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Kvalitetsgranskning 

Extern peer review i form av ett seminarium hos Energimyndigheten genomfördes i 

september 2012 där ett rapportutkast presenterades av Jan-Eric Nilsson. Författarna har 

gemensamt genomfört de justeringar som föranletts av kommentarer vid och efter 

seminariet. Gunnar Lindberg har därefter granskat och godkänt publikationen för 

publicering i september 2012. 

 

 

 

Quality review 

An external peer review was performed in September 2012 with Energimyndigheten, t, 

where Jan-Eric Nilsson presented a draft text. The authors have jointly made alterations 

to the final manuscript of the report. Gunnar Lindberg has subsequently examined and 

approved the report for publication in September 2012. 
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Fungerar godstransportmarknaden effektivt? Ekonomisk analys av 

energieffektivisering av godstransporter. 

av Jan-Eric Nilsson, Svante Mandell och Inge Vierth 

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

En stor andel av landets sammanlagda förbrukning av energi används inom 

transportsektorn, och cirka en tredjedel av denna förbrukning avser godstrafik. Med 

undantag för åren direkt efter finanskrisen ökar godstrafiken från år till år, och därmed 

också energiförbrukningen. Denna rapport innehåller mot denna bakgrund en kvalitativ 

diskussion kring tre olika aspekter på godstransportmarknaden som skulle kunna 

innebära att denna utveckling inte är förenlig med en samhällsekonomiskt effektiv 

resursanvändning. 

En första förklaring till den ökade trafiken, och därmed förbrukningen av drivmedel och 

andra resurser, kan kopplas till de externa effekter som tung trafik ger upphov till. Det 

är väl känt att tunga lastbilar sliter på vägarna och ger upphov till utsläpp, olycksrisker, 

buller och trängsel. Det finns inga garantier för att marknadsaktörerna med automatik 

beaktar dessa effekter i de transportbeslut som fattas.  

Genomgången visar att uttaget av banavgifter och av drivmedelsskatter för tung trafik i 

genomsnitt är helt otillräckligt för att täcka dessa (marginal-) kostnader. Också med 

konservativa antaganden skulle skatten på drivmedel behöva fördubblas medan det 

finns skäl att höja banavgifterna med ännu mer. Kunskapsläget är ännu ofullständigt för 

att bedöma vilka förändringar som eventuellt skulle behöva genomföras av avgifterna 

på sjötransporter. 

Rapporten innehåller också en diskussion om konsekvenserna av andra tänkbara 

marknadsimperfektioner för marknadens sätt att fungera. I den utsträckning ett företag 

utövar stark kontroll av priset på någon del av godstransportmarknaden finns starka skäl 

att bryta upp ett sådant (lokalt) monopol. Men även om man inte bryter upp ett 

(eventuellt) monopol talar det mesta för att en politik som – tvärt emot vad som nu sagts 

– tar ut effektivitetsskapande skatter och avgifter av dem som använder infrastrukturen 

skulle innebära för små utsläppsminskingar. Risken är snarare den omvända, dvs. att 

transportmängderna skulle minska mer än vad som vore önskvärt. 

Inom branschen tecknas ofta kontrakt mellan exempelvis transportköpare och åkerier. 

Vissa sådana avtal, men långt ifrån alla, kan avskärma den ene eller båda parter från 

förändringar av priser, skatter och avgifter. När avtalen ska omförhandlas kommer 

emellertid den nya prisbilden att slå igenom. Avtalskonstruktioner innebär därför inte 

annat än att relativprisförändringar kommer att slå igenom med viss eftersläpning. 

I vissa avtalssituationer kan båda parter ha möjlighet att påverka energiförbrukningen. 

Incitamenten kan emellertid vara av en sådan art att de samlade motiven för 

förändringar är mindre omfattande än vad som är samhällsekonomiskt önskvärt. 

Problemet är att det är svårt att ge den ena parten korrekta incitament för att minska 

energiförbrukningen utan att samtidigt försämra incitamenten för den andra parten. I 

många fall måste man därför nöja sig med att försöka åstadkomma en så bra fördelning 
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av incitamenten som möjligt. Det har inom ramen för detta uppdrag inte varit möjligt att 

närmare belysa hur detta skulle kunna gå till. 
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Can the market for freight transport be expected to deliver efficient services? 

Economic analysis of increasing freight’s energy efficiency  

by Jan-Eric Nilsson, Svante Mandell and Inge Vierth 

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Summary 

A large share of Sweden’s aggregate use of energy is used in the transport sector, a third 

of which is used for freight transport purposes. Excluding the recent downturn in the 

business cycle, traffic and therefore also the use of energy, increases year by year. 

Against this background the present report provides a qualitative discussion of three 

aspects of the market for freight transport which may indicate that this development is 

not compatible with an efficient use of resources. 

A first possible reason for the increase in traffic, and thereby the increasing use of 

energy and other resources, can be related to the external effects of heavy traffic. It is 

well known that heavy vehicles wear the roads down, that they generate accident risks 

noise and congestion and also that the use of fossil fuel results in emissions.  

There are no guarantees that the transport industry automatically takes these effects into 

account in their decision making. The use of economic instruments is one possibility for 

internalising these effects. The review however demonstrates that current charges on 

users of railway infrastructure as well as taxes on fuel are insufficient for representing 

these costs. Even with conservative assumption the fuel tax should be doubled while 

track user charges on freight should increase with even more. 

The report also comprises a discussion about whether other (potential) market failures 

may affect the growth of transport volumes. To the extent that a (transport) corporation 

is able to control the price on some part of the market, there may be reason to break up 

this (local) monopoly. But even if a monopoly would not be eliminated, there are few 

indications that a welfare enhancing policy – should it be implemented – would not 

reduce the use of energy. The risk is rather that an unrestricted monopoly would lead to 

too small transport volumes. 

The industry is characterised by specific contracts between buyers and sellers of 

transport services. Some contracts may shield one of the parties from changes of prices, 

taxes of charges during its duration of the deal. Once the agreement is up for 

renegotiation, the new set of relative prices will however be part of the conditions for 

the new contract. Contract clauses of this nature will therefore at most slow down the 

impact of price changes. 

In some situations, both parties to a contract may have the possibility to affect the use of 

energy. These incentives may, however, be of a nature such that the sum of motives for 

change is below the efficient level. The problem is that it is difficult to provide one 

party with correct incentives for energy reduction without at the same time reducing 

incentives for the other party. The only way for handling the situation would then be to 

seek to establish an allocation of incentives which is as good as possible. It has not been 

feasible to establish what this might mean within the scope of the present assignment.  
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1 Inledning 

Marknaden för godstransporter, dvs. köp och försäljning av transporttjänster, växer i 

snabb takt, såväl i Sverige som i resten av Europa liksom i världen i övrigt. Detta gäller 

för samtliga trafikslag. Förutom en generell ekonomisk tillväxt hänger detta samman 

med en ökande internationell handel. Produktionens specialisering i kombination med 

skalfördelar vid produktionen av varor bidrar därför till att transporterna ökar snabbare 

än vad som följer av ekonomisk tillväxt.  

Allt annat lika innebär ökade transportvolymer att efterfrågan på energi i form av fossila 

bränslen, biodrivmedel, el (och i förlängningen vattenkraft etc.) ökar. 

Energimyndigheten har mot denna bakgrund bett VTI att göra en bedömning av om 

godstransportmarknaden kan tänkas fungera på ett effektivt sätt: Kommer marknadens 

efterfrågan på energi att etablera en användning av olika energislag som sammanfaller 

med vad som är samhällsekonomiskt effektivt? Kommer transportföretag, speditörer 

och köpare av godstransporter att genomföra de effektiviseringar av energianvänd-

ningen som är förenliga med samhällsekonomisk effektivitet?  

Frågeställningen ska ses mot bakgrund av marknadsekonomins generella funktion. På 

många marknader informeras köpare och säljare om kostnader och om knapphet på 

varor och tjänster via prissystemet på ett sätt som innebär att en samhällsekonomiskt 

optimal resursförbrukning etableras utan att offentliga ingrepp krävs. Detta innebär 

bland annat att köpare och säljare kommer att agera när kostnaderna för olika insats-

varor i produktionen förändras. Inom transportsektorn kan detta exempelvis yttra sig i 

att förändringar i priset på vissa drivmedel förändrar efterfrågan på fordon i termer av 

specifik drivmedelsförbrukning eller genom att man helt byter drivmedel. På mot-

svarande sätt kan efterfrågan på fordon påverkas av förändrade skatter och avgifter.  

Syftet med denna promemoria är att mot denna bakgrund översiktligt belysa om det 

finns anledning att tro att godstransportmarknaden fungerar effektivt i detta avseende: 

Anpassar sig aktörerna på denna marknad till förändrade relativpriser på ett sätt som 

leder fram till att verksamheten genomförs på ett effektivt sätt eller krävs det offentliga 

ingripanden för att säkerställa effektivitet? 

De principiella risker som finns för marknadsmisslyckanden inom transportsektorn är 

väl kända: 

 Externa effekter, det vill säga effekter som skapas av transporter men som inte 

ingår i de priser som sektorn möter. 

 Marknadsmakt, det vill säga att enskilda aktörer är tillräckligt stora för att 

påverka marknadspriset och därmed snedvrida resursanvändningen. 

 Informationsasymmetrier, det vill säga att någon aktör har ett informations över 

andra och har möjlighet att utnyttja detta till sin egen fördel. 

Det finns fler tänkbara marknadsmisslyckanden. Till exempel kan kunskap om hur 

transporter kan energieffektiviseras ses som en kollektiv vara, det vill säga en vara som 

inte förbrukas när den konsumeras. När enskilda aktörer bedömer hur mycket de vill 

investera i att skaffa ny kunskap om sådana förhållanden väger de kostnaden för detta 

mot de egna besparingarna. Att även andra kan få nytta av kunskapen tas inte med i 

beräkningen vilket leder till att investeringen blir – i samhällsekonomisk mening – för 

låg. Vår bedömning är att detta problem sannolikt är av begränsad betydelse i transport-

sektorn, varför vi inte behandlar det vidare i rapporten. 
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Efter att i avsnitt 2 beskrivit några av de egenskaper som skiljer marknaden för 

godstransporter från många andra marknader ägnas tre avsnitt åt externa effekter. 

Avsnitt 3 innehåller en redovisning av de externa effekter som godstransporter ger 

upphov till medan avsnitt 4 behandlar olika styrmedel som kan användas för att 

säkerställa att samtliga kostnader internaliseras i de beslut som fattas. Dessutom 

innehåller avsnitt 5 en diskussion om kunskaperna om skillnaden mellan marginal-

kostnader och avgiftsuttag och de konsekvenser detta kan få för energianvändningen. 

Avsnitt 6 behandlar förekomsten av marknadsmakt och av informationsasymmetrier 

medan avsnitt 7 innehåller några avslutande kommentarer. 

Två exempel kan illustrera den typ av frågeställningar som gör att branschens 

effektivitet kan ifrågasättas. Det ena exemplet har koppling till i vilken omfattning 

företagen i branschen har information om den energi som förbrukas i samband med en 

transport. I frånvaro av sådan kunskap är det uppenbart att incitamenten för energi-

effektiviseringar är svaga. Ett exempel på att detta kan vara ett problem är att järnvägs-

operatörer i många fall inte betalar för den el som faktiskt förbrukas. I stället baseras 

prissättningen på schabloner. I vilken utsträckning kan detta förklaras i termer av 

marknadsimperfektioner? 

Ett andra exempel kan hämtas från användningen av drivmedel. Ett sätt att anpassa sig 

till nya eller förändrade styrmedel i form av fordonskatt, trängselskatt och skatt på 

kolinnehållet i drivmedel, vars syfte bland annat är att minska utsläppen av CO2, är att 

minska användningen av fossila drivmedel. Biodiesel, biodrivmedel/gas, el med mera 

har emellertid hittills använts i relativt begränsad omfattning för tunga lastbilar. Frågan 

är därför om detta kan förklaras av marknadsmisslyckanden. 
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2 Marknadens egenskaper 

Tabell 1 illustrerar hur godstransportarbetet och energianvändningen i Sverige har 

utvecklats mellan 2003 och 2010
1
. Med undantag från recessionsåret 2009 har det 

samlade transportabetet ökat kontinuerligt. Däremot har transportarbetets fördelning på 

de olika trafikslagen varit relativt konstant över perioden. 

 

Tabell 1 Godstransportarbete (i miljarder tonkm) och energianvändning (i TWh resp. 
1000 m

3
) mellan 2003 och 2010. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Transportarbete         

väg (miljarder tonkm) 36,6 36,9 38,6 39,9 40,5 42,4 35 36,3 

Marknadsandel (%) 40 40 39 40 40 41 39 37 

järnväg (miljarder tonkm) 20,2 20,9 21,7 22,3 23,3 22,9 20,4 23,5 

Marknadsandel (%) 22 22 22 23 23 22 23 24 

sjöfart (miljarder tonkm) 34,3 35,2 38,4 36,9 38,6 38,9 34 37,9 

Marknadsandel (%) 38 38 39 37 38 37 38 39 

flyg (miljarder tonkm) - - - - - - - - 

Summa 91,1 93 98,6 99,1 102,3 104,2 89,4 97,6 

Energianvändning         

väg (TWh)  17 18 19 19 19 20 18 19 

järnväg (TWh) 0,933 0,917 0,967 1,026 1,028 1,142 0,901 0,887 

sjöfart (1000 m
3
) 481 558 611 605 600 585 620 591 

flyg (1000 m
3
) - - 83 90 99 87 70 75 

Summa (TWh) - - 20 20 21 21 20 20 

Källor: (Energimyndigheten, 2012). 

 

I rapporten Energimyndigheten (2012) har man försökt dela upp transportsektorns 

energianvändning på person- respektive godstransporter. Det poängteras att en sådan 

uppdelning är förenad med viss osäkerhet men siffrorna i nedre delen av tabellen pekar 

ändå på en stabil energiförbrukning för godstransporter mellan 20 - 21 TWh per år för 

perioden 2005-2010. Av dessa härrör den absoluta merparten, runt 19 TWh, från gods-

transporter på väg. Totalt är energiförbrukningen för godstransporter en knapp tredjedel 

av energiförbrukningen för persontransporter. Även den relationen är relativt konstant 

under den aktuella tidsperioden. 

Med hänsyn till osäkerheten i uppgifterna för energianvändningen analyseras inte 

energiåtgången per tonkilometer utifrån tabellen ovan. Generellt kan sägas att sjöfarten 

uppnår den lägsta energiåtgången per tonkilometer, följd av järnväg och väg och 

slutligen flyg.  

                                                 
1
 För en längre tidsserie för transportarbetet se (Trafikanalys, 2012). 
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Godstransporter utförs av aktörer som skiljer sig åt i storlek, marknadstäckning och 

specialisering. Alla företag som uppfyller tekniska säkerhetsföreskrifter, arbets-

miljöbestämmelser och övrigt generellt regelverk har rätt att etablera sig och genomföra 

såväl nationella som internationella godstransporter. Detta gäller inom alla fyra trafik-

slagen, dvs. lastbil, järnväg, sjöfart och flyg. Det enda egentliga undantaget från den fria 

etableringsrätten avser vissa begränsningar för cabotagetransporter på väg, det vill säga. 

inhemska transporter som utförs av företag som är registrerade i ett annat land.
2
  

Inom olika nischer konkurrerar också de fyra trafikslagen om transportuppdrag, i 

kombination eller var för sig. Branschen uppvisar dessutom följande kännetecken: 

 

 Transportkostnadens andel av varuvärdet varierar: Transporter av högvärdigt 

gods har en annorlunda kostnadsstruktur än transporter av lågvärdigt gods, 

(SIKA & ITPS, 2007).  

 Det finns strukturella skillnader mellan gods som måste levereras inom bestämd 

tid (till exempel färskvaror) eller till en viss tidpunkt respektive gods där 

leveranstiden är av mindre betydelse. 

 Transporterna kan utföras för egen räkning eller mot betalning av transport-

företag. För många transporter har förmedlande speditörer stor betydelse. 

Kontrakten för (privata) köpta eller (offentliga) upphandlade transporter kan 

också utformas på olika sätt. Exempelvis innehåller somliga upphandlingar eller 

inköp miljökrav (EURO-klasser med mera) medan så inte är fallet andra gånger. 

 Vissa delar av transportsektorn kännetecknas av stark konkurrens medan andra 

delar av marknaden kännetecknas av koncentration. Exempelvis finns ca 14 000 

åkerier som utför godstransporter på väg (SIKA 2009) medan det finns ca 15 

operatörer på marknaden för godstransporter på järnväg där den största 

operatören har en marknadsandel över 70 % (Vierth, 2012(a)). Dessutom kan 

det, beroende på transportupplägg, finnas olika stora inslag av konkurrens i 

speditörs- respektive transportörsledet. 

 Utformning av kontraktslösningar och ersättningsmodeller skiljer sig åt mellan 

transportköpare, speditörer och transportföretag.  

 För kortväga lokala och regionala transporter dominerar lastbilen som transport-

medel och det råder inte samma konkurrens mellan trafikslagen som för lång-

väga transporter. 

 Andelen utländska operatörer varierar mellan delmarknaderna och ökar över 

tiden. Detta innebär att konkurrenshänsyn måste beaktas om man överväger 

åtgärder som endast får konsekvenser för företag registrerade i landet men inte 

för transportörer som registrerar sin verksamhet i andra länder. 

 

Sammantaget är alltså godstransportsområdet heterogent i flera dimensioner. I normal-

fallet påverkas styrmedels effekter av hur marknaden ser ut. Detta är också utgångs-

punkten för denna rapport; det faktum att godstransportmarknaden har en serie specifika 

karaktäristika skulle kunna innebära att den svarar på styrmedel på andra sätt än vad en 

annan typ av marknad gör.  

                                                 
 



 

VTI notat 39-2012 13  

Samtidigt kan det också finnas aspekter på marknaden där påverkan sker i motsatt 

riktning, dvs. där förändringar i antalet styrmedel och av deras utformning får konse-

kvenser för marknadsstrukturen i transportsektorn. Det finns vidare anledning att 

diskutera hur olika typer av åtgärder har verkan på olika lång sikt. Det kan exempelvis 

ta längre tid att påverka fordonsparken än att öka fordonens fyllnadsgrad. En annan 

fråga som diskuteras, bl.a. inom ramen för olika städers citylogistik-projekt, är att 

konkurrenslagstiftningen begränsar möjligheten till energieffektiva samlastningar. 

För att överblicka konsekvenserna av dessa förutsättningar för godstransport-

marknadens funktion behövs en kvalitativ analys av den typ som redovisas i denna 

promemoria. För att ge mera bestämda kvantitativa svar på frågorna krävs emellertid 

data, simuleringar och mer djupgående analyser än vad som ryms inom denna rapport.  
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3 Godstrafikens externa effekter 

Under en följd av år har först Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA och 

numera Trafikanalys beräknat kostnaderna för externa effekter liksom de avgiftsuttag 

som faktiskt görs. I detta avsnitt redovisas de externaliteter som i första hand gods-

transporter ger upphov till. Framställningen avser de genomsnittliga marginalkost-

naderna i Sverige och baseras på Wieweg (2011) och Bångman (2011). Avsnitten 3.1- - 

3.3 avser situationen i vägsektorn, järnvägssektorn respektive i sjö- och luftfart. 

 

3.1 Väg 

Tabell 2 och 3 sammanfattar kunskapsläget vad gäller vägtrafikens samhällsekonomiska 

marginalkostnader vid landsbygdsförhållanden respektive i tätort. Tabellerna redovisar 

situationen för både personbilstrafik och tung godstrafik, medan vi i texten pekar på 

några aspekter av de värden som redovisas för den tunga trafiken. 

Det är väl känt att personbilstrafiken sliter mycket lite på vägarna medan den tunga 

trafiken sliter desto mer, något som tydligt framgår av tabellerna. Det är emellertid inte 

möjligt att i denna typ av sammanfattande tabellverks visa att det slitage tunga fordon 

ger upphov till ökar exponentiellt med vikten per fordonsaxel. Tabellerna kan därför 

inte illustrera de mycket stora skillnader som finns mellan fordon med olika vikt per 

axel. Inte heller är det möjligt att i denna tabell belysa skillnader i slitage mellan olika 

delar av vägnätet. Mycket talar för att tunga fordon som körs på nya och väl byggda 

vägar ger upphov till mer begränsat slitage medan vägar med en otillräcklig under-

byggnad slits ner desto snabbare av den tunga trafiken. 

Tabell 2 Externa marginalkostnader personbil och lastbil vid landsbygdstrafik, kr per 
fkm (prisnivå 2010). 

 Kostnadskomponent  Lastbil 

 Personbil, 
totalt 

Utan 
släp 

Med 
släp 

Infrastruktur Infrastruktur; drift alla vägar 0,016 0,016 0,016 

Infrastruktur; underhåll av Europa-, riks 
och primära länsvägar 

 0,136 0,332 

Infrastruktur; underhåll av övriga belagda 
vägar 

 0,294 0,720 

 Olyckor 0,120 0,310 0,310 

 Emissioner till luft 0,205 0,963 1,572 

 Buller 0,024 0,165 0,377 

 Knapphet - - - 

 Summa 0,22 1,88 3,33 

 

Olyckskostnaderna skiljer sig åt mellan lätta och tunga fordon men det är i nuläget inte 

möjligt att ytterligare precisera variationer mellan tunga fordon med olika vikt. 

Kostnadsskillnaderna vad gäller utsläpp till luften från olika personbilar är relativt små 
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men utsläppen är betydligt större från tunga fordon. Den högre kostnaden i tätort, dvs. 

skillnaden mellan tabell 2 och 3, förklaras av att väsentligt fler personer påverkas av 

samma mängd utsläpp. Denna komponent avser därför utsläpp av partiklar etc., medan 

kostnaden för exempelvis växthusgaser är den samma oavsett var utsläppen sker. 

Det är också uppenbart att tunga fordon som kör i särskilt bullerutsatta och tätbefolkade 

miljöer förorsakar stora kostnader. Slutligen bidrar den tunga trafiken till den trängsel 

och de längre restider som uppstår för andra trafikanter (”knapphet”) som uppstår i 

första hand i de större städerna. Denna kostnad varierar kraftigt och har inte redovisats i 

tabellerna. 

Tabell 3 Externa marginalkostnader personbil och lastbil vid tätortstrafik, kr per fkm 
(prisnivå 2009). 

Kostnadskomponent 

 Lastbil 

Personbil, 
totalt 

Utan 
släp 

Med släp 

Infrastruktur; drift alla vägar 0,016 0,016 0,016 

Infrastruktur; underhåll av Europa-, riks och 
primära länsvägar 

 0,136 0,332 

Infrastruktur; underhåll av övriga belagda vägar  0,294 0,720 

Olyckor 0,220 0,540 0,540 

Emissioner till luft 0,321 1,683 2,839 

Buller 0,170 1,192 
2,725-
5,961 

Knapphet - + + 

Summa 0,73 3,86 
7,17-
10,41 

 

3.2 Järnväg 

Tabell 4 sammanfattar kunskaperna om järnvägstrafikens samhällsekonomiska 

kostnader. På samma sätt som i vägtrafiken genereras kostnaderna på olika sätt. Det 

finns exempelvis en variation beroende på om man använder el eller diesel. Vissa 

kostnader genereras av tågens (axel-) vikt medan andra av det faktum att ett tåg 

passerar. 

Det är inte möjligt att på samma sätt som för vägtrafiken göra en åtskillnad mellan tätort 

och landsbygd eller mellan person- och godstrafik. Den senare skillnaden framgår 

emellertid indirekt eftersom ett godståg vanligtvis väger mycket mer än ett tåg med 

resenärer. Eftersom slitagekostnaden därmed blir större så betalar också ett godståg 

mycket mer än ett resandetåg av detta skäl. 

Vare sig buller eller olycksrisker har redovisats i tabellen beroende på att dessa 

kostnadskomponenter endast uppstår där det bor många individer respektive där det 

finns plankorsningar. Genom att använda underlagskostnader för buller kan man 

emellertid visa att bullerstörningarna motsvarar en kostnad om 3475 kr för ett fullastat 

godståg och till 828 kr för ett X2000 mellan Stockholm och Göteborg. Det kan också 
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finnas en betydande knapphet i järnvägsnätet. Kostnader förknippade med knapphet 

återges inte i tabellen. 

Tabell 4 Marginalkostnader järnvägstrafik prisnivå 2010. 

Komponent Komponent Enhet, kr per Kostnad 

Infrastruktur Drift Tågkm (Tkm) 0,51 

Underhåll Bruttotonkm 
(Btk) 

0,0092 

Reinvesteringar Btk 0,0094 

Olyckor Plankorsningsolyckor; genomsnitt ej 
relevant 

Tkm  

 Övriga olyckor Tkm 0,51 

Emissioner till 
luft 

Dieseldrivna lok Liter 7,43 

Dieseldrivna motorvagnar Liter 7,20 

Varav CO2 Liter 2,74 

Buller Genomsnitt ej relevant Tkm  

Knapphet  Tkm + 

 

3.3 Sjöfart och flyg 

Sjöfartens emissioner styrs i mycket hög utsträckning av internationella överens-

kommelser. I Sverige betalas idag miljödifferentierade farledsavgifter (Sjöfartsverket, 

2012). Från 2010 får fartyg på Östersjön
3
 inte använda bunkeroljor med högre svavel-

halt än 1 procent. Den högsta tillåtna halten sänks till 0,1 procent från 2015. För NOx 

sänktes den tillåtna nivån för utsläpp från nya fartyg och maskiner med ca 20 procent 

2011 och med ytterligare 60 procent från 2016.  

Dessa tvingande begränsningar kommer att leda till att sjöfarten minskar sina svavel 

och NOx-utsläpp. Dock kommer sjöfarten fortfarande släppa ut skadliga föreningar, om 

än i mindre omfattning. Behovet av internaliserande avgifter kvarstår därför också efter 

de närmaste fem årens förändrade regelverk för sjöfarten, om än på en väsentligt lägre 

nivå än om sådana avgifter skulle införas med nuvarande teknologi och användning av 

bunkerolja. 

Kågesson (2011) menar att de administrativa restriktioner som införs kommer att inne-

bära väsentliga ökningar av sjöfartens kostnader. Som en konsekvens av detta kommer 

kustnära sjöfart att få se sin konkurrenskraft gentemot väg- och järnvägstrafik 

försämrad. Kågesson föreslår därför att de farledsavgifter som idag belastar sjöfarten 

ska tas bort eller reduceras kraftigt för att behandla alla trafikslag lika vad det gäller 

kostandsansvaret och finansieringen av infrastrukturen Vi återkommer till farleds-

avgifter i avsnitt 4. 

                                                 
3
 Detta innebär att det gäller olika föreskrifter i SECA-området (som omfattar Östersjön, Nordsjön och 

Engelska Kanalen) och utanför SECA-området respektive i och utanför NECA-området. 
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Vare sig internationell sjöfart eller internationellt flyg täcks av Kyoto-protokollet. Det 

handelssystem som nu införs för utsläpp av växthusgaser från internationellt flyg med 

avgång eller destionation inom EU, och eventuellt också ett likartat system för sjöfart, 

är emellertid utformat på ett sådant sätt att det inte är möjligt att fullt ut kommunicera 

med det befintliga handelssystemet EU-ETS. Anledningen är att de totala utsläppen 

kommer att vara konstanta (flyg/sjöfart sänker sina utsläpp och frigör därmed utsläpps-

rätter som kan användas av den energiintensiva industrin som täcks av EU-ETS) om 

EU-ETS blir nettoköpare av utsläppsrätter från flyg och/eller sjöfart. Däremot kommer 

utsläppen inom ramen för EU:s tilldelning inom Kyoto-avtalet stiga. Skälet är att – trots 

att de totala utsläppen förblir konstanta – så riskerar EU att inte uppfylla sitt åtagande 

gentemot Kyoto-protokollet eftersom den del av utsläppen som räknas inom protokollet 

har ökat medan de som minskat i precis samma omfattning inte räknas. 

För att undvika en sådan situation krävs någon form av mekanism som omöjliggör ett 

nettoflöde av utsläppsrätter från flyg/sjöfart. Nackdelen med en sådan mekanism är att 

den ökar kostnaden för att nå ett givet utsläppsmål. Det vill säga, den är inte förenlig 

med ett mål om kostnadseffektivitet. För en djupare diskussion om dessa frågor se 

(Kopsch, 2012). 
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4 Styrmedel 

Förekomsten av externa effekter innebär att det finns argument för att införa styrmedel 

som styr aktörernas agerande mot en samhällsekonomiskt optimal resursanvändning. 

Förutom att påverka de externa effekter som nu identifierats kommer dessa styrmedel 

att kunna ha betydande effekter också för branschens energianvändning. 

De styrmedlen som riksdag och regering förfogar över kan delas in i tre kategorier: 

administrativa, informativa och ekonomiska. Den första kategorin innebär direkta 

regleringar, exempelvis vad avser maximal fordonsvikt, längd på lastbilar etc. Den 

andra kategorin försöker styra genom att förse aktörer med bättre information vilket kan 

påverka de beslut som fattas. Den tredje kategorin inbegriper styrmedel som styr genom 

att påverka kostnader och intäkter av olika val. 

Fortsättningsvis beskrivs i avsnitt 4.1 de ekonomiska styrmedel som finns tillgängliga i 

transportsektorn medan avsnitt 4.2 beskriver några administrativa styrmedel. Avsnitt 4.3 

beskriver därefter de principiella överväganden som bör avgöra vilket eller vilka styr-

medel som ska användas medan avsnitt 4.4 tar upp de specifika överväganden som 

påverkar styrningen av CO2. 

 

4.1 Ekonomiska styrmedel  

Det centrala ekonomiska styrmedlet inom vägsektorn är den skatt som tas ut på driv-

medel. Det är vanligt att drivmedelsskatterna betraktas ur sitt fiskala perspektiv, det vill 

säga som ett tillvägagångssätt att få intäkter till statskassan. Samtidigt som skatten 

förvisso har denna egenskap kommer den emellertid också att påverka trafikanternas 

beteende. Detta gör det motiverat att analysera drivmedelsskatten på det sätt som här 

görs. 

Denna skatt består av två separata delar, energiskatten och CO2-skatten.
4
 CO2-skatten 

har ett uttalat syfte; nämligen att internalisera kostnaderna för växthusgaser. Energi-

skatten har inte införts med samma tydlighet i syftesformuleringen. Det är därför 

möjligt att se skatten som ett rent fiskalt instrument, det vill säga den har tillkommit för 

att säkerställa att statens intäkter räcker för att täcka de åtaganden som gjorts. 

Här väljer vi emellertid att tolka energiskatten som ett styrmedel för att internalisera 

andra externaliteter än de som kan förknippas med växthusgaser, dvs. de externa 

effekter som behandlades i föregående avsnitt. Det är av stor betydelse att framhålla att 

dessa tolkningar inte representerar alternativ utan snarare ska ses som kompletterande. 

Skälet är att samtidigt som skatten ger upphov till skatteintäkter så kommer den också 

att förändra priset på drivmedel och därmed skapa incitament för branschen att anpassa 

sitt agerande om och när skatteuttaget förändras. 

Nivåerna på respektive skatt framgår av tabell 5. Drivmedelsskatten innebär en mer-

kostnad för trafikanterna som står i direkt proportion till den mängd bränsle som 

förbrukas. Skatten varierar inte över tiden eller dygnet och man betalar lika mycket 

oberoende av var man kör. Den trängselskatt som införts i Stockholm, och som är på 

                                                 
4
 Samtidigt som CO2-skatten infördes justerades energiskatten ner, vilket innebär att det inte är 

självklart att dessa komponenter verkligen kan särbehandlas. I stället väljer man ofta att se dessa olika 
komponenter av drivmedelsskatten som en helhet. Denna komplikation har emellertid begränsad 
betydelse för de resonemang som förs här. 
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väg att införas i Göteborg, är exempel på hur man med större precision kan ta betalt 

beroende på när och var trafiken genomförs. 

Tabell 5 Skatt på bensin och diesel, 2011 års skattesats, kronor per liter (Skatteverket). 

Drivmedel Energiskatt Koldioxidskatt Totalt 

Bensin, miljöklass 1 3,06 2,44 5,50 

Diesel, miljöklass 1 1,524 3,017 4,54 

Naturgas 0 1,581 1,581 

 

Man kan notera att trängselskatten i Stockholm av administrativa skäl enbart betalas av 

svenskregistrerade fordon. En konsekvens av detta är att svenska och utländska lastbilar 

konkurrerar under olika villkor. Detta kan i förlängningen ha konsekvenserna inte bara 

för svenska åkeriers konkurrensförmåga utan också för möjligheten att med förändrade 

styrmedel påverka den tunga trafiken i önskvärd riktning. Problemet blir uppenbarligen 

större ju större omfattningen av utländska fordon blir i Sverige. 

Den årliga skatten på fordonsinnehav är inte ett styrmedel för att påverka trafikanternas 

agerande i vardagssituationer, det vill säga hur mycket man ska köra. Eftersom fordons-

skatten differentieras efter fordonens miljö- och säkerhetsegenskaper kommer den 

emellertid att få konsekvenser för hur fordonsflottan ser ut. De olika styrmedlen 

interagerar således, (Mandell S. , 2009). Kunskaperna om hur man kan använda 

kombinationen av fasta och rörliga avgifter på trafiken för att påverka beteenden är 

ännu inte fullständig. 

Förutom det skatteuttag som redovisas i tabell 5 måste svenska företag betala en väg-

avgift kallad Eurovignette. (I Sverige har emellertid avgiften bakats in i den årliga 

fordonsskatten.) Utländska företag som utnyttjar huvudvägnätet i Sverige kan betala 

vägavgiften per dag, vecka, månad eller år, (Vierth, I.; Odolinski, K., 2010). 

Fram till dess att Sverige blev medlem i EU togs det också ut en kilometerskatt på tunga 

fordon. Den var utformad på ett sådant sätt att skatten växte med fordonsvikten per axel. 

Detta gjorde det möjligt att hantera det proportionellt större slitage som tyngre fordon 

ger upphov till och som beskrevs ovan. Ett eventuellt återinförande av kilometerskatten 

skulle kunna baseras på en teknologi med GPS-identifiering som plattform, något som 

skulle göra det möjligt att också ta olika mycket betalt beroende på var fordonet fram-

förs. Motsvarande system har införts i sex länder i Europa, ('European Commission, 

2012). 

I järnvägssektorn betalar tågoperatörerna banavgifter för att använda järnvägsnätet. 

Tabell 6 visar avgiftsuttaget 2012. Avgifterna varierar bland annat beroende på vikten 

av en vagn och ett tåg. Exempelvis betalar ett fullastat godståg väsentligt mycket mer än 

ett resandetåg, och det är på detta sätt möjligt att hantera det faktum att olika tåg sliter 

olika mycket på infrastrukturen. 

En andra del av systemet består av avgifter per tågkilometer som alltså tas ut oberoende 

på vilken typ av tåg som används och oavsett tågens längd. En tredje avgiftskomponent 

tas ut per liter diesel som förbrukas, en avgift som har samma egenskaper som väg-

sektorns drivmedelsskatter. 
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Utöver de avgifter som redovisas i tabell 6 betalas även en passageavgift för person- och 

godstrafik som passerar Stockholm, Göteborg och Malmö helgfria vardagar mellan kl. 

07.00 – 09.00 respektive 16.00 – 18.00. Dessutom tas en tåglägesavgift ut för att 

utnyttja olika delar av järnvägsnätet. Den höga nivån avser storstadsområden samt 

större sammanhängande stråk. Mellannivå är övrig viktig gods- eller resandetrafik där 

målen för driftsäkerhet är höga medan avgifter på basnivå består av banor med ringa 

trafik. Godstrafiken betalar en särskild avgift varje gång man passerar Öresundsbron. 

De tre senaste kategorierna av banavgifter visar hur man i järnvägssektorn har stora 

möjligheter att differentiera avgiftsuttaget i tid och rum. Huvuddelen av den trafik som 

ska genomföras beslutas i den årliga tidtabellen. Inför avgång från ursprungsstation 

måste dessutom varje tåg registrera vikt, dragkraft, antal vagnar och färdtjänst. Detta 

gör det förhållandevis enkelt att differentiera avgiftsuttaget med en mycket stor 

precision. Differentieringar av avgifter enligt detta upplägg har inte några direkta 

konsekvenser för energiförbrukningen. Däremot kan järnvägsoperatörernas val av 

körväg påverkas, dvs. man kan välja att låta tåget gå en annan sträcka än vad som 

ursprungligen var avsikten. Detta kan i sin tur ha konsekvenser för energiförbrukningen. 

Tabell 6 Banavgifter år 2012. Från järnvägsnätsbeskrivning på Trafikverkets hemsida. 

Avgift Uttagsenhet* 
Kr år 
2012 

Spåravgift BTK 0,0036 

Särskild avgift persontrafik BTK 0,0090 

Olycksavgift TKM 0,81 

Emissionsavgift dieseldrivna lok, bas Liter 0,92 

Tåglägesavgift låg TKM 0,20 

Tåglägesavgift mellan TKM 0,40 

Tåglägesavgift hög TKM 1,70 

Passageavgift högtrafik storstäder Passage 175 

Passageavgift Öresundsbron godstrafik Passage 2325 

* BTK – bruttotonkilometer, TKM - tågkilometer 

 

Jämfört med övriga trafikslag kännetecknas järnvägstransporter av problem med till-

förlitlighet. Detta hänger inte direkt samman med avgiftsuttaget, men det system med 

kvalitetsavgifter som infördes i och med ingången av 2012 kommer i olika utsträckning 

att kunna innebära att incitamenten för att hålla tidtabellen förstärks. Skälet är att i den 

utsträckning banhållare eller järnvägsföretag förorsakar förseningar för andra så kan 

man komma att få betala en (hittills låg) avgift för detta. 

Tillförlitlighetsproblemen får konsekvenser för företagens resursförbrukning i allmänhet 

och för energiförbrukningen i synnerhet. Exempelvis var COOP: s tåg som går fem 

dagar i veckan mellan Skåne och centrallagret i Mälardalen under 2011 i 26 fall mer än 

en timme försenade i norrgående riktning och i 39 fall i sydgående riktning. För att 

begränsa risken för stora förseningar använder COOP trailers med högre dödvikt än 
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nödvändigt men som vid förseningar kan lyftas över till lastbil (Vierth, I, 2012(b)). 

Exemplet visar att en mycket speciell typ av externa effekter fått som konsekvens att 

företaget har valt en ur ett energiperspektiv mer kostsam lösning. 

Inom sjöfartssektorn finansieras Sjöfartsverkets verksamhet med farleds- och lots-

avgifter, och intäkterna från dessa täckte år 2008 90 procent av verksamhetens 

kostnader. Farledsavgiften differentieras med avseende på ett fartygs last och storlek, 

men varierar inte beroende på om man passerar genom en lång eller kort farled. 

All bunkerolja som används inom nationell och internationell sjöfart är för närvarande 

befriad från energiskatt och är inte heller föremål för utsläppshandel. Utsläppen från den 

inhemska sjöfarten ingår dock i det nationella ansvaret för den icke-handlande sektorn. 

EU har emellertid uttalat sin avsikt att agera unilateralt om sjöfartens internationella 

organisation (IMO) inte på eget bevåg fattar beslut om ekonomiska styrmedel för att 

minska utsläppen av växthusgaser. Med tanke på att många rederier minskade fartygens 

hastigheter (slow steaming) för att minska energiförbrukningen och kostnaderna till 

följd av ökade råolje- och bunkerpriser pekar det på att företagen är priskänsliga, 

(Stefenson, Per, 2012). 

 

4.2 Administrativa styrmedel 

Inom transportsektorn används en stor mängd administrativa styrmedel. Dessa har till 

uppgift att begränsa marknadsaktörernas handlingsfrihet därför att man inte tror att 

tillräckliga hänsyn annars kommer att tas till exempel säkerhet- och miljöaspekter. 

Eftersom många av dessa regler och bestämmelser blivit en del av människors vardag 

”syns” de inte alltid i en diskussion kring styrmedel för att hantera marknads-

mekanismens imperfektioner.  

Exempelvis innebär högertrafiken att alla fordon framförs på samma sida av vägen. På 

så sätt elimineras risken för att trafikanter kör där man för tillfället upplever det som 

mest tilltalande vilket bidrar till färre olyckor och innebär att vägens kapacitet kan 

utnyttjas bättre. Andra exempel är emissionskraven (EURO-klasser) för lastbilar, 

svavel- och kvävekraven för marint bränsle, bestämmelser om kör- och vilotider, max-

laster, lastsäkring med mer. som tillämpas med syfte att begränsa risken för, och 

konsekvenserna av olyckor. Det finns också ett mycket omfattande regelverk som styr 

utformningen av både fordon, lastbärare (standards för lastbärare underlättar genom-

förandet av intermodala transporter) och infrastruktur. 

Det mesta talar för att energiförbrukningen per tonkilometer blir mindre ju större fordon 

som används (Haraldsson, M; Jonsson, L; Karlsson, R; Vierth, I; Yahya, M-R; Ögren, 

M, 2012). De regler som begränsar lastbilarnas maximala storlek innebär därför en 

större förbrukning av drivmedel än i frånvaro av sådana bestämmelser. Också gods-

tågens elförbrukning påverkas av bestämmelser om vikt och maximal tåglängd, något 

som studeras i det så kallade ELVIS-projektet (VTI; Linköpings universitet; 

Trafikverket; Skogsindustrierna; Stora Enso Logistics; Stora Enso Skog; Scandfibre 

Logistics; SCA Transportforest; SCA Skog, 2011). Många bestämmelser av denna art 

motiveras emellertid av de investeringar i ny infrastruktur (åtgärder för att öka 

bärigheten hos infrastrukturen, byggandet av längre mötespår, mm.) som skulle krävas 

om det blev möjligt att öka totalvikten. Också kostnaderna för löpande underhåll av 

infrastrukturen skulle öka om viktbegränsningarna togs bort. 
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4.3 Generella överväganden vid val av styrmedel 

En betydelsefull principiell skillnad mellan ekonomiska och administrativa styrmedel 

ligger i precisionen. Administrativa styrmedel kan utformas för att nå ett visst givet 

utfall, men det är svårt att veta vilka kostnader detta innebär för de företag som drabbas. 

Skatter och avgifter har till en del motsatta egenskaper. Utgångspunkten är att nivån på 

det ekonomiska styrmedlet påverkar människors beteende men man vet inte på förhand 

precis hur mycket, vilka individer eller företag som påverkas och inte heller hur man 

kommer att ändra sitt konsumtionsmönster.  

Administrativa styrmedel är därmed särskilt betydelsefulla i situationer då man vill vara 

mera säker på att en specifik effekt uppnås. Fördelen med ekonomiska styrmedel är i 

stället att de förändringar som eftersträvas kommer att genomföras av dem som har 

lättast att anpassa sitt agerande. Detta är också grunden för argumentet att ekonomiska 

styrmedel är det tillvägagångssätt som innebär att eftersträvade effekter uppnås till lägst 

kostnad, något vi återkommer till i avsnitt 6. 

De styrmedel som ska internalisera olika typer av externa effekter har inte utformats för 

att påverka energianvändningen i transportbranschen. Som vi redan varit inne på kan 

dock styrmedlen, också utan denna avsikt, få stora konsekvenser för energianvänd-

ningen. Vi har också sett exempel på att de olika styrmedlen kan motverka varandra. 

Exempelvis kan trängselskatter innebära en ökning av energiförbrukningen till följd av 

att fordon kör andra och längre sträckor för att undvika avgiften. Många alternativa 

bränslen har ett lägre energiinnehåll än fossila bränslen, och i den utsträckning styr-

medlen innebär en övergång till alternativa bränslen kommer också energiförbrukningen 

att öka. 

 

4.4 Val av styrmedel för att hantera klimatproblem 

Sveriges nationella utsläppsmål för CO2 kan ses som ett administrativt styrmedel. Man 

kan åtminstone hypotetiskt tänka sig att använda den typen av regleringar även på lägre 

nivå. Till exempel skulle staten kunna ålägga varje aktör i Sverige ett individuellt 

utsläppstak. Under förutsättning att summan av de individuella utsläppstaken är korrekt 

satt, och givet att sanktionerna för brott mot maxutsläppen är tillräckligt höga skulle 

detta leda till att Sverige uppnår sitt utsläppsmål. 

Men det är samtidigt önskvärt att uppnå ett uppsatt mål till en så låg kostnad som 

möjligt, det vill säga att nå kostnadseffektivitet. Problemet i detta sammanhang är att 

administrativa styrmedel förutsätter att beslutsfattaren har enorma mängder information 

till sitt förfogande för att lyckas nå den nivå på utsläppen som eftersträvas. 

Med detta i åtanke är det utifrån två observationer lätt att argumentera för ett tämligen 

enkelt prissystem för att hantera utsläpp av klimatgaser. För det första finns för 

närvarande inget ekonomiskt försvarbart sätt att ”rena” utsläpp av CO2. Således är det 

enkelt att räkna fram utsläppens storlek om man vet hur mycket fossilt bränsle och av 

vilken typ som förbrukas. Förbränning av en liter diesel av normal kvalitet resulterar 

exempelvis i att ungefär 2,5 kg CO2 släpps ut i atmosfären. 

En andra viktig observation är att det inte spelar någon roll för klimatet var, eller från 

vilken källa utsläppen sker. Så länge vi håller oss till lite kortare sikt, spelar det heller 

ingen roll när utsläppen sker. Detta förenklar utformningen av styrmedel för att minska 

utsläppen avsevärt jämför med utsläpp av exempelvis svavel eller partiklar där skadans 

storlek är beroende på utsläppets lokalisering. 
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Med stöd av detta resonemang är det uppenbart att en skatt på bränsle baserat på dess 

kolinnehåll blir ett enkelt sätt att internalisera de samhällsekonomiska kostnaderna 

förknippade med CO2-utsläpp. En sådan skatt är också önskvärd ur ett kostnadseffektivt 

perspektiv. Ett villkor för kostnadseffektivitet under här givna omständigheter är 

nämligen att marginalkostnaden för utsläppsminskning måste vara lika stor för alla 

utsläppare. En generell och uniform skatt per ton utsläpp får som resultat att alla som 

använder bränslet kommer minska sina utsläpp precis till den nivå då marginal-

kostnaden är lika med skatten. 

En (heltäckande) utsläppsskatt leder därför till en kostnadseffektiv fördelning av 

bördorna för att nå det utsläppsmål som ställts upp. På motsvarande sätt kommer ett 

system för handel med utsläppsrätter att resultera i ett pris på utsläpp och varje 

utsläppare kommer minska sina utsläpp så att deras marginalkostnad för utsläpps-

minskningar är lika med detta pris. Igen, en kostnadseffektiv fördelning av bördorna för 

att nå ett givet utsläppsmål. 

Slutsatsen blir att ekonomiska styrmedel är överlägsna administrativa regleringar vad 

gäller att reglera CO2-utsläpp
5
. Detta följer främst av att de ekonomiska styrmedlen 

decentraliserar beslutsfattandet, till exempel om hur man kan förändra produktions-

processen, till den eller de som har bäst kunskap för att fatta sådana beslut. Ekonomiska 

styrmedel är sålunda särskilt användbara då det råder asymmetrisk information, i det här 

fallet om tillgänglig teknologi etc. mellan de som ska regleras (t.ex. företag) och de som 

har rätt att införa en reglering (till exempel staten).  

Eftersom det är utsläppen som sådana som förorsakar skadan är det också uppenbart att 

styrmedlet att så långt som möjligt bör knytas till utsläppen. I CO2-fallet är detta enkelt. 

Till följd av att det inte finns något sätt att rena CO2-utsläpp, åtminstone inte inom 

transportsektorn, är det enkelt att räkna ut hur mycket utsläpp som sker via mängden 

bränsle som används. Det är därför uppenbart bättre att hantera CO2-utsläpp via en skatt 

på bränsle än via en kilometerskatt eller – ännu värre med avseende på önskemålet om 

att påverka beteende – en fordonsskatt. 

Diskussionen innebär så här långt att det saknas motiv för att införa fler styrmedel än en 

CO2-skatt som är lika för samtliga utsläppare eller ett system med utsläppsrättshandel 

där samtliga utsläppare medverkar. Med detta konstaterande i bakhuvudet är det 

intressant att studera hur det ser ut i till exempel Sverige. En första observation är att vi 

varken har en heltäckande utsläppsskatt eller ett heltäckande system för handel med 

utsläppsrätter. Istället har vi lite av båda i form av en energiintensiv industri som 

handlar med utsläppsrätter medan utsläpp inom bland annat transportsektorn hanteras 

med utsläppsskatter. 

Den svenska politiken innehåller emellertid ytterligare ett antal styrmedel som 

motiveras utifrån klimatargument. I transportsektorn finns exempelvis investeringsstöd 

(till exempel LIP och dess efterföljare KLIMP, som bland annat har använts för att 

subventionera cykelvägar och biogasanläggningar), en miljöbilspremie som 

subventionerar inköp av till exempel etanolbilar, differentierad fordonsskatt som är 

lägre för bilar med lägre CO2-utsläpp etc. Det finns också diskussioner om att 

                                                 
5
 I praktiken finns ofta en kombination av administrativa och ekonomiska styrmedel. Konsekvensen av 

detta varierar från fall till fall, men det ter sig inte ovanligt att den optimala nivån på det ekonomiska 
styrmedlet kan vara lägre om det finns administrativa styrmedel på plats. Denna observation leder inte 
generellt till en slutsats att administrativa styrmedel nödvändigtvis är önskvärda. 
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eventuellt införa ytterligare styrmedel som helt eller delvis motiveras utifrån klimat-

argument, till exempel i form av en kilometerskatt. Även järnvägsinvesteringar ses 

stundtals som ett tillvägagångssätt för att minska utsläppen av klimatgaser. 

Under de förutsättningar som skisserats ovan kommer emellertid dessa ytterligare 

instrument inte att bidra till en minskad klimatpåverkan. Skälet är att de totala utsläppen 

är givna av internationella överenskommelser. Inte heller kommer sådana instrument att 

minska kostnaderna för att nå målnivåerna. I själva verket kan det vara tvärt om. 

Ytterligare instrument, till exempel riktade mot en specifik sektor som transportsektorn, 

skapar skillnader i marginalkostnaden för utsläppsminskningar mellan sektorer. Detta 

gör att de totala kostnaderna stiger, samtidigt som den övergripande klimatpolitiken 

resulterar i att de totala utsläppen inte minskar. 

Hur kan man då förklara denna uppsjö av styrmedel? Det mest tilltalande motivet är att 

det också finns andra marknadsmisslyckanden än den negativa externaliteten. Det är 

endast i undantagsfall man kan ”slå två flugor i en smäll”. I stället kan varje marknads-

misslyckande tarva ytterligare styrning. 

Om man inte bara är intresserad av att nå ett givet CO2-utsläppsmål till lägsta kostnad 

utan också försöker påverka exempelvis teknikutvecklingen (ett område där kunskapens 

egenskap som kollektiv vara generellt leder till för lite insatser på forskning och 

utveckling) så kan en CO2-skatt bidra till en sådan utveckling. Skälet är att om den 

framtida kostnaden för utsläpp, som en följd av höga skatter, bedöms vara hög så finns 

det en större potentiell vinst av att utveckla utsläppssnåla teknologier.  

Det är däremot mindre sannolikt att en CO2-skatt på ett optimalt sätt internaliserar 

CO2-utsläppen samtidigt som skatten övervinner de tidigare påtalade marknads-

misslyckanden som finns på teknikutvecklingsområdet. En mera rimlig tolkning är att 

skatten måste kompletteras med något annat styrmedel som är mer träffsäkert. Sådana 

styrmedel finns ofta redan. På teknikutvecklingsområdet så är patentlagstiftning ett 

sådant styrmedel och ett annat är att använda offentliga medel för att finansiera 

forskningen. 
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5 Internaliseringsgrad och marknadens effektivitet 

Kvoten mellan det pris som tas ut och aktivitetens samhällsekonomiska marginal-

kostnad – den så kallade internaliseringsgraden – brukar användas för att belysa de 

behov som kan finnas av att förändra avgiftsuttaget i olika delar av transportsektorn. 

Om kvoten är mindre än ett fås en indikation på att det kan finnas skäl att höja avgifts-

uttaget. Det omvända gäller för värden högre än ett. 

I tabell 7 har de externa kostnaderna för vägtrafik räknats om till en genomsnittlig 

kostnad per fordonskilometer som jämförs med skatteuttaget per fordonskilometer. 

Omräkningen till ett genomsnitt innebär inte att man borde ta ut en genomsnittlig avgift 

utan har enbart ett pedagogiskt syfte. I själva verket är avgiftsdifferentieringar efter 

faktiska marginalkostnader en central del av prissättningspolitiken. 

Tabell 7 Genomsnittlig marginalkostnad och skatt för vägtrafik i tätort och landsbygd 
för Europavägar, riksvägar och primära länsvägar. Kr per fordonskm. 

 Personbil Lastbil utan släp Lastbil med släp 

Olyckor 0,162 0,373 0,369 

Infrastruktur  0,016 0,152 0,348 

Buller 0,086 0,428 0,962 - 1,767 

Luft och CO2 0,253 1,160 1,896 

Total marginalkostnad 0,516 2,113 3,576 - 4,831 

Skatt 0,442 1,044 1,861 

Internaliseringsgrad 0,86 0,49 0,52 - 0,42 

 

Av tabellen framgår att personbilstrafiken i runda tal tycks betala för sina samhälls-

ekonomiska marginalkostnader. Samma slutsats har dragits också i andra, liknande 

jämförelser. Samtidigt visar tabellen att avgifterna på den tunga trafiken åtminstone 

skulle behöva fördubblas för att motsvara de samhällsekonomiska marginalkostnader 

man förorsakar.
6
  

Tabell 8 sammanfattar internaliseringsgraden i järnvägstrafiken. Man bör notera att 

jämförelsen avser de avgifter som tas ut år 2012, det vill säga hänsyn har tagits till de 

höjningar som nyligen gjorts av banavgifterna, samtidigt som kostnadsskattningarna har 

ett par år på nacken.  

Godstrafikens internaliseringsgrad är uppenbarligen låg. Avsaknaden av beräkningar av 

trängselkostnader kan vara av mindre betydelse för godstrafiken. I situationer där gods-

tåg utnyttjar hårt belastade delar av järnvägsnätet kan man också tänka sig att redan 

begränsade ökningar av kostnaderna för att utnyttja sådan strategisk kapacitet snabbt 

skulle kunna resultera i väsentliga omläggningar av trafikuppläggen. 

                                                 
6
 (Kågeson, 2011) menar emellertid att den långväga tunga vägtrafiken på Europavägar med mera. (som 

konkurrerar med järnväg och sjöfart) i stort sett betalar sina externa kostnader. En sådan särredovisning 
av kostnaderna döljs av det genomsnitt som här redovisas. 
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Medan frågan om kostnadsinternalisering inom flyget är av marginell betydelse för 

godstransportsektorn är konkurrensytorna större vad gäller sjötransporter. Som tidigare 

noterats omfattas inte sjöfarten i nuläget av något system för hantering av CO2-utsläpp. 

Det ter sig inte osannolikt att sjöfarten i en eller annan form kommer att tvingas in i EU-

ETS, eller motsvarande typ av handelssystem, på motsvarande sett som redan skett för 

flygets utsläpp. 

Som redan framhållits har beslut redan fattats om högt ställda krav på utsläpp av 

exempelvis svavel. Sammantaget kommer detta att höja kostnaderna för kustsjöfart 

avsevärt, och därmed också förutsättningarna för sjöfartsnäringen att konkurrera med 

lastbils- och järnvägstrafik. Med tanke på att dagens farledsavgifter inte avspeglar några 

samhällsekonomiska marginalkostnader och att trafikslagen behandlas olika på det 

sättet att sjöfartens infrastruktur är avgiftsfinansierad medan vägar och järnvägar 

finansieras via statsanslag, menar Kågesson (2011) att man borde ta bort farleds-

avgifterna eller reducera den kraftigt. Detta skulle kunna skapa möjligheter att föra över 

transporter från övriga transportslag, något som – allt annat lika – skulle kunna bidra till 

en förbättrad energieffektivitet.  

Tabell 8 Järnvägstrafik; totala marginalkostnader och banavgifter, avgifter prisnivå 
2012, marginalkostnader 2010. Senaste beräkning. 

 

Totala kostnader och 

avgifter, miljoner kronor 
Genomsnitt, kr per tågkm 

Persontåg Godståg Persontåg Godståg 

Olyckor 108 85 1,04 1,29 

Infrastruktur (DoUoR) 487 1263 4,66 19,03 

Buller 233 386 2,23 5,81 

Luft och CO2 20 119 0,19 1,80 

Trängsel + + + + 

Total marginalkostnad 848 1854 8,11 27,93 

Total banavgift 540 532 5,16 8,02 

Internaliseringsgrad 0,64 0,29   

 

Ovanstående resonemang är principiellt intressanta, inte minst för att illustrera hur olika 

system för avgiftsuttag påverkar kostnader och den relativa konkurrenskraften hos olika 

färdmedel. Kunskapsunderlaget i övrigt är emellertid ännu inte tillräckligt för att dra 

några säkra slutsatser om en lämplig inriktning av avgiftsuttaget på detta område. 

Huvudbudskapet av denna genomgång är att tung trafik både på väg och på järnväg i 

genomsnitt är underbeskattad. Detta betyder att omfattningen av godstransportarbetet 

här högre än vad som skulle vara fallet om kostnaderna fullt ut internaliserades. Som en 
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konsekvens är också energiförbrukningen allt för omfattande: Samhället har inte lyckats 

skapa en lämplig omfattning på den tunga trafiken. 

Man bör dock komma ihåg att detta gäller för genomsnittsvärden som kan variera 

mycket med hänsyn till vägtyp, bebyggelsemiljö med mera. (Kågeson, 2011) visar 

bland annat att internaliseringsgraden för tunga vägtransporter är mycket högre för 

långväga transporter än för lokala transporter i städer. VTI (Anna Mellin, Åsa Wikberg, 

Inge Vierth) genomför för närvarande ett projekt på uppdrag av Trafikanalys 

(Trafikanalys, 2012(b)) som ska belysa hur marginalkostnader och internaliserande 

avgifter/skatter skiljer sig åt inom länder och över Europa för godstransporter. Också 

betydelsen av fordonens registreringsstat för internaliseringsgraden kommer att 

hanteras. 

De resonemang som förts pekar på relativa storleksordningar och antyder ett behov av 

förhållandevis stora förändringar – dvs. höjningar – av avgiftsuttaget. Konsekvenserna 

av sådana förändringar för färdmedelsval är emellertid inte möjliga att avgöra på 

grundval av dessa resonemang. Beroende på hur priskänsliga de slutliga kunderna är, 

och beroende på vilka möjligheter som finns att på olika sätt förändra verksamhetens 

uppläggning, kan effekterna bli allt från mycket begränsade till tämligen omfattande. 

För att komma längre i sådana överväganden krävs mera grundläggande modellanalyser 

än vad om ryms i denna rapport. 

Den övergripande slutsatsen är emellertid tydlig: För att åstadkomma en samhälls-

ekonomiskt effektiv användning av tillgänglig infrastruktur krävs betydande höjningar 

av skatten på de drivmedel som används av tunga vägfordon alternativt att man inför en 

skatt på distans-vikt-geografi. Dessutom behövs en höjning av dagens banavgifter. Till 

följd av att dessa avgifter är otillräckligt höga kommer också energianvändningen i 

transportsektorn att vara för hög. 

Låt oss nu avgränsa analysen till transportsektorns CO2-utsläpp. Det finns ett stort antal 

vetenskapliga rapporter som försöker fastställa (den globala) marginalkostnaden av 

CO2-utsläpp. Detta är en tekniskt avancerad övning som har resulterat i en mycket stor 

spridning i estimaten. 

Ur en transportpolitisk synvinkel är dock dessa estimat av begränsad betydelse. Skälet 

är att det utsläppsvärde som ligger till grund för att fastställa nivån på CO2-skatten 

liksom för att genomföra investeringskalkyler i transportsektorn, måste härledas från 

den existerande och i framtiden förväntade politiken kring dessa frågor. Den framtida 

politiken utgår delvis från den klimatrelaterade forskning som finns tillgänglig i en 

tvåstegsprocess. Det första steget innebär att politikerna tar del av befintlig kunskap och 

utifrån detta utformar en politik. I steg två skapar denna politik ett skuggpris och detta 

är vad som ska återspeglas i transportpolitiken och de styrmedel som används där. Även 

om det fanns ett bra estimat att tillgå på den globala marginalkostnaden för CO2-

utsläpp, så skulle det leda fel att använda den siffran om den skiljer sig från skuggpriset 

eftersom det övergripande klimatmålet (som sätter skuggpriset) då inte skulle vara i 

linje med politiken i de underliggande sektorerna (till exempel transportsektorn), se 

(Angelov, Mandell, & Hansen, 2010). 

Det är viktigt att framhålla att CO2-skatten på drivmedel i nuläget vida överstiger det 

pris som den energiintensiva industrin betalar genom handeln med utsläppsrätter. I den 

utsträckning skatten på CO2 enbart syftar till att internalisera kostnaderna för utsläpp av 

CO2, det vill säga om den inte har till avsikt att internalisera andra externa effekter eller 

är fiskalt motiverad, så är den för hög ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv. Mandell 

(2011) visar emellertid att det kan finnas vissa rationella motiv för sådana skillnader.  
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Vår huvudslutsats är emellertid att – trots detta – den totala internaliseringen totalt sett 

är för låg. En konsekvens är att den totala transportmängden blir för hög vilket i sin tur 

gör att CO2-utsläppen från transportsektorn blir större än vad som är samhälls-

ekonomiskt motiverat. 
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6 Kombinationen externa effekter, marknadsmakt och 
asymmetrisk information 

Vi har konstaterat att en skatt på bränsle i förhållande till dess kolinnehåll är ett enkelt 

sätt att internalisera de samhällsekonomiska kostnaderna förknippade med CO2-utsläpp. 

Ett uppenbart bekymmer är att fastställa hur stora klimatgasernas samhällsekonomiska 

kostnader är och därmed också att fastställa en lämplig nivå på den skatt som tas ut. Det 

finns en omfattande diskussion kring denna fråga, i Sverige bland annat i Mandell 

(2011), Angelov et.al. (2010) eller Carlén och Mandell (2012). Svaret är tyvärr långt 

ifrån trivialt. Frågan om ett relevant pris på utsläpp av klimatgaser är också en del-

mängd av den större fråga som nu behandlats i tre avsnitt, nämligen vad som är en 

lämplig beskattning av den tunga trafikens generella externa effekter. 

För att också kunna behandla de tänkbara konsekvenserna av övriga (tänkbara) 

marknadsimperfektioner, dvs. marknadsmakt och asymmetrisk information, kommer vi 

att laborera med ett djärvt antagande: Vi känner det korrekta värdet på de samhälls-

ekonomiska kostnader som uppstår då ett ytterligare ett kilo CO2 släpps ut i atmosfären 

liksom de övriga samhällekonomiska kostnader som den tunga trafiken ger upphov till. 

Med detta antagande som utgångspunkt behandlas i detta avsnitt följande fråga: Om 

bränslepriset avspeglar samtliga samhällsekonomiska kostnader som trafiken ger 

upphov till, finns det då skäl att tro att branschen skulle styra användningen av 

transporter och därmed dess energiförbrukning till en effektiv nivå?  

Frågan är i så fall vilka marknadsmisslyckanden det kan tänkas röra sig om. Här 

behandlas de två kandidater till marknadsmisslyckanden som identifierades redan 

inledningsvis, nämligen marknadsmakt (avsnitt 6.1) respektive informations-

asymmetrier (6.2). 

 

6.1 Marknadsmakt 

Låt oss börja med att diskutera (den eventuella förekomsten av) marknadsmakt med 

utgångspunkt från det enklaste läroboksexemplet på hur en monopolist agerar. För att 

maximera vinsten kommer monopolisten att producera upp till en punkt då intäkten av 

att producera och sälja ytterligare en enhet är lika stor som kostnaden av att producera 

den enheten; marginalintäkten (MI) är lika med marginalkostnaden (MK); se figur 1.  

Ett sådant agerande är problematiskt från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Av figuren 

framgår att monopolisten producerar qm enheter eftersom MC är lika med MI vid denna 

kvantitet. Produktionen säljs till ett styckpris på pm. Det finns dock en icke tillfredsställd 

efterfråga som i figuren representeras av avståndet mellan qm och q*. I detta intervall 

finns det kunder som är villiga att betala mer för dessa enheter än vad det kostar att 

tillhandahålla dem. Detta framgår av att efterfrågan, E, i detta intervall är högre än 

marginalkostnaden, MC. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv borde därför q* enheter 

tillverkas. Eftersom så inte sker uppstår en effektivitetsförlust. 

Låt oss nu öka komplexiteten genom att också utgå från att produktionen ger upphov till 

negativa externa effekter. I figur 2 fångas detta av samhällets marginalkostnad (SMC). 

SMC ligger över MC och skillnaden mellan dessa är den monetära skadan av 

externaliteterna. Den samhällsekonomiskt optimala kvantiteten är då qs*. 

Införs en skatt som är lika stor som skadan kommer monopolistens företagsekonomiska 

kostnader också att innefatta de kostnader utsläppen förorsakar samhället. Figur 2 visar 
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att monopolisten kommer att hålla nere sin produktion för att därmed kunna hålla uppe 

priset. Den vinstmaximerande kvantiteten ges nu av Qm där MI är lika med SMC. 

 

 

Figur 1 Monopolistens kvantitetsval (qm) och pris (pm) jämfört med socialt optimal 
kvantitet (q*) 

 

 

Figur 2Monopolistens val givet en internaliserande skatt. 
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Genom att införa en utsläppsskatt som motsvarar skadan av utsläppet förmås alltså 

monopolisten att ta hänsyn till den (tidigare) externa effekten. Skatten uppnår det som 

framstår som önskvärt, det vill säga. att minska produktionen och därmed omfattningen 

av externaliteterna. Men eftersom monopolisten redan tidigare hållit tillbaka sin produk-

tion innebär den korrigerande skatten i själva verket att situationen från samhällets 

perspektiv blir ännu sämre än utan en sådan skatt
7
. Detta är ett klassiskt exempel på att 

det, när den finns fler problem, inte nödvändigtvis blir bättre om man korrigerar ett av 

dem. 

I den mån (delar av) godstransportmarknaden eller präglas av dålig konkurrens antyder 

detta resonemang att ekonomiska styrmedel för att hantera en negativ extern effekt 

riskerar att ytterligare spä på de samhällsekonomiska problem som följer av 

marknadsmakt. Problemet är att marknadsmakten kan leda till att transportmängden 

redan innan styrmedlet införs är för låg ur ett effektivitetsperspektiv. Efter ett införande 

av ett ekonomiskt styrmedel blir mängden ännu lägre. 

En annan iakttagelse är relaterad till hur kraftfull monopolistens respons på styrmedlet 

är. Om vi, lite vårdslöst, antar att MC i figur 1 och 2 är den aggregerade utbuds-

funktionen hos en transportmarknad i perfekt konkurrens och att SMC är utbuds-

funktionen givet en korrigerande skatt så skulle marknaden minska sin utbjudna 

kvantitet från q* till qs* som en följd av att skatten infördes. Jämförs detta med hur 

monopolisten reagerar, genom att sänka från qm till Qm, så ses lätt att monoplistens 

respons är mindre (hälften så stor som figur 2 är ritad). En oväntat liten respons på till 

exempel CO2-skatten från transportsektorns sida skulle, ceteris paribus, således kunna 

vara en konsekvens av otillräcklig konkurrens i sektorn.
8
 

En omständighet som ytterligare kan förstärka dessa effekter är om det i branschen finns 

en kedja av aktörer där var och en har marknadsmakt. Det som skapar effektivitets-

förlusten är, som vi såg ovan, att priset sätts över marginalkostnaden. Eftersom många 

varor och tjänster utgör insatsvaror i andra aktörers produktion så kan detta resultera i 

en kedja där aktörer nedströms lägger på ett pristillägg på en marginalkostnad som i sig 

innehåller pristillägg från aktörer tidigare i produktionskedjan. 

I transportsektorn kan en sådan situation inträffa om det finns bristande konkurrens 

både i speditörs- och i utförarledet. Utföraren tar då ut ett pris över sin marginalkostnad. 

Speditören kommer därmed att möta en kostnad som är högre än vad den annars skulle 

vara. På denna kostnad lägger sedan speditören på ytterligare en marginal vilket 

förstärker de problem vi diskuterat ovan. 

En paradoxal slutsats av dessa resonemang är att det kan finnas skäl att ifrågasätta 

användningen av skatter för att hantera externaliteter på en marknad där ett 

kommersiellt företag ensamt har kontroll över situationen. Den mera praktiska frågan är 

emellertid hur stort problemet med marknadsmakt egentligen är. Om det finns två eller 

                                                 
7
 Effektivitetsförlusterna kan mätas som ytor i figur 2. I fallet utan skatt ges effektivitetsförlusten av ytan 

av triangeln som avgränsas av E upptill, SMC nertill, och med en höjd som ges av qS* - qm. I fallet med 
skatt ges den av (den större) ytan mellan E och SMC men med höjden qS* - Qm. 
8
 En svag respons på prisförändringar kan emellertid ha flera förklaringar. Den viktigaste är ofta en 

generellt låg priskänslighet. Detta är i sin tur ett resultat av att det finns få alternativ att tillgå till 
acceptabla kostnader. Företagen låter därför kostnadsökningar slå igenom på det egna resultatet eller – 
vilket sannolikt är mera vanligt – har möjlighet att låta slutkunden bära huvuddelen av 
kostnadsökningen. 
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tre företag på en marknad kan utfallet under vissa omständigheter ligga tämligen nära 

ett monopolfall och under andra omständigheter nära situationen med full konkurrens.  

Det är svårt att i generella termer uttala sig om hur stor avvikelsen är mellan marknads-

utfall och ett samhällsekonomiskt relevant resultat utan att genomföra fördjupade 

analyser av hur företagen faktisk agerar på någon del av marknaden. Syftet med sådana 

fallstudier skulle då vara att fördjupa förståelsen av hur stor marknadsmakt enskilda 

aktörer har, om det finns utrymme för marknadsmakt i flera led av kedjan mellan 

ursprunglig producent och slutkund och hur detta i sin tur kan påverka förutsättningarna 

för att genomföra en effektivitetsskapande politik. 

I praktiken tvingas man ta ställning till dessa svåra avvägningar baserat på den 

principiella beskrivning som nu gjorts. Den rimligaste rekommendationen torde i så fall 

vara att om man tror att ett företag dominerar marknaden så bör denna fråga hanteras i 

särskild ordning. Om man väljer att inte ingripa på detta sätt är en rimlig tolkning att 

Konkurrensverket inte uppfattar att branschen har problem med otillräcklig konkurrens. 

Man bör därför fortsätta med en politik som innebär att alla externaliteter ska prissättas 

på det sätt som behandlats i de tidigare delarna av vår promemoria. 

 

6.2 Informationsbrister och kontrakt 

Den information som både privatpersoner och företag behöver för att fatta beslut om sin 

användning av knappa resurser är alltid ofullständig. Här är vi emellertid intresserade av 

situationer då informationen är asymmetriskt fördelad, det vill säga att olika aktörer vet 

olika saker. Effektivitetsproblemet uppstår om den som systematiskt vet mer än den 

andre skulle kunna utnyttja detta till sin egen fördel och därmed snedvrida resurs-

användningen. 

Godstransporter utförs genom att flera aktörer ingår avtal med varandra. Det enklaste 

fallet inträffar då en transportköpare (avsändaren) vill transportera varor till en kund 

(mottagaren) och skriver ett kontrakt med en transportutförare, det vill säga ett åkeri, en 

järnvägsoperatör eller ett rederi. För att renodla resonemanget tänker vi oss här ett 

enmansåkeri, det vill säga en åkare som själv utför transporten. Om man inför en 

skillnad mellan åkeri och förare kvarstår samma resonemang, men bara i ytterligare ett 

led mellan avsändare och mottagare. 

Åkaren kan påverka sin bränsleförbrukning och därmed de externaliteter som uppstår 

genom sin körstil. Men därutöver finns en serie andra omständigheter som också 

påverkar bränsleförbrukningen men som ligger utanför åkarens kontroll. Väder och 

vind, trängsel etcetera är exempel på detta. Även om åkaren gör sitt bästa för att hålla 

nere bränsleförbrukningen så kan den alltså bli hög på grund av yttre omständigheter.  

Frågan är därför hur ett avtal kan utformas som ger åkaren anledning att hushålla med 

resurserna, i det här fallet bränsleförbrukningen, men som inte utsätter denne för allt för 

stora risker. Ett avtal med en fast ersättning för transportuppdraget mellan A och B 

innebär att åkaren ges anledning att använda en varsam körstil; ju lägre faktisk för-

brukning, desto bättre blir resultatet av uppdraget.  

Men det är inte uppenbart att det är lämpligt att använda ett sådant avtal. Anledningen är 

att åkaren bär risken för att betala för de yttre omständigheter som påverkar förbruk-

ningen. I den mån åkaren inte tycker om att behöva ta risker är det inte heller lämpligt 

låta honom bära hela risken. Istället kan man göra en avvägning mellan behovet av att 

ge incitament att hålla nere förbrukningen och den riskexponering detta innebär.  
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Detta skulle vara fullt möjligt att lösa om det vore möjligt att kontrollera för olyckliga 

yttre omständigheter. Till följd av att situationen på vägen är svår eller åtminstone 

kostsam att löpande registrera är det också svårt att i praktiken införa klausuler som 

kompenserar för yttre omständigheter. Åkaren har kunskap om både körsätt och mer 

eller mindre goda yttre omständigheter, men beställaren har inte motsvarande 

information. Den överenskommelse som skrivs måste utgå från att informationen är 

asymmetrisk fördelad mellan parterna. 

Så länge vinsten av att hålla bränsleförbrukningen nere utgör en liten del av åkarens 

totala vinst ska vi inte förvänta oss att mycket fokus läggs på detta. Om åkaren måste 

göra en avvägning mellan låg bränsleförbrukning och att leverera i tid eller hinna utföra 

en ytterligare transport, så kan alltså det förstnämnda få låg prioritet om det är för-

knippat med små potentiella vinster. Högre bränslepriser kommer, allt annat lika, att 

resultera i en förskjutning av fokus mot betydelsen av hur mycket bränsle som 

förbrukas. 

Ett faktum som, åtminstone på kort sikt, kan motverka detta är att kontrakt ofta 

innehåller en drivmedelsklausul som innebär att ökade bränslekostnader direkt över-

vältras på beställaren. Sådana klausuler innebär i normalfallet att den del av transport-

kostnaden som härrör från bränsleförbrukning räknas upp med ett bränslekostnadsindex. 

På så sätt är det möjligt att skriva långa kontrakt även om bränslepriserna varierar över 

tid. Åkaren behöver då inte gardera sig för den osäkerhet som kan finnas om bränsle-

prisets utveckling. 

Också en indexering av denna art speglar den grundläggande balansgången mellan 

incitament och risk. Utan en indexklausul skulle åkaren exponeras för den risk som 

alltid finns för stigande priser. Den andra sidan av myntet är att man med klausulen tar 

bort incitamenten att minska bränsleförbrukningen som annars skulle följa av en 

prisökning. Så länge som det indexerade avtalet gäller kommer åkaren inte att behöva 

anpassa sin körning till högre bränslepriser. 

Ett konkret exempel på denna problematik ges av statens upphandling av färjetrafiken 

till Gotland. I avtalet mellan staten, numera representerat av Trafikverket, och ett 

kommersiellt företag som utför trafik till och från Gotland, har man i avtalet kontrollerat 

för både priset på bunkerolja och för väder. I den utsträckning rederiet råkar ut för 

särskilt svåra vintrar eller många höststormar så ökar bränsleförbrukningen. Till följd av 

att det är möjligt att registrera väderförhållanden betalas då en särskild ersättning ut. 

Man har därmed tecknat ett avtal som åtminstone i denna del inte ger utföraren några 

som helst incitament att anpassa genomförandet av trafiken till faktiska förhållanden 

och inte heller till att hålla tillbaka drivmedelsförbrukningen. 

Det finns emellertid inga generella slutsatser att dra från diskussionen om utformningen 

av avtal mellan olika parter på marknaden och dess betydelse för energiförbrukningen. 

Somliga avtal ger incitament som innebär att utförarna direkt anpassar sitt agerande till 

yttre omständigheter, exempelvis i form av högre skatt på drivmedel. Andra typer av 

avtal innebär att utförarna inte alls anpassar sig till yttre förhållanden.  

Man måste också konstatera att de olika typer av avtal som nu diskuterats är av 

övergående natur. Varje gång ett nytt avtal om att genomföra transporter ska tecknas 

kommer de förändringar som kan ha inträffat vad gäller användningen av drivmedel, att 

fullt ut slå igenom på förutsättningarna för avtalsskrivningen. När gotlandsavtalet ska 

förnyas 2017 kan exempelvis drivmedelspriserna ha förändrats i en omfattning som 

innebär att man väljer att gå över till LNG eller till något annat drivmedel som ger 

upphov till en minskad mängd externa effekter. De avtal som måste hantera 
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informationsasymmetrier kan därför som mest innebära en tröghet i omställnings-

processen. 

 

6.3 Informationsbrister och delade incitament 

Ett närliggande problem är det som ibland benämns split incentives, här direktöversatt 

till delade incitament. En enkel illustration kan vara förhållandet mellan hyresgäst och 

hyresvärd i en hyresfastighet. Båda kan påverka energiförbrukningen i lägenheten, men 

på olika sätt. Hyresvärden ansvarar för isolering, fönster, kyl och frys etc. Hyresgästen 

väljer vilka apparater – TV, lampor osv – hon ska köpa och om hon släcker lamporna 

när hon lämnar rummet etc.  

Frågan är hur incitament kan skapas så att båda aktörerna gör val som minimerar den 

sammanlagda resursåtgången för att bygga fastigheten och för att utnyttja den för de 

boende. Incitamenten ska således utformas för att skapa samma agerande som då man 

bygger för eget boende. 

Svaret är att detta normalt är svårt i hyresrätter. Ju starkare incitament som skapas för 

den ene aktören, desto mindre anledning har den andre att anpassa sitt agerande till 

förändrade kostnader. I normalfallet betalar hyresgästen all el hon förbrukar. Hon har då 

anledning att ta hänsyn till risken för att el i framtiden kan bli dyrare, exempelvis i 

samband med köpet av en ny TV. Å andra sidan så är energieffektiviteten hos en ny kyl 

eller frys i princip inte intressant när hyresvärden köper dessa. Skälet är att hyresvärden 

inte bär energikostnaden. 
9
 

En likartad situation skulle kunna uppstå även på marknaden för godstransporter. Det 

som driver problemet är två omständigheter. För det första mäts det utfall som vi är 

intresserade av – det vill säga drivmedelsförbrukningen – i en enda dimension. För det 

andra finns det finns flera aktörer som kan påverka ett utfall, men med olika tillväga-

gångssätt. Man kan återgå till det tidigare exemplet med en transportköpare och en 

åkare. Den som köper transporten skulle kunna bidra till lägre bränsleförbrukning 

genom att använda mer effektiva förpackningar som gör produkten mindre och lättare. 

Detta skulle minska bränsleförbrukningen genom att transporterna kan bli lättare, färre 

eller genomföras med mindre fordon.  

På samma sätt som tidigare kan även åkaren påverka bränsleförbrukningen genom sin 

körstil. I båda fallen finns en kostnad förknippad med dessa minskningar, annars skulle 

de rimligen redan ha genomförts. En åkare som bär hela bränslekostnaden kommer att 

ha incitament att ändra sin körstil till en optimal nivå. På motsvarande sätt kommer 

säljaren att effektivisera sina förpackningar till en optimal nivå om hon bär hela bränsle-

kostnaden.  

Uppenbarligen kan inte båda bära hela bränslekostnaden samtidigt. Det bästa de kan 

göra är att försöka skriva ett kontrakt som delar på bränslekostnaderna så att båda får 

tillräckliga incitament att vidta åtgärder. Emellertid resulterar ett sådant kontrakt i att 

åtminstone en av dem kommer att anstränga sig mindre än vad hon skulle gjort om hon 

själv helt burit frukten av dessa ansträngningar. 

                                                 
9
 Som ett kuriosum kan man notera att man som hyresgäst i somliga länder tar med sig kyl, frys och spis 

i samband med flytt. Detta illustrerar hur olika institutionella principer – här normen för 
ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst – har betydelse för energiförbrukningen. 
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Det verkar således finnas situationer som, åtminstone delvis, kännetecknas av den 

problematik vi kallat delade incitament. Samtidigt är det svårt att finna lika renodlade 

situationer som den med hyresgästen och hyresvärden. I det beskrivna fallet kan det till 

exempel finnas anledning för transportköparen att se över sitt val av emballage även om 

åkaren har fulla incitament att hålla nere sin bränsleförbrukning. En anledning kan vara 

att man då kommer att behöva efterfråga färre transporter. 

En relaterad fråga, särskilt för järnvägs- och sjötransporter liksom lastbilstransporter 

mellan terminaler som kännetecknas av att skalfördelar utnyttjas, rör vilken aktör i 

transportkedjan som bär risken att fylla ett tåg eller ett fartyg. Ett tåg måste bokas in i 

tidtabellen i förväg och så snart operatören gjort bokningen och reserverat personal och 

rullande materiel för transporten så har en kostnad uppstått. En möjlighet är att den som 

utför transporten tar på sig risken för att tåget fylls, det vill säga för att man inte 

kommer att få tillräckliga intäkter från godskunder för att täcka dessa kostnader. En 

annan möjlighet är att transportköparen bär denna risk och en tredje är att en speditör 

som kan koordinera önskemål från olika transportköpare bär risken (Vierth, I, 2012) 

Om man mäter energiförbrukningen per tonkilometer är det avgörande hur fordonen och 

fartygen utnyttjas. Mot denna bakgrund uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen, 

Trafikverket och Trafikanalys att i samverkan med Vinnova analysera och föreslå 

åtgärder för minskad tomdragning och ökad fyllnadsgrad för godstransporter på väg och 

järnväg. Transportmyndigheterna drar slutsatsen att ”en kartläggning av regelverk och 

infrastruktur som vi har genomfört resulterar inte i några skarpa åtgärdsförslag. Varken 

litteraturstudier eller kontakt med branscher och aktörer tyder på att en förändring av 

dagens lagar och regler på området skulle kunna få stor inverkan på fyllnadsgraderna i 

systemet.”, (Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys, 2011). Myndigheterna 

konstaterar vidare ”att problemet med fyllnadsgrader och tomdragningar troligen inte är 

så omfattande som det ges intryck av i olika sammanhang”. 

Inom näringslivet tillämpas olika typer av lösningar för att utnyttja fordon och last-

bärare effektivt. Exempelvis transporterar olika dagligvarukedjor sina varor gemensamt 

i vita fordon (dvs. utan varumärke på sidorna) mellan centrallagren i Mälardalen och 

Norrland. Ett annat exempel är att fem skogsföretag gemensamt äger företaget 

Scandfibre Logistics och utvecklar logistikkoncept för exportflöden till kontinenten och 

för returtransporter, (Vierth, I, 2012(b)). 

Det grundläggande problemet vi diskuterar i detta avsnitt är att om informationen är 

asymmetriskt fördelad – så att olika parter vet olika saker – så kan det vara svårt eller 

omöjligt att skriva effektiva kontrakt. Vad som är observerbar (och därmed symmetriskt 

fördelar) information kan emellertid förändras. Den snabba teknologiska utvecklingen 

innebär exempelvis att den kunskap som idag finns hos en av parterna i ett avtal inom 

kort kommer att kunna finnas allmänt tillgänglig. 

Baker och Hubbard (2003) studerar hur införandet av färdskrivare på lastbilar 

påverkade godstransportmarknaden i USA under 1990-talet. De formulerar två 

hypoteser. Om teknologin gör det lättare att observera förarens faktiska agerande borde 

detta, för det första, leda till att fler företag hanterar sina transporter genom att anställa 

egna förare. Anledningen är att den förbättrade informationen gör det enklare att 

kontrollera förarnas körsätt och därmed drivmedelsförbrukning. 

Om teknologin också gör det lättare att koordinera transporter så att lastbilarna används 

mer effektivt borde detta, för det andra, innebära att man i större utsträckning hyr in 

transporter eftersom det ökar möjligheten för åkerierna att bättre koordinera behovet av 
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transporter. En åkare eller en speditör har exempelvis större möjlighet att ta en retur-

körning för ett annat företag. 

Genom att studera hur marknaden agerar när olika typer av teknologier införs finner 

studien empiriskt stöd för båda dessa hypoteser. Därmed finns det klara belägg för att 

marknadens utformning förändras i och med att teknologin utvecklas. 

 

6.4 Sammanfattande kommentarer angående effekter på utsläpp 

Mängden tunga transporter ökar och därmed ökar också många av de utsläpp och andra 

externaliteter som trafiken förorsakar. Den fråga som behandlats i detta avsnitt är om 

detta helt eller delvis kan vara en följd av två specifika former av marknadsmiss-

lyckanden, det vill säga marknadsmakt respektive förekomsten av asymmetrisk 

information. 

Marknadsmakt kan ha konsekvenser för hur transportsektorn reagerar på ekonomiska 

styrmedel. Det är emellertid svårt att karaktärisera konkurrenssituationen på transport-

marknaden i generella termer eftersom den sannolikt varierar stort mellan olika 

delmarknader. Vi kan dock konstatera att om det skulle finnas betydande inslag av 

marknadsmakt, och om man höjer bränsleskatten, så kan detta innebära att trafikens 

omfattning skulle bli ännu mindre än vad som är samhällsekonomisk optimalt. 

Av framställningen framgår också att asymmetrisk information har konsekvenser för 

hur marknaden svarar på (förändrade) ekonomiska styrmedel. Utformningen av det 

kontrakt som två avtalsslutande parter skriver om fördelningen av kostnaderna för att 

utföra en transport har betydelse för hur snabbt marknaden anpassas till nya priser och 

skatter. Flera typer av kontrakt innebär att det kan komma att ta längre eller kortare tid 

för utföraren av en transport att anpassa sig till nya kostnader. Över tid, och senast i 

samband med att ett nytt kontrakt tecknas, kommer emellertid förändringarna att slå 

igenom. En rimlig slutsats bli därför att informationsasymmetrier i samband med att 

långsiktiga avtal ingås förvisso skapar trögheter i systemet, men att de inte utgör ett 

absolut hinder för att styrmedlen ska få genomslag. 

Det är mindre uppenbart vilka konsekvenser som det som här kallats delade incitament 

får för anpassningen till nya drivmedelspriser. Ekonomiska styrmedel gör att företagen 

sparar pengar på att minska sin energiförbrukning och/eller sina utsläpp eller på annat 

sätt begränsa trafikens externa effekter. När det finns delade incitament är problemet att 

flera parter kan påverka utsläppens storlek, men det är inte möjligt att dela på vinsten av 

minskade utsläpp etc. Konsekvensen kan bli att den sammanlagda minskningen av 

utsläpp blir mindre än vad som är samhällsekonomiskt lönsamt. 

Den tekniska utvecklingen kan direkt eller indirekt påverka denna situation genom att 

ge alla parter tillgång till sådan information som idag sitter hos en av parterna. I ett 

exempel visade vi att chaufför som arbetar för sig själv i ett enmansföretag kan påverka 

utsläppen genom att ändra körstil. Om denne åkare får behålla vinsten av minskade 

utsläpp kan det också finnas anledning att ändra körsättet. Men då har den andra parten, 

godstransportköparen i exemplet, inga skäl att utforma sin transport på ett sätt som 

begränsar utsläppsproblemet. Om det skulle bli möjligt att avgöra hur åkaren faktiskt 

kör kan detta problem hanteras på ett annat sätt än idag. 
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7 Slutsatser 

Transportsektorn står för en stor andel av landets energianvändning, och cirka en 

tredjedel av sektorns förbrukning avser godstrafik. Med undantag för åren direkt efter 

finanskrisen ökar godstrafiken från år till år, och därmed också energiförbrukningen. 

Energimyndigheten har bett VTI att ta ställning till om denna utveckling på ett eller 

annat sätt drivs av att godstransportmarknaden inte fungerar på ett samhällsekonomiskt 

effektivt sätt. Mot bakgrund av denna fråga innehåller rapporten en kvalitativ diskussion 

kring tre olika aspekter på marknaden som skulle kunna innebära att utvecklingen inte 

är förenlig med en samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning. 

En första förklaring till branschens utveckling kan vara de externa effekter som tung 

trafik ger upphov till. Det är väl känt att sådan trafik ger upphov till slitage, utsläpp, 

olycksrisker, buller och trängsel som inte med automatik beaktas i de beslut som fattas 

av marknadsaktörerna. 

Samhället utnyttjar emellertid sedan länge olika tillvägagångssätt för att hantera dessa 

externaliteter. Exempelvis utgör skatter på drivmedel, avgifter för att använda järnvägar 

och farledsavgifter för sjötransporter viktiga sådana styrmedel. 

I genomgången redovisas den bästa kända kunskapen om hur stora de externa effekterna 

är respektive hur höga skatter och avgifter som idag tas ut av den tunga trafiken. Det 

visar sig då att uttaget i genomsnitt är helt otillräckligt både inom väg- och järnvägs-

sektorn. Också med konservativa antaganden skulle skatten på drivmedel behöva 

fördubblas medan det finns skäl att höja banavgifterna med ännu mer. Kunskapsläget är 

ännu ofullständigt för att bedöma vilka förändringar som eventuellt skulle behöva 

genomföras av avgifterna på sjötransporter. 

De förändringar av skatter och avgifter som diskuteras skulle få stora konsekvenser 

både för branschen direkt men också mera långsiktigt för vad som är lönsamt att 

producera i landet respektive var produktionen bör ske. Höjningarna skulle dessutom 

kunna få momentana konsekvenser för trafiken, det vill säga med det högre priset 

genomförs färre transporter. På detta sätt skapas också incitament för samlastning, för 

att välja mindre förorenande drivmedel och för att på en mängd olika sätt förändra 

branschens uppläggning. 

Det är inte möjligt att utan mer detaljerade analyser bedöma hur stora förändringarna i 

branschen skulle bli. Det är emellertid uppenbart att den tunga trafikens energiförbruk-

ning skulle minska och att incitament till mindre förorenande drivmedel skapas. Det 

finns därmed starka skäl att tro att samhällets oförmåga att fullt ut ta betalt för tung 

trafik betyder att energiförbrukningen i landet är större än vad som är samhälls-

ekonomiskt motiverat.  

Rapporten innehåller också en diskussion om konsekvenserna av om andra marknads-

imperfektioner får konsekvenser för hur marknaden för godstransporter fungerar. 

Slutsatserna av denna del av genomgången är mindre tydliga. 

I den utsträckning ett företag på någon del av godstransportmarknaden utövar stark 

kontroll av priset finns starka skäl att bryta upp ett sådant (lokalt) monopol. Analysen 

visar att även om staten väljer att inte bryta upp ett (eventuellt) monopol så finns det 

ingenting som talar för att en effektivitetsskapande politik i form av högre skatter och 

avgifter på infrastrukturanvändning skulle innebära att marknaden inte reagerar 

tillräckligt. Problemet är snarare det omvända, det vill säga att marknaden skulle minska 

omfattningen av transporterna allt för mycket. 
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Inom branschen tecknas avtal som reglerar åtaganden och priser mellan transportköpare 

och åkerier. Dessa kontrakt är en följd av en förhandling mellan parterna, vilket innebär 

att kontraktsutformningen kan skilja sig från fall till fall. Avtalen utformas på ett sätt 

som gör det möjligt för både köpare och säljare att acceptera en affärsuppgörelse. 

Det saknas en samlad information om hur sådana avtal i branschen ser ut. Det är 

emellertid väl känt att vissa avtal, men långt ifrån alla, kan avskärma den ene eller båda 

parter från förändringar av priser, skatter och avgifter. Exempelvis tycks det vara vanligt 

med drivmedelstillägg som knyter kontraktssumman till bränslekostnadsförändringar 

via ett index. Detta är ett tillvägagångssätt för att låta transportköparen bära risken för 

oväntade kostnadsökningar. När avtalen ska omförhandlas kommer emellertid den nya 

prisbilden att slå igenom. Branschens anpassning till prisförändringar kan därför komma 

att bromsas under en kortare tid. 

I många avtalssituationer har båda parter incitament att påverka energiförbrukningen. 

Incitamenten kan emellertid se ut på ett sådant sätt att de samlade motiven för föränd-

ringar är mindre omfattande än vad som är samhällsekonomiskt önskvärt. Problemet är 

att det är svårt att stärka incitamenten för att minska energiförbrukningen för den ene 

parten utan att samtidigt försämra incitamenten för den andre. I många fall måste 

parterna därför nöja sig med att försöka åstadkomma en så bra fördelning av incita-

menten (och av riskfördelningen) som möjligt. 

En alternativ lösning är att vertikalt integrera parterna till ett företag. Att vi inte 

observerar den lösningen i större utsträckning torde vara en indikation på att det finns 

kostnader med en vertikal integration som överstiger de potentiella vinsterna. 
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