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Värdering av tidsvinster och högre tillförlitlighet för godstransporter 

av Inge Vierth 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkylvärden och analysmetoder (ASEK 5) har 
bett VTI att föreslå forskning inom området ”tid och kvalitet i godstrafiken” på längre 
sikt och att ta fram kalkylvärden på kort sikt. Föreliggande rapport avser den längre 
sikten; de på kort sikt rekommenderade kalkylvärdena redovisas i Bilaga 1. Projektet 
har genomförts med hjälp av litteraturstudier och intervjuer med 
myndighetsrepresentanter och forskare i och utanför Sverige. 

Av de av ASEK 4 rekommenderade kalkylvärdena används godstidsvärden i samhälls-
ekonomiska kalkyler för landbaserade godstransporter. Förseningstidsvärden används 
uteslutande för järnvägstransporter – och här med stor försiktighet bland annat därför att 
man inte har tillräcklig information om hur olika åtgärder påverkar förseningar. Värden 
för riskminskning används inte alls. Det finns ett missnöje inom näringslivet om hur 
kalkylerna genomförs  och transportmyndigheterna är medvetna om utvecklings- 
behoven. Det har dock inte skett innehållsmässiga vidareutvecklingar av tidsvärden och 
förseningstidsvärden mellan ASEK 2 (2002) och ASEK 4 (2009).  

Sedan 2009 har flera forsknings- och utvecklingsprojekt genomförts: VTI:s förstudie 
avseende värdering av godstid och förseningstid på uppdrag av dåvarande Vägverket 
och Banverket  (2009/2010), CTS-projektet avseende fördelningen av godstågens 
förseningar och kopplingen till buffer stock-ansatsen (2011/2012), Trafikverkets projekt 
avseende företagsekonomiska effekter av infrastrukturinvesteringar, med stöd av Arne 
Jensen och Vectura (2010–2012) och WSP:s projekt avseende kalkyler för 
godstransporter på järnväg (våren 2012). En slutsats är att det inte finns kontinuitet i 
utvecklingen; det vill säga att miljöer som startar utvecklingsprojekt knappast relaterar 
till tidigare genomförda arbeten. Trafikverkets genomgång visar att den nationella 
godsmodellen Samgods har potential att inkludera de företagsekonomiska effekterna. 
VTI anser att det är viktigt, också med hänsyn till den pågående europeiseringen av 
infrastrukturplaneringen inom ramen för TEN-T, att tillämpa såväl vetenskapligt 
grundade transparenta som trafikslagsövergripande ansatser vid framtagningen och 
användningen av kalkylvärden.  

Genomgången av erfarenheterna i andra länder visar att de principiella frågeställ-
ningarna är lika trots att det finns vissa skillnader. Exempelvis diskuteras i 
Nederländerna trängsel huvudsakligen på vägnätet medan den begränsade kapaciteten i 
järnvägsnätet är mer i fokus i Sverige. Kunskapsnivån på området är över lag låg, detta 
gäller skärskilt värdering av tillförlitlighet. Tillförlitligheten inkluderas inte alls i 
kostnadsnyttoanalyser (Tyskland) eller det används provisoriska värden som på sikt ska 
ersättas (Nederländerna). Samma typ av SP-studie har genomförts i Nederländerna och 
Norge. Resultaten från Norge visar att svarsfrekvensen var låg och resultaten 
heterogena; en studie med en mer homogen avgränsning av företagen verkar vara mer 
lovande. Den nederländska studien kommer att publiceras under hösten 2012. Det finns 
en tydlig koppling till efterfrågemodellerna. I Norge (som har samma typ av 
logistikmodell som en del av den nationella godstransportmodellen som Sverige har) 
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har den nya godsmodellen utnyttjats i större grad än i Sverige för att systematiskt och 
konsistent beräkna godstransportrelaterade nyttor i kostnadsnyttoanalyser.  

Mot bakgrund av att det enbart har genomförts få av de i VTI:s förstudie från 2010 
rekommenderade åtgärderna, föreslås att även i det fortsatta arbetet utgå ifrån 
rekommendationerna i denna förstudie: 

1) att utveckla vad som ingår i de olika komponenterna som ingår i de svenska 
godstidsvärden samt att klargöra hela CBA-strukturen för godstidsvärden och 
förseningstidsvärden.  

2) att tillämpa Samgods-modellens logistikmodell med sina befintliga mekanismer 
för framtagningen av efterfrågan och kostnader för transportresurser för alla 
trafikslag. De tillämpade kostnadsfunktionerna bör kvalitetssäkras och vara 
konsistenta med värden som används i kalkylerna. Beräkningen av godsets 
kapitalbindning under transporten bör också vara konsistent mellan 
logistikmodellen och kalkylerna.  

3) att utveckla de mekanismer och data som saknas i logistikmodellen separat 
utanför modellen. När tillförlitliga empiriska och teoretiska resultat blir 
tillgängliga skulle de så småningom kunna införas i modellen. Krüger och 
Vierth (VTI) planerar att gå vidare med buffer stock-ansatsen.  

4) att genomföra RP-studier (bland annat att utreda möjligheterna att använda 
Varuflödesundersökningen i kombination med andra data för att ge ett empiriskt 
underlag för beteendemodeller som syftar till att uppskatta tidsvärden och 
förseningstidsvärden). VTI ser ett behov av att kartlägga hur företag strukturerar 
sin verksamhet, hur man bestämmer sig för att lokalisera sina 
tillverkningsenheter och lager, vilka transporter som utförs och hur 
transportkedjorna läggs upp. Det finns kopplingar till punkterna 3 och 6. 

5) att göra grundliga bedömningar av den norska SP-studien och efter hösten 2012 
den holländska SP-studien. Ett syfte med ett sådant arbete är att bedöma i vilken 
utsträckning respondenterna har inkluderat olika komponenter, ett annat att få 
idéer om variationen av uppskattningarna av tidsvärden och förseningstids-
värden mellan olika företag och sektorer med mera och att analysera orsakerna 
till dessa variationer. 

6) att utveckla metoden för att värdera tillförlitlighet. På grund av den potentiella 
betydelsen av förseningstidsvärden för godstransporter och hittills begränsade 
erfarenheten inom området framstår det som rimligt att studera ytterligare 
alternativa ansatser till förseningstidsvärden (utöver SP-studier). Vi ser ett stort 
behov av förbättrad statistik, bland annat om tågrörelsernas avvikelser från 
tidtabeller och effektsamband.  

7) att förbättra kunskapen om de mindre väl studerade komponenterna med 
avseende på företagens alternativkostnader. Om de teoretiska argumenten 
stödjer integration av dessa är det viktigt att hitta lösningar för att skatta den 
numeriskt och att ta fram empiriska data som kan tillämpas i CBA.  
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Valuation of time savings and improved reliability for freight transport  

by Inge Vierth 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

The working group for cost benefit analysis (CBA) guidelines in transport (ASEK 5) 
has asked VTI to propose research in the field of freight values of time and reliability in 
the longer term and to suggest value of time and reliability in the short term. This report 
relates to the longer view, the short-term recommendations are reported in Annex 1. The 
project has been carried out by literature studies and through interviews with 
representatives for public agencies and researchers in Sweden and elsewhere. 

Of the values recommended by ASEK 4 in 2009, freight values of time are used in land-
based projects. Values of reliability are only used within rail transport and here with 
great care because there is not enough information on how different policy and 
infrastructure measures affect delays. The values of risk reduction are not used at all. 
The Swedish industry is not satisfied with how the socio-economic calculations are 
carried out and transport agencies are aware of the needs for improvement in this field. 
On the other hand, there has not been substantive development between ASEK 2 (2002) 
and ASEK 4 (2009). 

Since 2009 several research and development projects have been carried out: VTI’s pre-
study on the valuation of freight time and reliability on behalf of the former road and 
rail administrations  (2009/2010); the CTS project on distribution of freight train delays 
including link to the buffer stock approach (2011/2012); the Swedish Transport 
Administration's project on the business impacts of infrastructure investments including 
studies of Arne Jensen and Vectura (2010–2012),and WSP's project on socio-economic 
calculations of rail freight (spring 2012). One conclusion is that there is little continuity 
in the development, groups that start new projects hardly relate to previously completed 
work. The Swedish Transport Administration concludes that the national freight model 
Samgods has the potential to include the business impacts. VTI believes it is important, 
also in view of the ongoing process towards a more European infrastructure planning, to 
apply science-based transparent methods and methods that comprise all modes in CBA. 

The review of the experiences in other countries shows that the principal questions are 
the same but that there are some differences. For example, congestion in the Nether-
lands is mainly related to roads while the limited rail capacity is more in focus in 
Sweden. The level of expertise in the area is generally low, this is especially true for the 
valuation of reliability. Reliability is not included at all in the CBA (Germany) or 
provisional values are used that are planned to be replaced (the Netherlands). The same 
type of SP study has been conducted in the Netherlands and Norway. In the Norwegian 
study the response rate is low and the results heterogeneous. A study with a more 
homogeneous definition of companies seems to be more promising. The results from the 
Dutch study will be published in autumn 2012. There is a clear link to the demand 
models. In Norway (which has the same type of logistic model as part of the national 
freight model like the Samgods model in Sweden), the new model is used to a greater 
degree than in Sweden, to systematically and consistently calculate freight-transport-
related benefits in the CBA. 
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Given that only few of the recommendations in VTI's pre-study from 2010 have been 
performed so far it is proposed to base future research and develop projects on the 
recommendations in this study: 

1) to develop what is included in the various components that are included in the 
Swedish freight value of time and to clarify the whole CBA structure for freight 
value of time and reliability  

2) to apply thelogistics model within the Samgods model with its existing 
mechanisms for the development of transport demand and costs for transport 
resources for all modes of transport. The applied cost functions should be quality 
assured and be consistent with values used in CBA. The calculation of capital 
costs during transport should also be consistent between the model and CBA. 

3) to develop mechanisms and data that are missing in the logistics model outside 
the model. When reliable empirical and theoretical results become available, 
they would eventually be introduced into the model. Krüger and Vierth plan to 
go ahead with the buffer stock approach. 

4) to conduct RP-studies (to evaluate the possibility of using the Swedish 
Commodity Flow Survey in combination with other data to provide an empirical 
basis for behaviour models designed to estimate value of time and reliability). 
VTI sees a need for a survey on how companies structure their business, 
including localization of plants and warehouses, which transports are performed 
and how supply chains are developed. There are links to 3 and 6. 

5) to conduct thorough assessments of the Norwegian SP-study and after the 
autumn of 2012 the Dutch SP-study. One purpose of such work is to assess to 
what extent the respondents have included various components, another purpose 
is to get ideas on the variation of the values of time and reliability between 
different companies and sectors and to analyze the reasons for these variations. 

6) to develop a methodology for evaluating reliability. Because of the potential 
importance of reliability aspects for freight transport and so far limited 
experience it seems reasonable to study the further alternative approaches (in 
addition to SP studies). There is a great need for improved statistics, including if 
freight trains’ deviations from schedules and on the impacts on different 
measures on travel speed and reliability.  

7) to improve the knowledge of the less well studied opportunity costs. If the 
theoretical arguments support the inclusion of these costs, it is important to find 
ways to estimate them numerically and to develop empirical data that can be 
applied in CBA. 
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1 Inledning  

1.1 Uppdrag och avgränsning 

Inom ramen för den femte översynen av samhällsekonomiska kalkylvärden och analys-
metoder har ASEK 5-arbetsgruppen1 bett VTI att uppdatera kunskapsläget inom 
området ”tid och kvalitet i godstrafiken” och att föreslå forskning m.m. (Ljungberg, A., 
2011). VTI har även ombetts att ta fram underlag till kapitel 8 ”Tid och kvalitet i gods-
trafik” i rapporten ”Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för 
transportsektorn: ASEK 5” (Ljungberg, A., 2012). Underlaget finns i Bilaga 1. 

Uppoffring av nytta (eller kostnad) per tidsenhet betecknas traditionellt som ”tids-
värde”. Det finns risk för begreppsförvirring; eftersom termen ofta används utan att det 
anges vilka komponenter som inkluderas rörande till exempelvis fordon, förare eller 
gods. Utgångspunkten i detta uppdrag är den svenska definitionen av godstidsvärden 
och förseningstidsvärden, dvs. att enbart godsets tid och förseningstid betraktas som 
tidsvärde.2 Enligt den svenska definitionen ingår fordonens och förarens tid i ”operativa 
transportkostnader”.3 Förenklat kan man säga att godstidsvärden och förseningstids-
värden är relaterade till varuägarnas (konsumenternas) kostnader, oberoende av 
transportkedja, och de operativa transportkostnaderna är relaterade till transport-
företagens (producenternas) kostnader. I detta uppdrag inkluderas sålunda näringslivets 
värdering av tidsvinster (vanlig transporttid) och förbättrad punktlighet (osäker 
transporttid)  

Skador, stölder och andra kvalitetsfaktorer som inte är kopplade till tid som beskrivs i 
(SIKA, 2002(b)) ingår inte i detta projekt. Det behandlas inte heller explicit hur gods- 
och fordonsflöden, vanlig transporttid och osäker transporttid prognosticeras och vilka 
samband mellan åtgärder och transporttider/förseningar som används inom ramen för 
samhällsekonomiska analyser. Samspelet mellan person- och godstransporter berörs 
bara översiktligt.  

 
1.2 Utgångspunkter  

ASEK 4 värderingar  

Utgångspunkten för projektet är de av ASEK 4 rekommenderade kalkylvärdena för 
godstid, förseningstid, riskminskning och förseningsrisker. Uppdraget innebär att dessa 
värden uppdateras med beaktande av ASEK 5-expertgruppens kommentarer 
(Expertgrupp ASEK 5, 2010).  

 
Varugruppsindelning i ny Samgodsmodell   

Ytterligare en utgångspunkt är att kalkylvärdena för godstid, förseningstid m.m. 
anpassas till den varugruppsindelning som används i den nya Samgodsmodellen. 
Bakgrunden är att Trafikverket har övergått till att använda den nationella 
Samgodsmodellen (de Jong, G.; Ben-Akiva, M.; Baak, J., 2008) (Vierth, I; Lord, N; 
McDaniel, J, 2009) i stället för STAN-modellen för att ta fram godstransportefterfrågan, 

                                                 
1 ASEK = Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkylvärden och analysmetoder 

2 Det finns ingen vedertagen definition av godstidsvärden, olika länder tillämpar olika definitioner och 
värden (se 3.1)  

3 De operativa transportkostnaderna beskrivs i kapitel 14 i ASEK 5-rapport. 
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transportkostnader och -tider. Den nya modellen, som har utvecklats i samarbete med de 
norska transportmyndigheterna, innehåller en logistikmodul. 

Tidsvärden och förseningstidsvärden anges i modellen per varugrupp. I Samgods-
modellen används 33 varugrupper baserat på EU:s NSTR-klassifikation som gällde till 
år 2006 (den tidigare använda STAN-modellen hade 12 varugrupper). År 2007 har EU 
infört NST 2007 varugruppsindelningen.4 Vår utgångspunkt är att kostnadsfunktionerna 
behöver ändras för att vara anpassade till den nya Samgodsmodellen (NSTR) respektive 
till varugruppsindelningen i den aktuella statistiken (NST 2007) men att detta inte hinns 
med inom ramen för ASEK 5.5  

 
Basår och prognosår  

Uppdraget innebär, som vi har uppfattat det, att för ASEK 5 ta fram värden (för godstid, 
förseningstid m.m.) i 2010 års priser för ett basår 2010 och ett prognosår 2030.  

 
Nationell nivå inklusive gränsöverskridande transporter  

Värden tas fram för den nationella nivån. Det förhållandet att en växande andel av 
infrastrukturprojekten delfinansieras inom ramen det Transeuropeiska Nätverket för 
Transport (TEN-T) kräver en ökad harmonisering av de samhällsekonomiska kalkylerna 
och beslutsunderlagen så att olika typer av projekt i olika EU-medlemsstater behandlas 
lika. Se (Vierth, I; Haraldsson, M.; Karlsson, R., 2012), (HEATCO, 2006) 

 
1.3 Arbetssätt 

Arbetet genomförs genom att studera litteraturen på området och med hjälp av 
intervjuer med myndighetsrepresentanter och forskare i och utanför Sverige. 

I kapitel 2 sammanfattas de av ASEK 4 (SIKA, 2009) rekommenderade kalkylvärdena 
och principer för godstid, förseningstid, riskminskning och förseningsrisker samt hur 
dessa värden har använts i samhälsekonomiska analyser. I kapitel 3 beskrivs vilka 
forsknings- och utvecklingsprojekt som har genomförts på området i Sverige sedan 
ASEK 4 rapporten publicerades år 2009. I kapitel 4 görs motsvarande genomgång för 
några andra europeiska länder. I kapitel 5 dras slutsatser och ges rekommendationer för 
den fortsatta utvecklingen. 

 

 

 

                                                 
4 För sammanställning av de olika varugruppsindelningarna se Bilaga 2. 
5 Även värderingen av riskminskningen och förseningsrisker (och lager- och orderkostnader i 
Samgodsmodellen) anges per varugrupp. Transportkostnaderna anges per transportmedel. För 
sammanställning av de olika transportmedelsindelningarna se Bilaga 3. Stock out costs och kostnader för 
skador och stölder är planerade (de Jong, G.; Ben-Akiva, M.; Baak, J., 2008) men används inte i den 
föreliggande versionen av Samgodsmodellen.  
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2 Tid och kvalitet i godstrafiken i ASEK 4  

2.1 Kalkylvärden och principer 

ASEK 4 (SIKA, 2009) rekommenderade att använda samma kalkylvärden för godstid, 
förseningstid och riskminskning som i ASEK 3 (SIKA, 2002(a)) och (SIKA, 2002(b)) 
men uppräknade värden med hjälp av producentprisindexet från 2001 till 2006. För 
beräkningen av godstidsvärden i ASEK2, ASEK3 och ASEK4 används tre faktorer; dels 
en kapitalkostnadskomponent baserad på företagssektorns antagna kalkylränta – a) en 
kalkylränta på 20 procent antas utgöra företagens kalkylränta för kapitalbindning i 
rörelsekapital – och dels två komponenter som kompletterar den renodlade kapital-
värdesberäkningen: b) ett övervägande om logistiksystemets tillgänglighet som innebär 
att systemet antas vara 3 600 timmar tillgängliga i stället för alla årets 8 760 timmar och 
c) den av (Bruzelius, 1986) beräknade möjliga storleken på logistikfaktorn (faktorn 2) 
som en indikation på storleken på logistikvinster som kan uppnås i varuhanterings-
systemet till följd av kortare transporttider. Motiven bakom den valda ansatsen var att 
resultaten i den SP-studie som INREGIA hade genomfört 1999 på uppdrag av SIKA 
(INREGIA, 2001) tydde på att godsets varuvärde, dvs. kostnaden för kapitalbindningen, 
var avgörande för godstidsvärdet.6 I övrigt var det dock svårt att använda de insamlade 
svaren för att skatta tidsvärden. 

ASEK 4 rapporten (SIKA, 2009) rekommenderar att använda samma värden för basår 
2001 och prognosår 2020. Denna rekommendation avviker från beskrivningen i 
ASEK 4:s PM 2008 (SIKA, 2008) och Banverkets Beräkningshandledning (Banverket, 
2009) där det anges olika värden för 2001 och 2020. Värden räknas upp med olika 
index. Det är oklart varför producentprisindexet används till uppräkningen mellan 2001 
och 2006 och konsumprisindexet till uppräkningen mellan 2006 och 2020 (SIKA, 
2009).  

 
Kalkylvärden för godstid i ASEK 4 

Godstidsvärden (i kr per tontimme) anges för 12 STAN-varugrupper (Jordbruk, 
Rundvirke, Övriga trävaror, Livsmedel, Råolja, Oljeprodukter, Järnmalm och skrot, 
Stål, Papper och massa, Jord, sten och byggnadsmaterial, Kemikalier och Färdiga 
industriprodukter), för varor på lastbilar utan släp7 och flygfrakt och godsmängden 
totalt.  

Därutöver anges tidsvärden (i kr per lastbilstimme) för lastbilar med släp och lastbilar 
utan släp och för personbilar i yrkestrafik, som används i kalkylprogrammen 
SAMKALK (SAMPERS-modellens kalkylprogram) och EVA kalkylprogrammet 
(programmet som utvecklades av dåvarande Vägverket). Skälet till att ta fram ett sådant 
värde är ju att förenkla användningen av beräkningsmodeller som baseras på 
fordonsflöden i vägnäten. Värden för lastbilar baseras på den beräknade mixen av gods 
som transporteras. Det är inte klart varför fordonskilometer exklusive import- och 
exporttransporter används i viktningen.8 Tidsvärdet för personbilar i yrkestrafik, som 
inte transporterar gods, beräknas ad hoc som 40 procent av värdet för lastbilar utan släp.  

                                                 
6 Sammantaget innebär detta att godstidsvärden i kronor/(timme och ton) beräknas genom att varuvärden 
i kr/ton multipliceras med faktorn 0,00011 (0,2*2/8760*8760/3600). Se (SIKA, 2002(a)). 

7 Det är oklart varför godstidsvärden tas fram för gods som transporteras på lastbilar utan släp. 

8 Det är inte heller entydigt om det avses import/export eller transporter med utländska lastbilar. 
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Motsvarande transportmedelspecifika tidsvärden tas inte fram för de andra trafikslagen. 
För godstransporter på järnväg viktar Trafikverket tidsvärden baserade på de relations-
specifika prognoser för STAN-varugrupper, som tas fram hjälp av verktyget 
BANGODS.   
 
Kalkylvärden för förseningar i ASEK 4 

I ASEK 4 rapporten (s.22) utvecklas att förseningar för godstrafiken kan värderas med hjälp 
av kalkylvärden som beskriver värdet av en förändrad risk för försening eller med hjälp av 
förseningstidsvärden per förseningstimme. Det hänvisas till att redan ASEK 2 poängterade 
att ”Som ett led i forsknings- och utvecklingsarbetet bör beräkningen av förseningsrisker 
och förseningstider för transporter ses över. Bland annat bör frågan om hur 
förseningsrisker och tider skall mätas analyseras. Därutöver är det viktigt att identifiera 
vilka nyttor som uppstår till följd av en ökad punktlighet hos transportkunderna och inom 
järnvägssystemet samt i vilken utsträckning dessa nyttor är additiva.”  

 
Förseningstidsvärden i ASEK 4 

Förseningstidsvärden beräknas genom att multiplicera godstidsvärden med faktorn 2. 
Värden (i kr per tontimme) anges för de 12 STAN-varugrupperna och som beräknade 
genomsnitt för godsmängden totalt, dvs. inte för varor som fraktas på lastbilar utan släp 
och flygfrakt. Summeringen för godstidsvärden i Tabell 5.1. respektive förseningstids-
värden i Tabell 5.3. verkar inte vara korrekt. Trots att förseningstidsvärden är cirka 
dubbelt så stora som godstidsvärden är genomsnittsvärdena för den samlade 
godsmängden nästan identiska.9  

 
Värdering av riskminskning i ASEK 4 

Värderingen av riskminskningen (i kr per ton och promille minskad risk) anges för de 
12 STAN-varugrupperna. Dessa värden har indexuppräknats sedan de infördes 2002.  

 

Förseningsrisker i ASEK 4 

Dessutom anges förseningsrisker per km (promille per km) för transportmedlen som 
används i STAN-modellen (lastbil, vagnlast, systemtåg, kombi, inrikes kustsjöfart, 
europeisk närsjöfart, oceansjöfart, lastbilsfärja och inre vattenvägar). För väg och 
järnväg anges även tillkommande förseningsrisker vid gränspassager. (Temaplan tog 
fram förseningsriskerna för transportmedlen i STAN-modellen,som har ersatts med fler 
transportmedel i Samgodsmodellen, år 2000.) 

 
Ny nationell godsmodell 

I ASEK 4-rapporten nämns även att arbetet med att ta fram nya godstidsvärden pågår. 
Bakgrunden för detta är att arbetet med att ta fram den nya Samgodsmodellen hade 
påbörjats och man utgick ifrån att nya kalkylvärden skulle tas fram som var anpassade 
till den nya utformningen av modellen (Bångman, 2012).  

För att inkludera transporttidsosäkerheten i Samgodsmodellens logistikmodul måste två 
förutsättningar vara uppfyllda: att kostnader för säkerhetslagerhållning (för att motverka 

                                                 
9 De för det samlade godset beräknade värden kan inte förklaras av att godstidsvärden för lastbilar utan 
släp och flygfrakt inkluderas i Tabell 5.1 och inte i Tabell 5.3. 
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negativa effekter av förseningar) inkluderas i kostnadsfunktionen och att transporttids-
osäkerheter i form av varianser (som härrör ifrån bland annat av problem i 
infrastrukturen) inkluderas i de s.k. level of service (LOS) matriser. Under dessa 
förutsättningar kan Samgodsmodellen användas för att för att beräkna omfattningen på 
förseningarna och för att via servicenivåer, värdera åtgärder som påverkar 
förseningsrisker och förseningarnas omfattning.10 11 

 
2.2 Tillämpning av kalkylvärden 

Som ett led i arbetet har vi inventerat för vilka frågeställningar och hur de av ASEK 4 
rekommenderade kalkylvärdena för godstid och förseningar har använts. 

 
Infrastrukturplanering  

ASEK 4 värden har tillämpats vid framtagningen av den Nationella Planen för  
2010–2021 (Trafikverket, 2009). I Tabell 1 inkluderas för fullständighetens skull även 
de operativa transportkostnaderna.  

 

Tabell 1  Tillämpning av de av ASEK 4 rekommenderade i Nationell Plan 2010–2021. 

 Godstids-
värden 

Försenings-
tidsvärden 

Värdering 

 av risk-
minskning  

Försenings-

Risker 

Operativa 
transport-
kostnader 

Väg Lastbil 
utan/med släp, 
yrkesbil   

–12 

 

– – alla 
transportmedel13 

Järnväg STAN-
varugrupper  

ytterst få 
kalkyler  

– – alla 
transportmedel 

Sjöfart STAN-
varugrupper 

– – – alla  
transportmedel 

Flyg 

 

– – – – – 

 

Varugruppspecifika godstidsvärden har används för väg och järnväg dock inte för 
sjöfart och flyg. För vägtransporter har det även använts transportmedelspecifika 
godstidsvärden för lastbilar med släp (LBS), lastbilar utan släp (LBU) och yrkesbilar 
(som inte transporterar gods). 

Förseningstidsvärden har uteslutande använts för godstransporter på järnväg; och här i 
ytterst få investeringskalkyler. Enligt Trafikverket (Ström, 2012) förklaras den spar-

                                                 
10 Vi återkommer i kapitel 3 till frågan. 
11 Med hjälp av Samgodsmodellens logistikmodul kan det i princip modelleras hur åtgärder som 
möjliggör användningen av fordon och fartyg med större lastkapacitet (tyngre tåg, längre tåg, fartyg med 
större djupgående mm.) ger förutsättningar för företagsekonomiska kostnadsbesparingar genom 
skalfördelar. Tomtransporter beräknas separat, det görs dock inga beräkningar för omlopp av specifika 
fordon och lastbärare.  
12 Förseningstidsvärden för LBU, LBS, Yrkesbil finns inte. 
13 SAMPERS-kostnader för lastbilstransporter används i SAMPERS inkl SAMKALK och EVA.  
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samma användningen av förseningstidsvärden för godstransporter av att kalkylvärdena 
är så pass låga att de knappt påverkar de olika åtgärdernas lönsamhet. Om kalkylvärden 
för godsförseningstid var högre återstår ett annat problem: nämligen den bristande  
kunskapen om hur olika åtgärder påverkar förseningarna. En sådan situation föreligger 
enligt (Ström, 2012) för persontransporter på järnväg; de av ASEK 4 rekommenderade 
kalkylvärdena för förseningtid för kollektivtrafik, som är 2,5 * tidsvärde för normal 
åktid, används mycket restriktivt på grund av att man inte har effektsamband. 14    

(Eliasson & Lundberg, 2011) undersöker om de kostnadsnyttoanalyser som 
genomfördes inom ramen för den senaste åtgärdsplaneringen påverkar investerings-
besluten. Författarna konstaterar att godstransportnyttor värderades högre än de ASEK 4 
rekommenderat. De påpekar vidare att kalkyler för godstransporter behöver utvecklas.  

WSP (Bergström & Anderstig, 2011) utvecklar i en rapport på uppdrag av bl.a. Svenskt 
Näringsliv att metodiken vid samhällsekonomiska kalkyler behöver utvecklas. Det 
argumenteras för att de samhällsekonomiska kalkylerna behöver breddas och fördjupas 
på tre områden: värdering av nyttor för godstransporter, värdering av drift- och 
underhållsåtgärder och utveckling av en strategi för att med järnvägsinvesteringar15 
bidra till större marknader, regionförstoring och robusta regioner. Vad gäller värdering 
av nyttor för godstransporter utvecklas att ”effekter till följd av större marknader, 
förbättrad logistik och övriga följdeffekter” inte alls beaktas i den kalkylmetod som 
används idag. Avseende förseningar påpekas att dagens kalkylmetod inte tar hänsyn till 
de indirekta kostnader som drabbar godstransportköparna. 

Transportmyndigheterna är medvetna om forsknings- och utvecklingsbehovet vad det 
gäller värderingar av förseningar i godstrafiken. Se bl.a. i den trafikslagsövergripande 
planen utifrån erfarenheter av åtgärdsplaneringen (Transportstyrelsen & Trafikverket, 
2010) 

Vi ser vidare ett behov tydlighet och transparens också med hänsyn till den pågående 
internationella ”standardiseringen” av de samhällsekonomiska analyser som genomförs 
till exempel inom ramen för TEN-T.16 

 
Utredning: Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen 

Sårbarhetsvärderingar avseende sällsynta händelser med mycket stora konsekvenser är 
ett specialfall av förseningsvärderingar. Ett relevant exempel är konsekvenserna av is 
och snö vintern 2009/2010 som utreds i (SOU2010:69, 2010) om förbättrad vinter-
beredskap inom järnvägen. I en bilaga till utredningen beskriver branschorganisationen 
Skogsindustrierna att problemen på järnvägen vintern 2009/2010 berörde särskilt 
rangerbangården i Hallsberg. Som direkta kostnader anges kostnader för extratåg, extra 
vagnshyror, extra insatser av tågoperatörer, extra växling, omledning av tåg och tåg-
förlängning mm. Industrier har även betalat vagnshyror trots att vagnarna har suttit fast 
och inte kunnat utnyttjas. Till detta kommer övertidstimmar för lagerpersonal och 
kostnader för extra frakter för väg- och sjötransporter och i några fall reklamationer 
(och/eller krav) från kunder.  

                                                 
14 För regionala privata regionala resor med tåg, buss och flyg rekommenderas förseningstidsvärden på 
127 kr/timme, för privata långväga resor 255 kr/timme och för tjänsteresor 688 kr/timme. 
15 Vår kommentar: sambanden borde inte vara begränsade till järnvägsinvesteringar. 
16 Vi rekommenderar till exempel inte att (ad hoc) inkludera halva nyttan för Sveriges import och export 
gränsöverskridande transporter som i ASEK 4.  
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Trafikverket har anlitat konsultföretaget McKinsey för att beräkna de samhällsekono-
miska kostnaderna för is och snö vintern 2009/2010 (McKinsey, 2010). Mc Kinsey 
kommer fram till att kostnaderna var ca tre miljarder kronor och därmed mer än dubbelt 
så stora som för en normal vinter. Vidare beräknas att kostnaderna för godstransporter 
endast svarade för sju procent av de samlade samhällsekonomiska kostnaderna. Ur 
rapporten framgår inte entydigt om godstidsvärden eller förseningstidsvärden har 
använts i kostnadsberäkningen.17 Enligt Trafikverket (Ström, 2012) används försenings-
tidsvärden per tåg som baseras på de varugruppspecifika kalkylvärdena i ASEK 4.  

Tabell 2 visar att Mc Kinsey enbart inkluderar konsumenternas kostnader i beräkningen 
av andelarna för person- respektive godstransporter. Producenternas kostnader 
särredovisas inte för person- och godstransporter; i stället anges de av de största 
operatörerna (SJ och Green Cargo)18 och Trafikverket uppskattade kostnader som en 
klumpsumma.  

 

Tabell 2  Mc Kinseys beräkning av de samhällsekonomiska kostnaderna för snöoväder 
vintern 2009/2010. 

 Försenings-
timmar  

Kostnader för 
resenärer och 

transportköpare 

(konsumenter)

Kostnader för 
järnvägsoperatörer, 
logistikföretag m.m.

(producenter)

Kostnader för Trafikverket

(infrastrukturhållare)

Person- 23 000 h
(28 %)  

1,5 miljarder kr
(93 %)

 

0,4 miljarder kr Gods. 60 000 h
(72 %)

0,1 miljarder kr
(7 %)

Summa 

 

83 000 h 1,6 miljarder kr

 

Vi anser att järnvägsoperatörernas (producenternas) tidsberoende kostnader (inte de 
avståndsberoende kostnaderna för el eller diesel m.m.) bör inkluderas i beräkningen för 
att ta hänsyn till att operatörernas förare, lok och vagnar inte kunde användas under en 
viss tid. Detta skulle öka godstransporternas andel av de samlade kostnaderna markant 
med hänsyn till att 72 % av förseningstimmarna berör godstransportoperatörer.  

Näringslivets Transportråd och Transportindustriförbundet utvecklar i sitt remissvar till 
utredningen om förbättrad vinterberedskap inom järnvägen att de beräknade 
kostnaderna är en grov underskattning mot bakgrund av att den stora majoriteten av 
förseningstimmarna drabbade just godstransporterna (Näringslivets Transportråd, 
2010(b)). 

 
Tilldelning av spårkapacitet 

Enligt järnvägsnätsbeskrivningen är den grundläggande principen för Trafikverkets 
prioriteringskriterier att välja den lösning av konflikter mellan sökande som ger den 
största samhällsekonomiska nyttan. ASEK 4-kalkylvärden används i princip inte i 
                                                 
17 ”För gods beräknas enligt vedertagen praxis kostnaden som kapitalkostnaden för godsvärdet under 
förseningstiden.” (s. 5) (McKinsey, 2010) 
18 Mc Kinsey anger att SJ:s och Green Cargos uppgifter inte är oberoende validerat i rapporten. 
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samband med fördelningen av tåglägen dock i samband med tvister som var ett fåtal 
(Hultén, 2011).  
2.3 Slutsatser 

Godstidsvärden används i samband med samhällsekonomiska kalkyler för landbaserade 
godstransporter. Förseningstidsvärden används uteslutande för järnvägstransporter och 
här med stor försiktighet bl.a. därför att man inte har tillräcklig information om hur 
olika åtgärder påverkar förseningar. Kalkylvärden för riskminskning används inte alls. 

Det är olyckligt att det används olika angreppssätt för de olika trafikslagen eftersom 
godstid och eventuella förseningar avser godset som fraktas från avsändare till 
mottagare – oberoende av trafikslag. Tillämpningen av olika efterfråge- och kalkyl-
program för de olika trafikslagen leder troligen också till sämre transparens. Riktlinjerna 
av hur kalkylvärden bör användas är inte alltid tydliga så det kan vara svårt att följa 
beräkningsstegen i kalkylerna. 

Bland annat inom näringslivet finns ett missnöje med hur de samhällsekonomiska 
kalkylerna genomförs. Transportmyndigheterna är medvetna om utvecklingsbehoven, 
det har dock inte skett innehållsmässiga vidareutvecklingar vad gäller tidsvärden och 
förseningstidsvärden mellan ASEK 2 år 2002 och ASEK 4 år 2009.  



 

VTI notat 24-2012 17 

3 Utveckling i Sverige sedan 2009 

I detta kapitel sammanfattas vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som har 
genomförts i Sverige på området tid och kvalitet i godstrafiken sedan ASEK 4 rapporten 
publicerades år 2009.  

 
3.1 VTI:s förstudie (2009/2010) 

År 2010 tog VTI fram en förstudie på uppdrag av dåvarande Banverket och Vägverket 
(Vierth, 2010). Förstudien avser kalkylvärden för tidsbesparingar och ökad tillförlit-
lighet för godstransporter som ingår i kostnadsnyttoanalyser vilka används för 
bedömningar av infrastrukturinvesteringar och transportpolitiska åtgärder. 

 
Värdet av minskad transporttid  

I förstudien brukas det i den internationella litteraturen använda begreppet ”värde av 
minskad transporttid” (Value of Travel Time Savings, VTTS). VTTS definieras som 
den summa pengar som berörda aktörer skulle vara beredd att betala för att minska 
transporttiden, allt annat lika. Transportföretagens och transportkundernas nyttor 
kopplade till tidsbesparingar antas ha följande komponenter: 

 mindre användning av transportresurser (fordon och personal) VTTS (T), värdet 
kan beräknas med hjälp av ingenjörsmässiga ansatser eller transportmodeller  

 mindre icke produktiv användning av gods under transporten VTTS (G), värdet 
kan beräknas utgående ifrån godsets värde, räntan och transporttiden 

 lägre alternativkostnader (opportunity costs) för godstransportkunder VTTS (O), 
det finns ingen generell beräkningsmetod för denna komponent, eftersom den 
relateras till specifika företag och specifika situationer, till exempel alternativ-
kostnader till följd av stillestånd i produktion eller utebliven försäljning. 

 
Värdet av minskad variation av transporttiden 

På motsvarande sätt definieras ”värdet av minskad variation av transporttiden” (Value 
of travel time variability, VTTV) som betalningsviljan för ökad tillförlitlighet eller 
minskad variation i transporttiden, som relateras till:  

 reduktionen av transportresurserna som behövs för säkerställa en viss 
servicenivå VTTV (T), värdet kan, som VTTS (T), beräknas med hjälp av 
ingenjörsmässiga ansatser eller transportmodeller  

 lägre alternativkostnader för godstransportkunder VTTV (O), analytiska 
approximationer för buffertlager med lämpliga formler för stockout (det vill säga 
”slut på lagret”) kostnader kan användas för att beräkna värdet19. 

 
Olika praxis i olika länder 

Analysen av praxis i Sverige, Storbritannien och Nederländerna visar att olika stora 
delar av VTTS traditionellt kallas för VTTS. För både Sverige och Storbritannien 
härleds besparingar för transportresurser VTTS (T) från beräkningar som baseras på 

                                                 
19 Se under 2.1. Ny godsmodell ovan 



 

18 VTI notat 24-2012  

marknadspriser (men man relaterar till olika priser). I Nederländerna tas ett 
allomfattande VTTS fram utgående från SP-data (Stated preference).20 Sverige verkar 
vara det enda land som använder begreppet VTTS för att enbart beteckna nyttan för den 
del som avser godset (VTTS(G)).  

 

Exempel för investeringskalkyler 

Inom ramen för VTI:s förstudie analyseras tre investeringskalkyler: a) ny sträckning av 
E4 vid Härnösand (Kittjärn–Överdal), b) utbyggnad av spåret mellan Hallsberg och 
Degerön och c) anslutning av kombiterminal Rosersberg. Genomgången av exemplen 
visar att beräkningen av näringslivets nyttor kopplade till minskad transporttid (VTTS) 
och minskad variation i transporttiden (VTTV) behandlas ganska styvmoderligt. ”Den 
allmänna bilden är att det på grund av brist på konsistenta kalkylvärden mellan trafik-
slagen finns ett stort utrymme och behov hos analytikerna att föra in egna antaganden i 
kalkylerna. Dessa leder till bristande transparens och jämförbarhet mellan olika 
investeringsprojekt”, (Vierth, I., 2010) 

 
Rekommendationer för fortsatt arbete 

Utgående ifrån genomgången av kalkylerna, litteraturen och praxis i andra länder 
rekommenderar förstudien olika typer av åtgärder. Vi har här gjort vissa kommentarer 
till rekommendationerna från förstudien 2009. Dessa markeras nedan med kursiv stil.  

1) att utveckla vad som ingår i de olika komponenterna som ingår i de svenska 
VTTS samt att klargöra hela CBA-strukturen där VTTS och VTTV används. 
Helst bör den generella strukturen vara densamma för alla trafikslag. 
Motsvarande genomgång behövs för strukturen av de tids- och bandelspecifika 
värden som skall användas som underlag vid fördelningen av spårkapacitet. 
Exemplen avseende vad som bör ingå i samhällsekonomiska kalkyler för 
godstransporter (WSP) och näringslivets kostnader till följd av den stränga 
vintern (Mc Kinsey) i avsnitt 2.2 illustrerar otydligheterna.  

2) att tillämpa Samgodsmodellens logistikmodell med sina befintliga mekanismer 
för framtagningen av efterfrågan och kostnader för transportresurser för alla 
trafikslag. De i modellen tillämpade kostnadsfunktionerna bör kvalitetssäkras 
och vara konsistenta med värden som används i kalkylerna (resp. manualer).21 
Som vi har uppfattat det har man inom ramen för ASEK 5 räknat upp ASEK 4 
kostnaderna som baseras på STAN-modellen och inte tagit fram mellan 
Samgodsmodellen och olika kalkylverktyg kvalitetssäkrade och konsistenta 
kostnadsfunktioner. Även beräkningen av godsets kapitalbindning under 
transporten VTTS (G) bör vara konsistent med de värden som används i 
logistikmodellen.  

3) att utveckla de mekanismer och data som saknas i logistikmodellen separat 
utanför modellen. Se avsnitt 3.2 

4) att genomföra RP-studier (Revealed Preference), bland annat att utreda 
möjligheterna att använda RP-data från den svenska Varuflödesunder-

                                                 
20 Se under 4. 
21 Problemet tas även upp i (Transportstyrelsen & Trafikverket, 2010). 
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sökningen22 i kombination med andra data för att ge ett empiriskt underlag för 
beteendemodeller som syftar till att uppskatta VTTS och möjligen VTTV. Dessa 
RP-studier har som vi har förstått hittills inte startat. Även det inom CTS 
planerade projektet kring tids- och riskvärdering i järnvägskorridoren  
Hallsberg–Maschen är av intresse i detta sammanhang. Detta projekt har hittills 
inte startat.  

5) att avvakta den holländska SP-studien (och eventuellt norska SP-studien) och 
göra en grundlig bedömning av denna studie när den är klar innan man möjligt-
vis startar en svensk SP-studie. Ett syfte med ett sådant arbete skulle vara att 
bedöma i vilken utsträckning respondenterna har inkluderat olika komponenter, 
ett annat att få idéer om variationen av uppskattningarna av VTTS och VTTV 
mellan olika företag och sektorer m.m. och att analysera orsakerna till dessa 
variationer. Den norska studien har avslutats 2010; den holländska studien ska 
avslutas hösten 2012. Se även avsnitt 4. Som vi har uppfattat har de norska 
erfarenheterna hittills inte utvärderats i Sverige.  

I Sverige har det också genomförts SP-studier. (Laitila & Westin, 2000) 
analyserar ca 250 godstransportköparnas attityder och värdering av miljö-
hänsyn vid upphandling av transporter. (Lundberg, 2006) undersöker ca 100 
godskunders värderingar vid val av transportmedel och transportör för 
långväga godstransporter. Hon kommer fram till att transportkostnaderna är 
den viktigaste faktorn följd av att inte förseningsrisken ökar, kortare transporttid 
och högre frekvens. 

6) att utveckla metoden för att värdera tillförlitlighet. På grund av den potentiella 
betydelsen av VTTV för godstransporter och den hittills begränsade 
erfarenheten inom området framstår det som rimligt att studera ytterligare 
alternativa ansatser till VTTV utan att nödvändigtvis invänta resultatet av den 
holländska SP-studien. Vi ser ett behov av förbättrad statistik och s.k. 
effektsamband. Se 3.2 

7) att förbättra kunskapen om de mindre väl studerade komponenterna med 
avseende på alternativkostnader VTTS (O) och VTTV (O). Om de teoretiska 
argumenten stödjer integration av dessa är det viktigt att hitta lösningar för att 
skatta dem numeriskt och att ta fram empiriska data som kan tillämpas i CBA-
sammanhang. Oss veterligen har det hittills inte genomförts några projekt på 
området.  

 
3.2 CTS-projekt om godstågens förseningar (2011/2012) 

År 2011 analyserade (Krüger, Vierth, & FakhraeiRoudsari, 2012) inom ramen för ett 
CTS-projekt hur godstågens förseningar fördelas med avseende på tid (tid på dygnet, 
veckodagar, månader), plats/område och förseningarnas storlek.23 Studien kommer fram 
till att de 20 procent största förseningarna står för ca 74 procent av förseningstimmarna 

                                                 
22 Användningen av Varuflödesundersökningen kräver att Trafikanalys godkänner utlämingen till resp. 
frågeställning.  
23 (Björklund, G., 2011) beskriver brister i tågförseningsdatabasen som försvårar analysen av samband 
mellan förseningar, driftstörningar och kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet. 
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vid slutstationerna, dvs. att förseningarna är långt ifrån normalfördelade.24 På mot-
svarande sätt koncentreras över hälften av förseningstimmarna till sju procent av 
stationerna (ca tio procent av alla ankomstförseningarna är relaterade till ankomsten till 
rangerbangården i Hallsberg). Ytterligare ett resultat är att många godståg kommer för 
tidigt till bangårdarna. Detta leder i många fall till merkostnader för de berörda 
företagen.  

Figur 1 illustrerar att ”antalet för tidiga timmar” överstiger ”antalet förseningstimmar” 
vid slutstationen. Detta fenomen kan bland annat förklaras av att godstransport-
operatörerna ställer in tåg och att tidtabellen innehåller mycket slack. Cirka en tredjedel 
av de (reguljärt eller ad hoc) bokade godstågen avbokas på delar av sträckan eller hela 
sträckan.25 Vi anser att denna information bör utnyttjas i samband med prissättningen av 
spårkapaciteteten. 

 

Figur 1  Godstågens ankomst vid slutstationer 2009.  
 

Vad gäller utvecklingen av antalet förseningstimmar påpekar (Bergström & Anderstig, 
2011) att lågkonjunkturen år 2009 har inneburit ett lägre kapacitetsutnyttjande och en 
minskning av förseningstimmarna i godstrafiken. CTS-projektet kommer dock fram till 
att antalet förseningstimmar mellan 2008 och 2009 minskar i en långsammare takt  
(-21 procent) än antalet godståg (-26 procent).26   

I projektet utvecklas också för ett exempel resultatens implikationer med avseende på 
godstågens förseningar.27 Godstransportköparna antas definiera en servicenivå (uttryckt 
i antal leveranser i tid som andel av samtliga leveranser) och håller gods på lager, 
beroende på variabiliteten i transporttiden allt annat lika. Kostnaderna för att hålla gods 
på lager utgörs av de fysiska lagerkostnaderna och godsets kapitalbindning. Transport-
köparna kan välja andra strategier (transport med andra trafikslag, lokalisering av 

                                                 
24 På motsvarande sätt beskriver (Börjesson & Eliasson, 2011) det som ett problem för långväga 
persontransporter på järnväg att man inte tar hänsyn till sammansättning i termer av sannolikhet/frekvens 
och förseningarnas längder. Användningen av genomsnittliga förseningar som indikator tenderar att 
underskatta värdet av små risker för långa förseningar i förhållande till stora risker för korta förseningar. 
25Göran Jansson, Trafikverket 21 oktober 2011. 
26 De genomsnittliga förseningarna beräknas ha ökat med åtta procent mellan 2008 och 2009. 
27 För metoden se även (Bruzelius, 1986). 
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underleverantörer nära fabrik m.m.) för att undvika stock out costs, dessa leder dock 
tentativt också till högre kostnader. Med stock out costs avses sådana kostnader som 
uppstår av att varor inte finns tillgängliga när de behövs. Det faktum att järnvägs-
transporternas förseningar inte är normalfördelade innebär att standardavvikelsen inte är 
ett bra riskmått; det finns  stora besparingspotentialer om man reducerar de största 
förseningarna.  

Vad det gäller godstransporter på järnväg vill vi betona att det är viktigt att skilja mellan 
godsets och godstågens punktlighet. Green Cargo påpekar att Trafikverket presenterar 
punktligheten mellan bangårdarna men att punktligheten till kunden i första hand är 
intressant för näringslivet (Green Cargo, 2011).28  

Vad gäller effektsamband har det oss veterligen inte genomförts undersökningar efter 
den studie som (Mattsson, 2004) genomförde på uppdrag av SIKA. Inom ramen för 
denna studie undersöker Mattsson olika ansatser som har använts för att analysera 
primära och sekundära förseningar. Han drar slutsatsen att mikrosimulering verkar vara 
den bästa metoden för att beräkna sekundära förseningar men anser det som 
meningsfullt att initiera forskning avseende analytiska och statistiska metoder. (Widlert, 
2004) utvecklar ”Innan vi har några effektsamband är det inte meningsfullt att 
genomföra nya värderingsstudier.”  

 
3.3 Trafikverkets projekt avseende företagsekonomiska effekter 

(2010–2012) 

Trafikverket genomför under perioden 2010–2012 ett projekt avseende företags-
ekonomiska effekter i samband med samhällsekonomiska bedömningar av investe-
ringar. Bakgrunden till projektet är att näringslivet har kritiserat de samhällsekonomiska 
analyserna som genomförs. Kritiken riktas främst emot att analyserna inte fångar alla 
näringslivsrelaterade nyttor och att åtgärdernas effekter på företag, regioner och 
samhället felvärderas. Enligt specifikationen (Hill, P., 2010) innehåller Trafikverkets 
projekt sex delar: 

1) Skapa en underliggande systematik för subjektiv beskrivning av företags-
ekonomiska effekter i den samlade effektbedömningen29 (framtagning av 
deskriptiv metod som sammanväger information från näringslivet på ett 
objektivt sätt) 

2) Ta fram en generell förenklad metod som i viss mån kvantifierar 
företagsekonomiska effekter och tillgänglighet (med fokus på användning av 
Samgodsmodellen) 

3) Ta fram en generell metod som kvantifierar företagsekonomiska effekter och 
tillgängligheten i den samlade effektbedömningen, som kan användas vid varje 
större planeringstillfälle och som är harmoniserad med den samhällsekonomiska 
kalkylen (teoretisk inventering av externa metoder, modeller och verktyg 

                                                 
28 Green Cargo angav i början på 2011 att företaget har med ett uthålligt kvalitetsarbete sedan 2007 nått 
en punktlighet till kund runt 95 procent inom utlovad timme. Då godståg ofta prioriteras ned i trafik-
planering och av den operativa trafikledningen är det exceptionellt höga punktlighetssiffror för godstrafik, 
både i ett historiskt perspektiv och vid en internationell jämförelse. Green Cargo angav dock att 
företagens profil som trygg transportör har fått sig en allvarlig törn av problem med snöröjningen i 
december 2011 (Green Cargo, 2011). 
29 Vi antar att den samlade effektbedömningen har en bredare ansats och innehåller mer än den 
samhällsekonomiska kalkylen.  
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inklusive tillämpad forskning med bäring på tillgänglighet eller ekonomisk 
utveckling till följd av infrastrukturinvesteringar)      

4) Genomför en översyn över de samhällsekonomiskt relevanta tidsvärdena för 
godstransporter inom ramen för ASEK (översyn av rekommendationerna 
beträffande de godsrelaterade kostnaderna och värderingarna, internationell 
utblick) 

5) Göra en översyn av hur metodiken i den samhällsekonomiska kalkylen skall 
hantera viktiga godsrelaterade investeringar (de företagsekonomiska effekterna 
belyses från ax till limpa)  

6) Utvärdera för pilotprojektet Hallsberg–Degerön hur väl den framtagna metoden 
fungerar i praktiken.  

 

Delprojekt 1) och 2) och delar av delprojekt 6) har avrapporterats i (Hill, P., 2011) 
delvis baserade på konsultrapporter. Se nedan. Delprojekt 3) och 5) ligger för 
närvarande på is. Delprojekt 4) är vårt projekt på uppdrag av ASEK-gruppen som 
beskrivs i denna rapport. Vectura genomför en studie med hjälp av den agentbaserade 
TAPAS-modellen30 inom ramen för delprojekt 6) som avslutas under våren 2012. 

 
Delprojekt	1)		

Inom ramen för delprojekt 1) föreslås en företagsekonomisk konsekvensbedömning 
(FKB) som syftar till att ge beslutsfattarna bättre kunskap om de företagsekonomiska 
effekterna av olika åtgärder. Trafikverket utvecklar att ”FKB är tänkt att användas som 
ett underlag i den samlade effektbedömningen och skall användas när en åtgärd för-
väntas få betydande konsekvenser för näringslivet.” ( (Hill, P., 2011), s.3) Metoden ska 
leda till ”att värden hittas som egentligen kan fångas i den samhällsekonomiska 
kalkylen, men där effektsamband saknas eller är otillräckliga eller där värderingen i sig 
är felaktig” (s.19).  

Vi anser att de företagsekonomiska effekterna är centrala nyttor som bör inkluderas i de 
samhällekonomiska kalkylerna. Dubbelräkningar såväl som utelämningar av nyttor bör 
självklart undvikas.  

 
Delprojekt	2)		

I delprojekt 2) konstateras att många relevanta företagsekonomiska effekter kan 
modelleras med hjälp av Samgodsmodellen. Som en nackdel anges dock att modellen 
arbetar med varugrupper som lägsta aggregeringsnivå, vilket gör det svårt att fånga de 
företagsekonomiska effekternas fulla variation. Vidare utvecklar Trafikverket att 
Samgodsmodellen har brister kopplade till funktionalitet och indata vilket gör att 
analysresultaten idag håller en för dålig kvalité för den typ av analyser som Trafikverket 
söker i projektet. 

Vad gäller varugrupper vill vi betona att frågeställningen avgör vilken precisionsnivå 
som krävs. Många transportpolitiska frågeställningar är långsiktiga och kan därför inte 

                                                 
30 TAPAS modellerar och simulerar företag och deras beslutsprocesser, vilket resulterar 
i logistikupplägg. I TAPAS modelleras och simuleras tidsaspekter explicit, vilket 
möjliggör att inkludera tidsaspekter i analysen. 
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ha en mycket hög precision. I många fall kan det finnas behov av kompletterande 
känslighetsanalyser. Vidare anser vi som (Trafikanalys, 2011) att ett färdigställande av 
Samgodsmodellen bör prioriteras före utvecklingen av andra modeller.  

 
Delprojekt	3)		

I delprojekt 6) utvecklas att ”fallet Hallsberg–Degerön” ska utgöra ett pilotprojekt för 
att bygga upp, testa och utvärdera olika metoder. Agentbaserad simulering med hjälp av 
TAPAS-modellen anses kunna användas för att analysera de företagsekonomiska 
effekterna av en förbättring av järnvägsinfrastrukturen på sträckan Hallsberg–Degerön . 

TAPAS anses även kunna hjälpa Trafikverket i valideringen av resultat från analyser 
med den deskriptiva metoden (som beskrivs i delprojekt 1). Vidare anses agentbaserad 
simulering, till skillnad från direkta intervjuer kunna gestalta representativa företag, 
vilket möjliggör att mer generella slutsatser kan dras.  

 
Företagsekonomisk värdering av infrastrukturprojekts effekter (Jensen) 

Inom ramen för Trafikverkets projekt har professor Arne Jensen genomfört en förstudie 
avseende den företagsekonomiska värderingen av infrastrukturåtgärdernas effekter 
(Jensen, 2011). I en teoretiskt baserad problemanalys preciseras vilka företagseko-
nomiska effekter som bör mätas. Följande företagsekonomiska kostnader antas kunna 
påverkas av infrastrukturobjekt inom ramen för i stort oförändrad verksamhet hos 
berörda företag i termer av produkter, kunder och leverantörer: 
1) kostnader för godsets kapitalbindning under transporten 
2) kostnader för säkerhetslager hos godsmottagare 
3) kostnader för lager i säsongberoende godsflöden (t.ex. gödsel) 
4) kostnader för varubrist hos godsmottagare vid direktleverans (t.ex. i samband med 

JIT)  
5) kostnader för transportmedel vid oförändrad teknologi 
6) kostnader för transportmedel vid skalekonomisk förändring 
7) kostnader för transportskador. 

Punkterna 1) till 4) är relaterade till godstid och förseningstid; punkt 7) avser andra 
kvalitetsaspekter och punkterna 5) och 6) transportkostnader som inte är fokus i denna 
rapport.  

Jensen betonar att hans erfarenhet att uppskattningar av kostnader och andra variabler 
avseende hypotetiska situationer får störst validitet om de i frågor till företag och andra 
respondenter kan relateras till kända situationer, förlopp eller perioder. Han påpekar att 
problemet vid en företagsekonomisk utvärdering av en infrastrukturåtgärd är att identi-
fiera vilka flöden och företag31 som påverkas av åtgärden. Identifieringen av flöden och 
företag beskrivs som mindre svår i de fallen där flödesstrukturen är starkt kopplat till en 
eller ett fåtal avsändare och mottagare. Detta gäller för järnvägs- och farledsprojekt där 
oftast alla väsentliga individuella godsflöden och aktörer kan identifieras. Författaren 
utvecklar dock att de flesta objekt (framför allt vägprojekt) förmodligen har många 
okända trafikflöden.  

                                                 
31 avsändare, mottagare och transportörer. 
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Jensen skisserar hur data kan samlas in per objekt32 men anser att ansatsen är för svårt 
att administrera och kostnadskrävande och beskriver i stället i en preliminär ansats hur 
ett system av databaser skulle kunna utformas för att ta fram den information som krävs 
för att beräkna företagsekonomiska nyttor och kostnader av infrastrukturprojekt. 
Systemet består av tre samverkande databaser 

a) I flödesdatabasen beskrivs godsflödet mellan avsändningsort och destinationsort 

b) Företagsdatabasen innehåller data avseende mottagares ledtider (inkl. varians), 
säkerhetslager, efterfrågan (inkl. varians), lagerränta och bristkostnader vid 
försenad leverans samt transportkostnader, differentierat efter godskategori. 
Parametrar för dessa variabler såsom medeltal anses kunna skattas ur en större 
survey baserad på sannolikhetsurval av företags arbetsställen. En mindre 
undersökning bland transportörer i syfte att skatta relevanta transportkostnader 
anses också behöva göras  

c) Objektdatabasen innehåller kvantifierade uppgifter om objektets påverkan på 
den förväntade genomsnittliga transporttiden, osäkerheten hos transporttiden, 
transportsträckan, godskomforten, skador och slitage på fordon, restriktioner för 
fordons transportkapacitet.  

 

Vi anser att befintliga data och modeller behöver utnyttjas och/eller förbättras. Den 
under punkt a) beskrivna flödesdatabasen motsvarar i stora drag godsefterfrågematrisen 
i Samgodsmodellen33 respektive Varuflödesundersökningen. Uppgifterna i objekt-
databasen under punkt c) kan teoretiskt beräknas med hjälp av dagens Samgodsmodell 
(transporttid, transportsträcka, infrastrukturrestriktioner) respektive en utvecklad modell 
(osäkerheten i transporttiden). Ett problem är dock att de detaljerade effekterna på 
transporttid och transporttidens variabilitet inte är kända i alla fall, dvs. att effekt-
samband saknas och att de därför heller inte kan fångas i Samgodsmodellen. Den här 
frågan behöver benas upp ytterligare. Samgodsmodellen har fördelen att den innehåller 
nätverk och att överflyttningar mellan trafikslagen och systemeffekter kan modelleras. I 
granskningen av kalkylerna i åtgärdsplaneringen framhäver (PWC & TOI, 2009) att 
systemeffekter inte beaktas tillräckligt. 

Uppgifterna som företagsdatabasen (se punkt b) finns däremot inte tillgänglig och här 
ser vi ett datainsamlingsbehov.34 Vi ser ett behov ett kartlägga hur företag strukturerar 
sin verksamhet, hur man bestämmer sig för att lokalisera sina tillverkningsenheter, vilka 
transporter som utförs från leverantörer till tillverkningsenheter, mellan tillverknings-
enheter och från tillverkningsenheter till kunder och hur transportkedjorna läggs upp. 
Förslagsvis skulle man i nära samarbete med några företag arbeta fram en lista av 
frågeställningar och stegvis diskutera promemorior som beskriver respektive företags 

                                                 
32 I Jensens rapport utvecklas följande: För identifiering av först flöden, och med hjälp av dessa därefter 
avsändare/mottagare, krävs någon form av ”trafikmätning” i vilken passerande fordon observeras, och 
såväl lastinnehåll som avsändare/mottagare och transportör registreras. Det finns säkerligen flera möjliga 
utformningar av sådana trafikmätningar. En kan vara att identifiera fordon på plats och att sedan kontakta 
transportören för att få den nödvändiga informationen, eventuell med användning av modern IT (GPS och 
RFID). Undersökningen bör täcka en längre period och vara representativ för ett helår. Specialister inom 
Trafikverket i samråd med representanter från transportbranschen kan säkert ha idéer om bästa 
uppläggning av dylika mätningar om det skulle vara aktuellt. 
33 godsefterfrågematrisen beskriver godsflöden mellan avsändare och mottagare, se (Edwards, Henrik; 
Bates, John; Swahn, Henrik, 2008). 
34 Se även åtgärdsområde 4) i VTI:s förstudie (se 3.1). 
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verksamhet och in- och uttransporter. Det är uppenbart att olika typer av företag har att 
hantera dessa frågeställningar på helt olika sätt. 35 

Vi delar Jensens erfarenhet att uppskattningar av kostnader och andra variabler 
avseende nya hypotetiska framtida situationer får störst validitet om de i frågor till 
företag och andra respondenter kan relateras till kända situationer. Vi vill dock påpeka 
att investeringskalkyler vanligtvis är mycket långsiktiga. Detta innebär att det krävs 
prognosvärden för flödesdatabasen och företagsdatabasen och frågan ställs på vilken 
detaljnivå dessa kan och bör vara.  
Analys av företagsekonomiska effekter med hjälp av Samgodsmodellen 

Trafikverket har även anlitat Vectura för att ”kartlägga möjligheter och brister avseende 
framtagning av relevanta mått avseende företagsekonomiska effekter vid infrastruktur-
förändringar med hjälp av den nya Samgodsmodellen” (Edwards & Ramstedt, 2011). I 
Vecturas rapport beskrivs bakgrunden för utvecklingen av den nya nationella 
godsmodellen, vilka problem som återstår och hur dessa skulle kunna lösas. Det visas 
vilka kostnadskomponenter som ingår i Samgodsmodellens logistikmodell och kan 
användas för att beräkna företagsekonomiska och samhällsekonomiska nyttor till följd 
av infrastrukturåtgärder: 

a) transportkostnader. Dessa kostnader behandlas i första hand i Vecturas studie 

b) kapitalkostnader under transporten 

c) lagerhållningskostnader (kapitalkostnader för bundet kapital, kostnader för 
lokaler, utrustning samt kostnader förknippade med risken att bli sittande med 
större varuvolymer som måste kasseras på grund av felaktiga leveranser eller på 
grund av att de blir obsoleta36) 

d) orderkostnader (per ordertillfälle). 

 

Vectura skiljer, under hänvisning till en presentation av Trafikverket 2010, mellan en 
direkt och en indirekt metod för att genomföra samhällsekonomiska kalkyler: 

 Den direkta metoden förutsätter detaljerad kunskap om alla kostnadsposter för 
olika relationer före och efter åtgärden på en precisionsnivå som Samgods-
modellen inte klarar av, dvs. kunskap om 1) hur stora volymer av resp. varuslag 
som transporteras med resp. transportmedel, 2) resp. transportmedels lastvikter 
och hastigheter, 3) resp. transportmedels eller transportkedjornas kostnader inkl. 
omlastningskostnader, 4) resp. transportmedels förseningsrisker och 5) resp. 
transportmedels skaderisker. Det anges att kostnaderna enligt punkterna 1) till 3) 
kan beräknas i Samgodsmodellen, det saknas dock information för punkterna 4) 
och 5). 

 Den indirekta metoden baseras på schabloner som tillämpas lika för alla gods-
volymer som flyttas mellan trafikslagen. Det antas att förändringen av 
konsumentöverskottet kan beräknas med hjälp av denna metod för de berörda 
transportrelationerna. Vi har inte tillräcklig information för att bedöma om/hur 
bra denna metod fungerar.  

                                                 
35 En databas av denna typ skulle kanske på sikt kunna ligga till grund för en betydligt bättre 
flödesuppdelning än den som ligger i dagens Samgodsmodell med fördelningen av flödena i olika 
storlekspar. 
36 Den tredje komponenten specificeras inte explicit i dagens Samgodsmodell.  
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Vad gäller företagsekonomiska effekter utvecklar Vectura att åtgärdernas effekter på 
transportkostnader och -tider kan beräknas med hjälp av Samgodsmodellen. Transport-
tiderna kan användas för att beräkna kostnaderna för godsets kapitalbindning under 
transporten.  

I Vecturas rapport utvecklas att det framgår i kalkylen för ett dubbelspår mellan Gävle 
och Sundsvall – med hänvisning, Andersson och Edwards [2010] – att beräkningar med 
användning av befintlig förseningsstatistik för järnvägsresor visar att åtgärden ger ett 
väsentligt bidrag till samhällsnyttan och att motsvarande nytta torde vara av intresse att 
beakta även för ett eventuellt dubbelspår Degerön–Hallsberg. I Vectura-rapporten (s.56) 
argumenteras ”Därför borde vi snarast möjligt ta fram en metodik för att beräkna 
restider och restidsosäker-heter i järnvägssystemet som en konsekvens av 
trafikeringsnivåerna.”Vi håller med Vectura om att avvikelser mellan faktiska 
tågrörelser och tidtabeller borde kunna användas i större grad i samhällsekonomiska 
kalkyler. I åtgärdsplaneringen anges till exempel för Hallsberg–Degerön kalkylen att det 
inte finns information om tåg-förseningar.37 Trafikverket inkluderar inte tågförseningar i 
de kalkylerna för 2030 och 2050 som genomförs inom ramen för det pågående 
”Kapacitetsuppdraget” (Ström, 2012). 

Vidare anser vi som Vectura och Trafikverket att de i Jensens förstudie angivna 
företagsekonomiska kostnader, som antas kunna påverkas av infrastrukturåtgärder, 
(kostnader för transportmedel vid skalekonomisk förändring, kostnader för godsets 
kapitalbindning under transporten, kostnader för säkerhetslager hos godsmottagare) 
inkluderas uttryckligt i Samgodsmodellen. Kostnader för lager i säsongberoende 
godsflöden och kostnader för varubrist hos godsmottagare vid direktleverans kan 
inkluderas men det kräver troligen större insats.  

 
3.4 WSP:s förstudie (2011/2012) 

Under första kvartalet 2012 genomför WSP förstudien ”Järnvägsnätet ej anpassat för 
godstrafikens behov – beslutsunderlagen måste utvecklas” (WSP, 2011). Studien 
genomförs som A-projekt inom ramen för VINNOVA:s program för utmaningsdriven 
innovation. Förstudien begränsas som titeln säger till godstransporter på järnväg och 
utgångspunkter är ”att det finns många vinster med att transportera gods på järnväg i 
stället för väg” samt att de kalkylvärden för förseningstid som används i de samhälls-
ekonomiska kalkylerna är mycket låga och att det saknas en metod att hantera över-
flyttningen mellan väg och järnväg. Man utgår vidare ifrån att ”om järnvägens punkt-
lighet blir tillräckligt bra, kan fler företag ta del av den potential till lägre transportkostnader 
som järnvägen många gånger kan erbjuda.”  

Projektet syftar till en mer korrekt värdering av effekter för näringslivet i olika besluts-
underlag som rör investeringar i transportsektorn. Det anses som viktigt att samhälls-
ekonomiska värderingar av punktlighet och kapacitet bli ”mer rimliga”. Det beskrivs att 
det finns risker för att angelägna järnvägsinvesteringar avslås på felaktigt samhälls-
ekonomiskt beslutsunderlag. Även prioriteringen mellan gods- och persontåg vid 
tidtabellskonstruktionen anses kunna bli mer rättvisande med mer korrekta 
samhällsekonomiska värderingar.  

                                                 
37 Se vidare i (Vierth, I., 2010). 
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I projektansökan refereras inte till de under 3.1 till 3.3. beskrivna studierna. Vi anser att 
det krävs förutsättningslösa och trafikslagövergripande ansatser för att beräkna och 
värdera näringslivets nyttor i samhällsekonomiska kalkyler. Detta är bl.a. viktigt 
eftersom de aktuellt föreslagna TEN-T projekt i stamnätet som rör Sverige är nästan 
uteslutande järnvägsprojekt.  

 
3.5 Slutsatser  

Sedan ASEK 4 rapporten publicerades år 2009 har det genomörts flera forsknings- och 
utvecklingsprojekt för att förbättra kalkylvärden för tidsbesparingar och ökad tillförlit-
lighet för godstransporter. Det finns dock ingen kontinuitet i utvecklingen; miljöer som 
startar utvecklingsprojekt relaterar knappast till tidigare genomförda projekt.  

Endast inom två av de sju åtgärdsområden som rekommenderas i VTI:s förstudie från 
2009 har det genomförts projekt: utveckling av mekanismer och data som saknas i 
logistikmodellen utanför modellen och utveckling av metoder för att värdera tillför-
litlighet.  

Trafikverket har påbörjat ett projekt avseende beskrivningen av de företagsekonomiska 
effekterna till följd av infrastrukturåtgärder. Projektet syftar delvis till att komplettera de 
samhällsekonomiska kalkylerna inom ramen för samlade effektbedömningar. Vi anser 
att man bör inkludera nyttorna i de samhällsekonomiska analyserna och undvika att 
betrakta samma effekter ”på olika nivåer”. Det bör vidare tydliggöras hur efterfråge-
effekter inkluderas, till exempel effekten att företagen kan nå större marknader.  

Vi anser att det är viktigt, också med hänsyn till den pågående europeiseringen av 
infrastrukturplaneringen inom ramen för TEN-T, att tillämpa vetenskaplig grundade 
transparenta ansatser vid framtagningen och användningen av kalkylvärden. Det är 
också viktigt att utnyttja de erfarenheter som man har gjort i andra länder. Se vidare i 
kapitel 4. 

Trafikverkets genomgång med hjälp av Jensen och Vectura visar att Samgodsmodellen 
har potential att inkludera de företagsekonomiska effekterna. I motsats till partial-
modeller, har Samgodsmodellen fördelen att den inkluderar hela transportsystemet och 
att systemeffekter och överflyttningar mellan trafikslagen kan modelleras.   

Mot denna bakgrund anser vi det som olyckligt att Samgodsmodellens möjligheter ännu 
inte har utnyttjats respektive utveckats. Hittills har man inte dragit stora fördelar av den 
nyutvecklade Samgodsmodellen, detta gäller såväl transportkostnader (modellering av 
skalfördelar) som tidsvärden och förseningstidsvärden (planerad modellering av stock 
out costs). 

På motsvarande sätt anser vi att Varuflödesundersökningen och befintliga data om 
aggregerade och dissaggregerade godsflöden bör utnyttjas. Vad gäller uppgifter om 
företagens verksamheter, ledtider, säkerhetslager, kostnader vid försenad leverans på 
företagsnivå behövs en datainsamling på företags- och transportkedjenivå.  

Även om diskussionen om förseningar i Sverige fokuserar på järnvägstransporter anser 
vi det som viktigt att tillämpa trafikslagsövergripande ansatser. Man bör komma ihåg att 
godstidsvärden enligt den svenska definitionen avser godset som fraktas mellan 
avsändare och mottagare och inte fordonen som används på en del av transportkedjan 
eller i hela kedjan.  

Genomgången visar också att man inte konsekvent utnyttjar de forskningsresultat och 
de erfarenheter som man har gjort i andra länder.   
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4 Utveckling i andra länder  

Dagens praxis och genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt avseende värdering 
av godstid och förseningar i några europeiska länder redovisas i kapitel 4. Vi lägger 
särskilt fokus på Nederländerna och Norge som nyligen har genomfört värderings-
studier med hjälp av SP-metodiken.  

 
4.1 Norge  

I Norge genomförs motsvarande kostnadsnyttoanalyser som i Sverige38 och dessutom 
används samma typ av nationell godstransportmodell (inkl. logistikmodell). 
Transportøkonomisk Institutt (TØI) har utvecklat en preliminär version av ett 
beräkningsverktyg för kostnadsnyttoanalyser för godstransportrelaterade åtgärder på 
uppdrag av de norska transportmyndigheterna (Madslien, A; Minken, H, 2011). 
Målsättningen är att göra mer systematiska och konsistenta beräkningar av gods-
relaterade nyttor än tidigare där varje myndighet hade sitt eget analysverktyg. 
Preliminärversionen av verktyget begränsas till effekter på transportkostnader. Som i 
den svenska Samgodsmodellen används dock inte stock out costs och kostnader för 
skador och stölder.39 Nyttor kopplade till reducerad variabilitet för transporttiderna är 
inte implementerade i verktyget. Författarna noterar dock att det är möjligt att beräkna 
osäkerhetskostnaderna40 förutsatt att det finns uppgifter om efterfrågan, standard-
avvikelser för ledtider och om kostnader som uppkommer när godset inte levereras i tid. 

Resultaten av de nedan beskrivna studierna som kvantifierar tidsrelaterade nyttor för 
näringslivet ingår ännu inte i verktyget. 

 
Metod för att beräkna effekter av snabbare och mer tillförlitliga vägtransporter  

År 2006 utvecklade TØI (Minken & Samstad, 2006) en ny metod för att beräkna 
effekter av snabbare och mer tillförlitliga godstransporter. Studien genomfördes på 
uppdrag av dåvarande Vägverket i Sverige. Författarna utvecklar en analytisk ansats för 
att beräkna kalkylvärden för godstid och tillförlitlighet för godstransporter på väg. 
Utgångspunkten är att transportköpare väljer sändningsstorlek, fordonsstorlek och 
ordertidpunkt så att de årliga logistikkostnaderna minimeras. Det beräknas a) tids-
beroende transportkostnader, b) kostnaderna för att godsets kapitalbindning under 
transporten och c) hur osäkerheten, kostnader för säkerhetsläger och stock out costs 
ökar om transporttiden ökar med en timme. Det visas för ett exempel att kostnaderna för 
b) vanligtvis är högre än för c) men att värden för c) är höga om ledtiderna är osäkra. 
Författarna identifierar vilka uppgifter om godsflöden och incidenter som leder till 
förseningar den förslagna metoden kräver och hur dessa kan samlas in i Norge och 
Sverige. Författarna betonar att det är nödvändigt att säkerställa tillgången till data 
oberoende vilken metod man väljer. 

 

                                                 
38 I beräkningsmodellen som tillhör ”Handbok 140 Konsekvensanalyser” anges förseningstidsvärden per 
ton för olika tågtyper och olika långa förseningar. Vad gäller godstidsvärden används kapitalkostnader för 
godset under transporten som beräknas utgående ifrån varuvärdet, en ränta på elva procent och årets alla 
8 760 timmar. 
39 Se avsnitt 2.1 
40 Som för den svenska modellen. Se avsnitt 3.3  
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GUNVOR-projekt (Godstransport og usikkerhet: Norsk value of realiability) 

Under perioden 2008 till 2010 genomfördes projektet GUNVOR (Godstransport og 
usikkerhet: Norsk value of realiability) finansierat av Norges Forskningsråd och Statens 
Vegvesen. Inom ramen för detta projekt genomfördes en SP-studie angående 
värderingen av tid och tillförlitlighet för gods-transporter. Denna studie genomfördes i 
samarbete med studien för persontransporter (Halse, Samstad, Killi, Flügel, & 
Ramjerdi, 2010), (Halse & Ramjerdi, 2011). Målsättningen var att utveckla en 
undersökningsdesign och att ta fram värderingar av förändrad transporttid och 
tillförlitlighet som på sikt ska kunna användas i kostnadsnyttoanalyser. Den tillämpade 
SP-metoden har utvecklats för Nederländerna. Se nedan. Standardavvikelsen 
rekommenderas för att mäta tillförlitligheten; om möjligt ska hänsyn tas till transport-
tidernas statistiska fördelning på det sätt som diskuteras i den internationella litteraturen 
med avseende person- och godstransporter. 

Separata SP-undersökningar genomfördes med transportköpare, transportföretag och 
med företag som genomför transporter i egen regi (t.ex. firmabilstrafik). Mot bakgrund 
av att alla typer av företag kontaktades var sammansättningen av de företag som svarade 
mycket heterogen. Svarsfrekvensen var låg: 9,1 % av de kontaktade transportköparna 
och 5,6 % av transportföretagen svarade på hela frågeformuläret. Stora och mellanstora 
företag samt långväga transporter är överrepresenterade. TØI rekommenderar att enbart 
använda transportköparnas värderingar för vägtransporter. Transportköparnas data-
underlag för de andra trafikslagen och underlaget för transportföretagen anses inte vara 
tillräckligt bra för att beräkna kalkylvärden. Resultaten för transportföretagen indikerar 
att dessa företag har tagit hänsyn till transportköparnas kostnader när de svarade. 
Avslutningsvis rekommenderar författarna att göra omfattande värderingsstudier innan 
resultaten tas i praktiskt bruk, bland annat anses det som nödvändigt att genomföra 
studier med ett mer likartat urval av observationer. 

 
”Järnvägsstudie” med ett begränsat antal aktörer  

TØI har även genomfört en SP-studie med ett begränsat antal transportköpare, järnvägs-
operatörer och speditörer/logistikföretag (som transporterar gods på uppdrag av tredje 
och konsoliderar transporter). I denna studie med fokus på järnvägstransporter beräknas 
både värden för tidsvinster och minskade förseningar (värden av att undvika en timme 
genomsnittlig försening). Slutresultaten finns inte tillgängliga när denna rapport skrivs. 
De preliminära resultaten tyder på att denna SP-studie för ett begränsat antal mer 
homogena företag verkar ha fungerat bättre än studien i GUNVOR-projektet där man 
arbetate med många olika typer av transporter i samma undersökning. (Halse A. H., 
2012). 

 
PUSAM (Punktlighetsforbedring og kostnader av försinkelser i jernbanetrafikk) 

PUSAM-projektet (Punktlighetsforbedring og kostnader av försinkelser i jernbane-
trafikk) genomfördes av TØI, SINTEF, Jernbaneverket och tre stora järnvägsoperatörer 
(NSB, CargoNet och Flytoget). Inom ramen för detta projekt med fokus på 
järnvägstransporter publicerades rapporter av TØI och SINTEF.  

- TØI har genomfört en litteraturstudie om värderingen av tillförlitligheten i 
samhällsekonomiska analyser (Halse, A. H.; Killi, M., 2010). I rapporten visas 
dagens praxis och utvecklingen av ramverk för värderingen av tillförlitligheten 
för person- och godstransporter. Författarna konstaterar att man inte har kommit 
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lika långt på godstransportområdet som på persontransportområdet; de utvecklar 
till exempel att det inte är uppenbart om nyttan för godsets avsändare eller 
mottagare ska vara utgångspunkt i värderingen. De konstaterar vidare att det 
behövs mer forskning generellt och med avssende på företagen avvägningar och 
kostnader vid variabla leveranstider.  

- SINTEF har tagit fram en rapport med avseende på driftsstabilitet och orsaker 
för störningar i järnvägsnätet under perioden 2005–2010 (Olsson, Økland, 
Veiseth, & Stokland, 2010). 

 
4.2 Nederländerna 

I Nederländerna rekommenderas kalkylvärden för godstidsvärden och förseningstids-
värden i kostnadsnyttoanalyser (Rijkswaterstaat, 2012). Om det kan mätas hur specifika 
åtgärder påverkar tillförlitligheten i form av lägre standardavvikelser för transport-
tiderna rekommenderas att använda värden för VoR (value of reliability). VoR beräknas 
som RR (reliability ratio)*VoT (value of time). De provisoriska RR-värdena finns i de 
nederländska riktlinjerna för kostnadsnyttoanalyser och i EU:s rekommendationer 
(HEATCO, 2006). De Jong m.fl. presenterar ett hypotetiskt exempel av hur reliability 
ratios kan användas i en väg-transportkalkyl (de Jong, Kouwenhoven, Kroes, Rietveld, 
& Warffemius, 2009). I de fall där det inte finns uppgifter om effekter om 
tillförlitligheten rekommenderas en enkel tumregel. Regeln innebär att  inkludera påslag 
på 25 % av transporttiden. Påslaget skall dock enbart användas i vägtransportprojekt 
som leder till mindre trängsel. Den "minskade trängseln" antas leda till ökat 
tillförlitlighet, men kopplingen mellan minskad trängsel och ökad tillförlitlighet är 
svag.41  

Vad gäller den holländska SP studien, arbetar man för närvarande med dataanalyserna 
och transportministeriet som är studiens beställare förväntar sig att publicera resultaten i 
september/oktober 2012 (Warffemius, 2012). Metodrapporten finns tillgänglig på 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat , 2012). I rapporten diskuteras bland annat hur 
"tillförlitlighet" bör presenteras för de personer som svarar i undersökningen. Denna del 
av forskningen publiceras i (Tseng, Verhoef, de Jong, Kouwenhoven, & Hoorn, 2008). 

På motsvarande sätt som för effekterna av den stränga vintern 2008/2009 i Sverige, har 
NEA (Weenen, Quispel, & Visser, 2011) studerat effekterna av den 33 dagar långa 
avstängningen av floden Rhein vid Lorelei i början på 2011 till följd av att ett tankfartyg 
kantrat. Forskarna analyserar hur redare, godstransportköpare och andra aktörer i 
Europa påverkades. De samlade skadorna uppskattas till drygt 50 miljoner Euro, varav 
14 miljoner Euro faller på redarna som var tvungna att vänta, och 26 miljoner Euro på 
godstransportköpare, speditörer m.m. som var tvungna att ordna andra alternativa 
transporter med andra transportmedel eller rutter. I analysen görs kostnadsuppskatt-
ningar utgående ifrån intervjuer och tillgängligt datamaterial.   

 

                                                 
41 I en nyligen publicerad OECD rapport (OECD, 2010)  undersöks i vilken grad det levereras adekvata 
servicenivåer av tillförlitlighet i transportsystemet, baserade på erfarenheter i olika regioner. Resultaten 
används för att ta fram en rad ”reliability performance measures” som beslutsfattare kan använda när de 
tar fram strategier som säkerställer adekvata (tillförlitlighets)nivåer.  
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4.3 Tyskland  

I Tyskland utvärderas federala investeringsobjekt med hjälp av kostnadsnyttoanalyser 
som beskrivs i Bundesverkehrswegeplan (BVWP). Detta gäller infrastrukturen för 
vägar, järnvägar och inre vattenvägar. För närvarande ingår tillförlitlighet för person- 
och godstransporter inte i kostnadsnyttoanalysen. Ministeriet för trafik, byggnad och 
stadsutveckling har dock anlitat tre holländska konsultföretag för att undersöka hur 
tillförlitlighet kan inkluderas i värderingen av infrastrukturprojekt i Tyskland 
(Significance, Goudapel Coffeng, NEA , 2011(a)). Konsulterna samlade information 
från experter i Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, USA, Norge och Sverige via 
mail och en work shop (Significance, Goudapel Coffeng, NEA, 2011(b)). Utgångs-
punkten är att dessa länder är de enda som inkluderar nyttor för ökad tillförlitlighet för 
person- och/eller godstransporter i sina respektive kostnadsnyttoanalyser.  

Inom ramen för projektet diskuterades hur bl.a. experterna definierar och värderar 
tillförlitligheten och hur tillförlitligheten inkluderas i transportmodeller. Experterna 
svarade avvaktande positivt på frågan om det är realistiskt att inkludera tillförlitlighet i 
kostnadsnyttoanalyserna om två till tre år. Det behandlades vidare hur tillförlitlighet kan 
värderas och prognosticeras (inkl. hur infrastrukturåtgärder påverkar tillförlitligheten) 
och vilka data som behövs.  

 
4.4 Slutsatser  

Det finns vissa skillnader mellan länderna. Till exempel diskuteras i Nederländerna (och 
andra länder på kontinenten) trängsel huvudsakligen på vägnätet medan den begränsade 
järnvägskapaciteten i järnvägsnätet är mer i fokus i Sverige. De principiella frågeställ-
ningarna är dock lika. 

Kunskapsnivån är över lag låg, detta gäller dock skärskilt värdering av tillförlitlighet. 
Tillförlitligheten inkluderas inte alls i kostnadsnyttoanalyser eller så används 
provisoriska värden som på sikt ska ersättas.  

Samma typ av SP-studie har genomförts i Nederländerna och Norge. Resultaten från 
Norge visar att svarsfrekvenserna var mycket låga och resultaten heterogena. En studie 
med en mer homogen avgränsning verkar vara mer lovande.     

Det är nödvändigt att säkerställa tillgången till data oberoende vilken metod man väljer.  

Det finns en  tydlig koppling till efterfrågemodellerna; i Norge har den nya nationella 
godsmodellen utnyttjats i större grad än i Sverige för att systematiskt och konsistent 
beräkna godstransportrelaterade nyttor i kostnadsnyttoanalyser.  
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5 Slutsatser och rekommendationer  

5.1 Slutsatser  

I de beräkningar som genomförs för att bedöma samhällsnyttan av infrastrukturåtgärder 
är tidsvinster för resenärerna en av de största nyttoposterna. Med motsvarande logik har 
man försökt att beräkna samhällsnyttan för godstrafiken av de tidsbesparingar som görs 
då infrastrukturen förbättras. En möjlig förklaring till att man inte lyckas hitta tids-
vinster av motsvarande sätt som inom persontrafiken är att näringslivets nytta av infra-
strukturen ser annorlunda ut. Små tidsvinster har ofta ingen betydelse, tillförlitligheten 
kan i vissa fall vara av stor betydelse och i andra fall av underordnad betydelse 
(transport till produktion vs transport till lager). Frågeställningarna är komplexa och 
kunskapsluckorna delvis stora. 

Den allmänna bilden är att det har funnits lite utveckling i Sverige sedan ASEK 2 år 
2002 , då man i samband med INREGIA:s studie stötte på liknande problem som har 
drabbat senare försök till liknande studier (till exempel i Norge). 

Till bilden hör dock också att det inte finns någon kontinuitet och konsekvent styrning 
av utvecklingen. Många projekt startar på ny kula utan att bryr sig om arbeten som 
genomfördes innan. Genomgången visar också att man inte konsekvent utnyttjar de 
forskningsresultat och de erfarenheter som man har gjort i andra länder.   

Med hänsyn till bristen på konsistenta kalkylvärden mellan trafikslagen finns ett stort 
utrymme för olika typer av ad hoc antaganden vilket tentativt leder till bristande 
transparens och jämförbarhet mellan olika åtgärder. Därför finns ett behov av tydlighet 
och vetenskaplig bas. Så långt som möjligt bör enhetliga metoder användas för person- 
och godstransporter. 

Det är uppenbart att tider, tidsvärden och förseningstidsvärden är en integrerad del av 
kostnadsfunktionerna i Samgodsmodellen. Detta borde utnyttjas och utvecklas mera. 
Vidare att det är nödvändigt att säkerställa tillgången till data oberoende av vilken 
metod man väljer. Det är även viktigt att utveckla kunskapen om hur om effektsamband, 
dvs. till exempel hur olika åtgärder påverkar förseningarna. 

 
5.2 Rekommendationer på längre sikt  

Våra kortsiktiga rekommendationer av kalkylvärden framgår av Bilaga 1. På längre sikt 
pekar vi ut ett stort forsknings- och utvecklingsbehov. Vår bild är att det inte har 
genomförts mycket av de i VTI:s förstudie från 2010 rekommenderade åtgärderna, 
därför föreslår vi att även i det fortsatta arbetet utgå ifrån rekommendationerna i denna 
förstudie 

1) att utveckla vad som ingår i de olika komponenterna som ingår i de svenska 
godstidsvärden samt att klargöra hela CBA-strukturen för godstidsvärden och 
förseningstidsvärden används. Helst bör den generella strukturen vara 
densamma för alla trafikslag.  

2) att tillämpa Samgodsmodellens logistikmodell med sina befintliga mekanismer 
för framtagningen av efterfrågan och kostnader för transportresurser för alla 
trafikslag. De i modellen tillämpade kostnadsfunktionerna bör kvalitetssäkras 
och vara konsistenta med värden som används i kalkylerna. Även beräkningen 
av godsets kapitalbindning under transportern bör vara konsistent med de värden 
som används i logistikmodellen  
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3) att utveckla de mekanismer och data som saknas i logistikmodellen separat 
utanför modellen. När tillförlitliga empiriska och teoretiska resultat blir 
tillgängliga skulle de så småningom kunna införas i modellen. Vi förslår att gå 
vidare med buffer stock ansatsen (planeras av Krüger och Vierth) 

4) att genomföra RP-studier bland annat att utreda möjligheterna att använda Varu-
flödesundersökningen i kombination med andra data för att ge ett empiriskt 
underlag för beteendemodeller som syftar till att uppskatta tidsvärden och 
förseningstidsvärden. Vi ser ett behov ett kartlägga hur företag strukturerar sin 
verksamhet, hur man bestämmer sig för att lokalisera sina tillverkningsenheter 
och lager, vilka transporter som utförs och hur transportkedjorna läggs upp. Det 
finns kopplingar till 3)  

5) att göra grundliga bedömningar av den norska SP-studien och efter hösten 2012 
den holländska SP-studien (dvs. att sammanställa best pratice). Ett syfte med ett 
sådant arbete är att bedöma i vilken utsträckning respondenterna har inkluderat 
olika komponenter, ett annat att få idéer om variationen av uppskattningarna av 
tidsvärden och förseningstidsvärden mellan olika företag och sektorer m.m. och 
att analysera orsakerna till dessa variationer. 

6) att utveckla metoden för att värdera tillförlitlighet. På grund av den potentiella 
betydelsen av förseningstidsvärden för godstransporter och hittills begränsade 
erfarenheten inom området framstår det som rimligt att studera ytterligare 
alternativa ansatser till förseningstidsvärden (utöver SP-studier). Vi ser ett stort 
behov av förbättrad statistik, bl.a. om tågrörelsernas avvikelser från tidtabeller 
och effektsamband.  

7) att förbättra kunskapen om de mindre väl studerade komponenterna med 
avseende på alternativkostnader. Om de teoretiska argumenten stödjer 
integration av dessa är det viktigt att hitta lösningar för att skatta den numeriskt 
och att ta fram empiriska data som kan tillämpas i CBA. 
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Rekommendation på kort sikt  

Tid och kvalitet i godstrafik  

Godstidsvärden 

Varugruppspecifika godstidsvärden 

ASEK 5 rekommenderar att använda kapitalvärdeansatsen för att ta fram godstidsvärden 
(i kronor per tontimme). Utgångspunkten är de varuvärden (i kronor per ton) som 
används i Trafikverkens godsprognos för 2030 och 2050 (Edwards, 2011), (Edwards, 
H., 2012).42 För fyra varugrupper har justeringar gjorts: för råolja (72 %) och 
mineraloljeprodukter (42 % för bensin exkl. skatter) antas samma prisutveckling som i 
Energimyndighetens Långsikts-prognos 2012 (Lindblom, 2012). För bark/kork m.m. 
samt för obearbetade material eller halvfabrikat avs. textil antas konstanta priser.43 

Godstidsvärden beräknas som i ASEK 2, ASEK 3 och ASEK 4 så att varuvärden 
multipliceras med faktorn 0,00011 (0,2*2/8760*8760/3600). Tre faktorer används för 
att korrigera den renodlade kapitalvärdesberäkningen: a) kalkylräntan 20 procent antas 
utgöra företagens kalkylränta för kapitalbindning i rörelsekapital, b) logistiksystemet 
antas vara 3 600 timmar tillgängliga i stället för alla årets 8 760 timmar, c) 
logistikfaktorn 2 används som en indikation på storleken på logistikvinster som kan 
uppnås i varuhanteringssystemet till följd av kortare transporttider (SIKA, 2002(a)). 

Jämfört med ASEK 4 krävs anpassningar vad det gäller varugrupper. Godstidsvärden 
tas fram för NST 2007-varugrupper, Samgodsvarugrupper och STAN-varugrupper:  

 NST 2007-varugrupper används sedan ca 2007 i den EU-reglerade transport-
statistiken och sedan 2009 i Varuflödesundersökningen 

 Samgodsmodellens varugrupper baseras på NSTR-nomenklaturen som användes 
till ca 2006 i transportstatistiken 

 STAN-modellens varugrupper användes i ASEK 4       

Godstidsvärden tas fram i 2010 års priser och anges både exklusive och inklusive 
skattefaktor 1. Olika värden anges för basår 2010 och prognosår 2030 för att säkerställa 
konsistensen med Samgodsmodellens efterfrågematriser för dessa år. Ytterligare ett 
argument för två olika kalkylvärden att vissa analyser avser närtiden (t.ex. drift och 
underhåll) avser närtiden och andra framtiden (t.ex. stora nyinvesteringar). En enkel 
uppräkning med samma index för alla varugrupper bör undvikas eftersom de 
varugruppspecifika varuvärden (och godstids-värden) utvecklas delvis mycket olika. 44 

 

                                                 
42 Idealt beräknas varuvärden för 2010 utgående ifrån från Varuflödesundersökningen (VFU) 2009, Trafikverket har 
dock i dagsläget inte tillgång till VFU 2009.  
43 I (Edwards, H., 2012) antas att varuvärden för råolja, oljeprodukter, bark/kork mm samt textiler sjunka mellan 
2010 och 2030.   
44 ASEK4-ansatsen att använda PPI för uppräkningen för 2001–2006 och KPI för 2006–2020 är inte logisk. 

ASEK 5 rekommenderar: 

Varugruppspecifika godstidsvärden för NST 2007- varugrupper enligt Tabell 
1, SAMGODS-varugrupper enligt Tabell 2 och STAN-varugrupper enligt 
Tabell 3  
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Tabell 1: Transporterad godsmängd45 och godstidsvärden (i kronor per tontimme, 2010 
års priser) för 2010 och 2030 per NST2007-varugrupp exkl. och inkl. skattefaktor 1 
(SF1)  

  2010 2010 2010 2030 2030 2030 

Nr 

 

NST2007-varugrupp 

Milj. 

ton 

Tidsvärde 

exkl. SF 

1  

Tidsvärde 

inkl. SF 1  

Milj. 

ton 

Tidsvärde  

exkl. SF 

1  

Tidsvärde 

inkl. SF 1  

1 Prod. från jordbruk, skogsbruk och fiske 5 422      

 därav rundvirke 4 938      

2 Kol, råolja och naturgas 467      

3 Malm och andra produkter från utvinning 14 168      

 därav jord, sten, grus och sand  14 081      

4 Livsmedel, drycker och tobak 2 765      

5 
Textil- och beklädnadsvaror, läder och 
lädervaror 217 

     

6 
Trä samt varor av trä och kork, massa, 
papper och 5 311 

     

 pappersvaror, trycksaker 1 366      

 därav sågade, hyvlade trävaror 3 262      

 därav flis, trä-/sågavfall 3 005      

 därav papper, papp och varor  4 527      

7 
därav stenkolsprod., raffin.  
petroleumprod. 4 527 

     

 därav raffinerade petroleumprodukter 1 563      

8 Kemikalier, konstfibrer, gummi, plast 3 339      

9 Andra icke-metalliska mineral. produkter 1 222      

10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning 1 616      

11 Maskiner och instrument 510      

12 Transportutrustning  1 055      

13 Möbler och andra tillverkade varor 4 676      

14 Avfall och returråvara 728      

15 Post och paket 2 420      

16 Utrustning för transport av gods 273      

17 Flyttgods, fordon för reparation 2 260      

18 Styckegods och samlastat gods -      

19 Oidentifierbart gods 2 893      

20 Andra varor, ej tidigare specificerade 5 422      

 Summa        

Kompletteras när Samgodsgruppen har bestämt detaljnivå och officiell 
nyckel mellan NST2007 och NSTR varugruppsindelningen.  
                                                 
45 Transporterad godsmängd anges för att ge läsaren en komplett bild. I ASEK4 rapporten är beräkningen av 
godstidsvärden och förseningstidsvärden för allt gods (summa) fel. Värden i Tabell 5.3. borde vara två gånger värden 
i Tabell 5.1.   
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Tabell 2 Transporterad godsmängd och godstidsvärden (i kronor per tontimme, 2010 
års priser) för 2010 och 2030 per SAMGODS-varugrupp exkl. och inkl. skattefaktor 1 
(SF1)  

  2010 2010 2010 2030 2030 2030 

 

 

SAMGODS-varugrupp (NSTR-grupp) Milj. 

ton 

Tidsvärde  

exkl. SF 1  

Tidsvärde

inkl. SF 1  

Milj. 

ton 

Tidsvärde 

exkl. SF 1  

Tidsvärde 

inkl. SF 1  

1 Spannmål (10) 5,0 0,19 0,24 4,2 0,25 0,31 

2 Potatis, färska eller frysta köksväxter, färsk 
frukt (20) 4,8 0,58 0,72 4,5 0,75 0,92 

3 Levande djur (31) 0,4 1,04 1,29 0,3 1,38 1,70 

4 Sockerbetor 3,0 0,18 0,22 3,2 0,28 0,34 

5 Rundvirke pappersind. (41) 49,3 0,04 0,05 64,3 0,04 0,05 

6 Sågade/ hyvlade trävaror (42) 10,4 0,60 0,73 12,3 0,67 0,82 

7 Flis, trä- och sågavfall (43) 12,3 0,07 0,08 15,5 0,08 0,09 

8 Bark, kork, övr. virke, ved (ej brännved) 
(44) 0,1 0,31 0,38 0,2 0,31 0,38 

9 Obearbetade material eller halvfabrikat 
avs. textil, (50) 0,6 4,81 5,91 0,6 4,81 5,91 

10 Livsmedel och djurfoder (60) 22,1 2,14 2,64 23,9 2,48 3,05 

11 Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor (70) 11,1 0,33 0,41 11,5 0,43 0,52 

12 Stenkol, brunkol och torv,  koks och 
briketter därav (80) 5,8 0,14 0,17 5,6 0,14 0,18 

13 Råolja (90) 19,6 0,40 0,50 15,0 0,69 0,85 

14 Mineraloljeprodukter (100) 33,2 0,47 0,58 28,1 0,67 0,82 

15 Järnmalm, järn- och stålskrot samt 
masugnsdamm (110) 34,8 0,07 0,08 72,8 0,07 0,09 

16 Icke järnhaltig malm och skrot (120) 3,0 1,13 1,39 3,2 1,26 1,56 

17 
Obearbetat material,  halv-fabrikat av 
järn/metall (130) 18,7 1,65 2,03 17,5 1,82 2,24 

18 Cement, kalk och byggnadsmaterial (140) 21,4 0,34 0,42 21,0 0,43 0,53 

19 Jord, sten, grus och sand (151) 19,3 0,01 0,01 19,3 0,01 0,02 

20 Annan rå och obearbetad mineral (152) 13,2 0,10 0,12 16,6 0,11 0,13 

21 Gödselmedel, naturliga och tillverkade 
(160) 2,1 0,22 0,27 2,7 0,25 0,30 

22 Kolbaserade kemikalier och tjära (170) 1,0 0,38 0,47 2,0 0,38 0,47 

23 Andra kemikalier än kolbaserade och tjära 
(180) 15,6 2,30 2,83 21,7 2,44 3,01 

24 Pappersmassa, returpapp,  pappersavfall 
(190) 9,5 0,38 0,46 11,9 0,41 0,50 

25 Maskiner, apparater, transportmedel,   
(200) 4,9 9,96 12,25 7,0 10,39 12,77 

26 Arbeten av metall (210) 5,1 3,64 4,47 5,5 4,46 5,48 

27 Glas, glasvaror och keramiska produkter 
(220) 1,4 1,91 2,34 1,0 2,03 2,49 

28 Papper, papp och varor därav (231) 13,9 0,77 0,95 18,2 0,79 0,97 

29 Div. andra färdiga varor (232) 9,4 4,87 5,99 11,1 5,62 6,91 

30 Blandad (240, används inte)       

31 Rundvirke sågverk (45) 15,5 0,04 0,05 18,3 0,04 0,05 

32 Maskiner (201) 8,1 14,16 17,41 11,1 15,40 18,95 



Bilaga 1 
Sid 4 (9) 

 VTI notat 24-2012  

33 Pappersprod. (233) 5,5 2,01 2,47 6,9 2,31 2,84 

34 Använd förpackning (250) 3,0 0,60 0,74 3,3 0,75 0,92 

35 Flygfrakt (-) 1,0 69,54 85,54 0,8 109,56 134,76 

 Summa 384 1,31 1,62 461 1,49 1,84 

 

Tabell 3: Transporterad godsmängd och godstidsvärden (i kronor per tontimme, 2010 
års priser) för 2010 och 2030 per STAN-varugrupp exkl. och inkl. skattefaktor 1 (SF1)  

  2010 2010 2010 2030 2030 2030 

 

 

STAN-varugrupp  Milj. ton Tidsvärde  

exkl. SF 1  

Tidsvärde  

inkl. SF 1  

Milj. ton Tidsvärde  

exkl. SF 1  

Tidsvärde  

inkl. SF 1  

1 Jordbruk 24,4 0,35 0,43 23,7 0,45 0,55 

2 Rundvirke 64,7 0,04 0,05 82,6 0,04 0,05 

3 Övriga trävaror 22,8 0,31 0,38 28,0 0,34 0,42 

4 Livsmedel 22,1 2,14 2,64 23,9 2,48 3,05 

5 Råolja 25,4 0,34 0,42 20,6 0,54 0,67 

6 Oljeprodukter 34,3 0,47 0,57 30,2 0,65 0,80 

7 Järnmalm 37,8 0,15 0,19 76,0 0,12 0,15 

8 Stål 18,7 1,65 2,03 17,5 1,82 2,24 

9 Papper och massa 28,8 0,88 1,08 37,0 0,95 1,17 

10 Jord, sten 53,9 0,16 0,20 57,0 0,19 0,24 

11 Kemikalier 17,6 2,06 2,53 24,4 2,20 2,70 

12 Färdiga produkter 32,5 7,22 8,88 39,5 8,54 10,50 

 Flygfrakt  1,0 69,54 85,54 0,8 109,56 134,76 

 Summa 384 1,31 1,62 461 1,49 1,84 

 

Transportmedelspecifika godstidsvärden för vägtransporter  

ASEK 5 rekommenderar även godstidsvärden för lastbilar med släp (LBS) och 
lastbilar utan släp (LBU) som används i kalkylverktygen SAMKALK och EVA. 
Utgångspunkten i de överslagmässiga beräkningarna är att de genomsnittliga 
tidsvärden (i kronor per timme) är dubbelt så hög för den godsmängden som 
transporteras på väg än för den samlade godsmängden.46 (). Vidare antas att det 
transporteras 14 ton på lastbilar med släp och 3 ton på lastbilar utan släp. 
Kalkylvärden för personbil i yrkestrafik natas som i ASEK 4 vara 40 % av värden 
för lastbilar utan släp. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
46 Detta behöver bekräftas, helst med hjälp av Varuflödesundersökningen. Alernativt kunde viktningar genomföras. 

ASEK 5 rekommenderar: 

Transportmedelspecifika godstidsvärden för lastbilar med 
släp (LBS), lastbilar utan släp (LBU) och personbilar i 
yrkestrafik enligt Tabell 4 
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Tabell 4: Godstidsvärden (i kronor per fordonstimme, 2010 års priser) för 
vägtransportmedlen 2010 och 2030 exkl. och inkl. skattefaktor 1 (SF1)  

 2010 2030

Transsportmedel Tidsvärde  

exkl. SF 1  

Tidsvärde

 inkl. SF 1 

Tidsvärde 

exkl. SF 1 

Tidsvärde  

inkl. SF 1  

Lastbil med släp  37 45 42 52

Lastbil utan släp  8 10 9 11

  

Personbil i yrkestrafik 3 4 4 4

 

Motsvarande transportmedelspecifika godstidsvärden tas inte fram för de andra 
trafikslagen.   

 

Förseningstidsvärden 

ASEK 5 rekommenderar att beräkna - som i ASEK 4 -förseningstidsvärden för 
godstransporter genom att multiplicera godstidsvärden med faktorn 2.  

 

 

 

 

 

 
  

ASEK 5 rekommenderar:  

Varugruppspecifika förseningstidsvärden för NST 2000 varugrupper (enligt 
Tabell 5), Samgods-varugrupper (enligt Tabell 6) och STAN-varugrupper 
(enligt Tabell 7)
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Tabell 5 Transporterad godsmängd och förseningstidsvärden (i kronor per tontimme, 
2010 års priser) för 2010 och 2030 per NST2007 varugrupp exkl. och inkl. skattefaktor 
1 (SF1)  

  2010 2010 2010 2030 2030 2030 

Nr 

 

NST2007-varugrupp 

 

Milj. 

ton 

Tidsvärde 

exkl. SF 

1  

Tidsvärde 

inkl. SF 1  

Milj. 

Ton 

Tidsvärde  

exkl. SF 

1  

Tidsvärde 

inkl. SF 1  

1 Prod. från jordbruk, skogsbruk och fiske       

 därav rundvirke       

2 Kol, råolja och naturgas       

3 Malm och andra produkter från utvinning       

 därav jord, sten, grus och sand        

4 Livsmedel, drycker och tobak       

5 
Textil- och beklädnadsvaror, läder och 
lädervaror 

      

6 
Trä samt varor av trä och kork (exkl. 
möbler) 

      

 pappersvaror, trycksaker       

 därav sågade, hyvlade trävaror       

 därav flis, trä-/sågavfall       

 därav papper, papp och varor därav       

7 Stenkolsprod., raffinerade  petroleumprod.       

 därav raffinerade petroleumprodukter       

8 
Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer, 
gummi- och plastvaror  

      

9 
Andra icke-metalliska mineraliska 
produkter 

      

10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning       

11 Maskiner och instrument       

12 Transportutrustning        

13 Möbler och andra tillverkade varor       

14 Avfall och returråvara       

15 Post och paket       

16 Utrustning för transport av gods       

17 Flyttgods, fordon för reparation       

18 Styckegods och samlastat gods       

19 Oidentifierbart gods       

20 Andra varor, ej tidigare specificerade       

 Summa        

 

Kompletteras när Samgodsgruppen har bestämt officiell nyckel mellan 
ST2007 och NSTR varugruppsindelningen.   
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Tabell 6 Transporterad godsmängd och förseningstidsvärden (i kronor per tontimme, 
2010 års priser) för 2010 och 2030 per SAMGODS -varugrupp exkl. och inkl. 
skattefaktor 1 (SF1)  

  2010 2010 2010 2030 2030 2030 

 

 

SAMGODS-varugrupp (NSTR-
grupp) 

Milj. 

ton 

Försenings 

tidsvärde  

exkl. SF 1  

Försenings 

tidsvärde  

inkl. SF 1  

 

Milj. 
Ton 

Försenings 

tidsvärde  

exkl. SF 1  

Försenings 

tidsvärde inkl. 

SF 1  

1 Spannmål (10) 5,0 0,38 0,48 4,2 0,50 0,62 

2 Potatis, grönsaker (20) 4,8 1,16 1,44 4,5 1,50 1,84 

3 Levande djur (31) 0,4 2,08 2,58 0,3 2,76 3,40 

4 Sockerbetor (32) 3,0 0,36 0,44 3,2 0,56 0,68 

5 Rundvirke pappersindustri (41) 49,3 0,08 0,10 64,3 0,08 0,10 

6 Sågade trävaror (42) 10,4 1,20 1,46 12,3 1,34 1,64 

7 Flis, trä-/sågavfall  (43) 12,3 0,14 0,16 15,5 0,16 0,18 

8 Andra trävaror (44) 0,1 0,62 0,76 0,2 0,62 0,76 

9 Textilier (50) 0,6 9,62 11,82 0,6 9,62 11,82 

10 Livsmedel och djurfoder (60) 22,1 4,28 5,28 23,9 4,96 6,10 

11 Oljefrön, fetter (70) 11,1 0,66 0,82 11,5 0,86 1,04 

12 Fasta mineralbränsle (80) 5,8 0,28 0,34 5,6 0,28 0,36 

13 Råolja (90) 19,6 0,80 1,00 15 1,38 1,70 

14 Petroleumprodukter (100) 33,2 0,94 1,16 28,1 1,34 1,64 

15 Järnmalm och skrot (110) 34,8 0,14 0,16 72,8 0,14 0,18 

16 Icke järnhaltiga metaller (120) 3,0 2,26 2,78 3,2 2,52 3,12 

17 Metallprodukter (130) 18,7 3,30 4,06 17,5 3,64 4,48 

18 Cement, kalk (140)  21,4 0,68 0,84 21 0,86 1,06 

19 Sand, grus (151) 19,3 0,02 0,02 19,3 0,02 0,04 

20 Mineraliska ämnen (152)  13,2 0,20 0,24 16,6 0,22 0,26 

21 Gödsel (160) 2,1 0,44 0,54 2,7 0,50 0,60 

22 Kolbas. kemikalier (170) 1,0 0,76 0,94 2 0,76 0,94 

23 Andra kemikalier  (180) 15,6 4,60 5,66 21,7 4,88 6,02 

24 Pappersmassa (190) 9,5 0,76 0,92 11,9 0,82 1,00 

25 Transportutrustning (200) 4,9 19,92 24,50 7 20,78 25,54 

26 Metallprodukter (210) 5,1 7,28 8,94 5,5 8,92 10,96 

27 Glass, keramik (220) 1,4 3,82 4,68 1 4,06 4,98 

28 Paper, pap (231) 13,9 1,54 1,90 18,2 1,58 1,94 

29 Leder mm (232) 9,4 9,74 11,98 11,1 11,24 13,82 

30 Blandad (240, anv. ej) inte)   0,00 0,00   0,00 0,00 

31 Rundvirke sågverk (45) 15,5 0,08 0,10 18,3 0,08 0,10 

32 Maskiner (201) 8,1 28,32 34,82 11,1 30,80 37,90 

33 Pappersprod. (233) 5,5 4,02 4,94 6,9 4,62 5,68 

34 Använd förpackning (250) 3,0 1,20 1,48 3,3 1,50 1,84 

35 Flygfrakt (-) 1,0 139,08 171,08 0,8 219,12 269,52 

 Summa 384 2,62 3,24 461 2,98 3,68 
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Tabell 7: Transporterad godsmängd och förseningstidsvärden (i kronor per tontimme, 
2010 års priser) för 2010 och 2030 per STAN-varugrupp exkl. och inkl. skattefaktor 1 
(SF1)  

    2010 2010 2010 2030 2030 2030 

  
STAN- 

varugrupp  
Milj. ton 

Försenings

tidsvärde  

Försenings

tidsvärde  Milj. ton

Försenings

tidsvärde  

Försenings 

tidsvärde  

exkl. SF 1  inkl. SF 1  exkl. SF 1  inkl. SF 1  

1 Jordbruk 24,4 0,70 0,86 23,7 0,90 1,10 

2 Rundvirke 64,7 0,08 0,10 82,6 0,08 0,10 

3 Övriga trävaror 22,8 0,62 0,76 28 0,68 0,84 

4 Livsmedel 22,1 4,28 5,28 23,9 4,96 6,10 

5 Råolja 25,4 0,68 0,84 20,6 1,08 1,34 

6 Oljeprodukter 34,3 0,94 1,14 30,2 1,30 1,60 

7 Järnmalm 37,8 0,30 0,38 76 0,24 0,30 

8 Stål 18,7 3,30 4,06 17,5 3,64 4,48 

9 Papper och massa 28,8 1,76 2,16 37 1,90 2,34 

10 Jord, sten 53,9 0,32 0,40 57 0,38 0,48 

11 Kemikalier 17,6 4,12 5,06 24,4 4,40 5,40 

12 Färdiga produkter 32,5 14,44 17,76 39,5 17,08 21,00 

  Flygfrakt  1 139,08 171,08 0,8 219,12 269,52 

     

 Summa 384 2,62 3,24 461 2,98 3,68 

 

Transportmedelspecifika förseningstidsvärden för lastbilar med släp, lastbilar utan släp 
och personbilar i yrkestrafik efterfrågas inte.  

ASEK 5 betonar att de rekommenderade förseningstidsvärden bör anses som 
provisoriska värden som inte stödjer sig på empiri. Det finns ett stort utvecklingsbehov 
vad det gäller kalkyler av tidsvinster och framför allt högre tillförlitlighet för 
godstransporter (Vierth, I., 2010). Ansträngningarna hittills inte har lätt till övertygande 
kalkylvärden och metoder (Vierth, 2012).  

 

Värdering av riskminskning 

ASEK 5 rekommenderar att stryka det av ASEK 4 de rekommenderade kalkylvärdena 
för riskminskning per varugrupp (i kronor per ton och promille minskad risk). Dessa 
värden är ett alternativ till förseningstidsvärden ovan och stöds inte heller av aktuella 
empiriska mätningar. Värden har aldrig används i infrastrukturplaneringen (Ström, 
2012).  

 

Förseningsrisker 

ASEK 5 rekommenderar även att stryka det i ASEK 4 angivna värden för 
förseningsrisker per kilometer samt tillkommande förseningsrisk vid gränspassage (i 
promille per kilometer respektive per passage). Även dessa värden baseras inte på 
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aktuella empiriska data. 47 Viss information om godstågens förseningar med avseende 
på längd, tid och regional spridning har tagits fram i (Krüger, Vierth, & 
FakhraeiRoudsari, 2012). 

 

Sammanfattning av tid och kvalitet i godstrafiken 
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ASEK 5 rekommenderar: 

Godstidsvärden och förseningstidsvärden utgående ifrån kapitalvärde-
ansatsen som i ASEK 4 dock med anpassningar med avseende på 
varugrupper och bas-/prognosår.  

Inga kalkylvärden för värdering av riskminskning och förseningsrisker 

Utveckling av kalkylvärden och metoder baserade på empiriskt underlag 
och med transparent koppling till Samgodsmodellen
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Varugruppsindelningar 

   

Nr NST2007 Nr NSTR Nr STAN 

1 Prod. från jordbruk, skogsbruk och fiske 1 Spannmål (10) 1 Jordbruk 

därav rundvirke 2 Potatis, grönsaker (20) 2 Rundvirke 

2 Kol, råolja och naturgas 3 Levande djur (31) 3 Övriga trävaror 

3 Malm och andra produkter från utvinning 4 Sockerbetor (32) 4 Livsmedel 

 därav jord, sten, grus och sand  5 Rundvirke pappersindustri (41) 5 Råolja 

4 Livsmedel, drycker och tobak 6 Sågade trävaror (42) 6 Oljeprodukter 

5 Textil- och beklädnadsvaror, läder och lädervaror 7 Flis, trä- och sågavfall  (43) 7 Järnmalm 

6 

Trä samt varor av trä och kork (exkl. möbler),  

massa, papper och 

8 Andra trävaror (44) 8 Stål 

pappersvaror, trycksaker 9 Textilier (50) 9 Papper och massa 

därav sågade, hyvlade trävaror 10 Livsmedel och djurfoder (60) 10 Jord, sten 

 därav flis, trä-/sågavfall 11 Oljefrön, fetter (70) 11 Kemikalier 

därav papper, papp och varor därav 12 Fasta mineralbränslen (80) 12 Färdiga produkter 

7 Stenkolsprod. och raffinerade  petroleumprod. 13 Råolja (90)   

därav raffinerade petroleumprodukter 14 Petroleum produkter (100)   

8 

Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,  

gummi- och 

15 Järnmalm och skrot (110)   

plastvaror samt kärnbränsle 16 Icke järnhaltiga metaller (120)   

9 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 17 Metallprodukter (130)   

10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning 18 Cement, kalk (140)    

11 Maskiner och instrument 19 Sand, grus (151)   

12 Transportutrustning  20 Mineraliska ämnen (152)    

13 Möbler och andra tillverkade varor 21 Gödsel (160)   

14 Avfall och returråvara 22 Kolbas. kemikalier (170)   

15 Post och paket 23 Andra kemikalier  (180)   

16 Utrustning för transport av gods 24 Pappersmassa (190)   

17 Flyttgods, fordon för reparation 25 Transportutrustning (200)   

18 Styckegods och samlastat gods 26 Metallprodukter (210)   

19 Oidentifierbart gods 27 Glass, keramik (220)   

20 Andra varor, ej tidigare specificerade 28 Paper, pap (231)   

  29 Leder mm (232)   

  30 Blandad (240, anv. ej) inte)   

  31 Rundvirke sågverk (45)   

  32 Maskiner (201)   

  33 Pappersprod. (233)   

  34 Använd förpackning (250)   

  35 Flygfrakt (-)   
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Transportmedelsindelningar 

 

Trafikslag Fordonstyp 

(SAMGODS modell) 

Fordonstyp 

(STAN modell) 

Väg Lätt lastbil , ≤ 3,5 ton 

Lastbil 

 Mellan lastbil ≤ 16 ton 

 Mellan lastbil  ≤ 24 ton 

 Tung lastbil ≤  40 ton 

 Tung lastbil ≤ 60 ton 

Järnväg Kombitåg, 594 ton  Kombi 

 Systemtåg STAX 22,5, 750 ton 

Systemtåg 

 Systemtåg STAX 25, 833 ton 

 Systemtåg STAX 30, 6000 ton 

 Matartåg, 450 ton 

Vagnslast 

 Vagslasttåg (kort, 550 ton) 

 Vagslasttåg (mellan, 750 ton) 

 Vagslasttåg (lång, 950 ton) 

Sjöfart Containerfartyg  5 300 dwt 

Inrikes kustsjöfart 

Europeisk närsjöfart 

Oceansjöfart 

Inre vattenvägar 

 Containerfartyg 16 000 dwt 

 Containerfartyg 27 200 dwt 

 Containerfartyg 100 000 dwt 

 Annat fartyg 1 000 dwt 

 Annat fartyg 2 500 dwt 

 Annat fartyg 3 500 dwt 

 Annat fartyg 5 000 dwt 

 Annat fartyg 10 000 dwt 

 Annat fartyg 20 000 dwt 

 Annat fartyg 40 000 dwt 

 Annat fartyg 80 000 dwt 

 Annat fartyg 100 000 dwt 

 Annat fartyg 250 000 dwt 

 Ro/ro fartyg 3 600 dwt  

 Ro/ro fartyg 6 300 dwt 

 Ro/ro fartyg 10 000 dwt 

Färjor Vägfärja 2 500 dwt  

Vägfärja 

 Vägfärja 5 000 dwt 

 Vägfärja 7 500 dwt 

 Järnvägsfärja 5 000 dwt Järnvägsfärja 

Flyg Fraktflygplan  

 

 





 


