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1. Inledning
I Trafikverkets uppdrag ingår bl a att göra nulägesanalyser, prognoser och samhälls-
ekonomiska kalkyler avseende transportsystemet i Sverige för att ta fram beslutsunderlag
för hur investeringar, underhåll och drift av Sveriges transportinfrastruktur bör genomföras.
Föreliggande rapport behandlar hur en samhällsekonomisk kalkylmodell för
godstransporter kopplad till den nationella Samgods-modellen bör utformas.

Bakgrund

Trafikverket vill använda Samgodsmodellen inte enbart för beskrivning av nuläge och
prognoser avseende godstransporter, utan också för att kunna genomföra samhälls-
ekonomiska kalkyler/analyser av olika transportpolitiska åtgärder på motsvarande sätt som
görs för persontransporter. Det innebär krav på att kunna beräkna effekter och kostnader
för ett referensalternativ/nuläge/jämförelsealternativ(JA), samt för ett utrednings-
alternativ(UA). Utredningsalternativet omfattar åtgärder avseende infrastruktur, regelverk,
skatter och/eller ekonomiska styrmedel, och man vill beräkna nyttan/värdet av effekter i JA
respektive UA för att kunna jämföra nyttan/mervärdet av UA i förhållande till kostnaden för
åtgärden (ex vis att bygga en ny väg eller järnväg).  Nytta värderas sedan till skillnaden i
samhällsekonomisk värdering av alternativen, d v s

c(JA) – c(UA) (1.1)

där
c(x) = samhällsekonomisk värdering av alternativ x, x = JA/UA.

Den samhällsekonomiska värderingen bestäms av värdet på förbrukade resurser inom
transportsystemet. De omfattar dels marknadsprissatta kostnader och intäkter som

· Biljettkostnader
· Bränslekostnader
· Fordonskostnader
· Skatter
· Lönekostnader
· Vårdkostnader relaterade till trafikolyckor

dels värderingar av annan resursförbrukning som

· Värdering av tid för personer som reser (utvärderat genom enkäter och s k SP-
metodik)

· Negativ inverkan på naturen i form av avgasutsläpp, koldioxidutsläpp
· Negativa inverkan av intrång och barriäreffekter i en befintlig miljö som en följd av

åtgärder i transportinfrastrukturen
· Hälsoeffekter beroende på sjukdom kopplad till förorenad luft och buller
· Värdering av trafikolyckor och skador av olika svårighetsgrad
· Drift och underhållskostnader för transportinfrastrukturen
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Samgodsmodellen omfattar i princip sedvanliga kostnader enligt ovan (med vissa
undantag), medan övrig resursförbrukning behöver adderas till effekterna i JA/UA. För att
göra de samhällsekonomiska värderingarna på ett enhetligt och rättvist sätt för olika platser
och åtgärder föreskriver Trafikverket via ASEK (Analysmetod och samhällsekonomiska
kalkylvärden för transportsektorn) användning av en standardiserad metod och tillhörande
gemensamma indata och kostnader för detta. Efter flera års utveckling av modellverktyget
börjar det nu användas för samhällsekonomiska kalkyler och uppgiften i detta projekt är att
beskriva hur det bör göras för att uppfylla nedanstående krav:

· Principer (Generella beräkningsprinciper)
· Komponenter (detaljerad lista avseende ingående effekter/kostnader)
· Transparens
· Konsistens

De första insatserna har avsett att beräkna effekterna av större infrastrukturåtgärder i
transportsystemet, ex vis att bygga en ny järnväg. Det avslöjade praktiskt taget genast en
komplikation med modellsystemet och dess användning.

För att förstå varför är det viktigt att veta att modellen kalibreras genom att man skruvar på
indataparametrar i form av kostnader och kostnadspåverkande faktorer i modellen för att
resultatet ska överensstämma med offentlig statistik avseende transport- och trafikarbete
med olika transportslag. Modellen omfattar i princip minimering av summa transport- och
logistikkostnader. När sedan kategorin marknadsprissatta kostnader ska beräknas för en
modellösning återgår man till ASEK-värdena för bestämning av bidraget till den samhälls-
ekonomiska kostnaden. Med ASEK-värden införda i transportlösningar som är optimerade
med inkalibrerade kostnader, så är de båda transportlösningarna (för JA och UA)
naturligtvis inte optimala längre. Dessutom kan det bli så att kostnaderna i UA kan vara
större än i JA trots en stor investering i infrastruktur.

Föreliggande projekt handlar om hur samhällsekonomiska kalkyler för godstransporter för
att leva upp till listade krav ovan och de i korthet beskrivna inneboende svårigheterna med
kalibrering givet förutsättningarna för kalibreringen. Efterfrågematriserna anses t ex vara
helt kända.

Möjligheterna att genomföra kalkyler baserade på resultat från Samgodsmodellen påverkas
av

a) att den befintliga modellen är en kostnadsminimeringsmodell, som utöver
företagens logistikkostnader enbart beaktar tillgång till industrispår och lastkajer
och kapacitets-begränsningar på järnväg och

b) att modellösningar på lokal nivå kan se mycket olika ut vid små förändringar i
indata. Utvecklingen av en stokastisk modell, motsvarande den för
persontransporter, har påbörjats (Abate, Vierth, Karlsson, Jong, & Baak, 2016) och
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förväntas förbättra möjligheterna att göra samhällsekonomiska kalkyler på längre
sikt.1

På kort sikt begränsas möjligheten att basera samhällsekonomiska kalkyler på
Samgodsmodellen även av att Samgodsmodellens resultat har kalibrerats genom att justera
de kostnader som ASEK rekommenderar som kalkylvärden. Trafikverket har utvecklat en
tillfällig lösning, se Trafikverket [2016b]. Denna aspekt tas upp nedan och en långsiktig
hållbar lösning tas fram.

Intressenter: Trafikverket har finansierat förstudien. Petter Wikström, Petter Hill, Lena
Wieweg och Gunnel Bångman har varit kontaktpersoner. Trafikverket centralt, som
ansvarar för utvecklingen och tillämpningen av modell- och kalkylverktygen, är projektets
huvudintressent, men intresse finns på många håll för samhällsekonomiska effekter, t ex på
regional nivå i Trafikverket och på både regional och nationell nivå i politiken.

Syfte

Målet med förstudien är att analysera förutsättningarna för att genomföra samhälls-
ekonomiska kalkyler baserat på Samgodsresultat. De sju frågeställningarna som anges i
uppdraget2 besvaras i tre frågekomplex:

A: 1 Vilka komponenter bör ingå i en samhällsekonomisk kalkyl? / 2. Vilka utdata och
indata finns i Samgods och hur bör de införas i en samhällsekonomisk kalkylmodell för
godstransporter? /7. Hur ska avgränsningen till Samkalk-person se ut? avseende
lastbilstransporter och järnvägstransporter?

B: 3. Vilka kostnadskomponenter, effektsamband mm saknas eller är av för dålig kvalitet i
Samgodsmodellen? /4. Vilka komponenter används för kalibrering och hur påverkar
kalibreringen möjligheten att genomföra samhällsekonomiska kalkyler? / 5. Vilka effekter
kan osäkerheter i utdata från Samgodsmodellen som används som indata i
samhällsekonomiska kalkyler ha på kalkylresultatet?

C:  6. Hur kan beräkningen av de samhällsekonomiska kalkylerna för godstransporter
automatiseras?

Förstudien avser i enlighet med ”Beräkningshandledning Trafik och transport-prognoser”
version 2016-04-01 (Trafikverket 2016a) kalkylmodeller för större, komplexa eller
systemövergripande åtgärder som påverkar företagens val av godstransportlösning och inte
åtgärder av mindre omfattning som genomförs med hjälp av specifika kalkylmodeller för
vägtransporter (EVA) och järnvägstransporter (BANGODS/BANSEK). Motsvarande

1 Den stokastiska modellen fördelar ut transporter på ett antal olika transportlösningar, och
osäkerheterna avspeglas i modellens slumptermer. De senare antas ta ut varandra vid
differensbildning mellan UA- och JA-resultat. Fördelningen på olika lösningar avspeglar såväl
skillnader i preferenser som variationer i kostnader.
2 Uppdrag Förutsättningar samhällsekonomisk kalkyl med Samgods, Dnr TRV 2016/80491,
ÄrendeID 6278.
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detaljerad kalkylmodell har rekommenderats för sjötransporter (se VTI Rapport 846/2015
Samhällsekonomiska kalkyler för sjöfartsprojekt).

Metod

I förstudien tillämpas befintlig kunskap avseende teoretiska aspekter avseende CBA,
Samgodsmodellen och andra modellverktyg, Vidare tas del av nya rön från litteraturen och
avseende tillämpningen av motsvarande kalkylmodeller i andra länder (med tyngdpunkt på
Norge). Egenskaper och beteende hos Samgodsmodellen belyses med exempel från en
genomförd samhällsekonomiska kalkyl. Utifrån detta dras slutsatser om möjliga sätt att
hantera problemkomplexet samhällsekonomisk kalkyl för godstransporter i samverkan med
kalkylmodeller för persontransporter.

Disposition

I kapitel 2 analyseras vad samhällsekonomiska kalkyler för godstransportrelaterade
åtgärder och kalkylmodeller ska användas till, hur kalkylerna bör genomföras samt
avgränsningen mellan person- och godstransporter. Kapitlet avser frågekomplex A ovan.

I kapitel 3 beskrivs bakgrund och syfte med Samgodsmodellen. Kapitlet avser frågekomplex
B ovan.

I kapitel 4 utvärderas erfarenheterna som man har gjort med att utveckla och använda
kalkylmodeller för godstransporter som baseras på underliggande prognosmodeller i Norge
och tidigare i Sverige. Den norska metoden är särskilt intressant då den norska
godstransportmodellen har samma grundstruktur som Samgods.

I sista kapitlet sammanfattas utgående ifrån resultaten i kapitel 2-4 hur en kalkylmodell för
större trafikslagsövergripande åtgärder baserat på Samgodsmodellens resultat bör se ut och
hur kalibreringen av Samgodsmodellen bör genomföras, hur avgränsningen till
kalkylmodellen för persontransporter bör se ut samt hur processen kan automatiseras.
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2. Kalkyler för godstransporter
Hur kalkylerna bör genomföras bestäms av vilken typ av åtgärd som avses, teoretiska
förutsättningar och modelltekniska förutsättningar. I detta kapitel beskrivs hur detta styrs
av riktlinjer i ASEK, vilka kostnads- och effekt-komponenter i Samgodsmodellen som ingår i
kalkylen samt avgränsningar mot personresemodellen och regionala avgränsningar (främst
inrikes/utrikes).

Vad ska kalkylmodeller användas till?

Som det nämns i inledningen ska kalkylmodellen som använder resultat från Samgods avse
större, komplexa eller systemövergripande transportpolitiska åtgärder som påverkar
företagens val av godstransportlösningar. Det kan exempelvis handla om större
investeringsprojekt, ändringar av skatter och avgifter eller ändringar av regleringar. ASEK:s
riktlinjer fokuserar nästan helt och hållet på den förstnämnda kategorin (steg 4 i 4-
stegsprincipen) och vi ser ett behov av att ta fram riktlinjer för hur kalkylerna för övriga
åtgärder bör genomföras. Denna fråga är inte specifikt för godstransporter.

ASEK-riktlinjer

I detta avsnitt redogör vi för vilka beståndsdelar som bör finnas med i en generell
investeringskalkyl enligt ASEK 6.0 samt vilka gemensamma förutsättningar för kalkylerna
som ASEK rekommenderar (baserat på kapitel 3–5, Trafikverket 2016).

Tillvägagångssättet vid en investeringskalkyl består enligt ASEK 6 av fyra steg: Steg 1
innebär att definiera utredningsalternativ (UA) och jämförelsealternativ (JA) och beskriva
dessa handlingsalternativ noggrant. Steg 2 innebär att beräkna och värdera effekterna av de
handlingsalternativ man utreder. I steg 3 ska man sammanställa kalkylen och beräkna
nuvärdet av alla effekter och i steg 4 ska man sammanställa och tolka resultaten (kap. 4, s.5).

Enligt ASEK är jämförelsealternativet (JA) det referensalternativ som utredningsalternativet
(UA) ska jämföras mot. JA kan antingen vara ett nollalternativ, alltså att inget genomförs
om inte UA genomförs. Eller så kan JA vara den åtgärd som kommer att genomföras om inte
utredningsalternativet kommer till stånd. Det är alltså två alternativ som ska ställas emot
varandra.3 Enligt avsnitt 5.11 i ASEK 6.0 rekommenderar ASEK att känslighetsanalyser
sedan ska göras för alla infrastrukturinvesteringar som överstiger en anläggningskostnad
om 200 mkr. Känslighetsanalyserna ska göras baserade på fem antaganden: Högre
investeringskostnader, högre koldioxidvärdering, ingen trafiktillväxt, 50 procent högre
trafiktillväxt och Trafikverkets klimatscenario.

De olika kategorier av effekter som generellt sett ingår i en investeringskalkyl är kortfattat
(kap 4.1.2):

· Effekter för infrastrukturhållaren.

· Effekter på transportmarknaden för transportkunder (konsumenter).

3 Huruvida det kan finnas flera utredningsalternativ eller att jämförelsealternativet alltid borde vara
nollalternativet, eftersom en åtgärd i sig alltid måste utredas, diskuteras inte på s.5 kap 4
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· Effekter på transportmarknaden för trafikoperatörer (producenter).

· Externa effekter.

· Indirekta effekter på andra marknader utanför transportsektorn.

· Budgeteffekter: effekter för stat och kommuners skatteinkomster och -utgifter.

Enligt ASEK 6 ska en nuvärdeskalkyl göras på följande sätt (kap. 3 s.12):

1. Göra en bedömning om när grundinvesteringen kan göras och när den kan vara
färdig att tas i bruk. Denna tidpunkt är kalkylens diskonteringsår, eller år noll.
Sedan beräkna den totala kostnaden för grundinvesteringen år noll. Om
grundinvesteringen har en viss byggtid ska man beräkna slutvärdet (kapitalisera
värdet) av grundinvesteringen till år noll/diskonteringsåret.

2. Bedöma den ekonomiska livslängden för investeringen under vilken period
investeringen anses generera nyttor, eller en tidshorisont som är överblickbar.
Detta blir kalkylperioden.

3. Beräkna årliga överskott under kalkylperioden (monetära intäkter och
kostnader, samt nyttoeffekter) samt eventuellt restvärde vid kalkylperiodens
slut.

4. Diskontera alla framtida överskott och restvärdet till nuvärden år noll.

5. Beräkna nettonuvärdet genom att dra bort kostnaden för grundinvesteringen,
enligt punkt 1, från nuvärdet enligt punkt 4.

I Figur 2.1 nedan visas tidslinjen för en samhällsekonomisk kalkyl enligt ASEK 6.0 och i
Tabell 2.1 finns det en kort beskrivning av tidpunkterna och vilka rekommendationer som
finns i senaste ASEK.

Figur 2.1 Beskrivning av tidslinjer. De illustrerar olika tidsperioder som ingår i de
samhällsekonomiska kalkylerna. Definitioner anges i Tabell 2.1

Tp T0 t0 t1=PÅ1	 t2=PÅ t3=brytår	 T
*

t0-T0=byggtid

T*-t0=kalkylperiod

T*-T0=projekttid
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Tabell 2.1 Förklaringar till tidslinjer i Figur 2.1. Variabelbeteckningar i kolumn 1 med förklaringar i
kolumn 2.

Beteckning Förklaring Nuvarande rekommendationer från ASEK 6.0 för
investeringskalkyler som ska kunna rangordnas och
jämföras

Tpv Basår för trafikprognosen om inga
investeringar görs (JA) samt basår för priser.
Är grund för den första nyttoberäkningen i
EVA.

År 2014.

T0 Startår för projektet. Öppningsåret – B år, dvs. 2020-B år.
t0 Trafiköppningsåret, när investeringen tas i

bruk och nyttoeffekterna antas börja
genereras.

År 2020.

t0 Diskonteringsåret. År 2020.
t1=PÅ1 Kalkylåret eller Prognosår 1, basen för

värderingar av effekter i den
samhällsekonomiska kalkylen. För EVA är
Prognosår 1 grund för den andra
nyttoberäkningen.

År 2040.

t2=PÅ2 Prognosår 2 är till för att generera generella
trafikuppräkningstal.

År 2060.

t3=brytår Brytåret är det år då tillväxten av total
trafikvolym fr.o.m. basåret, och
nyttoeffekter från öppningsåret antas
upphöra.

År 2060, dvs. öppningsår + 40 år.

T* Projektets slutår, det sista året av
ekonomiska livslängden av investeringen
eller den tidshorisont som är överblickbar.

15<60 år efter öppningsåret, beroende på projekttyp (se
tabell 5.3 i ASEK 6).

t0-T0=
byggtid

Byggtiden är tiden mellan projektets startår
och trafiköppningsåret. Alla kostnader under
byggtiden ska kapitaliseras till
diskonteringsåret t0.

B år. ASEK rekommenderar att kostnaderna fördelas
jämnt över byggtidens år, förutom när byggtiden är 3 år,
då ska 50 % av kostnaderna läggas på andra året. Vet
man inte hur lång byggtiden är, bestäms den av
kostnaden för investeringen.

T*-t0=
kalkylperiod

Kalkylperioden är tiden mellan
trafiköppningsåret och projektets slutår. Alla
nyttoeffekter under kalkylperioden ska
diskonteras till diskonteringsåret.

Längden bestäms av investeringens ekonomiska
livslängd, dvs. slutåret.

T*-T0=
Projekttid

Den totala tiden för det projekt som ska
utvärderas, alltså byggtid + kalkylperiod.

Längden bestäms av byggtiden och kalkylperioden.

Not: 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 (kap. 4, s.7).

Tabell 2.1 ger rekommendationerna för när investeringskalkylerna ska kunna rangordnas
och jämföras. Då menar ASEK att det är viktigt att trafiköppningsåret och diskonteringsåret
är samma för alla projekt, eftersom projekten ska kunna jämföras på samma villkor och
ekonomiska faktorer varierar över tiden. Detta gäller inte när syftet är att undersöka
konsekvenserna av att ett projekt förflyttas i tiden. Projektets slutår är dock olika för olika
projekt då deras ekonomiska livslängd varierar mellan 15 och 60 år.

Komponenter i samhällsekonomisk kalkyl för godstransporter

Enligt kapitel 4. 2 och 4.3 i ASEK 6.0 kan följande komponenter ingå i investeringskalkyler
för väg och järnvägs- respektive sjöfartsinvesteringar:

- Effekter för infrastrukturhållaren:
Väg och järnväg samt sjöfart: Investeringskostnad och investeringens effekter på kostnader
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för drift och underhåll. Den del av investeringskostnaden som finansieras med skattemedel
(eller avgifter som inte är brukaravgifter kopplade till investeringen) ska räknas upp med en
skattefaktor (ASEK 6 rekommenderar 1,3) för att ta hänsyn till att (vissa) skatter ger upphov
ineffektiv resursanvändning (se kap 5.8 i ASEK 6).

- Effekter på transportmarknaden för resenärer och trafikanter:
konsumentöverskott
Väg och järnväg: Förändring i resande, restider, biljettkostnader, vänte- och bytestider,
turtäthet, komfortförändringar, förseningstider, fordonskostnader för trafikanter,
transportkostnader för godskunder.
Sjöfart: Effekter på operativa trafikeringskostnader för befintliga transporter; transporttid
och kvalitet (t.ex. trafiksäkerhet) för befintlig trafik; värdering av förändrad transportvolym
av genererade eller överflyttade transporter.

- Effekter på transportmarknaden för trafikoperatörer: producentöverskott
Väg och järnväg: Täckningsbidrag för trafikoperatörer genom kostnadsförändringar pga.
förändrad tidsåtgång, avstånd och resandeefterfrågan och/eller intäktsförändringar p.g.a.
förändringar av resande och transportbehov
Sjöfart (samma som för konsumentöverskottet): Effekter på operativa trafikeringskostnader
för befintliga transporter; transporttid och kvalitet (t.ex. trafiksäkerhet) för befintlig trafik;
värdering av förändrad transportvolym av genererade eller överflyttade transporter.

- Externa effekter
Väg och järnväg: Trafikolyckor, olycksrisker, buller, utsläpp, intrångs- och barriäreffekter,
markanvändning. Direkta effekter men också indirekta pga överflyttning mellan trafikslag.
Sjöfart: utsläpp i luft och vatten, buller, intrångseffekter, olika typer av miljöeffekter i
strandmiljö och under vatten, i viss mån även olyckskostnader. Direkta effekter men också
indirekta pga överflyttning mellan trafikslag.

- Indirekta effekter på marknader utanför transportsektorn: Wider economic
benefits
Väg och järnväg: Effekter för konsumenter och/eller producenter på sekundära marknader
t.ex. arbetsmarknaden, marknader för insatsvaror och underleverantörer, konkurrerande
marknader (produkter som är substitut).
Sjöfart: Indirekta effekter för andra marknader och sektorer (så kallade ”wider economic
impacts”), det vill säga ej försumbara konkurrenseffekter, systemeffekter, stordriftsfördelar
etc. på andra marknader än transportmarknaden.
ASEK 6 rekommenderar att man inte inkluderar dessa indirekta effekter i en
samhällsekonomisk kalkyl då de är för svårvärderade och inte kan hanteras i modellerna
(kap 16 i ASEK 6).

- Budgeteffekter:
Väg och järnväg: Effekter för stat och kommuners skatteinkomster och -utgifter.
Sjöfart: Effekter på betalning av skatter och avgifter.
De allra flesta skatter är endast transfereringar och alltså ett nollsummespel. Enligt ASEK
6:s rekommendationer kan man välja huruvida budgeteffekterna ska redovisas eller ej. I de
fall som gäller punktskatter med syfte att korrigera för externa effekter så ska den externa
kostnaden redovisas, men man kan välja om även budgeteffekten ska redovisas (kap 5.7.1,
ASEK 6).

I rekommendationerna komponenterna från ASEK 6.0 som listas ovan syns skillnaderna
mellan väg och järnväg respektive sjöfart. För väg och järnväg fokuserar man mer på
persontransporter vilket bland annat innebär att konsument- och producentöverskotten är
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tydligt uppdelade. För sjöfarten gör man inte den uppdelningen, vilket skulle kunna bero på
godstrafikens betydelse för sjöfarten. I kap 4 i ASEK 6.0 står det: ”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.” (kap. 4 s. 46). Tabell 2.3 listar de komponenter som borde finnas med i en
samhällsekonomisk kalkyl för godstransportrelaterade åtgärder. I enlighet med den norska
kalkylmodellen och STAN-results (som presenteras i kapitel 4) föreslår vi att inte redovisa
producentöverskott men att anta som ASEK att alla transportkostnadssänkningar innebär
prissänkningar för godskunderna, vilket innebär att endast konsumentöverskottet redovisas.

Avgränsning mot kalkyler för persontransporter

I Danmark används en kalkylmodell som innehåller både person- och godstransporter. Den
danska modellen för samhällsekonomiska kalkylen kallas TERESA (Transportministeriets
Regnearksmodel for Samfundsøkonomisk Analyse for transportområdet). Det som ingår i
kalkyler är tids- och avståndskostnader för fordon, förare och godsvärden (ingick inte från
början), infrastrukturkostnader och externa effekter. Transport- och Energiministeriet
ansvarar för samhällsekonomiska värderingar och kalkyler, bland genom att anlita
konsulter.

Enligt den danska modelldokumentationen ingår inga logistikkostnader i form av lastnings-
och lossningskostnader, lagerhållningskostnader eller ordersärkostnader. Kapitalkostnader
ingår i form av godstidsvärden. I den mån som lastningstider inräknas i transporttiderna
skulle de kunna sägas ingå men det står inget om det i dokumenten.

I Norge har man i nuläget olika kalkylmodeller för gods- respektive persontransporter, men
ser det som vägen framåt att utveckla ett integrerat verktyg som kan hantera både och
person- och godstransporter (den norska modellen beskrivs i kapitel 4).

Olika typer av transporter genomförs i samma transportsystem och de flesta
infrastrukturprojekt och många andra transportpolitiska åtgärder påverkar
persontransporter (inkl. yrkestrafik) och möjligtvis andra typer av transporter (t ex i
samband med banunderhåll). En sak som behöver hanteras är hur man lägga ihop nyttorna
(positiva eller negativa) relaterade till samtliga transporter i en samhällsekonomisk kalkyl.

I första beräkningssteget borde man strunta i åtgärdskostnaderna (t ex.
investeringskostnader och driftkostnader) och beräkna nyttor för person- resp.
godstransporter i var sitt system.

I andra steget borde man säkerställa att samtliga transporter inkluderas och inga
transporter beräknas två gånger. Detta gäller särskilt för väg- och järnvägsinfrastrukturen
som används till person- och godstransporter. För transparensens skull är det önskvärt att
antaganden om användandet av järnvägskapaciteten i JA och olika UA tydligt beskrivs. På
motsvarande sätt finns ett samspel mellan persontransportfordon och lastbilar på vägarna.
Antalet lastbilskilometer på olika vägar (som beräknas i Samgodsmodellen) påverkar
framkomligheten för persontrafiken, olycksrisker, emissioner mm. Idealt bör antalet
lastbilskilometer vara samma i Sampers och Samgods. För sjö- och flygtransporter används
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samma infrastruktur och i vissa fall samma flygplan (pax belly) respektive färjor (ro pax).
Det behöver tydliggöras vad som antas.

Avsikten är bl a att bättre integrera lastbilsefterfrågan från Samgods med Samgods.
Översättningen av lastbilsmatriser i Samgods till två lastbilsmatriser för Lbu och Lbs
(lastbilar utan respektive med släp) med en disaggregeringsmetod beskrivs i Edwards m fl
[2017]. Hur det sedan utnyttjas för prognosändamål med en pivot-point-metod beskrivs i
Edwards [2017a]. Efter denna integration med Sampers/Samkalk återstår övriga
logistikkostnader för omlastning, lagerhållning med mera.

För järnväg gäller att Trafikverket i Bangods tar fram bästa, praktiskt möjliga beskrivning av
järnvägstransporterna, uppdelat på STAN-varugrupper, för basåret på olika s k trakbandelar
(motsvarar ungefär länkar i Samgods-nätverket). För prognosändamål används
tillväxttakter på STAN-varugruppsnivå från olika scenarier. De appliceras på basårs-
volymerna vilket resulterar i Bangods-prognoser. Även efter denna integration med
Bangods/BanSEK återstår övriga logistikkostnader för omlastning, lagerhållning med mera
(som för lastbilar). Kopplingen Samgods-Bangods analyseras i Berglund och Edwards
[2017], och resultat kan leda till modifieringar.

Det blir naturligtvis lite tungt att köra igenom ett fullt scenario där man efter ett Samgods-
körningen ska generera lastbilsmatriser (går fort) för vilka man sedan ska köra alla
regionala persontransportmodeller med Sampers och Samkalk (tidskrävande) innan
sammanställning kan göras. Några förenklingar och approximationer som kan göras är:

a. Räkna endast om Samkalk med nya lastbilsmatriser.

b. Använd Samkalk-resultat på konstruerade skillnadsmatriser för lastbilar.

Efter sammanställning av resultat från samtliga delmodeller för både person- och
godstransporter beräknas NettoNuVärdet (NNV) som är det grundläggande vinstmåttet.
Först vid värdering och rangordning av projekt inom en begränsad budget krävs det att
rangordningsmått som NettoNuvärdesKvot (NNK ≈NNV/(Nuvärde av
investeringskostnad)) beräknas.

Regionala avgränsningar

Godstransporter är i större grad gränsöverskridande än persontransporter. Därför är det i
högre grad än för persontransporter viktigt att beakta de delar av transporterna som
genomförs utanför Sverige. Detta gäller nyttor i form av företagens
transportkostnadsbesparingar såväl som nyttor i form av lägre externa kostnader.

I Norge beräknas företagens kostnadsbesparingar för hela transporten, dvs. att
transportsträckan i utlandet alltid inkluderas, oberoende trafikslag. Detta görs för att vara
konsistent med deras godstransportmodell som beräknar transportlösningar för hela
transportsträckan. Vad gäller externa effekter beräknas de i Norge däremot enbart för
norskt land- och sjöterritorium, vilket inte är konsistent.

När det gäller internationella godstransporter på väg och järnväg rekommenderar ASEK 6 –
i motsats till norsk praxis - att inte inkludera effekter inom andra länders territorium i
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kalkylerna. Detta kan innebära att lönsamheten beräknas på olika sätt för inhemska och
gränsöverskridande godstransporter på väg och järnväg. Ett specifikt problem för
järnvägstransporter är att Samgodsmodellen tar hänsyn till den begränsade
järnvägskapaciteten i det svenska järnvägsnätet men inte i de utländska.

När det gäller godstransporter på internationellt vatten och i internationellt luftrum
rekommenderade ASEK 5.1 att räkna halva effekten för hela sträckan på internationellt
vatten (till slutdestinationen) såvida inte annan fördelning kunde motiveras. I ASEK 5.2
ändrades rekommendationen så att man, om inte annat kan motiveras, ska räkna med hela
effekterna ända fram till närmaste internationella hamn, vilket gäller även i ASEK 6. Detta
gäller både kostnadsbesparingar och externa effekter, vilket är konsistent.

Med hänsyn att det rekommenderas olika värderingsprinciper för internationella
transporter med de olika trafikslagen och att principerna skiljer sig mellan både trafikslag
och mellan Norge och Sverige, föreslår vi ett system som tillåter att effekten av olika
regionala avgränsningar kan analyseras på ett enkelt sätt.

Tabell 2.3 Sammanfattning av komponenter som bör ingå i en kalkylmodell för godstransporter

Kostnader
för
infrastruktur
-hållare

Invest-
eringar och
DoU

En och samma investering leder till nyttoeffekter för person- och
godstransporter.

Nyttor (som
kan vara
positiva eller
negativa)

Konsument-
överskott för
varuägare

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
(ASEK 6.0, kap. 4 s.46).

Gränsöverskridande transporter har större betydelse för gods och ASEK
rekommenderar inkludering av länkar utanför Sverige i beräkningen av
konsumentöverskott för sjöfart och flyg, men inte för landtransporter.

I en kalkylmodell för godstransporter som innehåller alla trafikslag behöver
man utveckla ett system där effekten av olika regionala avgränsningar kan
analyseras på ett enkelt sätt.

Budget-
effekter

Samma beräkningsprinciper bör gälla för både person- och godstransporter.

Externa
effekter

Samma beräkningsprinciper bör gälla för både person- och godstransporter.

Gränsöverskridande transporter har större betydelse för gods och ASEK 6.0
rekommenderar inkludering av länkar utanför Sverige i beräkningen av externa
effekter för sjöfart och flyg, men inte för landtransporter.
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3. Samgodsmodellen
Trafikverkets nationella godsmodell Samgods används för nulägesbeskrivningar av
godstransporterna i Sverige, för prognoser/ scenarioanalyser av godstransporter givet olika
förutsättningar i en nära framtid och för framtida prognosår. Avsikten är också att den ska
användas för samhällsekonomiska kalkyler av främst större infrastrukturinvesteringar.
Modellen omfattar väg-, järnväg-, sjö- och flygtransporter, dock endast utrikes transporter
med flyg. I Sverige är det kommuner som utgör zoner i modellen, och i resten av världen är
det 174 zoner, där antalet zoner per land avtar med avståndet från Sverige. Utöver zonerna
är det c:a 750 terminaler (lastbils- och järnvägsterminaler, bangårdar, hamnar, flygplatser,
m m) där omlastningar mellan olika transportslag görs.

Bakgrund och syfte med Samgods

Modellen är en deterministisk modell baserad på kostnadsminimeringsprincipen.
Kostnaderna utgörs av transportkostnader, inklusive kostnader för hantering av gods
(lastning/lossning/containerfyllning), infrastrukturavgifter/skatter, kapitalkostnader under
transport och logistikkostnader omfattande lagerhållning och ordersärkostnader. Utöver
kostnadsindata ingår nätverksdata, fordonsrelaterade data avseende kapacitet och gränser
för utnyttjandegrader, teknik- och tidskostnadsfaktor i terminaler med mera. Efterfrågan är
oelastisk och anges i antal ton per år och relation. Varje relation per områdespar kan
fördelas i upp till 10 olika relationer mellan företag i olika storlekskategorier.

Kraven på modellen är:

1. Den ska återskapa nuläget på ett rimligt bra sätt avseende inrikes tonkm-volymer
per transportslag.

2. Den ska på ett rimligt sätt avspegla flöden genom hamnar i 14 kustområden från
Haparanda i norr till Strömstad i väst. Kalibreringsfaktorerna avser såväl
kustområde som varugrupp.

3. Järnvägsflöde per STAN-varugrupp ska helst stämma.

4. Fördelning av fartygflöden mellan Kiel kanal och Skagerack stäms av mot
observerad fördelning.

5. Flöden på viktiga länkar, som ex vis Öresundsförbindelsen ska helst stämma.

För att uppfylla bl a ovanstående fem mål så kalibreras modellen m h a justering av
kostnadsindata och utnyttjandegradsinställning för olika fordonstyper. Mycket mer om
detta i kapitel 3.7.

I den kommande beskrivningen hänvisas tämligen frekvent till begrepp som används i
Samgodsmodellen. Läsaren hänvisas till Bilaga 7.1 för definitioner av begreppen.

Resultatsammanställning och -användning

Modellresultaten används på olika sätt:
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1. Uppräkningsfaktorer för transporterna tas fram på olika geografiska nivåer och för
olika transportslag. De används sedan i TrV:s modellverktyg som ex vis BanSEK och
EVA.

2. Lastbilsmatriserna i Samgods utgör indataunderlag till framtagning av
lastbilsmatriser till Sampers-modellens regionala delmodeller. Där disaggregeras de
till en finare geografisk nivå och kompletteras med vissa lokala transporter, efter
vilket de kalibreras mot ÅDT-flöden på praktiskt taget hela det statliga vägnätet. För
prognosändamål.

3. För stora objekt som motorvägar, nya järnvägsstråk och övergripande
regelförändringar är det ett önskemål att kunna göra en egen samhällsekonomisk
kalkyl för godstransportsystemet, se vidare kapitel 3.3.

Denna förstudie fokuserar på punkt 3. Den efterfrågan av lastbilstransporter i form av OD-
matriser för lastbilar utan respektive med släp som tas fram till Sampersmodellen görs i
princip för en s k basprognos. I princip betraktas denna efterfrågan som konstant i de
analyser som görs med Sampers/Samkalk-systemen för persontransporter.
Den inverkan för lastbilar som beräknas i Sampers avser i allt väsentligt skillnader i
transporttids- och avståndskostnader samt tidsberoende godsvärdeskostnader. För de fall
där systemanalyser görs avseende både person- och godstransporter skulle förändringar i
efterfrågan på lastbilstransporter jämfört med det som inkluderats i Sampers i princip
kunna ingå i godstransportanalysdelen.

Godstransporter med sjöfart eller flyg ingår överhuvudtaget inte i Sampers/Samkalk. För
persontrafik på järnväg ingår godståg indirekt med en inverkan på tidtabellerna för
persontåg i och med sammankopplingen via indata, där antal godståg enligt
Samgods/Bangods påverkar persontågens prognostidtabellstider. Däremot ingår ingen
värdering av övriga effekter avseende godståg i Samkalk.

Nuvarande kalkylmodell för Samgods

När modellen används enligt punkt 3 ovan, omfattas de av regler som kräver att modellens
resultat ska räknas om med ASEK-värden, jämför principerna för nuvarande kalkylmodell i
Trafikverket [2016a], som per definition (i praktiken) gör att värderingarna kan skilja sig
mycket från de som erhålls med den kalibrerade modellen. För kalibreringen har ju ett antal
indataparametrar modifierats för att påverka resultaten i riktning mot offentlig statistik. Vid
alltför stora förändringar kan det leda till att förändringen till följd av en åtgärd, som ex vis
investering i ett järnvägsstråk, med kalibreringsvärden kan visa på en lägre systemkostnad4

(alltså en förbättring) medan det vid återgång till ASEK-värden kan visa på en högre
systemkostnad (d v s en försämring, alldeles oavsett investeringskostnaderna!).

Sådana resultat från modellberäkningarna och analyserna kan naturligtvis inte accepteras
och därför har Trafikverket tagit fram en preliminär metod, se Trafikverket [2016b], som
baseras på kvoten systemkostnad för UA genom systemkostnad för JA. Denna kvot är en
skalär som avser totalkostnaden, ingen uppdelning görs på transportslag eller på en finare
nivå. Systemkostnaderna avser totala transport- och logistikkostnader baserat på

4 Med systemkostnad avses modellens totala kostnader för alla transportslag för transporter hänförbara
till svenskt territorium.
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kalibrerade värden för inrikes transporter, eller annorlunda uttryckt alla kostnader som kan
anses ske på svenskt territorium. Transporter som passerar territorialgränsen fördelas på
inrikes baserat på inrikes avstånd vid denna beräkning.

Den förändringen som kvoten representerar appliceras sedan på den ASEK-beräknade
lösningen. För den beräkningen görs en exaktare uppdelning på inrikes och utrikes
kostnader av tid och länkkostnader som ex vis avgifter, skatter. För den totala
systemkostnaden kan metoden betraktas som acceptabel, men det blir sannolikt ofta
bekymmer med att studera effekter för olika delar av systemet, ex vis vilken inverkan blir det
för olika transportslag som lastbils- respektive tågtransporter, eller för delar av dessa
transportslag.

Ytterligare ett generellt problem med att kalibrera med kostnadsparametrar som i Samgods
är att det kraftigt påverkar resultatet för prognosåret eller scenarioanalysen. Om vi ex vis
ökar kostnaderna för järnväg för att det ska stämma vid kalibreringen så gäller dessa högre
kostnader även för prognosåret. En investering i en stor järnvägsanledning som ex vis
projekt Norrbotnia-banan kan då komma att underutnyttjas i prognoskörningarna. Det
leder ju i så fall till att nyttan av åtgärden underskattas och reducerar åtgärdens lönsamhet.

Som diskuterats tidigare så finns det ju ett stort behov av att nå en konsistens i de
samhällsekonomiska kalkylerna, och därför krävs hantering av:

a) lastbilstransporter som utger en viktig del i kalkylen avseende
persontransporter (de ingår med fasta efterfrågematriser), och

b) järnvägstransporter som hanteras vidare i Bangods

För lastbilstrafik ingår alltså tidsvinster/förluster för befintlig trafik redan i Samkalk och det
gäller också andra komponenter i kalkylen (budget, externa effekter, DoU). Beräkning av
effekterna i Samgods skulle kunna avse en hantering av skillnader i trafikarbete mellan olika
scenarier på olika sätt, ex vis genom direkt användning av skillnader i Samgods eller genom
att konstruera scenariospecifika lastbilsmatriser till Sampers/Samkalk från Samgods med
en utvecklad metod för ändamålet. För järnväg gäller i princip samma sak men där är
inverkan med Sampers betydligt mer begränsad.

Figur 3.1 Exempel på hur uppdelningen av lastbil kan göras till en samhällsekonomisk kalkyl.
Skillnader i lastbilsefterfrågan skulle kunna behandlas i godsdelen av den samhällsekonomiska
kalkylen. Godstransporter på järnväg kan hanteras i Samgods eller Bangods och respektive
kalkylmodul.
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För den fortsatta analysen återskapas kalkylunderlaget för den nämnda Norrbotnia-banan
studien. Den redovisas i kapitel 3.5 för att visa vilka kostnadskomponenter som ledde till
högre kostnader i UA än i JA efter omräkning till ASEK-värden.

Fallet Norrbotnia-banan 2040 (analyserad 2016)

Fallet är omkört med Samgods version 1.1.1 med daterad 2017-04-19. Några smärre
korrigeringar är gjord jämfört med tidigare använd version, men de har ingen inverkan på
resultatet. Indatatabellen som användes sommaren 2016 har erhållits från VTI.
Standardkörningen presenteras i Tabell 3.25, kolumn Kol01 (med STD logmod resultat i
Kol03), och resultat av CBA-körningen återfinns i Kol 02. Kostnadsposterna är det som
rapporteras i huvudrapportfilerna (från katalog …\MergeRep\Output\) i form av
summerade inrikes kostnader för alla transportkedjor. I denna något förenklade beräkning
av inrikes kostnader används avståndsandelen i Sverige för att dela upp kostnaderna i
inrikes respektive utrikes. Resultatet för UA-JA i Kol01 är en nettonytta på 100 MSEK per år
(vilket i princip är en alltför liten kostnadsreduktion, motsvarar ett nuvärde på 2 mdr SEK,
för att motivera en investering i en c:a 25 mil lång, enkelspårig järnväg som torde kosta
minst 20 mdr att bygga). Inte att förglömma naturligtvis är att det sannolikt finns en del
nyttor från den prognostiserade persontrafiken på banan men den torde inte vara tillräcklig
för att göra investeringen samhällsekonomiskt lönsam. Den ökade kostnadsbesparingen på
59 MSEK per år från STD logmod till RCM logmod förklaras av en besparing på 57 MSEK
per år från RCM-steget (Kol06). Motsvarande resultat för CBA-modulen i dessa utdatafiler
ger en kostnadsökning på 37 MSEK per/år, vilket naturligtvis är ett mycket stort problem!

En övergång till att beräkna resultatet med ASEK-värdena i CBA-modulen baserat på
fordonskostnadsfilerna (i ....\ChainChoi\OutputCBA\) redovisas i Kol04. Där har vi använt
de totala inrikes kostnaderna på nod och länk samt inrikes lagerhållningsrelaterade
kostnader. Kostnaderna för tomkörning är inte inkluderade här (inte ännu i alla fall), men
de inverkar inte på kostnader i noder. Effekterna blir som framgår av Kol04 en
kostnadsökning på 86 MSEK per år. Orsakerna till att den skiljer sig så pass mycket från 37
MSEK resultatet i Kol02 är den beskrivna exaktare uppdelningen av kostnaderna på inrikes
och utrikes delar.

Emellertid räcker det inte med dessa resultat för att till fullo inse vad som orsakar en
betydande omsvängning från kostnadsminskning till kostnadsökning, från -100 till +37
MSEK mätt på samma sätt. Vi behöver en beräkning av kostnadskomponenterna på CBA-
modulsformat, men med användning av kalibrerkostnaderna. Ett försök har gjorts att
åstadkomma detta genom att modifiera indata till CBA-modulen till att innehålla samma
kostnader som kalibrer-versionen (Vehicle cost-data, Scaling-faktorer, teknik- och
nodfaktorer i nodes-tabellen samt kustområdesfaktorer). Det är möjligt att vi missat några
indataparametrar ty …\MergeRep\Output\-resultaten överensstämmer inte exakt, men som
vi kommer att visa torde orsakerna till resultaten vara uppenbara. Resultatet redovisas i
Kol05 och som vi ser blir kostnadsminskningen mätt så här 70 MSEK/år. De absoluta
skillnaderna mellan Kol05 och Kol01 är 30 MSEK/år, och motsvarande CBA-skillnad mellan
Kol04 och Kol02 är 47 MSEK/år. Storleksordningarna förefaller fullt rimliga.

5 Kryptiska akronymer som STD logmod, CBA logmod etc definieras i kapitel 7, bilaga A.
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Resultatsammanställning finns i excelarket NBB-MainSc2040.xlsx, se Edwards [2017b].

Tabell 3.2 Sammanställning av resultat i form av inrikes kostnader för JA = MainSc2040 och UA =
NBB2040

NU redovisas kostnadsberäkningarna per kostnadskomponent för inrikesdelen av
transporterna i Tabell 3.3. Det är delsummorna i kolumnerna 1, 7, 12 och 13 som ger
totalkostnaderna i kolumn 14. Den dominerande skillnaden mellan CBA- respektive
kalibrerkostnads-resultateten är definitivt den stora förändringen i LoadingTimeCost till 153
MSEK per/år från 41 MSEK per år. Den utgör ensam 72 % av skillnaden mellan de båda
totalresultaten i kolumn 14 (112 / 156).

Skillnaderna i lastningskostnaderna mellan resultaten uppgår till ytterligare 33 MSEK per år
eller 21 % (33 / 156) av de totala skillnaderna. Sammantaget förklarar alltså skillnader i
kostnader för lastning och lossning hela 93 % av skillnaden mellan CBA- och kalibrer-
resultaten.

Varför har denna stora skillnad uppstått? Analyseras bidragen till skillnaderna visar det sig
inte alldeles oväntat (beroende på gjord kalibrering) att lastnings- och lossningskostnader
för järnvägstransporter utgör en dominerande del. Ytterligare sammanställningar kan göras
utgående från data i  Edwards [2017b]. En sammanställning av resultat för järnväg i form av
antal lyfta ton respektive fordonstimmar för lastning och lossning, och genomsnitts-
kostnader per ton och fordonstimme redovisas i Tabell 3.4 med syftet att tydliggöra
orsakerna till det erhållna resultatet.

Kol01 Kol02 Kol03 Kol04 Kol05 Kol06
RCM Logmod CBA Logmod STD Logmod CBA Domestic

incl inventory
KalibrerCost
Domestic incl
inventory

Dtotal
cost[MSEK]

Dtotal
cost[MSEK]

Dtotal
cost[MSEK]

[MSEK] [MSEK] RCM LP-modell.
Optimum [MSEK]

UA NBB2040 173 097 175 290 172 278 231 119 241 302 6 784
JA MainSc2040 173 197 175 252 172 319 231 033 241 372 6 841
UA - JA -100 37 -41 86 -70 -57



Tabell 3.3 Sammanställning av resultat i form av kostnadskomponenter för JA = MainSc2040 och UA = NBB2040 (vilka motsvarar resultaten i Kol04 resp Kol05 i Tabell 3.2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CBA-kostnadsjämförelse

NodeCos
t(SEK_Do
m)

LoadingC
ost(SEK_
Dom)

LoadingTi
meCost(S
EK_Dom)

PosCost(
SEK_Dom
)

FwyCost(
SEK_Dom
)

PilotCost
(SEK_Do
m)

LinkCost(
SEK_Dom
)

TrpTimeC
ost(SEK_
Dom)

InterestC
ost(SEK_
Dom)

DistCost(
SEK_Dom
)

InfraCost
(SEK_Do
m)

OrderCst
(SEK_Do
m)

InvCst(SE
K_Dom)

Total cost

UA NBB2040 53 498 30 763 19 929 1 795 795 216 56 901 19 849 2 582 27 568 6 902 94 093 26 628 231 119
JA MainSc2040 53 385 30 779 19 776 1 814 798 218 56 915 19 847 2 589 27 593 6 887 94 106 26 627 231 033
UA-JA 0 113 -15 153 -19 -4 -2 -14 2 -7 -25 15 -13 1 86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kalibrer-kostnadsjämförelse

NodeCos
t(SEK_Do
m)

LoadingC
ost(SEK_
Dom)

LoadingTi
meCost(S
EK_Dom)

PosCost(
SEK_Dom
)

FwyCost(
SEK_Dom
)

PilotCost
(SEK_Do
m)

LinkCost(
SEK_Dom
)

TrpTimeC
ost(SEK_
Dom)

InterestC
ost(SEK_
Dom)

DistCost(
SEK_Dom
)

InfraCost
(SEK_Do
m)

OrderCst
(SEK_Do
m)

InvCst(SE
K_Dom)

Total cost

UA NBB2040 59 344 33 494 22 929 1 795 910 216 61 238 19 057 2 711 32 567 6 902 94 093 26 628 241 302
JA MainSc2040 59 377 33 543 22 888 1 814 915 218 61 262 19 054 2 719 32 602 6 887 94 106 26 627 241 372
UA-JA -34 -48 41 -19 -5 -2 -24 3 -7 -35 15 -13 1 -70



Tabell 3.4 Sammanställning av inrikes lastade ton och fordonstimmar under lastning, samt
genomsnittskostnad per ton och timme för UA resp JA. Översta delen avser CBA-kostnader medan
den nedre delen avser kalibrerkostnadsresultat.

För att ytterligare visa hur skillnaderna uppstår presenteras i Tabell 3.5 de relativa
skillnaderna mellan de två resultatuppsättningarna ovan. Som framgår av tabellen består de
stora skillnaderna i antalet fordonstimmar för lastning och lossning samt i betydande
skillnader i kostnad per ton som hanteras.

Tabell 3.5 Förhållande mellan de två uppsättningarna resultat i Tabell 3.4 i procent.

I Tabell 3.6 ser vi att skillnader i tider för lastning och lossning för kombitåg mellan CBA-
och kalibrerversion förklarar allt eller mycket av andelar på 50 % och mindre i CBA-
versionen. Däremot framgår det inte varför matartåg och systemtåg påverkas tidsmässigt.

1 2 3 4 5 6 7 8
CBA-kostnader NBB2040 MainSc2040 NBB2040 MainSc2040

Järnväg
LiftedTonne
s(Dom)

LoadTime(H
our_Dom)

LiftedTonne
s(Dom)

LoadTime(H
our_Dom)

SEK/Lift SEK/hr SEK/Lift SEK/hr

Kombi train 16 437 597 570 954 16 332 253 572 044 30.38 921 30.28 911
Feeder/shunt train 20 167 727 440 181 18 028 216 395 119 18.60 3 059 18.86 3 059
System train STAX 22.5 4 884 742 68 139 5 266 097 73 643 26.63 3 268 26.37 3 268
System train STAX 25 5 328 515 58 150 4 725 468 51 451 41.23 3 344 43.69 3 344
System train STAX 30 36 392 282 47 946 36 392 282 47 946 14.26 5 687 14.26 5 687
Wagon load train (short) 9 448 644 168 759 9 318 271 165 937 4.20 2 244 4.22 2 258
Wagon load train (medium) 8 397 317 171 994 7 425 391 125 228 2.33 1 893 2.34 2 310

SUMMA[MSEK] 1 802 3 266 1 755 3 079
DELSUMMA[MSEK] 5 069 4 835
UA-JA-DIFF[MSEK] 234

1 2 3 4 5 6 7 8
Kalibrer-kostnader NBB2040 MainSc2040 NBB2040 MainSc2040

Järnväg
LiftedTonne
s(Dom)

LoadTime(H
our_Dom)

LiftedTonne
s(Dom)

LoadTime(H
our_Dom)

SEK/Lift SEK/hr SEK/Lift SEK/hr

Kombi train 16 437 597 1 146 633 16 332 253 1 147 621 34.09 973 34.00 964
Feeder/shunt train 20 167 727 298 796 18 028 216 279 438 13.05 3 059 13.75 3 059
System train STAX 22.5 4 884 742 33 777 5 266 097 37 189 15.77 3 268 15.65 3 268
System train STAX 25 5 328 515 49 735 4 725 468 45 643 38.11 3 344 41.26 3 344
System train STAX 30 36 392 282 47 939 36 392 282 47 939 14.25 5 687 14.25 5 687
Wagon load train (short) 9 448 644 403 086 9 318 271 395 562 56.36 2 214 56.39 2 226
Wagon load train (medium) 8 397 317 318 602 7 425 391 268 199 36.91 1 967 39.74 2 180

SUMMA[MSEK] 2 465 4 098 2 420 3 973
DELSUMMA[MSEK] 6 562 6 393
UA-JA-DIFF[MSEK] 169

1 2 3 4 5 6 7 8
Kvot (CBA/Kalibrer) [%] NBB2040 MainSc2040 NBB2040 MainSc2040

Järnväg

LiftedTonne
s(Dom) [%]

LoadTime(H
our_Dom)
[%]

LiftedTonne
s(Dom) [%]

LoadTime(H
our_Dom)
[%]

SEK/Lift
[%]

SEK/hr [%] SEK/Lift
[%]

SEK/hr [%]

Kombi train 100 50 100 50 89 95 89 94
Feeder/shunt train 100 147 100 141 142 100 137 100
System train STAX 22.5 100 202 100 198 169 100 169 100
System train STAX 25 100 117 100 113 108 100 106 100
System train STAX 30 100 100 100 100 100 100 100 100
Wagon load train (short) 100 42 100 42 7 101 7 101
Wagon load train (medium) 100 54 100 47 6 96 6 106
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Tabell 3.6 Antal timmar per fordon respektive antal kronor per ton för lastning och lossning
(gemensamma i fordonskostnadsdata). Grundkostnaden för kombitåg är endast 3 timmar i CBA-
versionen medan den är 6 timmar i kalibrerversionen.

För att förstå varför får vi gå till de kalibreringsfaktorer som används per STAN-varugrupp,
varav ett urval presenteras i Tabell 3.7 (från indatatabell ScalingF_Veh). Där finns det
skalfaktorer mellan 0.4 och 2.45 för olika STAN-varugrupper och för olika godstyper i form
av torr bulk, flytande bulk, allmängods och containergods.  Vidare används nodspecifika
kostnadsfaktorer (främst i inrikes hamnar) för att kalibrera på kustområdesnivå och dessa
påverkar också tidskostnaderna. Det är dessa som tillsammans orsakar relativa skillnader i
antal timmar för lastning och lossning på mellan 113 och 202 % för matartåg och
systemtågen 204 och 205, och givetvis motsvarande, fast mindre, skillnader för andra
fordonstyper.

Beträffande antalet lyfta ton så är det ingen skillnad mellan CBA- och kalibrer-resultaten6,
och det beror ju på att kostnaden opererar direkt på antalet ton, istället för att som för
tidsbaserade komponenter via tidsomskalningar resultera i ett antal timmar vilka i sin tur
multipliceras med tidskostnader för fordon (som är ganska lika mellan de båda
versionerna). Däremot blir det skillnader i kostnader per ton både p g a att grund-
kostnaderna i nedre delen av Tabell 3.5 skiljer sig väsentligt, särskilt för vagnslasttåg där
CBA-kostnaden som tidigare diskuterats avser en rangeringskostnad medan de använda
kostnaderna under kalibreringen motsvarar de tidigare använda kostnaderna för att erhålla
ett rimligt transportarbete med järnväg. Övriga skillnader beror på motsvarande sätt som
för tidskostnaderna på att STAN-specifika kalibreringsfaktorer enligt bl a Tabell 3.7
används, och på användning av nodspecifika teknikfaktorer (främst i inrikes hamnar) som
påverkar kostnaderna per ton för kalibrering på kustområdesnivå.

Sammanfattningsvis har vi visat att orsaken till att resultatet i CBA-kalkylen gick från en
kostnadsreduktion på (blygsamma) UA - JA = -70 MSEK/år (Tabell 3.3) till en
kostnadsökning på UA - JA =+86 MSEK/år, är användning av helt olika kostnader i
kalibrerversionen jämfört med CBA-versionen för nodkostnader. Totalt sett ökar skillnaden
i kostnader mellan  UA och JA med 147 MSEK/år (113 – (-34)). Slutsatsen är att vi med
detta exempel visat att det inte är möjligt att använda olika kostnadsuppsättningar i
kalibrerversionen och i CBA-modulen för de kostnadskomponenter som ska ingå i den
samhällsekonomiska kalkylen.

6 Möjligen kan det behöva kontrolleras att teknikfaktorer i noder direkt opererar på kostnaderna, och inte
alls påverkar beräkningen av antalet lyfta ton. Resultaten indikerar att så är fallet.

1 2 3 4 5 6 7 8
Lastningstider [tim/fordon] CBA Kalibrer

Järnväg
NC_LTI_DRY NC_LTI_LIQ NC_LTI_GC CONT_LTI NC_LTI_DR

Y
NC_LTI_LIQ NC_LTI_GC CONT_LTI

Järnväg
Kombi train NOT NOT NOT 3 NOT NOT NOT 6 201
Feeder/shunt train 5 5 5 4 5 5 5 4 202
System train STAX 22.5 6 6 6 NOT 6 6 6 NOT 204
System train STAX 25 6 6 6 NOT 6 6 6 NOT 205
System train STAX 30 6 6 6 NOT 6 6 6 NOT 206
Wagon load train (short) 4 4 4 4 9.6 9.6 9.6 10.2 207
Wagon load train (medium) 4 4 4 4 9.6 9.6 9.6 10.2 208

1 2 3 4 5 6 7 8
Lastningskostnader [SEK/ton] CBA Kalibrer

Järnväg
NC_LCO_DR
Y

NC_LCO_LIQ NC_LCO_GC CONT_LCO NC_LCO_D
RY

NC_LCO_LI
Q

NC_LCO_G
C

CONT_LCO
Järnväg

Kombi train NOT NOT NOT 13 NOT NOT NOT 14 201
Feeder/shunt train 8 9 13 8 8 9 13 9 202
System train STAX 22.5 11 15 27 NOT 11 15 27 NOT 204
System train STAX 25 11 15 27 NOT 11 15 27 NOT 205
System train STAX 30 11 15 27 NOT 11 15 27 NOT 206
Wagon load train (short) 2 2 2 3 15.4 21.0 37.8 19.6 207
Wagon load train (medium) 1 1 1 2 15.4 21.0 37.8 19.6 208
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Det är givetvis så att mindre kostnadsskillnader mellan kalibrer- och CBA-versionerna inte
på detta dramatiska sätt skulle ändra på resultatet. Icke desto mindre är det uppenbart att
skillnader i värderingarna ändrar på utfallet.  I NBB2040-fallet blir resultatet att en mycket
stor investering i järnvägskapacitet inte resulterar i reducerade transportkostnader! Med
andra förutsättningar skulle resultatet ha kunnat bli det omvända, d v s att
kostnadsreduktionerna med CBA-kostnaderna hade förstärkts och möjligen överskattat
nyttan med investeringen.

Med föreliggande kostnadsminimerande ansats i Samgods och användning av exakt samma
kostnadskomponenter för CBA-modulen som i prognosdelen måste det därför vara samma
kostnadsindata för båda delarna för att undvika snedvridningar av resultatet.

I den fullständiga samhällsekonomiska kalkylen tillkommer sedan komponenter (för
godstransporterna) i form av budgeteffekter, drift och underhåll samt externa effekter
avseende trafiksäkerhet och miljö. Se kapitlen 2 och 4 för mer om detta. Ytterligare delar
som buller, intrång med mera kan bli aktuella att inkludera, framförallt i den övergripande
samhällsekonomiska bedömningen, den s k SEB:en
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Tabell 3.7 Skalfaktorer för olika STAN-varugrupper som införts för merparten av
fordonskostnadsparametrarna med syftet att kalibrera per STAN-varugrupp.

Ideal godsmodell?

Man kan ju fråga sig hur en ideal godsmodell skulle se ut? Enkelt uttryckt kan det sägas vara
en modell med korrekta efterfrågematriser som riktiga ekonomiska förutsättningar ger en
fördelning av transportkedjor som överensstämmer med verkliga val, och en fördelning på
transportvägar som likaså stämmer med verkliga val. Av lätt förståeliga skäl ligger en modell
som avbildar verklighetens mycket komplexa godstransportlösningar utom räckhåll för våra
möjligheter.

STAN LOAD COST FACTORSLOAD TIME FACTORS

VEH
_NR

DESCRIPTIO LA
BE

L

ST
AN

_G

N
C_

LT
I_

DR
Y

N
C_

LT
I_

LI
Q

N
C_

LT
I_

GC

CO
N

T_
LT

I

N
C_

LC
O

_D
RY

N
C_

LC
O

_L
IQ

N
C_

LC
O

_G
C

CO
N

T_
LC

O

202 Feeder/shunt train FEEDV 1 1 1 1 1 1 1 1 1
204 System train STAX 22.5 SYS22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
205 System train STAX 25 SYS25 1 1 1 1 1 1 1 1 1
202 Feeder/shunt train FEEDV 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
204 System train STAX 22.5 SYS22 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
205 System train STAX 25 SYS25 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
202 Feeder/shunt train FEEDV 3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
204 System train STAX 22.5 SYS22 3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
205 System train STAX 25 SYS25 3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
202 Feeder/shunt train FEEDV 4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
204 System train STAX 22.5 SYS22 4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
205 System train STAX 25 SYS25 4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
202 Feeder/shunt train FEEDV 5 1 1 1 1 1 1 1 1
204 System train STAX 22.5 SYS22 5 1 1 1 1 1 1 1 1
205 System train STAX 25 SYS25 5 1 1 1 1 1 1 1 1
202 Feeder/shunt train FEEDV 6 1 1 1 1 1 1 1 1
204 System train STAX 22.5 SYS22 6 1 1 1 1 1 1 1 1
205 System train STAX 25 SYS25 6 1 1 1 1 1 1 1 1
202 Feeder/shunt train FEEDV 7 1 1 1 1 1 1 1.625 1
204 System train STAX 22.5 SYS22 7 1 1 1 1 1 1 2.45 1
205 System train STAX 25 SYS25 7 1 1 1 1 1 1 2.45 1
202 Feeder/shunt train FEEDV 8 1 1 1 1 1 1 1 1
204 System train STAX 22.5 SYS22 8 1 1 1 1 1 1 1 1
205 System train STAX 25 SYS25 8 1 1 1 1 1 1 1 1
202 Feeder/shunt train FEEDV 9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
204 System train STAX 22.5 SYS22 9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
205 System train STAX 25 SYS25 9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
202 Feeder/shunt train FEEDV 10 2 1 1 2 2 1 1 2
204 System train STAX 22.5 SYS22 10 1 1 1 1 1 1 1 1
205 System train STAX 25 SYS25 10 1 1 1 1 1 1 1 1
202 Feeder/shunt train FEEDV 11 2 2 2 2 2 2 2 2
204 System train STAX 22.5 SYS22 11 2 2 2 2 2 2 2 2
205 System train STAX 25 SYS25 11 2 2 2 2 2 2 2 2
202 Feeder/shunt train FEEDV 12 1 1 1 1 1 1 1 1
204 System train STAX 22.5 SYS22 12 1 1 1 1 1 1 1 1
205 System train STAX 25 SYS25 12 1 1 1 1 1 1 1 1
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Ansatser för att estimera en godstransportmodell, istället för att föreskriva en normativ,
kostnadsminimerande modell, på ett motsvarande sätt som görs för persontransport-
modellerna har länge funnits med som ett alternativ i diskussioner om framtiden. Med en
motsvarande modell för godstransporter, baserat på tillräckliga indata, skulle vi i princip
bättre kunna återskapa ett beteende som överensstämmer med verkligheten än med dagens
modell.

I praktiken skulle det sannolikt ändå bli så att modellens resultat inte skulle överensstämma
med statistikuppgifter. Kalibreringen i persontransportmodellerna i sådana fall görs medelst
justeringar av efterfrågematriserna, och det skulle kunna göras i godstransportmodellen
också men hittills är det inget som talar för att Trafikverket kommer att följa den linjen.
Dock gör man så i Norge vid kalibrering, åtminstone delvis. Alternativet blir då att kalibrera
på i princip samma sätt som nu genom att modifiera indataparametrar, dels endogena
parametrar i godsmodellen (som estimerade värden för olika indata och alternativspecifika
konstanter), dels exogena parametrar till godsmodellen som nätverksdata och noddata av
olika slag, samt andra parametriserade inställningar i logistikmodellen som uppsättningen
med transportkedjor, definitionen av s k submodes, möjliga byten mellan transportslag i
olika terminaler, begränsning av vilka varugrupper som hanteras i olika hamnar etc.

En intressant aspekt i ett sådant fall är i vilken utsträckning estimerade parametrar i en
modell för val av logistiklösningar kan översättas till ”normala” kostnader för tid och
avstånd med mera för olika fordon. Troligen kan det inte göras med den upplösning som
eftersträvas i nuvarande logistikmodell med 35 – 40 olika fordonstyper som var och en
involverar en betydande uppsättning indataparametrar. Vi skulle i sådana fall försättas i en
liknande situation som i personresemodellerna med en uppsättning parametrar i
efterfrågemodellen och en annan som används i nätverksanalyserna och i de
samhällsekonomiska kalkylerna.

Om man då väljer att för den samhällsekonomiska kalkylen återgå till ASEK-kostnader och
estimerade originalparametervärden blir situationen snarlik den nuvarande där man återgår
från kalibrerade indata till ASEK-indata. Sannolikt blir dock effekterna mindre därför att
vissa av kalibreringsparametrarna ingår i efterfrågemodellen men inte i den efterföljande
kalkylmodellen, men också för att betydelsen av att transportlösningarna optimeras blir
mindre avgörande med en fördelnings över olika lösningar.  På motsvarande sätt som i
nuvarande Samgodsmodell och CBA-modul skulle transportlösningarna inte ändras vid en
omräkning från kalibreringsvärden till ASEK-värden, utan det som händer är att
kostnadsrelationerna för olika transporter förändras, både relativt och i absoluta tal.

Effekterna av att ex vis pressa tillbaka efterfrågan på vissa transportlösningar (eller omvänt)
under ett basår via kostnadsparameterjusteringar blir i princip samma som i nuvarande
Samgodsmodell. Det vore önskvärt att tillkommande kapacitet på olika platser skulle
motivera till användning på sina egna premisser i form av högre prestanda och lägre
kostnader, inte att de ska motverkas av införda kostnader i kalibreringssyfte för ett basår.

Vad skulle kunna göras för att åstadkomma en bättre fungerande Samgodsmodell och
tillhörande kalkylmodell?

1. Kalibrera med data och förutsättningar frikopplade från ASEK-värderingar. Ex på
sådana data är:
a.  Nätverksdata med förbindelser, avstånd, transporttider m m
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b.  Kapacitetsdata för järnväg (även andra transportslag?). En kalibrering avser i
nuvarande modell främst nyttjandegrader och kapaciteter för tågen. Ändringar här
påverkar direkt hur många tåg som belastar banorna (både tomma och lastade).
Utöver detta skulle för basåret antalet tåg kunna begränsas av observerade antal på
olika bandelar.
c.  Punktlighetsdata
d.  Medelförseningsdata
e.  Teknik- och kostnadsfaktorer som anses ligga utanför ASEK-värderingarna
f.  Konsolideringsbestämmande faktor som anses ligga utanför ASEK-värderingarna
g. Efterfrågematriser. Dock bör man beakta att antalet värden som blir föremål för
modifieringar blir flera miljoner att jämföra med några hundra som i vid kalibrering
med kostnadsparametrar. Vidare kräver en utvärdering av alternativa uppsättningar
betydligt mer CPU-tid än motsvarande utvärdering i personresemodellerna.

2. Om parametrar motsvarande ASEK-värden måste ändras, så borde motsvarande
ASEK-värden också ändras. Alternativt är modellen otillräckligt definierad i ett eller
annat avseende, eller andra indata som ex vis tider eller efterfrågedata är felaktiga.
Justeringar av kostnadsdata i modellerna används ju för att kompensera för okända
förutsättningar och värderingar av olika transportlösningar. En reduktion av
kostnaderna för ex vis lastbilstransporter för att öka transportarbetet på väg mot en
överensstämmelse med officiell statistik är ju ett sätt att i modellen kompensera för
okända preferenser baserad på olika förutsättningar som ex vis
a. lägre kostnader i verkligheten för vägtransporter (p g a ex vis olika lönenivåer)
b. högre punktlighet än konkurrerande transportslag
c. kortare transporttider än konkurrerande transportslag
d. högre kostnader för andra transportslag
. . .

3. För Samgodsmodellen är det centralt att flexibiliteten för att nyttja olika
transportlösningar är inbyggd i modellen. En viktig brist i detta avseende föreligger
avseende vilka ruttval som är möjliga i kombination med befintliga kapacitets-
restriktioner för järnväg (det är en modellutvecklingsfråga som är förhållandevis
enkel att åtgärda). När hårda kapacitetsgränser för järnväg aktiveras i modellen är
det viktigt att eventuella alternativa rutter öppnas upp. Sådana kapacitetsgränser
kan annars begränsa nyttan av att göra en stor investering i ny järnvägskapacitet
därför att den inte kan nyttjas fullt ut.

4. I de fall man väljer att använda kostnadspåverkande faktorer för att styra mot
observerade värden för ett basår, så torde det vara av intresse att överväga i vilken
utsträckning dessa ska användas även för olika prognosår efter förändringar i
infrastruktur och annat. Enär syftet med investeringar i infrastruktur är att
förbättra systemet, så bör de kostnadsförutsättningar som används efter åtgärd
representera bästa möjliga uppskattningar av kostnaderna.

5. För den samhällsekonomiska kalkylen är det viktigt att använda korrekta
värderingar av olika kostnader. Utgångspunkten hittills för Samgodsmodellen har
varit att alla ingående kostnader värdering enligt ASEK representerar en riktig
samhällsekonomisk värdering av desamma. Hypotetiskt sett kan det vara så, men
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används de i modellen får vi inte resultat som tillräckligt väl avspeglar verkligheten.
Med en argumentering som i punkt 2 så bidrar sannolikt ofullständigheter i
modellspecifikation och indata till observerade avvikelser. Exempel på ASEK-
värden som kan ifrågasättas presenteras nedan i anslutning till Figur 3.8 samt
punkterna 6 och 7.

Lagerhållningskostnaden [SEK/(ton,år)] i modellen anses exempelvis utgöra mellan
28 och 75 % av produktens värde, se Figur 3.8. Värden över 40 % förefaller vara
orimligt höga.

Figur 3.8 Årlig lagerhållningskostnad som andel av produktvärdet.

6. Att beräkna riktiga ordersärkostnader7 i verkliga situationer är inte en enkel uppgift,
utan det beror mycket på vilka alternativa möjligheter som utnyttjade resurser
skulle kunna användas till. Det empiriska underlaget för att ta fram dessa utgörs av
varuflödesundersökningarna, vilka dessutom måste kompletteras med antaganden
om grunderna för hur olika sändningsstorlekar erhålls. Vidare ska
ordersärkostnaderna utgöra någon form av representativt värde för många
varugrupper med mycket skiftande efterfrågevolymer. Nu ingår en volymberoende
komponent i kostnaden men såvitt bekant har inget allvarligt försök gjorts för att
estimera indataparametrarna. Därför torde denna kostnadskomponent vara
behäftad med en mycket stor osäkerhet.

7. I logistikmodellen ingår en fast kostnad per fartygstransport med fartygstypen
Övrigt fartyg med dwt i intervallet 1000 – 250 000, men inte för övriga fartyg
(container och RoRo). Denna s k positioneringskostnad belastar fartygen i
startpunkten, d v s ett fartyg (typ Övrigt) som lastas i Hamburg påförs en kostnad i
Hamburg. I den norska motsvarigheten till Samgodsmodellen ingår däremot
positioneringskostnad för alla fartygstyper utom färja. Med dessa förutsättningar

7 Se kapitel 7, bilaga A för definition.
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förefaller det huvudsakligen vara så att positioneringskostnaden till stor del införts
mer eller mindre som en kalibreringsfaktor för vissa sjöfartstransporter. Om så är
fallet torde det vara svårt att motivera att de ingår i de samhällsekonomiska
kalkylvärden som ska användas.

8. I en studie från VTI, Vierth m fl [2016], har det påpekats att modelleringen av
sjötransporter i Samgods avviker mycket från verkligheten. Normalt är det så att
fartygen passerar olika hamnar i olika ruttupplägg under vilka de lastar och lossar
varor till respektive från olika kunder. Detta påverkar konsolideringsnivåerna som
är viktiga för modellering av fyllnadsgraderna i fartygen, men också
transportavstånden (även om dagens tur-och-retur transporter endast avser
volymen i respektive transportrelation).

9. I en utvidgad syn på olika transportslag utgör även metoden för beräkning av
konsolidering inte ett problem enbart för sjötransporter utan även för övriga. I
föreliggande version av logistikmodellen beräknas konsolideringsnivåer och -
volymer enbart på OD-relationsnivå. Konsolideringsförutsättningar beräknas
exempelvis på transporter mellan två olika lastbilsterminaler i varsin kommun, men
för kommuner med ex vis två lastbilsterminaler kan det innebära att den ena av
dessa får avsevärt högre beräknade nivåer vilket gynnar dem och innebär
inlåsningseffekter i kommande iterationer. Den gynnade terminalen får i
kommande iterationer en högre beräknad konsolideringsgrad och -volym vilket
leder till att transporter via den ger lägre kostnader i fortsatta iterationer.
Det kan ifrågasättas dels huruvida den delvis slumpmässiga tilldelningen av
konsolideringsmöjligheter är rimlig, dels huruvida det överensstämmer med
verkligheten att grannrelationer på det sättet avbildas med olika
konsolideringsmöjligheter. Det finns möjligheter att relativt enkelt råda bot på
detta, åtminstone delvis, genom att införa aggregeringsmöjligheter så att exempelvis
alla lastbilsterminaler i en kommun hanteras som en plats i dessa sammanhang.

10. En jämförelse kan göras med personresemodellen där man har höga krav på att
nätverkslösningar i princip ska resultera i unika lösningar för att inte den
samhällsekonomiska kalkylen ska underkännas p g a osäkerheter i resultatet och
bristande konvergens. Av olika skäl som att nätverksutläggningar görs i olika steg
med mera upplever man ändå att det är problem förknippade med detta (Engelsson
och Trafikverket [2017]). Skulle ett sådant synsätt anammas för Samgods och
associerade samhällsekonomiska kalkyler skulle det innebära att betydliga resurser
skulle behöva satsas för att undersöka huruvida det är möjligt att ens komma i
närheten, eller om man helt enkelt skulle tvingas att byta modell till en konvex
systemoptimeringsmodell av något slag. Ett av de första analysförsöken med NBB
bär syn för sägen. Med användning av principen att utvärdera lösningen med ASEK-
värden så blev resultatet att den totala nyttan i form av lägre kostnader för
transporterna istället resulterade i en ökning av kostnaderna i UA jämfört med JA,
se kapitel 3.5. Slutsatsen är att det finns all anledning att behandla detta problem
med vederbörlig respekt och ta höjd för inneboende osäkerheter i Samgods-
modellen.
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Hantering av kalibrering i Samgodsmodell

Mot bakgrund av diskussionen i kapitel 3.5 redovisar vi här hur kalibreringen hittills har
gjorts i Samgods-modellen. Sedan presenteras några möjligheter att kalibrera modellen, och
diskussion avseende vad som sedan kan användas i en samhällsekonomisk kalkyl. Kapitlet
sammanfattas med förslag om vad som bör göras.

Modellen kalibreras för ett basår genom modifieringar av indata som styr valet av
transportlösningar. Syftet med kalibreringen är att på ett lämpligt sätt kompensera för
brister i modellens funktion och/eller brister i indata så att resultaten överensstämmer med
statistikuppgifter. Ett exempel är att avståndskostnaderna för ex vis sjöfart kan ändras för
att reducera modellens användning av sjötransporter mot en bättre överensstämmelse med
offentlig statistik. Ett annat exempel är att lastnings- och lossningskostnaderna för järnväg,
vilka lagts in som rangeringskostnader, ökas så att inte alltför mycket transportarbete ska
utföras med järnväg (enligt statistiken utgör godstransportmängden på järnväg c:a 20 % av
det totala, nationella antalet tonkm).  Ingen kalibrering av efterfrågematriserna görs i detta
sammanhang. Efter kalibrering av modellen rimlighetskontrolleras resultatet för aktuellt
prognosår för att säkerställa att det ser rimligt ut.

Den använda kalibreringsmetoden i Samgods har hittills varit:

1. att använda olika faktorer för justering av tider på rutter till och från hamnar
(främst inrikes hamnar),

2. justering av teknik- och kostnads-faktorer i hamnnoder för 14 kustområden i
Sverige

3. justering av lastnings- och lossnings-kostnader på STAN-varugruppsnivå

4. extra länkkostnader på utvalda platser, ex vis i anslutning till Öresundsbron

5. Generella justeringar av km- och timkostnader för fordon

Effekterna av detta vid en återgång till ASEK-värden kan som framgår av kapitel 3.5 bli
mycket stora, faktiskt så omfattande att mycket stora investeringar (ex vis en Norrbotnia-
bana) kan resultera i en negativ nytta, med en kostnadsdifferens UA – JA > 0. Bidragande
var användning av en realistisk lastnings- och lossningskostnad för järnväg i kalibreringen
som senare ersätts med en mycket lägre kostnad för järnväg som generellt sett ger en
annorlunda värdering, motsvarande rangeringskostnader, av järnvägslösningar. Även andra
kalibreringsjusteringar bidrog avsevärt till resultatet.

Med mindre omfattande ändringar av kalibreringskostnaderna hade resultatet möjligen
passerat granskningen utan att åtgärder vidtagits, men NBB2040-fallet tvingade fram en
alternativ hantering av den samhällsekonomiska kalkylen.

Generellt sett gäller att kalibrering via kostnadsparametrarna för basåret innebär att de
relativa kostnaderna för olika transportlösningar förändras med syftet tillse att
modellresultaten överensstämmer med befintliga observationer. Antagandet är att
motsvarande relativa förändringar kan användas, och kommer att resultera i korrekta
avvägningar, för ett prognosår. Uppenbarligen finns det risker med att ex vis höja
kostnaderna för ett visst transportslag relativt andra för ett basår, när man i senare skeden
investerar för att öka kapaciteten för samma transportslag. Effekten blir ju att modellen
kommer att nedprioritera ny kapacitet som ett resultat av kalibreringen, och effekten kan bli
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ett underutnyttjande av gjorda investeringar i modellen vilket också torde minska deras
uppskattade nytta.

Användning av justerade värden på parametrar 1-5 ovan gör att olika förändringar av skatter
och avgifter inte får korrekt relativ förändring. Om ett parametervärde V har ökats med
20 % och vi sedan adderar en konstant k till parametervärdet så representerar det en relativ
förändring på 100*(1.2*V +k)/(1.2*V) [%], inte 100*(V+k)/V [%].

Det vore lämpligt att använda kalibreringsfaktorer som inte ändrar ASEK-värden. Eftersom
generering av rutter och transportkedjor bestäms av kostnader så kan det inte göras inom
ramen för befintlig modell. På något sätt måste kostnaderna påverkas för att styra mot
lösningar så att det går att kalibrera modellen mot befintlig statistik. I logitmodeller används
ju en s k alternativspecifik konstant för att kalibrera in balansen mellan olika val av ex vis
färdmedel.  Dessutom ingår ofta, åtminstone för personresemodellen, många fler
förklaringsvariabler än kostnader för att förklara vilka resor som görs. I många fall används
andra värden på kostnadsparametrar i efterfrågemodellen jämfört med de som används i
den samhällsekonomiska kalkylen, men dels ingår de ofta i en icke-linjär logitmodell eller
motsvarande och kan inte enkelt jämföras direkt i samma termer som nu görs i Samgods,
dels används de inte för kalibreringsändamål annat än vid modell-estimeringar i samband
med tillgång till nya resvanedata.

Inom ramen för arbetet i har vi funderat mycket på hur en kalibrering ska kunna göras, och
hur sedan resultatet efter återgång till CBA-världen skulle kunna användas. Med befintlig
modellstruktur och fortsatt kalibrering av modellen genom justering av kostnader och
kostnadspåverkande parametrar ser vi följande möjligheter att använda resultat för en
samhällsekomisk kalkyl:

1. Alla kostnader från logistikmodellen som ska ingå i CBA-kalkylen ska vara samma
som de i kalibrerversionen. Antingen används ASEK-värdena hela tiden, eller i
annat fall ändras ASEK-värdena till samma som i kalibrerversionen. Alla övriga
kostnader och andra kostnadspåverkande faktorer betraktas som kalibrerings-
parametrar vilka ändras så att ”observerade” transportlösningar erhålls.

2. Det andra alternativet är i princip att använda den kvotmetod som föreslagits i
Trafikverket [2016b], baserad på den relativa skillnaden mellan UA och JA med
kalibrerversionens resultat avseende totala logistikkostnader för exempelvis alla
inrikes transporter (transporter på svenskt territorium) eller för hela
transportsystemet (både inrikes och utrikes). Minst två varianter finns:
a. Justera totalnivån CBA-resultat för JA med den relativa förbättringen.
b. Justera CBA-resultat för UA komponentvis så att den totala förändringen
överensstämmer med kalibrerversionförbättringen.

Fördelen med att använda metod 1 är att resultatet från Samgodsmodellen direkt kan
användas för en samhällsekonomisk kalkyl. Inga omvägar via kvotmetoder eller
kompletterande beräkningar behöver användas. Nackdelarna är att kalibreringen leder till
helt orimliga värden för vissa parametrar, det gäller ex vis transporttider för sjötransporter
som påverkas kraftigt av kalibreringen mot observerade STAN-gruppsflöden via olika
kustområden. Vidare kräver det att kalibreringen är klar när ASEK-värden med mera ska
publiceras såvida man inte låter det vara öppet för ett senare fastställande.



32

Fördelen med att använda metod 2b (version 2a bör inte användas) är att nuvarande
kalibreringsansats och fastställda ASEK-värden kan användas. Använda
beräkningsförutsättningar avseende transporttider etc bedöms efter återgång till ASEK-
värden vara rimliga (även om de inte leder till den kalibrerade lösningen). Nackdelen är
naturligtvis den som påvisats att optimering m a p en uppsättning kostnader inte ger en
lösning som är optimal med ASEK-värden.

Det finns emellertid lite olika möjligheter att tillämpa kvot-metoden som illustreras med
fortsatt användning NBB2040-data från kapitel 3.4. I Tabell 3.9 illustreras hur kostnaderna,
beräknade med samma metod men med ASEK- respektive kalibrervärden, förändras från JA
till UA. Med Norrbotnia-banan-exemplet ser vi att totalkostnaderna för väg och sjöfart
sjunker i JA som en följd av att transporter flyttas över till järnväg som drabbas av ökade
kostnader p g a ökade transportvolymer möjliggjord genom investeringen. Rimligen är det
en effekt man är intresserad av att behålla för en samhällsekonomisk kalkyl. Som framgår av
tabellen är dessa relativa effekter ungefär lika stora i de parallella sammanställningarna
vilket är betydelsefullt.

Tabell 3.9 Illustration av de relativa effekterna i nod- respektive länkkostnad för Samgods tre
huvudtransportsätt (flyg är försvinnande litet i sammanhanget, under 1 promille av
sjöfartskostnaderna).

Den i Trafikverket [2016b] föreslagna preliminära metoden baseras på att den relativa
skillnaden från kalibrerversionen, SYS_K_UA/SYS_K_JA, används på totalkostnaden från
CBA-kalkylen (ASEK_K_JA).

Beräkna den totala systemkostnaden i UA för inrikes enligt ASEK. Den beräknas genom att multiplicera
kvoten för den summerade systemkostnaden mellan JA och UA inrikes, med den totala
systemkostnaden för JA inrikes enligt ASEK: ASEK_K_UA = (SYS_K_UA/SYS_K_JA )*ASEK_K_JA

I princip motsvarar kvoten SYS_K_UA/SYS_K_JA kvoten totalt sammanlagt i Tabell 3.8 på
99.95 %, men kvoten SYS_K_UA/SYS_K_JA för inrikes transporter blir inte helt korrekt
eftersom alla kostnader har fördelats på inrikes/utrikes baserat på inrikes avstånd. Det
stämmer inte för tids- och länkkostnadskomponenter. För att beräkna detta på samma sätt
som i CBA-modulen skulle vi behöva ta fram en beräkning av samma kostnadskomponenter
i kalibrerversionen som vi gör i CBA-modulen.

I föreliggande preliminära metod anges också att kvoten ska appliceras på totalkostnaden
för att få fram effekten i UA. Det innebär att den totala förändringen slås ut jämnt över alla
transportsätt och för både nod och länkkostnader. Det visas i Tabell 3.10 som en likformig
kostnadsminskning för alla  transportslag. Information från Tabell 3.9 som visar på en
ökning av järnvägstransporter efter investering i NBB2040 går helt förlorad.

Nodkostnad Länkkostnad Nodkostnad Länkkostnad
Väg 99.87 99.87 99.71 99.86
Järnväg 104.84 102.81 102.64 102.77
Sjöfart 99.51 99.16 99.37 99.09
Totalt 100.21 99.98 99.94 99.96
Totalt
sammanlagt 100.09 99.95

Relativ effekt CBA-version Relativ effekt kalibrerversion
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Tabell 3.10 Illustration av de absoluta effekterna i nodkostnad respektive länkkostnad för Samgods
tre huvudtransportsätt med den preliminära metoden.

En alternativ metod är att beräkna nyttan genom att fortsätta utgå från att kostnaden ska
minskas till 99.95 men att det ska göras med bibehållen omfördelning av kostnaderna som
UA resulterar i. Det kan vi göra genom att byta använda relevanta systemkostnadskvoter
enligt nedan på CBA-resultatet i UA:

(SYS_K_UA/SYS_K_JA) / (ASEK_K_UA/ASEK_K_JA) (3.1)

på varje enskild komponent i ASEK_K_UA. Resultatet visas i Tabell 3.11.
Kostnadsminskningar bibehålls för väg och sjöfart medan de ökar för järnväg som en
konsekvens av överflyttade transporter till järnväg.
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Tabell 3.11 Illustration av de absoluta effekterna i nodkostnad respektive länkkostnad för Samgods
tre huvudtransportsätt med mode-specifik justering enligt ekv (3.1).

I dessa exempel har vi helt bortsett från lagerrelaterade kostnader för att enklare visa
principen. Det är dock inga svårigheter att inkludera dessa givet tillgång till den förutsatta
kostnadsredovisningen även i kalibrerversionen.

Ytterligare en variant att göra detta på är att beräkna systemförändringar för hela allting,
både inrikes och utrikes transporter, mot bakgrund av att det bakomliggande syftet med
Samgods är att söka ett globalt optimum. Det kan göras om man finner det motiverat, men
att tänka på är dels att utrikes transporter är modellerade på ett förenklat sätt jämfört med i
Sverige, dels att det i princip kan bli så att kostnadsreduktioner erhålls utomlands och
kostnadsökningar i Sverige. Används ekvation (3.1) med inrikes transporter som bas, så
erhålls garanterat samma kostnadreduktion med ASEK-data som vi erhåller med
kalibrerversionens värden för inrikes transporter. Skulle däremot kalibrerversionen
resultera i ökade kostnader för inrikes transporter så blir det så med ASEK-data också.

Övrigt: Konvergens, stokastisk modell, tomkörning, osäkra
kostnader och multipla ruttval

Med tanke på de ansträngningar som görs för att nå konvergens i Sampers, och de
upprepade problem man har med att lösningarna inte upplevs som tillräckligt säkra för
användning i en samhällsekonomisk kalkyl så borde kunskapen ökas avseende vad som
händer om fler iterationer skulle användas i Samgods.  Ända sedan modellen började
användas har de tre iterationer som görs bedömts som tillräckliga, d v s STD logmod utan
RCM. Anledningen till att man stannar vid tre borde också dokumenteras.

En orsak till konvergensproblemen i Sampers består i att den samhällsekonomiska kalkylen
i vissa fall omfattar betydande kostnader för externa effekter vilket inte är med och
definierar lösningen. Det motsvarar i viss mån Samgods-problemet att optimera systemet

Nodkostnad Länkkostnad Nodkostnad Länkkostnad
Väg 31.871 45.178 31.955 45.299
Järnväg 5.062 3.997 4.835 3.893
Sjöfart 16.478 7.648 16.582 7.724
Totalt
sammanlagt 110.234 110.287

Relativ effekt [%]
Väg 99.74 99.73
Järnväg 104.70 102.67
Sjöfart 99.38 99.03
Totalt 99.95

Absolut effekt [mdr SEK]
Väg -0.084 -0.121
Järnväg 0.227 0.104
Sjöfart -0.104 -0.075
Totalt -0.052

99.95/100.09*ASEK_K_UA
[mdr SEK]

ASEK_K_JA [mdr SEK]
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med avseende på vissa parametrar, för att sedan använda andra parametervärden i
utvärderingen. Ett exempel som påtalats i olika sammanhang är i ruttvalen kan leda till
externa effekter lång från åtgärden för att lastbilar i större utsträckning nyttjas på vägar med
sämre miljöstandard i UA än i JA. En hypotes är att exaktare nätverkslösningar ska reducera
eller helt undvika problemet.

Det är känt att större godsstråk via ex vis hamnar lätt kan skifta mellan olika lösningar
genom små kostnadsvariationer i den deterministiska kostnadsminimeringsmodellen. Detta
oönskade modellbeteende kan modifieras genom att använda en stokastisk ansats av något
slag för att mixa mellan olika transportkedjor. För vissa transportkedjor kan vi tillåta
inkludering av transporter via olika transfer- eller omlastningspunkter. Det ökar
möjligheterna att sprida lösningen på ett mer trovärdigt sätt.

En enkel stokastisk ansats har testats i version 1.2 av logistikmodellen, och den fungerar väl.
Mer avancerade logit och probit modellvarianter skulle sannolikt vara lämpliga för att sprida
lösningarna över flera alternativ och minska risken för oönskade ”kast” i lösningarna.  En
studie av VTI, Abate m fl [2015], har omfattat estimering av några multinomiala
logitmodeller (för några produktgrupper) för val av transportkedjor. Också dessa fungerar
men de har inte testats i någon större omfattning. En komplikation i sammanhanget är att
hårddiskbehovet ökar med upp till en faktor 10 (och det är omfattande redan med dagens
modeller).

I CBA-modulen ingår också beräkningen av kostnader för tomkörning. Dessa har inte
inkluderats i jämförelserna i kapitel 3.5 och senare, men de ska givetvis ingå i en slutlig
samhällsekonomisk kalkyl. Dock har de ingen inverkan på nodkostnaderna som har orsakat
merparten av de orimliga resultaten.

Ett specialfall avseende tomkörning utgör hantering av ”tomtågskörning ”. Begreppet
existerar inte i verkligheten utan där hanteras tomdragning av vagnar i mixade tågsätt med
både lastade och tomma vagnar, särskilt i vagnslastsystemet. Att det fungerar i Samgods
beror på att där hanteras fraktioner av tåg med lastade respektive tomma vagnar. Adderas
dessa fraktioner kan det betraktas som konstruktioner av verklighetens mixade tågsätt. När
kapacitetsbegränsningar för järnväg, avseende maximalt antal tåg i genomsnitt per dag per
bandel, hanteras blir effekterna av tomdragningen högst påtaglig. Varje transport med
lastade tåg orsakar en viss volym tomdragning som kräver kapacitet. Därför blir det viktigt
för den samhällsekonomiska kalkylen hur tomdragningen av vagnar hanteras i modellen, p g
a allt RCM i allt väsentligt leder till överflyttning av godstransporter från järnväg till lastbil
och sjöfart med högre samhällsekonomiska kostnader som följd.

Ett möjligt alternativ i för den samhällsekonomiska kalkylen är att endast använda
kostnader som anses vara tillräckligt väl underbyggda. Det skulle exempelvis kunna
motsvaras av att endast använda tids- och avståndsbaserade länkkostnader. I den danska
modellen förhåller man sig kritisk till användning av så många olika kostnadskomponenter
som vi gör i Sverige. I Sverige är nog så att det finns intresse av att inkludera fler
kostnadskomponenter i kalkylerna, bland vilka möjligheten att inkludera
förseningspåverkande effekter och kostnader är av stort intresse från bl a näringslivet enligt
synpunkter framföra på seminariet på detta tema anordnat av Trafikverket och CTS [2017].

Vidare upprepas behovet av att Samgods-modellens flexibilitet måste förbättras avseende
möjligheten att utnyttja tillgänglig kapacitet i järnvägsnätet. Den i modellen befintliga
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låsningen till en rutt per relation innebär att anpassningsmöjligheterna till befintliga
kapacitetsgränser hämmas. Istället för viss överflyttning till alternativa rutter i
järnvägssystemet tvingas modellen till en anpassning via mer väg- och sjötransporter.

Sammanfattning. Centrala frågor

I kapitel 3 är det beskrivet hur kalibreringarna av Samgods hittills har gjorts. Sannolikt
kommer det att göras så under en överskådlig tid framåt. När det gäller att kunna använda
kostnadsresultaten till en samhällsekonomisk kalkyl föreslås därför användning av en
kvotmetod som översätter den relativa förändringen i kostnader från kalibrerversionen
under bibehållande av förändrade relationer mellan olika transportslag/fordonstyper från
JA till UA, se exempel och beskrivning i kapitel 3.7. Beroende på hur man väljer att göra
geografiska avgränsningar – Sverige eller hela världen – så gäller det att anpassa metoden.
Beträffande kostnader för övriga komponenter i kalkylen så blir utfallet bestämt av
transportlösningarna. Att låta dessa vara med och påverka lösningen ingår inte i
modellkonceptet, d v s exempelvis beaktas inte externa effekter för bestämning av
transportlösningar annat än för det fall de är inkluderade i kostnaderna.

Frågeställningar från punkt 2 under avsnitt 1.2 besvaras nedan:

I föregående delkapitel har vi diskuterat hur man kan förhålla sig till osäkerheter i indata.
Det är möjligt att bortse från dem (det är vanligt för många svår- och icke-värderade
kostnader). En annan variant är att inkludera en undre gräns för värdet med syftet att
undvika överskattningar av kostnader. Sist men inte minst så är det viktigt att så långt
möjligt inkludera kostnadskomponenter och effekter som har stor betydelse för värderingen
av godstransporter för samhällsekonomin, och en central sådan är förseningskostnader.

Osäkra utdata i Samgodsmodellen till följd av osäkerheter i indata kan narturligvis få stora
effekter. I princip kan det bli som i fallet NBB-2040.

Beträffande saknade effektsamband har vi hanterat den viktigaste: Avsaknad av en
accepterad modellering av förseningar för Samgods. I kapitel 7, bilaga D presenteras en
estimerad modell men den baseras på att godstransporterna körs enligt tidtabell. Så är det
också i verkligheten, se Edwards m fl [2017], men det är inte modellerat så i Samgods.

Andra kostnader som vi har dåligt empiriskt underlag för är lagerrelaterade kostnader och
kostnader för positionering av fartyg som i Sverige dessutom endast används för kategorin
Övriga fartyg medan den i den motsvarande norska modellen används för alla fartygstyper
utom färja.

En fråga som ställts avser huruvida modellen har konvergerat. Som diskuterats tidigare
ställer man i personresemodellen höga konvergenskrav på modellen, och på att
förutsättningarna ska garantera en unik lösning beträffande bestämning av
jämviktslösningar.

Motsvarande höga krav ställs inte, och kan inte ställas, på logistikmodellen ty den omfattar
försök till optimering av icke-konvexa transportoptimeringsproblem för vilka vi inte erhåller
garanterat optimala lösningar. Sedan starten av modellarbetet har antalet iterationer i
logistikmodellen satts till tre med lite olika förutsättningar för hur konsolideringsfunktionen
fungerar i respektive iteration. När en samhällsekonomisk kalkyl kan göras med Samgods
inklusive alla komponenter finns det all anledning att närmare studera effekterna av att
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använda olika många iterationer i såväl STD logmod som RCM. Visar det sig att det leder till
”kast” (mer eller mindre radikala resultatskillnader) mellan resultat efter olika antal
iterationer bör det leda till åtgärder för att i görligaste mån säkerställa tillförlitliga resultat.

Det är naturligtvis inte endast antalet iterationer som är betydelsefullt, utan också vilka
frihetsgrader som modellen erbjuder i form av anpassningar till transportsystem-
förändringar. Möjligheter till alternativa rutter är en sådan som diskuterats, en annan är den
uppsättning av typiska transportkedjor som används. Under pågående kalibrering av
modellen våren 2017 diskuteras exempelvis huruvida de lättare tunga lastbilarna ska få
användas för att transportera gods som ska lastas om till järnväg.
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4. Andra kalkylmodeller för godstransporter
I detta kapitel presenteras några observationer och reflektioner avseende motsvarande
samhällsekonomiska kalkylmodeller i Danmark och Norge, samt en tidigare framtagen
modell i Sverige, den s k STAN-results från tidigt 2000-tal.

Den norska GodsNytte-modellen

Texten i avsnitt 4.1 är en sammanfattning (och delvis översättning) av TØI-rapporten
Caspersen m fl [2016], om inte annat framgår.

I Norge har TØI på uppdrag av norska Statens vegvesen Vegdirektoratet utvecklat det
tidigare dataverktyget GodsExcel för att göra systematiska och konsistenta beräkningar av
samhällsekonomiska kostnader av åtgärder som påverkar godstransporter. Det nya
utvecklade verktyget GodsNytte är en räknearksmodell i Excel som använder resultatfiler
från modellkörningar i den norska Nasjonal godstransportmodell, den norska
motsvarigheten till Samgods. TØI har haft fokus på att utveckla en användarvänlig modell
där man inte behöver ha djupa kunskaper om vare sig Nasjonal godstransportmodell eller
samhällsekonomisk analys. Däremot behöver man ha tillgång till resultatfiler från Nasjonal
godstransportmodell och baskunskaper i Excel.

Endast mycket kort nämner författarna att det skulle vara något problem med att man
kalibrerat data i godsmodellen när man sedan för över resultaten till GodsNytte8. Rapporten
från TØI går inte heller in på detaljer i Nasjonal godstransportmodell, men konstaterar att
GodsNytte-modellen bara kan bli så bra som godstransportmodellen är. I en intervju med
Inger Beate Hovi på TØI fick vi beskedet om att kalibrering sker direkt i
efterfrågematriserna och endast sparsamt direkt via kostnader och ibland genom att ändra i
lastkapacitet mellan olika fordonstyper och varugrupper.9 Enligt Hovi har GodsNytte-
modellen använts till fler olika typer av större projekt, både infrastrukturinvesteringar och
andra typer av frågeställningar:

· Jernebanverkets nya godsstrategi (TOI/Anne Madslien)

· Konceptvalsutredningen för en ny terminalstruktur i Osloregionen

· Kvalitetssäkringar (oberoende analyser föreskrivs av Finans-
/Samferdseldepartementet för större investeringar) för järnvägsterminaler i
Trondheim och Bergen

· Etablering av en ny fartygsrutt mellan Mid Norge och Danmark på uppdrag av ett
hamnsamarbete i Mid Norge

Vi börjar med att beskriva vilka resultat från Nasjonal godstransportmodell som man
använder i GodsNytte, vad man medvetet inte tar med och hur resultaten från

8 ”Det skal til enhver tid eksistere en tilgjengelig versjon av Nasjonal godstransportmodell som
gjenspeiler godstransport gitt dagens infrastruktur. --- For detaljerte analyser bør imidlertid modellens
resultater valideres mot offisiell statistikk i f.eks. havner og jernbaneterminaler før bruk.” (s.4).
9 Skype-intervju med Inger Beate Hovi den 2 mars 2017.
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godstransportmodellen anpassas för att det ska vara möjligt att göra en samhällsekonomisk
kalkyl i GodsNytte baserat på godsmodellen.

4.1.1. Input från Nasjonal godstransportmodell

Det norska nationella godstransportmodellsystemet består av jämviktsmodellen PINGO, en
nätverksmodell implementerad i CUBE Voyager, en uppsättning med varuflödesmatriser
och Logistikkmodulen. Logistikkmodulen är central i godsmodellsystemet då den fördelar
givna varuflöden på sändningsstorlekar och transportkedjor efter principen om
kostnadsminimering. Varuflödesmatrisen är uppdelad på 39 varugrupper. Den norska
logistikmodulen har samma grundstruktur som den svenska logistikmodulen. CUBE
Voyager används som nätverksmodell även i Samgods.

För att göra en samhällsekonomisk analys med GodsNytte så ska man göra modellkörningar
för varje åtgärd man vill beräkna samhällsekonomisk kostnad för, vilket innebär att
godsmodellen körs för alla definierade modellberäkningsår och för alla åtgärder samt för
nollalternativet. GodsNytte är förberett för 20 åtgärdsalternativ utöver nollalternativet.
Författarna rekommenderar att man även gör en modellkörning för godstransportmodellens
basår, utöver prognosåren.

Resultaten från Nasjonal godstransportmodell delas upp i följande kostnadskomponenter:

Transportkostnader:

1. Distans- och tidsberoende körkostnader för varje enskilt transportmedel. I
GodsNytte är transportmedlen uppdelade i 10 huvudkategorier (se Tabell ).

2. Kostnader för lastning och lossning av gods hos avsändaren och mottagaren.

3. Hamnavgifter och ersättning (havneavgifter og vederlag). Inkluderar hamnavgift
för gods som omlastas i hamn.

4. Kostnader knutna till omlastning mellan transportmedel i en transportkedja.

5. Vägtull- och färjeavgifter. Taxorna ligger i modellens nätverk.

6. Kostnader knutet till lotsning av fartyg.

7. Sjösäkerhetsavgift. Gäller för vissa sjöområden och ligger i modellens nätverk.

8. Godstidsvärden för varorna under transport. Omfattar också
degraderingskostnader (värdeminskning per timme och ton).

Övriga logistikkostnader:

9. Orderkostnader.

10. Lagerkostnader – kostnaderna för att äga eller hyra lagerlokal och driva lagret.

11. Kostnaderna för att ha kapital bundet i varor på lager.

Resultatfilerna uppger även mängden transporterat gods i ton, transportarbete i
tonkilometer och trafikarbete i fordonskilometer för varje varugrupp. För trafik- och
transportarbete får man det inhemska arbetet, summerad import och export samt den del
som förekommer på norskt område. I GodsNytte används dock enbart ändringar i
godsmängd och tonkilometer, då trafikarbetet i antal fordonskilometer är behäftad med
större osäkerhet än transportarbetet.
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Det finns tio huvudgrupper av transportmedel, inom vilka det finns (förutom den för
modulvagntåg) ett antal fordonstyper, se Tabell .

Tabell 4.1  Lista över aggregerade transportmedelsgrupper och tillhörande fordonstyper som
används i Nasjonal godstransportmodell.

Not 1: Källa tabell 9.2 sidan 76-77 i Madslien [2015].

4.1.2. Hur man använder GodsNytte-modellen

Med utgångspunkt i resultatfilerna från Nasjonal godstransportmodell beräknar GodsNytte
skillnaden i transportarbete och transportkostnader som följer av införda åtgärder. Utifrån
dessa förändringar gör sedan GodsNytte den samhällsekonomiska kalkylen som presenteras
i form av nuvärden av nyttan.

I GodsNytte finns ett kalkylark med titeln ”Forutsetninger” där alla grundläggande
parametrar, förutsättningarna, till kalkylen är samlade. Dessa förutsättningar kan vid behov
ändras så att det t.ex. blir samma grund för jämförelse mellan olika analyser och olika
myndigheter. Cellerna i ”Forutsetninger” är gröna, gula eller röda. De gröna cellerna
innehåller analysspecifika förutsättningar som bör genomgås av analytikern inför varje
analys. De gula cellerna innehåller mer generella förutsättningar, eller standardvärden
(default-värden), och ska ändras vid behov. De röda cellerna får inte ändras då de innehåller
formler.

Beräkningarna summeras sedan i fem huvudposter:

1. Varuägar- och transportoperatörsnytta (representerar ändringen i
transportoperatörernas och transportanvändarnas transportkostnader).
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- GodsNytte beräknar kostnadsutvecklingen i alla kostnadskomponenterna som
kommer från Nasjonal godstransportmodell. Dessa kostnader täcker hela
kostnadsbilden för transportörer och transportanvändare, inklusive avgifter till
operatörer såsom rederier och vägtullsbolag. Alla kostnadsförändringar speglas
alltså i konsumentöverskottet.

2. Skatter och avgifter som representerar ändringarna i skatte- och avgiftsintäkter
för staten, till exempel som följd av överflyttning mellan trafikslag.
- Alla avgifter, förutom de som är relaterade till arbetskraft, från operatörer och
godstransporter ska räknas som intäkter för det offentliga. De viktigaste
intäkterna blir avgifter för mineralprodukter som är en fast avgift per
tonkilometer och fordonstyp på norskt territorium eller inrikes sjö- och
lufttransporter. Moms räknas inte som intäkt till det offentliga. Det finns också
avgifter som inte kan räknas som intäkt i GodsNytte, vilket beror på att de inte
kan isoleras som en intäktskälla som härleds från tonkilometer i GodsNytte.
Bland annat så är inte säravgiften för smörjolja inkluderad i
intäktsberäkningarna trots att den finns med i kostnadsfunktionen i Nasjonal
godstransportmodell. Lots- och säkerhetsavgifter till sjöss räknas som tjänst (och
korrigerar för externa kostnader) och räknas alltså inte som intäkt till det
offentliga. Däremot ingår de som en del i de totala transportkostnaderna.

3. Intäkter för vägtull- och färjeoperatörer.
- Vägtullar och färjeavgifter är en egen kostnadspost för varuägarna i
resultatfilen från godstransportmodellen, så därmed är transaktionen från
varuägarna till vägtull- och färjeoperatörerna beräknad och ändringen som
åtgärden för med sig jämfört med jämförelsealternativet visar nyttan av
åtgärden. Förändringar i intäkter till operatörerna kommer dock ha en påverkan
på den offentliga budgeten över tid vilket gör att man räknar med ett pålägg om
20 % på dessa ändringar (se rubrik 5 nedan).

4. Externa kostnader (representerar ändringar i kostnader knutet till globala och
lokala utsläpp, olyckor, buller, slitage på infrastruktur, trängsel och
driftskostnader).
- Externa kostnader representerar ändringar i kostnader knutet till globala och
lokala utsläpp, olyckor, buller, slitage på infrastruktur, trängsel och
driftskostnader. De externa kostnaderna representerar ett genomsnitt för hela
landet, medan buller, trängsel och lokala utsläpp egentligen har högre kostnader
per tonkilometer i mer folktäta områden. Om man analyserar isolerade områden
som skiljer sig mycket från landgenomsnittet kan analytikern ändra
förutsättningarna om huruvida transportändringen sker på glest befolkade stråk,
tätort med under 100 000 invånare eller tätort med fler än 100 000 invånare.

5. Skattefaktor (härledd från statens ändring i skatter och avgifter (punkt 2) och
representerar kostnaden för att kräva in en skattekrona, som är 20 %).
- Intäkts- och kostnadsändringar för det offentliga motsvaras av ändringar i
snedvridande skatter. Därmed lägger man ett påslag om 20 % på ändringar i
offentliga intäkter eller kostnader. Alltså på skatter och avgifter (rubrik 2) och
vägtulls- och färjeoperatörsnytta (rubrik 3).

Nettonyttan av åtgärden beräknas sedan genom att användaren manuellt klistrar in
investeringskostnader och kostnader för drift och underhåll i summeringsarket i GodsNytte-
modellen.
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I Nasjonal godstransportmodell gör man exempelvis en körning för basåret (ej nödvändigt,
men rekommenderas) och sedan körningar för två modellberäkningsår per alternativ, dvs.
nollalternativet och utredningsalternativet för det år åtgärden beräknas vara färdig eller
träda i kraft (jfr. med ASEK det s.k. öppningsåret), samt respektive alternativ för ett
modellberäkningsår längre fram i tiden, halvvägs ut i kalkylperioden (jfr. med ASEK ungefär
det s.k. prognosår 1). I detta alternativ skulle man få fem resultatfiler och varje resultatfil
innehåller tre 39x84-matriser som ska klistras in som värden (för att inte skriva över
formler) i ett kalkylark. Matriserna är: ” Domestic”, ”Export” och ”Import”.

Baserat på dessa ”punktestimat” från basåret, öppningsåret och året halvvägs ut i
kalkylperioden beräknar GodsNytte ut en genomsnittlig ökningstakt för kostnader och
tonkilometer. Ökningstakten mellan det sista modellberäkningsåret och fram till
kalkylperiodens slut (senast år 2100) antas vara en andel av den genomsnittliga
ökningstakten (default-värdet är 0,5 men kan ändras i ”Forutsetninger”).

4.1.3. Metod

De samhällsekonomiska kostnaderna beräknas enligt bruttometoden som innebär att man
beräknar nyttor och kostnader för varje sektor och sedan summerar dem. Metoden innebär
att en transferering mellan två sektorer räknas två gånger, som en intäkt för den ena och en
utgift för den andra, och faller därmed bort i summeringen.

Grovt delas, enligt författarna, samhället upp i fyra sektorer i bruttometoden: varuägare,
operatörer, det offentliga och samhället i övrigt där det i den sista framförallt är externa
kostnader som beräknas. I GodsNytte-modellen delas dessa istället upp i fem grupper (som
ovan): nyttor för transportanvändare och transportoperatörer (där varuägarna är
representerade genom att en ändring i logistikkostnader ger ändrade nyttor för
transportanvändarna), skatter och avgifter (det offentliga), externa kostnader (samhället i
övrigt) och vägtull- och färjeoperatörer.

Vidare förutsätter modellen perfekt konkurrens mellan transportörerna så att priset för en
transporttjänst är lika med marginalkostnaden, vilket innebär att alla ändringar i
transportkostnader tillfaller transportanvändaren och att transportörerna inte gör någon
vinst. Konsumentöverskottet tillfaller transportanvändarna och kan uttryckas som
differensen mellan logistikkostnaderna i utredningsalternativet och nollalternativet.

Ökningstakt/tillväxttakt
För att interpolera mellan beräkningsåren används ”compound annual growth rate”10.
Orsaken till att inte använda de norska exogent givna godsprognoserna från Hovi et al.
(2015) är enligt författarna för att möjliggöra att nollalternativet och åtgärdsalternativet i
GodsNytte ska kunna avvika från situationen som ligger till grund för grundprognoserna.

Restvärden
Restvärden behöver generellt sett inte beräknas, då man oftast inte låter åtgärdens livslängd
vara längre än kalkylperioden.

Externa kostnader
Författarna diskuterar att det bästa sättet att beräkna externa kostnader på är att

10 Årlig genomsnittlig tillväxthastighet.
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multiplicera fordonskilometer med exponeringsmål och enhetskostnad per kilometer.
Nasjonal godstransportmodell beräknar antal kilometer per fordonstyp, men författarna
anser att detta mått är behäftat med alldeles för mycket osäkerhet på grund av de stora
osäkerheterna i beräknade fyllnadsgrader. De menar att ett vanligare och ofta enklare
alternativ är att använda tonkilometer och kombinera med exponeringsmål och
enhetskostnader per tonkilometer. (Författarna diskuterar utifrån Minken och Madslien
2011.) Fördelen, fortsätter de, med att använda tonkilometer istället för körda kilometer för
att beräkna externa kostnader från Nasjonal godstransportmodell, är att
godstransportmodellen går ut på att givna tonmängder ska transporteras mellan olika orter
och fördelar således tonmängden på olika transportlösningar. Resultatet blir antal
tonkilometer per transportmedel och fordonstyp, fördelat på varugrupper, inhemsk
transport, import och export.

De externaliteter som beräknas är:

1. CO2-kostnader

2. Lokala luftföroreningar

3. Buller (ej sjötransporter)

4. Trängsel (enbart vägtransport, landgenomsnitt)

5. Olyckor (ej luftfart)

6. Miljöskador vid oavsiktliga utsläpp (enbart sjöfart)

7. Infrastrukturslitage (ej sjöfart)

8. Drift (vinterdrift, enbart vägtransporter)

Enligt författarna är utmaningen med att använda sig av tonkilometer att enhetsvärdena för
de externa kostnaderna ofta uppges i kronor per fordonskilometer. Det innebär att man
måste göra antaganden om fyllnadsgrad per fordonstyp när man räknar om till kostnad per
tonkilometer vilket gör att man under- eller överskattar de externa kostnaderna. Utöver det
så fångar man inte heller upp effekten av ändrat kapacitetsutnyttjande när fasta
enhetskostnader per tonkilometer används. Vid enskilda tillfällen kommer åtgärden
medföra att de externa kostnaderna per fordonskilometer eller tonkilometer ändras (t.ex.
vid säkrare vägar). Då måste man beräkna den ändrade enhetskostnaden manuellt.

Effektivisering
I GodsNytte har man lagt in en funktion som möjliggör en årlig procentuell effektivisering
knutet till bränsleförbrukning - med konsekvenser för avgiftsintäkter och CO2-utsläpp - och
andra externa kostnader. Den rekommenderas dock att användas framförallt till
känslighetsanalyser. Default-värdet är satt till 0,5 % effektivisering av alla externa
kostnader, men kan som sagt ändras. Författarna menar dock att för en fullständig
känslighetsanalys bör motsvarande göras i godsmodellens kostnadsfunktioner.

4.1.4. Viktiga parameterförutsättningar

- Transportkostnaderna är givna som ett resultat av modellberäkningarna i Nasjonal
godstransportmodell. Övriga värden för värdering är hämtade från offentliga källor
eller publicerad forskning. Källhänvisningar ges tillsammans med förutsättningarna
i GodsNytte-modellen.
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- GodsNytte är utvecklat med 2015 som prisbasår, vilket kan ändras i
”Forutsetninger”.

- Realprisjusteringar för externa kostnader görs enligt BNP-tillväxt/capita för de år
som det finns prognoser för och 1,3 % för resterande år i kalkylperioden. I
GodsNytte är alla värdesättningskomponenter som härleds från värderingar av liv,
hälsa och miljö justerade till 2015 års värden.

- Tidshorisonterna har defaultvärden som går att ändras.

- TØI har valt att inte realprisjustera operatörsnyttan, även om komponenten
innehåller tidsberoende transportkostnader för godstransporter, såsom lön.

- Kalkylräntorna är satta till 4 % de första 40 åren av kalkylperioden, 3 % de följande
25 åren och 2 % åren utöver det.

- I GodsNytte ligger ett påslag på 20 % på alla beräknade skatter och avgifter samt
ändringar i intäkter till vägtullsbolag och rederier. Påslaget representerar ett
effektivitetstapp som följer av att skatt medför en skillnad mellan upplevda
kostnader och priser för respektive producent och konsument.

- TØI har valt att inte inkludera ändringar av moms i nyttoberäkningen.

- Alla bränsleskatter (t.ex. diesel, marin diesel, tungolja etc.) från operatörer och
godstransporter ska överföras som intäkt till det offentliga. I GodsNytte beräknas
förbrukningen utifrån genomförda tonkilometer på norskt territorium.
Förbrukningen beräknas med dagens differentierade avgifter för väg-, flyg- och
järnvägstransporter. För transporter via sjö och luft beräknas avgifterna för
inhemsk transport, eftersom utrikestrafiken är avgiftsfri. Om det blir en reduktion i
dieselförbrukningen, innebär det en reduktion i det offentligas intäkter.

- Lots- och säkerhetsavgifterna till sjöss ses som en tjänst som inte har någon effekt
på statens finanser och ska således inte stå till grund för beräknade skattekostnader.

Den svenska ”STAN-results” modellen

STAN-results modellen avsåg i princip att extrahera resultat från STAN-modellen med
innehåll och format som i kalkylmodellen för personresor – SamKalk.

4.2.1. Allmänt

Den nuvarande Samgods-modellen föregicks av en betydligt enklare modell, som numera
ofta benämns ”STAN-modellen”. Den utgick från fixa OD-matriser med ton-flöden för varje
varugrupp, och nätutläggningar gjordes av dessa på trafiknät baserad på kostnads-
minimering av en generaliserad kostnadsfunktion. Efter nätutläggningen beräknades även
fordonsflöden baserat på exogena lastfaktorer. Även om modellen hade en enkel struktur
ingick en betydande uppsättning komponenter i kostnadsfunktionen.

Kärnan i modellen implementerades i STAN, som framtagits av INRO och är en
motsvarighet till EMME speciellt avsedd för godsmodellering. För att göra systemet mer
lätthanterat byggdes några kringmoduler runt STAN-kärnan för indatahantering och
efterprocessering: STAN Indata (SI), STAN Assignment (SA), STAN Results (SR) och STAN
Ekonomi (SE). De fyra programstegen implementerades i VisualBasic 6 och integrerades i
dåvarande Sampers användargränssnitt.
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De samhällsekonomiska kalkylerna gjordes i SE-modulen. En prototyp av SE utvecklades
men arbetet avbröts innan denna kom till skarp användning. Någon kvalitetssäkring av SE-
modulen gjordes aldrig. Dock kan det vara relevant att beskriva hur tankegångarna gick vid
tiden för detta arbete (år 2002-2003). Vi beskriver även vilka kostnadskomponenter som
ingick i SE.

Vid denna tid talades det mycket om standardisering av Sampers och närbesläktade
modeller. Ambitionen var bl a att styra utvecklingen mot en likriktning mellan person- och
godssidan. Eftersom man gjort en stor satsning på Sampers under 1997-2000 så innebar
detta i praktiken att STAN-systemet skulle anpassas till, och efterlikna, Sampers i så hög
grad som möjligt. Detta gällde speciellt även SE, som hade Samkalk/person som förebild.
Utdataarket skulle i möjligaste mån se likadant ut för gods och person.

En av de frågor som diskuterades var huruvida ”Rule of half” skull implementeras eller inte.
Eftersom denna tillämpades i Sampers så fanns önskemål om att detta skulle göras även för
STAN. Men då efterfrågemodelleringen var relativt outvecklad i STAN prioriterades detta
ned och man beräknade i stället rena differenser av kostnader mellan UA och JA.

All fyra trafikslag ingick i SE. Effekter erhölls i allmänhet från SR (STAN Results) och dessa
multiplicerades med en fix kostnad per effektenhet. För vägtransporter fanns även ett mer
avancerat alternativ där effektmodellen i befintlig Samkalk/person (KAN/EVA-modellen)
utnyttjades men med personbilsparametrar ersatta av motsvarande för lastbilar.
Diskontering av kostnader gjordes helt enligt Samkalk/person.

4.2.2. Indata

Indata till STAN Ekonomi indelades i tre kategorier: generella ekonomiska parametrar,
investeringskostnader och DoU och reinvesteringar.

De generella ekonomiska parametrarna svarade mot fliken ”Övrigt” i dåvarande
Samkalk/person. De utgjordes av följande variabler:

Kalkylränta: Diskonteringsränta
Byggstartår: Objektets påbörjandeår
Prognosår: Det år som detaljerade beräkningar görs för
Diskonteringsår: Diskonteringsår
Omkostnader nationellt: Omkostnadstillägg för nationella resor
Omkostnader regionalt: Omkostnadstillägg för regionala resor
Trafikstartår/Öppningsår: Kalkylperiodens trafikstartår
Trafiktillväxt före brytår: Procent förändring av trafikarbete per år
Brytår: Brytår för trafiktillväxt
Trafiktillväxt efter brytår: Procent förändring av trafikarbete per år
Kalkylperiod: Kalkylperiodens längd
Skattefaktor 1: Omräkningsfaktor
Skattefaktor 2: Omräkningsfaktor

Investeringskostnaderna anges årsvis för en investeringsperiod på upp till 10 år. Miljoner
kronor för år x, där x=1-10 och x=1 motsvarar Byggstartsår.
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DoU och reinvesteringar är uppdelad i två underkategorier: ”Väg” och ”Järnväg”. Under Väg
anges Drift och underhåll för vägtrafiken. Under Järnväg görs en uppdelning på
trafikoberoende drift och underhåll samt reinvesteringar.

4.3.2 Utdata

I princip användes samma rapportstruktur som i dåvarande SamKalk/person. Utdata
sammanställdes i tre Excel-blad: Resultat, Diskontering och Lönsamhet. På bladet Resultat
visas odiskonterade värden men inkluderande eventuella skattefaktorer. I möjligaste mån
har man följt det utseende som används på personsidan. Dock är vissa kategorier borttagna,
t ex ”existerande/tillkommande”, eftersom dessa inte kunnat beräknas. Även
producentöverskottet utgår. På bladet Diskontering visas samma värden som i Resultat men
diskonterade till ett visst år. För varje effekttyp särredovisas ”Inom Sverige” och
”Utomlands”. Redovisning görs dels för varje individuell fordonstyp, dels per fordonsslag,
och även totalt.

På bladet Lönsamhet gjordes en mer kortfattad sammanställning av resultaten. Där ingår
även nettonuvärde och nettonuvärdeskvot.

Följande effekt- och kostnadstyper ingår:

I Bilaga B redovisas ett mer utförligt exempel från bladet Diskontering.

Jämförelse mellan kalkylmodeller

Både den norska och danska modellen använder sig av Excel och bägge har som
övergripande mål att vara användarvänliga. I Norge behöver man inte kunna
godstransportmodellen, vilket gör att flera myndigheter och konsulter kan använda samma
system vilket skapar konsistens och transparens. Oavsett vad kalkylmodellen baseras på är

1. PRODUCENTÖVERSKOTT (Utgår) Förklaringar:
  (*1) Innefattar: Fordonsskatt, Eurovinjettavgift, Dieselskatt, Koldioxidskatt

2. BUDGETEFFEKTER                  Banavgifter, Lots- och farledsavgift, Undervägs-, start och landningsavgift
     Skatter  inkl. (skf2-1),  (*1)   (*2) Kostnad för Öresunds- och Stora Bält-broarna (väg och jvg) samt för Kielkanalen (sjöfart).
     Övriga infrastrukturavgifter  inkl. (skf2-1),  (*2)   (*3) Transportkostnaderna omfattar alla direkta (faktiska) kostnader.
     Transportkostnader  inkl. (skf1+skf2-1),  (*3)                Motsvaras av Fordonskostnad på personresesidan.

  (*4) Innefattar: Avståndsberoende-, tidsberoende- och startkostnad
3. KONSUMENTÖVERSKOTT                samt lots- och farledsavgift och övriga infrastrukturavgifter.
     Operativa länkkostnader,  (*4)                Skattefaktorer ingår ej.
     Kvalitativa länkkostnader   (*5) Innefattar: CO2, NOx, Kolväten(HC), Partiklar, SO2   (kTon per år)
     Operativa länkkostnader för hamnar/flygplatser   (*6) Innefattar: Dödade, svårt skadade, lindrigt skadade egendomsskador, järnvägsolyckor totalt
     Kvalitativa länkkostnader för hamnar/flygplatser
     Operativa transferkostnader
     Kvalitativa transferkostnader

4. EXTERNA EFFEKTER
     Luftföroreningar o klimatgaser (*5)
     Trafikolyckor (*6)
     Slitage och deformation

5. DoU och REINVESTERINGAR
     DoU vägtrafik
     Trafikoberoende DoU järnväg
     Reinvesteringar järnväg
SUMMA (1. - 5.)

6. INVESTERINGSKOSTNADER
     Diskonterat inkl. skattefaktorer
     Rak summering

NETTONUVÄRDE (NNV)

NETTONUVÄRDESKVOT (NNK)
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det viktigt att den uppfyller följande krav (såsom i den danska TERESA-modellen): 1)
överskådlighet, 2) transparens, 3) användarvänlighet samt 4) minimering av risk för
felanvändning.

Den norska GodsNytte-modellen kan hantera 20 åtgärdsalternativ utöver nollalternativet.
Det är en fördel med hänsyn till översiktlighet.

Det är en nackdel att man i Norge beräknar externa effekter på tonkilometer, men detta
beror på dålig överensstämmelse mellan Nasjonal godstransportmodell och verkligheten för
fordonskilometer. Denna nackdel är man medveten om.

Både i Norge och i Sverige saknas idag möjligheten att integrera både person- och
godstransportnyttor i en och samma kalkyl. I Norge arbetar man mot det målet.

Vad gäller kostnadskomponenter så skiljer sig den norska metoden från den svenska genom
att inte wider economic benefits inkluderas i den norska GodsNytte-modellen.

4.3.1. Jämförelse i kostnadskomponenter mellan STAN och GodsNytte

Kostnadskomponenterna i den norska modellen tycks överlag svara relativt väl mot de i
STAN Ekonomi (SE), även om indelningen och rubricering i huvudposter skiljer sig en del.
På detaljnivå finns en del skillnader. Vad gäller transportkostnader så finns en ControlFee
(sjösäkerhetsavgift) som saknas i Samgods, eftersom den typen av avgift inte finns i Sverige.
Logistikkostnaderna i den norska modellen är i den svenska hopbakade till kvalitativa
kostnader. I denna ingick bl. a. ett förseningstidsvärde som saknas i den norska.

Bland de externa kostnaderna finns några som ingår i den norska men saknas i SE: buller,
trängsel, lokala föroreningar, miljöskador vid oavsiktliga utsläpp. Vägtulls- och
färjeoperatörsnytta har i den norska lyfts fram som en egen huvudpost; i den svenska räknas
vägtullar in bland de operativa länkkostnaderna medan färjeoperatörsnytta saknas.
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5. Framtida kalkylmodell baserat på Samgods
Mot den bakgrund som redovisats i tidigare kapitel sammanfattar vi resultat och slutsatser
här. Den centrala slutsatsen är att med beaktande av inneboende krav och förutsättningar
för Samgodsmodellen så bör en samhällsekonomisk kalkyl baseras på en reviderad
kvotmetod jämfört med den prelimära i Trafikverket [2016b], se kapitel 3.6 och ekvation
(3.1). Fördelen med revisionen är den bibehåller de relativa förändringarna mellan olika
transportslag eller om så önskas en nedbrytning av förändringarna till en ännu finare nivå.
Ytterligare motiv är att
- att kalibreringen per definition medför snedvridning av resultaten i form av kostnader på
olika nivåer (se exempelvis diskussionen i anslutning till Tabellerna 3.9 – 3.11, samt
argumenten avseende att en optimerad lösning med en indatauppsättning inte förväntas
vara optimal med en annan indatauppsättning)
- ett ändrat förhållande till användning av kalibrerkostnader som uppdaterade ASEK-värden
hos Trafikverket inte bedöms föreligga
- en kalibrering av efterfrågematriserna bedöms kunna vara ett alternativ i vissa fall (se även
tidigare argument avseende det stora antalet variabler som ska hanteras)
- en användning av endast en begränsad del av ASEK-kostnaderna för både kalibrering och
samhällsekonomisk analys skulle leda till att många effekter av intresse kommer att saknas

Som visats med fallet Norrbotnia-banan-analysen (NBB2040) i kapitel 3.5 fungerar det inte
att ”optimera” systemet med en uppsättning parametrar, som modifieras för
kalibreringsändamål, för att sedan utvärdera det med en annan uppsättning. Att det på sätt
och vis fungerar i persontransportmodellen beror på att det är en beteendemodellering via
strukturerade logitmodeller, och den samhällsekonomiska värderingen görs sedan baserat
på effekter som naturligt går åt rätt håll – kortare restider, högre trafiksäkerhet, minskade
externa effekter etc. Icke desto mindre kan det uppstå problem av samma skäl som i
NBB2040, ex vis med att vissa lastbilar körs på en sämre väg i UA jämfört med JA som en
följd av ruttvalet. Nätverksutläggningarna (med emme-programmen) av personbils- och
lastbilstransporter i modellerna görs i princip med tillräcklig noggrannhet för sitt syfte (det
är lite trassligt med utläggning i olika steg för kalkyländamål), men ruttvalen görs helt utan
beaktande av de i sammanhanget problematiska miljöeffekterna.

5.1  Förbättrad Samgodsmodell

Som beskrivits tidigare och i andra sammanhang finns det mycket som kan utvecklas vidare
i Samgods. Förbättringsmöjligheter som diskuteras i detta dokument är:

a. Större flexibilitet i ruttval för kapacitetsmodellering järnväg måste finnas. I befintlig
version kan effekter av både mindre och större åtgärder i järnvägssystemet underskattas p g
a att de inte kan nyttjas fullt ut.

b. Förseningseffekter och -kostnader utgör ett mycket viktigt inslag och borde ingå. Det är
något som näringslivsrepresentanter tydligt framförde på seminariet Trafikverket och CTS
[2017].

c. Effekter på transporttid av kapacitetsbrist borde ingå. Enligt Trafikverket [2017b] finns
estimerade effekter avseende tidspåslag för godståg som en effekt av kapacitetsutnyttjande.
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d. För att kunna beräkna externa kostnader borde det vara ett större fokus på
fordonskilometer och transporttider utöver tonkilometer.

e. Modellen borde resultera i lösningar med en probabilistisk fördelning av något slag.
Verkligheten rymmer så många obekanta storheter och det vore högst rimligt att inkludera
det i modellen på något sätt. Uppenbara kandidater är logit- och probitmodeller. Som vi
diskuterat i rapporten är det emellertid inte någon garanti för att det kommer att garantera
de inneboende problemen med att använda olika värden på vissa kostnadsparametrar på
olika ställen i modellsystemet.

f. För att inkludera saknade förseningseffekter finns olika möjligheter. Trafikverket har för
personresemodellerna estimerat samband för att på ett beräkningsmässigt enkelt sätt
inkludera förseningar i modellerna, se Bilaga D. Enligt nämnda bilaga finns samband även
för godståg som kan användas. En följdfråga blir naturligtvis om det är en effekt som bör
ingå i logistikmodellen vid val av transportlösningar, eller om det är en effekt som endast
bör ingå i den samhällsekonomiska kalkylen. Sedan finns mer detaljerade modeller för detta
som ex vis
   -  Railsys, ett kommersiellt program för modellering och simulering av tågtrafik som
används av Trafikverket,
   -  TVEM (Time Table Variant Evaluation Model) som utgör en utvecklad KTH-modell för
tidtabell-, kapacitets- och punktlighetsanalys, Edwards och Lindfeldt [2016].  (används av
Sweco), och
   -  Fel- och Förseningsmodellen som ingår i Trafikverkets modellverktyg (utvecklad av
Christer Persson, WSP)

g. För att beräkna effekterna från JA till UA enligt huvudförslaget (ekvation (3.1)) behövs en
beräkning motsvarande CBA-modulen också för kalibrerversionen. Det kan i princip införas
som en regelmässig resultatredovisning på CBA-format efter ChainChoi, eller efter en färdig
körning på motsvarande sätt som för CBA-modulen. I princip kan de relativt omfattande
resultatsammanställningarna efter iterationerna 1 och 2 i STD logmod, ex vis 7.5 GB data i
över 700 filer, undertryckas för att potentiellt kunna aktiveras vid en eventuell felsökning.

h. En liten ändring som kan underlätta väsentligt är att särredovisa bränslekostnaderna i
indata per fordonstyp. I kalkyler är det även viktigt att beskriva vad som antas avseende
energieffektivisering och Euroklasser för lastbilar i basår och prognosår (eventuellt i
mellanliggande år). I ett flertal fall har dessa med viss ansträngning tagits fram i efterhand
för olika analyser. Ännu bättre vore ju att i indata lägga in specifik förbrukning [liter/100
km] och bränslepriser i var sin kolumn parallellt med övriga km-kostnader i en kolumn. Då
blir det tydligt i olika kalkyler vilka förutsättningar som gäller för antagna bränslepriser och
teknisk utveckling avseende energieffektivisering. Att sedan räkna om kostnaderna till
logistikmodellens km-kostnader är ju enkelt, liksom att i de slutliga CBA-rapporterna dela
upp dem igen på övriga kostnader och bränslekostnader. Den senare delen behövs för en
redovisning av bränsleskatter och avgifter i Budget-effekt delen av den samhällsekonomiska
kalkylen.

5.1.1 Kalibrering

Det förefaller finnas små möjligheter att ersätta den befintliga kalibreringen medelst
kostnader och kostnadspåverkande faktorer inriktade mot främst transporttider associerade
med hamnar, lastnings- och lossningstider samt hanteringskostnader per ton vid
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lastning/lossning (lastning och lossning avser alla fordonstyper). Det bedöms som centralt
att kunna redovisa tonflöden per mode och övergripande transportstråk, samt lastade och
lossade ton per nod (= terminal eller zon). Vidare bedöms det som viktigt att inkludera alla
införda logistiska kostnadskomponenter i modellen i enlighet med de formulerade målen för
modellutvecklingen från 2000-talets början. En variant vore att följa den norska metoden
att efter olika överväganden ändra vissa ”ASEK-värden” som främst är kopplade till
godsmodellen, samt att kalibrera efterfrågematriserna. Det är även viktigt att kalibrera
fordonskilometer, se Vierth m fl [2016].

5.1.2 Osäkerheter i utdata

Ett avsevärt arbete har lagts ner på att bygga in säkra beräkningssteg i Samgodsmodellen.
Självklart kan det finnas fel i programmen men sådana osäkerheter torde inte innebära
några större risken.

Däremot är det naturligtvis så att det kan bli fel i indata till modellen på olika sätt, ex vis när
det gäller kapacitetsdata eller ändrade infrastrukturkostnader. Det gäller t ex att vara
uppmärksam på i vilken ordning som nationella, kategoribaserade respektive länkspecifika
data hanteras av modellsystemet när sådana ska introduceras. Alla indata till logistik-
modellen finns nu också tillgängliga som textfiler, ända ner till tider och kostnader för olika
fordon på alla länkar i nätverket. Det innebär att jämförande, parvisa, kontroller av alla
indatafiler till två olika scenarier kan göras automatiskt med skillnadsrader loggade till en
textfil.

De stora osäkerheterna i utdata avser i allt väsentligt dels osäkerheter i kostnadsindata och
härledda effekter baserade på dessa, dels på ofullkomligheter i modellen som leder till att
erhållna resultat över- eller underskattas. Mycket tyder på att modellen snarare
underskattar än överskattar effekterna av större infrastrukturåtgärder dels för att befintliga
samband är tämligen statiska, dels för att modeller av detta slag tenderar att ”släta ut”
effekter (jämför regressionsmodeller). Resultatet blir ett slags vägt genomsnitt, inte ett
djärvt nytt utvecklingsalternativ. Jämför med regressionsmodeller för att skatta samband:
För en punktsvärm som visar kombinationer av ett antal olika förklarande variabler och
observerade utfall av en variabel vi vill beskriva, så erhålls ett samband som utgör en
viktning av alla indata. Prognoser med de skattade sambanden kommer att resultera
konservativa och jämna förlopp. Med detta sagt kan de ända prognosticera kraftiga
förändringar om de skattade parametrarna ingår i ex vis exponential- och potensfunktioner.

För indata som bedöms osäkra kan det finnas anledning att begränsa deras inverkan i
kalkylen genom att skala ner deras parametervärden, eller att helt ta bort dem. Emellertid är
det sannolikt fel att alltid undvika att inkludera viktiga kostnader i kalkylerna av
försiktighetsskäl. Som det formulerades på seminariet Trafikverket och CTS [2017] med
ordspråket: Det är bättre att ha någorlunda rätt, än att ha helt fel. Här avsågs att det vore
bättre att ha med en rimlig uppskattning av förseningskostnader i modellerna än att ej ta
hänsyn till dem överhuvudtaget. Nu ska det sägas att argumentet framfördes av en
representant för svensk industri, vilket kan uppfattas som en icke-objektiv partsinlaga. Icke
desto mindre bedömer vi att det är viktigt att lyfta fram synpunkten – godstransporter och
industriverksamhet är ju starkt sammankopplade.
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5.1.3 Kostnadskomponenter, effektsamband mm som saknas eller är av för
dålig kvalitet i Samgodsmodellen?

En hel del av kostnaderna i modellen är införda med ett mycket begränsat empiriskt
underlag. Det gäller t ex ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. Baserat på
observationer från varuflödesundersökningen, och antaganden om såväl beteenden som
kostnader gjordes ”baklängesräkningar” för att komma fram till ordersärkostnader. I ett
senare skede har en volymberoende komponent lagts till för att göra skillnad mellan de
mycket skiftande årliga efterfrågevärdena. Lagerhållningskostnaderna diskuterades i kapitel
3.5, där det konstaterades att de föreföll mycket höga för vissa varugrupper. Förklaringen till
att det finns en positioneringskostnad för vissa fartyg i Samgods, är att vissa fartyg antas gå i
linjetrafik (container, ro-ro) och andra antas vara anropsstyrda (övriga fartyg) vilket orsakar
dessa kostnader. Dock är det inga skillnader i hanteringen av fartygen m a p linje- eller
anropsstyrd trafik. I Norge används en positioneringskostnad för alla fartyg. Generellt sett
är intrycket att dessa kostnader i princip utgör rena kaliberingsparametrar som används för
att sjötransporter inte ska bli alltför förmånliga. Såvitt bekant har inte Samgods-gruppen
tillgång till empiri avseende positioneringskostnader, men det skulle kunna finnas ett
underlag framtaget under det gemensamma utvecklingsprojektet för godsmodeller i Sverige
och Norge. I Trafikverket [2016d] anges endast värden för positioneringskostnader samt att
de inte ingår i ASEK: The positioning costs used in Samgods are presented in Table 6.14, no
positions costs are provided in ASEK. I samma rapport som ovan hänvisas också till
beskrivningen av omlastningskostnader i bl a Berglund m fl [2015]. För en närmare
beskrivning av tillgängligt empiriskt underlag för dessa kostnader hänvisas till den
rapporten och andra tillgängliga referenser. Det bedöms osannolikt att det skulle finnas ett
tillgängligt omfattande underlag.

Beträffande saknade effektsamband så gäller det i hög grad för förseningskostnader och
transporttidsvariation. Sådana effekter värderas högt i persontransportsammanhang, och
det finns mycket som talar för att de är höga även för godstransporter, ett exempel är
Edwards och Lindfeldt [2016] som indikerar en betydande effekt. På seminariet Trafikverket
och CTS [2017] uppgavs de kunna leda till betydande kostnader för företagen i form av
utebliven fakturering (förlorade kunder eller produktionsstopp med reducerade
utleveranser), förlorade arbetstillfällen i Sverige, merkostnader för många mindre
förseningar med mera (samma kommentar som ovan angående partsinlaga). Vi instämmer
med Trafikverket [2017b] avseende mer allvarliga händelser:

Man måste skilja på förseningar och mer omfattande störningar i trafiken.
Förseningstidsvärden gäller för mer normala förseningar (från några minuter till
ett antal timmar). Om trafiken hindras i dagar eller veckor då handlar det inte om
förseningar utan om allvarliga trafikstörningar. Det senar kan inte hanteras via
förseningstidsvärden utan genom att man gör s k sårbarhetsanalyser. (ASEK har
nyligen tagit fram en metod för sådana).

 I ett CTS-projekt med Sweco, KTH och WSP som parter erhölls betydande värden av att
inkludera förseningseffekter och -värderingar i kalkylen, och mycket tyder på att så blir
fallet också i andra pågående projekt.
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5.2 Framtida kalkylmodell baserade på Samgodsmodellens resultat

Utgångspunkten för en samhällsekonomisk analys baserad på Samgods framgår i denna
rapport av ASEK 6.0 (avsnitt 2), erfarenheter från den norska GodsNytte-modellen (avsnitt
4.1) samt tidigare arbeten på området som STAN-results (avsnitt 4.2). Nedanstående
ekonomiska effekter ska beräknas:

1. Producentöverskott. Inga kostnader redovisas som producentöverskott (här ingår
endast effekter för kollektivtrafik).

2. Budgeteffekter. Här ingår kostnader och intäkter för staten i form av
infrastrukturavgifter, punktskatter (ex vis energiskatt på bränsle), CO2-avgifter och
momsintäkter. Enligt Trafikverket [2017b] diskuteras inom ASEK hur rekommendationerna
avseende budgeteffekter kommer att förändras i framtiden med hänvisning till EU-
kommissionens CBA-metodik-anvisningar. Dock är det så att vissa skatter ska vara med i
värderingarna som exempelvis införda skatter för att internalisera externa effekter, medan
andra som ex vis moms inte ska ingå. Frågan gäller om man ska visa dessa som en egen
komponent eller ej, även om de helt eller delvis tar ut varandra i det sammanlagda
resultatet.

3. Konsumentöverskott. Samtliga kostnadsposter från logistik-modellen förväntas ta
plats här. Kostnadsskillnader mellan alla kostnadskomponenter för inrikes transporter (som
illustreras i Tabell 3.3) i UA och JA ska ingå i konsumentöverskottet. Skulle effekter av
förseningar inkluderas så inkluderas även dessa här. För det fall att man i Samgods skulle
beakta efterfrågeförändringar också blir frågan huruvida beräkningar bör göras på
motsvarande sätt som i Sampers/Samkalk med rule-of-the-half regeln. I princip kan ju
beräkningen göras på PC-relationsnivå med formeln:

(GCUA – GCJA)*(QUA + QJA)/2 (5.1)
där
GCX = generaliserad kostnad i för x=UA resp JA
Qx = godsefterfrågan i relation för x=UA resp JA

Rent tekniskt blir naturligtvis beräkningarna lite besvärligare enär parvisa resultat måste
hanteras för samtliga varugrupper och alla relationer. Gränsöverskridande transporter blir
dock ett svårare problem att hantera med villkoret att endast transporter på svenskt
territorium ska ingå. Ex på fråga:
Hur ska transporter som inte passerar gränsen på samma ställe i UA och JA hanteras?
Enligt Trafikverket [2017b] går detta att hantera. Dock är det inte uppenbart hur exempelvis
värdera skillnader mellan en transport från Gävle till Frankrike med fartyg mestadels på
internationellt vatten i JA jämfört med en järnvägstransport hela vägen i UA. Det är inte det
faktum att det är olika rutter och/eller transportslag som är problemet, utan att väsentligt
olika delar av transportarbetet utförs på svenskt respektive internationellt territorium.

4. Externa effekter (Miljö och trafiksäkerhet). Samtliga externa effekter, emissioner till
luft, koldioxid och trafikolyckor värderas här på motsvande sätt som görs i Samkalk
respektive BanSEK för persontransporter och godstransporter på järnväg. VTI har viss
erfarenhet avseende uppskattning av miljöeffekter för sjöfart som bör inkluderas. För att det
ska bli korrekta nivåer är det viktigt att trafikarbetet med olika fordonstyper är någorlunda
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väl kalibrerat. För vägtransporterna gäller att effekterna i tätortsmiljö väsentligen fångas av
motsvarande beräkningar i Samkalk. Anser man att förändringar av lastbilstransporternas
externa effekter i tätortsmiljö bör beaktas noggrannare kan det vara aktuellt att använda en
volymbaserad omräkningsfaktor från skillnader i Samgods-scenarier till en referensnivå i
Samkalk.

5. Drift och uderhåll (DoU). Motsvarande som för externa effekter ovan gäller även för
DoU.

6.  Övrigt. Under denna punkt kan vi inkludera andra effekter som vanligen inte ingår i de
fem standardgrupperna ovan, en sådan är bullereffekter. Annat kan i princip vara intrång
och barriäreffekter. Effekter som dessa kan också inkluderas i den s k SEB:en, d v s en
SamhällsEkonomisk Bedömning som normalt innehåller kvalitativa bedömningar av olika
slag, men det går även att lägga till kvantitativa resultat.

5.2.1 Komponenter i samhällsekonomisk kalkyl för godstransporter

I princip är förslaget att rubricerade kostnadskomponenter framgår av beskrivningen i
inledningen av kapitel 5.2. Dock bör kostnadskomponenterna kompletteras med de
betydelsefulla effekterna av förseningar, och ett inkluderande av osäkra
kostnadskomponenter för exempelvis lagerhållning bör kanske viktas ner. Med användning
av den föreslagna kvotmetoden (ekvation (3.1)) på använda kostnader säkerställs att
effekterna på totalnivå relativt sett blir lika stora som i kalibrerversionen.

Begränsningen till att beräkna effekterna för inrikes transporter blir problematisk för det
fall att man skulle börja arbeta med en elastisk efterfrågemodell. För export och import blir
det komplicerat att hantera efterfrågeförändringar med rule-of-the-half-regeln på
motsvarande sätt som för personresor om endast andelar av hela transportrelationen
inkluderas. Sannolikt tvingar det fram att den regeln inte används, d v s alla kostnader
beräknas på länknivå i Sverige och summeras sedan.

I analysen har vi utgått från ASEK-principer och anpassat dem till godstransporter.
Eftersom nästan ingen åtgärd avser enbart godstransporter, måste man ta hänsyn till
kopplingen till persontransporter. I Tabell  5.1 sammanfattas de komponenter som bör ingå
i en kalkylmodell för godstransporter men också vilka kopplingar som finns till
persontransporter.

Tabell 5.1 Sammanfattning av komponenter som bör ingå i en kalkylmodell för godstransporter

Kostnader
för
infrastruktur
-hållare

Invest-
eringar och
DoU

En och samma investering leder till nyttoeffekter för person- och
godstransporter.

Nyttor (som
kan vara
positiva eller
negativa)

Konsument-
överskott för
varuägare

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 transport-
kostnadssänkningar innebär därför prissänkningar för godskunderna (ASEK
6.0, kap. 4 s.46).

I en kalkylmodell för godstransporter som innehåller alla trafikslag behöver
man utveckla ett system där effekten av olika regionala avgränsningar kan
analyseras på ett enkelt sätt.
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Utöver detta behöver det klargöras hur beräkningar av konsumentöverskott
ska göras för transporter där väsentligt olika delar av transporten omfattas av
beräkningarna i JA respektive UA (jämför exemplet med transport från Gävle
till Frankrike).

Budget-
effekter

Samma beräkningsprinciper bör gälla för både person- och godstransporter.

Externa
effekter

Samma beräkningsprinciper bör gälla för både person- och godstransporter.

Gränsöverskridande transporter har större betydelse för gods och ASEK 6.0
rekommenderar för länkar utanför Sverige, att effekter avseende internationellt
vatten (sjöfart) och internationellt luftrum (flyg) inkluderas i beräkningen av
externa effekter, men inte för landtransporter.

I följande kapitel 5.2.3 och 5.2.4 diskuteras relationerna med angränsande/överlappande
kalkylmodeller

5.2.2 Samgods data i kalkylmodell för godstransporter

Samgods indata till en samhällsekonomisk kalkylmodell utgörs bl a av de som visas i tabell
3.3. Naturligtvis måste även uppgifter om trafikarbete och transportarbete för olika fordon
och deras geografiska fördelning inkluderas för beräkning av externa effekter och DoU
Det tillkommer kostnader för tomkörning och kanske även förseningskostnader i framtiden.

Oavsett vad kalkylmodellen baseras på är det viktigt att den uppfyller följande krav (såsom i
den danska TERESA-modellen):

1. överskådlighet,

2. transparens,

3. användarvänlighet samt

4. minimering av risk för felanvändning.

Vi anser att den norska GodsNytte-modellen har en struktur som uppnår ovanstående krav
(men kalibrering med kostnadsparametrar som i Sverige görs inte, och man kalibrer genom
modifieringar av efterfrågematriserna). Ett undantag är att man i Norge använder
tonkilometer för att beräkna externa effekter. Vi anser att det är viktigt att basera dessa
beräkningar på fordonskilometer (vilket kräver en bättre precision i Samgodsmodellen).

Vi föreslår att man studerar de tillämpningar av GodsNytte-modellen som hittills har
genomförts i Norge. Att man in Norge inte inkluderar wider economic benefits anser vi inte
vara en stor nackdel.

5.2.3 Avgränsning mot Samkalk-person

Avgränsningen mellan kalkyler för person- respektive godstransporter innehåller en del
problem avseende väg- och järnvägstrafiken. Både i Norge och i Sverige saknas idag
möjligheten att integrera både person- och godstransportnyttor i en och samma kalkyl. I
Norge arbetar man mot det målet.

Vi föreslår att undersöka hur den danska TERESA-modellen – som innehåller både gods-
och persontransporter – har behandlat avgränsningsproblematiken.
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Som diskuterats i olika sammanhang gäller det som illustrerats i figur 3.1. Bas- och
huvudscenarier frän Samgods ger input till en modell för disaggregering av OD-matriser
från Samgods till de regionala modellerna i Sampers/Samkalk. För basåret kompletteras de
med lokal lastbilstrafik, de delas upp i Lbu och Lbs (lastbilar utan släp respektive med släp)
och de kalibreras mot ÅDT-värden. Utgående från denna och framtagna matriser från olika
Samgodsscenarier används en pivot point metod, se Edwards [2017a] och Daly m fl [2012]. I
princip appliceras den relativa förändring från basåret till prognosåret med den kalibrerade
matrisens värden.

I en totalkalkyl för transportsystemet kan de huvudsakliga effekterna för lastbils-
transporterna anses beräknade i Samkalk-kalkylen om lastbilsmatriser beräknats med
metoden ovan, och sedan beräknats i Samkalk för respektive regionala modell. Återstående
kostnader från Samgods är då nodkostnader och lagerrelaterade kostnader som naturligtvis
kan lyftas in separat.

Skulle det bli alltför krävande i något avseende att göra som ovan, så skulle en approximativ
metod att inkludera skillnaderna mellan Samgodsresultaten kunna användas (det är ju
skillnaden UA-JA som inkluderas i den samhällsekonomiska kalkylen). Det skulle vara en
relativt enkelt att skala om de ingående resultat i Samgods-resultaten för att beakta det
faktum att trafikvolymerna för lastbilsmatriserna i Samkalk skiljer sig mycket från de i
Samgods. En möjlighet är att ta fram samband för hur ändringar i Samgods lastbilsmatriser
påverkar lastbilsmatriserna i Sampers/Samkalk fördelat på trafik i och utanför tätort. Från
Samkalk erhålls också beräknade effekter av olika slag i kr/fordonskm resp
kr/fordonstimme i de s k R-filerna (excel-filer med resultat per region fördelat på
tätort/landsbygd med ett exempel i Bilaga C). De beräknade specifika effekterna skulle
kunna användas i en godskalkylmodell och appliceras på uppräknade skillnader i
trafikarbete i tätort och på landsbygd. På det viset synkroniseras beräkningarna mellan
Samkalk och Samgods-Kalk. På motsvarande sätt som i totalkalkylskissen i föregående
stycke tillkommer kostnader från Samgods avseende nodkostnader och lagerrelaterade
kostnader.

En komplikation för kopplingen Samgods och Sampers/Samkalk på lastbilssidan är
användningen av olika fordonstyper (lastbilar i lastkapacitetsklasserna 2, 9, 15, 28 och 47 i
Samgods respektive Lbu/Lbs i Sampers/Samkalk). Befintlig sammanvägning i Edwards m fl
[2017] för konstruktion av lastbilsmatriser är att alla transporter med 47-tonnarna är Lbs,
alla transporter över, plus en mindre andel under, c:a 200 km med 28 tonnare är Lbs.
Övriga är Lbu.

En viktig poäng med förslaget att inkludera beräknade externa effekter från Samkalk är den
likabehandling som uppnås av den tekniska utvecklingen rörande effektivisering och
miljöprestanda för lastbilar. Vidare uppnås en synkronisering mellan modellerna så att
dubbelräkning undviks.

Avsiktligt har EVA-kalkyler inte diskuterats här. EVA-modellen avser beräkningar av
vägobjekt på en relativt lokal nivå. Endast vägtrafik hanteras och efterfrågan är oelastisk. De
effekter som beräknas är främst restidseffekter och kostnader för externa effekter. Enligt vår
bedömning kommer användningen av Samgods respektive EVA inte att komma i konflikt
med varandra enär de används på helt olika geografiska nivåer och med olika transportslags
uppsättningar.
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5.2.4 Förhållande till Bangods och BanSEK

I nuläget anses inte att godsflöden på järnväg med Samgods överensstämmer tillräckligt väl
med observationer i Bangods för basåret. För prognosändamål tillämpas tillväxttakterna
från Samgods på STAN-varugruppsnivå på Bangods-observationerna för konstruktion av
godsjärnväg-prognoserna. Dessa går sedan in till kalkylmodellen BanSEK för att skapa
underlag till en samhällsekonomisk kalkyl, och där används bästa tillgängliga uppskattning
av tillämpliga kostnader (drift, underhåll, externa effekter, banavgifter m m).

På motsvarande sätt som för vägtrafik kan godsjärnvägskostnader synkroniseras mellan
Samgods-Kalk och Bangods/BanSEK. Så länge som en metod baserad på proportionella
förändringarna av transporterna per STAN-varugrupp används i Bangods/BanSEK torde det
inte vara något problem att beräkna om dessa för olika scenarier och återföra till ett
Samgods-Kalk som dels omfattar effekter beräknade direkt från Samgods-modellen, dels
effekter som beräknats i angränsande kalkylmodeller.

Även här innebär synkronisering av modellerna att samma indata används för tillämpliga
delar i de samhällsekonomiska kalkylerna, och att dubbelräkning undviks.

I framtiden kan det bli aktuellt att integrera Bangods och Samgods, och om så blir fallet kan
även Bangods/BanSEK exkluderas.

5.2.5 Automatisering

En stand-alone automatisering av beräkningarna från Samgods borde i princip vara en
relativt rättfram procedur. Det går att bygga vidare på arbetet i Trafikverket [2016b], men
att man bygger in ett antal viktiga förändringar:

1. Modifiera kvotmetoden till den som uttrycks i ekvation (3.1). Då krävs också en
beräkning av kalibrerversionsresultat på samma format som för CBA-versionen.

2. Synkronisera effekt- och kostnadsberäkningarna mellan Samkalk och Samgods-
Kalk i relevanta delar. Behåll tillkommande logistikkostnader från Samgods.

3. Synkronisera effekt- och kostnadsberäkningarna mellan Bangods/BanSEK och
Samgods-Kalk i relevanta delar. Behåll tillkommande logistikkostnader från
Samgods.

4. Inkludera effekter och värdering av försening i Samgods-Kalk.

Enligt vår bedömning leder en implementering av Samgods-Kalk enligt de övergripande
punkterna ovan att vi erhåller en modell som så gott det går uppfyller de teoretiska kraven
på en korrekt samhällsekonomisk kalkyl (med förbehåll för påtalade risker som föreligger
med kalibrering medelst kostnader och avsaknad av väsentliga kostnadskomponenter) med
uppfyllda krav nedan:
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· Principer (Generella beräkningsprinciper). Fastställda i dokument och
manualer.

· Komponenter. Har diskuterats i föreliggande dokument, samt finns
dokumenterat i Samgods och Samkalk.

· Transparens
· Konsistens

Det finns anledning att utveckla punkten Transparens ovan. Det illustreras med ett exempel
avseende svårförklarliga resultat från gjorda Samkalk-beräknignar i kapitel 7, bilaga E.

Angående punkten Konsistens anser vi att den föreslagna kopplingen till motsvarande
beräkningar i Samkalk och Bangods/BanSEK gör att samma beräkningsgrund används för
alla tre kalkylredskapen och att dubbelräkning undviks.

5.3 Fortsatt arbete och utveckling

Denna förstudie avseende utveckling av en samhällsekonomisk kalkyl för godstransporter
har belyst de förutsättningar som gäller, samt ett huvudförslag avseende hur arbetet kan
drivas vidare. Alternativa/kompletterande förslag har också presenterats inspirerade av
utblickar mot Norge och Danmark.

1. Det fortsatta arbetet bör fortsatta med

2. Beslut avseende hur kalibrering m h a kostnader bör göras i förhållande till
kravet på att kunna genomföra en samhällsekonomisk kalkyl enligt uppställda
krav.

3. Hur hantera osäkra respektive saknade kostnader

4. Integration med Sampers/Samkalk avseende lastbilstransporter respektive
Bangods/BanSEK för godsjärnvägstransporter

5. Hur beräkna externa effekter och kostnader för Drift- och underhåll? Använda
resultat från Samkalk för lastbil respektive BanSEK för järnväg.

En full implementering kräver medverkan av många parter enligt förteckningen nedan:

· Samgods-ansvariga, Trafikverket

· ASEK-ansvariga, Trafikverket

· Sampers/Samkalk-ansvariga, Trafikverket

· Bangods/BanSEK-ansvariga, Trafikverket

· Cube/Voyager-utveckling

· Logistikmodell-utveckling

· RCM-programutveckling
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7. Bilagor

7.1 Bilaga A   Definitioner

ASEK = Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn. Det är
namnet på den s k ASEK-rapporten som innehåller rekommendationer om kalkylprinciper
och kalkylvärden för CBA inom transportsektorn. ASEK-gruppen är en myndighets-
övergripande samrådsgrupp som tar fram, diskuterar och reviderar ASEKs rekommen-
dationer. Trafikverket beslutar om ASEKs rekommendationer och ansvarar för publicering
av ASEK-rapporten.

ASEK_K_UA = transportsystemkostnader för inrikes transporter i fall UA med ASEK-
kostnader och -parametrar

ASEK_K_JA = transportsystemkostnader för inrikes transporter i fall JA med ASEK-
kostnader och -parametrar

BanSEK = används till analyser av järnvägsinvesteringar och trafikeringsförändringar som
inte har systemeffekter (d v s endast marginellt påverkar andra transportsätt, om det alls
påverkar)

CBA-modul = modul i Samgods som räknar om ett befintligt resultat i termer av ASEK-
värderingar, standardinställningar (== 1.0) avseende kalibreringsfaktorer för kustområden
samt teknik- och kostnadsvikter i terminaler, och med en korrekt fördelning av tid och
kostnader på gränspasserande rutter

CBA Logmod = resultatberäkning med ASEK-indata för en RCM logmod lösning

EVA = Effekter vid väganalyser – används för att beräkna effekter och
samhällsekonomi för enskilda objekt eller trafiksystem inom vägtransportsystemet avseende
främst mindre investeringar (upp till c:a 500 MSEK).

JA = jämförelsealternativ i en samhällsekonomisk kalkyl (utgångsläge/referensalternativ)

Kalibrer(kostnads)-resultat/version = med detta avses Samgodsmodellresultat beräknade
med kalibrerade indataparametrar

Konvex = en matematisk egenskap som anger att en funktion eller mängd är sådan att
oavsett vilka punkter (A, B) som väljs på funktionsytan eller i mängden så befinner sig alla
punkter på en linje från A till B på den ena sidan av funktionen (över eller under), och i en
mängd tillhör linjens alla punkter mängden.

Lbu = lastbilar utan släp

Lbs  = lastbilar med släp

NBB = Norrbotnia-banan, ett järnvägsobjekt för en enkelspårig bana mellan Luleå och
Umeå.
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Ordersärkostnad = fast kostnad som är förknippad med att lägga en order (att beställa och
lägga upp en transport). Det kan vara administrations- och hanteringskostnader av olika
slag associerade med att genomföra en transport. Kostnaden anses i princip vara oberoende
av sändningens storlek.

CONT_LTI = container load time [tim/fordon]

NC_LTI_DRY = not container load time för torr bulk [tim/fordon]

NC_LTI_LIQ = not container load time för flytande bulk [tim/fordon]

NC_LTI_GC = not container load time för allmängods [tim/fordon]

CONT_LCO = container load cost [SEK/ton]. Extra s k stuffing cost tillkommer för
container vid transportkedjans början och slut

NC_LCO_DRY = not container load cost för torr bulk [SEK/ton]

NC_ LCO _LIQ = not container load cost för flytande bulk [SEK/ton]

NC_ LCO _GC = not container load cost för allmängods [SEK/ton]

RCM = Railway Capacity Management

RCM Logmod = logistikmodellanalys (standard) och efterföljande RCM-analys

SamGods-Kalk = arbetsnamn på en samhällsekonomisk kalkylmodell kopplad till Samgods.

Samgods-modell = avser modellversion 1.1.1 och senare av Samgodsmodellen –
logistikmodell och tillhörande stödprogram

Samkalk = samhällsekonomisk kalkylmodell för att beräkna effekter med framtagna
Sampers-resultat som indata

Sampers = nationell och regionala personprognosmodeller i Sverige. Används för analyser
avseende persontransportsystemet, främst större infrastrukturåtgärder, långtidsprognoser
och policyanalyser

STD logmod = standard eller grundmodul för logistikmodellering i  Samgods, utan hänsyn
till kapacitetsbegränsningar på järnväg (inte heller någon annanstans)

Submode = ett urval av fordon inom ett transportsätt, ex vis de s k systemtågen bland all
typer av godstågstyper

Systemanalyser = prognoser för transporter och samhällsekonomiska effekter för ett samlat
paket av planerade åtgärder för en planeringsperiod avseende person- och/eller
godstransporter för hela Sverige

SYS_K_UA = transportsystemkostnader för inrikes transporter i fall UA med
kalibrerkostnader och -parametrar
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SYS_K_JA  = transportsystemkostnader för inrikes transporter i fall JA med
kalibrerkostnader och -parametrar

Transportkedja = en sekvens av transporter med olika transportsätt mellan zoner och
terminaler i nätverket, ex lastbil -> (jvg-terminal) –> järnväg -> (jvg-terminal) -> lastbil.
Möjliga submodes här är ex vis de två tyngsta lastbilsmodellerna och vagnslasttåg.

ÅDT-flöden = Årsmedeldygnstrafik. Detta avser genomsnittligt antal fordon per dygn som
passerar länkar i vägtrafiksystemet.

UA = utredningsalternativ i en samhällsekonomiska kalkyl (JA + åtgärder, prisändringar
och/eller regelförändringar)

ÅDT = ÅrsmedelDygnsTrafik – anger uppskattat genomsnittligt antal fordon på en länk
under ett dygn
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7.2 Bilaga B   Diskonteringsfliken från STAN Ekonomi

Exempel där UA, JA och UA-JA visas för alla effekttyper. Endast Totalt och
Väg medtagna.

G O D S T R A F I K :  I N O M   O C H   U T A N F Ö R   S V E R I G E
Effekter och värden
Värden DISKONTERADE och inkluderar eventuella skattefaktorer.
Kalkylperiod 2007-2067
STAN-nummer UA: 173
STAN-nummer JA: 172 Totalt Väg

Effekter Effekter Differens Effekter Effekter Differens
JA UA UA-JA JA UA UA-JA

TRAFIK- OCH TRANSPORTARBETSUPPGIFTER
Trafikarbete, milj fkm 4205.53 4205.388 -0.14258 2819.89 2824.96 5.07007
 | Inom Sverige 3081.969 3083.967 1.99781 2208.264 2216.318 8.05347
 | Utanför Sverige 1123.564 1121.428 -2.13648 611.6295 608.6458 -2.98364
Transportarbete, milj tonkm 635535.8 635391.1 -144.75 40794.89 40900.66 105.7734
 | Inom Sverige 88703.41 88661.08 -42.3359 28344.22 28511.89 167.6719
 | Utanför Sverige 546832.8 546731.1 -101.687 12450.69 12388.79 -61.8935

PRODUCENTÖVERSKOTT

BUDGETEFFEKTER  (INOM SVERIGE ENBART)
Skatteeffekter, MSEK 955042.5 955076.4 33.84863 732093.7 733370.6 1276.939
 | Skatter   *(skf2-1) 79 070 78 935 -135 61 764 61678.04 -86.4186
 | Övriga infrastrukturavgifter *(skf2-1) 91.30901 95.11717 3.808157 0 0 0
Transportkostnader   *(skf1+skf2-1) 875881.1 876046.3 165.1898 670 329 671692.6 1363.358

KONSUMENTÖVERSKOTT
Varuägareffekter, MSEK
 | Inom Sverige 827508.4 826489.4 -1019
 | | Operativa länkkostnader 568492.1 568050.1 -441.999 493843.6 494476.6 633.0592
 | | Kvalitativa länkkostnader 174864.7 174877.9 13.19443 95974.25 96119.9 145.6531
 | | Operativa omlastningskostnader 0 0 0
 | | Kvalitativa omlastningskostnader 0 0 0
 | | Operativa länkkostnader, hamnar o flygplatser 84151.53 83561.34 -590.193
 | | Kvalitativa länkkostnader, hamnar o flygplatser 0 0 0
 | Utanför Sverige 492095.2 491632.3 -462.833
 | | Operativa länkkostnader 217131.6 216632.5 -499.13 147799.2 146966.7 -832.56
 | | Kvalitativa länkkostnader 195424.8 195809.7 384.9249 32884.63 32857.76 -26.8708
 | | Operativa omlastningskostnader 0 0 0
 | | Kvalitativa omlastningskostnader 0 0 0
 | | Operativa länkkostnader, hamnar o flygplatser 79538.75 79190.12 -348.628
 | | Kvalitativa länkkostnader, hamnar o flygplatser 0 0 0

EXTERNA EFFEKTER
Luftföroreningar o klimatgaser, mängder
 | Inom Sverige
 | | CO2, kton 2366.553 2372.582 6.029644 1525.861 1533.188 7.326957
 | | NOx, kton 40.43285 40.48785 5.50E-02 18.61945 18.70791 8.85E-02
 | | Kolväten(HC), kton 2.803295 2.803679 3.84E-04 1.142021 1.144827 2.81E-03
 | | Partiklar, kton 2.511196 2.509607 -1.59E-03 0.460534 0.461826 1.29E-03
 | | SO2, kton 15.34369 15.31934 -2.43E-02 0.013717 0.013783 6.59E-05
 | Utanför Sverige
 | | CO2, kton 9197.766 9190.541 -7.22504 557.8061 555.085 -2.72108
 | | NOx, kton 244.6956 244.5443 -0.15131 6.73404 6.70119 -3.28E-02
 | | Kolväten(HC), kton 9.775792 9.771133 -4.66E-03 0.212235 0.2112 -1.04E-03
 | | Partiklar, kton 11.75681 11.75171 -5.10E-03 0.097861 0.097383 -4.77E-04
 | | SO2, kton 145.0504 144.955 -9.54E-02 0.005015 0.004991 -2.45E-05
Luftföroreningar o klimatgaser, värden, MSEK
 | Inom Sverige
 | | CO2 69409.12 69585.96 176.8447 44752.31 44967.2 214.8939
 | | NOx 49648.15 49715.68 67.52899 22863.13 22971.75 108.6215
 | | Kolväten(HC) 1770.437 1770.679 0.242752 721.2499 723.0218 1.771872
 | | Partiklar 10866.04 10859.16 -6.87807 1992.749 1998.337 5.588543
 | | SO2 8310.336 8297.149 -13.1872 7.429372 7.465052 0.035681
 | Utanför Sverige
 | | CO2 269763.2 269551.3 -211.905 16360.01 16280.2 -79.8072
 | | NOx 300465.7 300279.9 -185.798 8268.837 8228.5 -40.3369
 | | Kolväten(HC) 6173.956 6171.013 -2.94295 134.0385 133.3846 -0.65386
 | | Partiklar 50872.14 50850.07 -22.0657 423.4468 421.3811 -2.06565
 | | SO2 78561.13 78509.46 -51.6656 2.716383 2.703132 -1.33E-02
Trafikolyckor, antal
 | Inom Sverige
 | | dödade 2.87E-06 2.88E-06 1.05E-08 2.87E-06 2.88E-06 1.05E-08
 | | svårt skadade 7.35E-05 7.38E-05 2.68E-07 7.35E-05 7.38E-05 2.68E-07
 | | lindrigt skadade 0.000454 0.000456 1.66E-06 0.000454 0.000456 1.66E-06
 | | egendomsskador 0 0 0 0 0 0
 | Utanför Sverige
 | | dödade 7.95E-07 7.91E-07 -3.88E-09 7.95E-07 7.91E-07 -3.88E-09
 | | svårt skadade 2.04E-05 2.03E-05 -9.94E-08 2.04E-05 2.03E-05 -9.94E-08
 | | lindrigt skadade 1.26E-04 1.25E-04 -6.14E-07 1.26E-04 1.25E-04 -6.14E-07
 | | egendomsskador 0 0 0 0 0 0
Trafikolyckor, värde,  MSEK 34139.14 34054.51 -84.6288 8975.77 8991.899 16.12918
 | Inom Sverige 23974.85 23882.38 -92.4706 7028.941 7054.567 25.62618
 | | dödade 982.9101 986.4936 3.583503 982.9101 986.4936 3.583503
 | | svårt skadade 4491.741 4508.117 16.37604 4491.741 4508.117 16.37604
 | | lindrigt skadade 1554.289 1559.956 5.666643 1554.289 1559.956 5.666643
 | | egendomsskador 0 0 0 0 0 0
 | | järnvägsolyckor, totalt 16945.91 16827.81 -118.097 0 0 0
 | Utanför Sverige 10164.29 10172.13 7.841883 1946.829 1937.332 -9.497
 | | dödade 272.2399 270.9119 -1.32804 272.2399 270.9119 -1.32804
 | | svårt skadade 1244.093 1238.024 -6.06892 1244.093 1238.024 -6.06892
 | | lindrigt skadade 430.4967 428.3966 -2.10004 430.4967 428.3966 -2.10004
 | | egendomsskador 0 0 0 0 0 0
 | | järnvägsolyckor, totalt 8217.463 8234.802 17.33888 0 0 0
Slitage/deformation, värde,  MSEK 5298.701 5310.596 11.89534 5128.566 5140.213 11.64769
 | Inom Sverige 3831.828 3849.679 17.8512 3717.395 3735.927 18.53164
 | Utanför Sverige 1466.873 1460.917 -5.95586 1411.17 1404.286 -6.88395

DoU OCH REINVESTERINGAR, MSEK 0 2542.842 2542.842
DoU 0 1495.79 1495.79
Reinvesteringar
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7.3 Bilaga C   Exempel på data i en s k R-fil från Samkalk

Resultat av effektberäkning Mängder Kostnader
    R140-Palt - Regional prognoskörning          ========  PALT  =========Landsb Landsb Tätort Tätort Landsb Landsb Tätort Tätort
    2010-06-15 08:23 Sum Länk Nod Länk Nod per år Länk Nod Länk Nod per år
TRAFIKARBETE 11280.47 1224.871 Mfkm
RESTID 127.3574 4.46455 22.99063 1.41607 Mftim 20525.27 687.3845 3502.538 214.4013 Mkr
  Godsvärde 551.7998 11.70885 53.09852 2.91057 Mkr
FORDONSKOSTNADER O UTSLÄPP
  Fordonskostnader
    Bensin 419076.2 7675.003 49716 2946.402 1000 liter 1764.311 32.31176 209.3044 12.40435 Mkr
    Diesel 339936.1 9795.439 19864.46 2362.783 1000 liter 1502.733 42.69291 91.3051 10.44963 Mkr
    Övriga fordonskostnader 13323.29 412.4946 1244.829 175.3428 Mkr
  Utsläpp
    Kväveoxider 3302.616 105.2604 221.1348 23.39106 ton 247.6962 7.89453 18.61835 1.98415 Mkr
    Kolväten 1519.065 5.26385 192.3019 2.02571 ton 57.72448 0.20003 10.44096 0.11521 Mkr
    Partiklar 58.60236 1.78662 5.4089 0.7723 ton 15.29903 2.45845 Mkr
    Koldioxid 1852.458 42.99342 167.7855 12.95498 kton 2778.687 64.49014 251.6782 19.43247 Mkr
    Svaveldioxid 29.40546 0.59208 3.1815 0.20633 ton 0.73514 0.0148 0.30861 0.02001 Mkr
TRAFIKSÄKERHET
  Motorfordon
    Olyckor 3406.207 717.5526 594.4482 231.9264 st 5484.211 1099.8 412.1953 218.6573 Mkr
    Dödade och svårt skadade 500.0552 112.3932 34.96379 22.57705 pers
    Lindrigt skadade 1465.239 282.9205 180.1991 66.74901 pers
    Egendomsskador 2077.512 474.9498 437.9351 169.2878 st
  Fotgängare
    Olyckor 41.67005 12.15407 38.91814 20.55864 st 261.9805 89.95931 108.2289 60.9167 Mkr
    Dödade och svårt skadade 21.2984 7.53747 11.3966 6.10773 pers
    Lindrigt skadade 19.22731 4.27345 25.58903 12.48233 pers
  Cykel
    Olyckor 58.29557 68.04295 38.91814 73.45357 st 238.1603 214.7803 54.71859 134.6369 Mkr
    Dödade och svårt skadade 21.4888 19.56117 5.70484 15.36242 pers
    Lindrigt skadade 31.13896 40.19219 25.64216 43.72381 pers
   Viltolyckor
    Olyckor 5690.418 st 339.9972 Mkr
    Dödade och svårt skadade 25.44774 pers
    Lindrigt skadade 175.9061 pers
    Egendomsskador 5532.161 st
DRIFT OCH UNDERHÅLL
  Drift och underhållskostnader 1846.534 264.6579 Mkr



7.4  Bilaga D   Exempel på förseningsmodellering för tåg från
Trafikverket
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7.5  Bilaga E   Exempel på bristande transparens i Samkalk

I Samkalk skulle det ex vis underlätta förståelsen med en förklaring till hur resultat som
i Tabell E.1 nedan hänger ihop (från en s k SK-fil från Samkalk). I exemplet minskar
drivmedelsskatterna, som torde utgöra en stor del av reskostnaderna med bil, med hela
46 MSEK per år för personbilstrafik men trots detta ökar reskostnaderna med 1.7 MSEK
per år.

Tabell E.1 Extrakt från Samkalk-resultat i en SK-fil för utredning avseende dubbelspår på
Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall c:a år 2008.

Som möjlig förklaring har det framförts att om personbilstrafiken minskar till följd av
överflyttning så minskar drivmedelsskatten för den minskade trafiken men
reskostnaden behöver inte minska. Den senare minskar bara om åtgärden medför
ändrade avstånd och/eller körtider. Men efter komplettering av Tabell E.1 framgår att
såväl avstånd som restid minskar i det här fallet. Det borde vara fullt möjligt att härleda
den bakomliggande beräkningen till detta resultat. En möjlig förklaring kan vara att
momsen inte ingår i reskostnaderna i konsumentöverskottet vilket i så fall leder till en
underskattning av nyttan i ovanstående exempel och (sannolikt) omvändningen för det
fall att trafikarbetet ökar.

Motsvarande resultat från Samkalk år 2017 visas i Tabell E.2. Det är samma tecken på
förändringen men fortfarande är minskade drivmedelsskatterna mångfalt större än
minskade reskostnader!



Tabell E.2 Motsvarande resultat från Samkalk 2017 med till synes ologiska förhållanden på
effekterna.
Resultat prognosår
N A T I O N E L L   O C H   R E G I O N A L   T R A F I K
Effekter och värden Pb
Kalkylperiod 2020-2079 Effekter Effekter Differens

JA UA UA-JA
BUDGETEFFEKTER
Drivmedelsskatt för vägtrafik, MSEK per ar 28118.67 28072.83 -47.93

KONSUMENTOVERSKOTT
Restider, Mh per ar -0.12
Reskostnader, MSEK per ar -9.61
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