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Förord 

Trafikanalys har bett VTI att ta fram en sammanställning avseende internaliseringsgrader för gods-

transporter med olika trafikslag i Sverige och övriga Europa. Översikten ska användas som ett 

underlag i Trafikanalys årliga regeringsuppdrag att rapportera analyser av transportsektorns samhälls-

ekonomiska kostnader, i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och 

europeiska transportsektorn. Anders Ljungberg har varit kontaktperson på Trafikanalys och bidragit 

med synpunkter. 

Tobias Lindé och Inge Vierth har skrivit notatet under perioden november 2017 till februari 2018. 

Författarna tackar Joram Langbroek (KTH) för hjälpen att översätta den nederländska studien.  

 

Stockholm, mars 2018 

 

Inge Vierth 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Internaliseringsgrader för godstransporter med olika trafikslag i Europa  

av Inge Vierth (VTI) och Tobias Lindé (VTI) 

 

Transporter ger upphov till externa kostnader för exempelvis utsläpp av luftföroreningar, 

koldioxid och buller. Förekomsten av internaliserande skatter och avgifter relaterade till 

transporter gör att externa kostnader beaktas vid beslut om transporter. Hur väl skatter och 

avgifter täcker de externa kostnaderna kan presenteras som kvoten av dessa, internaliserings-

graden. I denna rapport presenteras och analyseras studier av godstransporters externa kostnader 

och internaliseringsgrader i olika länder i Europa. Rapporten ska användas som underlag i 

Trafikanalys årliga regeringsuppdrag att rapportera om transportsektorns externa kostnader och 

skatter och avgifter. 

En litteraturgenomgång har gjorts av den akademiska och gråa litteraturen. Avgränsningen har 

varit aktuella studier för länder eller transportkorridorer inom Europa. Utgångspunkten för 

analysen av de inventerade studierna har varit Trafikanalys (2017a) sammanställning av 

internaliseringsgrader i Sverige och i korridorer i Europa. 

Samtliga av de inventerade studierna beräknar externa kostnader av godstransporter medan ca 

hälften även presenterar internaliseringsgrader. Vid en jämförelse av studierna är det tydligt att de 

har olika perspektiv och tillvägagångssätt och det är därmed inte möjligt att direkt jämföra 

resultaten utan att ta hänsyn till dessa skillnader. I vissa studier jämförs marginella kostnader och 

skatter medan andra jämför genomsnittliga eller totala kostnader och skatter och dessa tillväga-

gångssätt är lämpliga vid olika frågeställningar.  

Det råder viss konsensus över vilka komponenter av externa kostnader som ska inkluderas. 

Majoriteten av studierna, inklusive Trafikanalys (2017a) inkluderar externa kostnader för 

infrastrukturslitage, olyckor, koldioxid, luftföroreningar samt buller. Däremot finns det ett antal 

ytterligare kostnadskomponenter, såsom trängsel och emissioner uppströms, som beaktas i olika 

studier men inte inkluderas i Trafikanalys sammanställning för Sverige. Skulle dessa 

komponenter inkluderas i Trafikanalys sammanställning skulle de externa kostnaderna öka något 

och internaliseringsgraden minska, allt annat lika.  

Även vad gäller internaliserande skatter och avgifter finns det olika perspektiv på vilka 

komponenter som ska inkluderas. Samtliga studier som beaktar skatter och avgifter inkluderar 

rörliga sådana medan det saknas konsensus över om och i så fall vilka fasta skatter och avgifter 

som bör inkluderas. En av de inventerade studierna (Vierth & Sowa, 2015) visar att drivmedels-

skatten utgör den största delen av totala skatter för godstransporter på väg och därmed påverkas 

inte internaliseringsgraden avsevärt av huruvida exempelvis fordonsskatten och Eurovinjett 

inkluderas eller inte. Skulle fler skatter och avgifter inkluderas i Trafikanalys sammanställning 

skulle internaliseringsgraderna öka, allt annat lika. 

Majoriteten av internaliseringsgraderna i de inventerade studierna är under 100 procent, så även i 

Trafikanalys sammanställning för Sverige, vilket innebär att de externa kostnaderna är under-

internaliserade. I Trafikanalys sammanställning för Sverige är internaliseringsgraden för gods-

transporter på väg relativt hög, jämfört med de inventerade studierna. För järnvägstransporter är 

internaliseringsgraden i Trafikanalys sammanställning lägre, och för sjöfart betydligt högre, än i 

de inventerade studierna. Som diskuteras i rapporten beror dessa skillnader åtminstone delvis på 

att olika komponenter av kostnader och skatter inkluderas, olika tidsperioder avses och olika 

avgränsningar används. 
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Summary 

Degrees of internalization for freight transports with different modes in Europe 

by Inge Vierth (VTI) and Tobias Lindé (VTI) 

 

Transports cause external costs of, for example, emissions of air pollutants, carbon dioxide and 

noise. The presence of internalizing taxes and fees related to transports means that external costs 

are taken into account when deciding on transports. How well taxes and fees cover the external 

costs can be presented as the ratio of these, the degree of internalization. In this report, studies of 

freight transports’ external costs and degrees of internalization in different countries in Europe are 

presented and analyzed. The report will be used as a basis in Transport Analysis’ annual 

government commission to report on the transport sector’s external costs and taxes and fees.  

A literature review has been conducted of academic and grey literature. The delimitation has been 

recent studies of countries or transport corridors in Europe. The reference point for the analysis of 

the included studies has been Transport Analysis’ (2017a) compilations of degrees of 

internalization in Sweden and in corridors in Europe.  

All of the reviewed studies calculate external costs of freight transports while approximately half 

of the studies also present degrees of internalization. When comparing the studies, it is evident 

that they have different perspectives and approaches and it is therefore not possible to directly 

compare the results without taking these differences into account. In some studies, marginal costs 

and taxes are compared, while others compare average or total costs and taxes, and these 

approaches are appropriate for different purposes. 

There is some consensus about which components of external costs to include. Most of the 

studies, including Transport Analysis (2017a), include external costs for infrastructure wear, 

accidents, carbon dioxide, air pollution and noise. However, there are a number of additional cost 

components, such as congestion and upstream emissions, which are taken into account in 

different studies but not in Transport Analysis’ compilation for Sweden. Should such components 

be included in Transport Analysis’ compilation, the external costs would increase slightly and the 

degrees of internalization decrease, all else being equal.  

Also regarding internalizing taxes and fees, there are different perspectives on which components 

should be included. All studies that take into account taxes and fees include variable ones, while 

there is no consensus on if and if so, which fixed taxes and fees should be included. One of the 

reviewed studies (Vierth & Sowa, 2015) shows that fuel taxes account for the largest part of total 

taxes for road freight transports and therefore the degree of internalization is not affected 

substantially if the vehicle tax and Eurovingette are included or not. Should more taxes and fees 

be included in Transport Analysis’ compilation, the degrees of internalization would increase, all 

else being equal.  

The majority of the degrees of internalization in the reviewed studies are below 100 percent, also 

in Transport Analysis’ compilation for Sweden, which means that the external costs are under-

internalized. In Transport Analysis’ compilation for Sweden, the degree of internalization of road 

freight transport is relatively high, compared to the reviewed studies. For rail transport, the degree 

of internalization in Transport Analysis’ compilation is lower, and for shipping considerably 

higher, than in the reviewed studies. As discussed in the report, these differences depend at least 

partly, on the inclusion of different components of costs and taxes, different periods of time and 

different boundaries used.  
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1. Introduktion  

1.1. Bakgrund  

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att bland annat redovisa internaliseringsgraden inom 

olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. En del i det har varit att årligen 

redovisa hur internaliseringsgraden har utvecklats i två hypotetiska godskorridorer genom 

Europa, Narvik–(Bergen)–Neapel och Oslo–(Göteborg)–Rotterdam, där transporter sker på väg, 

järnväg och med sjöfart. I den redovisning som ska göras i mars 2018 planeras ett något bredare 

perspektiv. Avsikten är att presentera det samlade resultatet av ett flertal relevanta studier på 

området. Därför har Trafikanalys bett VTI att ta fram en sammanställning avseende 

internaliseringsgrader för godstransporter med olika trafikslag i Sverige och övriga Europa.  

1.2. Syfte 

VTI:s uppdrag är att sammanställa och analysera underlag avseende internaliseringsgrader för 

godstransporter på väg, järnväg och med sjöfart från olika europeiska länder i de två hypotetiska 

trafikslagsvisa godskorridorer som har analyserats tidigare. Sammanställningen ska inkludera  

• vad som framkommer i tidigare studier per trafikslag i Sverige och andra europeiska 

länder vad gäller externa kostnader, internaliserade skatter och avgifter, 

internaliseringsgrad och icke internaliserad extern kostnad 

• en översiktlig diskussion om, och i så fall hur, ny kunskap vad det gäller 

marginalkostnader påverkar de resultat som framkommit i tidigare studier    

• en översiktlig diskussion om, och i så fall hur, nya skatter, avgifter eller förändringar i 

dessa påverkar de resultat som framkommit tidigare    

• kommentarer kring hur eventuellt nya regelverk kan ha påverkat de resultat som har 

framkommit i tidigare studier 

• eventuellt andra omständigheter som har förändrats tills idag. 

1.3. Begrepp 

Externa kostnader som godstransporter ger upphov till är kostnader som påverkar samhället men 

inte beaktas vid företagens beslut att genomföra en transport. Kostnader för utsläpp av koldioxid 

och luftföroreningar, slitage av infrastruktur och buller är några exempel på externa kostnader 

relaterade till transporter. Eftersom de externa kostnaderna inte beaktas vid beslutet att genomföra 

en transport leder detta – vid en underinternalisering av de externa kostnaderna – till fler 

transporter och mer externa kostnader än vad som är samhällsekonomiskt effektivt (Nilsson & 

Haraldsson, 2016).  

Teoretiskt bör samtliga externa kostnader och skatter och avgifter för godstransporter mellan två 

punkter beräknas. Det har dock varit praxis att enbart inkludera de kostnader och avgifter som 

uppstår ”undervägs” per trafikslag och inte kostnader relaterade till lastningen, lossningen eller 

omlastningen av godset.1  

Förekomsten av internaliserande skatter och avgifter gör att externa kostnader (åtminstone till 

viss del) beaktas vid beslut av transporter och att den som orsakar externa kostnader också betalar 

för dem. I sammanställningen av internaliserande styrmedel som van Essen et al (2012) tagit fram 

                                                      

1 Nedan redovisas ändå en studie som beräknar de externa kostnaderna i en hamn. Se avsnitt 2.1.2.3.    
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på uppdrag av Europeiska Kommissionen inkluderas både rörliga skatter/avgifter, såsom 

drivmedelsskatter och vägavgifter, och fasta skatter som är relaterade till ägandet av fordon. 

Trafikanalys (2017a) inkluderar däremot endast trafikens rörliga skatter och avgifter vid 

beräkning av internaliseringsgrader i Sverige.  

De externa kostnaderna kan alltså internaliseras genom skatter och avgifter, men även på andra 

sätt, genom exempelvis regelverk eller teknisk utveckling. En begränsning av tillåtna 

utsläppsnivåer kan minska de externa kostnaderna för luftföroreningar medan utveckling av 

säkrare fordon kan minska externa kostnader relaterade till olyckor.  

Internaliseringsgraden beräknas som kvoten mellan skatter/avgifter och externa kostnader medan 

icke internaliserade externa kostnaderna är differensen mellan de externa kostnaderna och 

skatter/avgifter. 

Vid en jämförelse av externa kostnader och skatter/avgifter finns det några olika perspektiv. Man 

kan jämföra antingen marginella, genomsnittliga eller totala externa kostnader och 

skatter/avgifter och dessa jämförelser är lämpliga vid olika frågeställningar. Jämförelsen av 

externa marginalkostnader kan t.ex. göras för att nå en samhällsekonomiskt effektiv prissättning 

medan en jämförelse av genomsnittliga eller totala kostnader och skatter och avgifter kan visa hur 

väl en viss fordons- eller transporttyp betalar för de externa kostnader den orsakar. Generellt 

avser prissättningen baserade på de marginella externa kostnaderna det kortsiktiga 

tidsperspektivet och en given infrastruktur medan genomsnittliga eller totala kostnader och 

avgifter är relevanta i ett längre tidsperspektiv.    

1.4. Metod  

Den akademiska och gråa litteraturen analyseras och VTI:s internationella nätverk i Europa 

utnyttjas. Inventeringen är avgränsad till studier som har publicerats 2010 eller senare för att ge så 

aktuella resultat som möjligt utan att begränsa urvalet för mycket. Störst fokus läggs på att 

jämföra internaliseringsgrader snarare än externa kostnader. Resultaten i andra studier jämförs 

med sammanställningarna i Trafikanalys senaste rapport, Trafikanalys (2017a). Analyserna är 

översiktliga med hänsyn till projektets begränsade storlek.  
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2. Inventering av studier 

Nedan beskrivs de inventerade studierna per land (se avsnitt 2.1) respektive per 

godstransportkorridor (se avsnitt 2.2). Studierna har olika syften och avgränsningar och direkta 

jämförelser är svåra att göra. Skillnader och likheter mellan studierna analyseras i avsnitt 3.  

2.1. Studier per land 

2.1.1. Trafikanalys (2017) 

Vår utgångspunkt är de icke internaliserade kostnaderna och den internaliseringsgrad som 

Trafikanalys redovisar i sin sammanställning per trafikslag, (Trafikanalys, 2017a, i tabell 2.2), se 

Tabell 1. Beräkningarna baseras på uppgifterna i VTI:s regeringsuppdrag avseende trafikens 

samhällsekonomiska kostnader (Nilsson & Haraldsson, 2016) med vissa justeringar och skatter 

och avgifter avseende 2016.  

Tabell 1. Externa marginalkostnader, skatter, avgifter och internalisering av externa 

marginalkostnader för godstransporter i Sverige 2016 kronor per tonkilometer, viktat genomsnitt 

tätort och landsbygd.2 

Kr per tonkilometer  Lätt 
lastbil, 
diesel 

Tung 
lastbil 

utan släp 

Tung 
lastbil 

med släp 

Godståg 
(el och 
diesel)3 

Sjöfart 

Infrastruktur/slitage  0,04  0,10  0,06  0,070  0,006  

Olyckor  0,09  0,05  0,01  0,002  0,002  

Koldioxid  0,20  0,14  0,06  0,002  0,03  

Luftföroreningar  0,06  0,03  0,01  0,001  0,01  

Buller (statlig infrastruktur)  0,05  0,03  0,02  0,007  -  

Total extern marginalkostnad  0,44  0,35  0,17  0,082  0,047  

Internaliserande skatter/avgifter  0,36  0,24  0,10  0,023  0,033  

Icke internaliserad kostnad  0,08  0,11  0,06  0,06  0,014  

Internaliseringsgrad  82 %  69 %  62 %  28 %  69 % 

Källa: Trafikanalys (2017a)  

De internaliserande skatter och avgifter som inkluderas i beräkningarna för Sverige i Trafikanalys 

(2017a) presenteras i Tabell 2. Endast rörliga skatter och avgifter som är relaterade till 

trafikvolym beaktas eftersom de jämförs med externa marginalkostnader. Eurovinjettavgiften och 

fordonsskatten inkluderas inte. Trängselskatter inkluderas inte eftersom studien inte heller beaktar 

externa kostnader för trängsel.  

                                                      

2 Se Tabell 1.4 i Trafikanalys (2017b) för externa kostnader för fordonskilometer på väg. Se Tabell 1.5 i 

Trafikanalys (2017b) för en uppdelning om externa kostnader på tätort respektive landsbygd.  

3 När det gäller järnväg har de externa kostnaderna relaterade till koldioxid och luftföroreningar från trafik 

med dieseltåg inte beräknats i VTI:s regeringsuppdrag. Enligt Trafikanalys underlagsrapport (Trafikanalys, 

2017b, s.10) ”har värderingar enligt ASEK6 använts för de fåtal tåg (d.v.s. dieseltåg)” som berörs. 

Kostnaderna relaterade till koldioxid och luftföroreningar för godståg i Tabell 1 inkluderar både el- och 

dieseltåg. 
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Tabell 2. Internaliserande skatter och avgifter i Sverige enligt sammanställningen i Trafikanalys 

(2017a).   

 Skatter och avgifter 

Väg  Drivmedelsskatter (energiskatt och koldioxidskatt) 

Järnväg  Banavgifter 

• Spåravgift 

• Tåglägesavgift   

• Passageavgift (under högtrafik i storstadsområdena)  

• Emissionsavgifter (för dieseldrivna tåg) 

Sjöfart  Farledsavgifter 

Lotsavgifter 

Källa: Trafikanalys (2017a)  

2.1.2. Norge 

2.1.2.1. Vägtransporter 

I Norge har Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet och Finansdepartementet 

gett TØI i uppdrag att beräkna de externa marginalkostnaderna för vägtransporter (Thune-Larsen, 

et al., 2016). De externa kostnader som beaktas är relaterade till luftföroreningar, buller, olyckor, 

trängsel, infrastrukturslitage samt vinterdrift medan externa kostnader för utsläpp av växthusgaser 

inte beräknas. Författarna räknar med att vägsaltning orsakar korrosion till en kostnad av 1 500 kr 

per fordon och år, vilket beräknas ge en kostnad på 10 norska öre per kilometer. De menar att 

hälften av vägsaltningen baseras på trafikvolym och att den externa marginalkostnaden därmed är 

fem norska öre per kilometer. När de externa kostnaderna beräknas per tonkilometer blir de 

naturligt lägre för större lastbilar än mindre, se Tabell 3.  

De externa marginalkostnaderna för godstransporter på väg (exklusive kostnader för växthusgaser 

och inklusive kostnader för trängsel) i Norge (2011) är högre än de externa kostnaderna i 

Trafikanalys (2017a).  

Tabell 3. Externa marginalkostnader för godstransporter på väg i Norge 2011, exklusive externa 

kostnader för utsläpp av koldioxid.  

Viktklass  NOK/km  Lastvikt NOK/tonkm  

7,5 - 14 ton 1,90  1,9  0,99  

14 - 20 ton 2,38  4,2  0,56  

>20 ton 3,00  10,7  0,28  

Genomsnitt  2,91  9,7  0,30  

Källa: Thune-Larsen et al. (2016). 

2.1.2.2. Järnväg och sjöfart 

På uppdrag av Samferdselsdepartementet beräknar Vista Analyse genom Magnussen et al. (2015) 

de externa marginalkostnaderna av godstransporter med sjöfart och på järnväg i Norge (samt för 

transportkorridorerna Oslo–Trondheim och Oslo–”kontinenten” (landsgränsen söderut)). Förutom 



VTI notat 7-2018  15 

externa kostnader för utsläpp av koldioxid och luftföroreningar, buller, olyckor och 

infrastrukturslitage, beräknar de även externa kostnader för miljöskador av oavsiktliga utsläpp 

från fartyg (exempelvis oljeutsläpp vid en större olycka). Dessa beräknas baserat på 

befolkningens betalningsvilja för att undvika olyckor med oljeutsläpp av olika storlekar och 

antalet sådana olyckor som sker per år, och uppskattas vara 0,002 NOK per tonkilometer.   

Författarna finner att de externa kostnaderna är lägre för sjöfarten än för järnvägstransporter (där 

eltåg har lägre externa kostnader än dieseltåg), se Eftersom de externa marginalkostnaderna 

presenteras separat för landsbygd och tätort är de inte direkt jämförbara med genomsnittet som 

presenteras i Trafikanalys  men för sjötransporter tycks de ligga i ungefär samma storleksordning 

som i Norge (2014). För el-tåg är de norska kostnaderna högre än de svenska, särskilt i tätort där 

kostnaderna för buller är väsentligt högre. 

Tabell 4. För sjöfartstransporter utgör kostnader för utsläpp av koldioxid och luftföroreningar 

(framförallt i tätort) den största delen av de externa kostnaderna och för järnvägstransporter består 

de externa kostnaderna främst av infrastrukturkostnader samt buller (i tätort) och luftföroreningar 

(för dieseltåg).  

Eftersom de externa marginalkostnaderna presenteras separat för landsbygd och tätort är de inte 

direkt jämförbara med genomsnittet som presenteras i Trafikanalys (2017a) men för 

sjötransporter tycks de ligga i ungefär samma storleksordning som i Norge (2014). För el-tåg är 

de norska kostnaderna högre än de svenska, särskilt i tätort där kostnaderna för buller är 

väsentligt högre. 

Tabell 4. Externa marginalkostnader för godstransporter med sjöfart och på järnväg i Norge 

(NOK per tonkilometer).  

 Landsbygd Tätort (15 000 - 
100 000 invånare) 

Tätort (över 100 000 
invånare) 

Små fartyg 0,018 0,046 0,177 

Stora fartyg 0,010 0,024 0,090 

El-tåg 0,102 0,143 0,429 

Dieseltåg 0,125 0,224 0,802 

Källa: Magnussen et al (2015). 

2.1.2.3. Externa kostnader vid hamnaktiviteter 

Som en del av TØI:s forskningsprojekt EXPORT gällande samhällskostnader vid hamnaktiviteter 

analyserar Rødseth et al. (2017) de externa kostnaderna som uppstår vid lastning och lossning av 

gods från fartyg i hamn. Eftersom många hamnar ligger i närheten av tätbebyggda städer kan 

betydande externa kostnader orsakade av framförallt buller och luftföroreningar uppstå vid 

lastning/lossning av gods från fartyg. Författarna illustrerar detta genom att beräkna externa 

kostnader som uppstår vid hamn och inkludera dessa i de beräkningar av externa kostnader som 

Magnussen et al (2015) beräknar för rutten Oslo–norska gränsen, se Tabell 5. När de externa 

kostnaderna från Oslo hamn inkluderas blir de externa kostnaderna för sjötransporter mer än 

dubbelt så stora (6,43 NOK per ton), men fortfarande lägre än de externa kostnaderna för väg- 

och järnvägstransporter.  
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Tabell 5. Externa marginalkostnader för att transportera ett ton extra från Oslo till norska 

gränsen (i riktning mot Rotterdam), NOK per ton. 

Studie Externa kostnader för  Distans 

(km) 

Totala externa 

kostnader per ton 

(NOK) 

Magnussen et al. 

(2015) 

Transport med lastbil 112 54,29 

Magnussen et al. 

(2015) 

Transport med el-tåg 170 25,45 

Magnussen et al. 

(2015) 

Transport med litet general 

cargo fartyg 

106 2,75 

Rødseth et al. (2017)   Emissioner vid lastning  3,68 

Magnussen et al. 

(2015), Rødseth et al. 

(2017)  

Transport med litet general 

cargo fartyg och emissioner vid 

lastning 

106 6,43 

2.1.3. Danmark 

2.1.3.1. Järnväg, sjöfart och väg 

På uppdrag av danska Transportministeriet har COWI (2010) beräknat externa marginalkostnader 

för transporter i Danmark. De externa kostnaderna för luftföroreningar, utsläpp av koldioxid, 

buller, olyckor, trängsel och slitage av infrastruktur beräknas. Samtliga externa kostnader 

beräknas per fordonskilometer för ett intervall (låg, medel, högt) och i sammanställningen nedan 

(Tabell 6) används ”medel”-värden. De totala marginalkostnaderna för respektive trafikslag 

presenteras inte och de är inte heller jämförbara då vissa kostnadskomponenter inte beräknas för 

alla trafikslag. Exempelvis beräknas inte de externa kostnaderna för infrastukturslitage för tåg, 

trots att dessa kostnader beräknas representera den enskild största externa kostnaden för 

tågtransporter i Sverige (jämför Tabell 1).  

Tabell 6. Externa marginalkostnader för godstransporter i Danmark 2009, DKK per 

fordonskilometer.  

 Luftföroreningar Koldioxid Buller Olyckor Trängsel Infrastruktur 

Lastbil (diesel) 0,45 0,10 0,09 1,22 0,56 0,99 

Godståg (el) 1,40 1,06 1,75 2,59   

Godståg (diesel) 11,99 1,20 1,75 2,59   

Containerfartyg 

 (3500 t) 

332 6,56     

Källa: Egen sammanställning baserad på COWI (2010). 
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2.1.3.2. Lastbilstransporter och internalisering 

I en rapport gällande omställningen av den danska transportsektorns energiförbrukning 

presenteras externa kostnader samt skatter och avgifter för person- och godstransporter på väg (Ea 

Energianalyse, 2015). De externa kostnaderna för en dieseldriven lastbil beräknas till 3,3 DKK 

per km (vilket är i ungefär samma storleksordning som i COWI (2010)) och baseras på trängsel, 

vägslitage, olyckor, buller, luftföroreningar, koldioxidutsläpp samt utsläpp av koldioxid från 

fordonstillverkningen och ”tillgång till vägnätet”4. För att jämföra de externa kostnaderna med 

avgifter och skatter för lastbilar antar författarna en körsträcka på 50 000 km per år vilket ger en 

total extern kostnad på 165 000 DKK per år (se Tabell 7). Bland skatterna utgör drivmedels-

skatten den största delen. Med de antagna externa kostnaderna, skatterna och avgifterna blir 

internaliseringsgraden 35 procent. Detta är betydligt lägre än internaliseringsgraden för lastbilar i 

Trafikanalys (2017a) vilket dock kan bero de antaganden som görs i det specifika exemplet eller 

att fler kostnadskomponenter inkluderas (dock inkluderas även fler skatter/avgifter). 

Tabell 7. Avgifter, skatter och externa kostnader för en lastbil som kör 50 000 km/år i Danmark. 

  

Drivmedelsskatt (DKK) 39 325 

Koldioxidskatt (DKK) 6 270 

Vägtullar (DKK) 9 318 

Fordonsskatt (DKK) 3 500 

Avgifter och skatter totalt (DKK) 58 413 

Externa kostnader (baserat på 3,30 DKK/km) (DKK) 165 000 

Icke internaliserad extern kostnad 106 587 

Internaliseringsgrad 35 % 

Källa: Ea Energianalyse (2015) samt egen beräkning av internalisering.  

2.1.4. Belgien 

Internaliseringen av externa marginalkostnader för person- och godstransporter i Flandern5 

studeras av Delhaye et al (2017) som finner en generellt sett låg internaliseringsgrad. De externa 

kostnader som beaktas är de för buller, trängsel, olyckor, infrastrukturslitage samt för koldioxid 

och luftföroreningar. De externa marginalkostnaderna beräknas till ca 0,28€ per tonkilometer för 

lätta lastbilar, 0,05–0,12€ för tunga lastbilar, 0,015€ för dieseltåg, 0,003€ för eltåg och 0,005–

0,010€ för sjöfart. För vägtransporter utgör trängsel och emissioner de största komponenterna av 

externa kostnader och för dieseltåg och sjöfart representerar emissioner den största kostnaden. De 

externa kostnaderna för infrastrukturslitage beräknas vara förhållandevis låga, jämfört med i 

sammanställningen för Sverige i Tabell 1.6 De externa marginalkostnaderna jämförs med 

                                                      

4 ”Adgang til vejnettet”. I rapporten beskrivs ej hur denna post är definierad eller hur den beräknats. 

5 Ingen studie för Belgien som helhet eller för andra belgiska regioner har hittats och nämns inte heller i 

studien. 

6 Externa kostnader och skatter/avgifter presenteras endast grafiskt och det är svårt att uttyda exakta värden, 

särskilt för uppdelningen på olika komponenter.  
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genomsnittliga skatter/avgifter, vilket författarna menar leder till något överskattade 

internaliseringsgrader. Både rörliga skatter/avgifter, som drivmedelsskatter, och fasta 

skatter/avgifter, som årliga skatter inkluderas. Författarna finner att internaliseringsgraden är 

störst för väg- och järnvägstransporter, låg för luftfart och näst intill obefintlig för sjötransporter 

(se För både lätta och tunga lastbilar samt för sjöfart är internaliseringsgraden betydligt lägre i 

Flandern jämfört med Trafikanalys (2017a), vilket kan förklaras av de högre beräknade externa 

marginalkostnaderna i Flandern. Samtidigt är internaliseringsgraden för elektrifierade 

järnvägstransporter (159 %) avsevärt högre i Flandern än de 28 procent för järnvägstransporter 

totalt i Sverige.  

Tabell 8). De beräknar att de (relativt låga) externa kostnaderna för eldrivna godståg är 

överinternaliserade medan de externa kostnaderna för dieseldrivna godståg är under-

internaliserade. 

För både lätta och tunga lastbilar samt för sjöfart är internaliseringsgraden betydligt lägre i 

Flandern jämfört med Trafikanalys (2017a), vilket kan förklaras av de högre beräknade externa 

marginalkostnaderna i Flandern. Samtidigt är internaliseringsgraden för elektrifierade 

järnvägstransporter (159 %) avsevärt högre i Flandern än de 28 procent för järnvägstransporter 

totalt i Sverige.  

Tabell 8. Internaliseringsgrader per tonkilometer för godstransporter i Flandern 2014.  

 Lätta 

lastbilar 

Tunga 

lastbilar 

(>3,5 ton) 

Järnväg 

(diesel) 

Järnväg 

(el) 

Sjöfart Flyg 

(kort 

distans) 

Flyg 

(lång 

distans) 

Internaliseringsgrad 27–50 % 15–26 % 30 % 159 % ”låg till 

obefintlig” 

18 % 4 % 

Källa: Delhaye et al.  (2017). 

Författarna visar att internaliseringsgraden för de flesta trafikslagen har varit relativt konstant på 

en förhållandevis låg nivå mellan åren 2000 till 2014 och att de små förändringarna som skett 

främst kommer från förändringar i de externa kostnaderna, i form av förbättrad miljöprestanda 

och ökad trängsel. Införandet av en kilometerskatt för tunga lastbilar 2016 ökade internaliserings-

graden för tunga lastbilar till 34–45 %. Slutligen menar författarna att skatter och avgifter borde 

differentieras mer utifrån tid och rum för att bättre internalisera de externa kostnaderna.  

2.1.5.  Nederländerna  

I Nederländerna har CE Delft och Vrije Universiteit tagit fram externa kostnader och 

infrastrukturkostnader på uppdrag av Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid7 vid ministeriet för 

infrastruktur och miljö för 2010 (Schroten, et al., 2014). Studien är en uppdatering av 

undersökningen som samma institut publicerade 2004. Transporter på väg, järnväg och inre 

vattenvägar på nederländskt territorium ingår i båda studierna; 2014 års studie inkluderar även 

flyg- och sjötransporter mellan Nederländerna och resten av världen. För de sistnämnda 

transporterna beräknas externa kostnader och infrastrukturkostnader för halva sträckan till/från 

destinationen och författarna understryker att beräkningarna för transporterna på holländskt 

territorium och de internationella transporterna inte är direkt jämförbara.  

                                                      

7 På engelska: KiM - Netherlands Institute for Transport Policy Analysis. 

https://www.kimnet.nl/
https://english.kimnet.nl/
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I studien presenteras en översikt över de totala, genomsnittliga och marginella externa 

kostnaderna och infrastrukturkostnaderna relaterade till person- och godstransporter. I motsats till 

i Sverige differentieras mellan: 

• externa kostnader som i sin tur delas upp i externa kostnader inom transportsektorn, dvs. 

kostnader för trängsel och största delen av kostnaderna för olyckor och externa kostnader 

utanför transportsektorn, dvs buller, luftföroreningar och koldioxidutsläpp.  

• infrastrukturkostnaderna för väg omfattar anläggningskostnader, förnyelsekostnader, 

drift- och underhållskostnader, vilket innebär att avgränsningen är bredare än i Sverige. 

Infrastrukturkostnader för el-tåg inkluderar investeringen i Betuwe routen mellan hamnen 

i Rotterdam och den tyska gränsen. Beräkningen av infrastrukturkostnaderna för inre 

vattenvägar basereras på de kostnaderna som man har haft under de senaste 35 åren och 

beräkningarna för flyg på kostnadsdata från Schipol flygplats.   

För godstransporter inkluderas externa kostnader för trängsel (för vägtransporter), olyckor, buller 

(inte för vattenburna transporter), luftföroreningar och koldioxidutsläpp, anspråk av rum, utsläpp i 

samband med produktion av elektricitet och bränslen, natur och landskap, förorening av mark och 

grundvatten (inte för vattenburna transporter) samt infrastrukturkostnader.  

Internaliseringen av de externa kostnaderna antas ske via betalda skatter och avgifter och 

mottagna subventioner. Subventioner är dock inte relevanta för godstransporter. För de 

landbaserade trafikslagen inbegrips drivmedelsskatter och Eurovinjettavgiften, banavgifter och 

EU ETS-avgiften. Eurovinjett-avgiften och EU ETS-avgiften inkluderas inte i Sverige. För sjöfart 

inkluderas hamnavgifter och för transporter på inre vattenvägar hamn- och slussavgifter. I Sverige 

beaktas de nationella farledsavgifterna i samtliga studier och de nationella lotsavgifterna i vissa 

studier. På flygsidan behandlas flygplatsskatter och bulleravgifter som internaliserande skatter 

och avgifter. 

Tabell 9 visar att de för Nederländerna 2010 beräknade internaliseringsgraderna är lägre för tunga 

lastbilar8 och sjöfart och högre för el-tåg jämfört med Sverige. I rapporten görs även motsvarande 

beräkningar för de totala och de genomsnittliga kostnaderna.    

                                                      

8 Kostnader för lätta lastbilar anges per fordonskm och redovisas inte i Tabell 9.  
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Tabell 9. Marginella infrastrukturkostnader och externa kostnader i Nederländerna 2010 i 

€/1000 tonkm.   
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På nederländskt territorium 

Tung lastbil 18   84 1,8 100,2   27 27 73,2 27 % 

El-tåg 6   5  11 5 0,6 5,6 5,4 51 % 

Dieseltåg 5   14 0,9 18,1 3 3 6 12,1 33 % 

IWW 28 0,3 14 14 28,3 0,8 1 1,8 26,5 6 % 

 
Internationella transporter i hela världen 

Flyg 14 0,7 81  95,7 4  4 91,7 4 % 

Sjöfart 0,3 0,003 3 1 2,303 0,35  0,35 1,953 15 % 

Källa: Schroten et al. (2014) och egna beräkningar av ickeinternaliserade kostnader och internaliseringsgrader. 

2.1.6. Portugal  

I ett forskningsprojekt beräknar och jämför Gomes et al., (2010) de genomsnittliga interna och 

externa kostnaderna för transporter i Portugal. De komponenter av externa kostnader som 

inkluderas är relaterade till olyckor, buller, luftföroreningar och koldioxid. De beräknade externa 

kostnaderna per tonkilometer är lägst för godståg följt av tunga lastbilar. Kostnaden för 

luftföroreningar och utsläpp av koldioxid utgör de största andelarna för både väg och järnväg (se 

Tabell 10).  

Tabell 10. Genomsnittliga externa kostnader för godstransporter i Portugal, 2000 (€ per tonkm). 

Typfordon Olyckor Buller Luftföroreningar Koldioxid Totalt 
 

Lätta lastbilar 
 

0,023 0,014 0,055 0,081 0,173 

Tunga lastbilar 
 

0,000 0,005 0,027 0,018 0,051 

Godståg 0,000 0,008 0,010 0,012 0,030 

Källa: Gomes et al., (2010). 

2.1.7. Schweiz 

I Schweiz tar den federala myndigheten för regional utveckling (ARE) fram en översikt över de 

externa kostnaderna för person- och godstransporter på väg, järnväg, inre vattenvägar och med 

flyg, (Bundesamt für Raumentwicklung ARE, 2016). Informationen används som underlag till 

åtgärder som ska skapa en hållbar mobilitet. Ett exempel är den schweiziska kilometerskatten för 

tunga lastbilar (Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA) som på långt sikt ska täcka 

infrastrukturkostnaderna och de externa kostnaderna.  
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De beräknade externa kostnaderna är relaterade till luftföroreningar som hälsoeffekter, effekter på 

byggnader, missväxt, skador i skogar och minskad biologisk mångfald. Därutöver kalkyleras 

kostnader kopplade till buller, klimatförändringar, natur och landskap, markskador och giftiga 

ämnen, olyckskostnader, kostnader i processer uppströms och nedströms såväl som ytterligare 

kostnader i stadsregioner.9  

När det gäller godstransporter beräknas de högsta externa kostnader för flyg (7,6 Rp per tonkm), 

och de näst högsta kostnaderna för väg (7,0 Rp per tonkm exkl. internalisering och 3,4 Rp per 

tonkm inkl. internalisering via LSVA). De externa kostnaderna för järnvägstransporter beräknas 

till 2,8 Rp per tonkm och de externa kostnaderna för transporter på floden Rhein och andra inre 

vattenvägar till 0,4 Rp per tonkm. Kostnaderna i Tabell 11 är genomsnittsvärden för Schweiz, 

dvs. kan vara högre i tättbefolkade områden och lägre i glest befolkade områden.10  

De genomsnittliga externa kostnaderna för godstransporter på väg och järnväg i Schweiz 2013 är 

högre än de motsvarande värden för Sverige 2016. En förklaring är att det i Schweiz skattas 

kostnader för fler komponenter av de externa kostnaderna, t.ex. att processer uppströms 

inkluderas. Tabell 11 visar att den schweiziska kilometer-skatten LSVA internaliserar nästan 

hälften av de externa kostnaderna (drivmedels- och fordonsskatter tillkommer).  

Tabell 11. Genomsnittliga externa kostnader för godstransporter i Schweiz 2013 (Rp per tonkm 

och öre per tonkm, i 2013 års priser)11. 

 Väg Väg (inkl. 
internalisering 

via km-skatt)  

Järnväg Inre 
vattenvägar  

Flyg 

Rp per tonkm 7,0 3,4 2,8  0,4  7,6 

Öre per tonkm 55,2 26,8 22,1 3,2 59,9 

Källa: (Bundesamt für Raumentwicklung ARE, 2016). 

2.1.8. Tyskland  

I Tyskland analyserade Monopolkommissionen, motsvarigheten till Konkurrensverket i Sverige, 

konkurrensen på järnvägsmarknaden och mellan järnvägen och de andra trafikslagen, 

(Monopolkommission, 2017). Kommissionen konstaterar att det idag saknas information över hur 

t.ex. den statliga finansieringen av väg- och järnvägsinfrastrukturen, fordonskatten eller en 

kilometerskatt för bussar påverkar den intermodala konkurrensen. Kommissionen rekommenderar 

därför att en oberoende institution analyserar de olika trafikslagens kostnader och nyttor, på 

motsvarande sätt som i Schweiz. Detta gäller i synnerlighet negativa externa effekter kopplade till 

miljön. Kommissionen anser att beslut om skatter och avgifter för de olika trafikslagen bör 

baseras på en kostnadsnyttoanalys, för att säkerställa både att de offentliga medlen användas där 

de gör störst nytta och för att en rättvis konkurrens mellan trafikslagen säkerställs.   

                                                      

9 De av ARE beräknade externa kostnaderna och nyttorna ingår i den schweiziska transporträkningen, 

(Bundesamt für Statistik, 2017). Den första transporträkningen togs fram år 2005 och har uppdaterats 

kontinuerligt sedan dess. Kostnaderna utgörs av ca tre fjärdedelar av kostnader relaterade till persontrafiken 

och ca en fjärdedel till godstrafiken.  

10 Ur underlaget som vi har till förfogande framgår inte om uppgifterna för järnväg avser el- eller dieseltåg. 

11 Som valutakurs används 1 CHF = 7,88 SEK, se  http://schweizerfranc.se/historiska-valutakurser.php 

http://schweizerfranc.se/historiska-valutakurser.php
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2.1.9. Europa  

2.1.9.1. Internalisering av externa kostnader på motorvägar  

I en rapport som CE Delft (Schroten & 't Hoen, 2016) tagit fram på uppdrag av IRU (International 

Road Transport Union) beräknas och jämförs de totala externa kostnaderna för godstransporter på 

motorvägar i EU28 med de totala intäkterna från skatter och avgifter för dessa transporter. 

Författarna beräknar att de totala externa kostnaderna för infrastruktur, koldioxid, luft-

föroreningar, olyckor och buller uppgår till 37 miljarder € år 2013. De externa kostnaderna för 

trängsel beräknas också, men eftersom det råder viss osäkerhet om hur stor del av denna kostnad 

som bärs av de som orsakar trängseln (och därmed inte bör räknas som extern kostnad), 

presenteras denna kostnad separat. De externa kostnaderna för uppströms emissioner (emissioner 

som uppstår vid produktion och transport av energikällor) anses vara indirekta och redovisas 

därmed också separat. De totala intäkterna för fordonsskatter, distans- och tidsbaserade väg-

avgifter och drivmedelsskatter beräknas till totalt 33 miljarder €.  

Genom att jämföra de totala externa kostnaderna med totala skatter och avgifter beräknar 

författarna internaliseringsgraderna med olika externa kostnader inkluderade (se När samma 

komponenter av externa kostnader inkluderas som i studien av Trafikanalys  är 

internaliseringsgraden för godstransporter på motorvägar i EU28 (89 %) alltså högre än i Sverige 

(82 % för lätta lastbilar och 62 % för tunga lastbilar med släp, se Tabell 1). Detta kan dels bero på 

att studien för EU28 baseras på totala kostnader, skatter och avgifter och därmed inkluderar 

exempelvis fordonsskatten medan den svenska studien jämför marginalvärden där enbart rörliga 

skatter och avgifter inkluderas (se 2.1). Vidare har flera europeiska länder implementerat en 

kilometerskatt för tunga lastbilar medan denna skatt inte finns i Sverige. Slutligen beaktar studien 

för EU28 endast godstransporter på motorvägar medan någon sådan avgränsning inte görs i 

Tabell 1.   

Tabell 12). Detta görs för lastbilar respektive skåpbilar samt för godstransporter på motorvägar 

totalt. När endast infrastrukturkostnader (för drift, underhåll, förbättring och förnyelse av 

infrastruktur) inkluderas beräknas skatter och avgifter täcka 174 procent av detta för 

vägtransporter totalt. När även de externa kostnaderna för luftföroreningar, buller, olyckor och 

koldioxid inkluderas minskar internaliseringsgraden till 89 procent, och om även trängsel och 

uppströms emissioner beaktas sjunker internaliseringsgraden ytterligare, till 68 procent. 

När samma komponenter av externa kostnader inkluderas som i studien av Trafikanalys (2017a) 

är internaliseringsgraden för godstransporter på motorvägar i EU28 (89 %) alltså högre än i 

Sverige (82 % för lätta lastbilar och 62 % för tunga lastbilar med släp, se Tabell 1). Detta kan dels 

bero på att studien för EU28 baseras på totala kostnader, skatter och avgifter och därmed 

inkluderar exempelvis fordonsskatten medan den svenska studien jämför marginalvärden där 

enbart rörliga skatter och avgifter inkluderas (se 2.1). Vidare har flera europeiska länder 

implementerat en kilometerskatt för tunga lastbilar medan denna skatt inte finns i Sverige. 

Slutligen beaktar studien för EU28 endast godstransporter på motorvägar medan någon sådan 

avgränsning inte görs i Tabell 1.   
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Tabell 12. Internaliseringsgrader för totala externa kostnader för godstransporter på motorvägar 

i EU28, 2013.  

Inkluderade kostnader Internaliseringsgrader 
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Tunga 
lastbilar 
(HGVs) 

Skåpbilar 
(Vans) 

Godstransporter på 
väg, totalt 

X       170 % 184 % 174 % 

X X X     127 % 141 % 130 % 

X X X X X   90 % 88 %  89 % 

X X X X X X  77 % 69 % 75 % 

X X X X X X X 71 % 63 % 68 % 

Källa: Schroten & 't Hoen (2016). 

2.1.9.2. Internalisering med drivmedelsskatt 

I en studie av Santos (2017) sammanställs externa marginalkostnader för vägtransporter i 22 

europeiska länder och jämförs med respektive lands drivmedelsskatt. De komponenter av externa 

kostnader som beaktas är koldioxid, luftföroreningar, trängsel, olyckor och buller. Beräkningen 

av de externa kostnaderna baseras på genomsnittsvärden för Europa vilket ger ganska grova 

uppskattningar. De externa kostnaderna för tunga lastbilar, exklusive komponenten för koldioxid, 

beräknas till 0,67 € per fordonskilometer i Sverige (att jämföra med 0,65 € för EU-27) där buller 

och trängsel utgör de största kostnaderna, se Tabell 13. Dessa kostnader är betydligt högre än de 

Trafikanalys (2017a) presenterar. Marginalkostnaden för exempelvis trängsel och buller är högre 

i Sverige än Tyskland i tabellen, medan man kan anta att det motsatta är fallet. De externa 

kostnaderna för koldioxid beräknas per liter bränsle. 
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Tabell 13. Externa marginalkostnader för luftföroreningar, trängsel, olyckor och buller för tunga 

lastbilar, € cent per fordons-km (värden från 2008 i 2010 års priser).  
 

Luftföroreningar Trängsel Olyckor Buller Totalt 

AT 6,92 15,55 1,2 17,06 40,72 

BE 6,99 15,32 5,75 20,62 48,68 

CH 7,5 19,96 7,26 34,75 69,47 

CZ 7,13 15,77 4,26 23,11 50,27 

DE 7,11 17,08 4,04 28,38 56,61 

DK 7,38 16,69 1,34 23,92 49,34 

EE 6,87 14,07 3,38 13,38 37,7 

ES 7,34 19,53 4,4 31,57 62,84 

FI 7,85 17,91 3,13 32,19 61,08 

FR 7,29 19,46 4,75 34,46 65,96 

GR 7,3 16,52 8,99 27,61 60,42 

HU NA NA NA NA NA 

IE 8,16 18,15 5,95 32,59 64,85 

IT 6,93 16,78 2,34 18,02 44,07 

LU 8,02 25,54 18 72,7 124,26 

NL 7,25 16,48 1,95 26,88 52,56 

PL 6,96 15,77 3,09 15,3 41,13 

PT 7,25 15,08 2,99 16,6 41,91 

SE 7,46 18,81 3,32 37,63 67,22 

SI 7,02 15,84 5,18 23,42 51,45 

SK NA NA NA NA NA 

UK 7,7 21,21 3,56 54,21 86,69 

EU-27 7,29 19,46 3,53 34,46 64,75 

Källa: Santos (2017). 

Författaren beräknar sedan om de externa marginalkostnaderna till kostnad per liter drivmedel 

och utifrån detta beräknas de ”korrigerande” drivmedelsskatterna12 som skulle behövas för att 

internalisera de externa kostnaderna, se Figur 1. För samtliga studerade länder utgör den faktiska 

drivmedelsskatten mindre än 45 procent av den ”korrigerande” och i Sverige endast 30 procent. 

Om drivmedelsskatten var ämnad att internalisera alla externa kostnader för lastbilstransporter 

skulle den därmed behöva höjas betydligt i samtliga studerade länder. Detta är dock inte 

nödvändigtvis fallet då även andra skatter och avgifter kan internalisera de externa effekterna. 

Drivmedelsskatten beskrivs i studien som ett instrument som är väletablerat i många länder, 

relativt enkelt att administrera och lämpligt för att internalisera utsläpp av koldioxid och till viss 

del även luftföroreningar. Däremot anses den inte lika lämplig för att internalisera andra externa 

effekter där exempelvis en distansrelaterad skatt eller trängselskatt skulle passa bättre. Således ger 

kvoterna som presenteras i Figur 1 ett intressant perspektiv men kan inte direkt jämföras med 

internaliseringsgrader i andra studier där samtliga skatter och avgifter beaktas.  

                                                      

12 Som även beaktar bränsleskattens effekt på bränsleeffektiviteten (vilken inte hjälper till att internalisera 

distansrelaterade externaliteter).   



VTI notat 7-2018  25 

 

Figur 1. Kvoten mellan faktisk och ”korrigerande” dieselskatt för tunga lastbilar, i procent.  

Not: den ”korrigerande” skatten är beräknad som den drivmedelsskatt som skulle behövas för att täcka de externa 

kostnaderna för koldioxid, luftföroreningar, trängsel, olyckor och buller.  

Källa: Santos (2017). 

2.2. Studier per korridor 

2.2.1. Trafikanalys (2017) 

När det gäller godskorridorer är vår utgångspunkt de icke internaliserade kostnaderna och den 

internaliseringsgrad som Trafikanalys (2017a) redovisar i sin sammanställning för korridoren 

Narvik–Neapel år 201613. Beräkningarna baseras på (Mellin, et al., 2013)14 som beräknar externa 

marginalkostnader för olika typfordon: en tung lastbil (med över 32 ton och miljöklass Euro IV), 

el- och dieseldrivna godståg (960 bruttoton) och containerfartyg med 1 000 TEU15 och 13 000 

bruttoton i korridorerna Narvik–(Bergen)–Neapel och Oslo–(Göteborg)–Rotterdam. När det 

gäller värderingar används i huvudsak den europeiska Handboken för estimeringen av externa 

kostnader i transportsektorn som har tagits fram inom ramen för projektet IMPACT16 (CE Delft, 

2008).  

De externa kostnaderna för luftföroreningar och koldioxidutsläpp, trängsel, olyckor slitage 

beräknas separat för motorvägar och andra vägar. Trängsel- och bullerkostnader differentieras 

mellan tätbebyggda områden och landsbygden. Vid beräkningen av bullerkostnader förorsakade 

av lastbilar och godståg beaktas om transporten genomförs på dag- eller nattetid. Slutligen tas i 

                                                      

13 Se tabellerna 4.1 och 4.2 för väg respektive järnväg samt text om sjöfart i Trafikanalys (2017a).  

14 Studien finansierades av Trafikanalys. 

15 Twenty-foot Equivalent Unit 

16 Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport. 
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beräkningen av kostnaderna för luftföroreningar hänsyn till om fartygen seglar i Nordsjön, 

Östersjön, Atlanten eller Medelhavet.  

För de landbaserade trafikslagen inbegrips drivmedelsskatter, fordonsskatter, Eurovinjettavgiften 

(i Sverige, Danmark och Nederländerna) kilometerskatten i Tyskland, banavgifter samt tullar och 

passageavgifter som internaliserande skatter och avgifter. För sjötransporter inkluderas 

farledsavgifter i Sverige (i korridoren Oslo–Göteborg–Rotterdam) och NOx-avgiften (som betalas 

för transporter mellan norska hamnar för sjöfart) i Norge. De svenska lotsavgifter betraktas som 

avgifter för en tjänst och inkluderas således inte som internaliserande avgifter.  

I tabellerna nedan jämförs de för 2012 och 2016 för de olika trafikslagen och delsträckor på 

korridoren Narvik–(Bergen)–Neapel beräknade externa marginalkostnader, internaliserande 

skatter och avgifter och internaliseringsgrader. När det gäller vägtransporter visar Tabell 14 att 

internaliseringsgraden på samtliga delsträckor var lägre 2016 än 2012. Det är särskilt 

iögonfallande för den 869 km långa sträckan genom Tyskland (Rostock–Kufstein). Här beräknar 

Trafikanalys (2017a) över 40 procent högre externa marginalkostnader och tre procent lägre 

internaliserande skatter och avgifter än Mellin et al. (2013). Huvudförklaringen för de högre 

externa kostnaderna är att Trafikanalys (2017a) använder en betydligt högre CO2-värdering. Den 

antagna valutakursen påverkar också nivån på både externa kostnader och skatter/avgifter.  

Tabell 14. Beräknade externa kostnader, internaliserande skatter och avgifter samt 

internaliseringsgrader per delsträcka och totalt för vägtransporter i korridoren Narvik-Neapel 

2012 och 2016. 

Delsträcka  

 

Land  Avstånd 
km  

Total 
(€) 
extern 
kostnad  

Total 
(€) 
skatt  

Internaliser-
ingsgrad  

Total (€) 
extern 
kostnad  

Total (€) 
skatt  

Internaliser-
ingsgrad  

   2012 (Mellin, et al., 2013) 2016 (Trafikanalys, 2017a) 

Narvik-Riksgränsen  NO  48  19 7 37 % 24  8  35 %  

Riksgränsen-Västerås-
Trelleborg  

SE  1 964  672 331 49 % 855  396  46 %  

Riksgränsen-
Stockholm-Trelleborg  

SE  2 009  635 330 52 % 819  395  48 %  

Trelleborg-Rostock  Färja  154  29 18 62 % 43  23  53 %  

Rostock-Kufstein  DE  869  160 265 166 % 228  258  113 %  

Kufstein-Brenner  AU  109  18 119 661 % 26  111  452 %  

Brenner-Neapel  IT  922  206 220 107 % 281  268  96 %  

Total (via Västerås)   4 066  1104 961 87 % 1 457  1 071  74 %  

Total (via Stockholm)   4 111  1067 960 90 % 1 421  1 107  78 %  

Källor: Mellin et al. (2013) och Trafikanalys (2017a). 

För järnvägstransporter är bilden tvärtom; ur På grund av lägre internaliserande skatter och 

avgifter är internaliseringsgraden både för väg och järnväg både 2012 och 2016 mycket lägre i 

Sverige än på kontinenten.  

Tabell 15 framgår att Trafikanalys (2017a) beräknade högre – eller mycket högre- 

internaliseringsgrad på samtliga delsträckor. De externa kostnaderna beräknas vara nästan 

konstanta medan banavgifter och passageavgifterna beräknas har ökat med ca 35 procent i 

genomsnitt och ca 70 procent i Sverige (på sträckan Riksgränsen–Öresund). Den sistnämnda 
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ökningen kan delvis förklaras med beslutet att höja de svenska banavgifterna succesivt till 2025 

så att de täcker en större del av de externa marginalkostnaderna som järnvägstransporterna ger 

upphov, se t ex Trafikverket (2014). Även här påverkar den antagna valutakursen resultaten.  

På grund av lägre internaliserande skatter och avgifter är internaliseringsgraden både för väg och 

järnväg både 2012 och 2016 mycket lägre i Sverige än på kontinenten.  

Tabell 15. Beräknade externa kostnader, internaliserande skatter och avgifter samt 

internaliseringsgrader per delsträcka och totalt för järnvägstransporter i korridoren Narvik–

Neapel 2012 och 2016. 

Delsträcka  Land  Avstånd 
km  

Total (€) 
extern 
kostnad  

Total (€) 
skatt  

Intern
aliseri
ngs-
grad  

Total (€) 
extern 

kostnad  

Total (€) 
skatt  

Internaliseri
ngsgrad  

   2012 (Mellin, et al., 2013) 2016 (Trafikanalys, 2017a) 

Narvik-Riksgränsen  NO  40  74 141 191 % 73  159  218 %  

Riksgränsen-Öresund  SE  2 012  3 739 1 389 37 % 3 679  2 336  64 % 

Öresund-Padborg  DK  340  647 1 095 169 % 639  1 242  194 %  

Padborg-Kufstein  DE  875  1 677 1 821 109 % 1 660  3 011  181 %  

Kufstein-Brennero  AU  106  193 353 183 % 190  388  204 %  

Brennero-Neapel  IT  760  1 435 1 705 119 % 1 416  1 733  122 %  

Total   4 133  7 766 6 504 84 % 7 656  8 869  116 %  

Källor: Mellin et al. (2013) och Trafikanalys (2017a). 

Den i Tabell 14 och På grund av lägre internaliserande skatter och avgifter är 

internaliseringsgraden både för väg och järnväg både 2012 och 2016 mycket lägre i Sverige än på 

kontinenten.  

Tabell 15 beskrivna utvecklingen 2012 till 2016 skiljer sig från utvecklingen i Flandern 2000 – 

2014. Delhaye (2017) visar att internaliseringsgraden för de flesta trafikslagen i Flandern har varit 

relativt konstant och att de små förändringarna som skett främst kommer från förändringar i de 

externa kostnaderna, i form av förbättrad miljöprestanda och ökad trängsel.  

Avseende sjötransporter, beräknar Trafikanalys (2017a) en internaliseringsgrad på noll procent på 

direktrutten Narvik-Neapel, vilket är det samma som i Mellin et al. (2013). Om fartyget gör ett 

stop i Bergen och betalar NOx-avgiften, beräknas en internaliseringsgrad på sex procent på rutten 

Narvik-Bergen-Neapel. Detta innebär att det beräknas en något lägre internaliseringsgrad än i 

2013, vilket delvis beror på växelkursförändringar.  
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Tabell 16. Beräknade externa kostnader, internaliserande skatter och avgifter samt 

internaliseringsgrader per delsträcka och totalt för sjötransporter i korridoren Narvik–Neapel.  

 Avstånd 
(km) 

Total (€) extern 
kostnad 

Total (€) 
skatt 

Internaliserinsgrad  Internaliseringsgrad 

  2012  2016 

Narvik-Neapel 6 273 173 660 0 0 %  0% 

Narvik-Bergen 1 161 36 714 13 095 41 %  anges inte  

Narvik-Bergen-
Neapel 

6 338 161 973 13 095 8 %  6 % 

Källor: Mellin et al. (2013) och Trafikanalys (2017a). 

2.2.2. Korridorer till/från Sverige  

2.2.2.1. Sverige – kontinenten   

År 2013 tog VTI även fram en studie (Vierth et al., 2013) på uppdrag av Ostkusthamnarna som 

avser externa marginalkostnader och avgifter för verkliga transportkedjor mellan Sverige och 

kontinenten:  

1) en containertransport från Hamburg till Eskilstuna med fyra alternativa upplägg 

2) en trailertransport från Düsseldorf till Smedjebacken med tre alternativa upplägg 

3) en transport av sågade trävaror från Norrköping till Rochefort med tre alternativa upplägg 

4) en ståltransport från Borlänge till Benelux med tre alternativa upplägg 

5) en containertransport från Gävle till Hamburg med två alternativa upplägg 

Bortsett från en direkt sjötransportupplägg från Gävle till Hamburg i Fall 5 är samtliga upplägg 

multimodala, dvs. inkluderarar flera trafikslag. Som i Mellin et al. (2013) användes 2012 som 

referensår och baserades beräkningarna på de europeiska IMPACT-värderingarna. Företag som 

genomför de resp. transporterna specificerade typfordon och -fartyg samt fyllnadsgrader.  

Tabell 17 visar de beräknade internaliseringsgrader och icke internaliserade externa kostnader per 

lastbärare (container eller trailer) eller per lastenhet (m3 eller ton) i de olika fallen. Den över-

gripande bilden är, som i Mellin et al. (2013), att internaliseringsgraden är högre för land-

transportbaserade än för sjötransportbaserade transportkedjor. För väg och järnväg är 

internaliseringsgraden högst för de transportkedjor som innehåller en stor andel landbaserade 

transporter på kontinenten (Fall 3/Alternativ 1 och 2; Fall 2/Alternativ 2). Bortsett från 

Alternativen 1 och 4 i Fall 1 och Alternativ 1 och 3 i Fall 2 är rangordningen av alternativen den 

samma om man betraktar internaliseringsgraden eller de icke internaliserade kostnaderna.  
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Tabell 17. Beräknad internaliseringsgrad och icke internaliserade externa kostnader per 

alternativ för fem olika transportfall 2012.  

 Internaliseringsgrad Icke 
internaliserade 

externa kostnader 

Fall 1 Container Hamburg-Eskilstuna per container per container 

Alternativ 1: Fartyg via Skagen till Göteborg, kombi, 
lastbil  

28 % -490 

Alternativ 2 Fartyg via Kiel till Södertälje och lastbil  54 % -207 

Alternativ 3: Fartyg via Kiel till Västerås och lastbil 47 % -316 

Alternativ 4: Järnväg inklusive färja och lastbil  29 % -1 111 

Fall 2: Trailer Düsseldorf – Smedjebacken per trailer per trailer 

Alternativ 1: Lastbil inkl. färja 74 % -900 

Alternativ 2: Lastbil, kombi, lastbil  97 % -77 

Alternativ 3: Lastbil, rorofartyg via Oxelösund, lastbil  70 % -910 

Fall 3: Sågade trävaror Norrköping-Rochefort per m3 per m3 

Alternativ 1: Lastbil (inkl. färja) 50 m3 per trailer  94 % -6 

Alternativ 2: Lastbil (inkl. färja) 53 m3 per trailer 94 % -5 

Alternativ 3: General cargo fartyg via Skagen, lastbil 27 % -28 

Fall 4: Stål Borlänge-Benelux per ton per ton 

Alternativ 1: Järnväg (inkl. järnvägsfärja)  75 % -13 

Alternativ 2: Järnväg, bulkfartyg till Rotterdam  24 % -34 

Alternativ 3: Järnväg, bulkfartyg till Antwerpen 29 % -36 

Fall 5: Container Gävle- Hamburg per container per container 

Alternativ 1: Fartyg via Kiel  39 % -183 

Alternativ 2: Järnväg, fartyg via Skagen  24 % -608 

Källa: Vierth et al. (2013). 

Tabellen visar även att det finns en stor spridning mellan olika transportkedjor och alternativ. 

Betraktas de olika trafikslagsvisa segmenten är internaliseringsgraden för vägtransporterna 

genomgående hög. I de betraktade exemplen täcks de externa kostnaderna på kontinenten till över 

100 procent och i Sverige till drygt 50 procent. Den exakta kvoten bestäms av hur stor del av 

transporten som går på motorvägar respektive andra vägar. Motsvarande skillnad mellan Sverige 

och kontinenten finns för de betraktade järnvägstransporterna; här ligger internaliseringsgraden i 

Sverige mellan drygt 22 procent för kombitåget i Fall 2 och 37 procent för ståltåget i Fall 4. 

Utanför Sverige är kvoten över 100 procent, till och med över 200 procent för sträckan från den 
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tysk/danska gränsen till den dansk/svenska gränsen (inklusive Öresundsbron). Resultaten för de 

landbaserade trafikslagen ligger i linje med Mellin et al. (2013). 

När det gäller sjötransporter beräknar Vierth et al. (2013) högre internaliseringsgrader än Mellin 

et al. (2013): 10 till 30 procent för fartyg som går runt Danmark och 30 till nästan 50 procent för 

fartyg som passerar Kielkanalen (som är avgiftspliktig). En förklaring är att sjöfartens 

internaliserande avgifter betalas per anlöp eller passage och inte är avståndsberoende, vilket ha 

konsekvensen att internaliseringsgraden minskar om transportavstånden ökar. ”Sjöfartslänkarna” i 

de fem betraktade verkliga transportfallen är kortare (222 km Trelleborg-Travemünde till 2 882 

km Norrköping-Rochefort) än den hypotetiska korridoren Narvik-Neapel (ca 6 300 km). 

Exemplen ovan visar också att konstruktionen av sjöfartens avgifter varierar mellan länder och 

farleder. I rapporten beskrivs även att internaliseringsgraden per godsenhet (ton eller m3) eller 

lastbärare (container eller trailer) minskar med ökande utnyttjandegrad.17  

2.2.2.2. Sverige – Norra Tyskland  

År 2015 genomförde VTI en undersökning avseende multimodala transporter mellan Mälardalen 

och Norra Tyskland på uppdrag av Ostkusthamnarna, (Vierth & Sowa, 2015). Målsättningen var 

att jämföra de externa marginalkostnaderna och deras internalisering för dagens transporter och 

transporter med utökad användning av sjöfart. Detta gjordes för ett containerfall där kombinerade 

järnvägs/sjötransporter via Göteborg jämförs med direkta sjötransporter från Mälardalen till 

Hamburg och ett trailerfall där kombinerade väg/sjötransporter via Trelleborg jämförs med 

direkta sjötransporter från Mälardalen till Travemünde.  

Kostnadsuppgifterna avser 2014, värderingar görs baserade på officiella riktlinjer: de svenska 

ASEK5-värderingarnan och de europeiska värderingarna enligt (Ricardo, 2014), som ersätter 

IMPACT-värderingarna. En viktig skillnad mellan ASEK och Ricardo består i att NOx-

värderingen skiljer sig markant ifrån varandra, 49 kr per ton i Ricardo och 80 kr per ton i ASEK. 

En annan skillnad är att Ricardo differentierar mellan luftföroreningar på land och till sjöss (och 

mellan olika hav).18  

Som externa kostnader inkluderas luftföroreningar och koldioxidutsläpp för väg, järnväg och 

sjöfart samt infrastruktur/slitage, olyckor, buller för de landbaserade trafikslagen. Kostnader för 

trängsel/knapphet inkluderas inte. På vägsidan anses dessa kostnader vara försumbara för den 

berörda långväga transporten mellan Stockholm och Trelleborg. Knapphet på järnväg existerar 

dock på den berörda relationen Stockholm–Göteborg; ASEK anger dock ingen värdering för 

knapphet på järnväg och Ricardo anger ett europeiskt genomsnittsvärde som anses inte vara 

relevant för den hård belastade sträckan Stockholm–Göteborg.19 Som internaliserande skatter och 

avgifter inkluderas för järnvägstransporter banavgifter och för vägtransporter drivmedelsskatter 

samt Eurovinjettavgiften och fordonsskatter i en känslighetsanalys. När det gäller sjöfarten, 

inkluderas passageavgifter på Kielkanalen och farledsavgifter i Sverige. Efter en diskussion med 

Gunnel Bångman, som har granskat rapporten, togs lotsavgiften inte upp som en internaliserande 

avgift. Argumentet var att detta skulle leda till dubbelräkning när vi antar att de externa 

kostnaderna för olyckor inom sjöfarten är noll. Detta bygger på antagandet att lotsplikten tar bort 

                                                      

17 I rapporten beskrivs även att internaliseringsgraden per godsenhet eller lastbärare minskar med ökande 

utnyttjandegrad. 

18 I rapporten rekommenderas att ASEK ta fram värden anpassade till sjötransporter, åtminstone för de hav 

som ligger vid Sveriges kust eller använder de europeiska värdena. De i Nilsson & Haraldsson (2016) 

presenterade kostnaderna för sjöfartens luftföroreningar ligger i linje med de europeiska värden. 

19 Inom projektet har det inte varit möjligt att få information om hur borttagningen av uppskattningsvis 

1 600 godståg per år skulle påverka järnvägskapaciteten.  
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alla olyckskostnader, kostnaderna bestäms dock också av vind, väder, siktrestriktioner, 

bemanningsregler m.m.  

I containerfallet antas att transporterna ske med ett 500 m långt kombitåg med 1 300 bruttoton 

samt namngivna containerfartyg på 1638 TEU (som går mellan Göteborg och Hamburg) och 

1 036 TEU (som går mellan Stockholm och Hamburg). Det direkta sjöfartsalternativet beräknas 

ha ungefär lika stora eller lägre (beroende om ASEK- eller Ricardo-värderingen används) externa 

kostnader än de kombinerade järnväg/sjöalternativet. Resultaten i Tabell 18 visar dock att 

internaliseringsgraden beräknas vara högre (med ASEK-värderingar 35 %, med Ricardo-

värderingar 40 %) i det kombinerade järnväg/sjöfart alternativet än i det direkta sjöfarts-

alternativet högre (med ASEK-värderingar 11 %, med Ricardo-värderingar 15 %). På 

motsvarande sätt beräknas de icke internaliserade kostnaderna vara lägre (med ASEK-värderingar 

278 kr/TEU, 225 kr/TEU med Ricardo-värderingar) i det kombinerade Järnväg/sjöfart alternativet 

än i det direkta sjöfartsalternativet högre (med ASEK-värderingar 308 kr/TEU, med Ricardo-

värderingar 2688/TEU). Vierth & Sowa (2015) påpekar dock att jämförelsen inte är komplett då 

knappheten på spåret inte inkluderas som förmodligen skulle stora effekter.20  

Tabell 18. Internalisering och icke internaliserade kostnader i containerfallet med ASEK-

värderingar och Ricardo-värderingar. 

 Internaliseringsgrad  

per container 

Icke internaliserade  

kostnader per container 

Alternativ 1 Järnväg och sjöfart (totalt) ASEK 35 %, Ricardo 40 % ASEK 278 kr, Ricardo 225 kr 

- Kombitåg  ASEK 59 %, Ricardo 54 % ASEK 80 kr, Ricardo 96 kr 

- Containerfartyg  ASEK 16 %, Ricardo 23 % ASEK 198 kr, Ricardo 129 kr 

Alternativ 2 Direkt sjöfart ASEK 11 %, Ricardo 15 % 
ASEK 308 kr, Ricardo 268 kr 

Källa: Vierth & Sowa (2015). 

I trailerfallet antas transporterna ske med fjärrlastbil på 40 ton med Euroklass 5, en specifik   

ropax-färja (med 6600 dwt21) och ett specifik roro-fartyg (med 7910 dwt) och som uppfyller 

NOx-kraven Tier 2. I en känslighetsanalys antas Tier 3-kraven som gäller sedan 2016 för nya 

fartyg. Även i trailerfallet har sjöfartsalternativen ungefär lika stora eller lägre (beroende om 

ASEK- eller Ricardo-värderingen används) externa kostnader än de kombinerade väg-

/sjöalternativet. Oberoende av om ASEK- eller Ricardo-värderingar används och om roro-

fartygen uppfyller kraven för Tier 3 eller inte, beräknas dock en högre internaliseringsgrad och 

lägre icke internaliserade externa kostnader i det kombinerade väg/sjöfartsalternativet.  

                                                      

20 I rapporten poängteras att det är önskvärt ta fram kostnader för knapphet på spåren och att knyta samman 

det kortsiktiga perspektivet, som förutsätter utnyttjandet av den befintliga infrastrukturen, och det 

långsiktiga perspektivet, som inkluderar nyinvesteringar för att både utnyttja infrastrukturen optimalt och 

undvika att överinvestera i ny infrastruktur. 

21 Dödviktton. 
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Tabell 19. Internalisering och icke internaliserade kostnader i trailerfallet med ASEK-

värderingar och Ricardo-värderingar. 

 Internaliseringsgrad 

 per trailer  

Icke internaliserade  

Kostnader per trailer 

Alternativ 1 Väg och sjöfart (totalt)  ASEK 61 %, Ricardo 83 % ASEK 988 kr, Ricardo 499 kr 

- Lastbil  ASEK 75 %, Ricardo 92% ASEK 522 kr, Ricardo 132 kr 

- Ropax-färja  ASEK 29 %, Ricardo 40% ASEK 466 kr, Ricardo 355 kr 

Alternativ 2 Sjöfart Roro-fartyg (Tier 2) 
 ASEK 6 %, Ricardo 9% 

 ASEK 2 832 kr, Ricardo 1 939 kr 

Alternativ 2 Sjöfart Roro-fartyg (Tier 3) 
ASEK 11 %, Ricardo 15 % ASEK 1 620 kr, Ricardo 1 142 kr 

Källa: Vierth & Sowa (2015). 

Lastbilarnas externa kostnader internaliseras till ca 75 procent om det antas att all förbrukad 

diesel är beskattad i Sverige. Detta gör att den externa kostnad som inte är internaliserad är högre 

för det direkta sjöalternativet än för det kombinerade alternativet. Sjöavsnittet Trelleborg–

Travemünde i det kombinerade alternativet har en högre internaliseringsgrad än sjöavsnittet 

Stockholm–Travemünde i det direkta sjöalternativet.  Detta beror bl.a. på olika rabatter för ropax-

färjor respektive roro-fartyg och att farledsavgiften inte är avståndsoberoende. Internaliserings-

graden blir därmed lägre ju längre sträcka som ett fartyg seglar.  

Det är inte självklart att all diesel som konsumeras av lastbilar på sträckan Stockholm–Trelleborg 

är beskattad i Sverige. Luxemburg, som har en av de lägsta dieselskatterna i Europa, har en 

dieselskatt som är ca 40 procent lägre än den i Sverige. Om enbart diesel som tankas i Luxemburg 

förutsätts sjunker internaliseringsgraden med ASEK-värderingar från 75 procent till 44 procent.  

Som en ytterligare känslighetsanalys har vi testat hur uteslutandet av fordonsskatten och 

Eurovinjetten påverkar den totala mängden skatter/avgifter för vägtrafiken. Analysen visar att 

drivmedelsskatten med stor marginal, ca 96 procent av totalen, är den största posten för skatter 

och avgifter för vägtrafiken.  

2.2.3. Korridorer i övriga Europa 

2.2.3.1. Brenner-korridoren i Italien  

I en studie av Cavallaro (2017) jämförs de externa marginalkostnaderna för godstransporter med 

tåg respektive lastbil i Brenner-korridoren i norra Italien (en del av korridoren Narvik–Neapel, 

som studeras i Mellin et al. (2013) och Trafikanalys (2017a). Externa kostnader för luft-

föroreningar, koldioxid, buller, trängsel och olyckor beräknas. Studien beaktar bara externa 

kostnader för direkta emissioner. Eftersom järnvägssträckan är elektrifierad och det antas att det 

används eltåg innebär detta att det inte inkluderas några externa kostnader för luftföroreningar 

och koldioxid för järnvägstransport. Brenner-korridoren är ca 120 km lång och har en 

höjdskillnad på över 1 100 meter mellan Brennero i norr och Salomo i söder. På grund av denna 

höjdskillnad beräknas utsläppen av koldioxid och luftföroreningar från lastbilar i många fall vara 

mer än dubbelt så stora för transporter i nordlig riktning jämför med södergående transporter 

(medelvärdet används vid beräkningen av totala externa kostnader). De externa kostnaderna för 

järnvägstransporter (främst buller) beräknas vara betydligt lägre än för vägtransporter (främst 

emissioner men även olyckor och trängsel), se Tabell 20. Författaren menar att en överflyttning 

av godstransporter från väg till järnväg skulle minska de externa kostnaderna och att studien bör 

ligga till grund för provinsens planer att införa subventioner för att främja denna överflyttning.  
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Tabell 20. Externa kostnader för transporter i Brenner-korridoren (€ per ton gods). 

 Tåg (el) Lastbil (40 ton) Lastbil (26–28 ton) 

  Genomsnitt för Euroklass I-VI 

Extern kostnad (€ per ton) 0,01 1,58 1,98 

Källa: Cavallaro (2017). 

2.2.3.2. Korridoren Milano–Rotterdam   

Link et al (2016) analyserar de externa marginalkostnaderna och internaliserande skatter och 

avgifter för vägtransporter för transportkorridoren Milano till Rotterdam samt i centrala London. 

Externa kostnader för buller, trängsel, olyckor, luftföroreningar, klimatförändringar och slitage av 

infrastruktur beräknas med hjälp av mjukvaran framtagen i GRACE22 projektet. Vid beräkning av 

externa kostnader för utsläpp av koldioxid och luftföroreningar beaktas även utsläpp som sker 

”uppströms” vid tillhandahållandet av drivmedel och el till fordonen. De internaliserande 

skatterna och avgifterna består av vägtullar, trängselavgifter, drivmedelsskatter samt fordons-

skatter. Författarna beräknar betydande icke internaliserade externa kostnader för godstransporter 

på väg under dagtid (höga externa kostnader för trängsel), framförallt i centrala London. På 

kvällstid och under natten är de icke internaliserade externa kostnaderna mindre, och i vissa fall 

negativa (vilket betyder att de externa kostnaderna är överinternaliserade). Tabell 21 visar det 

icke internaliserade externa kostnaderna är lägre (på dagtid mycket lägre) i korridoren Milano-

Rotterdam än i centrala London. På kvällstiden beräknas de externa kostnaderna vara 

överinternaliserade i korridoren Milano–Rotterdam (för Euro-klass II, IV och V) och i centrala 

London (för Euro-klass IV och V).    

Tabell 21. Icke internaliserad extern kostnad för tunga lastbilar (över 18 ton) i korridoren 

Milano–Rotterdam och i centrala London. 

 Icke internaliserade externa kostnader (€ per fordonskilometer) 

 Dagtid (kl. 07–18) Kväll (kl. 18–00) Natt (kl. 00–07) 

Milano-Rotterdam 

Euro II diesel 0,67 -0,04 0,09 

Euro IV diesel 0,65 -0,06 0,06 

Euro V diesel 0,65 -0,06 0,06 

Centrala London 

Euro II diesel 3,26 0,01 0,14 

Euro IV diesel 3,22 -0,03 0,10 

Euro V diesel 3,22 -0,03 0,10 

Källa: Link et al. (2016). 

                                                      

22 Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation. 
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3. Analys av befintlig kunskap 

3.1. Översikt av befintlig kunskap  

För att ge en överblick över de inventerade studierna som presenterats i kapitel 2 finns en 

sammanställning över dessa studier i Tabell 22. Studierna avser ett eller flera trafikslag. Samtliga 

studier beräknar externa kostnader, om än med olika inkluderade komponenter och fokus, och 

detta diskuteras i kapitel 3.2. Ungefär hälften av studierna beaktar skatter och avgifter och 

beräknar internaliseringsgrader, se kapitel 3.3. Regelverk som påverkar internaliseringsgraderna 

diskuteras i kapitel 3.4 och andra omständigheter som påverkar resultaten presenteras slutligen i 

kapitel 3.5. 

Tabell 22. Sammanställning av inventerade studier. 

Författare, år 
Land / region / 

korridor 
Trafikslag Externa kostnader 

Skatter, 
avgifter 

Internalisering 
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Trafikanalys 
(2017a) 

Sverige 
 

Narvik-Neapel 

Järnväg 
Sjöfart 
Väg 

X X X X X   X X X 

Thune-Larsen et 
al. (2016) 

Norge 
 

Väg X X  X X X Vinterdrift 
(korrosion av 
vägsaltning) 

   

Magnussen et al. 
(2015) 

Norge 
 

Oslo-Trondheim 
 

Oslo-kontinenten 

Järnväg 
Sjöfart 

X X X X X  Miljöskador av 
oavsiktliga 

utsläpp (tex olja) 

   

Rødseth et al. 
(2017) 

Norge 
 

Oslo-kontinenten 

Sjöfart X X X X X  Hamnaktiviteter 
(utsläpp och 

buller vid 
lastning/lossning 

av gods) 

   

COWI (2010) Danmark Flyg 
Järnväg 
Sjöfart 
Väg 

X X X X X X  
 

   

Ea Energianalyse 
(2015) 

Danmark Väg X X X X X X Utsläpp av 
koldioxid från 

bilproduktionen 
”tillgång till 
vägnätet”.  

X (X) (X) 

Delhaye et al. 
(2017) 

Belgien/Flandern Flyg 
Järnväg 
Sjöfart 
Väg 

X X X X X X  X X  

Schroten et al., 
(2014) 

Nederländerna  Flyg 
Järnväg 
Sjöfart 
Väg 

X X X X X X -Emissioner 
uppströms 

-Anspråk av rum 
-Natur och 
landskap 

-Förorening av 
mark och 

grundvatten 

X (X) (X) 
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Författare, år 
Land / region / 

korridor 
Trafikslag Externa kostnader 

Skatter, 
avgifter 

Internalisering 

Bundesamt für 
Raumentwicklung 

ARE (2016) 

Schweiz Flyg 
Järnväg 
Sjöfart 
Väg 

X X X X X  -Emissioner 
uppströms 
-Natur och 
landskap 

   

Gomes et al. 
(2010) 

Portugal Järnväg 
Väg 

 X X X X      

Schroten & 't 
Hoen (2016) 

EU28 Väg X X X X X X Emissioner 
uppströms 

X X  

Santos (2017) Europa Väg  X X X X X  X (X)   

Mellin et al. (2013) Narvik-Neapel 
och 

Oslo-Rotterdam 

Järnväg 
Sjöfart 
Väg 

X X X X X  Emissioner 
uppströms 

X X X 

Vierth et al. (2013) Sverige-
kontinenten 

Järnväg 
Sjöfart 
Väg 

X X X X   Emissioner 
uppströms 

X X X 

Vierth & Sowa 
(2015) 

Sverige-Norra 
Tyskland 

Järnväg 
Sjöfart 
Väg 

X X X X X  Emissioner 
uppströms 

X X X 

Cavallaro (2017) Brenner  Järnväg 
Väg 

 X X X X X     

Link et al. (2016) Milano-
Rotterdam 

 
London 

Väg X X X X X X Emissioner 
uppströms 

X  X 

3.2. Externa kostnader  

Som det nämns i inledningen kan marginella, genomsnittliga eller totala externa kostnader och 

skatter/avgifter analyseras och dessa jämförelser vara lämpliga vid olika frågeställningar. Genom 

att jämföra totala externa kostnader och totala skatter/avgifter kan man visa hur väl en viss 

fordonstyp eller ett speciellt trafikslag täcker sina totala externa kostnader, medan perspektivet 

med marginalkostnader kan användas för en effektiv prissättning av avgifter och skatter. 

Trafikanalys (2017a) använder begreppet internalisering för att relatera trafikens rörliga skatter 

och avgifter till externa marginalkostnader av trafiken medan van Essen et al (2012) inkluderar 

både rörliga skatter/avgifter, såsom drivmedelsskatter och vägavgifter, och fasta skatter som är 

relaterade till ägandet av fordon, i en sammanställning av internaliserande skatter och avgifter. I 

studien för Nederländerna, Schroten et al. (2014), presenteras en översikt över de totala, 

genomsnittliga och marginella externa kostnaderna och infrastrukturkostnaderna relaterade till 

person- och godstransporter, vilket möjliggör en jämförelse mellan de olika perspektiven.  

De olika studierna som har inventerats har olika perspektiv på externa kostnader relaterade till 

transporter men det tycks råda viss konsensus över vilka grundläggande komponenter som oftast 

inkluderas, jämför Tabell 22. De externa kostnaderna för infrastrukturslitage, olyckor, koldioxid, 

luftföroreningar samt buller, som beaktas i Trafikanalys (2017a), är även inkluderade i 

majoriteten av de övriga studierna.23  

Vidare finns det ett antal komponenter av externa kostnader som enbart beaktas i vissa studier. 

Externa kostnader för trängsel/knapphet beräknas i mer än hälften av studierna. Trängsel på väg 

och knapphet på järnväg inkluderas i Trafikanalys sammanställning för korridoren Narvik–

Neapel som redovisas i Tabell 14 och På grund av lägre internaliserande skatter och avgifter är 

                                                      

23 Dock beaktas exempelvis inte externa kostnader för infrastrukturslitage i Cavallaro (2017), Gomes et al., 

(2010) eller Santos (2017). 
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internaliseringsgraden både för väg och järnväg både 2012 och 2016 mycket lägre i Sverige än på 

kontinenten.  

Tabell 15 ovan. I Danmark utgjorde kostnaderna för trängsel ca 16 procent av de externa 

kostnaderna för lastbilstransporter (COWI, 2010), jämför Tabell 6. I Norge beräknades 

kostnaderna för trängsel till 0,11 NOK per fordonskilometer för tunga lastbilar (Thune-Larsen, et 

al., 2016) vilket motsvarar fyra till sju procent av de totala marginalkostnaderna. I studien av 

Santos (2017) som avser hela Europa beräknas de externa kostnaderna för trängsel för tunga 

lastbilar i Sverige vara större än kostnaderna för luftföroreningar och olyckor tillsammans, se 

Tabell 13. Dock är beräkningarna i Santos (2017), som tidigare nämnts, grova uppskattningar 

baserade på genomsnittsvärden för Europa.  

Emissioner uppströms är en annan extern kostnad som beräknas i ett flertal av de inventerade 

studierna men inte beaktas i Trafikanalys (2017a) sammanställning för Sverige. En förklaring kan 

vara att emissioner från elproduktion är högre i andra länder än i Sverige, där en stor andel av 

elen produceras fossilfritt. Olika kostnader har förstås olika betydelse i olika länder eller 

korridorer och är olika stora. Trängsel på vägarna är t.ex. ett större problem i mer tätbefolkade 

länder i Centraleuropa än i Sverige men att utelämna de externa kostnaderna för trängsel leder 

sannolikt till underskattade externa kostnader och potentiellt överskattade internaliseringsgrader i 

Sverige. Vierth & Sowa (2015) påpekar att jämförelsen mellan en kombinerad 

järnvägs/sjöfartslösning och en ren sjöfartslösning inte är komplett eftersom det saknas uppgifter 

om de externa kostnaderna för knapphet på spåret.   

Olika differentieringar används med avseende på tid, bebyggelsemiljö, vägtyp och fordonstyp. I 

Mellin et al. (2013) beräknas t.ex. de externa kostnaderna för luftföroreningar och koldioxid-

utsläpp, trängsel, olyckor slitage separat för motorvägar och andra vägar. Trängsel- och 

bullerkostnader differentieras mellan tätbebyggda områden och landsbygden. Vid beräkningen av 

bullerkostnader förorsakade av lastbilar och godståg beaktas om transporten genomförs på dag- 

eller nattetid. Slutligen tas i beräkningen av kostnaderna för luftföroreningar hänsyn till om 

fartygen seglar i Nordsjön, Östersjön, Atlanten eller Medelhavet. I Trafikanalys sammanställning 

för Sverige (se Tabell 1 ovan) och flera studier differentieras mellan olika tunga lastbilstyper. I 

några studier, inkl. Trafikanalys underlagsrapport (Trafikanalys, 2017b) beräknas de externa 

kostnaderna för olika fartygstyper. Många studier differentierar mellan el-tåg och dieseltåg, detta 

gör Trafikanalys inte explicit.  

3.3. Internaliserande skatter och avgifter  

I Tabell 23 sammanställs de inventerade studier som har angivit internaliserande skatter och 

avgifter. De olika länderna som studeras i de inventerade studierna har implementerat olika 

skatter och avgifter vilket gör det svårt att göra direkta jämförelser. Flera av studierna avser 

marginella kostnader och skatter och avgifter och det finns olika perspektiv på vilka skatter och 

avgifter som ska/kan betraktas som marginella eller rörliga.  

För vägtransporter inkluderas drivmedelsskatter i samtliga studier. De flesta studierna inkluderar 

även fordonsskatt och Eurovinjettavgiften eller en kilometerskatt. I vissa fall inkluderas även 

vägtullar och passageavgifter. Detta illustrerar att olika bedömningar görs gällande vilka skatter 

och avgifter som är relevanta i olika länder och anses rörliga med trafiken. 

Samtliga studier som studerar järnvägstransporter beaktar banavgifter som internaliserande 

avgifter. Passageavgifter för tåg inkluderas i tre studier. I Nederländerna anges även drivmedels-

skatter för dieseltåg, energiskatter för eltåg och indirekt EU ETS-avgift för järnvägstransporter.   

För sjöfart inkluderas farledsavgifter för samtliga studier som avser Sverige. Lotsavgifter 

inkluderas i ett fåtal studier men Mellin et al. (2013) betraktar lotsavgifter som en avgift för en 
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tjänst och inte som internaliserande avgift. Vierth & Sowa (2015) inkluderar varken olycks-

kostnader för sjöfart eller lotsavgifter. I Norge inkluderas NOx avgiften och i Nederländerna 

hamnavgifter och för transporter på inre vattenvägar hamn- och slussavgifter.  

Tabell 23. Skatter och avgifter i inventerade studier för väg, järnväg och sjöfart. 

Författare, år 
Land / region / 

korridor 
Väg Järnväg Sjöfart 

Trafikanalys 
(2017a) 

Sverige Drivmedelsskatter Banavgifter Farledsavgifter och 
lotsavgifter  

Narvik-Neapel Drivmedelsskatter, 
Eurovinjettavgift, km-
skatt, fordonskatt, 
vägtullar och 
passageavgifter 

Banavgifter, 
passageavgifter 

Farledsavgifter 
(Sverige) och NOx 
avgifter (Norge) 

Ea 
Energianalyse 
(2015) 

Danmark Drivmedelsskatter, 
vägtullar och 
fordonsskatt 

  

Delhaye et al. 
(2017)24 

Belgien/Flandern Drivmedelsskatter, 
Eurovinjettavgiften, 
inköpsskatter, 
försäkringsskatt och 
”årliga skatter”  

Kilometerskatt och 
drivmedelsskatter 

Kilometerskatt (för 
IWW) och 
drivmedelsskatter 

Schroten et al., 
(2014) 

Nederländerna  Drivmedelskatter och 
Eurovinjettavgiften 

Banavgifter, 
drivmedels- och 
energiskatter, EU 
ETS-avgift   

 

Sjöfart: hamnavgifter  

(IWW: hamnavgifter 
och slussavgifter) 

Schroten & 't 
Hoen (2016) 

EU28 Drivmedelsskatter, 
vägtullar, 
kilometerskatter, 
Eurovinjettavgiften, 
fordonsskatter, EU ETS-
avgift25 

  

Santos (2017) Europa Drivmedelsskatt   

Mellin et al., 
2013 

Narvik-Neapel 
och 

Oslo-Rotterdam 

Drivmedelsskatter, 
Eurovinjettavgift, km-
skatt, fordonskatt, 
vägtullar och 
passageavgifter 

Banavgifter, 
passageavgifter 

Farledsavgifter 
(Sverige) och NOx 
avgifter (Norge) 

Vierth et al. 
(2013) 

Sverige-
kontinenten 

Drivmedelsskatter, 
Eurovinjettavgift, km-
skatt, fordonskatt 

Banavgifter, 
passageavgifter 

Farledsavgifter och 
lotsavgifter (Sverige) 
och passageavgift 
(Kiel-kanalen) 

Vierth & Sowa 
(2015) 

Sverige-Norra 
Tyskland 

Drivmedelsskatter, 
Eurovinjettavgift, 
fordonskatt 

Banavgifter Farledsavgifter 
(Sverige) och 
passageavgift (Kiel-
kanalen) 

Link et al. 
(2016) 

Milano-
Rotterdam 

 
London 

Drivmedelsskatter, 
vägtullar, 
trängselavgifter, samt 
fordonsskatter 

  

                                                      

24 Delhaye (2018) har kompletterat med uppgifter om vilka skatter som inkluderats. 

25 För uppströms emissioner.  
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Som tidigare nämnts undersöker Vierth & Sowa (2015) i en känslighetsanalys hur resultaten 

påverkas av att exkludera fordonsskatten och Eurovinjetten. De finner att drivmedelsskatten utgör 

ca 96 procent av de totala skatterna (inklusive fordonsskatt och Eurovinjett) och därmed påverkas 

inte internaliseringsgraden avsevärt av huruvida fordonsskatt och Eurovinjett är inkluderade eller 

inte.   

Som nämnts i studien av Delhaye et al (2017) för Flandern infördes en kilometerskatt för tunga 

lastbilar i Belgien 2016. Införandet av denna skatt beräknas har höjd internaliseringsgraden för 

godstransporter för tunga lastbilar från 15–26 procent till 34–35 procent. På motsvarande sätt 

skulle en kilometerskatt i Sverige höja internaliseringsgraden för vägtransporter i Sverige.  

Beslutet att höja de svenska banavgifterna succesivt till 2025 så att de täcker en större del av de 

externa marginalkostnaderna som järnvägstransporter ger upphov till kommer, allt annat lika, 

höja internaliseringsgraden.  

De sedan första januari 2018 gällande högre farleds- och lotsavgifterna bidrar till högre avgifter 

och därmed antagligen till en högre internaliseringsgrad för sjötransporter, allt annat lika.  

3.4. Regelverk  

Införandet av nya regelverk har i begränsad omfattning behandlats i de inventerade studierna, 

men några korta kommentarer om hur detta påverkar både externa kostnader och skatter/avgifter, 

och därmed även internaliseringsgrader kan ges. 

Strängare miljökrav i form av Euro-klasser för nya lastbilar och NOx-krav för nya fartyg innebär 

förbättrad miljöprestanda och lägre emissioner per fordons- och fartygskilometer. Därmed 

kommer de externa kostnaderna för luftföroreningar per kilometer minska i takt med att 

fordonsflottan byts ut vilket skulle öka internaliseringsgraden, allt annat lika. Implementeringen 

av striktare krav på svavelemissioner från sjötrafiken i SECA-området (Östersjön, Nordsjön och 

Engelska Kanalen) beräknas ha lett till en betydande minskning av svavelemissioner per 

fartygskilometer. Även detta har minskat de externa kostnaderna per kilometer.  

3.5. Andra omständigheter   

Som nämnts i kapitel 1 beaktas traditionellt endast de kostnader och avgifter som uppstår 

”undervägs” per trafikslag och inte kostnader relaterade till lastningen, lossningen eller 

omlastningen av godset. Detta är fallet i samtliga inventerade studier utom en. Rødseth et al. 

(2017) beräknar de externa kostnaderna som uppstår vid lastning och lossning av gods från fartyg 

i hamn. Författarna beräknar att när de externa kostnaderna från Oslo hamn inkluderas blir de 

externa kostnaderna för sjötransporter till norska gränsen mer än dubbelt så stora. Vi anser dock 

att det inte är givet att inkludera de externa kostnaderna från hamnen i sjötransporten eftersom 

hamnen knyter ihop land- och sjösidan och därmed borde redovisas separat eller delas mellan 

trafikslagen. 

Det saknas konsensus för med vilken geografisk avgränsning de externa kostnaderna för sjöfart 

bör beräknas. I Trafikanalys (2017a) sammanställning för Sverige baseras de externa kostnaderna 

för sjöfart på transporter som görs på svenskt sjöterritorium medan korridor-studierna beräknar de 

externa kostnaderna för hela transporten (Narvik–Neapel). En tredje möjlig avgränsning är den 

som används i Schroten et al. (2014), där de externa kostnaderna beräknas för halva sträckan 

mellan Nederländerna och destinationerna. Författarna understryker att detta innebär att 

beräkningarna av de externa kostnaderna för väg- och järnvägstransporter på nederländskt 

territorium och de internationella sjötransporterna inte är direkt jämförbara. 
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I vissa studier beräknas de externa kostnaderna för typfordon, till exempel lastbilar av en viss 

storlek och euro-klass. Mellin et al. (2013) och Vierth & Sowa (2015) antar typfordon medan 

eller Link et al. (2016) och Cavallaro (2017) beräknar ett genomsnitt för flera Euro-klasser. 
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4. Slutsatser 

I denna rapport sammanställs och analyseras underlag avseende externa kostnader, internali-

serande skatter och avgifter, internaliseringsgrad och icke internaliserade externa kostnader för 

godstransporter på väg, järnväg och med sjöfart från olika europeiska länder och korridorer.  

Den akademiska och gråa litteraturen har analyserats och inventeringen har resulterat i 16 studier 

från olika länder som bedöms relevanta för frågeställningen. Denna studie jämför i den mån det är 

möjligt med uppgifterna i Trafikanalys (2017a). Alla 16 studier beaktar externa kostnader medan 

ungefär hälften även beräknar internaliseringsgrader. Marginella, genomsnittliga eller totala 

externa kostnader och skatter/avgifter kan vara lämpliga vid olika frågeställningar. En 

observation är att inget annat europeiskt land verkar räkna lika systematiskt på transporters 

externa kostnader och internaliseringsgrader som Sverige. 

Genomgången visar att det saknas konsensus över vilka komponenter av externa kostnader som 

ska inkluderas, hur kostnaderna ska beräknas och utifrån vilka kriterier kostnaderna ska 

differentieras. Kostnaderna för infrastrukturslitage, olyckor, koldioxid, luftföroreningar samt 

buller, som beaktas i Trafikanalys sammanställning för Sverige, är även inkluderade i majoriteten 

av de övriga studierna. Dock finns det ett antal kostnadskomponenter som inte beaktas i den 

svenska sammanställningen men i andra studier, såsom trängsel/knapphet och emissioner 

uppströms. I studierna för Danmark och Norge utgjorde kostnaderna för trängsel fyra till 16 

procent av de externa kostnaderna för lastbilstransporter. Skulle kostnader för trängsel inkluderas 

i den svenska sammanställningen skulle de externa kostnaderna kunna öka i liknande grad.  

Internaliseringsgraden skulle påverkas negativt av detta. Inkluderandet av trängselskatten skulle 

dock ha en positiv effekt på internaliseringsgraden.   

Även vad gäller internaliserande skatter och avgifter finns olika förutsättningar och uppfattningar 

om vilka som ska inkluderas. Rörliga skatter och avgifter beaktas i samtliga studier men däremot 

saknas konsensus över om och i så fall vilka fasta skatter och avgifter ska behandlas som 

internaliserande. För vägtransporter inkluderas exempelvis drivmedelsskatter i samtliga studier 

och fordonsskatter och eurovinjettavgiften i många studier, men exempelvis inte i Trafikanalys 

sammanställning för Sverige. Som diskuteras ovan utgör dock fordonsskatt och Eurovinjett enbart 

ca fem procent av totala skatter och avgifter i en av studierna och därmed påverkas inte internali-

seringsgraden avsevärt av huruvida dessa är inkluderade eller inte. Införandet av en kilometer-

skatt för tunga lastbilar i Belgien beräknas ha höjt internaliseringsgraden från 15–26 procent till 

34–35 procent. På motsvarande sätt skulle en kilometerskatt i Sverige höja internaliseringsgraden 

för vägtransporter i Sverige, allt annat lika.  

Internaliseringsgraden kan även påverkas av förändringar i olika regelverk. Strängare miljökrav i 

form av Euro-klasser för nya lastbilar och NOx-krav för nya fartyg innebär exempelvis lägre 

externa kostnader för luftföroreningar per kilometer och en högre internaliseringsgrad, allt annat 

lika. Andra omständigheter som ökad trafikvolym kan leda till högre externa kostnader. Idealt 

borde utvecklingen per kostnadskomponent följas upp.  

Ett resultat av analysen är att det är svårt att jämföra internaliseringsgrader i olika studier efter-

som olika komponenter av externa kostnader och skatter/avgifter inkluderas, olika avgränsningar, 

beräkningsprinciper, differentieringar och värderingar tillämpas och olika trafikslag, tidsperioder 

och valutor avses. I Tabell 24 sammanställs internaliseringsgrader per trafikslag från de studierna 

för olika länder som beaktar både externa kostnader och skatter/avgifter. Vi har inte på detaljnivå 

kunnat jämföra beräkningsmetoder etc. men redovisar några viktiga skillnader.  

De flesta internaliseringsgraderna i de inventerade studierna för olika länder är under 100 procent, 

så även i Trafikanalys (2017a) sammanställning för Sverige, vilket innebär att de externa 

kostnaderna är underinternaliserade. 
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För vägtransporter beräknas en låg internaliseringsgrad i Flandern och en hög på motorvägar i 

EU28 medan Trafikanalys intervall för Sverige ligger mellan dessa. Den höga internaliserings-

graden på motorvägar i EU28 kan förklaras av att olika typer av avståndsberoende avgifter eller 

Eurovinjetten tas ut och att bränsle- och fordonsskatter inkluderas.  

Internaliseringsgraden för järnvägstransporter beräknas vara högre i Flandern och Nederländerna 

än i Sverige. Dessutom differentieras mellan transporter med diesel- och eltåg i de andra 

länderna. Den nederländska studien inkluderar både fler komponenter av externa kostnader och 

fler skatter och avgifter än Trafikanalys (2017a).  

För sjöfart beräknar Trafikanalys (2017a) en betydligt högre internaliseringsgrad än studierna för 

Flandern och Nederländerna. Sverige är ett av få länder med farledsavgifter och dessa bidrar till 

en relativt hög internaliseringsgrad. Som nämnts ovan skiljer även den geografiska avgränsningen 

vid beräkning av externa kostnader för sjöfart. Trafikanalys beaktar de externa kostnaderna på 

svenskt sjöterritorium medan den holländska studien beräknar kostnader baserade på halva 

sträckan till destinationen (för internationell sjöfart).  

Tabell 24. Internaliseringsgrader för godstransporter i inventerade studier för olika länder och 

skillnader i studierna jämfört med Trafikanalys (2017a). 

Studie Land Internaliseringsgrad Några viktiga skillnader jämfört med 
Trafikanalys (2017a) (avser 2016) vid beräkning 
av internaliseringsgrad 

Vägtransport (tung lastbil) 

Trafikanalys 
(2017a) 

Sverige 62–69 %  

Ea 
Energianalyse 
(2015) 

Danmark  35 % Avser år 2015  

Årliga kostnader och skatter/avgifter jämförs 

Externa kostnader för trängsel och koldioxid från 
fordonstillverkningen inkluderas 

Vägtullar och fordonsskatt inkluderas 

Delhaye et al. 
(2017) 

Belgien/ 
Flandern 

15–26 % Avser år 2014 

Externa kostnader för trängsel inkluderas 

Jämför externa marginalkostnader med 
genomsnittliga skatter/avgifter… 

Schroten et al., 
(2014) 

Nederländerna  27 % Avser år 2010 

Externa kostnader för trängsel, anspråk av rum, 
emissioner uppströms, natur och landskap, 
förorening av mark och grundvatten inkluderas 

Eurovinjettavgiften inlkuderas 

Schroten & 't 
Hoen (2016) 

EU28 90 % Avser år 2013 

Endast godstransporter på motorvägar 

Årliga kostnader och skatter/avgifter jämförs 

Vägtullar, kilometerskatter, Eurovinjettavgiften, 
fordonsskatter inkluderas 

Santos (2017) Sverige ”30 %” Avser år 2008 

En ”korrigerande” drivmedelsskatt beräknas utifrån 
externa kostnader och jämförs med och jämförs 
med den faktiska drivmedelsskatten 

Externa kostnader för trängsel inkluderas 
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Studie Land Internaliseringsgrad Några viktiga skillnader jämfört med 
Trafikanalys (2017a) (avser 2016) vid beräkning 
av internaliseringsgrad 

Järnvägstransport 

Trafikanalys 
(2017a) 

Sverige 28 %  

Delhaye et al. 
(2017) 

Belgien/ 
Flandern 

30 % (diesel) 

159 % (el) 

Avser år 2014 

Jämför externa marginalkostnader med 
genomsnittliga skatter/avgifter 

Schroten et al., 
(2014) 

Nederländerna  33 % (diesel) 

51 % (el) 

Avser år 2010 

Externa kostnader för anspråk av rum, emissioner 
uppströms, natur och landskap, förorening av mark 
och grundvatten inkluderas 

Drivmedels- och energiskatter och EU ETS-avgift 
inlkuderas 

Sjöfart 

Trafikanalys 
(2017a) 

Sverige 69 %  

Delhaye et al. 
(2017) 

Belgien/ 
Flandern 

”låg till obefintlig” Avser år 2014 

Jämför externa marginalkostnader med 
genomsnittliga skatter/avgifter 

Schroten et al., 
(2014) 

Nederländerna  15 % (internationell 
sjöfart) 

6 % (IWW) 

 

Avser år 2010 

Externa kostnader för anspråk av rum, emissioner 
uppströms, natur och landskap inkluderas 

Hamnavgifter och slussavgifter (för IWW) inkluderas 

Som tidigare nämnts är analyserna i denna rapport översiktliga med hänsyn till projektets 

begränsade storlek. Resultaten ger en övergripande bild över hur internalisering och angreppsätt 

förhåller sig i olika länder. En uppföljande studie som i detalj analyserar skattningen av olika 

kostnadskomponenter och argumentationen för hur skatter och avgifter ska beaktas skulle vara 

värdefull både ur ett svenskt och internationellt perspektiv.   
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