation
av olika typer av skador och
för olika typer av
investeringar.

Trafikstörningar efter
skadans uppkomst
och tills reparationer
och reinvesteringar
är slutförda.

Trafikstörningar pga. skadad
infrastruktur ger högre reskostnader för resenärer och
högre transportkostnader för
gods på grund av t.ex.
omledning av trafik, längre
restider pga. köer och
väntetiden och större restidsosäkerhet.

Trafikstörningar värderas
genom beräkning av ökade
restider, förseningstider,
restid i trängsel och
förändrad restidsosäkerhet,
vilket värderas med
kalkylvärden för
tidsvärderingar enlig ASEK.

4.8 Modell för analys av samhällsekonomiskt effektiva styrmedel
Vid utformning av styrmedel för att få till stånd åtgärder som leder till minskade utsläpp av
klimatgaser ställs som regel krav på att man ska välja kostnadseffektiva styrmedel.
Kostnadseffektivitet innebär generellt sett att man väljer de handlingsalternativ som
minimerar kostnaden i förhållande till en viss prestation som man vill uppnå. Begreppet
kostnadseffektivitet kan innebära olika saker om man definiera kostnadsbegreppet på olika
sätt, t.ex. om man avser privatekonomiska kostnader eller samhällsekonomiska kostnader,
total kostnad eller en viss typ av kostnad. Eftersom transportpolitiken har samhällsekonomisk effektivitet som övergripande mål så handlar det i detta fall om samhällsekonomisk kostnadseffektivitet, d.v.s. vi ska minimera den samhällsekonomiska kostnaden
för att uppnå en viss prestation eller ett visst resultat.
Exemplet kostnadseffektiva styrmedel för klimatpolitik

Att välja kostnadseffektiva styrmedel för reduktion av utsläpp av koldioxid, och andra
klimatgaser, innebär alltså att vi ska välja de styrmedel som bidrar till att minska
koldioxidutsläppen till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Att för varje tänkbar
uppsättning och kombination av styrmedel beräkna den totala samhällsekonomiska
kostnaden för att minska koldioxidutsläppen skulle vara ett oerhört tidsödande arbete. Det
finns emellertid en snabbare och enklare metod att vaska fram det eller de styrmedel och
åtgärder för reduktion av CO2-utsläpp som är samhällsekonomiskt mest fördelaktiga.
35

Den totala samhällsekonomiska kostnaden för att minska koldioxidutsläppen med X miljoner
kg är lika med:
Total kostnad TC = Cg ∙ X
där

Cg är genomsnittlig kostnad i kr per kg minskat utsläpp av CO2

Det betyder att den totala kostnaden kan minimeras genom att man väljer styrmedel och
åtgärder som innebär en minimering av den genomsnittliga åtgärdskostnaden för reduktion
av utsläpp av CO2. Alltså:
Min TC om Min Cg
Detta innebär i sin tur att det inte är nödvändigt att beräkna den totala samhällsekonomiska
kostnaden för olika styrmedels- och åtgärdskombinationer för att minska utsläppen av CO2
med X miljoner kg. Man kan istället inrikta sig på att söka den lösning som minimerar den
genomsnittliga åtgärdskostnaden i kr per kg minskat utsläpp av CO2.
Men är det så mycket lättare att beräkna detta? Nej, inte om man ska göra en exakt analys
där Cg minimeras, med hänsyn till att kostnaden per kilo kan variera ju större reduktionen av
utsläpp blir och att åtgärdskostnader också kan vara sinsemellan beroende av varandra. Men
den typen av problem är svåra att hantera även om man räknar på totala kostnader. Man kan
dock göra en enkel och översiktlig analys om man gör det förenklade antagandet att
åtgärdskostnaden, per kilo minskat koldioxidutsläpp, är konstant för en begränsad mängd
minskade utsläpp och att man därför får inrikta sig på att kombinera flera olika åtgärder.
Ekonomisk styrning för att uppnå effekter som bidrar till att uppfylla ett visst mål sker inte
direkt, som vid styrning av maskiner, utan indirekt genom en effektkedja. Effektkedjan
består i att man använder ett styrmedel av något slag, ekonomiskt styrmedel eller
administrativ reglering eller information/utbildning, som med viss sannolikhet påverkar
individer och/eller organisationer så att de vidtar åtgärder som i sin tur leder till önskvärd
effekt. I det här fallet så består önskvärd effekt i att utsläppen av koldioxid (och koldioxidekvivalenter av andra klimatgaser) minskar. Ett exempel på en effektkedja är att man höjer
drivmedelsskatterna på fossila bränslen vilket påverkar bilförare så att de vidtar åtgärder för
att förändra sitt körsätt eller minska sitt bilresande, genom att minska sitt totala resande
eller resa mindre med bil och mer med buss eller tåg, eller på sikt byta fordon till ett som är
mer energieffektivt. Allt detta leder till en minskning av förbrukningen av fossila bränslen
och en minskning av utsläpp av koldioxid. Andra styrmedel och åtgärder är t.ex. minskning
av kostnader för ägande (t.ex. minskad fordonsskatt) av bränslesnåla fordon eller fordon med
alternativt bränsle som påverkar, i större eller mindre utsträckning, individers beteende så
att de vidtar åtgärder i form av köp av annat fordon som är bränslesnålt och/eller går på
annat bränsle än fossilt bränsle, vilket i sin tur ger en effekt i form av minskade utsläpp av
CO2.
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Eftersom styrning går via en effektkedja till effekter i form av minskade utsläpp så är den
samhällsekonomiska kostnaden för minskat utsläpp lika med den förväntade kostnaden för
minskat utsläpp genom användning av ett visst styrmedel, som med viss sannolikhet leder till
viss åtgärd:
E(Cj) = ρji ∙ Cji

där

E(Cj) = förväntad kostnad (kr/kg) för minskat CO2-utsläpp genom användning
av styrmedel j (som leder till åtgärd i)
ρji = sannolikhet att styrmedel j leder till åtgärd i
Cji = den samhällsekonomiska kostnaden för minskat utsläpp (kr/kg) genom
att styrmedel j används för att vidta åtgärd i
I praktiken kan man därför göra en analys av kostnadseffektiva styrmedel på följande sätt:
Gör en beräkning av den samhällsekonomiska marginalkostnaden, i kr/kg inbesparat CO2utsläpp, för olika kombinationer av styrmedel och åtgärder som kan leda till minskade
utsläpp.
Gör en bedömning av sannolikheten att de styrmedel som analyseras bidrar till de åtgärder
som kostnadsberäknats. Detta kan kräva ganska omfattande och ingående analyser baserade
på kunskap om styrmedels effekter på individers beteende.

Figur 4.8 Skiss över optimalt val av styrmedel och åtgärder för förbättring av miljö
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Välj styrmedel/åtgärder genom att i första hand använda det alternativ som har lägst
förväntad kostnad, därefter använda det alternativ som har näst lägst förväntad kostnad,
därefter det tredje billigaste alternativet osv…. (se figur 4.8).
I ovanstående figur 1 visas en schematisk skiss över principerna för valet av styrmedel för att
uppnå önskvärd reducering av CO2-utsläpp på ett för samhället kostnadseffektivt sätt. I den
figuren har olika alternativ med olika kombinationer av styrmedel och åtgärder rangordnats
från lägsta genomsnittliga styckkostnad till högsta. Vid optimalt val så följer man denna
rangordning tills man kommer till den totala reduktionsvolym som är önskvärd för samhället
(i figuren illustrerad med ett efterfrågesamband).
Rangordningen av alternativ i ovanstående figur börjar med ett alternativ som har negativ
kostnad, vilket alltså är liktydigt med att alternativet ger en ren nettovinst för samhället per
minskat kg CO2-utsläpp. Här handlar det alltså om åtgärder som är samhällsekonomiskt
lönsamma i sig och som dessutom bidrar till minskade CO2-utsläpp. Sådana åtgärder är alla
samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturinvesteringar som bidrar till icke-försumbara
minskningar av CO2-utsläpp. Det kan t.ex. vara samhällsekonomisk lönsamma järnvägsinvesteringar som bidrar till överflyttning av resor från biltrafik med fossila bränslen till
tågresor. Styrmedlet kan i detta fall vara att prioritera denna typ av projekt i nationella
åtgärdsplaneringen t.ex. genom att öka budgeten för denna typ av investeringar.
En fråga man kan ställa sig är varför man ska rangordna de olika kombinationerna av
styrmedel/åtgärder och eventuellt välja flera olika alternativ. Vore det inte bättre att
identifiera det alternativ som är billigast och sen använda enbart detta alternativ för att
uppnå hela den önskvärde minskningen av CO2-utsläpp? Det är sällan som endast en åtgärd
räcker för att lösa hela problemet om det är volymmässigt stora förändringar som ska
uppnås. Det med all säkerhet också dyrt på marginalen att bara använda en typ av åtgärd.
Om man gör en beräkning av den samhällsekonomiska kostnaden i kr/kg i utgångläget så är
det inte säkert att den kostnaden fortfarande gäller här man kommer upp i volymmässigt
stora minskningar av utsläppen. Om kostnaden per minskat kilo utsläpp ökar märkbart vid
stora volymer så är det inte optimalt att bar använda ett enda alternativ av
styrmedel/åtgärder. I sådant fall är det mest kostnadseffektivt att sprida ut utsläppsreduktionen på flera styrmedel/åtgärder. Dock bör man akta sig för att välja alltför många
alternativ eftersom man i så fall missar hela poängen med att göra en kostnadsberäkning och
rangordning av de olika möjliga alternativen.

4.9 Modeller för samhällsekonomisk analys av regleringar och tillsyn av
regleringar.
(avsnittet är under utarbetande)
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4.10. Prissättning av kollektivtrafik
Det enklaste fallet

Generellt sett finns tre olika strategier för prissättning, a) maximering av ekonomiskt
överskott, b) full kostnadstäckning (men ingen vinst) och c) maximering av
företagsekonomisk vinst. Vi utgår först från fall a), det vill säga maximering av ekonomiskt
överskott. I det enklaste fallet antas att det inte finns några externaliteter, att ingen
fördelningshänsyn tas och att ingen budgetrestriktion behöver beaktas. Maximering av
ekonomiskt överskott ges då av:

Max SÖ  max KÖ  PÖ  max S(q) - P(q)q  P(q)q - C(q)
Resultat: p  C ' (q)
Där S(q) är konsumentvärdet, P(q) i efterfrågan (priset är en funktion av kvantiteten), C(q)
kostnadsfunktion (kostnaden beror av kvantiteten), P(q)q – C(q) producentöverskott och
S(q) – P(q)q är konsumentöverskott.

C ( q)
 C ' ( q) = marginalkostnad
q
Det pris som maximerar summan av konsument- och producentöverskott är lika med
marginalkostnaden. I det fall marginalkostnaden är lägre än genomsnittskostnaden
(kostnadsfunktionen innehåller någon form av fast kostnad) kommer detta pris att ge ett
finansiellt underskott.
För att konkretisera gör vi antaganden om efterfråge- och kostnadsfunktionerna. Denna
invers av efterfrågan antas vara linjär i volymen, p(q)  a  bq och kostnaden antas bestå av
en fast del (F ) och en rörlig del (c) , det vill säga C (q)  F  cq . Det innebär att
genomsnittskostnaden (AC, average cost) är avtagande och högre än den konstanta
marginalkostnaden (c). Med hjälp av dessa antaganden kan optimeringsproblemet
formuleras enligt ekvationen nedan
a

Max SÖ  
p

a - p dp  ( p  c)(a  p)  F  (a  p)2  ( p  c)(a  p)  F
b

b

2b

b

Samhällsekonomiskt optimalt pris p  c
S
I figur 4.9. nedan visas kostnads- och efterfrågefunktioner samt konsument- och
producentöverskott vid samhällsekonomiskt optimal prissättning.
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pris

KÖ

-PÖ
AC

Genomsnittskostnad

pS

Marginalkostnad
Efterfrågan
Volym
qS

Figur4.9. Konsument och producentöverskott vid samhällsekonomiskt optimal prissättning

Konsumentöverskott = a  c 2
2b

Producentöverskott =  F
Ekonomiskt överskott =

a  c 2
2b

F

Utfallet enligt den samhällsekonomiskt optimala prissättningen kan ses i relation till de
alternativa prissättningsstrategierna som nämndes ovan. Om målet är att maximera det
sociala överskottet givet full kostnadstäckning kan målfunktionen skrivas som ekvationen
nedan. Ett pris lika med genomsnittskostnaden blir i termer av de parametrar som
definierats följande:
a
a - p dp  ( p  c)( a  p)  F  (a  p)2  ( p  c)(a  p)  F
Max SÖ  
b
b
2b
b
p
u.b.

(p  c)(a  p)
F 0
b

pAC 

a  c   a  c 2  4bF
2

(AC = Average Cost)

Om a  c 2  4bF finns det inget pris som ger full kostnadstäckning. I ett sådant fall finns
därför ingen marknad enligt denna strategi. Som framgår av figur 4.5. ovan finns i detta fall
möjligheter till full kostnadstäckning1. Detta visas i figur 4.10. nedan.

1

I själva verket finns två pris som ger full kostnadstäckning varav den ena pAC 

a  c  (a  c) 2  4bF
2

är

väsentligt högre än det ovan angivna och leder därmed till en väsentligt större effektivitetsförlust. I analysen
förutsätts att målet är att maximera det sociala överskottet givet full kostnadstäckning vilket utesluter detta högre
pris.
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pris

KÖ

PAC

DWL
Genomsnittskostnad
Marginalkostnad
Efterfrågan
Volym
qAC

Figur 4.10. Prissättning enligt full kostnadstäckning

Om kostnadsfunktionen innehåller någon form av fast kostnad F  är p  p . En
AC
S
prissättning lika med genomsnittskostnaden, p , innebär därför dels att det inte finns
AC

något negativt producentunderskott, dels att konsumentöverskottet är lägre än vid p .
S
Skillnaden i ekonomiskt överskott utgörs av en så kallad ”dödviktsförlust ”(dead-weight-loss,
DWL) som uppstår till följd av att priset ( p ) avviker från det samhällsekonomiskt
AC

optimala priset ( p ). Denna effektivitetsförlust visas i Figur.15 ovan. I termer av våra
S
parametrar uppgår skillnaden i ekonomiskt överskott till

SÖ pS   SÖ pAC

a  c 
  DWL 

a  c 2  4bF 

2

0
8b
Det innebär således att trots att kalkylen innehåller ett negativt producentunderskott vid
samhällsekonomiskt optimal prissättning är den totala nyttan större än i fallet med pris lika
med genomsnittskostnad. Detta gäller under förutsättning att det finansiella underskottet vid
p kan finansieras utan kostnad.
S

Om villkoret ändras till maximering av finansiellt överskott (företagsekonomisk vinst) kan
målfunktionen formuleras enligt ekvationen nedan
Max  pq   q  C q 

Resultat:

p  C ' (q) 1

p




dq p
  
 efterfrågans priselasticitet 
dp q


I termer av ovan definierade parametrar blir det pris som maximerar den
företagsekonomiska vinsten  p  :
ac
pF 
2

F
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pris

KÖ

PF

PÖ

AC
DWL
Genomsnittskostnad
Marginalkostnad
Efterfrågan
Volym
qF

Figur 4.11. Pris som maximerar företagsekonomisk vinst

Skillnaden i socialt överskott mellan de båda strategierna ”samhällsekonomisk optimering”
och ”företagsekonomisk maximering” är lika med DWL enligt figur 4.11.
SÖ pS   SÖ pF   DWL 

a  c 2  0
8b

I fallet med företagsekonomiskt vinstmaximerande pris uppstår ett positivt producentöverskott men det ekonomiska överskottet, summan av konsument- och producentöverskott,
är mindre än vid de båda övriga prissättningsstrategierna. Det ekonomiska överskottet är
alltid större vid samhällsekonomiskt optimal prissättning, trots att det kan innebära ett
finansiellt underskott.
Poängen med de jämförelser som görs ovan är således att visa att det negativa finansiella
underskottet som uppstår i fallet där priset sätts enligt samhällsekonomisk optimering trots
allt innebär det största totala sociala överskottet. Man kan tänka sig att samhället köper
största möjliga överskott till priset av ett finansiellt underskott.

Prissättning med hänsyn till externa effekter och kostnad för finansiering av underskott

Den ovan redovisade situationen ska här göras mer realistisk genom att inkludera externa
effekter och kostnad för finansiering av underskott. Den sistnämnda innebär att normalt sett
finns en kostnad förknippad med att finansiera ett underskott, antingen i form av en kostnad
för att ta in skatt eller av förlorad nytta i alternativ användning.
De positiva externa effekterna antas vara linjärt beroende av volymen resor: E (q)  e  q .
Kostnad för finansiering av underskott uttrycks av termen  ; varje krona som används
kostar samhället 1+. Maximering av det ekonomiska överskottet med hänsyn till dessa båda
ytterligare faktorer kan formuleras enligt ekvationen nedan.
Max SÖ  S (q)  P(q)q  1   P(q)q  C (q)   E (q)
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Resultat:
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1   1
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dp q
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 p
 , lika med företagsekonomisk vinstmaximering
2 
p
 

Om vi förutsätter att 0     , det vill säga skattefinansieringskostnaden är positiv och
ändlig, kommer priset i termer av våra efterfråge- och kostnadsfunktioner ovan att se ut
enligt nedan.
c  e   a  c 
p
1  2
Vi är intresserade av att studera relationen mellan producentunderskott och värdet av
externa effekter.
 a  c   e1   a  c   e  F
PÖ   p  c q  F 
b1  2 2
1   a  c   e
E  eq  e
b1  2 
Relationen mellan dessa beror av storleken på F och I tabell 4.5. nedan sammanfattas hur
producentöverskott och externa effekter förhåller sig till varandra vid olika värden på F och
.
Tabell 4.5. Producentunderskott och externa effekter
F=0

F>0

l=0

- PÖ = E

- PÖ > E

l>0

- PÖ < E

- PÖ  E

Enbart i det fall då såväl skattefinansieringskostnad som fast produktionskostnad är lika med
noll (   0 och F  0 ) kan producentunderskottet användas för att approximera värdet av
totala positiva externa effekter. I övriga fall finns inte någon sådan överensstämmelse. Det
mest realistiska fallet är då både   0 och F  0 . Producentunderskottet kan då vara såväl
större än som mindre än värdet av positiva externa effekter. En viktig orsak till att det inte
finns någon direkt koppling mellan producentunderskott och positiva externa effekter är att
en viktig anledning till att priset sätts lägre än kostnaden är att detta innebär ett större
konsumentöverskott än vad som annars varit möjligt.

Prissättning med hänsyn till fördelningsaspekter

Som nämndes inledningsvis kan även fördelningshänsyn spela in vid prissättning av
kollektivtrafik. Fördelningsaspekter kan uttryckas som ett bivillkor till optimeringsproblemet
ovan vilket framgår av ekvationen nedan.
Max SÖ  S (q)  P(q)q  1   P(q)q  C (q)   E (q)

u.b. p  ~
p

Det innebär att fördelningsrestriktionen träder in om det beräknade priset - med hänsyn till
konsument- och producentöverskott, kostnad för finansiering av underskott samt värdet av
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externa effekter - är för högt, högre än ~
p . Värdet av det lägre priset ~
p visar sig i kalkylen i
form av ett högre konsumentöverskott.

4.11 Utformning av järnvägsstationer och samhällsekonomiska nyttoeffekter
Investeringar i baninfrastruktur omfattar inte alltid bara byggande av själva järnvägen.
Järnvägsstationen är den plats i järnvägssystemet där en resa inleds eller avslutas eller där
resenären byter mellan olika fordon eller transportmedel. Järnvägsinvesteringar kan därför i
många fall omfatta även byggande av nya järnvägsstationer eller ombyggnader av befintliga
järnvägsstationer. I investeringskalkyler för ny eller ombyggnad av järnväg kan kostnaden för
stationer ingå, men vanligtvis i någon form av basutförande.
Om en utbyggnad av järnväg omfattar även byggande av helt nya järnvägsstationer eller
ombyggnad av befintliga stationer till annan utformning än basutförande, vilken typ av
samhällsekonomiska nyttoeffekter (positiva eller negativa) kan dessa ny- eller ombyggnader
då leda till? Vilka effekter av stationsutbyggnader eller ombyggnader är relevanta att ta med i
en samhällsekonomisk analys?
I dagligt tal brukar en järnvägsstation vara detsamma som ett stationshus, alltså en byggnad
som ligger invid järnvägen. Begreppet station kan även användas för hela den fysiska
anläggning som behövs för att upprätthålla stationsfunktionen, det vill säga såväl stationshus
som plattformar, anslutningar, informationsanläggningar och serviceutbud etc. Här kan
begreppet station referera till olika stora delar av den totala anläggningen, beroende på hur
stor del av anläggningen som byggs eller byggs om.
Nedan presenteras fyra olika fall där investeringen avser olika stora delar av den fysiska
anläggning som upprätthåller stationsfunktionen.
Fall 1: Bygga en helt ny station där man saknar station/hållplats (tåg har hittills inte stannat
här)
I det här fallet handlar det inte bara om att man får ett stationshus byggt utan om att en helt
ny stationsfunktion upprättas och att man får helt nya tågförbindelser, vilket i sin tur innebär
att tillgängligheten på orten ökar. Den nya stationen, på den nya platsen för tåguppehåll,
kommer in i kalkylen genom kostnaden för mark och byggnation av station. När det gäller
nyttan av stationen så handlar det om nytt trafikupplägg och nya tidtabeller. Det betyder i sin
tur att man får göra en helt ny samhällsekonomisk analys baserad på det nya trafikupplägget
med ny plats för tåguppehåll, utifrån sedvanliga ASEK-rekommendationer och analysverktyg.
Om stationen dessutom kommer att ha ett utförande som går utöver basutförandet och t.ex.
inrymma service av olika slag som förenklar tillvaron för resenärerna (bidrar till sänkta totala
generaliserade kostnader för resandet) så kan även detta ge tillkommande nyttoeffekter (se
även nästa fall).
Hur är det då med indirekta effekter på marknader utanför transportsektorn, eller så kallade
”Wider Economic Impacts”? Exempel på indirekta effekter på andra marknader är värdet av
ökad produktion och försäljning i varu- eller tjänsteproducerande företag p.g.a. större
tillgång till kvalificerad arbetskraft eller större kundunderlag p.g.a. ökad tillgänglighet. Blir
inte orten mer attraktiv av att få tågförbindelser och en ny station? Och borde inte det då ingå
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som en nytta i den samhällsekonomiska analysen? På den första frågan kan man svara ja –
det tillför säkert många positiva effekter, men det beror ju i första hand på den ökade
tillgängligheten, inte på att man får en modern och väl utformad station.
De eventuella effekterna av att orten får en större attraktionskraft p.g.a. ökad tillgänglighet
genom bättre tågförbindelser kan under vissa förutsättningar ge ökningar av produktion och
produktivitet på marknader utanför transportsektorn. Detta genererar i så fall värden som är
relevanta att ta upp i den samhällsekonomiska analysen. De förutsättningar som gäller är i så
fall att det finns marknadsmisslyckanden (d v s problem med marknaders funktionssätt) som
gör att de indirekta effekterna på sekundära marknader inte är försumbara. Indirekta
effekter på andra marknader är emellertid både osäkra och svårvärderade jämfört med de
direkta effekter som ingår i den samhällsekonomiska kalkylen. På grund av detta
rekommenderar ASEK stor försiktighet när det gäller hänsyn till sådana effekter. Indirekta
effekter kan inte inkluderas i kalkylen eftersom de är svårvärderade men kan beskrivas
verbalt i den samhällsekonomiska analysen, förutsatt att man också kan beskriva vilka
marknadsmisslyckanden som ger upphov till de förmodade indirekta effekterna.
Effekter utanför transportsektorn kan även bestå av omlokalisering av arbetsplatser samt
bostäder och befolkning, vilket kan innebära större koncentration till den aktuella orten, och
i synnerhet i området kring den nya järnvägsstationen. Den lokala/regionala utvecklingen
kan alltså främjas av det nya trafikupplägget. Men sådana effekter är normalt sett och i allt
väsentligt ett utslag av regional omfördelning av resurser och ekonomiska aktiviteter. Den
lokala/regionala utvecklingen sker alltså huvudsakligen på bekostnad av någon annan
närliggande regions utveckling. Det betyder att effekten inte är relevant att ta med i en
samhällsekonomisk analys. I detta fall kan det vara motiverat att göra en särskild
regionalekonomisk analys av det nya trafikupplägget (stationshuset i sig är tämligen
ointressant i det här fallet), som komplement till den samhällsekonomiska analysen. (Se
ASEKs rekommendationer i kapitel 19 ”Analys av fördelning, regional utveckling och
företagsekonomiska konsekvenser”). Resultatet av sådana analyser redovisas i dokumentet
”Samlad effektbedömning” (SEB) kapitel 3 som handlar om åtgärders fördelningseffekter.
Fall 2: Bygga stationsbyggnad på nuvarande hållplats
En stationsbyggnad istället för en hållplats innebär en ökad service och bekvämlighet för
tågresenärerna. I det här fallet handlar de direkta nyttorna om resenärsnyttor, dels nyttan av
att kunna spendera bytestid och väntetid inomhus istället för utomhus, dels nyttan av den
eventuella service som stationen tillhandahåller i form av toaletter, kiosker, caféer och
restauranger etc.
Om resenärerna upplever en positiv nytta av den förbättrade servicen så innebär detta en
minskning av deras totala generaliserade kostnad för resan, d.v.s. den totala kostnaden i både
tid, pengar och besvär. Den kostnadssänkningen ger inte bara ökad nytta till befintliga
tågresenärer, den kan även leda till viss ökning av tågresandet. Värdet av den eventuella
förändringen av volymen tågresor värderas på sedvanligt sätt i kalkylen (tillämpning av ”ruleof-the-half”).
Några indirekta effekter kan knappast förväntas uppstå på grund av den här typen av
investeringar. Bättre reskomfort genom bättre miljö för bytestid och väntetid och mer service
kan bidra med viss ökning av tågresandet, men den effekten kan knappast bli så stor att den
kan generera indirekta effekter på andra marknader. För att indirekta effekter ska uppstå och
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vara relevanta att ta med i den samhällsekonomiska analysen krävs att det dels rör sig om
stora effekter på resandet, dels finns marknadsmisslyckanden (störningar i marknaders
funktionssätt) som gör att dessa effekter inte kanaliseras fullt ut via de direkta
trafikekonomiska effekter som ingår i kalkylen (t.ex. tidsvärden och producentöverskott för
trafikoperatörer). (Se ASEK-rapportens kapitel 16 ”Indirekta effekter utanför
transportsektorn”, avsnitt 16.1 om värdering av indirekta effekter på varu- och
tjänstemarknader samt arbetsmarknader (WEI)).
En komplettering av den samhällsekonomiska analysen med en särskild analys av eventuella
fördelningseffekter och effekter på regionalekonomisk utveckling kan inte anses motiverat i
detta fall eftersom investeringen i ny stationsbyggnad knappast kan innebära så stora
förändringar av tågresandet att det skulle kunna generera märkbara effekter på den
regionalekonomiska utvecklingen.
Fall 3: Bygga en upphöjd station istället för vanlig järnvägsstation i markplan.
Att bygga en station som är upphöjd över markplan, som alternativ till vanlig station i
markplan, kan innebära följande typer av direkta effekter (om vi bortser från eventuella
skillnader i inredning och service i de två stationsalternativen):
Visuellt intrång i landskapsbilden. En station byggd på pelare och upphöjd i luften (med
tillhörande bananslutningar) påverkar landskapsbilden i området i betydligt större
utsträckning än en stationsbyggnad i markplan. Man kan sannolikt jämföra detta med att
bygga broar. Om intrångseffekten är positiv eller negativ beror på hur befolkningen uppfattar
byggnaden – om den förbättrar eller försämrar utsikten. Det beror på hur utsikten var i
utgångsläget. Ett intrång av den här typen har sannolikt negativ effekt om det innebär
visuellt intrång i utsikt över naturmiljö, medan det visuella intrånget i storstadsmiljö kan ha
mindre negativ effekt eller rent av positiv effekt.
Intrångseffekter är i princip möjliga att värdera om man gör en särskild studie av
betalningsviljan, hos ett statistiskt urval av berörda personer, för att slippa det aktuella
intrånget i miljön. I praktiken hör dock den här typen av effekter till kategorin svårvärderade
effekter eftersom de saknar schablonvärden i ASEK-rapporten. Nyttoeffekterna av intrång i
landskapsbilden är situationsberoende och kan variera kraftigt beroende på typ av intrång,
typ av miljö där intrånget sker, hur många personer som påverkas etc. Att försöka värdera
sådana effekter med schablonvärden kan därför bli starkt missvisande eftersom de inte går
att hitta genomsnittsvärden som ger rättvisande värdering i enskilda fall av intrång. Den här
typen av effekter får därför ingå i samhällsekonomiska analyser genom verbal beskrivning av
effekten.
Bullereffekter. En placering av stationen i upphöjt läge kan påverka nivån och spridningen av
buller från järnvägstrafiken, jämfört med om stationen är placerad i markplan. Det ger
ytterligare en samhällsekonomisk nyttoeffekt som ska tas med i kalkylen, en kostnad om
effekten är negativ (ökad spridning av buller) och en intäkt om bullret kan minskas.
Storleken på nyttoeffekten står i direkt proportion till storleken på den folkmängd som bor
och/eller arbetar i stationens kringområde och som därför påverkas av bullret.
Minskade barriäreffekter. Den mark där stationen har legat tidigare kan nu användas till
annat. Användningen av marken kan emellertid vara begränsad om det gäller mark som
ligger rakt under den upphöjda stationen (inklusive bananslutningar). Frigörandet av
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marken kan emellertid leda till minskade barriäreffekter genom att den kan tas i anspråk för
trafikleder, trafikplatser etc vilket underlättar trafikflödet i området. Även för denna effekt
gäller att den ska ingå i kalkylen och i princip är möjlig att värdera samhällsekonomiskt.
Värdet kan dock vara svårt att beräkna i praktiken. Om den minskade barriäreffekten leder
till att trafiken flyter bättre så uppstår samhällsekonomiska nyttor i form av kortare
restider/transporttider, minskad trängsel och förseningar i trafiken etc. Då effekterna är små
och väldigt lokala är de svåra att mäta och värdera med de analysverktyg som vi har tillgång
till. Man får därför som regel nöja sig med att beskriva effekten verbalt i den
samhällsekonomiska analysen.
Resenärseffekter. En viktig fråga i detta sammanhang är hur resenärerna uppfattar
stationens tillgänglighet. Tar det längre tid och är det mer besvärligt att ta sig upp/ner och
till/från den upphöjda stationen jämfört med att ta sig in på en station/plattform i markplan?
Eller kan det gå snabbare och lättare? Tillgång till hissar och rulltrappor är nödvändigt för att
stationen ska vara tillgänglig för alla. Det krävs dessutom att dessa fungerar klanderfritt, för
att inte ställa till besvär för resenärerna. Om den upphöjda stationen ger positiva eller
negativa effekter för resenärerna beror alltså på förändringar i hur lång tid det tar att förflytta
sig till stationen och mellan olika spår samt hur väl tekniska hjälpmedel som hissar och
rulltrappor fungerar. Vi vet i dagsläget väldigt lite om hur stora nyttoeffekter som kan uppstå
p.g.a. åtgärder som påverkar tillgängligheten till stationsbyggnader. Även här saknas
schablonvärden i ASEK-rapporten och forskningsresultat baserat på resenärers efterfrågan
och betalningsvilja skulle behövas. Tills dess så får man nöja sig med att beskriva eventuella
resenärseffekter av stationens utformning verbalt i den samhällsekonomiska analysen.
När det gäller indirekta effekter på andra marknader (s.k. Wider Economic Impacts (WEI),
så är det knappast troligt att det ska kunna uppstå sådana p.g.a. ett en järnvägsstation byggs
upphöjd istället för i markplan. Den minskade barriäreffekten kan leda till viss effektivisering
av markanvändning i stationsområdet, vilket kan påverka ortens attraktivitet positivt
(förutsatt att intrångseffekten inte blir negativ och alltför stor). Den eventuella positiva
effekten kan emellertid inte vara av den omfattningen att den kan generera
samhällsekonomiskt relevanta indirekta effekter utanför transportsektorn (t.ex. ökad vinst
för näringslivet p.g.a. ökad produktion p.g.a. inbesparad restid till följd av minskade
barriäreffekter vid stationen). För att nämnvärda indirekta effekter ska kunna uppstå krävs
att det är effekter av betydande storlek eller av stor strategisk vikt (t.ex. att man löser upp
flaskhalsar i trafiksystemet). Till detta kommer kravet på att det måste finnas specifika
marknadsmisslyckanden som bidrar till indirekta effekter av nämnvärd storleksordning, t.ex.
bristande konkurrens och höga vinstmarginaler eller regleringar som dämpar potentiellt
lönsam produktion.
Effekter på regional utveckling. Det framstår som högst osannolikt att placeringen av en
station i upphöjt läge skulle leda till märkbara effekter på den regionala utvecklingen. Det
faktum att barriäreffekter minskar kan ha ett visst värde ur transportekonomisk synpunkt.
Men enstaka förbättringar av det lokala transportsystemet kan knappast vara tillräckligt för
att sätta fart på den regionalekonomiska utvecklingen. Och hur som helst så är inte
regionalekonomiska effekter relevanta att ta med i den samhällsekonomiska analysen
eftersom de i allt väsentligt består av omfördelning av ekonomiska aktiviteter och resurser
mellan olika regioner. Omfördelningseffekter ska i förekommande fall behandlas i separata
regionalekonomiska analyser som komplement till den samhällsekonomiska analysen.
Fall 4: Bygga en underjordisk station, istället för vanlig järnvägsstation ovan jord.
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De direkta nyttoeffekter som tillkommer om man bygger en station under jord istället för en
station i markplan är delvis samma som i fallet med en upphöjd station. De direkta effekterna
är:
Frigörande av mark. Vid investering i ny station under jord frigör man mark där den
tidigare stationen (inklusive anslutande banor) har stått. Man kan se det som en form av
intrångseffekt fast åt motsatt håll – intrångseffekten upphör. Den marken kan i många fall
användas till annat nyttigt (beroende på teknisk lösning och markförhållanden). I så fall
uppstår en effekt som är relevant att ta med i den samhällsekonomiska kalkylen. Det
samhällsekonomiska värdet av den frigjorda marken kan emellertid vara svårt att fastställa.
Det utgörs av det framtida fastighetsvärdet på den aktuella marken, vilket dock förutsätter att
fastighetsmarknaden är väl fungerande för den aktuella typen av markanvändning. Det är en
förutsättning som inte alltid är uppfylld. Det är också svårt att göra prognoser på framtida
fastighetspriser, eftersom de är starkt beroende av den regionalekonomiska utvecklingen i
området. ASEK förordar därför stor försiktighet när det gäller hantering av denna typ av
effekter i den samhällsekonomiska analysen.
Samhällsekonomisk värdering av frigörande mark beskrivs i ASEK-rapportens kapitel 15
”Markanvändning”, avsnitt 15.2 ”Värdet av frigörande av mark”. Enligt ASEKs
rekommendationer bör försiktighet vidtas vid värdering av frigjord mark. Ekonomisk
värdering av frigjord mark får inte ingå i huvudkalkylen som standard, men kan däremot
ingå i en känslighetsanalys. I huvudanalysen kan effekten tas upp och beskrivas bland ickevärderade effekter (svårvärderade och icke-prissatta effekter) i den samhällsekonomiska
analysen.
Barriäreffekter. Förutom den direkta effekten av frigörande av mark, i termer av värdet av
alternativ användning av den mark där stationen är belägen i utgångsläget, kan det även
uppstå minskade barriäreffekter som gynnar övriga trafikanter. Minskade barriäreffekter kan
här ses som en positiv extern effekt av att marken får en annan funktion än att vara
stationsområde. Den effekten ingår i så fall inte i det fastighetspris som speglar den
alternativa användningen av den frigjorda marken.
Resenärseffekter. I likhet med fallet med en upphöjd järnvägsstation kan det för ”nedsänkta”
stationer uppstå vissa resenärseffekter. Med rulltrappor och hissar kan man se till så att
tillgängligheten till stationen är god för alla resenärer. Det gäller dock att se till så att dessa
tekniska hjälpmedel fungerar klanderfritt, så att inte tillgängligheten försämras tidvis. Sen är
frågan om resenärerna upplever det som positivt eller negativt eller betydelselöst att
stationen ligger under jord. Vi har i dagsläget inte kunskap om vare sig omfattning eller värde
på den typen av eventuella resenärseffekter.
Mindre buller. Till skillnad från placering av station i höjdläge, som ger mer bullerstörningar,
så kommer en placering av stationen under jord att leda till minskade bullerproblem i
stationens kringområde. Det innebär alltså en positiv effekt och därmed en
samhällsekonomisk intäkt för under-jord-alternativet.
När det gäller frågan om indirekta effekter på andra marknader så gäller samma sak för
tunnelalternativet som för alternativet med upphöjd station. Om stationens utformning
påverkar tillgängligheten och volymen av resande så bör det rimligtvis handla om marginella
effekter som är för små för att kunna ge upphov till några indirekta effekter utanför
transportsektorn. Det krävs dessutom att man kan motivera den eventuella indirekta effekten
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med specifika marknadsmisslyckanden som bidrar till att den uppstår (se ASEK-rapportens
rekommendationer i kapitel 16 ”Indirekta effekter utanför transportsektorn”).
Effekter på regional utveckling. Det framstår som högst osannolikt att placeringen av en
station under jord skulle leda till märkbara effekter på den regionalekonomiska utvecklingen.
Det faktum att mark frigörs för annan användning har naturligtvis som regel ett visst
ekonomiska värde. Men att en enstaka fastighet frigörs för annan användning är knappast
tillräckligt för att märkbart påverka den regionala ekonomin.
Men även om sådana effekter eventuellt skulle uppstå så är de ändå inte relevanta att ta med
i den samhällsekonomiska analysen. Sådana effekter ska behandlas i separata
regionalekonomiska analyser som komplement till den samhällsekonomiska analysen.
Resultat av sådana analyser ska redovisas tillsammans med annat besluts-underlag som för
fördelningseffekter (se ASEKs rekommendationer i kapitel 19 ”Analys av fördelning, regional
utveckling och företagsekonomiska konsekvenser”).
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Bilaga 1 Kalkylexempel; teoretisk härledning av effekter
I följande avsnitt studeras hur relevanta välfärdsekonomiska effekter av en åtgärd som
förbättrar situationen för både person- och godstågstrafiken beräknas. Den åtgärden som
används för att illustrera detta innebär att avstånd och tidtabelltid minskar för både personoch godståg.

Konsument- och producentöverskott
Persontrafik

Den kortare tidtabelltiden innebär att restidsuppoffringen minskar för resenärerna. Som en
följd av detta ökar efterfrågan på tågresor. I termer av den ”normala” efterfrågakurvan D  p 
innebär det att den förskjuts utåt, det vill säga vid varje pris efterfrågas en större volym resor.
I termer av generaliserade kostnader, DGK  , innebär det en förflyttning längs
efterfrågakurvan. En del av den ökade efterfrågan på tågresor utgörs av tidigare personbilstrafik. För tågoperatören innebär tidsförkortningen att transportkostnaderna minskar.
Eftersom priset på tågresor är exogent givet påverkas inte priset av kostnadsförändringen.
Effekterna på marknaden för persontågresor sammanfattas i Figur 4.12 nedan.
Pris

D1(p)
D0(p)
p*
c0
c1

q0

Volym
tågresor

q1

GK

GK0

KÖ

GK1
P*
c0
c1

PÖ

q0

q1

Volym
tågresor

Figur 4.12. Effekter på tågmarknaden, persontransporter
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I tabell 4.6 visas hur beräkningarna av de relevanta effekterna går till. Vi utgår här från den
generaliserade kostnaden. Beräkningar med hjälp av de traditionella efterfrågesambanden
(övre diagrammet) är visserligen teoretiskt möjliga, men de kräver mer information än vad
som normalt finns tillgänglig i praktiska tillämpningar.

Tabell 4.6 Beräkning av konsument- och producentöverskott persontrafik
Konsument- och
producentöverskott

Beräkning

Konsumentöverskott (minskad restid)
Existerande resenärer q 0 

q 0 p  GK 0 p  GK 1 p 

q1 p  q0 p   GK 0 p  GK1 p 

Tillkommande resenärer q1  q 0 

2
Producentöverskott
Förändrade intäkter

p * q1 p  q 0 p 

Förändrade kostnader

c 0 p  q 0 p  c1 p  q1 p

Där GKip är Generaliserad reskostnad alternativ i (= 0, 1) för transporttyp p (persontåg), qip
antal enheter (resor, personkm, tågkm, tonkm) i alternativ i (= 0, 1) för transporttyp p, cip
kostnad per enhet (resor, personkm, tågkm, tonkm) i alternativ i (= 0, 1) för transporttyp p
och p*pris per enhet (resor, personkm).
I den beräknade kostnadsförändringen ingår banavgifter. Som nämndes ovan är en del av
den ökade efterfrågan på tågresor tidigare bilresor. Om däremot den minskade trafiken i sin
tur innebär att framkomligheten i vägnätet förbättras kommer kostnaden i vägtrafiken att
minska, det vill säga GKbil minskar. En sådan kostnadssänkning är en relevant välfärdseffekt.
Här förutsätts dock att inga ytterligare effekter inträffar på bilmarknaden.

Godstrafik

Effekterna för godstrafiken visas i 4.13 nedan. Kortare tidtabelltid innebär att transportkostnaden minskar från c till c . Eftersom förutsättningen att priset är lika med transport0

1

kostnaden används vid analys av godstransporter kommer godskundens pris att minska lika
mycket. Kortare transporttid innebär även i sig en vinst för godskunden i och med att den tid
godset är under transport minskar. Sammantaget innebär prissänkningen och transporttidsminskningen att godskundernas kostnader minskar från GK till GK . Som en följd av
0

1

kostnadssänkningen ökar efterfrågan på tågtransporter från q till q .
1
0
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Pris

D1(p)
D0(p)

c0=p0
c1=p1

q0

q1

Volym godstransporter
på järnväg

GKgods

KÖ

GK0
GK1
c0=p0
c1=p1
q0

q1

Volym godstransporter
på järnväg

Figur 4.13. Effekter på godstransportmarknaden

I Tabell 4.7. visas beräkningen av effekter på godstransportmarknaden.
Tabell 4.7. Konsument och producentöverskott godstrafik
Konsument- och producentöverskott

Beräkning

Konsumentöverskott (prissänkning och
minskad transporttid)
Existerande godsvolym
Tillkommande godsvolym

q 0 g  GK 0 g  GK 1g 

q1g  q0 g   GK 0 g  GK1g 
2

Producentöverskott

0

Där GKiq är generaliserad reskostnad alternativ i (= 0, 1) för transporttyp g (godståg) och qig
antal enheter (tågkm, tonkm) i alternativ i (= 0, 1) för transporttyp q.
Vad gäller godstrafiken är förutsättningen i efterfrågesammanhang att den totala efterfrågan
på transporter är konstant. En åtgärd som påverkar efterfrågan i ett transportslag innebär
således att efterfrågan på övriga transportslag minskar i samma utsträckning. I det här fallet
antas att hela ökningen på tåg är överflyttad från lastbil.
Liksom för persontransporter innebär den minskade efterfrågan på lastbilstransporter inte
någon välfärdsförlust. Den välfärdsförändring som kan uppstå är om det förekommer externa
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effekter som avviker från de skatter/avgifter som ingår i transportkostnaden. Detta visas i
Avsnitt Externa effekter nedan.
Externa effekter

En effekt är extern i den mån den inte är föremål för prissättning/subvention. Externa
kostnader kan dock variera i både tid och rum men prissättningen gäller i normalfallet endast
genomsnittliga marginalkostnader. Exempelvis kan den verkliga olyckskostnaden på en viss
bana vara mycket låg (om det inte finns några plankorsningar eller om de som finns har
mycket bra skydd). Samtidigt grundar sig den olycksavgift som tågoperatören betalar på
genomsnittliga marginalkostnader i hela järnvägsnätet. Därför ska såväl externa kostnader
som skatter/avgifter beräknas till sitt bruttobelopp i varje enskilt fall.

Tågtrafik

De externa kostnader som tågtrafik ger upphov till är slitage på infrastrukturen,
olyckskostnader, luftföroreningar och koldioxid (dieseldriven trafik) samt buller. De externa
kostnaderna kan både öka och minska till följd av åtgärder. Ökad trafik innebär, allt annat
lika, ökade externa kostnader. Minskade externa kostnader uppstår om trafiken minskar
eller, mer vanligt, till följd av åtgärder som påverkar körsträcka, buller etc. I tabell 4.8 visas
en förenklad beräkning för förändrade externa kostnader där e respektive e avser externa
0

1

kostnader före respektive efter åtgärd.
Tabell 4.8. Förändrade externa kostnader tågtrafik
Förändrade externa kostnader tåg

Beräkning

Godstrafik

e0 g  q 0 g  e1g  q1g

Persontrafik

e0 p  q 0 p  e1 p  q1 p

Där eij är extern kostnad per enhet i alternativ i (=0, 1) för transporttyp j (= g (godståg), p
(persontåg)) och qij antal enheter (fordonskm, tonkm) i alternativ i (=0, 1) för transporttyp j
(= g, p)).
Samtidigt betalar tågoperatören banavgifter som till viss del motsvarar de externa
kostnaderna. Dessa avgifter ingår i beräkningen av trafikeringskostnader (Avsnitt
Konsument- och producentöverskott) och behandlas vidare i Avsnittet om skatter och
avgifter.

Överflyttad trafik från väg

I det här fallet, där en del av persontrafiken flyttas över från personbil och hela godstrafikökningen antas överflyttad från lastbil, måste den beräknade förändringen av externa
effekter korrigeras med förändrade skatter/avgifter. I Figur 4.14 visas effekter av minskad
personbilstrafik.
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Pris

D0(p)

Nettoeffekt

D1(p)
CTOT
CS=pbil

Externa kostnader

CE

skatt

Volym bilresor
q1

q0

Figur 4.14. Efterfrågeförändring personbilsresor

Där Pbil = CS är bilistens kostnad, inklusive skatt, CE = Bilistens kostnad exklusive skatt och
CTOT samhällets totala kostnad, CE + externa kostnader.
Pbil , det vill säga det pris som trafikanten möter, inkluderar skatter och avgifter. CE utgörs av
den ”rena” fordonskostnaden exklusive skatter. CTOT är den kostnad som inkluderar samtliga
reala kostnader, det vill säga fordonskostnad exklusive skatt plus externa kostnader. Som
framgår av Figur 4.14 ovan finns i det här fallet en skillnad mellan externa kostnader och
skatter vilket är samma sak som att det finns en skillnad mellan samhällets kostnad CTOT och
det pris som trafikanten möter, Pbil. Det är just denna eventuella skillnad som utgör en
relevant välfärdsförändring. Totalt sett minskar de externa effekterna med hela ytan
CTOT  CE   q 0  q1 men dess ekonomiska betydelse utgörs endast av CTOT  pbil   q 0  q1 .
I figuren ovan är de externa kostnaderna konstanta per volymenhet. I många fall är istället
marginalkostnaden stigande, det vill säga förändrad volym innebär att kostnaderna per
volymenhet förändras, exempelvis trängsel. Sådana effekter analyseras bäst med hjälp av ett
nätanalysverktyg. I mer standardmässiga beräkningar används istället konstanta kostnader
per volymenhet. I Tabell 4.9. visas dock en mer generell beräkning där den externa
kostnaden per volymenhet kan förändras till följd av åtgärden.
Tabell 4.9. Förändrade externa kostnader minskad vägtrafik
Externa kostnader
vägtrafik (volymförändring)
Godstrafik
Persontrafik

Beräkning

e0lb  q0lb  e1lb  q1lb

e0 pb  q0 pb  e1 pb  q1 pb

Där eij extern kostnad per enhet i alternativ i (=0, 1) för transporttyp j (= lb (lastbil), pb
(personbil)) och qij antal enheter (fordonskm) i alternativ i (=0, 1) för transporttyp j (= lb,
pb)).
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Skatter och avgifter

De skatter/avgifter som trafikanten betalar och som antingen motsvaras av faktiska
kostnader som beräknas på annat sätt (externa effekter) eller som är ”rent fiskala” ska
behandlas som en transferering, annars sker en dubbelräkning. Eftersom skatter och avgifter
ingår i de beräknade kostnadsförändringarna, samtidigt som externa kostnader beräknas,
måste en avräkning för skatter och avgifter göras.
Tågtrafik

Tågoperatören betalar banavgifter. En del av banavgiften är beroende av tågets körsträcka,
oavsett hur stort tåget är (som beror på hur antalet resenärer eller hur mycket gods som
fraktas). Resten av banavgiften är beroende av tågets totalvikt och körsträcka. Förändrade
banavgifter beräknas därför genom att beräkna totala avgifter före och efter åtgärden.
Tabell 4.10. Beräkning av förändrade banavgifter
Förändrade banavgifter tåg
Godstrafik
Persontrafik

Beräkning
ba0 g  q 0 g  ba1g  q1g
ba0 p  q 0 p  ba1 p  q1 p

Där baij är banavgift per enhet i alternativ i (=0, 1) för transporttyp j (= g (godståg), p
(persontåg)) och qij antal tågenheter (tågkm, tonkm) i alternativ i (=0, 1) för transporttyp j (=
p, g)).
Vägtrafik

I vårt exempel minskar efterfrågan på personbilsresor och lastbilstransporter. I Tabell 4.9
ovan beräknades den totala effekten på förändrade externa kostnader i vägtrafiken. Dessa
överskattar dock den ekonomiska betydelsen som enbart utgörs av den eventuella skillnad
som finns mellan extern effekt och pris. Därför beräknas även förändrade totala
skattebetalningar från den minskade vägtrafiken.

Tabell 4.11. Beräkning förändrade skatter och avgifter vägtrafik
Förändrade skatter
vägtrafik
Godstrafik
Persontrafik

Beräkning

 s 0lb  q0lb  s1lb  q1lb
 s 0 pb  q 0 pb  s1 pb  q1 pb

Där sij är skatt per enhet i alternativ i (=0, 1) för transporttyp j (= lb (lastbil), pb (personbil))
och qij antal enheter fordonskm) i alternativ i (=0, 1) för transporttyp j ( = lb, pb)).
Sammanfattning

I tabell 4.12. görs en sammanfattning av ovan beskrivna beräkning.
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Tabell 4.12. Sammanfattning av beräkningar
Effekt
Konsumentöverskott

Trafikslag

Person-/godstrafik

Beräkning

Tåg

Godstrafik

q 0 g  GK 0 g  GK 1g  +

q1g  q0 g   GK 0 g  GK1g 
2
Persontrafik

q 0 p  GK 0 p  GK 1 p  +

q1 p  q0 p   GK 0 p  GK1 p 
2

Producentöverskott

Tåg

Persontrafik

p * q1 p  q 0 p  

c 0 p  q 0 p  c1 p  q1 p
Externa effekter

Tåg

Godstrafik
Persontrafik

Väg
Skatter/avgifter

Tåg

Väg

e0 g  q 0 g  e1g  q1g
e0 p  q 0 p  e1 p  q1 p

Godstrafik

e0lb  q0lb  e1lb  q1lb

Persontrafik

e0 pb  q 0 pb  e1 pb  q1 pb

Godstrafik

ba0 g  q 0 g  ba1g  q1g

Persontrafik

ba0 p  q 0 p  ba1 p  q1 p

Godstrafik

 s 0lb  q 0lb  s1lb  q1lb

Persontrafik

s0 pb  q0 pb  s1 pb  q1 pb

56

Bilaga 2 Generaliserad kostnad och värdering av effekter på
transportmarknader
Åtgärder inom transportsektorn brukar analyseras i termer av generaliserade kostnader.
Dessa utgörs av alla variabler som definierar resenärens efterfrågan, det vill säga bland annat
pris, restid, komfort, säkerhet och motsvarande för substitut och komplement. (Se kapitel 2)
I figur 4.15 nedan visas relationen mellan den gängse efterfrågakurvan, D  p  , och
efterfrågan som en funktion av den generaliserade kostnaden DGK  . I figuren visas effekten
av en kombinerad prissänkning och kvalitetshöjning. Vid analys med hjälp av den gängse
efterfrågakurvan resulterar detta dels i en förflyttning längs den ursprungliga
efterfrågakurvan (prissänkning från p till p ), dels i ett skift, från
till D  p  . Att
0

D 0 p 

1

1

analysera förändringar av konsumentöverskottet utifrån de gängse efterfrågakurvorna
innebär en jämförelse av konsumentöverskott före och efter åtgärden, vilket dock kräver en
information som man i praktiska tillämpningar sällan har tillgång till.
a1



a0



KÖ  D1( p)dp  D0( p)dp
p1

p0

I praktiken är endast två ”punkter” kända; pris och volym före respektive efter förändringen.
Med hjälp av generaliserade kostnader kan den samlade effekten av både pris- och
kvalitetsförändringar beskrivas samtidigt (den skuggade ytan i den nedre figuren). Det kräver
dock att man på något sätt kan värdera resenärernas vinst av kvalitetsförbättringen (som
motsvaras av skiftet i efterfrågakurvan). Detta görs normalt med exempelvis värdering av
restid (om det är frågan om en restidsvinst). Därmed blir beräkningen av förändrat
konsumentöverskott väsentligt enklare, då det inskränker sig till två ”ytor”, se nedre delen av
figur 4.15.
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pris

p0
p1
D1(p)
D0(p)
Volym
q0

q1

GK

GK0

GK1
D(GK)

q0

q1

Volym

Figur 4.15. Generaliserad kostnad (GK)

Sättet att hantera priser och kostnader i efterfrågeberäkningen styr utfallet av effekterna, det
vill säga fördelning mellan producent- och konsumentöverskott. Denna hantering skiljer sig
åt mellan person- och godstrafik.
Vi har två olika förutsättningar vad gäller priser för person- respektive godstrafik på järnväg.
För godstrafiken gäller det enkla förhållandet att priset är lika med kostnaden. Transportkostnadssänkningar tillfaller därmed godskunderna i form av prissänkningar (det vill säga
konsumentöverskott). För persontrafiken däremot gäller förutsättningen att priset bestäms
utifrån andra förhållanden än transportkostnaderna. Därmed påverkas inte priset av
kostnadsförändringar till följd av studerade åtgärder. Utfallet i kalkylen blir då en fördelning
av nyttan mellan producentöverskott och konsumentöverskott.
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Persontrafik

Priserna för resor med kollektiva färdmedel (tåg, buss, flyg) är exogent bestämda. Med detta
menas att priserna i efterfrågeberäkningen anges på förhand. Dessa går visserligen att ändra
på men det viktiga här är att detta inte sker med automatik till följd av förändringar i
trafikering eller efterfrågan.
Kostnaden för att bedriva trafiken är däremot helt och hållet en funktion av trafikering och
resande. Om marknaden är en perfekt fungerande marknad (se kapitel 2) kan man förvänta
sig att priset är lika med marginalkostnaden som är lika med genomsnittskostnaden. En
kostnadsförändring innebär i sådana fall alltid en motsvarande prisförändring. Eftersom vi
här arbetar med förutsättningen att priserna är exogent bestämda blir dock hanteringen av
kostnads- och intäktsförändringar i kalkylerna annorlunda.
Varför används då förutsättningen med exogent bestämda priser och trafikeringskostnader
som bestäms utifrån resande och trafikering? Det finns två skäl. Det första är att efterfrågemodellens viktigaste syfte är att ge så korrekta resandemängder som möjligt. I verkligheten
avviker priset från kostnaden på många delmarknader. Orsaken till detta beror dels på
priserna sätts utifrån specifika efterfråge- och konkurrensförhållanden på olika delmarknader, dels på kostnadsstrukturen. Trafikeringskostnaden består av en fast del (kostnad
för minsta tågstorlek) och en rörlig del (kostnad för extra sittplatser). Det innebär dels att
genomsnittskostnaden sjunker med ökat resande per tåg, dels att vid låga resandevolymer är
genomsnittskostnaden hög samtidigt som marginalkostnaden är lika med noll. Priset kan
vara högre än både marginal- och genomsnittskostnad då resandet är högt samtidigt som det
kan vara högre än marginalkostnaden och lägre än genomsnittskostnaden då resandet är
lågt. I efterfrågeberäkningen används därför ”verkliga” priser, det vill säga normalt dagens
biljettpriser eller uppskattningar av dessa.
Det andra skälet är av mer praktisk betydelse. Om resenärens pris alltid är lika med
kostnaden kommer kostnadsförändringar att påverka efterfrågan som i sin tur påverkar
kostnaden osv. En mängd iterationer i efterfrågeberäkningen skulle krävas innan jämvikt
nås. Den använda utformningen av priser och kostnader innebär att utfallet av konsumentoch producentöverskott blir annorlunda jämfört med en ”traditionell” hantering där pris är
lika med kostnad. I figur 4.16. nedan visas utfallet i kalkylen med hjälp av ett enkelt exempel.
I den vänstra delen av figuren är priserna exogent bestämda och i den högra är priserna
kostnadsbestämda. I exemplet studeras effekterna av en åtgärd som minskar restiden och
sänker trafikeringskostnaden.
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D1(p)

D1(p)

D0(p)

D0(p)
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p0=c0
p1=c1
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GK1
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Q

q1

q0

q1

Figur 4.16. Exogent bestämda priser (vänstra delen av figuren) och Kostnadsbestämda priser
(högra delen av figuren)

Kortare restid innebär att efterfrågan ökar, det vill säga efterfrågakurvan D(p) förskjuts utåt
(se övre delen i figur 4.16.). Kortare restid innebär en vinst för resenärerna (ökat konsumentöverskott, KÖ). I den nedre delen av figuren visas samma situation men med hjälp av
generaliserade kostnader (GK). För trafikutövaren medför tidsvinsten att tidsberoende
trafikeringskostnader minskar (främst personal och kapitalkostnader).
I fallet där p  c , höger i figuren, sänks priset till följd av kostnadssänkningen från c till c .
1
0
I det här fallet, med konstanta marginalkostnader, påverkas inte producentöverskottet då
intäkter och kostnader förändras lika mycket. Prissänkningen medför dock en ökning av
resenärernas konsumentöverskott.
Med exogena priser, vänster i figuren, påverkas inte priset av kostnadssänkningen och
därmed förändras inte heller konsumentöverskottet till följd av kostnadsförändringar.
Däremot påverkas producentöverskottet. I figuren är priset större än kostnaden redan i
utgångsläget. Relationen mellan pris och kostnad påverkar dock inte analysen. Det som
påverkar är det faktum att priset är exogent givet.
Som framgår av figur 4.16 ovan kommer värdet av effekterna att fördela sig olika beroende på
prissättningen. I den vänstra delen av figuren, där priserna är exogent bestämda, fördelar sig
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nyttorna mellan ökat konsumentöverskott (värdet av den minskade restiden) och ökat
producentöverskott (värdet av minskade trafikeringskostnader och nettointäkt från ny
trafik). I den högra delen av figuren omvandlas den sänkta trafikeringskostnaden till sänkta
priser varför producentöverskottet inte påverkas. Prissänkningen tillfaller istället
resenärerna vars ökning av konsumentöverskottet blir större än i den vänstra delen av
figuren.
Som nämndes inledningsvis är det priset för resor med kollektiva trafikslag (tåg, buss och
flyg) som är exogent bestämda. Priset för personbilsresor är däremot endogent bestämt i
modellen, det vill säga påverkas av bland annat infrastrukturens funktion.

Godstrafik

I godstrafikmodellen arbetar man med priser som approximativt utgörs av operatörens
driftkostnader. Därmed är priset endogent bestämt, det vill säga priset bestäms av bland
annat infrastrukturens funktion. Alla transportkostnadssänkningar innebär därför prissänkningar för godskunderna. Det innebär att hanteringen av effekterna på godstrafikmarknaden blir som i den högra delen av figur 4.16.
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Bilaga 3 Direkta och indirekta effekter på olika transportmarknader

Direkta effekter av prisförändringar - Konsumentöverskott

En förändring av en varas pris påverkar konsumentens välfärd. I praktiska tillämpningar
mäts detta med hjälp av konsumentöverskottet (KÖ), skillnaden mellan vad man som mest är
villig att betala och vad man faktiskt betalar (integralen över den observerade
efterfrågakurvan). Under vissa förutsättningar - efterfrågan på den aktuella varan beror
enbart på det egna priset - är detta mått lika med de teoretiskt mer korrekta måtten
ekvivalent variation (EV) respektive kompenserad variation (CV). I andra fall anses
konsumentöverskottet vara en tillräckligt bra approximation av välfärdsförändringar.
I figur 4.17 visas förändrat konsumentöverskott till följd av en prissänkning på den
konsumerade varan. Enligt figuren är efterfrågan linjär och har formen p  a  bq . Pris och
volym är initialt p 0 respektive q 0 . En sänkning av priset till p1 innebär att volymen ökar till
q1 . Konsumentöverskottet före prissänkningen är lika med hela ytan under efterfrågakurvan
vid volymen q 0 minus vad man faktiskt betalar p 0 .
KÖ före prisförändring =

a  p0 2
a p
q
(
p
)
dp

dp




 b 
2b
p0
p 0
a

a

På motsvarande sätt är konsumentöverskottet efter prissänkningen:
KÖ efter prisförändringen =

a  p12
a p
q
(
p
)
dp

dp




 b 
2b
p1
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a

a

Förändrat konsumentöverskott till följd av prissänkningen utgörs helt enkelt av skillnaden
mellan konsumentöverskottet före och efter:
p2a  p 0  p1
p  q1  q 0 
KÖ 
 p  q 0 
2b
2
Pris

p0
p1

Efterfrågan

q0

q1

Volym (q)

Figur 4.17. Konsumentöverskott
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Direkta effekter av prisförändringar - Producentöverskott

Individer kan påverkas på liknande sätt om det inträffar prisförändringar på de
produktionsfaktorer som utbjuds (till exempel arbete, mark, maskiner). Sådana
prisförändringar leder till förändringar i producentöverskottet. Producentöverskottet
definieras i detta fall som den ersättning produktionsfaktorerna får minus den uppoffring
(kostnad) som produktionen medför. Förändringar i producentöverskottet kan därför
uppkomma till följd av förändrade kostnader och/eller förändrade priser.
I figur 4.18 nedan beskrivs pris och utbud av en vara. I utgångsläget är priset p 0 volymen q 0 .
Om priset av någon anledning ökar till p1 ökar den utbjudna volymen till q1 (stigande
marginalkostnader; vid ett högre pris kan ett större antal enheter produceras med vinst). Hur
stor är välfärdsförändringen sett ur producentperspektivet av prisökningen? Ökningen av
utbudet innebär en nyttoförlust, det vill säga kostnadsökning. Denna motsvaras av ytan
under utbudskurvan mellan q 0 och q1 . Som kompensation får producenten en ökning av sin
inkomst från tidigare p 0  q 0 till p1  q1 . Nettovinsten av att öka utbudet när priset stiger är
således förändringen av producentöverskottet vilket är den skuggade ytan i figuren.
Pris

Utbud
p1
p0

q0

q1

Volym (q)

Figur 4.18. Förändring av producentöverskott

En sådan prishöjning som diskuteras här, och som leder till en ökning av producentöverskottet, innebär samtidigt en minskning av konsumentöverskottet. Det är dock viktigt att
framhålla att både konsument- och producentöverskottsförändringar alltid ska beräknas i sin
helhet, det vill säga man kan inte ”netta” bort effekter av prisförändringar på den direkt
berörda marknaden.
Indirekta effekter av prisförändringar

En förändring på en marknad kan ha indirekta effekter som sprids vidare från marknad till
marknad. Som exempel kan öppnandet av en ny järnvägsstation användas. En sådan
förändring kan orsaka efterfrågeförändringar på en mängd andra varor. Exempelvis kan
efterfrågan minska på bilar och bussresor och efterfrågan öka på hus i närheten av
järnvägsstationen. Dessa efterfrågeförändringar kan i sin tur medföra ”framkallade” eller
inducerade prisförändringar. Ökad efterfrågan på hus i närheten av stationen kommer att
leda till att priset ökar på dessa.
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Sådana indirekta prisförändringar ställer till en del problem i en CBA. För det första är det
svårt att förutsäga vilka indirekta effekter som ett projekt kommer att medföra, det är även
svårt att identifiera dem efter att projektet är genomfört. För det andra, även om man skulle
kunna lösa det första problemet, uppkommer problemet med hur sådana indirekta effekter
ska värderas. Svårigheten har här att göra med risken för dubbelräkning. Det är inte alls lätt
att avgöra om en indirekt effekt verkligen utgör en relevant kostnad/nytta eller om det endast
utgör en avspegling av en direkt effekt.
Vi ska behandla detta i två steg. Först volymförändringar utan prisförändringar och sedan
”framkallade” prisförändringar.
Volymförändringar utan prisförändringar
Anta att den ovan beskrivna nya järnvägsstationen leder till minskad efterfrågan på
bussresor. Priset på bussresor förändras dock inte.
Pris tåg

Pris buss

p0t

Db(p0t)
Db(p1t)
p1t

pb

Dt(pb)

q1t

Volym tåg

q1b

q0b

Volym buss

Figur 4.19. Tågresor till/från ort X (vänstra delen av figuren) Bussresor till/från ort X (högra
delen av figuren)

Efterfrågan på tågresor beror, förutom på det egna priset, även på priset på bussresor,

Dt pb  0 . På samma sätt beror efterfrågan på bussresor, förutom på det egna priset, även
på priset på tågresor, Db pt  0 .
Utan den nya järnvägsstationen sker inga tågresor till och från ort X, vilket kan likställas med
att priset på tågresor är p 0 t . När stationen öppnas är priset på tågresor p1t och antalet resor
uppgår till q1t . Öppnandet av den nya stationen innebär därför ett ökat konsumentöverskott
på delmarknaden för tågresor som är lika med triangeln p0t p1t q1t (den skuggade ytan i figur
4.19). I den högra delen av figur 4.19 visas efterfrågan på bussresor. Före öppnandet av den
nya järnvägsstationen var efterfrågan på bussresor Db( p 0t ) . Den nya stationen innebär att
priset på tågresor sänks vilket leder till att efterfrågan på bussresor minskar till Db ( p1t ) . Det
förutsätts här att ingen prisförändring sker på bussresorna. Antalet bussresor minskar från
q 0 b till q1b .
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Konsumentöverskottet för bussresor minskar således med skillnaden mellan Db( p 0t ) och
Db ( p1t ) över priset pb . Det är däremot helt fel att behandla detta som en minskning av den
samhälleliga välfärden, på motsvarande sätt som ökningen av konsumentöverskottet på
järnvägsmarknaden. Förklaringen är följande:
Konsumentöverskott mäter vad konsumenterna är villiga att betala, utöver vad de faktiskt
betalar, för att få konsumera en vara. Ett annat sätt att uttrycka det är att konsumentöverskottet mäter den förlust som skulle drabba konsumenterna om de gick miste om
möjligheten att köpa varan. Att konsumentöverskottet av bussresor har minskat indikerar att
resenärernas betalningsvilja för bussresor har minskat som en följd av förbättrade
möjligheter att åka tåg. Med andra ord skulle deras förlust vara mindre om bussförbindelsen
lades ned än i det fall då det inte finns någon möjlighet att resa med tåg. De som efter
öppnandet av järnvägsstationen fortsätter att åka buss har nu fått en minskad betalningsvilja
för bussresor. Deras nya betalningsvilja begränsas av vetskapen att det finns ett alternativ.
Före öppnandet av stationen var de mer beroende av bussresorna och värderade därför dessa
högre. Därmed minskar deras konsumentöverskott. Det är dock uppenbart att dessa
människor inte har fått det sämre genom öppnandet av järnvägsstationen.
Samma resonemang gäller även för de som byter från buss till tåg. Före att den nya
järnvägsstationen öppnade var de beredda att betala minst pb för sina bussresor. Efter
förändringen är de inte beredda att betala det priset. Detta är dock enbart en följd av det
minskade beroendet av bussförbindelsen. Det är inte så att dessa människor har fått en
sämre situation.
För att sammanfatta så utgör ett förändrat konsumentöverskott för en viss vara bara en
förändring i konsumenternas välfärd om detta hör ihop med en prisförändring på den varan.

Indirekt framkallade prisförändringar

Saker blir mer komplicerade om den prisförändring vars effekter utvärderas i sin tur
(indirekt) förorsakar förändringar i andra priser. Sådana indirekta prisförändringar beror på
att varorna utgör substitut eller komplement till varandra. Vi ska här visa vad sådana indirekt
framkallade prisförändringar har för påverkan på den samhälleliga välfärden, det vill säga
om de utgör relevanta kalkylposter. Som framgick av det förra avsnittet utgör indirekta
volymförändringar i sig ingen påverkan på välfärden.
I det här fallet ändrar vi lite på exemplet så att förändringen på järnvägsmarknaden blir
mindre. Vi tänker oss att det rör sig om en mindre prissänkning (där prisförändring också
kan ses som ändrad restid eller turtäthet). Det nämndes inledningsvis att detta kan få effekter
på priset på fastigheter i närheten av stationen. Antag att vi har en sorts tågresor och en sorts
bostäder som ägs av en fastighetsägare och hyrs ut till marknadsbestämda priser. Dessa två
varor, tågresor och fastigheter, är komplement till varandra.

65

Pris tåg

Pris bostäder

D*t
Utbudbost
p0t
p1bost
p0bost

Dt(p0bost)

p1t

Dbost(p1t)

Dt(p1bost)
q0t

q1t

Dbost(p0t)

Volym tåg

Bostäder

q0bost q1bost

Figur 4.20. Tågresor (vänstra delen av figuren) Bostäder (högra delen av figuren)

Priset på tågresor är till att börja med p 0 t (i den vänstra delen i figur 4.15) och volymen
p (i den högra delen av
tågresor är q 0t . Givet det priset är efterfrågan på bostäder D
bost

 0t 

figur 4.15). Marknadspriset för bostäder före prissänkningen på tågresor är p 0 bost . Givet att





bostäder kan köpas för det priset är efterfrågan på tågresor Dt p 0bost . Av någon anledning
sänks priset på tågresor till p1t (som nämndes tidigare kan priset ses som ett vidare begrepp
såsom restid och turtäthet). Eftersom bostäder och tågresor utgör komplement till varandra,
ökar efterfrågan på bostäder till
p1bost .

Dbost  p1t  Det nya marknadspriset för bostäder blir därmed

Den sammanlagda effekten utgörs av dels ökad efterfrågad (och utbjuden) volym bostäder till
q1bost , dels minskad efterfrågan på tågresor till följd av det höjda priset på bostäder, till

Dt  p1bost  . Den efterfrågade volymen tågresor efter de två prisförändringarna uppgår till

I praktiken är endast en punkt på vardera

q1t .

Dt  p0bost  respektive Dt  p1bost  kända. Relationen

mellan pris och kvantitet kan i praktiken endast härledas direkt från den observerade
efterfrågakurvan, D *t . Det ska dock visa sig att det är tillräckligt att känna till punkterna på
den observerade efterfrågakurvan för att kunna värdera samhällsekonomiska nettoeffekter av
prisförändringar.
Genom samma resonemang som i tidigare avsnitt kan förändringarna i konsumentöverskott
härledas. I figurerna utgör dessa de skuggade ytorna till vänster om efterfrågakurvorna. På
tågmarknaden är förändringen av konsumentöverskottet positiv, eftersom det är fråga om en
prissänkning medan det på bostadsmarknaden är fråga om en för konsumenterna negativ
förändring.
Nu är detta inte de enda välfärdseffekterna som uppstår. Fastighetsägarna, som hyr ut
bostäder, vinner genom prisökningen på bostäder. Relationen mellan pris och utbjuden
kvantitet påverkas inte av prisförändringen på tågresor. För fastighetsägarna är den enda
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effekten att priset på bostäder har ökat. Den skuggade ytan i den högra delen av Figur.6, till
vänster om utbudskurvan, uttrycker deras vinst av producentöverskott. Det intressanta här
är att denna yta redan har använts för att värdera konsumenternas nettoförändring av
prisförändringarna. För konsumenterna är dock denna yta en förlust, som ställs mot vinsten
på grund av prishöjning på tågresor.
Om vi endast är intresserade av att värdera samlade nettoeffekter, tar dessa effekter på
bostadsmarknaden helt enkelt ut varandra. Vi behöver inte veta hur mycket pris och kvantitet
på bostäder förändras. Den samlade nettoförändringen av samhällets välfärd mäts och
värderas på den marknad där den initiala prisförändringen äger rum2. Det som händer på
andra marknader, genom indirekt framkallade prisförändringar, förändrar dock
fördelningen av välfärden mellan de olika aktörerna.
Ett undantag gäller dock i de fall då den indirekt berörda marknaden utgörs av annan
transportmarknad. I sådana fall ska inte a priori förutsättas att förändringarna av
konsument- och producentöverskott tar ut varandra, istället ska beräkningar av respektive
välfärdseffekt göras var för sig. Om den indirekt berörda marknaden utgörs av personbilsresor finns ingen producent mellan konsument och infrastruktur. I sådana fall utfaller
prisförändringar på den indirekt berörda marknaden, exempelvis sänkta kostnader på grund
av kortare restider till följd av minskad trängsel i vägnätet, som ett ökat konsumentöverskott
utan att detta ”kvittas” mot ett sänkt producentöverskott.
Sammanfattningsvis innebär indirekt framkallade prisförändringar ingen nettoförändring av
välfärden då effekten för producenter och konsumenter tar ut varandra. Välfärdsförändringen mäts på den marknad där den initiala prisförändringen äger rum. Undantag
görs för andra transportmarknader där beräkningar av såväl konsument- som producentöverskott ska göras.

Externa effekter på den indirekt påverkade transportmarknaden

Situationen blir delvis annorlunda i det fall det finns externa effekter på den indirekt
påverkade marknaden. I definitionen av externa effekter ligger att dessa påverkar andra
individers nyttofunktioner direkt, inte via priser. Om det finns externa effekter på den
indirekt påverkade marknaden kan det därför finnas relevanta välfärdseffekter att beräkna på
denna marknad.

2

Till förändring av konsumentöverskott på tågmarknaden kommer även en förändring av producentöverskottet
till följd av den direkta prisförändringen.
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