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1 Sammanfattning 
 

Syftet med rapporten är att beskriva effekter av en banavgiftshöjning som inbringar 

totalt 22,8 miljarder kronor under planperioden 2014–2025. Effekter beskrivs för olika 

marknadssegment inom transportsystemet samt på en aggregerad nivå för samhället 

som helhet.  

Metodmässigt har en tidigare använd modell anpassad för effektbedömningar av 

banavgiftsförändringar (EBBA-modellen) använts. En uppdatering av 

marginalkostnader och internaliseringsgrad på väg och järnväg har genomförts. 

Marginalkostnaden för trafikens externa effekter är den påverkan på det övriga 

samhället som en brukare ger upphov till, men som inte utgör en kostnad för brukaren 

själv. Vanligtvis är dessa relaterade till infrastruktur, luftföroreningar, olyckor, buller 

och trängsel/knapphet. Att avgiftsbelägga (internalisera) brukandet i nivå med dess 

externa kostnader (marginalkostnadsprissättning) över alla trafikslag resulterar i ett för 

samhället effektivt konsumtions- och produktionsmönster och ökar välfärden.  

Enligt nationalekonomisk teori påverkar inte näringslivets ökade transportkostnader 

Sveriges långsiktiga konkurrenskraft då Sverige har en rörlig växelkurs.  

Tabell 1 visar att inget trafikslag i dag når en internaliseringsgrad på det för välfärden 

eftersträvansvärda ett. Med banavgifter som ökar till cirka 2,3 alternativt drygt 2,5 

miljarder år 2025 förändras internaliseringsgraden (exklusive knapphet) för järnvägens 

persontrafik till 0,7–1,2 och för järnvägens godstrafik till 0,6–0,8 beroende på 

avgiftsnivå och avgiftsstruktur. 

 
Tabell 1. Externa marginalkostnader (exklusive trängsel/knapphet), rörliga skatter och avgifter 
samt internaliseringsgrad (2014) 
 

Internaliseringsgrad 2014 
Person Gods 

Väg Järnväg Väg Järnväg  

(1) Externa kostnader, kr/fkm respektive tågkm 0,6 8,9 4,6 32,1 

(2) Avgifter o skatter, kr/fkm respektive tågkm 0,4 7,4 2,0 9,2 

Internaliseringsgrad (= 2/1) 0,8 0,8 0,4 0,3 

 
Prissättning av transportinfrastruktur är ett viktigt styrmedel, både vad gäller total 

trafik- och transportvolym och fördelning mellan trafikslag och dess olika fordon samt 

fördelning i tid och rum. I dessa analyser har dock inte en differentierad avgiftsstruktur 

använts. Modellen fångar dessutom endast kostnads- och efterfrågeeffekter i ett 

kortsiktigt perspektiv.  

Trots att någon nytta i form av ökad effektivitet (längre tåg, ökad lastfaktor med mera) 

samt att nyttan av minskad knapphet inte beräknats är en försiktig tolkning av det 

samhällsekonomiska resultatet att avgiftsökningen riskerar att minska den 

samhällsekonomiska välfärden. En viktig förklaring till detta har att göra med de icke-
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internaliserade externa effekterna på väg som uppstår då godstransporter flyttar från 

järnväg.  

Avgifternas andel av fordonskostnaderna ökar för godstrafiken från 11 procent 2014 till 

i genomsnitt 23–30 procent år 2025 beroende på avgiftsalternativ. Malmtågens andel 

förväntas bli 31–50 procent. För persontrafiken sker en ökning från 8 procent 2014 till i 

genomsnitt 6–10 procent 2025 beroende på avgiftsalternativ. För pendeltågen 

förväntas avgifternas andel av fordonskostnaden bli 4–9 procent. 

Banavgiftsuttag och förändrat transportarbete för person- respektive godstrafik i de 

analyserade avgiftsalternativen framgår av tabell 2. 

 

Tabell 2. Uttag av banavgifter (mnkr) och förändrat transportarbete inom parentes 
 
  2014 2025a 2025b 2025c 

Persontrafik 817 961 (+ 0 %) 1 325 (- 1 %) 760 (+ 1 %) 

Godstrafik    420 1 596 (- 8 %) 1 231 (- 5 %) 1 535 (- 7 %) 
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2 Inledning 
 

2.1 Bakgrund 

 

Den 21 mars 2013 uppdrog regeringen åt Trafikverket att uppdatera och kvalitetssäkra 

vissa uppgifter som låg till grund för rapporten Höjda banavgifter och deras effekter i 

ett trafikslagsövergripande perspektiv1 (N2013/1618/TE). Uppdateringen redovisas i 

denna rapport som utgör en bilaga till Trafikverkets rapport Banavgifter för ökad kund- 

och samhällsnytta, delredovisning III.  

I uppdraget ligger att uppdatera exempelvis trafikprognoser och kostnadsberäkningar 

samt att ta hänsyn till beslutade insatser av betydelse inom såväl transportområdet 

som andra områden. 

 

2.2 Syfte 

 

I denna rapport analyseras effekterna i transportsystemet och för samhället som 

helhet av en höjning av banavgifterna till i genomsnitt 1,9 miljarder kronor per år under 

åren 2014–2025. Analysen är trafikslagsövergripande, framförallt vad gäller kopplingen 

mellan järnväg och väg. Men även införandet av svaveldirektivets (2012/33/EU)2 

bestämmelser om vilken svavelhalt vissa bränslen får innehålla påverkar resultatet. 

Strängare regler gäller för bland annat Östersjön från och med 2015 och innebär ökade 

kostnader för sjöfarten. 

Effekter beskrivs för olika marknadssegment inom transportsystemet samt på en 

aggregerad nivå för samhället som helhet.  

 

2.3 Metod 

 

För att beskriva effekterna av höjda banavgifter mellan åren 2014–2025 används en 

tidigare utvecklad modell, benämnd EBBA. Modellen brukar användas för att beskriva 

effekterna av avgiftshöjningar enligt varje års utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen. 

Den metod som modellen bygger på beskrivs kortfattat nedan. 

Analysen tar inte hänsyn till den avgiftsstruktur som föreslås i delredovisning III på 

annat sätt än att ett analysalternativ (alternativ b) bygger på ett betydande uttag av 

tågkilometerrelaterade avgifter. 

                                                           
1
  Trafikverket. Publikation 2011:80 

2
 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/33/EU av den 21 november 2012 om 

ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen. 
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I delredovisning III aviserar Trafikverket uttag av banavgifter enligt tabell 3. 

 
Tabell 3. Intäkter av banavgifter per år (miljoner kronor i 2013 års prisnivå) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Summa 

1 240 1 380 1 510 1 630 1 750 1 870 1 980 2 090 2 200 2 300 2 390 2 460 22 800 

 
För att begränsa antalet analyser av vad ett sådant uttag kan innebära har tre 

avgiftsalternativ analyserats för år 2025: 

a) full internalisering av marginalkostnader med undantag för buller 

b) full internalisering med undantag för buller men med kostnadsfördelning mellan 

spår- och tåglägesavgift 

c) full internalisering med undantag för buller och olyckor. 

Alternativ a och b beräknas ge intäkter på drygt 2,5 miljarder kronor år 2025, vilket 

alltså är något mer än riktnivån i tabell 3. Alternativ c ger knappt 2,3 miljarder kronor 

och indikerar att avgifter behöver räknas upp för att riktnivån ska nås. Som framgår av 

avsnitt 6.5 i delredovisning III förutsätter uppräknade avgifter analyser som visar att 

det eller de segment som berörs av uppräknade avgifter kan bära dessa.  

I samtliga alternativ ingår övriga (ej marginalkostnadsbaserade) avgifter i form av 

passageavgiften för godståg på Öresundsförbindelsen med drygt 30 miljoner kronor år 

2025.  

Observera att siffror i samtliga tabeller är avrundade. Det kan därför förekomma att 

summeringar skiljer sig något åt mellan olika rader och olika tabeller. 

 
EBBA 

 

EBBA (som står för EffektBeräkning av BanAvgifter) är en excelmodell som utvecklades 

under 2009 av WSP Analys & Strategi på uppdrag av dåvarande Banverket. Det 

huvudsakliga syftet med modellen är att, givet en viss trafikstruktur samt resande- och 

godsvolymer, beskriva ekonomiska konsekvenser av olika nivåer och principer för uttag 

av banavgifter. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i första hand med avseende på 

järnvägstrafikens marknadssegment, med en relativt detaljerad geografisk fördelning. I 

modellen kan även beräkningar av volymförändringar göras.  

Den trafikstruktur samt resande- och godsvolymer som används i modellen består av 

Trafikverkets prognoser för persontrafik (Samkalk linjetabell) och godstrafik (Bangods) 

avseende år 20303.   

                                                           
3
 Det är samma prognoser som använts i åtgärdsplaneringen 2014–2025. 
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Beräkning av volymförändringar som görs i modellen sker med hjälp av pris- och 

transportkostnadselasticiteter enligt samma metod som Trafikverket använder för 

samhällsekonomiska kalkyler av mindre infrastrukturinvesteringar. De priselasticiteter 

som används är linjespecifika och beror av medelreslängden på respektive linje  

(se tabell 4).  

Tabell 4. Priselasticiteter för persontransporter 
 

Nationella tjänsteresor 

 

Nationella privatresor 

 

Regionala 

tjänsteresor 

Regionala 

privatresor 

 - 0,3 - (0,0013*reslängd)   - 0,3 - (0,0005*reslängd)   - 0,18   - 0,4 

 
 

Elasticiteterna för godstrafikens transportkostnader är hämtade från Samgods och är 

olika beroende på tågtyp (se tabell 5).  

Tabell 5. Transportkostnadselasticiteter för godstransporter 
 

Vagnslasttåg Kombitåg Systemtåg inkl. malm 

- 0,8  - 0,6  - 0,1  

 
De indata som behövs för att kunna beräkna samhällsekonomiska effekter av de 

volymförändringar som de analyserade avgifterna innebär, är hämtade från 

Trafikverkets effektkataloger och ASEK 54 (Trafikverket 2012c). De marginalkostnader 

som används bygger på ASEK:s rekommendationer och finns beskrivna i avsnitt 3.2. 

Modellen beskriver kostnads- och efterfrågeeffekter i ett statiskt perspektiv. Syftet 

med vissa avgifter är dock att styra trafiken geografiskt, tidsmässigt eller till 

fordonstyper som ger upphov till färre emissioner. För att kunna beräkna sådana 

effekter krävs information om hur utbudet påverkas av banavgifter 

(utbudselasticiteter) samt att nya indata avseende trafikstruktur, resande- och 

godsvolymer tas fram baserat på det nya utbudet.  

Det saknas för närvarande kunskap om hur utbudet förändras vid olika typer av 

banavgifter och det har heller inte varit möjligt att inom ramen för detta projekt skapa 

nya trafik- och volymindata som beaktar sådana utbudsförändringar.  Sammantaget 

innebär det att de effekter som beskrivs med hjälp av modellen utgör en 

”ögonblicksbild” av ekonomiska konsekvenser av förändrade banavgifter.  

                                                           
4
 Arbetsgruppen för SamhällsEkonomiska Kalkyl- och analysmetoder 
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3 Varför banavgifter och hur höga? 
 

Huvudprincipen för uttag av banavgifter är marginalkostnadsprissättning, det vill säga 

avgifter som motsvarar trafikens samhällsekonomiska externa marginalkostnader. 

Formerna för detta behandlas närmare i delredovisning III. 

Någon motsvarande lagstiftning finns inte för prissättning av övrig 

transportinfrastruktur utan endast en allmän transportpolitisk princip. Principen att 

transporter ska prissättas enligt sina samhällsekonomiska kostnader är fastlagd i svensk 

transportpolitik (prop. 2005/06:160) och gäller för hela transportsektorn. Prissättning 

av vägtrafiken sker i huvudsak via bränslebeskattningen som består av energiskatt och 

koldioxidskatt.  

 

3.1  Samhällets kostnad för väg och järnväg 

 

En viktig del av samhällets kostnad för trafik på väg och järnväg utgörs av trafikens 

negativa externa effekter. Huvudprincipen för uttag av banavgifter, det vill säga 

marginalkostnadsprissättning, innebär att avgifterna ska motsvara trafikens 

samhällsekonomiska externa marginalkostnader. 

Marginalkostnaden för trafikens externa effekter är den påverkan på det övriga 

samhället som en brukare ger upphov till, men som inte utgör en kostnad för brukaren 

själv.5 Vanligtvis delas marginalkostnaderna in i följande grupper: 

• infrastrukturrelaterade6 marginalkostnader (drift, underhåll och reinvesteringar)  

• luftföroreningar och koldioxid 

• olyckor 

• buller  

• knapphet/trängsel. 

 
Samtliga marginalkostnader med undantag för koldioxid är i hög utsträckning plats- och 

situationsspecifika. Dessutom är många av marginalkostnaderna beroende av 

fordonsegenskaper. Trots detta finns, i samband med mer generella analyser, ett 

behov av att använda genomsnittliga beräkningar av externa marginalkostnader.  

För att presentera marginalkostnader, som i verkligheten är kraftigt differentierade, i 

genomsnittliga värden per trafikslag krävs att underlaget för de genomsnittliga 

                                                           
5
 I trafiksammanhang är de externa effekterna oftast negativa, det vill säga att betrakta som 

kostnader för samhället. Även positiva externa effekter kan förekomma. Den följande texten 
fokuserar dock på de negativa effekterna eftersom dessa är de mest relevanta i 
trafiksammanhang. 
6
 Benämns ibland slitage- och deformationskostnader. 
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beräkningarna är representativt och att de genomsnittliga siffrorna tolkas med en viss 

försiktighet.  

För att prissättningen ska fungera som ett effektivt styrmedel, och inte enbart som ett 

finansieringsinstrument, krävs att uttaget av skatter och avgifter så långt det är möjligt 

differentieras och anpassas till den aktuella trafik- och störningssituationen.  

En genomgång av forskning på området visar att de skattade monetära värderingarna 

varierar ganska mycket mellan olika studier. I vissa fall är det till och med så att det inte 

finns någon monetär värdering av samhällsekonomiska externa marginalkostnader. För 

järnväg saknas i detta sammanhang skattningar av genomsnittlig marginalkostnad för 

knapphet (knapphet på spåret, på tågen och vid tilldelning av tåglägen).7 (Se också 

diskussion om marginalkostnad för drift i 2.2.1 i delredovisning III). 

Med tanke på den kapacitetsbrist som finns i järnvägssystemet på vissa stråk under 

vissa tider är avsaknaden av skattad marginalkostnad för knapphet ett problem. För 

vägtrafik saknas på motsvarande sätt beräkningar av marginalkostnaden för trängsel i 

trafiken. Det är alltså ofrånkomligt att den sifferbaserade analysen i denna rapport 

måste göras under viss osäkerhet. 

Eftersom de negativa externa effekterna inte utgör en kostnad för brukaren tar denne 

inte hänsyn till dem vid privat- eller företagsekonomiska kostnadskalkyler. 

Trafikarbetet kan därför, ur samhällets synvinkel, vara för omfattande eller ha en 

felaktig sammansättning. 

De för välfärden ineffektiva produktions- och konsumtionsmönster som följer av 

förekomsten av externa effekter kan alltså korrigeras genom att brukandet som 

orsakar negativa externa effekter avgiftsbeläggs eller beskattas i samma utsträckning 

som det ger upphov till marginella externa effekter. Om den externa kostnaden 

prissätts med hjälp av avgifter och skatter kommer brukaren att internalisera 

kostnaden i sin privat- eller företagsekonomiska kalkyl. 

Ett mått som ofta används när internalisering av externa effekter diskuteras är den så 

kallade internaliseringsgraden. Denna beräknas genom att man ställer de korrigerande 

skatterna eller avgifterna i relation till kostnaden för den externa effekten (på så sätt 

att kvoten mellan skatter/avgifter och marginalkostnader beräknas). I 

internaliseringsgraden ska enbart de externa effekter som varierar med produktions- 

eller konsumtionsvolym ingå. På motsvarande sätt inkluderas endast de avgifter eller 

skatter som varierar med produktions- eller konsumtionsvolym. 

För att uppnå ett effektivt nyttjande av infrastrukturen ska internaliseringsgraden vara 

lika med ett. Priset, det vill säga skatterna eller avgifterna, ska alltså sättas lika med 

marginalkostnaden. Ett pris över marginalkostnaden kan innebära en 

samhällsekonomisk förlust till följd av för lågt utnyttjande. Ett pris under 

                                                           
7
 Eventuella positiva systemeffekter av ökat trafikarbete med kollektivtrafik (tåg och buss) i 

form av tätare turer och bättre service i övrigt (den s.k. Mohring-effekten) är heller inte 
värderad. 
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marginalkostnaden leder till att trafikvolymen blir större än den samhällsekonomiskt 

effektiva, vilket resulterar i att välfärden minskar och resurser felallokeras.  

Underprissättning leder till högre kostnader i form av externaliteter (luftföroreningar, 

koldioxidutsläpp, olyckor, buller, infrastrukturslitage, trängsel etc.). En för stor 

trafikvolym leder också till ett överdrivet stort behov av investeringar, drift och 

underhåll till följd av de problem som de stora trafikvolymerna medför. Dessa problem 

kan åtgärdas med korrekt prissättning, vilket normalt sett är en effektiv lösning. 

 

3.2  Marginalkostnader och internaliseringsgrader 

 

Samtliga externa marginalkostnader som används i analysen av förändrade banavgifter 

bygger på rekommendationer som görs av ASEK 5 i Trafikverket (2012c). 

Marginalkostnaderna skiljer sig åt på lång och kort sikt. I tabellerna 6 och 8 redovisas 

de långsiktiga marginalkostnader (år 2025) som använts för effektberäkningen i kapitel 

6. I tabellerna 7 och 9 redovisas de kortsiktiga marginalkostnader (år 2014) som 

använts för beräkningar av de internaliseringsgrader som redovisas i detta avsnitt. 

VTI har regeringens uppdrag att ta fram ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag 

om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Uppdraget omfattar även att beskriva 

geografiska skillnader i kostnader över landet. Dessutom ska andra länders forskning 

om trafikens samhällsekonomiska kostnader granskas i syfte att ta lärdom av olika 

värderingsmetoder framförallt hos angränsande länder inom EU.  Det ingår även att ta 

fram underlag utifrån Sveriges geografiska förutsättningar samt näringslivets totala 

kostnadsbild och konkurrenssituation avseende trafikens samhällsekonomiska 

kostnader. Uppdraget ska redovisas hösten 2014. 

I Trafikverkets uppdrag om banavgifter (N2011/6900/TE) ingår bland annat att beskriva 

kostnadsunderlaget för de avgifter som ska fastställas till ”den kostnad som uppstår 

som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon”. Det torde vara möjligt att 

beakta vissa resultat av VTI:s uppdrag inför slutredovisning av verkets uppdrag om 

banavgifter, våren 2014.  

 

Marginalkostnader vägtrafik 

 

I tabell 6 redovisas de långsiktiga marginalkostnader för vägtrafik som har använts i 

analysen av förändrade banavgifter i kapitel 6. Samtliga komponenter motsvarar den 

reala kostnaden år 2025, men är uttryckta i 2013 års penningvärde.  

Detta innebär att alla kostnader är justerade nominellt och att vissa kostnader 

dessutom är uppräknade realt till 2025 i enlighet med ASEK:s rekommendationer. Det 
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handlar om de kostnader som är skattade med betalningsviljebaserad ansats; olyckor8, 

buller och emissioner.  

Vidare har fördelning av trafikarbete, drivmedelsförbrukning samt emissionsfaktorer 

för år 2030 enligt Trafikverket (2010) använts, vilket bidragit till minskade 

marginalkostnader avseende emissioner jämfört med nuläget.  

 

Tabell 6. Genomsnittliga externa marginalkostnader (kr/fordonskm) vägtrafik år 2025, prisnivå 
2013 
 
Kostnadskomponent Personbil Lastbil med släp

9
 

Genom-
snitt 

Lands-
bygd 

Tätort Genom-
snitt 

Lands-
bygd 

Tätort 

Infrastruktur – drift och 
underhåll 0,02 0,02 0,02 0,41 0,41 0,41 

Olyckor 0,19 0,14 0,26 0,44 0,37 0,65 

Emissioner till luft 0,19 0,16 0,21 1,64 1,28 2,37 

Buller 0,10 0,03 0,20 1,87 0,72 5,23 

Trängsel - - - - - - 

Totalt kr/fordonskm 0,50 0,35 0,69 4,37 2,78 8,66 

 
I tabell 7 redovisas de kortsiktiga marginalkostnader för vägtrafik som har använts för 

att beräkna internaliseringsgraden. Samtliga komponenter avser att motsvara den 

reala kostnaden år 2014, men är uttryckta i 2013 års penningvärde. 

Marginalkostnaderna bygger på Trafikverket (2012b) men är uppdaterade med nya 

kostnadsindexserier samt justerade till 2013 års penningvärde. 

 

Tabell 7. Genomsnittliga externa marginalkostnader vägtrafik år 2014, prisnivå 2013 
 
Kostnadskomponent Enhet, kr per Personbil Lastbil 

Infrastruktur – drift och underhåll Fordonskilometer 0,02 0,41 

Olyckor Fordonskilometer 0,18 0,41 

Emissioner till luft  Fordonskilometer 0,28 2,10 

Buller10 Fordonskilometer 0,09 1,70 

Trängsel - - - 

Totalt  Fordonskilometer 0,57 4,63 

  
  

                                                           
8
 ASEK rekommenderar att endast den del av olyckskostnaden som består av riskvärdering ska 

räknas upp realt, men då vissa förutsättningar för att beräkna denna andel för vägtransporter 
saknats har hela kostnaden räknats upp. 
9
 Lastbil med släp brukar ses som det relevanta substitutet till gods på järnväg. 

10
 Det intervall som redovisas i Trafikverket (2012b) beror på att marginalkostnaden för buller 

varierar med lastbilens hastighet. Här visas dock endast medelvärdet. 
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Marginalkostnader järnvägstrafik 

 

I tabell 8 redovisas de långsiktiga marginalkostnader för järnvägstrafik som har använts 

i analysen i kapitel 6. Samtliga komponenter avser att motsvara den reala kostnaden år 

2025, men är uttryckta i 2013 års penningvärde.  

Detta innebär precis som för vägtrafiken, att alla kostnader är justerade nominellt och 

att vissa miljökostnader (olyckor11, buller samt emissioner) dessutom är uppräknade 

realt till 2025 i enlighet med ASEK:s rekommendationer.  

Vidare har de emissionsfaktorer som anges i ASEK använts men sammanvägningen har 

gjorts utifrån en annan fördelning av fordonstyper. Fördelningen antas spegla 

förhållandet år 2030 och återfinns i Trafikverket (2012d). En framtida fördelning av 

fordonstyper har även påverkat den genomsnittliga kostnaden för buller.  

 

Tabell 8. Genomsnittliga externa marginalkostnader järnvägstrafik år 2025, prisnivå 2013 
 
Kostnadskomponent Enhet, kr per Persontåg Godståg 

Infrastruktur - drift Tågkilometer 0,52 0,52 

Infrastruktur - underhåll Bruttoton-km 0,0095 0,0095 

Infrastruktur - reinvesteringar Bruttoton-km 0,0096 0,0096 

Olyckor Tågkilometer 1,29 1,29 

Emissioner till luft - diesellok Liter 7,72 7,72 

Emissioner till luft - dieselmotorvagn Liter 6,94 6,94 

Buller Tågkilometer 1,08 6,29 

Knapphet - - - 

Totalt  Tågkilometer 7,24 35,13 

 
I tabell 9 redovisas de kortsiktiga marginalkostnader för järnvägstrafik som har använts 

för att beräkna internaliseringsgraden i tabell 11. Samtliga komponenter avser att 

motsvara den reala kostnaden år 2014, men är uttryckta i 2013 års penningvärde. 

Marginalkostnaderna bygger på Trafikverket (2012b) men är uppdaterade med nya 

kostnadsindexserier samt justerade till 2013 års penningvärde. 

  

                                                           
11

 ASEK rekommenderar att endast den del av olyckskostnaden som består av riskvärdering ska 
räknas upp realt. Denna andel har för järnvägstransporter grovt beräknats till cirka 55 procent.  
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Tabell 9. Marginalkostnader järnvägstrafik år 2014, prisnivå 2013 
 
Kostnadskomponent Enhet, kr per Persontåg Godståg 

Infrastruktur - drift Tågkilometer 0,52 0,52 

Infrastruktur - underhåll Bruttoton-km 0,0095 0,0095 

Infrastruktur - reinvesteringar Bruttoton-km 0,0096 0,0096 

Olyckor Tågkilometer 1,23 1,23 

Emissioner till luft - diesellok Liter 8,23 8,23 

Emissioner till luft - dieselmotorvagn Liter 7,97 7,97 

Buller Tågkilometer 2,47 7,03 

Knapphet -   

Totalt  Tågkilometer 8,95 32,09 

 

Skattningarna av de infrastrukturrelaterade marginalkostnaderna baseras på 

information om kostnaden för underhåll av bandelar, och sedermera av flera bandelar 

som slagits samman till kontrakt. Därutöver finns information om trafiken på banan, 

om mängden infrastruktur samt viss information om dess kvalitet. Detta har utgjort 

grunden för att beräkna de kostnader som uppstår då trafiken varierar. Dessutom finns 

information om kostnaderna för genomförda spårbyten och vid vilka tillfällen dessa 

genomförts. Med stöd av beräkningar av trafikbelastning under anläggningarnas 

livsperiod har det varit möjligt att bedöma hur trafiken påverkar också behovet av 

sådana reinvesteringar. 

En vidareutveckling av tidigare analyser av skillnader i slitage mellan olika typer av 

fordon påbörjades av forskare vid KTH för några år sedan (jämför Trafikverkets förslag i 

delredovisning III, avsnitt 6.1).  

En ytterligare möjlighet är att redovisa differentierade marginalkostnader i rumsligt 

hänseende och analysera hur en tillämpning av sådana resultat skulle kunna gå till. Det 

innebär att frångå den nuvarande principen om att ha en genomsnittstaxa för allt 

spårslitage och istället ha en varierad prisbild beroende på anläggningarnas 

beskaffenhet och trafikintensitet (jämför Trafikverkets förslag i delredovisning III, 

avsnitt 6.2).  

 

Internaliseringsgrader 

 

En av de grundläggande transportpolitiska principerna i Sverige utgörs av 

marginalkostnadsprissättning, innebärande att trafikens externa effekter ska 

internaliseras via prissättning med skatter eller avgifter. För järnvägstrafiken är detta 

även formaliserat i form av lagstiftning (järnvägslag 2004:519). 
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Genom marginalkostnadsprissättning kommer trafikanten att möta ett pris som 

motsvarar de externa kostnaderna och dessa kommer då att beaktas på ett 

decentraliserat sätt. Syftet med prissättningen är således att internalisera de externa 

kostnaderna hos marknadens aktörer. I dessa sammanhang används två olika begrepp; 

”internaliseringsgrad” och ”icke-internaliserad kostnad”.  

Internaliseringsgraden är idealt lika med ett (1). Eftersom internaliseringsgraden är en 

kvot mellan två tal som kan vara av mycket olika storlek hos olika trafikslag används 

det kompletterande måttet ”icke-internaliserad kostnad”, i absoluta termer: ”icke-

internaliserad extern kostnad”. 

För att kunna jämföra det senare måttet uttrycks den icke-internaliserade kostnaden i 

en gemensam enhet, oftast kronor per personkilometer (persontrafik) respektive 

kronor per tonkilometer (godstrafik). I avsnitt 5.1 redogörs mer i detalj för detta mått. 

Storleken på externa kostnader och internaliseringsgrad visas i tabellerna 10 och 11. 

Dessa avser nuläget och utgör genomsnitt per trafikslag i alla trafikmiljöer och samtliga 

fordonstyper. I verkligheten varierar i synnerhet de externa marginalkostnaderna både 

geografiskt, i tiden och med fordonstyper. 

I tabell 10 redovisas internaliseringsgrader för vägtrafik baserade på marginalkostnader 

och skatter för år 2014. Beräkningarna bygger på de förutsättningar som presenteras i 

Trafikverket (2012b). Marginalkostnaderna är de som rekommenderas av ASEK 5 på 

kort sikt. De vägskatter som ingår är energi- samt koldioxidskatt. 

Internaliseringsgraderna avser alltså år 2014, vilket innebär att marginalkostnader samt 

skatter och avgifter är uttryckta i 2014 års reala värde men här justerade till 2013 års 

penningvärde. Observera att siffrorna är avrundade.  

 

Tabell 10. Internaliseringsgrad (exkl. trängsel) vägtrafik år 2014, prisnivå 2013 
 

Internaliseringsgrad 2014 

Personbil Tung lastbil med släp
12

 

Genom-
snitt 

Lands-
bygd 

Tätort Genom-
snitt 

Lands-
bygd 

Tätort 

Externa marginalkostnader, 
kr/fordonskilometer 0,57 0,41 0,80 4,63 3,17 8,97 

Skatt, kr/fordonskilometer 0,44 0,42 0,57 1,99 1,79 2,48 

Internaliseringsgrad 0,76 1,02 0,71 0,43 0,56 0,28 

 
Enligt beräkningarna är internaliseringsgraden 0,7–0,8 för personbil och 0,4–0,5 för 

lastbil år 2014. Man bör i sammanhanget komma ihåg att marginalkostnaden för 

trängsel/knapphet inte ingår varför internaliseringsgraderna är överskattade.  

  

                                                           
12

 Det intervall som redovisas i Trafikverket (2012b) beror på att marginalkostnaden för buller 
varierar med lastbilens hastighet. Här visas dock endast medelvärdet. 
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I tabell 11 redovisas internaliseringsgrader för järnvägstrafik baserade på 

marginalkostnader och beslutade banavgifter år 2014. Även dessa beräkningar bygger 

på förutsättningarna som anges i Trafikverket (2012b). Även här avses förhållandena år 

2014, men kostnader och avgifter är justerade till 2013 års prisnivå. 

 

Tabell 11. Internaliseringsgrader (exkl. knapphet) järnvägstrafik år 2014, prisnivå 2013 
 

Internaliseringsgrad 2014 

Persontåg Godståg 

Totalt El Diesel Totalt El  Diesel 

Externa kostnader, kr/tågkilometer 8,95 8,59 14,83 32,09 28,47 73,12 

Banavgifter, kr/tågkilometer 7,40 7,58 4,34 9,18 8,70 14,16 

Internaliseringsgrad 0,83 0,88 0,29 0,29 0,31 0,20 

 
Enligt beräkningarna är internaliseringsgraden 0,8 för persontåg och 0,3 för godståg 

med 2014 års avgifter. Även på järnvägssidan bör man komma ihåg att avsaknaden av 

marginalkostnader för knapphet innebär att internaliseringsgraderna är överskattade 

och med tanke på järnvägens kapacitetsproblem är knapphetskomponenten sannolikt 

inte obetydlig. 

En jämförelse av internaliseringsgraderna mellan trafikslagen visar att 

internaliseringsgraden på järnväg är något högre för persontrafik och något lägre för 

godstrafik än på väg. Inom trafikslagen ligger internaliseringsgraden för persontrafik 

ungefär dubbelt så högt mot godstrafik på vägsidan och ungefär tre gånger så högt mot 

godstrafik på järnvägssidan.  
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4 Banavgifter, transportkostnad och 

konkurrenskraft  
 

Detta kapitel sätter först de svenska banavgifterna i ett europeiskt perspektiv. 

Resonemanget om konkurrenskraft som följer därefter har sitt ursprung i 

nationalekonomisk teori och syftar endast till att kort nämna frågan.  

 

4.1  Svenska banavgifter i ett europeiskt perspektiv 

 

I ett internationellt perspektiv är de svenska banavgifterna låga, vilket framgår av 

bilden nedan. En jämförelse mellan Sverige och ett urval länder redovisas i 4.1 i 

delredovisning III samt utförligare i bilaga 2 till delredovisningen. 

Bild 1. Genomsnittliga banavgiftsnivåer i vissa EU-länder och Schweiz,  
Euro/tkm (Källa: VTI, 2013) 

  

 

Att avgifterna skiljer sig åt mellan länderna har en mängd olika skäl och kan i viss mån 

förklaras av faktiska skillnader i infrastrukturen som resulterar i olika slitagekostnader. I 

Lindberg (2009) framgår att järnvägens infrastrukturrelaterade marginalkostnader 

varierar mellan länder till följd av infrastrukturkvalitet och trafikvolym.  

Samtidigt är det uppenbart att skillnaden i banavgiftsuttag också beror på andra 

faktorer, exempelvis benägenheten att finansiera åtgärder med offentliga medel. Nash 

(2005) menar härtill att det är sannolikt att banavgifterna ligger under 

marginalkostnaden för länder med låga avgifter till följd av att slitage och reinvestering 

inte inkluderats i banavgiftsuttaget (trots att länderna i fråga anger att 

marginalkostnadsprissättning tillämpas).  
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Vad som inte framgår i bilden är om, och i så fall i vilken utsträckning, det finns stöd 

eller subventioner av järnvägstransporter med statliga medel på andra sätt än genom 

låga banavgifter. Förekomsten av kompensationsmekanismer för att värna 

konkurrenskraften för godstransporter berörs i delredovisning III avsnitt 4.2 och mer 

utförligt i delredovisningens bilaga 2. Att det finns skillnader förutom 

infrastrukturavgifter framgår också delvis av Matthews m.fl. (2009).  

 

4.2  Sveriges konkurrenskraft 

 

Baserat på makroekonomisk teori framgår att det inte går att gynna det svenska 

näringslivets konkurrenskraft på lång sikt genom att hålla låga avgifter eller skatter för 

transporter i samband med export och import. Skälet är att växelkursen för den 

svenska kronan är rörlig. Det svenska näringslivets eventuella transportnackdelar är 

redan invägda i växelkursen, så på sikt kommer avgifts- eller skatteförändringar att helt 

balanseras av motsvarande växelkursförändringar. Givetvis bestäms växelkursens 

utveckling på kort sikt av många andra faktorer, men prissättning av transporter är 

rimligen ett långsiktigt instrument som är tänkt att ha långsiktiga strukturella effekter. 

På kort sikt påverkas däremot, speciellt transportintensiva, industrier negativt av ökade 

transportkostnader till följd av till exempel ökade avgifter eller skatter inom 

transportsektorn. Därmed försvagas Sveriges konkurrenskraft under en viss period med 

en prissättning som närmar sig marginalkostnaden eftersom det kommer att 

exporteras en mindre mängd varor vilket initialt kräver rationaliseringar samtidigt som 

växelkursförändringar på en aggregerad nivå på längre sikt återställer balansen. 

Den vinst som uppstår för samhället på längre sikt av en marginalkostnadsprissättning 

över alla trafikslag är att de resurser (för infrastrukturslitage, reinvestering med mera) 

som måste skjutas till av skattebetalare med en infrastrukturprissättning under 

marginalkostnaden kan användas bättre i alternativ användning, samtidigt som 

människors välfärd också ökar med mindre emissioner och buller. I den alternativa (för 

samhället bättre) användningen är marginalnyttan av de satsade resurserna (där de då 

används) åtminstone lika med marginalkostnaden (givet att prissättningen på den 

marknaden inkluderar externa effekter).  Härtill kommer de minst effektiva delarna av 

befintlig produktionsapparat att effektiviseras och frigjorda resurser nyttjas där de 

skapar mer nytta. Andra branscher kan komma att växa och nya innovationer kan 

komma att uppstå. Dilemmat är att det i dag inte går att peka på var och med vad den 

påbörjade innovationen och strukturomvandlingen kommer att starta. Om det var 

möjligt skulle den ju redan ha påbörjats.  

Vem som egentligen är vinnare av den underprissatta infrastrukturen över alla 

trafikslag är en komplex fråga att reda ut och görs inte i denna rapport. Att 

skattekollektivet som helhet är förlorare anses dock enligt nationalekonomisk teori 

vara mycket troligt.   
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5 Hur ska banavgifterna tas ut i framtiden? 
 

5.1 Är marginalkostnadsbaserade avgifter alltid 

välfärdshöjande? 

 

Om man bortser från svårigheterna med att beräkna internaliseringsgrader så är det 

ingen tvekan om att ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur i samhället uppnås 

när internaliseringsgraden för samtliga trafikslag är lika med ett. Det innebär alltså att 

priset, de internaliserande avgifterna och skatterna, bör sättas så att de motsvarar 

marginalkostnaderna. När banavgifter studeras kan därför slutsatsen dras att 

banavgiftsförändringar som bidrar till att internaliseringsgraden på järnväg närmar sig 

ett (underifrån) också per automatik är eftersträvansvärt för samhället. Det är dock 

inte med nödvändighet på det sättet eftersom internaliseringsgraden är ett relativt 

mått (kvoten mellan skatter/avgifter och marginalkostnader) som bara delvis speglar 

storleken på marginalkostnaderna.  

Att måttet är relativt samtidigt som internaliseringsgraden för övriga trafikslag kan 

avvika från ett gör att analysen kring vad som är en bra avgiftsnivå bör kompletteras 

med andra infallsvinklar. Komplikationen ligger i att om den totala marginalkostnaden 

för externa effekter är mycket stor för det ena trafikslaget, så kan den icke-

internaliserade externa kostnaderna vara stor trots att internaliseringsgraden bara 

understiger ett med liten marginal. Omvänt kan låg internaliseringsgrad (långt under 

ett) hos ett annat trafikslag vara förenlig med liten icke-internaliserade extern kostnad, 

om den totala marginalkostnaden för externa effekter är liten.  

Ett sätt att angripa denna komplikation att vid jämförelse mellan olika trafikslag utgå 

både från den relativa internaliseringsgraden och från något mått på den icke-

internaliserade delen av marginalkostnaden för de externa effekterna. Möjliga sådana 

mått är icke-internaliserad kostnad i kronor per nettotonkilometer eller 

personkilometer (för godstrafik respektive persontrafik). Den icke-internaliserade 

delen av marginalkostnaden för externa effekter visar vilken ytterligare ökning av 

skatter och avgifter som krävs för att full internalisering av de externa effekterna skall 

uppnås. Ett annat sätt att angripa komplikationen är att genomföra en mer fullskalig 

samhällsekonomisk analys. 

 

Icke-internaliserade externa marginalkostnader  

 

I tabell 12 redovisas beräknade icke-internaliserade externa marginalkostnader för 

gods- och persontrafik på väg och järnväg för år 2014, uttryckta i 2013 års prisnivå.  
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Tabell 12. Icke-internaliserad extern marginalkostnad kr/personkilometer respektive 
kr/nettotonkilometer år 2014, uttryckta i prisnivå 2013 
 

 

Personbil 

kr/pkm
13

 

Persontåg 

kr/pkm 

Lastbil med släp 

kr/nettotonkm
14

 

Godståg 

kr/nettotonkm 

Icke-internaliserad extern 
kostnad 0,08 0,01 0,15 0,040 

 

I beräkningarna är den icke-internaliserade externa marginalkostnaden per 

personkilometer mycket lägre för persontåg än för personbil.  

Resterande del av detta avsnitt fokuserar på godstransporter, men samma resonemang 

gäller även för persontransporter.   

Beräkningarna visar att den icke-internaliserade externa marginalkostnaden är mycket 

större för godstrafik på väg än på järnväg. Den icke-internaliserade kostnaden beräknas 

år 2014 till 0,04 kronor/nettotonkm för godståg jämfört med 0,15 kronor/nettotonkm 

för lastbil med släp.  

Nettoeffekten, dvs. om de icke-internaliserade externa effekterna ökar eller minskar i 

samhället till följd av en höjning av banavgifterna, beror för det första på hur mycket 

priset på godstransporter på järnväg ökar som en följd av avgiftshöjningen. För det 

andra beror nettoeffekten på hur mycket av minskningen i järnvägstransporter som 

flyttar över till andra trafikslag och nivån på de där orsakade icke-internaliserade 

externa effekterna. Slutligen, och avgörande för det sammanlagda utfallet, är att de 

icke-internaliserade externa effekterna av alla godstransporter som blir kvar på järnväg 

minskar till följd av de höjda internaliserande avgifterna.  

 

Exempel  

 

Följande exempel är hämtat från Trafikverket (2011) och illustrerar hur nettoeffekten 

av att höja banavgifterna för godstransporter från 2009 års nivå (170 miljoner kronor) 

till 2012 års nivå (bedömt till 296 miljoner kronor) kan analyseras. Exemplet är inte 

uppdaterat med nya siffror då syftet med det är att visa på vikten av att ta hänsyn till 

absoluta nivåer av externa effekter i prissättningsanalyser. Exemplet är förenklat 

genom att endast överflyttning av gods till väg (lastbil med släp) räknas in.  

                                                           
13

 I beräkningen har beläggningsgraden 1,7 använts för omvandling från fordonskilometer till 
personkilometer. Denna siffra är hämtad från modellen Sampers. 
14

 I beräkningen har medellasten 17,4 ton använts för omvandling från lastbilskilometer till 
nettotonkilometer, vilket används i Trafikanalys (2012).  



19 
 

Höjningen av banavgifterna som läggs på godstransporterna uppskattas öka priset för 

järnvägstransporter med knappt tre procent. Baserat på en rimlig 

överflyttningsbenägenhet till vägtransporter innebär detta att cirka 260 miljoner 

nettotonkilometer flyttar över till väg 15. 

Mer transporter på vägsidan ger upphov till en ökning i de icke-internaliserade externa 

marginalkostnader som kan uppskattas till knappt 25 miljoner kronor. Om 

avgiftshöjningen inte hade genomförts hade transporterna istället skett på järnvägen 

vilket hade medfört icke-internaliserande externa effekter på drygt 10 miljoner kronor. 

Överflyttningen leder alltså till en ökning av de icke-internaliserade externa 

marginalkostnaderna i samhället som värderas till 15 miljoner kronor.16   

Det är tydligt att banavgiftshöjningen på 126 miljoner kronor (från 170 till 296 miljoner 

kronor) för godståg leder till en överflyttning som i sig medför en ökning av den icke-

internaliserade externa marginalkostnaden. Men eftersom avgiftshöjningen leder till 

en ökning av internaliseringen på kvarvarande järnvägstransporter motsvarande hela 

höjningen kommer de icke-internaliserade externa effekterna totalt att minska med 

111 miljoner kronor (15-126 = -111).  

Slutsatsen är att de totala icke-internaliserade externa marginalkostnaderna minskar i 

samhället som helhet till följd av de planerade banavgiftshöjningarna som läggs på 

gods under perioden 2009–2012. Viktigt att notera är dock att höjningar av 

internaliserande skatter/avgifter på vägsidan inte ingår i exemplet. Det är också viktigt 

att notera att analys av välfärdseffekter i samhället med hjälp av en mer regelrätt 

samhällsekonomisk analys är det som ska vara i fokus om det är välfärdseffekterna som 

ska studeras. 

 

En förenklad samhällsekonomisk belysning 

 

Det som saknas för att exemplet ska utgöra en mer fullständig, om än förenklad, 

samhällsekonomisk belysning är att inkludera även effekterna för godstransportörer 

och godskunder som ökade banavgifter leder till17. På grund av utgångspunkten att 

                                                           
15

 Bygger på en korspriselasticitet på -0,4 och totalt 23,5 miljarder nettotonkilometer på järnväg 
i utgångsläget. 
16

 Beräkningarna bygger på icke-internaliserade externa marginalkostnader för lastbil med släp 
på 0,098 kronor/nettotonkm (2012 års siffra eftersom trafiken sker då) samt 0,040 
kronor/nettotonkm för godståg (2009 års siffra) eftersom det korresponderar mot den 
ursprungliga banavgiftsnivån på 170 miljoner kronor. 
17

 Enligt den så kallade nominella ansatsen (se t.ex. Zerbe & Dively, 1994) utgörs den totala 
välfärdseffekten av summan av förändring i producentöverskott (PÖ), förändring i 
konsumentöverskott (KÖ), förändring av externa effekter (E) samt förändring av budgeteffekter 
(B). De två sistnämnda komponenterna beräknades i föregående avsnitt och i detta avsnitt läggs 
förändring i PÖ (effekter för godstransportörer) och förändring i KÖ (effekter för godskunder) 
till. 
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hela avgiftsökningen kan tas ut i ökade priser är det möjligt att förenkla analysen 

genom att anta att godstransportörerna inte påverkas i särskilt stor utsträckning av 

avgiftshöjningen. De godskunder som fortfarande väljer att transportera sitt gods på 

järnväg påförs hela avgiftsökningen på 126 miljoner kronor. Välfärdsförlusten för de 

godskunder som inte längre transporterar sitt gods på järnvägen kan uppskattas till  

1 miljon kronor. 

Till minskningen i de icke-internaliserade externa marginalkostnaderna på 111 miljoner 

kronor ska alltså 127 miljoner kronor i välfärdsförlust för godskunderna läggas. Totalt 

visar den förenklade samhällsekonomiska belysningen på en samhällsekonomisk förlust 

av banavgiftshöjningen på 126 + 1 - 111 = 16 miljoner kronor.  

Härtill skulle en viss effektivisering kunna ske tillföljd av den ökade banavgiften i den 

mån godstransportörernas effektiviseringspotential inte redan är uttömd. Ökad 

effektivitet i form av längre tåg och/eller högre lastfaktor skulle minska den 

samhällsekonomiska förlusten18.  Det bör också noteras att nyttan av eventuellt 

minskad trängsel inte heller är beräknat, dvs. eventuellt saknas viss förändring i 

externa effekter. 

 

5.2  Uppräknade avgifter 

 

Som framgått tidigare, så ska marginalkostnadsbaserade avgifter utgöra 

grundstommen för uttag av banavgifter på det svenska järnvägsnätet. Avgifter får 

räknas upp, under förutsättning att det är förenligt med ett effektivt utnyttjande av 

infrastrukturen och att trafik inte ”slås ut” på grund av de uppräknade avgifterna. 

Trafikverkets nya inriktning för utveckling av banavgifterna innebär att de i större 

utsträckning kommer att differentieras utifrån den kapacitetssituation som råder i 

järnvägsnätet (se delredovisning III, avsnitt 6.2).  

Genom att differentiera avgifterna och höja dem där kapacitetsutnyttjandet är högt 

uppnås en styrande effekt från tid och plats som i dag har begränsad kapacitet. Genom 

att på så sätt sprida nyttjandet uppnår man en effektivare användning av 

järnvägsinfrastrukturen och därmed en ökning av den totala kapaciteten i systemet.  

I avsaknad av marginalkostnader för till exempel knapphet, kan passageavgifter och 

kilometerbaserade tåglägesavgifter tjäna som ett betydelsefullt styrinstrument för att 

använda järnvägsinfrastrukturens kapacitet på bästa sätt. 

Inriktningen är att utveckla tjänster till mer differentierade priser, för att utifrån 

rådande kapacitetssituation på ett bättre sätt kunna styra trafiken samt för att öka 

kundnyttan och möta olika behov, krav och betalningsvilja hos marknadssegmenten. 

                                                           
18

 En stor del av godstrafikens banavgifter tas ut per bruttotonkilometer. Framförallt en ökad 
tåglägesavgift som tas ut per tågkilometer uppmuntrar till effektivisering. Den eventuella 
effektivitetsvinsten skulle hamna hos godstransportörer och/eller godskunder. 
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5.3  Analyserad avgiftsstruktur 

 

Redovisade avgifter i tabell 13 nedan visar beslutade avgifter för år 2014 uttryckta i 

2013 års prisnivå. Avgifterna för år 2025 utgör avgiftsnivåer som innebär full 

internalisering av externa effekter exklusive buller (alternativ 2025a och 2025b) samt 

full internalisering exklusive buller och olyckor (alternativ 2025c). Det som skiljer 

alternativ 2025a från 2025b är således inte den totala intäktsnivån utan fördelningen 

av avgiftshöjningar mellan komponenterna. Alternativ 2025c utgör däremot både en 

annan struktur och en annan avgiftsnivå. Till följd av det senare bör inte jämförelser 

mellan detta alternativ och de två övriga göras.  

Observera att de avgiftsstrukturer som analyseras inte är beslutade att införas, utan 

kan i verkligheten komma att bli annorlunda. Sannolikt kommer också en 

differentiering av olika avgiftskomponenter att bli en realitet i framtiden, i syfte att 

styra i tid och rum och mot bättre fordonsegenskaper.  

 
Tabell 13. Avgiftsstruktur och belopp (2013 års prisnivå) 
 
Avgift  enhet 2014 2025a 2025b 2025c 

Olycksavgift TKM 0,86 1,29 1,29 0 

”Driftsavgift” TKM 0,18 0,52 0,52 0,52 

Spåravgift  BTK 0,0044 0,019 0,010 0,019 

Emissionsavg lok genomsnitt L lok 1,42 7,72 7,72 7,72 

Emissionsavg mv genomsnitt L mv 1,38 6,94 6,94 6,94 

Särskild avgift persontrafik BTK 0,0088 0 0 0 

Öresundsbron Godståg PSG 2 892 2 892 2 892 2 892 

Tågläge bas TKM 0,20 0 4,35 0 

Tågläge hög TKM 4,21 0 4,35 0 

Tågläge mellan TKM 0,59 0 4,35 0 

Passage storstad PSG 255 0 0 0 

 
Totalt beräknas banavgiftsuttaget under perioden 2014–2025 inbringa 22,8 miljarder 

kronor och fördelningen skulle kunna se ut enligt tabell 3. Enligt denna skulle avgifterna 

år 2025 kunna uppgå till knappt 2,5 miljarder kronor vilket är mitt emellan de två 

avgiftsintäktsnivåer om cirka 2,6 respektive 2,3 miljarder kronor som nu analyseras.  
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6 Effekter och konsekvenser av höjda avgifter 
 

Först visas effekter på mer övergripande nivå och därefter redovisas effekter för olika 

marknadssegment.  

 

6.1 Övergripande effekter av höjda banavgifter 

 

Totala avgifter 

 

I tabellerna 14 och 15 nedan visas totala banavgiftsintäkter för år 2014 och 2025. 

Totala avgifter för 2025 är beräknade utifrån avgifter enligt tabell 4.2 och trafikarbete 

från prognosmodelldata för år 2030. Detta gäller dock inte passageavgift i storstad 

under högtrafik som istället är beräknad utifrån trafikstatistik i nuläget19. Totala 

avgifter för 2014 är beräknade utifrån avgifter enligt tabell 13 och statistik över 

trafikarbete i nuläget20.  

I tabell 14 visas totala banavgifter per komponent i miljoner kronor för olika år. Totala 

avgifter beräknas öka från drygt 1,2 miljoner kronor år 2014 till 2,3–2,6 miljarder 

kronor år 2025. Alla avgifter anges i 2013 års prisnivå.  

Det är troligt att nya och högre avgifter kan komma att påverka järnvägsföretagens 

beteenden och få en viss påverkan på trafikens utbud och sammansättning samt 

fördelning i tid och rum utöver vad som fångas i modellen. De verkliga intäkterna till 

Trafikverket kan därför skilja sig från de beräknade intäkterna. Exempelvis kan 

differentierade emissionsavgifter för dieseldriven trafik, förutom att på sikt styra mot 

bättre fordon, bidra till att de verkliga intäkterna blir något lägre än beräknat. 

  
  

                                                           
19

 För att kunna beräkna denna med modelldata krävs underlag i form av tidtabeller i realtid, 
vilket saknas i dag.  
20

 Siffrorna är hämtade från Trafikverket (2012b) och därefter prisnivåjusterade till år 2013. 
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Tabell 14. Totala avgifter per komponent 
 

Totala avgifter per komponent 2014 2025a 2025b 2025c 

Tåglägesavgift 411  0 914 0 

Passageavgift (högtrafik) 54  0 0 0 

Särskild avgift persontrafik 245  0 0 0 

Passageavgift Öresundsbron 27 32 32 32 

Spåravgift 322  1 888 964 1 896 

Olycksavgift 126  272 274 0 

Emissionsavgift 27 256 261 258 

Driftavgift 26 110 111 110 

Totalt tågtrafik  1 239  2 557 2 556 2 296 

 

 

I tabell 15 visas totala avgifter i miljoner kronor för person- respektive godstrafiken.  

 

Tabell 15. Totala avgifter uppdelat på person- och godstrafik 
 

Totala banavgifter 2014 2025a 2025b 2025c 

Persontrafik 420  961 1 325 760 

Godstrafik 817  1 596 1 231 1 535 

All trafik 1 239  2 557 2 556 2 296 

 

 

Förändrat transportarbete på järnväg 

 

I tabellerna 14 och 15 visas beräknade totala avgiftsnivåer för olika år. Summan av 

banavgiftsökningen från år 2014 till år 2025 beror dock av två delar. Dels beror 

ökningen på själva avgiftshöjningen i sig och dels på ökade trafikvolymer. Av den totala 

avgiftsökningen från 1,2 miljarder kronor år 2014 till 2,3–2,6 miljarder kronor år 2025 

beror cirka 480 miljoner kronor på ökade trafikvolymer och 580–840 miljoner kronor 

på höjda banavgifter. De resultat som redovisas i fortsättningen innefattar endast 

effekter av själva avgiftshöjningen i sig. 

I tabellerna 16 och 17 visas beräknade volymförändringar gentemot 2014 på grund av 

avgiftshöjningen uttryckta i personkilometer och nettotonkilometer samt procentuell 

förändring. De redovisade volymförändringarna är beräknade med en förenklad metod 

som bygger på att efterfrågeförändringar (resande och volymer) beräknas med pris- 

och transportkostnadselasticiteter. Vidare antas att hela avgiftsökningen som 

producenten drabbas av kan föras vidare till kunden i form av högre pris för 

transporten. Ingen hänsyn har tagits till att förändrade avgifter kan påverka utbudet.  

De antaganden som beräkningarna bygger på är närmare beskrivna i avsnitt 2.3 ovan. 

Baserat på de förutsättningar som angivits leder ökade banavgifter år 2025 till att 
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transportarbetet med persontåg inte förändras i någon större utsträckning men att 

transportarbetet med godståg minskar enligt tabellerna nedan. Observera att 

alternativ 2025c inte kan jämföras med alternativ 2025a och 2025b då de bygger på 

olika totala avgiftsnivåer.  

 
Tabell 16. Förändrat transportarbete gentemot 2014 för persontrafik år 2025 
 

Förändrat  
transportarbete 

2025a 2025b 2025c 

Miljoner 
pkm Procent Miljoner 

pkm Procent Miljoner 
pkm Procent 

Persontrafik el 79 0,5 % - 63 - 0,4 % 160 1,0 % 

Persontrafik diesel - 24 - 5,8 % - 36 - 8,5 % - 20 - 4,8 % 

Persontrafik totalt 54 0,3 % - 98 - 0,6 % 140 0,9 % 

 

 

Tabell 17. Förändrat transportarbete gentemot 2014 för godstrafik år 2025 
 

Förändrat 
transportarbete 

2025a 2025b 2025c 

Miljoner 
ntkm Procent Miljoner 

ntkm Procent Miljoner 
ntkm Procent 

Godstrafik el - 2 316 - 6,7 % - 1 225 - 3,5 % - 2 138 - 6,2 % 

Godstrafik diesel - 600 - 27,1 % - 543 - 24,6 % - 587 - 26,6 % 

Godstrafik totalt - 2 916 - 7,9 % - 1 768 - 4,8 % - 2 725 - 7,4 % 

 

Samhällsekonomiska effekter av höjda banavgifter 

 

I tabellen nedan redovisas beräknade samhällsekonomiska effekter av förändrade 

banavgifter. Dock bör resultatet av den samhällsekonomiska kalkylen tolkas med 

försiktighet/inte tolkas i absoluta termer. Detta på grund av den osäkerhet som finns 

gällande analysens förutsättningar och dess överensstämmelse med verkligheten. I 

dessa analyser antas som tidigare nämnts att avgiftshöjningar leder till 

efterfrågeförändringar i termer av resande och volymer.  

Några anpassningar av trafikutbud i vare sig tid eller rum görs inte. Någon nytta av 

eventuellt ökad effektivitet i form av längre tåg, bättre utrymmesutnyttjade tåg eller 

bättre fordon fångas därmed inte. Inte heller är det säkert att de pris- och 

korspriselasticiteter som antas i analysen gäller i verkligheten. Vidare finns det externa 

effekter, såsom trängsel, som inte ingår i beräkningarna. Detta leder till att man måste 

tolka resultatet i den samhällsekonomiska analysen med en viss försiktighet.  

En försiktig tolkning av det samhällsekonomiska resultatet är dock att båda scenarierna 

riskerar att minska den samhällsekonomiska välfärden. Detta trots att 

internaliseringsgraden för gods på järnväg ökar och kommer i nivå med den högre 

internaliseringsgraden på väg. Förklaringen till detta är att internaliseringsgrad är ett 

relativt mått medan den samhällsekonomiska kalkylen istället visar beräkningen av de 

absoluta effekterna. Det vill säga, när internaliseringsgraden för godstransporter på 
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järnväg ökar flyttar gods till väg där de ger upphov till underinternaliserade absoluta 

externa effekterna som är större än de underinternaliserade absoluta externa effekter 

på järnväg som försvinner.  

Resultatet i den samhällsekonomiska kalkylen antyder därmed att föreslagna avgifter 

år 2025 behöver kompletteras med höjning av avgifter på väg (eller minskning av 

externa effekter på väg) för att inte riskera att minska samhällets välfärd.  En annan 

förklaring till att välfärden minskar så mycket är att analysresultatet inte tar hänsyn till 

tänkbara utbudsförändringar i tid eller rum som avgiftsstrukturen skulle kunna leda till. 

Med mer realistiska utbudsanpassningar skulle det samhällsekonomiska resultatet 

kunna förändras i positiv riktning. För att kunna uttala sig mer säkert om vilka höjningar 

av avgifter på väg som skulle kunna balansera det samhällsekonomiska resultatet så 

bör även en analys av tänkbara utbudsförändringar i tid och rum göras. 

Tabell 18. Samhällsekonomiska effekter av förändrade banavgifter 
 
Samhällsekonomiska effekter totalt 2025a 2025b 2025c 

Trafikföretag 

Biljettintäkter 
Pga. förändrad volym - 393 - 382 - 278 

Pga. förändrat pris 898 872 633 

Kostnader 
Tågkostnader 235 182 198 

Banavgifter - 840 - 839 - 578 

Resenärer/Godskunder 

Förändrade avgifter 
Befintliga/kvarvarande - 838 - 830 - 577 

Tillkommande/försvinnande - 98 - 67 - 88 

Övrig resuppoffring 
Befintliga/kvarvarande 0 0 0 

Tillkommande/försvinnande 0 0 0 

Budgeteffekter 
Banavgifter 840 839 578 

Drivmedelsskatt 437 291 391 

Externa kostnader 
Tåg 227 166 213 

Väg - 725 - 469 - 659 

Totalt - 258 - 238 - 166 

 

I tabell 19 visas redovisas mer i detalj hur de externa effekterna förändras på järnväg 

och väg av de föreslagna avgiftsnivåerna år 2025. Av resultatet ser man att de 

minskade externa effekterna på järnväg motsvaras av en relativt stor ökning av externa 

effekter på väg. Detta förhållande visar tydligt vikten av att inte bara jämföra 

internaliseringsgraden på järnväg och väg utan även se till de absoluta effekterna i 

relation till skatter och avgifter.  

Av tabell 19 framgår också att beräkningen av externa effekter inte omfattar 

trängsel/knapphet. Med tanke på järnvägens kapacitetsbrist kan därmed en viktig 

nyttopost saknas på raden tåg i tabellen.  
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Tabell 19. Förändrade externa kostnader per komponent år 2025 
 
Förändrade externa 
kostnader, mnkr per år 

Drift, underhåll, 
reinvesteringar Olyckor Emissioner Buller Totalt 

2025a 

Tåg 115 9 75 28 228 

Väg - 69 - 72 - 273 - 311 - 725 

Totalt 46 - 63 - 197 - 283 - 498 

2025b 

Tåg 73 7 70 17 167 

Väg - 43 - 55 - 177 - 195 - 469 

Totalt 30 - 48 - 107 - 177 - 302 

2025c 

Tåg 106 8 73 26 214 

Väg - 64 - 60 - 248 - 287 - 659 

Totalt 43 - 51 - 174 - 261 - 445 

 

I tabell 20 visas förändringen av utsläpp till luft till följd av ökade banavgifter. 

Beräkningen bygger på genomsnittliga emissionsfaktorer för fordon år 2030.  

 

Tabell 20. Förändrade utsläpp år 2025  
 
Förändrade utsläpp, ton per år HC NOx SO2 Partiklar CO2 

2025a 

Tåg - 27 - 315 0 - 7 - 24 851 

Väg 0 148 0 2 156 511 

Totalt - 27 - 167 0 - 4 131 660 

2025b 

Tåg - 25 - 293 0 - 6 - 23 128 
Väg 8 97 0 2 102 812 
Totalt - 17 - 196 0 - 5 79 683 

2025c 

Tåg -26 - 307 0 - 7 - 24 177 
Väg - 5 134 0 2 140 797 
Totalt - 31 - 173 0 - 5 116 621 

 

 

I tabell 21 visas internaliseringsgrader för järnvägstrafiken år 2025. Beräkningen följer 

de principer som gjorts vid beräkningen av internaliseringsgrader för år 2014 i avsnitt 

3.2. Observera att externa kostnader för knapphet inte är inkluderat i beräkningarna. 

 

Tabell 21. Internaliseringsgrader järnväg år 2025 (exklusive knapphet) 
 

Internaliseringsgrad 2025 
Persontåg Godståg 

Totalt El Diesel Totalt El  Diesel 

Externa kostnader, mnkr 1 134 1 002 132 1 910 1 633 278 

Banavgifter, mnkr 961 865 96 1 564 1 303 261 

Internaliseringsgrad 0,85 0,86 0,73 0,82 0,80 0,94 
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I tabell 22 visas internaliseringsgrader för vägtrafiken år 2025. Beräkningen följer de 

principer som gjorts vid beräkningen av internaliseringsgrader för år 2014 i avsnitt 3.2. 

Skatten för år 2030 är hämtad från ASEK 5. Av tabellerna kan utläsas att den beräknade 

internaliseringsgraden för tågtrafiken är högre än för vägtrafiken både vad gäller 

person- och godstransporter år 2025. 

 

Tabell 22. Internaliseringsgrader väg år 2025 (exklusive trängsel)  

Internaliseringsgrad 2025 

Personbil Lastbil med släp 

Genom- 
snitt 

Lands-
bygd 

Tätort 
 

Genom-
snitt 

Lands-
bygd 

Tätort 
 

Externa kostnader, 
kr/fordonskilometer 

0,50 0,36 0,71 4,37 2,83 8,77 

Skatt, kr/fordonskilometer 0,34 0,31 0,41 2,67 2,41 3,32 

Internaliseringsgrad 0,67 0,84 0,58 0,61 0,85 0,38 

 

 

6.2 Effekter för olika marknadssegment 

 

I detta avsnitt redovisas effekter för olika segment inom gods- och persontrafiken. 

 
Effekter godstrafik 

 

I tabell 23 visas totala avgifter i miljoner kronor för olika segment inom 

godstågstrafiken och i tabell 24 visas förändringen i procent. Med segment avses i 

detta fall fem olika transporttyper som skiljer sig åt avseende huvudsaklig 

transportuppgift.  Dessa är följande: 

• vagnslast fjärr (vagnslasttåg som transporterar gods på långa avstånd) 

• vagnslast lokal (i huvudsak matartrafik)  

• systemtåg (godståg som innehåller en enhetlig last och trafikerar en direktrelation)  

• malmtåg (malmtransporter på Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen) 

• kombitåg.  
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Tabell 23. Totala avgifter per segment inom godstågstrafiken  
 

Totala avgifter, mnkr 2014 2025a 2025b 2025c 

Vagnslast fjärr 187  425 339 409 

Vagnslast lokal 39  138 124 134 

Systemtåg 92  510 396 484 

Malmtåg 28  259 160 255 

Kombitåg 74  263 211 253 

Summa alla tåg 420  1 596 1 231 1 535 

Summa eltåg 366  1 335 981 1 277 

Summa dieseltåg 55  261 251 258 
 
 
 
Tabell 24. Avgiftsförändring i procent per segment inom godstågstrafiken 
 

Förändring avgifter (%) 2025a 2025b 2025c 

Vagnslast fjärr 227 %  181 %  218 %  

Vagnslast lokal 353 %  316 %  342 %  

Systemtåg 553 %  430 %  526 %  

Malmtåg 912 %  564 %  897 %  

Kombitåg 358 %  288 %  344 %  

Summa alla tåg 380 %  293 %  365 %  

Summa eltåg 365 %  268 %  349 %  

Summa dieseltåg 475 %  457 %  471 %  
 

I tabell 23 redovisades att banavgifterna för godstrafiken som helhet ökar från 420 

miljoner kronor år 2014 till 1 231–1 596 miljoner kronor år 2025. Som tidigare nämnts 

beror denna avgiftsökning både på höjda avgifter och på ökat trafikarbete. De resultat 

som redovisas i fortsättningen i detta avsnitt innefattar endast effekter av själva 

avgiftshöjningen i sig. 

I tabell 25 visas hur stor andel av de totala fordonskostnaderna som banavgifterna 

utgör för olika segment inom godstågstrafiken. I fordonskostnaderna ingår samtliga 

kostnader som uppstår under transport på länkar, det vill säga kostnader för att köra 

tågen en viss sträcka. Däremot ingår inte kostnader i noder, i form av lastning, lossning, 

rangering, uppställning och liknande. Förändringen mellan åren kan tolkas som en 

approximation av den procentuella prisförändring som avgiftsökningen innebär för 

transportköparna.  
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Tabell 25. Avgifternas andel av fordonskostnader per segment inom godstågstrafiken 
 

Avgifternas andel av fordonskostnader (%) 2014 2025a 2025b 2025c 

Vagnslast fjärr 12 % 25 % 20 % 24 % 

Vagnslast lokal 11 % 29 % 26 % 28 % 

Systemtåg 10 % 29 % 22 % 27 % 

Malmtåg 15 % 50 % 31 % 49 % 

Kombitåg 12 % 28 % 22 % 27 % 

Totalt alla tåg 11 % 30 % 23 % 28 % 

Totalt eltåg 11 % 27 % 20 % 26 % 

Totalt dieseltåg 19 % 60 % 58 % 59 % 
 

Under förutsättning att ökade banavgifter enligt ovan leder till högre priser för 

godstransportköpare kommer efterfrågan på godstransporter med järnväg att 

påverkas. Dessa efterfrågeförändringar beräknas med hjälp av elasticiteter för 

transportkostnader, som uttrycker hur känslig efterfrågan är för kostnadsförändringar. 

Kostnadskänsligheten varierar för de olika transporttyperna (marknadssegmenten) och 

de som används här är skattade med hjälp av Samgodsmodellen.  

I tabellerna 26 och 27 visas förändrad volym i miljoner nettotonkilometer och i procent 

för olika segment. 

 

Tabell 26. Förändrad volym (miljoner ntkm) per segment inom godstågstrafiken år 2025 
 

Förändrad volym (milj. ntkm) 2025a 2025b 2025c 

Vagnslast fjärr - 1 384 - 803 - 1 286 

Vagnslast lokal - 497 - 358 - 468 

Systemtåg - 210 - 132 - 195 

Malmtåg - 255 - 112 - 249 

Kombitåg - 569 - 363 - 528 

Totalt alla tåg - 2 916 - 1 768 - 2 725 

Totalt eltåg - 2 316 -1 225 - 2 138 

Totalt dieseltåg - 600 - 543 - 587 
 

 

  



30 
 

Tabell 27. Förändrad volym (procent) per segment inom godstågstrafiken år 2025 
 

Förändrad volym (%) 2025a 2025b 2025c 

Vagnslast fjärr - 14 % - 8 % - 13 % 

Vagnslast lokal - 19 % - 14 % - 18 % 

Systemtåg - 2 % - 1 % - 2 % 

Malmtåg - 3 % - 1 % - 3 % 

Kombitåg - 10 % - 7 % - 10 % 

Totalt alla tåg - 8 % - 5 % - 7 % 

Totalt eltåg - 7 % - 4 % - 6 % 

Totalt dieseltåg - 27 % - 25 % - 27 % 
 

Som redovisas i avsnitt 2.3 är de beräkningar som har genomförts, och som redovisas 

här, ”statiska” på så sätt att avgifternas inverkan på trafikutbudet inte ingår. Det kan 

uttryckas som att beräkningarna visar en ögonblicksbild av ekonomiska konsekvenser 

då avgifterna förändras. I ett längre tidsperspektiv kommer förändrade avgifter och 

dess inverkan på efterfrågan att innebära utbudsförändringar, både vad gäller färdväg, 

tider på dygnet och total trafikomfattning. De senare effekterna är således inte 

inkluderade i beräkningarna. 

I det korta tidsperspektiv som används här, kommer en minskad godsvolym med 

järnvägstransporter att innebära minskade intäkter för järnvägsföretagen. Eftersom 

utbudet, i form av antal tåg, är oförändrat leder den minskade volymen till relativt små 

kostnadsbesparingar i form av färre vagnar eller enbart mindre last och därmed vikt 

per tåg.  Det innebär att det uppstår ett minskat företagsekonomiskt överskott för 

järnvägsföretagen. Denna beräkning är helt i analogi med beräkningsmetodiken för 

persontågstrafiken. Om det varit möjligt att beräkna effekterna i ett mer dynamiskt 

perspektiv, det vill säga med hänsyn till troliga utbudsförändringar, skulle sannolikt 

denna kalkylpost minska, istället skulle större konsumentförluster till följd av 

utbudsförändringarna uppstå. 

I tabell 28 visas summan av förändrade intäkter och kostnader i miljoner kronor för 

olika segment. 

 
Tabell 28. Förändring av intäkter och kostnader per segment inom godstågstrafiken 
 

Förändring intäkter och kostnader (mnkr) 2025a 2025b 2025c 

Vagnslast fjärr - 300 - 178 - 277 

Vagnslast lokal - 134 - 104 - 126 

Systemtåg - 40 - 26 - 37 

Malmtåg - 23 - 10 - 23 

Kombitåg - 126 - 81 - 117 

Totalt alla tåg - 624 - 399 - 580 

Totalt eltåg - 475 - 262 - 435 

Totalt dieseltåg - 149 - 137 - 145 
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I tabell 29 visas avgifter mätt i kronor per nettotonkilometer för olika 

godstågssegment.  

 
Tabell 29. Avgifter uttryckta i kronor per nettotonkilometer per segment inom godstågstrafiken 
 

Avgifter kr/ntkm 2014 2025a 2025b 2025c 

Vagnslast fjärr 0,020 0,049 0,037 0,047 

Vagnslast lokal 0,020 0,064 0,054 0,062 

Systemtåg 0,016 0,047 0,037 0,045 

Malmtåg 0,010 0,034 0,021 0,034 

Kombitåg 0,020 0,054 0,041 0,051 

Summa alla tåg 0,017 0,047 0,035 0,045 

Summa eltåg 0,015 0,041 0,029 0,039 

Summa dieseltåg 0,036 0,162 0,150 0,159 

 

Effekter persontrafik 

 

I tabell 30 visas totala avgifter i miljoner kronor för olika segment inom 

persontågstrafiken och i tabell 31 visas förändringen i procent. Vad gäller indelningen i 

marknadssegment görs detta i fyra huvudgrupper av trafik som redovisas utan 

geografisk differentiering. Dessa är följande: 

• snabbtåg (samtliga tågavgångar med snabbtåg) 

• långväga (övrig persontrafik som bedrivs i långväga relationer)  

• pendeltåg (pendeltågslinjer i Stockholm, Göteborg och Skåne) 

• regionaltåg (regional tågtrafik som i huvudsak bedrivs i offentlig regi). 
 

För segmenten pendeltåg och regionaltåg kan effekterna beräknas och redovisas med 

en geografisk differentiering, exempelvis pendeltåg i Stockholm, regionaltåg i 

Östergötland osv. Här har dock valts att enbart redovisa konsekvenserna för 

huvudgrupperna inom persontrafiken. 

Vad gäller passageavgiften under högtrafik i storstäderna har det antagits att det 

enbart är eldrivna tåg som passerar de aktuella sträckorna vid dessa tider. 
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Tabell 30. Totala avgifter per segment inom persontågstrafiken 
  

Totala avgifter (mnkr) 2014 2025a 2025b 2025c 

Snabbtåg 135  212 250 176 

Långväga 265  160 200 130 

Pendeltåg 188  198 299 149 

Regionaltåg 229  392 575 306 

Summa alla tåg 817  961 1 325 760 

Summa eltåg 790  865 1 200 675 

Summa dieseltåg 27  96 124 86 
 

 
Tabell 31. Avgiftsförändring i procent per segment inom persontågstrafiken 
 

Förändring avgifter (%) 2025a 2025b 2025c 

Snabbtåg 157 % 185 % 131 % 

Långväga 60 % 76 % 49 % 

Pendeltåg 105 % 159 % 79 % 

Regionaltåg 171 % 251 % 134 % 

Summa alla tåg 118 % 162 % 93 % 

Summa eltåg 110 % 152 % 85 % 

Summa dieseltåg 350 % 453 % 312 % 
 

 

I tabell 30 visades att banavgifterna för persontrafiken som helhet ökade från 817 

miljoner kronor år 2014 till 760–1 325 miljoner kronor år 2025, beroende på alternativ. 

Som tidigare nämnts kan denna avgiftsökning bero på både förändrade avgifter och 

ökat trafikarbete. De resultat som redovisas i fortsättningen i detta avsnitt innefattar 

endast effekter av själva avgiftshöjningen i sig. 

I tabell 32 visas avgifternas andel av totalkostnaden för olika segment inom 

persontågstrafiken. I begreppet totalkostnad ingår posterna tids- samt 

avståndsberoende fordonskostnader, omkostnader samt OH-kostnader.  

 
Tabell 32. Avgifters andel av totalkostnad per segment inom persontågstrafiken 
 

Avgifters andel av totalkostnad (%) 2014 2025a 2025b 2025c 

Snabbtåg 8 % 8 % 9 % 6 % 

Långväga 9 % 7 % 9 % 6 % 

Pendeltåg 8 % 6 % 9 % 4 % 

Regionaltåg 8 % 8 % 12 % 6 % 

Summa alla tåg 8 % 7 % 10 % 6 % 

Summa eltåg 9 % 7 % 10 % 5 % 

Summa dieseltåg 7 % 17 % 22 % 15 % 
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Under förutsättning att järnvägsföretagen väljer att höja biljettpriserna i samma 

omfattning som avgifterna ökar kommer efterfrågan på persontransporter med järnväg 

att påverkas. Resenärernas priskänslighet, även kallad priselasticitet, är en funktion av 

reslängden och beräkningen är därför linjespecifik. I tabellerna 33 och 34 visas 

förändrad volym i miljoner personkilometer och i procent för olika segment.  

 
Tabell 33. Förändrad volym (miljoner pkm) per segment inom persontågstrafiken år 2025 
 

Förändrad volym (miljoner pkm) 2025a 2025b 2025c 

Snabbtåg 12 - 5 28 

Långväga 13 - 3 25 

Pendeltåg 32 - 11 53 

Regionaltåg - 2 - 79 34 

Summa alla tåg 54 - 98 140 

Summa eltåg 79 - 63 160 

Summa dieseltåg - 24 - 36 - 20 
 

 

Tabell 34. Förändrad volym (procent) per segment inom persontågstrafiken år 2025 
 

Förändrad volym (%) 2025a 2025b 2025c 

Snabbtåg 0 % 0 % 1 % 

Långväga 0 % 0 % 1 % 

Pendeltåg 1 % 0 % 2 % 

Regionaltåg 0 % - 1 % 1 % 

Summa alla tåg 0 % - 1 % 1 % 

Summa eltåg 1 % 0 % 1 % 

Summa dieseltåg - 6 % - 9 % - 5 % 
 

 

Som redovisas i avsnitt 2.3 är de beräkningar som har genomförts, och som redovisas 

här, ”statiska” på så sätt att avgifternas inverkan på trafikutbudet inte ingår. I ett 

längre tidsperspektiv kommer dock förändrade avgifter och dess inverkan på 

efterfrågan att innebära utbudsförändringar, både vad gäller färdväg, tider på dygnet 

och total trafikomfattning. De senare effekterna är således inte inkluderade i 

beräkningarna. 

I det korta tidsperspektiv som används här, kommer en minskad volym med 

järnvägstransporter att innebära minskade intäkter för järnvägsföretagen. Eftersom 

utbudet, i form av antal tåg, är oförändrat leder den minskade volymen till relativt små 

kostnadsbesparingar i form av färre vagnar eller färre resenärer och därmed vikt per 

tåg.  Det innebär att det uppstår ett minskat företagsekonomiskt överskott för 

järnvägsföretagen. Om det varit möjligt att beräkna effekterna i ett mer dynamiskt 

perspektiv skulle sannolikt denna kalkylpost minska, istället skulle större 

konsumentförluster till följd av utbudsförändringarna uppstå.  
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I tabell 35 visas summan av förändrade intäkter och kostnader i miljoner kronor för 

olika segment. 

 
Tabell 35. Förändring intäkter och kostnader per persontågssegment 
 

Förändring intäkter och kostnader (mnkr) 2025a 2025b 2025c 

Snabbtåg 9 - 6 22 

Långväga 12 - 2 20 

Pendeltåg 28 - 7 45 

Regionaltåg 15 - 40 38 

Summa alla tåg 64 - 55 125 

Summa eltåg 70 - 41 130 

Summa dieseltåg - 7 - 13 - 5 

 

 
I tabell 36 visas avgifter uttryckta i kronor per personkilometer för de 

marknadssegment som beskrivs ovan. Avgiften per personkilometer är beräknad som 

totala avgifter per segment (tabell 30) dividerat med totalt transportarbete 

(personkilometer enligt SampersSamkalk) för samtliga persontågslinjer som tillhör 

respektive segment.  

 
Tabell 36. Avgifter uttryckta i kronor per personkilometer per segment inom persontågstrafiken 
 

Avgifter (kr/personkilometer) 2014 2025a 2025b 2025c 

Snabbtåg 0,05 0,05 0,06 0,04 

Långväga 0,06 0,05 0,06 0,04 

Pendeltåg 0,09 0,06 0,10 0,05 

Regionaltåg 0,07 0,07 0,11 0,06 

Summa alla tåg 0,07 0,06 0,08 0,05 

Summa eltåg 0,07 0,05 0,08 0,04 

Summa dieseltåg 0,09 0,24 0,33 0,22 

 
 

I tabell 37 visas avgifter uttryckta i kronor per tågkilometer för olika segment. Dessa 

beräknas på samma sätt som avgift per personkilometer enligt ovan, det vill säga totala 

avgifter per segment dividerat med totalt antal tågkilometer per segment.  
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Tabell 37. Avgifter uttryckta i kronor per tågkilometer för olika segment inom persontågstrafiken 
 

Avgifter (kr/tågkilometer) 2014 2025a 2025b 2025c 

Snabbtåg 9 8 9 6 

Långväga 8 7 9 6 

Pendeltåg 7 5 8 4 

Regionaltåg 6 6 9 5 

Summa alla tåg 7 6 8 5 

Summa eltåg 7 6 8 5 

Summa dieseltåg 4 11 15 10 
 

I tabell 38 visas avgifter uttryckta i kronor per resa. Detta är ett förenklat mått och 

bygger på den genomsnittliga reslängd som beräknas i modellen SampersSamkalk. Det 

ger ändå intressant information då det ger en uppfattning om den prishöjning (eller 

sänkning) i kronor per genomsnittlig resa som de analyserade avgifterna kan komma 

att innebära. Observera att siffrorna i tabellen är avrundade.  

Avgiftsförändringen per resa med pendeltåg ligger mellan 20 öres höjning till 1 kronas 

minskning beroende på alternativ. Normalt sker ca 40 resor per pendeltågsresenär och 

månad vilket innebär en prisförändring mellan 8 kronors höjning till 40 kronors 

minskning per månad.  

 
Tabell 38. Avgifter uttryckta i kronor per resa för olika segment inom persontågstrafiken 
 

Avgifter (kr/resa) 2014 2025a 2025b 2025c 

Snabbtåg 16 15 17 12 

Långväga 7 6 7 5 

Pendeltåg 2 2 2 1 

Regionaltåg 4 4 6 3 

Summa alla tåg 9 8 11 6 

Summa eltåg 9 7 10 6 

Summa dieseltåg 5 13 17 11 

 
 

I tabell 39 visas avgifternas andel av resenärernas biljettpris för respektive 

marknadssegment. Biljettpriserna är hämtade från SampersSamkalk där de redovisas i 

form av totala biljettintäkter per persontåglinje. De totala intäkterna omvandlas 

därefter till pris per personkilometer respektive pris per genomsnittlig resa, på samma 

sätt som görs för avgifter per genomsnittlig resa enligt ovan. 
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Tabell 39. Avgifters andel av priset för olika segment inom persontågstrafiken 
 

Avgifters andel av pris 2014 2025a 2025b 2025c 

Snabbtåg 4 % 4 % 5 % 3 % 

Långväga 5 % 4 % 5 % 3 % 

Pendeltåg 9 % 6 % 9 % 5 % 

Regionaltåg 7 % 7 % 10 % 5 % 

Summa alla tåg 6 % 5 % 7 % 4 % 

Summa eltåg 6 % 5 % 7 % 4 % 

Summa dieseltåg 8 % 23 % 31 % 21 % 
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7 Slutsatser 
 

De banavgifter som tas ut i dagsläget ligger under skattade marginalkostnader. Med en 

ackumulerad banavgiftsintäkt på 22,8 miljarder kronor under planperioden 2014–2025 

kommer internaliseringsgraden att öka för järnvägstrafiken generellt sett.  

Hur internaliseringsgraderna påverkas för gods- och persontransporter och inom 

respektive segment beror på den valda avgiftsstrukturen. I denna analys har tre olika 

avgiftsalternativ analyserats. Tillämpas marginalkostnadsprissättning (exklusive buller 

och knapphet/trängsel) stiger internaliseringsgraderna för gods på järnväg till en bra 

bit över de för gods på väg. På personsidan sjunker däremot den beräknade 

internaliseringsgraden på järnväg något då de särskilda avgifterna som tas ut i nuläget 

försvinner. Dock beräknas internaliseringsgraden för persontrafik på järnväg överstiga 

den för persontrafik på väg.  

Trots att någon nytta i form av ökad effektivitet (längre tåg, ökad lastfaktor, med mera) 

samt att nyttan av minskad knapphet/trängsel inte har beräknats är en försiktig 

tolkning av det samhällsekonomiska resultatet att banavgiftsökningen kan komma att 

minska den samhällsekonomiska välfärden. 

I och med högre banavgifter ökar avgifternas andel av fordonskostnaderna för 

godstrafiken från 11 procent år 2014 till i genomsnitt 23–30 procent år 2025 beroende 

på alternativ. Malmtågens andel förväntas bli 31–50 procent. För persontrafiken sker 

en förändring från 8 procent 2014 till i genomsnitt 6–10 procent år 2025 beroende på 

alternativ. För pendeltågen förväntas avgifternas andel av fordonskostnaden bli 4–9 

procent. 
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