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Inledning
Denna exempelanalys syftar till att ge en fullständig beskrivning av en
kostnadsnyttokalkyl utförd i Samgodsmodellens version 1.2. Analysen är gjord i basår
2017, men tillvägagångsättet går även att tillämpa för analyser i prognosåret 2040. Det
här är Trafikverkets rekommendation för kostnadsnyttokalkyler med Samgodsmodellen
1.2. Vid eventuella frågor kontakta GTM-gruppen vid Trafikverkets avdelning
Expertcenter.

Obs!
Det här är en uppdaterad PM-version där vissa delar har rättats till från tidigare
version publicerad 2020-06-15.
Ett område gäller trafikarbetet för färjor. Samgodsmodellen v 1.2 anger trafikarbetet
för fordonen på färjorna i hänvisad utdatatabell. Denna information känner flera
användare till och har korrigerat för. Genom denna publicering sker ett förtydligande
om hur detta bör korrigeras i Samgodsmodellens utdata, se sid 14 och 15.
Ett annat gäller det Excellark ”GodsCBA Samgods” som har distribuerats som mall
för att slutföra en CBA-kalkyl med Samgodsmodellen. Här berör korrigeringen
skattningar för luftföroreningar och CO2 samt diskontering. Det räkneexempel som
avslutar denna PM inkluderar nämnda korrigeringar.

Analysbeskrivning
Samgods 1.2 är en deterministisk kostnadsminimerande nationell godsmodell, som
minimerar total årlig logistikkostnad genom att justera sändningsstorlek, val av
transportkedja, användning av terminaler, fordon och lastfaktorer. Modellen tar fram
trafikarbete, transportarbete, volymflöden i ton och kostnader för alla delar i en
logistikkedja1. Det är kostnadsskillnader mellan jämförelsealternativet och
utredningsalternativet som utgör grunden för beräkningar av nyttan av en åtgärd och
trafikförändringar för beräkningen av de externa effekterna. Båda dessa estimat tas fram
av Samgodsmodellen i denna metodik.
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I det här exemplet analyseras en ändrad undervägskostnad för tågtrafik.
Samgodsmodellen kan dock användas till kalkyler på precis samma sätt för andra
åtgärder. T.ex. kan en åtgärd som innehåller en infrastrukturinvestering eller en
hastighetsförändring i nätverket analyseras. Om åtgärden påverkar logistikkostnaderna i
Samgodsmodellen, så går det ta fram en CBA.
Det finns analyser där Samgodsmodellen inte ger tillförlitliga resultat. Det kan vara när
åtgärden har små effekter relativt modellens storlek eller att åtgärden bedöms ha så stora
effekter att modellens antagande om konstant handelsmönster bedöms vara orealistiskt.
Denna PM ger en inblick i hur du kan skapa och analysera data för att bedöma
analysresultaten. För en beskrivning av vilka kostnadsposter som ingår i modellen, se
”Method Report - Logistics Model in the Swedish National Freight Model System” som

Exklusive kostnader för skador på eller förluster av godset under transport eller
kostnader för att varor inte finns i lager (stockout costs).
1
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du hittar tillsammans med andra rapporter på Samgods hemsida
www.trafikverket.se/samgods.
För att beskriva metoden skapar vi ett scenario för en åtgärd i transportsystemet.
Scenariot körs i Samgodsmodellens CBA-applikation, vi granskar utdata och gör en
kalkyl av resultaten. Åtgärden för med sig lägre tids- och avståndsberoende kostnader
med 10 procent för Samgodsmodellens alla tågtyper, se tabell 1. Investeringskostnaden
beräknas till 3 000 miljoner och drift- och underhållskostnaden till 100 miljoner.
Åtgärden har inga effekter för persontrafiken.
Tabell 1
Justerade tids- (HOURS_COST) och avståndsoberoende (KM_COST)
kostnader i Samgods basår 2017

DESCRIPTIO
Kombi train
Feeder/shunt train
System train STAX 22.5
System train STAX 25
System train STAX 30
Wagon load train (short)
Wagon load train (medium)
Wagon load train (long)
Combi train (XL 750 m 201L)
System train STAX 22,5 (XL 750
m 204L)
Wagonload train (XL 750 m)

LABEL KM_COST HOURS_COST KM_COST* HOURS_COST*
KOMBI
12,1
3665,5
10,9
3298,9
FEEDV
8,1
3481,1
7,3
3133,0
SYS22
16,0
3719,0
14,4
3347,1
SYS25
18,7
3805,5
16,8
3424,9
SYS30
100,6
6471,8
90,5
5824,6
WG550
12,6
3772,5
11,4
3395,2
WG750
14,5
3967,1
13,0
3570,4
WG950
14,5
3967,1
13,0
3570,4
KOMXL
13,9
3839,6
12,5
3455,7
SYSXL
WGEXL

19,1
14,5

3904,5
3967,1

17,2
13,0

3514,0
3570,4

*Kostnader i Utredningsalternativet

För att underlätta kalkylen tillhandahåller Trafikverket ett förprogrammerat
kalkylverktyg för CBA och Samgods i en utvecklingsversion. Du hittar mer information
om det verktyget under avsnitt ”Samhällsekonomisk kalkyl” i denna PM.
Användning
Det här är en exempel-PM för de som vill använda Samgodsmodellen för CBA-analyser.
Presenterade data bör inte användas som underlag i andra analyser eller utredningar
med hänvisning till Samgodsmodellens officiella versioner eller prognoser gjorda med
Samgodsmodellen.
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Modellkörning i Samgods
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet att utföra analysen i Samgodsmodellen. Först
ges information om vilka förberedelser som krävs, sen om hur användaren skapar ett
scenario och kör modellen. Slutligen redogörs för hur utdata kan analyseras och hur
CBA-data skapas.
Förberedelser
Installera modellen enligt användarmanualen som finns på Samgods hemsida
www.trafikverket.se/samgods ”User Manual – Samgods version 1.2”. I den får du reda på
system- och licenskrav m.m. men även hur du utför analyser i modellen.
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Den första applikation du använder är ”Installation”, den applikationen körs högst upp
från ”Scenario tree” och gör så att alla scenarios du skapar får samma grundinformation
om var nödvändiga program hittas. Här är det viktigt att du kontrollerar att de sökvägar
som står angivna till katalogerna för python, java och cmd verkligen stämmer med de
sökvägar du har i just din miljö.
När du installerat Samgods 1.2 kör du igenom ditt jämförelsealternativ, i vårt fall
Base2017. Om modellen exekverar utan problem går du vidare och skapar
utredningsalternativet.
Skapa utredningsalternativet
Du skapar scenariot i modellen genom att högerklicka på det scenario som du kommer
att använda som jämförelsealternativ och väljer ”Add child” i droplistan, se bild 1.

Bild 1: Add child
Därefter namnger du ett utredningsalternativ. I det här exemplet använder vi namnet
DecreasedCostRail. Efter att du tryckt retur får du en fråga om du vill lägga till en
beskrivning av scenariot, det är valfritt.

TMALL 0423 PM v 1.0

Du har nu allokerat en plats för utredningsalternativet i scenarioträdet och på
hårddisken. För att bygga upp det nya scenariot behöver du kopiera data från
jämförelsealternativet och ändra kopian för de delar som skiljer mellan scenarierna, i
vårt fall består ändringen av en justerad undervägskostnad för järnvägstrafik.
För att tillverka kopian använd applikationen ”Create the editable files”, se bild 2 nedan.
I App-fönstret markerar du den applikationen, därefter dubbelklickar du på
utredningsalternativet i Scenario-fönstret.
För att rätt kopia ska skapas är det viktigt att kontrollera att textfältet med informationen
”Which scenario do you want to copy as new scenario” har texten ”Base2017” eftersom
det är jämförelsealternativet, se röd markering i bild 2.
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Bild 2: Create the editable files
Efter att applikationen körts har du skapat en kopia av jämförelsealternativet som du kan
ändra i för att skapa ditt utredningsalternativ. Ändringarna gör du med applikationen
”Edit the data”.
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I applikationen ”Edit the data” kan du förändra nätverk, kostnader, avgifter, skatter,
regler för var fordon får framföras etc. Du väljer vilken information som du vill förändra
genom att klicka på ”Edit” på lämpligt alternativ, se bild 3.

Bild 3: Edit the data

Trafikverket

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Petter Hill, Trafikprognoser
Lena Wieweg, Samhällsekonomi

PM
Ärendenummer

Dokumentdatum

2021-05-21
Sidor

7(19)

I exempelanalysen öppnar du filen för ”General Parameters of Vehicle classes [Table]”.
Där byter du ut värden enligt tabell 1 ovan och sparar ändringarna. Efter det kör du
applikationen.
Tips för den mer avancerade användaren!
Om du vill använda andra program än Cube för att modifiera indata kan du gå till den
mapp på hårddisken där scenariot ligger.
I detta fall: ..\Year_2017\Base2017\DecreasedCostRail
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Här finns en databasfil för scenario data ”Scenario_Data.mdb”, som du kan förändra via
programmet MS-Access eller annat program. Efter att du gjort dina ändringar och sparat
kör du applikationen som vanligt från Cube.
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Köra scenariot
Du kör scenariot via applikationen ”Samgods Model”. I den applikationen kan du ställa
in vilka varugrupper du vill använda, om du vill köra hela eller bara delar av modellen,
om du vill dela upp exekveringen över flera processorer för att spara tid etc. Tag för vana
att kontrollera att all scenariospecifik information stämmer, t.ex. årtalet för
transportefterfrågan markerat i bild 4. Normalt tar en körning av Samgodsmodellen
mellan 3-6 timmar.

Bild 4: Samgods model
Analys av utdata
Innan du bestämmer dig för att utföra en CBA behöver du bedöma om Samgodsmodellen
är rätt verktyg för studerad åtgärd.
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Många åtgärder som Trafikverket utför har en alltför liten påverkan på transportsystemet
för att Samgodsmodellen ska ge goda estimat. I dessa fall väljs något av de mindre
omfattande verktygen (t.ex. EVA eller Bansek) eller så görs kanske en kalkyl för hand.
Det finns också åtgärder då det kan vara bättre att försöka omkalibrera
Samgodsmodellen, ett sådant arbete bör utföras i samråd med GTM-gruppen. Du
bedömer om Samgodsmodellen är tillämplig för din analys enklast genom att jämföra
olika storheter mellan jämförelsealternativet och utredningsalternativet, nedan ges
information om var du skapar och hittar dessa data.
I fönstret ”Data” i mapp ”Scenario Outputs\Samgods report\Reports” hittar du flera
tabeller med data som du kan öppna i Cube-verktyget. Ett annat sätt att analysera data är
att använda den utdatabas som skapas på hårdisken där du sparat ditt scenario, i
exempelanalysen ..\Base2017\DecreasedCostRail\Output0_DecreasedCostRail.mdb.
För infrastrukturåtgärder kan det vara extra viktigt att analysera flödesförändringar i
nätverket mellan jämförelsealternativet och utredningsalternativet. De analyserar du
bäst genom att jämföra flöden på kartor. Samgodsmodellen skapar alltid kartunderlag
som går att visualisera i ArcMap för ton och fordonsflöden varje gång som modellen körs.
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Du hittar dessa data och applikation här i exemplet:
..\Year_2017\Base2017\DecreasedCostRail\ABS_GISDecreasedCostRail
För mer detaljerade analyser finns en applikation framtagen som jämför två scenarios,
”Compare Scenarios”. I bild 5 visas hur du kör den applikationen. Du bör kontrollera att
adresserna till jämförelsealternativet på hårddisken stämmer.

Bild 5: Compare scenarios
Utdata från applikationen ”Compare Scenarios” hittas i Data-fönstret i mapp ”Scenario
Outputs\Compare” och du kan precis som tidigare hitta dessa data i accessdatabasen på
hårddisken.
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Compare Scenarios skapar även underlag till kartor som går att visualisera i ArcMap. Du
hittar detta i exemplet här: ..\Base2017\DecreasedCostRail\DIFF_GIS2040_2017
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I bild 6 visas utredningsalternativet i förhållande till jämförelsealternativet som
tonflöden på en karta. Den kartan skapas av applikationen ”Compare Scenarios”. Vi ser
att både väg- och sjöfartstransporter minskar i omfattning och att järnvägstransporter
ökar, vilket är förväntat i scenariot. I ArcMap är det möjligt att markera länkar för att få
ut mer detaljerad information om enskilda flöden.

Bild 6: Differenser av flöden i ton skapad av applikationen Compare scenarios
En analys kan kräva att vissa på förhand kända handelsrelationer påverkas av åtgärden
eller att transportlösningar passerar kända terminaler. För den typen av kontroller
använder du ”Select Link Analysis”-applikationen. Du kan läsa mer om hur du använder
select link i ”User Manual – Samgods version 1.2”.
Efter att du gjort bedömningen att Samgodsmodellen är tillämplig, kan du gå vidare och
skapa data för en CBA.
Skapa CBA-data med Samgodsmodellen
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Du behöver köra CBA-applikationen två gånger. Den första gången kör du applikationen
för jämförelsealternativet, se bild 7. Notera att även sökvägen till jämförelsealternativet
behöver anges och information om vilket scenario som har ASEK-kostnaderna.
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Bild 7: Cost Benefit Analysis - ASEK Values, first run
Den andra gången körs CBA-applikationen för utredningsalternativet. Här anger du
sökvägen till jämförelsealternativet och till scenariot med ASEK-kostnader på samma
sätt som när applikationen kördes för jämförelsealternativet, se Bild 8.
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(Har du tidigare kört CBA-applikationen för jämförelsealternativet med ett lyckat
resultat, stämmer de förtryckta sökvägarna och du behöver inte ändra någonting.)

Bild 8: Cost Benefit Analysis - ASEK Values, second run
När du har kört igenom CBA-applikationen en gång för jämförelsealternativet och en
gång för utredningsalternativet, är det dags att granska utdata från applikationen.
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Granska CBA-data från Samgodsmodellen
Du hittar utdata från CBA-applikationen i datafönstret under Scenario Outputs/CBA
Report/Main Reports.
Rapporten “Logistic Cost Changes used for CBA” är den utdatarapport som beskriver
skillnaden i transportkostnad i CBA-termer mellan jämförelsealternativet och
utredningsalternativet, se bild 9. Du når den rapporten från utredningsalternativet2.
Rapporten i utredningsalternativet beskriver hur kostnadsskillnaden, som utgör nyttan i
kalkylen, beräknas i modellen.
Samgodsmodellen kalibreras genom att justera de logistiska kostnaderna, så att
trafikflöden stämmer mot statistik. Metoden för att beräkna kostnadsskillnaden för
användning i kalkylen är framtagen i syfte att i så hög grad som möjligt kompensera för
att transportkostnaderna påverkas av kalibreringen.
I kalkylrapportens första steg uppmanas användaren att kontrollera flödesdata i
jämförelsealternativet och utredningsalternativet, se tidigare avsnitt för en beskrivning
av detta.
Därefter görs följande beräkningar:
Steg 2: Modellen beräknar total årlig logistikkostnad för jämförelsealternativet i den
kalibrerade modellen. Inrikeshandelns transporter beräknas till 100 procent,
utrikeshandelns till 50 procent och transit tas inte med eftersom den inte utgör någon
samhällsekonomisk nytta i kalkylen.
Steg 3: Modellen gör samma beräkning som i steg 2, men för utredningsalternativet.
Steg 4: En kvot beräknas av summorna från Steg 2 och Steg 3. Om kvoten är 1 innebär
det att jämförelsealternativet och utredningsalternativet har samma systemkostnad. Om
kvoten är under 1 har analyserad åtgärd en kostnadssänkande effekt för
transportsystemet och därmed en nytta.
Steg 5: I det här steget beräknas kostnaden på samma sätt som för 2 och 3 för
jämförelsealternativet med den kalibrerade modellens transportlösning, men med
originalkostnader innan kalibreringen (dvs. med ASEK-värden).
Steg 6: Modellen tar fram motsvarande kostnad som i Steg 5 för utredningsalternativet
genom att multiplicera kostnaden i Steg 5 med kvoten från Steg 4.
Steg 7: I steg 7 görs en subtraktion mellan jämförelsealternativet och
utredningsalternativet för att beräkna kostnadsskillnaden som nytta i kalkylen.
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Se bild 9.

Det skapas en liknande rapport för jämförelsealternativet, men den rapporten utgör
endast indata till utredningsalternativet. Detta beroende mellan scenarios gör att det är
viktigt att CBA-stegen körs i rätt ordning. (I jämförelsealternativets körning av CBAapplikationen ska ”cost differences” visa noll eftersom jämförelsen görs med sig själv.)
2
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Bild 9: Logistics cost changes used for CBA
I applikationen Cost Benefit Analysis - ASEK Values skapas även det trafik- och
transportarbete som kopplas till beräkningen av de externa effekterna i kalkylen. För
jämförelsescenariot ser tabellen ut som i bild 10. Trafikarbetet hittas under kolumn
KM_TOT och transportarbetet under kolumn TKM_TOT. Du hittar denna tabell i
accessdatabasen på den här adressen:
Sökväg: ..\Year_2017\Base2017\Output0_Base2017.mdb

TMALL 0423 PM v 1.0

Tabell: Vehicles_loaded_and_empty_witin_swedish_territory_CBA
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Bild 10: Trafik och transportarbete inom Sverige för jämförelsealternativet
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Du hittar motsvarande tabell för utredningsalternativet på samma sätt i Data-fönstret
under mappen CBA-report\Main Reports se bild 11 och tabell och accessdatabas här:
Sökväg: ..\Year_2017\Base2017\DecreasedCostRail\Output0_DecreasedCostRail.mdb
Tabell: Vehicles_loaded_and_empty_witin_Swedish_territory_CBA
Obs! Här behövs en manuell justering göras. Tabell i bild 10 visar trafikarbetet för fordonen på färjorna.
Användaren behöver justera kolumnen KM_TOT för rad 35 till 38 (Road ferry 2500 dwt t.o.m. Rail ferry
5000 dwt). Värden på rad 37 (Road ferry 7500 dwt) sätts till 2469 och värden på rad 38 (Rail ferry 5.000
dwt) till 282. Övriga rader 35 - 36 sätts till noll. I Samgodsmodellen v 1.2 är trafikarbetet för färjor lika i JA
och UA och för 2017 och 2040.
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Bild 11: Trafik och transportarbete inom Sverige för utredningsalternativet

Obs! Här behövs en manuell justering göras. Tabell i bild 11 visar trafikarbetet för fordonen på färjorna.
Användaren behöver därför justera kolumnen KM_TOT för rad 35 till 38 (Road ferry 2500 dwt t.o.m. Rail
ferry 5000 dwt). Värden på rad 37 (Road ferry 7500 dwt) sätt till 2469 och värden på rad 38 (Rail ferry 5.000
dwt) till 282. Övriga rader 35 - 36 sätts till noll. I Samgodsmodellen v 1.2 är trafikarbetet för färjor lika i JA
och UA och för 2017 och 2040.

Samhällsekonomisk kalkyl
För att beräkna samhällsekonomiska effekter baserat på skillnaden mellan två scenarier,
så som beskrivs ovan, finns ett kalkylverktyg för CBA med Samgods i en
Trafikverket

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Petter Hill, Trafikprognoser
Lena Wieweg, Samhällsekonomi

PM
Ärendenummer

Dokumentdatum

2021-05-21
Sidor

16(19)

utvecklingsversion framtagen ”GodsCBA Samgods_2021-04-27”. Modellen använder den
beräknade kostnadsdifferensen, bild 9, samt tabellerna på sidan 14 och 15 ovan som
projektspecifika indata. I kalkylmodellen beräknas därefter samhällsekonomiska effekter
och ett antal beskrivande tabeller redovisas.
Modellen är enkel att använda och består av ett antal flikar enligt tabell 2 nedan.

Tabell 2: Innehåll i ”GodsCBA Samgods_20-06-15”
Flik

Innehåll (åtgärd av användaren markeras med fetstil)

Resultat

Värderade samhällsekonomiska effekter samt redovisning av trafikoch transportarbete, skatter/avgifter och externa effekter. Här anges
också kalkylspecifika förutsättningar (prognosår, kalkylperiod,
trafikstart och byggtid)

Vehicles JA

Lägg in Trafik- och transportarbete per fordonstyp i JA, OBS
genomför de justeringar på rad 35-38 som beskrivs ovan

Vehicles UA

Lägg in Trafik- och transportarbete per fordonstyp i UA, OBS
genomför de justeringar på rad 35-38 som beskrivs ovan

Cost diff

Ange beräknad kostnadsförändring, 1000 kr

Infrakostnader

Ange kostnader för investering, reinvestering och underhåll

Vehicles UA-JA

Beräknas som skillnad mellan Vehicles UA – Vehicles JA

Diskontering

Värderade effekter diskonteras

INDATA_LB_FOKO
INDATA_GT_FOKO

Avstånds- och tidsberoende fordonskostnader per fordonstyp baserat
på ”Indata fordonskostnader Samgods3”. Uppdateras av användaren
om analysen baseras på skillnader i indata för fordonskostnader

INDATA_SJÖ
INDATA _LB_EXT
INDATA_GT_EXT

Sammanställning av externa kostnader; luftföroreningar, CO2, olyckor,
buller och infrastrukturslitage baserat på Basprognosscenario B och
ASEK 7

Lastbilsberäkningar
TMALL 0423 PM v 1.0

Fartygsberäkningar

Beräkning av skatter och externa effekter

Godstågsberäkningar
Emissionsfaktorer

3

Emissionsfaktorer enligt Basprognosscenario B och ASEK 7

En excelmodell med samtliga fordonskostnadskostnader i Samgods
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Här beskrivs den praktiska hanteringen för att genomföra en samhällsekonomisk kalkyl
baserat på skillnaden mellan två Samgodsscenarier.
Om någon del av tids- och/eller avståndsberoende kostnader för de fordon som används
i Samgods förändras mellan JA och UA ska de grönmarkerade flikarna
”INDATA_LB_FOKO” (lastbil) , ”INDATA_GT_FOKO” (godståg) samt ”INDATA_SJÖ”
(fartyg) uppdateras.
För att beräkna dessa nya fordonskostnadsindata bör modellen ”Indata
fordonskostnader Samgods” användas, som tillhandahålls som en utvecklingsversion.
Anledningen till att indata måste justeras är att förändringar av vissa variabler påverkar
storleken på kalkylposten ”Budgeteffekter” (drivmedelsskatt och banavgifter) i den
samhällsekonomiska kalkylen. Förutom den rent kalkyltekniska aspekten är
dokumentation av analysförutsättningar viktig.
Om analysen istället baseras på samma fordonskostnadsdata i båda scenarierna behövs
ingen åtgärd av fordonskostnadsflikarna göras.
Därefter görs följande:
1.

Kopiera in tabellerna
”Vehicles_loaded_and_empty_witin_swedish_territory_CBA” som presenteras
på sid 14 och 15 ovan i flikarna ”Vehicles_JA” samt ”Vehicles UA” 4

2. Ange den beräknade kostnadsförändringen i flik ”Cost_diff”, se step 7 i bild 9 på
sid 13.

Cost differenses

477879 kSEK

3. I fliken ”Resultat” anges följande
Parameter
Prognosår
Trafikstart
Kalkylperiod, år
Byggtid år

Värde
2017 Ange
2020 Ange
60 Ange
2 Ange om infrastrukturkostnader beräknas

Om analysen avser en långsiktig lönsamhetsbedömning med prognosår 2040 ska
trafikstarten (diskonteringsåret) alltid vara 2025.
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4. Infrastrukturkostnader
Byggtid behöver bara anges enbart i de fall en total samhällsekonomisk kalkyl inklusive
infrastrukturkostnader ska göras. I dessa fall anges investeringskostnader samt
kostnader för reinvesteringar och underhåll i fliken ”Infrakostnader”. Denna flik har ett
identiskt utseende med motsvarande i modellen Bansek och i användarhandledningen
för Bansek avsnitt 2.65 finns en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet.

4
5

JA står för jämförelsealternativet och UA står för utredningsalternativet
Användarhandledning Bansek 2020-06-15 www.trafikverket.se/
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Resultat
I fliken ”Resultat” redovisas samhällsekonomiska effekter för prognosår, trafikstartsår
samt nuvärdesberäknade i miljoner kronor. Förutom samhällsekonomiska effekter
redovisas ett antal tabeller med trafik- och transportarbete samt övriga kvantifierade och
värderade effekter.
I tabell 3 visas den samhällsekonomiska kalkylen som ovan beskrivna analys (10 %
sänkta fordonskostnader för godståg) innebär. I tabell 4 visas förändrade
utsläppsmängder och luftföroreningar och CO2. Vilka tabeller i övrigt som väljs för
redovisning kan avgöras från fall till fall.
Tabell 3: Den samhällsekonomiska kalkylen
Kalkylsammanställning, miljoner kronor
Investeringskostnad
Kostnader för underhåll
Kostnad för reinvestering
Budgeteffekter
Drivmedelsskatt
Banavgifter
Effekter för godskunder
Transportkostnader alla transportslag
Externa effekter
Luftföroreningar o klimatgaser
Trafikolyckor
Infrastruktur
Buller
SUMMA effekter
Nettoresultat
Nettonuvärdeskvot

Öppningsår

Nuvärde
-4 107
-3 356
0

-32
36

-1 116
2 047

504

18 956

20
16
-35
17
526

2 549
821
-1 298
1 225
19 828
15 721
2,11

De infrastrukturkostnader som antagits är de som nämns inledningsvis, det vill säga en
investeringskostnad på 3 000 miljoner kronor fördelat på 2 års byggtid samt ökade
underhållskostnader med 100 miljoner kronor per år under kalkylperioden. I de
samhällsekonomiska infrastrukturkostnaderna i tabell 3 ovan har dessa justerats med
skattefaktorn och diskonterats till nuvärden.
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I de fall det finns persontrafikeffekter av de studerade åtgärderna ska Samgodsresultaten
ovan läggas samman med dessa. Persontrafikeffekterna beräknas antingen i
SampersSamkalk eller Bansek. Denna sammanslagning av person- och godstrafikeffekter
görs manuellt.
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Förändrade utsläppsmängder ton UA-JA prognosår
Trafikslag
Lastbil
Godståg
Fartyg
SUMMA

Nox
-51
5
-3
-49

2017
PM avgas
-1
0
-64
-65

PM slitage
-5
0
0
-5

CO2
-10 575
844
-8 155
-17 886

I kalkylverktyget görs en automatisk anpassning av beräknade utsläppsförändringar
beroende på aktuellt prognosår.
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Förutom de resultat som presenteras I tabell 3 och 4 finns ett flertal tabeller i flik
“Resultat” där trafik- och transportarbete samt beräkningar av externa kostnader per
fordonstyp redovisas.
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