
www.vti.se/publikationer

Inge Vierth 

Johan Nyström

Godstransporter och  
samhällsekonomiska kalkyler 

VTI notat 3–2013
Utgivningsår 2013





VTI notat 3-2013 
Dnr 2012/0593-21 

Förord 
I föreliggande rapport Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler analyseras 
nyttan av väl fungerande godstransporter och deras hantering i samhällsekonomiska 
kalkyler i den svenska infrastrukturplaneringen. I rapporten ingår även en granskning av 
den föreslagna ansatsen ”Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning” (FKB) som har 
tagits fram på uppdrag av Trafikverket.  
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Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler 
av Inge Vierth och Johan Nyström 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Flera av de senaste vintrarna har varit problematiska för svenska godstransporter. Sårbarheten 
i systemet kan exemplifieras genom urspårningen i Grötingen (mellan Långsele och Bräcke) 
den 17 januari 2011 som ledde till två dygns stopp i SSAB:s stålverk i Borlänge eller 
stängningen av rangerbangården i Hallsberg under två veckor i januari/februari 2010 som 
påverkade större delen av varorna från norra Sverige som skulle till kontinenten.  

Den efterföljande diskussionen handlar om hur väl godstransporter fångas i de samhälls-
ekonomiska kalkylerna för infrastrukturinvesteringar och underhåll. Röster har höjts för att 
det finns stora brister och att viktiga godstransportrelaterade investeringar är undervärderade i 
kalkylerna. Föreliggande skrift avser att ge en översikt av hur väl nyttor och kostnader 
relaterade till godstransporter avspeglas i de samhällsekonomiska kalkylerna. 

Sverige har en lång tradition och en välutvecklad metodik för att nyttja samhällsekonomiska 
kalkyler i den statliga infrastrukturplaneringen. Svensk infrastruktur finansieras primärt av 
staten, vilket medför att kopplingen mellan köpare och säljare inte blir lika tydlig som på en 
vanlig marknad. Det är upp till politikerna att bedöma medborgarnas och företagens efter-
frågan på och potentiella nytta av transporter för att sedan bygga och underhålla infrastruk-
turen. Den samhällsekonomiska kalkylen är ett verktyg för att säkerställa ett effektivt 
nyttjande av skattemedel. 

Konkret handlar det om att kvantifiera nyttan för samhället av en infrastrukturinvestering och 
ställa den mot kostnaden. Överstiger nyttan kostnaderna så är det samhällsekonomiskt 
motiverat att genomföra en åtgärd. Metodiken ger också möjlighet att jämföra olika projekt 
med varandra i termer av samhällsekonomisk lönsamhet. De värden som används i beräk-
ningarna fastställs av Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom 
transportområdet (ASEK). Trafikverket ansvarar för dessa kalkylvärden, transportprognoserna 
och effektsamband som också är nödvändiga för kalkylerna. 

En stor nyttopost i dessa kalkyler är tidsvinster, det vill säga att personer och gods kommer 
fram snabbare än tidigare tack vare en ny/förbättrad väg eller järnväg. För att fånga detta 
genomförs studier som i grund och botten handlar om hur personer/företag värderar att 
de/godset kommer fram tidigare. Hur mycket pengar är man villig att betala för att sänka 
transportiden med till exempel en timme? Det är rimligt att betalningsviljan skiljer sig åt för 
personer, resande i eller utanför tjänsten, och företag som köper eller genomför godstrans-
porter. Diskussionen efter de problematiska vintrarna har dock handlat om hur företagens 
värdering av en tillförlitlig och robust infrastruktur avspeglas i kalkylerna. 

Begreppet tillförlitlighet gällande den samhällsekonomiska kalkylen handlar om att undvika 
förseningar och inställda tåg, det vill säga att man ska kunna lita på att transporterna går som 
planerat. Det är speciellt viktigt för godstransporter, då företag i allt större utsträckning 
bygger upp multimodala transportkedjor där problem med tillförlitligheten kan få stora 
spridningseffekter. För företagen handlar detta om att kunna leverera enligt gjorda utfästelser 
till sina kunder eller att få insatsvaror i tid. Detta är av stor vikt på en konkurrensutsatt 
marknad. 
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Denna promemoria visar att tillförlitligheten inte värderas på ett adekvat sätt i dagens 
samhällsekonomiska kalkyler.  

Detta illustreras av att  planerna i åtgärdsplaneringen 2010-2021 på ett ad hoc-betonat sätt 
dubblerade godstransportrelaterade nyttor (tidsvinster) på vissa investeringar för att 
kompensera den uteblivna posten tillförlitlighet.  

Huruvida detta under- eller överskattar den verkliga värderingen är inte möjligt att bedöma 
men transparensen i tillvägagångssättet lämnar mer att önska. 

Trafikverket som ansvarar för utvecklingen av de samhällsekonomiska kalkylerna är 
medvetna om problemet med att spegla tillförlitlighet. Även om flera instanser, nu senast 
myndigheten Trafikanalys, har påpekat att utvecklingen gällande godstransportfrågor i de 
samhällsekonomiska kalkylmodellerna går alltför sakta finns för närvarande ett par 
forskningsprojekt igång. Vid årsskiftet 2012/2013 startade Trafikverket två pilotprojekt som 
rör värderingen av ökad tillförlitlighet för godstransporter. Projekten hålls ihop av WSP 
respektive VTI och ska så småningom landa i en gemensam huvudstudie. 

Trafikverket kommit långt med ett projekt som har bäring på godstransporter. Det är ansatsen 
med Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning (FKB) som ska komplettera den 
samhällsekonomiska kalkylen genom att bidra med belysande exempel. Erfarenheterna av 
metoden är ännu inte kartlagda men den testas då denna promemoria skrivs i två olika pilot-
fall. Ett principiellt problem är att den Företagsekonomiska konsekvensbeskrivningen ligger 
utanför den samhällsekonomiska kalkylen som ett komplement, vilket försvårar samman-
vägningen av olika nyttoaspekter. FKB-ansatsen får därför inte ske på bekostnad av arbetet 
med att få fram bättre värderingar av tidsvinster och tillförlitlighet att införliva i den samhälls-
ekonomiska kalkylen. Ett annat problem är att enbart ett fåtal intressenter kommer till tals i 
FKB-ansatsen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att dagens tillämpning av samhällsekonomiska kalkyler 
uppvisar brister gällande godstransporter. Problemet består i att alla relevanta nyttor som 
förbättrad tillförlitlighet inte inkluderas på ett adekvat sätt. Mer generellt saknas information 
om effektsamband, det vill säga hur olika investeringar påverkar tidsåtgången, transporternas 
tillförlitlighet (inklusive monetär värdering) och transportkostnaderna. Därtill saknas 
transparent information om de prognosticerade transportvolymer. Detta innebär att de 
slutgiltiga resultaten är svåra att granska. Vägen framåt för att stärka den samhällsekonomiska 
kalkylens behandling av godstransporter bör vara att parallellt vidareutveckla alla ovan 
nämnda aspekter. 
  



 

VTI notat 3-2013 7  

Freight transport CBA 
by Inge Vierth and Johan Nyström 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 
Summary 
The latest winters have caused problems for freight transport in Sweden. The vulnerability of 
the system is exemplified by the derailment in Götinge (between Långsele and Bräcke) on 17 
January 2011, which led to a two day stop at the SSAB steel mill in Borlänge. Another 
example is the closure of the marshalling yard in Hallsberg for two weeks in 
January/February 2010, which affected most of the goods from northern Sweden on the way 
to the continent.  

The subsequent discussion is about how well the freight transport is captured in the socio-
economic calculations, i.e. within cost-benefit analysis (CBA) of infrastructure investment 
and maintenance. Voices have been raised that there are major flaws. Such errors would mean 
that important freight-related investments are undervalued in the calculations. This study set 
out to provide an overview of how well the benefits and costs related to the transport of goods 
are reflected in the economic calculations. 

Sweden has a long tradition and a well-developed methodology to use CBAs in government 
infrastructure planning. Swedish infrastructure is primarily state funded, which means that the 
link between buyers and sellers is not direct. It is up to politicians to assess the demand for 
and potential benefits of transport. CBA is a tool to quantify the benefits to society of an 
infrastructure investment and compare it to the cost. If the benefits outweigh costs, it is 
justified to build/improve. The unit values for travel time savings and improved reliability 
used in the calculations are set by ASEK, an independent working group. The underlying 
transport forecasts and causes of effects are the responsibility of the Swedish Transport 
Administration.  

One big benefit post in these calculations is time savings, i.e. that people and goods will arrive 
faster than before thanks to a new/improved road or railway. To estimate these values, 
appraisal studies focus on how people value that they arrive earlier or companies that their 
goods arrive earlier. Basically, answering the question how much money you are willing to 
pay to reduce transport time by e.g. an hour? It is reasonable to believe that willingness to pay 
differs between different persons and companies. The discussions after the problematic 
winters have been about how companies value reliability of the infrastructure and if these 
values are incorporated in the CBAs. 

The concept of reliability is to avoid delays and cancellations, i.e. to be able to trust that 
transports go according to plan. This is especially important for freight transport, as 
companies, to a great extent, build multimodal logistics chains.  

This study shows that reliability in today's CBAs is not used in an adequate way. The Swedish 
Transport Administration, responsible for the development of the CBAs, is aware of this 
problem. Two pilot projects have recently been started carried out by WSP and VTI. In 
addition, the Swedish Transport Administration has started a project to gather information on 
freight valuation based on the industries’ opinions, the so called business impact statement 
(FKB). The purpose is to complete the CBAs with illustrative examples.  
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This method is being tested in the beginning of 2013 and will be evaluated. However, some 
principal problems can be pointed out ex ante. A fundamental problem is that the FKB will 
serve as a complement and not as an included part of the CBA. Another problem is that only a 
small number of stakeholders have an opportunity to influence the FKB. 

In closure, this paper has shown that current application of the CBA has shortcomings 
regarding freight transports. The problem is that all the relevant benefits are not included in an 
adequate way. More generally, there is also a lack of information about causes of effects, i.e. 
how different investments affect duration, transport reliability (monetary valuation inclusive) 
and transportation costs. In addition, transparent information on transport volumes is missing.  

The way forward for strengthening the CBA treatment of freight should be to further develop 
these three aspects. It is of great importance that the development of reliability is made as an 
integral part of the calculations. 
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1 Bakgrund 
1.1 Uppdrag och dess syfte 
Näringslivets Transportråd och Skogsindustrierna har gett VTI i uppdrag att utarbeta en 
promemoria om hur godstransporter behandlas i de samhällsekonomiska kalkylerna.  
Utgångspunkten för uppdraget kan hämtas i en skrivelse från Näringslivets Transportråd till 
Trafikverket om vilka problem företag möter gällande godstransporter (se bilaga 1). Där 
beskrivs vilka merkostnader tågförseningar och inställda tåg i och utanför Sverige kan leda 
till. Transportköparna behöver till exempel hyra in fler järnvägsvagnar eller använda dyrare 
tillförlitligare transportlösningar. Andra följdeffekter som tas upp är utebliven fakturering och 
försämrade kundrelationer.   
 
Föreliggande projekt syftar till att analysera nyttan av väl fungerande godstransporter och 
deras hantering i samhällsekonomiska kalkyler. Fokus ligger på transportsystemets kapacitet, 
tillgänglighet, robusthet och sårbarhet samt transporternas tillförlitlighet och betydelsen av 
effektiva godsstråk. Projektet syftar även till att granska den föreslagna ansatsen 
”Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning (FKB)” som tagits fram på uppdrag av 
Trafikverket.  Promemorian avser att ge en översikt över hur nyttor och kostnader relaterade 
till godstransporter avspeglas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Skriften ska vara 
intressant både för läsare som inte är så detaljinsatta i frågeställningarna kring olika kalkyler 
och för personer som är mera insatta.  

 

1.2 Avgränsning 
Projektet begränsas till näringslivets nyttor i investerings- och underhållskalkyler som tas 
fram inom ramen för statens infrastrukturplanering. Det kan dock nämnas att 
samhällsekonomiska kalkyler även används för att beräkna lönsamheten av andra typer av 
transportpolitiska åtgärder såsom införande av olika styrmedel.  

 

1.3 Disposition 
Promemorian är genomförd som en kartläggning av hur godstransporter behandlas i dagens 
samhällsekonomiska kalkyler, vilka forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) som genomförs 
och vad vi bedömer som är en lämplig väg framåt.  

Inledningsvis, i kapitel 2, beskrivs varför och hur samhällsekonomiska kalkyler genomförs i 
transportsektorn och det utvecklas vidare vilka nyttokomponenter för godstransporter som bör 
ingå ur ett vetenskapligt perspektiv. I kapitel 3 redogörs för de ansatser som används idag i 
samband med godstransportrelaterade investeringskalkyler i Sverige. I kapitel 4 beskrivs kort 
vilka FoU-projekt som har genomförts och genomförs idag i och utanför Sverige. I kapitel 5 
diskuteras den företagsekonomiska konsekvensbeskrivningen (FKB) som tagits fram på 
uppdrag av Trafikverket. Slutligen jämförs i kapitel 6 ”idealbilden” för samhällsekonomiska 
kalkyler (se kapitel 2) med dagens praxis och FoU (se kapitel 3-5) och slutsatser dras. 
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2 Motiv för samhällsekonomiska kalkyler  
Den samhällsekonomiska kalkylen är ett verktyg för att jämföra olika skattefinansierade 
åtgärder, såsom infrastrukturinvesteringar, i syfte att få ett effektivt nyttjande av offentliga 
medel. 
  

2.1 Varför samhällsekonomiska kalkyler? 
Svensk järnväg och väg finansieras till största del genom skattesedeln. Detta gäller i viss mån 
även för farleder. Det innebär att alla är med och betalar för infrastrukturen även de som inte 
direkt nyttjar tåg eller bil. Indirekt genom godstransporter drar alla medborgare nytta av en väl 
fungerade infrastruktur.  
 
Skattefinansieringen medför att kopplingen mellan konsumtion av infrastrukturens tjänster 
(transporter) och produktionen av tjänsten inte är lika tydlig som på en vanlig marknad. 
Vanligtvis finns en tydlig koppling mellan din efterfrågan och vad företagen erbjuder. Vill du 
gå på bio så köper du själv en biljett, tycker du att det är för dyrt med el kanske du är 
noggrannare med att släcka lamporna i din bostad. Så är det inte gällande transportinfra-
struktur, där betalningen sker genom skattesedeln. Därmed är det upp till politikerna att 
bedöma medborgarnas och företagens efterfrågan på transporter för att sedan bygga och 
underhålla anläggningar. Kopplingen mellan konsument och producent (av infrastrukturen) 
går via politikerna. Motivet för att välja denna lösning är att infrastrukturen betraktas som en 
kollektiv nyttighet. Även om det finns poänger med detta, såsom samordningsvinster, så 
behöver det inte alltid gå till på det sättet. I andra länder nyttjas i större utsträckning privat-
finansiering av infrastruktur, där privata företag äger infrastrukturen och avgiftsfinansierar 
den genom vägtullar. Sådana lösningar har varit på tal i Sverige men ännu inte provats.1  
 
Då prismekanismen sätts ur spel med skattefinansiering så krävs något annat för att säkerställa 
en effektiv allokering av resurser det vill säga att utbud och efterfrågan överensstämmer. 
Beträffande transportinfrastruktur handlar det om att Trafikverkets anslag spenderas på ett sätt 
som ger mest nytta för pengarna. En metod för att avgöra detta är den samhällsekonomiska 
kalkylen.2 
 

2.2 Så går det till 
Metoden för att göra samhällsekonomiska kalkyler gällande transportinfrastruktur har en lång 
tradition och är väl utvecklad i Sverige.3 Enkelt kan kalkylen beskrivas i följande sex steg:4  
 

1. Definition och avgränsning av infrastrukturåtgärden 
2. Identifiering och kvantifiering av relevanta effekter 
3. Monetär värdering 
4. Diskontering 
5. Beräkning av nettonuvärdeskvot 
6. Känslighetsanalys 

                                                 
1 (VTI, 2007) 
2 Synonyma begrepp är samhällsekonomisk analys, samhällsekonomisk kostnadsnyttokalkyl eller CBA – Cost 
benefit analysis. 
3 (Hultkrantz och Nilsson, 2008). 
4 (SIKA, 2005) 
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(1) Definition och avgränsning av infrastrukturåtgärden 

Föreställ er att man ska uppgradera järnvägen mellan stad X och hamn Y från ett enkelspår till 
ett dubbelspår. Det första som görs är att beskriva den nya banan i form av sträckning, 
utformning, tillkommande trafik etc. i ett framtida år (prognosåren ligger vanligtvis 10-20 år 
fram i tiden) Beskrivningen ska även inkludera det så kallade nollalternativet eller 
jämförelsealternativet (JA). Det utgör en beskrivning av nuvarande bana om ingenting görs. 
Jämförelsealternativet är viktigt för att kunna beräkna de effekter (nyttor och kostnader) som 
uppkommer av den nya dubbelspåriga banan i förhållande till den existerande enkelspåriga 
banan.  

 
(2) Identifiering och kvantifiering av relevanta effekter 

Därefter identifieras och kvantifieras effekter av uppgraderingen i exemplet från enkel- till 
dubbelspår. Effekterna utgörs primärt av kortare restid och färre/kortare förseningar, men 
även trafiksäkerhet, buller, luftföroreningar, trafikeringskostnader samt drift och underhåll 
påverkas. Verkningarna av åtgärden (i detta exempel järnvägsinvesteringen) kan vara både 
positiva och negativa. Då det är svårt att förutspå effekterna så används tidigare erfarenheter 
av liknande investeringar. Genom statistiska effektsamband erhålls en koppling mellan 
åtgärden och effekterna.  
 

(3) Monetär värdering 
Nästa steg är att sätta ett (kalkyl)värde på dessa effekter, vilket möjliggör en jämförelse med 
kostnaden för investeringen. Värdena ska baseras på den ökade eller minskade välfärd som 
samhällets individer upplever till följd av en effekt. Marknaden används som måttsstock för 
de flesta värderingarna, det vill säga man nyttjar marknadspriser som avspeglar den 
marginella betalningsviljan för en vara och därmed det värde individen sätter på den (på 
marginalen). Som beskrivits i tidigare avsnitt finns inte alltid en fungerande marknad och 
därför härleder vi denna betalningsvilja från andra faktiska eller hypotetiska val individen gör. 
Arbetet går alltså ut på att försöka sätta värde på vad till exempel en timmes insparad restid är 
värd eller kostnaden för att släppa ut ett ton koldioxid. Dessa värden fastställs av 
Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet 
(ASEK). ASEK hålls ihop av Trafikverket och de fastställda värdena är desamma för alla 
transportinfrastrukturinvesteringar.  
 

(4) Diskontering 
Effekterna av en investering sträcker sig över en lång tid och därav måste nyttorna och 
kostnaderna omräknas till dagens penningvärde. Det görs genom att diskontera och beräkna 
ett nuvärde.5  
 

(5)  Beräkning av nettonuvärdeskvot 
När effekterna av investeringen är värderade i monetära termer och diskonterade till dagens 
penningvärde, är det möjligt att jämföra nettonyttan med kostnaden för investeringen. Över-
stiger nyttan kostnaden så kan investeringen beskrivas som samhällsekonomiskt lönsam. 
Vanligtvis framställs resultatet som en kvot, nettonuvärdeskvoten (NNK), med nettonyttan i 
täljaren och kostnaden i nämnaren. Det innebär att ett positivt värde indikerar investeringen är 
samhällsekonomiskt lönsam, att nyttan överstiger kostnaderna. Ett negativt värde indikerar på 
                                                 
5 För att jämföra värden från olika tidpunkter måste de diskonteras, dvs. omräknas till samma år med en given 
räntesats. 
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samma sätt att investeringen är samhällsekonomiskt olönsam. Samhällsekonomisk olönsam-
het ska tolkas som att staten kan använda pengarna till något annat, vilket genererar ett högre 
värde för medborgarna. 
 

(6) Känslighetsanalys 
Då underlaget för kalkylerna är osäkra bör resultaten även kompletteras med 
känslighetsanalyser.  
 

2.3 Hur fångas godstransporter i kalkylerna 
Nyttan från investerings- och underhållsåtgärder berör privatresor, tjänsteresor och gods-
transporter. I den här studien är värderingen av godstransporter i fokus. Problemen gällande 
metod för värdering av nyttorna och teoretisk gränsdragning om vad som bör inkluderas är 
tentativt större för godstransporter än för persontransporter. Detta illustreras bland annat av att 
planerarna i åtgärdsplaneringen 2010-2021 ad hoc mer än dubblerade de godstransport-
relaterade nyttorna jämfört med ”kalkylen baserat på ASEK:s rekommendationer” och 
använde ”ASEK-kalkylen” rakt av för de persontransportrelaterade nyttorna.6 

 

2.3.1 Tidsvärden 
Generellt gäller att tidsvärden (value of travel time savings, VTTS) för transporter av gods är 
lägre än för privatpersoner. Det innebär att en investering som sparar 30 min restid för 
privatpersoner är högre värderad än samma tidsbesparing för en stor mängd transporterat 
gods. Tidsvärden för privata resor tas vanligtvis fram med hjälp av stated preference studier 
(SP-studier) där resenärer frågas efter sin betalningsvilja för restidsförkortning på x minuter.7 
Tidsvärden för tjänsteresor kan man basera studierna på vilka alternativa kostnader som 
uppkommer. Tidsvärden för godstransporter, godstidsvärden, tas fram med hjälp av SP-
studier där godstransportköpare och transportföretag frågas efter sin betalningsvilja eller med 
hjälp av kapitalvärdeansatsen. I kapitalvärdeansatsen beräknas godstidsvärden baserade på 
godsets kapitalbindning under transporten.  

Godstidsvärden är beroende på vilken typ av vara som transporteras. Differentieringen görs 
idag med hjälp av varugrupper som varierar med hänsyn till godsets värde, uttryckt i kronor 
per ton, och logistiska krav. Exempel är råolja, rundvirke, stål, livsmedel och färdiga 
produkter.8  

Det råder således inget tvivel om att godstidsvärden är en del av den samhällsekonomiska 
kalkylen. Ofta uppkommer dock en diskussion om värderingen på gods i förhållande till 
persontransporter. För att tillfredsställa sådana diskussioner bör det frekvent göras nya 
tidsvärderingsstudier, beträffande privat-, tjänsteresor och godstransporter och samma 
metoder användas så långt som möjligt. 

 

                                                 
6 (Eliasson & Lundberg, 2012 ) 
7 Man observerar genomförda val mellan transporttid och kostnad På det sättet kan man göra en skattning av 
betalningsviljan för minskad transporttid eller så frågar man individer om hur de skulle valt i olika hypotetiska 
situationer. 
8 För VTTS gällande persontransporter differentieras mellan privatresor (inkl. differentiering för olika trafikslag 
samt åktid, anslutningstid och bytestid) och affärsresor (inkl. differentiering för olika trafikslag). Se 
(Trafikverket, 2012(d)). 
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2.3.2 Tillförlitlighet 
Begreppet tillförlitlighet gällande infrastrukturen handlar i grund och botten om att man ska 
kunna lita på att transporterna går som planerat. Det är viktigt för godstransporter, då företag i 
allt större utsträckning bygger upp logistiksystem där problem med tillförlitlighet kan få stora 
spridningseffekter. Ofta diskuteras ett redundant och robust infrastruktursystem i samband 
med tillförlitlighet. Föreliggande studie använder dessa begrepp synonymt. I slutändan avser 
de synonyma begreppen att fånga hur förtagen litar på infrastrukturen och vågar utlova 
leveranser till sina kunder. Detta är av stor vikt på en konkurrensutsatt marknad. 

Begreppet tillförlitlighet är väldigt brett och det krävs en viss konkretisering för att göra det 
användbart. En användbar distinktion är dock att tala om förseningar på grund av mindre 
störningar och mer omfattande förseningar.  

Den förstnämnda handlar om förseningar där godset kommer fram men är något försenat. Det 
kan bero på mindre störningar på grund av trängsel. Dessa typer av förseningar kan uttryckas 
som värdet av minskad variation av transporttiden (Value of travel time variability, VTTV) – 
det vill säga betalningsviljan för ökad tillförlitlighet och bör lyftas in i den samhälls-
ekonomiska kalkylen. 

Måttet på transporttidens variation varierar mellan olika genomförda studier, det används till 
exempel transporttidens standardavvikelser eller varians eller percentiler. 9  

Den andra varianten handlar om mer omfattande typer av problem så som en urspårning med 
efterföljande stopp i trafiken under längre tid. De är mer problematiska att inkludera i dagens 
kalkyler. Dessa beaktas nästan ingenstans i världen systematiskt i de samhällsekonomiska 
kalkylerna.10 Som exempel kan nämnas att urspårningen i Grötingen11 i januari 2011 ledde till 
två dygns stopp i SSAB:s stålverk i Borlänge, extrakostnader på 1,5 miljoner kr för en båtlinje 
och utebliven fakturering på 60 miljoner kr. 12 Ytterligare exempel för hur svenska företag är 
beroende av en fungerande järnväg finns i rapporten som WSP har tagit fram på uppdrag av 
Svenskt Näringsliv.13 

Ett annat exempel är att ett svenskt godståg spårade ur i Jylland/Danmark i november 2012. 
Tåget förstörde sju km räls på de enkelspårig sträckan, vilket ledde till ett stopp på drygt två 
veckor för de ca 60 godståg till/från Sverige. Varuvärdet av ScandFibre Logistics försenade 
gods (i båda riktningar) uppgick till över en miljard kr, extrakostnader för lastbilar och färjor 
uppgick till ca 20 miljoner kr.14. Volvo sände ca 30 tåg i varje riktning via alternativa rutter 
(via Göteborg-Gent och Trelleborg–Sassnitz/Rostock) och ställde in ett tåg (Hannover-
Göteborg). Inga störningar uppträdde i produktionsenheterna.15 Faktumet att urspårningen 
skedde utanför Sverige illustrerar betydelsen av de internationella godstransportstråken och 
dess sårbarhet samt att det krävs en nationsövergripande infrastrukturplanering.16 

Principiellt bör även dessa större störningar inkluderas i kalkylerna men det är metodiskt 
svårare att göra detta. Det kräver att risker, som idag inte fångas, inkluderas i de 
samhällsekonomiska kalkylerna. Mer kunskap behövs om sannolikheten att sällanhändelser 
                                                 
9 (Significance, 2012) 
10 (Significance, 2012) 
11 Grötingen ligger mellan Långsele och Bräcke. 
12  (WSP Analys & Strategi och Svenskt Näringsliv, 2012)  
13  (WSP Analys & Strategi och Svenskt Näringsliv, 2012) 
14 (Erkén M. , 2012)   
15 (Boll, M. , 2013)  
16  Se även (Näringslivets Transportråd, 2012) 



 

14 VTI notat 3-2013 

kopplat till en viss infrastruktur inträffar och hur denna sannolikhet förändras till följd av att 
vissa infrastrukturåtgärder genomförs.17 Baserade på denna information och antaganden om 
hur många fordon och hur mycket gods som berörs kan man beräkna hur infrastrukturåtgärder 
kan minska störningskostnaderna.    

 

2.3.3 Transportkostnadsbesparingar 
Även de transportkostnadsbesparingar som inte är tidsrelaterade bör inkluderas i kalkylerna. 
Exempel är inbesparade fordons- och bränslekostnader till följd av bättre vägstandarder eller 
möjligheter att använda större och längre fordon (med lägre kostnader per ton respektive 
tonkm). 

 

2.3.4 Näringspolitiska effekter 
Utgångspunkten för de samhällsekonomiska kalkylerna är att skattemedel ska nyttjas på ett så 
effektivt sätt som möjligt. För att kunna göra detta krävs vissa avgränsningar i metodiken. 
Mycket av nyttorna för företagen inkluderas principiellt i godstidsvärdet och värdet för ökad 
tillförlitlighet (VTTS och VTTV) som ska spegla företagens betalningsvilja för infra-
struktur.18 Det ska fånga aspekter som utebliven fakturering, försämrade kundrelationer med 
mera.  

                                                 
17 Om brister i infrastrukturen påverkar sannolikheten (och inte enbart problem kopplade till rullande materiel 
och/eller lokförare) 
18 Betalningsviljan kan till exempel fångas med hjälp av stated preference metoden (SP-metoden) 
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3 I Sverige tillämpade kalkylmetoder för godskalkylering 
Föreliggande kapitel beskriver mer ingående hur godstransportrelaterade samhällsekonomiska 
kalkyler appliceras i Sverige. Fokus ligger på de första tre av de ovan beskrivna sex stegen: 1) 
Definition och avgränsning av infrastrukturåtgärden, 2) Identifiering och kvantifiering av 
relevanta effekter och 3) Monetär värdering.  

 

3.1 Principer (ASEK) 
ASEK-gruppen uppdaterar principer och kalkylvärden. Den senaste, ASEK 5, publicerades år 
2012.19 Godstransportrelaterade nyttor kan delas upp mellan de som berör transportföretag 
(de som ”kör” fordonen m m) och transportköpare (de som äger eller ansvarar för godset). 
Uppdelningen av de godstransportrelaterade nyttorna i transportföretagens nyttor och 
transportköparnas nyttor görs för att undvika dubbelräkningar. 

För transportföretagen uppkommer nyttor primärt i minskade kostnader för transporter till 
följd att behovet av transportresurser minskar av exempelvis en investering. 
Transportföretagens transportkostnader reduceras 

- om transporttiden reduceras och fordon och förare (som används idag) behöver 
användas mindre  

- om transporterna blir tillförlitligare och antalet fordon och förare, som behövs för 
säkerställa en viss servicenivå, kan reduceras  

- om transportkostnaderna kan reduceras av andra än tidsskäl, till exempel på grund av 
att transportavstånden blir kortare och det behövs mindre bränsle för en transport från 
A till B, om större fordon används och kostnader per tonkm kan reduceras eller om 
kostnader för lastning, lossning och omlastning kan reduceras  

Minskade godsrelaterade kostnader för transportköpare uppkommer till följd av att godset når 
mottagaren snabbare eller med en större tillförlitlighet. 20 Transportköparnas godsrelaterade 
kostnader avser kostnaderna för godsets kapitalbindning under transporten och kostnaderna 
för att undvika ”slut på lagret” eller stock out costs.21 Med stock out costs avses sådana 
kostnader som uppstår på grund av att av varor inte finns tillgängliga när de behövs. För att 
undvika ”slut på lagret” håller transportköparna gods på lager, man väljer tillförlitligare 
trafikslag, lokaliserar underleverantörer nära fabriker med mera. Alla dessa strategier leder 
tentativt till högre kostnader i JA som skulle kunna reduceras genom infrastrukturåtgärder i 
UA.22 Transportköparnas godsrelaterade kostnader kan reduceras  

- om tiden som godset transporteras och inte kan användas produktivt reduceras. ASEK 
rekommenderar godstidsvärden (per tontimme) som beräknas baserade kapitalvärde-
metoden23, det vill säga utgående från godsets kapitalbindning under transporten.  

- om transportköparnas kostnader för att undvika ”slut på lagret” kan reduceras. ASEK 
rekommenderar förseningstidsvärden (per förseningstontimme) som antas vara dubbelt 
så stora som tidsvärdena 

  
                                                 
19 (Trafikverket, 2012(a)). De godstransportrelaterade nyttorna redovisas i underlagsrapporterna för 
”transportkostnader” (Trafikverket, 2012(b)) och ”tid och kvalitet i godstrafiken” (Trafikverket, 2012(c)). 
20 Varuägare som genomför sina transporter i egen regi är både varuägare och transportör. 
21 utöver transportkostnaderna (som betalas till transportföretagen). I förlängningen gynnas transportköparnas av 
att transportföretagen minskar sina kostnader. 
22 JA = jämförelsealternativ, UA = utredningsalternativ 
23 se avsnitt 2.3.1. 
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Tabell 1 sammanfattar de godsrelaterade nyttorna och skiljer även på Transportföretagens 
tidsrelaterade och inte tidsrelaterade nyttor. 

Tabell 1 Komponenter i ”godstransportrelaterade nyttor” och hur de kopplas till 
transportföretag och transportköpare. 

Nyttor Transportföretagens nyttor  Transportköparnas nyttor  

Tidsvinster fordon och förare gods 

Förbättrad tillförlitlighet fordon och förare gods 

Ej tidsrelaterade 
kostnadsbesparingar  

bränsle, fordon  

 

För transportköparna är fördelen kopplad till snabbare transporter vanligtvis inte särskilt stor, 
om inte de transporterade varorna är mycket dyra. Transportköparnas nytta kallas för 
(gods)tidsvärde i Sverige.24 I många fall är det en större fördel för transportköparna om 
tillförlitligheten i transportsystemet förbättras och de berörda företagen kan minska sina 
kostnader t.ex. genom att minska lagerbestånden.  

 

3.2 Indata till samhällsekonomiska kalkyler 
Jämförelse- och utredningsalternativ avser vanligtvis prognosår som ligger 10 - 20 år framåt i 
tiden. För att kunna jämföra JA och UA för en uppgradering av en järnvägssträcka från enkel- 
till dubbelspår krävs olika typer av indata:  

- Hur mycket gods av olika varuslag som transporteras med vilka tågtyper på bandelen. 
Informationen baseras vanligtvis på antaganden och beräkningar med hjälp av 
prognosmodellen Samgods. De prognosticerade transport- och trafikvolymerna på 
olika delar av infrastrukturen är centrala indata i de samhällsekonomiska kalkylerna.25   

- Var det tillkommande godset som i JA inte transporterades på respektive bandel men 
flyttades över i UA kommer ifrån. 

- I vilken grad den, till följd av uppgraderingen, ökade kapaciteten tas ut i tidsvinster 
och/eller ökad tillförlitlighet. Det krävs information om 1) hur mycket tid som 
transporten från dörr till dörr och på olika delavsnitt tar, och 2) hur många transporter 
som är för tidiga, för sena eller inställda, inklusive orsaker för avvikelser från den 
planerade tiden.26 Trafikverket kallar denna typ av information för effektsamband. 

                                                 
24 I andra länder ingår även transportföretagens tidsrelaterade nyttor i begreppet ”godstidsvärde”. Olika 
avgränsningar i olika länder kan leda till missförstånd i den internationella diskussionen. Se (Vierth, I., 2010)    
25 Trafikverket har tagit fram detaljerade riktlinjer för hur prognoserna inom trafikområdet bör tas fram, förvaltas 
och revideras. Se (Trafikverket , 2012)  
26 Med tillförlitlighet avses att godset kommer i tid till mottagaren och inte att tåget, lastbilen eller båten kommer 
i tid en ”mellanstation.” Green Cargo påpekar den punktlighet mellan bangårdarna som Trafikverket presenterar 
inte är intressant för näringslivet.(Green Cargo, 2011) 
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- Hur tidsvinster och/eller ökad tillförlitlighet ska värderas i kronor och hur 
transportkostnaderna ska beräknas.27  

 

Det är uppenbart att ASEK:s fokus ligger på steg 3) Värdering och mindre på steg 1) 
Definition av avgränsning av infrastrukturåtgärden och 2) Kvantifiering av åtgärdenas 
effekter. Vad gäller det första steget är en central fråga om problemet att tågen inte kommer i 
tid beror på brister i infrastrukturen, problem med det rullande materielet eller lokförare.28 
Avseende steg 2) har vi förstått att Trafikverket generellt har börjat satsa mer resurser på 
framtagningen av effektsamband än tidigare år.29 

 

3.3 Samlade effektbedömningar (SEB) 
Den samlade effektbedömningen (SEB) är ett sätt att strukturerat och sammanfattande 
beskriva en föreslagen åtgärd inom transportsektorn, dess kostnader och de effekter som den 
förväntas få om den skulle genomföras. Syftet är att bedömningen ska utgöra ett besluts-
underlag och informationsmaterial för både beslutsfattare, tjänstemän och medborgare. SEB 
ska också fungera som ingång för den som vill söka ytterligare information om åtgärden i 
fråga. 

I SEB beskrivs åtgärder ur olika beslutsperspektiv; samhällsekonomiskt perspektiv, fördel-
ningsperspektiv och måluppfyllelseperspektiv. Metoden ska användas då 1) en åtgärd 
omfattas av gällande eller kommande långsiktiga planer, 2) olika lösningar på ett behov eller 
problem behöver ställas mot varandra, 3) ett förslag på åtgärder redovisats och 4) en åtgärd 
ska följas upp.30  
 

3.4 Exempel på tillämpningar 
I kalkylerna inriktade på godseffekter som genomfördes i den senaste åtgärdsplaneringen 
inkluderades:  

- transportkostnadsbesparingar för alla trafikslag (exklusive flyg). Förekomsten av 
skalfördelar, det vill säga (den potentiella) minskningen av transportkostnaderna till 
följd att större fordon/fartyg kan användas behandlas på ett begränsat sätt 

- tidsvinster, det vill säga fördelarna av att själva godset kommer fram tidigare 
inkluderas för de landbaserade trafikslagen 

- nyttorna kopplade till en förbättrad tillförlitlighet för godset beaktas enbart för 
järnvägstransporter och där mycket restriktivt 

                                                 
27 Se (Trafikverket, 2012(c)), ASEK rekommenderar varugruppspecifika tidsvärden och provisoriska 
varugruppspecifika förseningstidsvärden för gods som transporteras på järnväg; dessa värden är 2 * 
godstidsvärden.  
28 T e x p g a. bristande underhåll av lok och vagnar eller att föraren inte är på plats när tåget ska avgå. 
29 Se även avsnitt 3.5 
30 ”SEB ska göras på myndighetsåtgärder, driftåtgärder, olika typer av investeringsåtgärder, underhållsstrategier, 
påverkansåtgärder, styrmedelsåtgärder samt paket av åtgärder som samverkar till att lösa ett identifierat behov 
samt för enskilda åtgärder 1) då en åtgärd ingår eller kommer att omfattas av gällande eller kommande 
långsiktiga planer, 2) då olika alternativa lösningar för ett behov/problem behöver ställas mot varandra, 3) då ett 
förslag på åtgärd/er redovisats och 4) i uppföljningsskedet då åtgärden är genomförd.” Se (Trafikverket, 2012). 
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- förbättrad tillförlitlighet för fordon och förare beaktas inte, det vill säga det tas inte 
hänsyn till att, och antalet fordon och förare som behövs för säkerställa en viss 
servicenivå, kan reduceras när tillförlitligheten i transportsystemet förbättras. 
 

Tabell 2 Godstransportrelaterade nyttor i svenska samhällsekonomiska kalkyler och deras 
koppling till transportföretag och transportköpare. 

Nyttor kopplad till Transportföretagens nyttor  Transportköparnas nyttor  
Tidsvinster väg, järnväg och sjöfart väg och järnväg 
Förbättrad tillförlitlighet  - förbättrad tillförlitlighet för gods 

som transporteras på järnväg 
Transportkostnadsbesparingar 
till följd andra faktorer än tid  väg, järnväg och sjöfart - 

 

En förklaring för att nyttorna kopplade till förbättrad tillförlitlighet för gods som 
transporteras på järnväg enbart beaktas mycket restriktiv i kalkylerna är bristande 
information om fördelningen av de för sena, för tidiga och inställda tåg, orsaken för 
avvikelserna och effektsamband.31 Som det framgår av Tabell 2 inkluderas inte 
transportföretagens nyttor kopplad till förbättrad tillförlitlighet, dvs. att antalet lok och vagnar 
kan minskas.     

Nyttorna kopplade till förbättrad tillförlitlighet inkluderas inte heller på ett adekvat sätt i 
persontransportkalkyler. Utelämnandet av denna komponent är dock potentiellt ett större 
problem för godstransporter än för persontransporter eftersom nyttorna kopplade till 
förbättrad tillförlitlighet i många fall är större än nyttorna till följd av tidsbesparingar.32 Brist 
på information förklarar också att tillförlitligheten som påverkar transportföretagen33 inte 
inkluderas i kalkylerna. 

 

3.4.1 Kalkyl ”Utbyggnad av spåret mellan Hallsberg och Degerön”  
En av de större samhällsekonomiska kalkylerna som Trafikverket genomför inom ramen för 
förra åtgärdsplaneringen är utbyggnaden av spåret mellan rangerbangården i Hallsberg och 
Degerön.34 Sammanställningen i Tabell 3 visar att nyttorna nästan uteslutande är kopplade till 
överflyttad trafik och består framför allt i att transporter som i jämförelsealternativet inte får 
plats på spåret flyttas över från väg till järnväg. Denna överflyttning antas innebära kostnads-
besparingar eftersom transportkostnader (per tonkm) antas vara ca 60 procent högre på väg än 
på järnväg. 

                                                 
31 Effektsamband = information om hur olika åtgärder påverkar tillförlitligheten 
32 Man bör också komma ihåg att de varugruppspecifika förseningstidsvärden för gods är ad hoc framtagna och 
inte baseras på empiriskt underlag. Se avsnitt 3.2 ovan.    
33 Se avsnitt 3.1 ovan.   
34 För med information se (Vierth, I., 2010) 
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Tabell 3 Årliga godstransportrelaterade nyttor för utbyggnaden Hallsberg-Degerön. 

Nyttor kopplad till Transport- 

företagens nyttor  

Transport- 

köparnas nyttor  

Tidsvinster för 48 befintliga tåg 0,9 miljoner kr 0,6 miljoner kr 

Tidsvinster och besparingar till följd av 
andra faktorer än tid,  

(dvs. minskningen av den generaliserade 
kostnaden35) för sju överflyttade tåg 

 

245 miljoner kr 

Förbättrad tillförlitlighet  - - 

 

Tabell 3 visar även att nyttor till följd av förbättrad tillförlitlighet inte inkluderas i kalkylen 
trots att det är känt att denna komponent är viktig för transportköpare och transportföretag.36 
Trafikverket angav brist på statistik som orsak varför förbättrad tillförlitlighet inte beräknas. 
Det kan ifrågasättas om argumentet är legitimt, då Trafikverket är organisationen som kan ta 
fram denna typ av data. 

Konsultföretaget PricewaterhouseCoopers (PWC) och norska Transportøkonomisk institutt 
(TØI) har studerat Hallsberg-Degerön-kalkylen i samband med granskningen av förra 
åtgärdsplaneringens planförslag. PWC och TØI anser att den i denna kalkyl valda metoden, 
som inte inkluderar nyttorna till följd av förbättrad tillförlitlighet (se Tabell 3), ”är olämplig 
för att lösa uppgiften”37. Enligt PWC och TØI bör de viktigaste faktorerna som beaktas vid 
transportköparnas beslut inkluderas, de ifrågasätter att valet mellan väg och järnväg antas ske 
enbart baserade på principen om de lägsta generaliserade kostnaderna38.  

En annan kritisk punkt som anförs av PWC och TØI är att det inte görs en systemanalys. De 
finner att antagandet ”att de åtgärder som ingår är tillräckliga för den tillkommande gods-
trafiken, även utan objektets geografiska avgränsning”. PWC och TØI anser att Samgods-
modellen borde vara rätt modell för en första provning av frågan, det vill säga hur det övriga 
transportsystemet påverkas av en uppgradering av infrastrukturen mellan Hallsberg och 
Degerön. Vidare anser PWC och TØI att det är nödvändigt att bevisa att den skisserade 
tågplanen kan avvecklas för persontåg och andra tåg som inte har medtagits i analysen.  

 

3.4.2 Konsekvenser av hårda vintrar på järnvägen och näringslivet   
Vintern 2009/2010  
Sårbarhetsvärdering avseende sällsynta händelser med mycket stora konsekvenser bör ses 
som ett specialfall av förseningsvärderingen. Ett exempel är följderna av mycket is och snö 
vintern 2009/2010 som analyserades i Utredningen om förbättrad vinterberedskap inom 
järnvägen.39  
 

                                                 
35 Den generaliserade kostnaden består av transportkostnaden och transporttiden. 
36 Se t.ex. (Karlsson, E., 2009) 
37 (PWC & TØI, 2009 ) 
38 Den generaliserade kostnaden består av transportkostnaden och transporttiden. 
39 Se (SOU2010:69, 2010). 
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Trafikverket har anlitat McKinsey för att beräkna de (direkta) samhällsekonomiska 
kostnaderna av att järnvägstransportsystemet inte fungerade under den stränga vintern 
2009/2010.40 McKinsey kommer fram till att kostnaderna var cirka tre miljarder kr och 
därmed mer än dubbelt så stora som för en normal vinter. Vidare beräknas att kostnaderna för 
godstransporter endast svarade för sju procent av de samlade samhällsekonomiska 
kostnaderna.41 Tabell 4 visar att McKinsey inkluderar enbart resenärernas och transport-
köparnas kostnader i beräkningen av andelarna för persontransporter respektive 
godstransporter (se tredje kolumn i Tabell 4) Järnvägsoperatörernas kostnader för rullande 
materiel och personal anges som en klumpsumma på 0,4 miljarder kr för SJ, Green Cargo 

 och 
Trafikverket (se fjärde kolumn i Tabell 4). 

Tabell 4 McKinseys beräkning av samhällsekonomiska kostnader av de inte fungerande 
järnvägstransporterna vintern 2009/2010. 

 Försenings- 
timmar 42 
 

Kostnader för 
resenärer och 
transportköpare 

Kostnader för transportföretag 
och Trafikverket  

Persontransporter 23 000 h (28 %) 1,5 miljarder kr (93 %) 
 

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

0,1 miljarder kr (7 %) 

Summa  83 000 h 1,6 miljarder kr 

 

Det kan argumenteras för att järnvägsoperatörernas tidsberoende kostnader43 bör inkluderas i 
beräkningen för att ta hänsyn till att lok, vagnar och förare inte kunde användas under en viss 
tid. Med hänsyn till att 72 procent av förseningstimmarna berör godstransport skulle 
inkluderandet av transportföretagens kostnader öka godstransporternas andel av de samlade 
kostnaderna markant.44  

I en bilaga till ”Vinterutredningen”45 beskriver Skogsindustrierna att problemen berörde 
särskilt rangerbangården i Hallsberg. Som direkta kostnader för industrin anges bland annat 
kostnader för extratåg, extra vagnshyror, extra insatser av tågoperatörer, extra växling, 
omledning av tåg och tågförlängning. Till detta kommer övertidstimmar för lagerpersonal och 
kostnader för extra frakter för väg- och sjötransporter och i några fall reklamationer och/eller 
krav från kunder. Transportköpare har även betalat vagnshyror trots att vagnarna har suttit fast 
och inte kunnat utnyttjas. Vi vill kommentera att det i detta fall innebär en omfördelning 
mellan transportköparna som ”hyr” vagnarna och transportföretagen som ”äger” vagnarna och 
är en vinst för transportföretagen (eftersom vagnarna inte slits när de sitter fast). Däremot 
uppkommer kostnader för transportköparna på grund av de inte kan frakta gods med dessa 
vagnar.  

                                                 
40 (McKinsey, 2010) 
41 Ur rapporten framgår inte entydigt om godstidsvärden eller förseningstidsvärden har använts i kostnads-
beräkningen. Enligt Trafikverket används förseningstidsvärden per tåg som baseras på de varugruppspecifika 
kalkylvärdena i ASEK 4. 
42 Vi utgår ifrån att det avses tågförseningstimmar.  
43 inte de avståndsberoende kostnaderna för el eller diesel mm 
44 Se även (I. Vierth, 2012)  
45 Se (SOU2010:69, 2010). 
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Vintern 2010/2011  
McKinsey uppskattade de samhällsekonomiska kostnaderna av järnvägstransporternas 
försenade och inställda tåg även vintern 2010/2011 och fick liknande resultat som föregående 
år.46 Det totala antalet förseningstimmar uppskattades till 4,1 miljoner persontimmar och 22 
miljoner tontimmar. De samhällsekonomiska kostnaderna beräknades, med samma ansats som 
för vintern 2009/2010, till cirka 2,4 miljarder kr (ca 92 %) för persontransporter och cirka 0,2 
miljarder kr (ca 8 %) för godstransporter. 

De två specifika exemplen visar att det finns ett stort behov och utrymme för olika typer av ad 
hoc antaganden. Om vi lämnar exemplen och återgår till tillämpningen av de samhälls-
ekonomiska analyserna inom godstransportområdet generellt, är det värt att nämna att 
Trafikanalys har till uppgift att årligen följa upp Trafikverkets arbete på området.  

 

3.5 Trafikanalys uppföljning av samhällsekonomiska kalkyler 
I Trafikanalys senaste uppföljning poängteras att Trafikverket ”har beaktat och uppdaterat ett 
flertal av de viktigare frågorna (förutom godskalkyler)”. 47 Vidare utvecklar Trafikanalys att 
”ansvariga myndigheter har varit sent ute med att initiera nödvändiga forsknings- och 
utvecklingsinsatser” och att det är viktigt att Trafikverket drar lärdom av detta i planeringen 
av ASEK 6-arbetet. 

Trafikanalys tar också upp problemet att Trafikverket inte har släppt en officiell version av 
den nya Samgodsmodellen än. I uppföljningen 2012 utvecklas att det är olyckligt att 
Trafikverket inte har lyckats färdigställa den nya modellen under 2012 och hänvisar till 
2013.48 Trafikanalys beskriver också att Trafikverket har varit tvungna att tillämpa speciella 
varianter av Samgodsmodellen för att kunna genomföra bland annat kapacitetsuppdraget 
under 2012, vilket gör det svårare att bedöma beräkningsresultaten. Trafikanalys bekräftar i 
sin uppföljningsrapport att området effektsamband har varit eftersatt länge och välkomnar att 
Trafikverket har initierat FoU-projekt inom flera delområden.49 Trafikanalys poängterar dock 
att det är för tidigt för att kunna bedöma resultat av satsningarna men de påpekar att takten i 
arbetet för att få en mer rättvisande värdering av godstransporter i kalkylmodellen bör 
påskyndas. 

 

3.6 Brister i godstransportkalkyler 
Dagens godstransportkalkyler är ofullständiga eftersom nyttorna till följd av ökad 
tillförlitlighet inte inkluderas på ett adekvat sätt. Problem är särskilt stort för 
järnvägstransporter som kännetecknas av stora tillförlitlighetsproblem. Ett annat problem är 
att systemeffekter inte beaktas på ett riktigt sätt. 

                                                 
46 (McKinsey, 2011) 
47 (Trafikanalys , 2012)  
48 (Trafikanalys , 2012) Trafikverket budgeterade mer resurser för personmodellen (som är i stort sett 
färdigutvecklat) än för godsmodellen (2011: 70 % Sampers:30 % Samgods, 2012:56 % Sampers, 44% 
Samgods).    
49 (Trafikanalys , 2012) 
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Transportkostnadsbesparingar ingår för alla trafikslag, det beskrivs dock inte på ett 
systematiskt sätt hur utnyttjandet av skalfördelar kan leda till kostnadsbesparingar per tonkm. 
Kostnadsbesparingspotentialen, som exempelvis uppnås genom att använda större fordon och 
fartyg, kan beräknas på ett relativt enkelt sätt. Vi anser att beräkningen av denna nytto-
komponent bör utvecklas; det avser steg 2 Bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur eller 
steg 3 Smärre infrastrukturinvesteringar i Trafikverkets fyrstegsprincip. 

Med hänsyn till bristen på transport-/trafikprognoser som är framtagna på ett helt transparent 
sätt, effektsamband och kalkylvärden för tillförlitlighet finns ett stort utrymme för olika typer 
av ad hoc antaganden vilket potentiellt kan leda till bristande transparens och jämförbarhet 
mellan olika åtgärder.  

Trafikverket är medvetet om brister som är kopplade till godstransportrelaterade samhälls-
ekonomiska kalkyler och har genomfört och genomför olika typer av FoU-projekt. I 
kommande kapitel redovisas kort de projekten som har genomförts under de senaste åren och 
som genomförs för närvarande.  
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4 Forskning och utveckling 
Föreliggande kapitel avser att kartlägga forskningen och forskningsbehovet kring värderingen 
av godstransportrelaterade nyttor i samhällsekonomiska kalkyler. 

 

4.1 Forskning och utveckling i Sverige 
4.1.1 Inventering av läget och FoU-behov   
I en förstudie på uppdrag av Trafikverket lyfter VTI fram skillnaderna i de tidsrelaterade 
nyttorna för person- och godstransporter. Små tidsvinster har oftast inte någon betydelse för 
godstransporter medan det är viktigt för persontransporter.50 Vidare utvecklas att transport-
tider, tidsvärden och förseningstidsvärden är en integrerad del av kostnadsfunktionerna i 
Samgodsmodellen51 och att detta borde utnyttjas mera.52  

Förstudien identifierar följande FoU-projekt som bör genomföras: 

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

2. att tillämpa Samgodsmodellens logistikmodul med sina befintliga mekanismer för 
framtagningen av efterfrågan och transportkostnader för alla trafikslag 

3. att utveckla mekanismer och data som saknas i logistikmodellen, till exempel att 
använda buffer stock ansatsen för att beräkna transportköparnas värde av ett 
tillförlitligare transportsystem53  

4. att genomföra RP-studier (revealed preferences studier) för bland annat att analysera 
vad som påverkar företagens beslut och hur de påverkas av olika typer av infra-
strukturåtgärder 

5. att göra grundliga bedömningar av den norska och holländska SP-studien (stated 
preference), bland annat för att bedöma i vilken utsträckning respondenterna 
inkluderar olika komponenter, att få idéer om variationen av uppskattningarna av tids- 
och förseningstidsvärden mellan olika sektorer och att analysera orsakerna till dessa 

6. att utveckla metoden för att värdera tillförlitlighet, det vill säga studera ytterligare 
alternativa ansatser utöver SP-studier (stated preference studier), förbättra information 
om bland annat tågrörelsernas avvikelser från tidtabeller och effektsamband  

7. att förbättra kunskapen om de mindre studerade nyttokomponenterna med avseende på 
alternativkostnader som relateras till specifika företag och situationer, till exempel 
kostnader till följd av stillestånd i produktion eller utebliven försäljning  

 
 

                                                 
50 (Vierth, I., 2010), se även (Vierth, I., 2012) 
51 I Samgodsmodellen prognosticeras transportvolymer på noder och länkar. Modellen kan t.ex. beskriva 
transportkostnader (inkl. modellering av skalfördelar) och varugruppspecifika tidsvinster. Teoretiskt är det även 
möjligt (dock inte i den nuvarande modellversionen) att beräkna transportköparnas värde av tillförlitligare 
transportsystem med hjälp av buffer stock ansatsen. 
52 Trafikverket har inte släppt en officiell version av den nya Samgodsmodellen än. Se även avsnitt 3.5. 
53 Buffer stock ansatsen går ut på att beräkna nyttan av tillförlitligare transporter utgående ifrån företagens 
lagerkostnader eller mer generellt kostnaderna för att undvika ”slut på lager”. 
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4.1.2 Fördelning av godstågens ankomster  
År 2011 analyserade VTI fördelningen av godstågens ankomster vid slutstationer i tid och 
rum baserade på Trafikverkets ”förseningsstatistik” för åren 2008 och 2009.54 VTI 
uppmärksammande dock också problem med kvaliteten i Trafikverkets förseningsdatabas.55 

Studien som analyserar godstågens ankomster56 kommer fram till att de 20 procent största 
förseningarna står för cirka 74 procent av förseningstimmarna vid godstagens slutstationer, 
det vill säga att förseningarna är långt ifrån normalfördelade. På motsvarande sätt koncen-
treras över hälften av förseningstimmarna till sju procent av stationerna. Cirka tio procent av 
alla ankomstförseningarna är relaterade till ankomsten till rangerbangården i Hallsberg. Det 
faktum att järnvägstransporternas förseningar inte är normalfördelade innebär att standard-
avvikelsen inte är ett bra riskmått och att det finns stora besparingspotentialer om man 
reducerar de största avvikelserna från tidtabellen. Övergången mellan ”vanliga förseningar” 
och extrema händelser är således flytande.  

Ytterligare ett resultat är att många godståg kommer för tidigt till bangårdarna. Detta leder i 
många fall till merkostnader för de berörda företagen på samma sätt som om tågen är 
försenade eller ställs in. Det kan till exempel vara så att det inte finns tillräcklig spårkapacitet 
i terminalen eller att personalen inte är tillgänglig för lossning. Figur 1 illustrerar att ”antalet 
för tidiga timmar” vid slutstationen överstiger ”antalet förseningstimmar” vid slutstationen.  

 

Figur 1: Godstågens ankomst vid slutstationer 2009  

Vad gäller effektsamband, har det så vid vi vet inte genomförts studier efter den studie som 
genomförde på uppdrag av SIKA.57 Inom ramen för denna studie undersöks olika ansatser 
som har använts för att analysera primära och sekundära förseningar. Det förstnämnda avser 
att ett tåg är försenat medan sekundära förseningar fångar spridningseffekter av primära 
förseningar. SIKA konstaterade redan år 2004 att nya värderingsstudier inte är meningsfullt 
utan effektsamband.58  

                                                 
54 (Krüger, Vierth, & FakhraeiRoudsari, 2012) 
55 (Björklund, 2011). 
56 (Krüger, Vierth, & FakhraeiRoudsari, 2012) 
57 (Mattsson, L.-G., 2004) 
58 (Widlert, S., 2004) 
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4.1.3 Företagsekonomiska effekter  
Trafikverket genomför ett projekt avseende företagsekonomiska effekter i samband med 
samhällsekonomiska bedömningar av investeringar.59 Den företagsekonomiska konsekvens-
bedömningen (FKB) och det pågående arbetet beskrivs i följande sex delar: 

 
1) FKB syftar till att ge beslutsfattarna bättre kunskap om de företagsekonomiska 

effekterna av olika åtgärder. Enligt Trafikverket är FKB ”tänkt att användas som ett 
underlag i den Samlade Effektbedömningen. ”Metoden ska leda till ”att värden hittas 
som egentligen kan fångas i den samhällsekonomiska kalkylen, men där effekt-
samband saknas eller är otillräckliga eller där värderingen i sig är felaktig”. 

2) FKB kvantifierar företagsekonomiska effekter och tillgänglighet. Trafikverket 
konstaterar att många relevanta företagsekonomiska effekter kan modelleras med hjälp 
av Samgodsmodellen men att det återstår problem med modellen. 

3) FKB kvantifierar företagsekonomiska effekter i den Samlade Effektbedömningen. 
4) Översyn över godstidsvärden och -förseningstidsvärden inom ramen för ASEK60  
5) Översyn av hur effekter av godsrelaterade investeringar kan hanteras metodmässigt 
6) Test av hur väl FKB-ansats fungerar i praktiken  

 
Vi diskuterar detta vidare i avsnitt 5. 

 

4.1.4 Nystartade pilotprojekt 
Vid årsskiftet 2012/2013 startade Trafikverket två pilotprojekt som rör värderingen av ökad 
tillförlitlighet för godstransporter (VTTV). Projekten hålls ihop av WSP respektive VTI. 

 
WSP:s pilotstudie  
WSP:s pilotstudie Godsvärderingsstudie – VTTV och överflyttning mellan transportslag är 
sprungen ur en tidigare ansökan till VINNOVA.61 Piloten genomförs i samarbete med KTH:s 
Järnvägsgrupp, Handelshögskolan i Göteborg, Vectura och Transrail. Pilotprojektet (del 1 av 
ett projekt i två delar) förväntas leverera a) en utvecklad mikroekonomisk modell som ger god 
vägledning kring vilka data som behöver samlas in från företagen, b) en genomgång av 
innehållet i redan befintliga transportdatabaser, c) en ny pilotdatabas med data om transporter 
och relaterade kostnader och d) erfarenheter från genomgången av pilotdatabasen, som ska 
kunna användas i del 2 av projektet.  

 

                                                 
59 (Hill, P., 2010). Se vidare granskning i kapitel 5 
60 Se (Vierth, I., 2012) 
61 Under 2012 genomförde WSP en förstudie inom ramen för VINNOVA:s program för utmaningsdriven 
innovation. Studien begränsas till godstransporter på järnväg och utgångspunkter är ”att det finns många vinster 
med att transportera gods på järnväg i stället för väg” samt att de kalkylvärden för förseningstid som används i 
de samhällsekonomiska kalkylerna är mycket låga och att det saknas en metod att hantera överflyttningen mellan 
väg och järnväg. Man utgår vidare ifrån att ”om järnvägens punktlighet blir tillräckligt bra, kan fler företag ta del 
av den potential till lägre transportkostnader som järnvägen många gånger kan erbjuda.”  
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VTI:s pilotstudie  
VTI:s pilotstudie Value of freight time variability reductions baseras i stor utsträckning på de 
förstudier som VTI har genomfört på området62 samt internationella kontakter. Piloten 
genomförs i samarbete med TØI i Norge och Significance i Nederländerna, det vill säga de 
institut som nyligen har genomfört SP-studier.63 I pilotstudien utvärderas tre olika ansatser: 1) 
Buffer stock ansatsen, 2) RP-studier för några företagsfall och 3) Utvärderingen av de i Norge 
och Nederländerna genomförda SP-studier. Baserade analysen i stegen 1) till 3) föreslås en 
ansats för en huvudstudie. 
 
Samordning av WSP:s och VTI:s pilotstudier 
Trafikverket har bett VTI om ”att genomföra ett förberedelsearbete med målet att få till stånd 
en huvudstudie” 64 utifrån från WSP:s och VTI:s pilot/förstudieprojekt. ”Huvudstudien skall 
genomföras av de parter som är involverade i ovan nämnda förstudier. Förberedelsearbetet 
omfattar genomförande av ett eller flera vetenskapliga seminarier samt workshops. Även 
annan input än den som framkommit i förstudierna kan komma att ingå i huvudstudien.”65 

 

4.2 Forskning och utveckling i andra länder  
Frågeställningarna med avseende på kalkyler för godstransportrelaterade infrastrukturprojekt 
är i princip desamma i alla länder.66 Det finns dock vissa skillnader, till exempel diskuteras 
kapacitetsproblem i Nederländarna mest för vägtransporter och i Sverige mest för järnvägs-
transporter. Utöver detta visar det tidigare nämnda exemplet med ett svenskt godståg som i 
november 2012 spårade ur i Danmark behovet av internationellt samarbete. 

Kunskapsnivån med avseende på godstransportrelaterade samhällsekonomiska kalkyler är 
över lag låg. Detta gäller särskilt värderingen av tillförlitligheten; denna aspekt inkluderas inte 
alls i de samhällsekonomiska kalkylerna eller det används provisoriska värden som ska 
kvalitetsäkras på sikt. Sverige är ett av de få länder som har påbörjat inkludera nyttor 
kopplade till ökat tillförlitlighet i de samhällsekonomiska kalkylerna. En möjlig förklaring för 
detta är den förhållandevis stora järnvägsandelen i Sverige och att järnvägstransporter 
kännetecknas av tillförlitlighetsproblem.  

Samma typ av SP-studie har genomförts i Nederländerna och Norge. Resultaten från Norge 
visar att svarsfrekvenserna var mycket låga och resultaten heterogena. En studie med en mer 
homogen avgränsning på järnvägstransporter är mer lovande. Resultaten från den holländska 
SP-studien finns inte tillgänglig än när denna rapport skrivs. 

Det finns en given tydlig koppling till prognosmodellerna; i Norge har den nya nationella 
godsmodellen utnyttjats i större grad än i Sverige för att systematiskt och konsistent beräkna 
godstransportrelaterade nyttor i samhällsekonomiska kalkyler.  

 

                                                 
62 Se bl.a. under 4.1 och 4.2 
63 Se kapitel 5  
64 (Bångman, 2012)  
65 (Bångman, 2012)  
66 Tillämpad praxis och forskningsfronten i några andra länder beskrivs i Appendix 1. 
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4.3 Var står svensk forskning om godskalkyler? 
Den övergripande bilden är att forskningen och utvecklingen på området värdering av 
godstransportrelaterade nyttor är ”plottrig” och att det finns lite kontinuitet. Många projekt 
startar ”på ny kula” utan att besvära sig om att kartlägga tidigare studier. Således är 
Trafikverkets nuvarande strategi med två parallella och samordnade pilotprojekt lovande. 

Potentialer finns, till exempel i den trafikslags- och nationsövergripande prognosmodellen 
Samgods som hittills inte har utnyttjats i stor utsträckning. Ett problem gällande Samgods är 
att Trafikverket inte har släppt en officiell version av modellen. 

Ett återkommande problem är att det saknas information om tågrörelser och avvikelser från 
tidtabellen. Faktumet att Trafikverket har tagit fram förseningsstatistiken och gjort den 
tillgänglig är ett steg i rätt riktning. VTI:s analys av fördelningen av godstågens avvikelser 
från tidtabellen i tid och rum samt liknande undersökningar borde utnyttjas i samband med 
framtagningen av effektsamband. För järnvägstransporter verkar det vara uppenbart att andra 
riskmått än standardavvikelser bör användas.  

Även om diskussionen gällande förseningar i Sverige fokuserar på väg- och järnvägstrans-
porter anser vi det som viktigt att tillämpa trafikslagsövergripande ansatser. Man bör komma 
ihåg att godstidsvärden enligt den svenska definitionen avser godset som fraktas mellan 
avsändare och mottagare. Det inkluderar inte fordonen som används på en del av transport-
kedjan eller i hela kedjan.  
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5 Ansats ”företagsekonomisk konsekvensbeskrivning”  
En av de ansatser som har bäring på godstransporter och som nu testas är den Företags-
ekonomiska konsekvensbeskrivningen (FKB). Förliggande kapitel beskriver och granskar den 
ansatsen.  

 

5.1 Bakgrund  
Som nämns i avsnitt 4.3 genomför Trafikverket ett projekt avseende företagsekonomiska 
effekter i samband med samhällsekonomiska bedömningar av investeringar. Inom ramen för 
detta projekt har Trafikverket beställt en praktisk tillämpbar metod för en FKB som syftar till 
att ge beslutsfattarna bättre kunskap om de företagsekonomiska effekterna av olika åtgärder 
för näringslivet.  

 
Förutsättningar för FKB-ansats  
Utgångspunkten är att den Företagsekonomisk konsekvensbeskrivningen (FKB-ansatsen) ska 
komplettera den samhällsekonomiska kalkylen.67 Vidare ska FKB-ansatsen i motsats till den 
samhällsekonomiska kalkylen:  

- inte vara generaliserande utan ”bidra med belysande exempel”  

och  

- komplettera den bild som den samhällsekonomiska kalkylen ger och innehålla 
bedömningar av subjektiv natur68  

Ytterligare en förutsättning är att FKB-ansatsen utgår från att åtgärdens påverkan på ett antal 
grundläggande transportparametrar är kända.69  

 
Framtagning av FKB-ansats 
FKB-ansatsen som beskrivs nedan har utvecklats baserat på Trafikverkets tidigare arbete 
inom området70 och sammanlagt elva intervjuer med stora varuägare, transportföretag osv 
som genomförts.  
 

5.2 Beskrivning av FKB-ansats  
Dokumentation  
I dagläget består FKB-verktyget av en Excelfil med formulär som fylls i av användaren och 
tillhörande instruktioner i ett separat dokument. En beskrivande rapport har också tagits 
fram.71 

 

                                                 
67 Som beskrivs i kapitel 2 och 3 
68 Se (WSP, 2012) s.11 
69 Se (WSP, 2012) s.12 
70 (Hill, P., 2011) 
71 (WSP, 2012). 
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FKB-ansatsen är inte färdigutvecklad 
FKB-ansatsen ska testas innan den vidareutvecklas. Planen är att ansatsen testas för ett stort 
infrastrukturprojekt, utbyggnaden av spåret mellan Hallsberg och Degerön,72 och för ett litet 
infrastrukturprojekt, riksväg RV 25 mellan Växjö och Österleden. De två testerna genomförs 
under januari 2013.73 

 
Fem-stegs-metod i FKB-ansats 
FKB-ansatsen består av fem steg: 

 

1. Bedömning om en åtgärd fordrar en FKB. En FKB behöver endast genomföras om 
åtgärden väntas få betydande konsekvenser för företagen. Om det väntas stora effekter 
bedöms bland annat genom påverkan på följande sju parametrar:  
- transporttid 
- transportsträcka 
- robusthet och tillförlitlighet i transporttid 
- kapacitet 
- godsskador 
- tillgänglighet 
- lastning, lossning och transfer. 

 

2. Om åtgärden fordrar en FKB planeras vilka företag och organisationer som berörs 
och ska få lämna synpunkter. Utöver enskilda företag involveras intresse-
organisationer, sammanslutningar av transportköpare med flera för att komplettera den 
bild som enskilda företag ger.74 
 

3. Insamling av synpunkter och strukturering i mål- och redovisningsverktyg. De 
företagsekonomiska effekterna beskrivs utifrån en kartläggning av ett antal transport-
kedjor som berörs av åtgärden. Information samlas in från a) godsets avsändare, b) 
godsets mottagare och c) godsets transportör med hjälp av ett frågeformulär. Syftet är 
att ta reda på hur åtgärden påverka transportköparnas kostnader.75   
 

4. Analys utifrån insamlad information. Bedömningar görs med hjälp av FKB-verktyget. 

 

5. Sammanställning av resultat. Slutsatser från FKB förs in i den Samlade 
Effektbedömningen (SEB).76 Sammanavägningen av resultatet och analysen görs 
manuellt av användaren. 77   

                                                 
72 Se även avsnitt 3.4.1 ovan 
73 (Hill, 2012) 
74 I de fall FKB ska genomföras, bedöms också huruvida effekterna blir främst regionala eller nationella och 
FKB-ansatsens utformning beror på utfallet av denna bedömning. 
75 (WSP, 2012) S. 16. 
76 Se avsnitt 3.2 ovan 
77 (WSP, 2012) S. 19 
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5.3 Analys 
Vi vill framföra att det är olyckligt att den företagsekonomiska konsekvensbedömnings-
ansatsen inte är färdigutvecklad och testad när denna rapport skrivs. Mot bakgrund av detta är 
våra kommentarer nedan mest av principiell karaktär. Vi föreslår att analysen följs upp när 
FKB-ansatsen har testats.  

Vi börjar med att kommentera den beskrivna fem-stegs-metoden och avslutar med generella 
synpunkter.  

 
Fem-stegs-metod  
Fem-stegs-metoden känns intuitivt rätt för att samla in information från företagen. De sju 
parametrar transporttid, transportsträcka, robusthet och tillförlitlighet i transporttid, kapacitet, 
godsskador, tillgänglighet och lastning/lossning/transfer är relevanta i samband med gods-
transportrelaterade samhällsekonomiska kalkyler.  

Med hänsyn till begränsade resurser - WSP uppskattar att det behövs 50 till 200 timmar för att 
genomföra en FKB - är det lätt att fokusera på de åtgärder som väntas leda till betydande 
konsekvenser för företagen. Det är dock inte givet hur projekten som FKB ska genomföras på 
ska väljas ut. 

På motsvarande sätt kan urvalet av företag och organisationer, som ska få lämna synpunkter, 
vara problematiskt. Det finns en risk för att de som deltar i FKB får möjligheter att påverka 
investeringsbeslut som företag som inte ingår i FKB inte har möjlighet till. Ett exempel som 
illustrerar detta problem, är kritiken som VTI78 har fått, för att inte ha intervjuat fler företag 
med säte i norra Sverige, norra Norge och norra Finland i samband med inventeringen av 
näringslivets perspektiv på EU-kommissionens förslag om den Transeuropeiska Nätet för 
Transporter. 

Vi anser i princip att det är rätt att information samlas in från godsets avsändare, mottagare 
och transportör. Vad gäller transportörsledet kan det vara nödvändigt att involvera flera 
transportörer från de olika trafikslagen samt hamnar och terminaler. 

Faktumet att analysen inom FKB-ansatsen görs manuellt av användaren79 kan innebära 
bristande transparens. Det skulle också vara olycklig om olika användare får fram olika 
resultat. I samband med de planerade testen borde också analyseras i vilken mån olika 
individer, som utgår ifrån samma information, kommer fram till samma resultat.  

 
Generella kommentarer 
Vi anser det som problematiskt att FKB-ansatsen ska komplettera den samhällsekonomiska 
kalkylen och att man inte utvecklar mått som ingår i kalkylen. Grundproblemet är att de olika 
typer av företagsekonomiska kostnadsbesparingar som är kopplade till tidsvinster, förbättrad 
tillförlitlighet och inte tidsrelaterade faktorer är centrala nyttor för företag i den samhälls-
ekonomiska kalkylen.  

Det kan vara lämpligt att diskutera effekter som inte ingår i den samhällsekonomiska kalkylen 
som regionalekonomiska effekter (wider economic benefits) som komplement i den Samlade 

                                                 
78 (Vierth, Haraldsson, & Karlsson, 2012)  
79 (WSP, 2012) s. 16 
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Effektbedömningen (SEB).80 Här finns dock också risk för dubbelräkningar, det vill säga att 
samma nyttor ingår två gånger i kalkylen. 81 
FKB-ansatsen avser värderingssteget och utgår ifrån att det finns information om hur olika 
åtgärder påverkar företagen. Som vi har visat ovan ligger problemet ofta i att just effekt-
sambanden ofta inte är kända.  

I den underliggande rapporten utvecklas att många av näringslivsrepresentanterna ”har svårt 
att nämna enskilda åtgärder som haft stor positiv eller negativ betydelse för deras 
transporter”.82 Vi anser att detta inte är överraskande eftersom infrastrukturen vanligtvis 
används av flera aktörer och det krävs aggregerad information om antalet tåg, lastbilar och 
fartyg på delar av infrastrukturen, det vill säga information som Trafikverket och inte 
näringslivet förfogar över.83  

Ett annat problem som tas upp är att infrastrukturhållare har en mycket längre planerings-
horisont än företagen. Vägar och järnvägar kännetecknas av långa livslängder på flera 
årtionden medan företagen vanligtvis planerar för de kommande ett till tre åren. 
”Bedömningarna av de företagsekonomiska effekterna kan därför endast göras utifrån 
företagens kostnader och transportupplägg ser ut i dagsläget.” 84 Företagens beskrivningar kan 
vara ett komplement men det är viktigt att Trafikverket som ansvarig myndighet tar fram 
långsiktiga transportprognoser för olika scenarier. 

 

5.4 En framtida inriktning 
Vi ser ett behov av att förbättra informationen om hur företagens logistik- och godstransport-
system påverkas av olika typer av infrastrukturåtgärder. Utvecklingen bör dock fokusera på 
att förbättra de samhällsekonomska kalkylerna för godstransportrelaterade projekt och inte på 
att komplettera med ett separat dokument utanför kalkylen. Ambitionen bör vara att värdera 
och inkludera så mycket som möjligt inom ramen för de samhällsekonomiska kalkylerna och 
att undvika tilläggsinformation.  

                                                 
80 Den Samlade Effektbedömningen (SEB) beskrivs i avsnitt 3.3 
81 Det ligger emellertid nära till hands att beskriva åtgärder ur ett fördelningsperspektiv och måluppfyllelse-
perspektiv (d.v.s. perspektiv som inte ingår i den samhällsekonomiska kalkylen) i SEBen.   
82 (WSP, 2012) S. 8 
83 Se även VTI-notat 10-2012 
84 (WSP, 2012) S.18. 
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6 Övergripande slutsatser  
Studien visar att dagens sätt att genomföra samhällsekonomiska kalkyler på godstransport-
området inte görs på ett heltäckande och transparent sätt. Problemet består i att alla relevanta 
nyttor för näringslivet relaterade till tidsvinster och förbättrad tillförlitlighet eller andra 
kostnadsbesparingar inte inkluderas på ett adekvat sätt i kalkylerna. Ett problem är att 
tillförlitlighetskomponenten inte inkluderas på ett adekvat sätt i dagens samhällsekonomiska 
kalkyler. Det har bäring på godstransporter som ingår i multimodala transportkedjor, då 
förseningar i sådana system har stora spridningseffekter.  

I princip ska nyttorna relaterade till kapacitet, tillgänglighet, robusthet och sårbarhet samt 
transporternas tillförlitlighet ingå i kalkylerna. Aspekter som utebliven fakturering och 
försämrade kundrelationer ska också ingå men fångas i tidsvärdet eller förseningstidsvärdet. 
Detta innebär att man i princip vet hur man borde göra samhällsekonomiska kalkyler. 
Problemet är dock att det saknas: 

- information om effektsamband, det vill säga information om hur olika åtgärder 
påverkar tidsåtgången, transporternas tillförlitlighet och transportkostnaderna. Det är 
positivt att Trafikverket satsar på att utveckla effektsambanden även om det är för 
tidigt att bedöma resultaten av dessa satsningar. 

- information om transportvolymer. Vanligtvis används prognosmodellen Samgods för 
att prognostisera trafik 10 till 20 år fram i tiden. Den befintliga modellversionen och 
dess tillämpning uppvisar dock brister i transparens och det är svårt att granska 
prognoserna i olika underlagen. 

- monetära värderingar. Nya värderingsstudier är dock i princip inte meningsfulla så 
länge det inte finns mer kunskap om effektsambanden (bl.a. hanteringen av risker för 
sällanhändelser). 

Det är av vikt att alla dessa steg utvecklas parallellt för att stärka den samhällsekonomiska 
kalkylen beträffande godsrelaterade investeringar. Metod- och modellutveckling tar tid, dock 
föreligger behov av utvecklingsinsatser för att förbättra beslutsunderlagen. Därför ser vi ett 
behov av en övergripande långsiktig strategi som inkluderar framtagningen av transport-
prognoser, transportkostnader och transporttider, effektsamband och monetära värderingar. 

Kunskapsnivån i andra länder gällande godstransportrelaterade samhällsekonomiska kalkyler 
är också låg. Det gäller särskilt värderingen av tillförlitligheten. Trots detta anser vi att 
forskningsresultat och erfarenheter från andra länder borde utnyttjas mer konsekvent. 

Trafikverket har tagit ett initiativ till att stärka godsvärderingen genom ansatsen 
Företagsekonomiska konsekvensbeskrivning (FKB). Modellen syftar till att komplettera den 
samhällsekonomiska kalkylen genom att bidra med belysande exempel. Informationen ska 
inkluderas i den Samlade Effektbedömningen (SEB). FKB-ansatsen testas för närvarande och 
ska sedan utvärderas.  

Det finns vissa principiella problem med FKB-ansatsen. Generellt kan det uppfattas som 
problematiskt att FKB-ansatsen ska komplettera den samhällsekonomiska kalkylen och inte 
ingå i denna. Problemet är att de olika företagsekonomiska kostnadsbesparingarna är centrala 
nyttor i den samhällsekonomiska kalkylen och risken för dubbelräkning är överhängande. Ett 
annat problem är att enbart ett fåtal intressenter kommer till tals i FKB-ansatsen. 

Sammafattningsvis kan konstateras att dagens tillämpning av samhällsekonomiska kalkyler 
uppvisar flera brister gällande godstransporter. Problemet utgörs av att alla relevanta nyttor i 
form av tidsvinster, förbättrad tillförlitlighet och andra icke-tidsrelaterade transportkostnads-
besparingar inte inkluderas på ett adekvat sätt. Vägen framåt bör vara att vidareutveckla 
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tillförlitlighetsbegreppet som en ingående del i kalkylerna samt att lösa bristerna kopplade till 
transportprognoser och effektsamband.  
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Bilaga 1: Näringslivets Transportråds skrivelse 27 8 2012 

                 
SKRIVELSE 
2012-08-27  

      
    Generaldirektör Gunnar Malm 

Trafikverket  
 781 89 BORLÄNGE 

      
     
 
Angående rättvisande samhällsekonomiska kalkyler för godstransporter i Trafikverkets 
åtgärdsplanering som underlag för en ny Nationell Infrastrukturplanen mot år 2025  
 
Näringslivets Transportråd har i olika sammanhang framfört till Trafikverket att beslutsunderlagen för 
drift och underhåll och utbyggnad av infrastrukturen bör omfatta ett bredare perspektiv på 
samhällsnyttan av godstransporter. Vi vill nu understryka vikten av att dessa nyttor på ett rättvisande 
sätt tydliggörs i Trafikverkets åtgärdsplanering som underlag för en ny Nationell Infrastrukturplanen 
mot år 2025.  
 
Samhällsekonomiska kalkylmodeller undervärderar systematiskt godset och vi konstaterar att 
angelägna godsprojekt i tidigare infrastrukturplaner inte prioriterats då den samhällsekonomiska 
nyttan inte befunnits tillräckligt hög. Tidsvärderingen har varit högre för persontrafikrelaterade 
projekt som getts högre prioritet. Faktorer som högre tillförlitlighet och mindre sårbarhet vid 
investeringar i godsrelaterade projekt fångas inte upp. Godstransporters samhällsnytta kommer inte 
fram i de samhällsekonomiska kalkylmodeller som tillämpas.  
 
De studier som Trafikverket själva initierat om effekterna av vinterproblemen på järnvägen 2010 och 
2011 visar tydligt problemen. Tre fjärdedelar av de totala tågförseningarna under vintern i början av 
2010 drabbade godstransporterna på järnväg. Då godstrafiken är lågt värderad i de 
samhällsekonomiska kalkylerna var de direkta kostnaderna för försenat gods 2010 endast cirka 7 
procent eller 210 miljoner kr av de totala samhällskostnaderna som uppgick till ca 3 miljarder kr 
enligt de tillämpade kalkylmodellerna. Den största delen av samhällskostnaden var relaterad till 
persontrafiken på järnväg. Under senvintern 2010/2011 motsvarade förseningarna för persontrafiken 
på järnväg en direkt samhällskostnad på 2,4 miljarder kronor. För godstrafiken motsvarade 
förseningarna en samhällskostnad på bara 200 miljoner kronor. 
 
Dessa båda exempel illustrerar att godstransporter på järnväg har för lågt värde i de 
samhällsekonomiska kalkylerna. Dagens kalkylmodeller ger för låga kostnader för godsförseningar 
och det är till nackdel för näringslivet. Näringslivets Transportråd bedömer att kostnaderna för 
förseningar i godstrafiken p.g.a. vinterproblemen 2010 och 2011 är i samma storleksordning som för 
persontrafiken. Därutöver tillkommer kostnader för bristande underhåll och bristande kapacitet i 
hela järnvägsssystemet som är väsentligt större. 
 
Näringslivets Transportråd efterlyser en samhällsekonomisk värdering av godsprojekt som på ett 
rättvisande sätt speglar dess betydelse för näringslivets konkurrenskraft och för Sveriges 
konkurrenskraft som nation. Utvecklingsarbetet med kalkylmodeller och samlade effektbedömningar 
av godstransporter måste intensifieras. Transporterna är en integrerad del i hela den industriella 
produktionen. Om transportkedjan bryts fallerar hela systemet tills man kunnat göra en återstart. 
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Återhämtningsförmågan är oerhört viktig, d.v.s. robustheten i transportsystemen. 
 
Inom Trafikverket pågår projekt för att bättre belysa Företagsekonomiska effekter i samband med 
samhällsekonomiska bedömningar av investeringar. Dessa har dock blivit försenade och vi har inte 
fått någon återkoppling från Trafikverket om det aktuella läget vilket är oroande. Vidare pågår ett 
arbete inom det som kallas Arbetsgruppen för SamhällsEkonomiska Kalkylvärden och analysmetoder 
inom transportområdet (ASEK) och som syftar till en översyn av vilka kalkylvärden och analysmetoder 
som ska användas i Trafikverkets samhällsekonomiska bedömningar. 
 
I Trafikverkets åtgärdsplanering som ska utgöra underlag för en ny Nationell Infrastrukturplanen mot 
år 2025 förutsätter Näringslivets Transportråd att godstransporters samhällsnytta uppdateras till 
relevanta och rättvisande värden. Godstransporters samhällsnytta måste avspeglas i de 
kalkylmodeller som används och redovisas i samlade effektbedömningar för investeringar och 
underhåll. Risken är annars uppenbar att den nya Nationella Infrastrukturplanen mot år 2025 
kommer att baseras på ett ofullständigt och icke rättvisande beslutsunderlag. 
   
Näringslivets Transportråd har tidigare till Trafikverket formulerat ett antal viktiga punkter som inte 
ingår i de samhällsekonomiska kalkylmodellerna för godstransporter. Punkterna som redovisas 
nedan tar upp effekterna av förseningar inom järnvägen då problemen för näringslivet varit störst 
inom detta transportslag under de senaste åren: 
 
1. En del förseningar går inte att ta ikapp, därmed blir resultatet en utebliven fakturering för 
företagen. Modellerna värderar inte uteblivna företagsintäkter och uteblivna skatteintäkter. 
2. Det gods som flyttas över till lastbil eller flyg, p.g.a. inställda tåg, drabbas aldrig av järnvägens 
förseningar eftersom det inte var med i tåget. Inte heller merkostnaden 
av att flytta transporter till väg eller flyg mäts i modellerna. 
3. Inställda tåg blir aldrig försenade och räknas därför inte. 
4. Modellerna tar inte i beaktande kostnaden för en försämrad kundrelation. 
5. Modellerna kan inte heller hantera den försening som uppstår i utlandet p.g.a. att vagnarna inte 
lämnar Sverige i tid. 
6. Försenade tomvagnar hanteras inte i modellerna. Resultatet vid förseningar blir vagnbrist 
vilket innebär kapacitetsbrist/leveransförseningar. Alternativet är att hyra in fler vagnar. 
7. Det som mäts i modellerna är försenade tåg och inte vagnar. Hänsyn tas inte till om tåget går i rätt 
tid medan vagnarna står kvar. 
8. För de flesta av järnvägens kunder är kostnaden för vagnen mycket större än godsets 
kapitalkostnad. Det tar inte modellerna hänsyn till. 
 
Mot bakgrund av regeringens kommande infrastrukturproposition och långsiktiga beslut mot år 2025 
är det således av största vikt för näringslivet att samhällsnyttan av godstransporter ges en 
rättvisande värdering i de kalkylmodeller som ligger till grund för Trafikverkets åtgärdsplanering. Vi 
hemställer om att du i egenskap av Trafikverkets generaldirektör säkerställer att så blir fallet.  
 
NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD  
 
 
 
 
 
Per Bondemark    Guy Ehrling 
Ordförande    Kanslichef 
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Bilaga 2: Forskning och utveckling i andra länder  

Föreliggande appendix ger en bild över forskning på området som pågår i andra länder. Här 
finns mycket att hämta för svenskt vidkommande. 

 
Norge  
I Norge genomförs motsvarande samhällsekonomiska kalkyler som i Sverige och samma typ 
av nationell godstransportmodell (som Samgodsmodellen) används. TØI har utvecklat en 
preliminär version av ett beräkningsverktyg för kostnadsnyttoanalyser för godstransport-
relaterade åtgärder.85 Målsättningen är att göra mer systematiska och konsistenta beräkningar 
av godsrelaterade nyttor än tidigare där varje myndighet hade sitt eget analysverktyg.86  

År 2006 utvecklade TØI en metod för att beräkna effekter av snabbare och mer tillförlitliga 
vägstransporter på uppdrag av dåvarande Vägverket i Sverige.87 Forskarna utvecklar en 
analytisk ansats för att beräkna kalkylvärden för godstid och tillförlitlighet för godstransporter 
på väg. Utgångspunkten är att transportköpare väljer sändningsstorlek, fordonsstorlek och 
ordertidpunkt så att de årliga logistikkostnaderna minimeras.88 Författarna identifierar vilka 
uppgifter om godsflöden och incidenter (som leder till förseningar) den förslagna metoden 
kräver och hur dessa kan samlas in. De betonar att det är nödvändigt att säkerställa tillgången 
till data oberoende vilken metod man väljer. 

Under perioden 2008 till 2010 genomförde TØI en SP-studie angående värderingen av tid och 
tillförlitlighet för person- och godstransporter.89 Målsättningen var att utveckla en under-
sökningsdesign och att ta fram värderingar av förändrad transporttid och tillförlitlighet som på 
sikt ska kunna användas i kostnadsnyttoanalyser.90 Separata undersökningar med varuägare, 
transportföretag och med varuägare som genomför transporter i egen regi genomfördes. Mot 
bakgrund av att alla typer av företag kontaktades var sammansättningen av de svarande 
företagen mycket heterogen. Svarsfrekvensen var, med ca nio procent för transportköparna 
och ca sex procent för transportföretagen, mycket låg. TØI rekommenderar att enbart använda 
transportköparnas värderingar för vägtransporter eftersom dataunderlaget för de andra trafik-
slagen och underlaget för transportföretagen anses inte vara tillräckligt bra för att kunna 
beräkna kalkylvärden. Avslutningsvis rekommenderas att göra fler värderingsstudier innan 
resultaten från SP-studien tas i praktiskt bruk. 

TØI har även genomfört en SP-studie med ett begränsat antal företag som köper, förmedlar 
eller genomför järnvägstransporter. Denna studie avser värderingen av både tidsvinster och 
minskade förseningar. Resultaten tyder på att denna studie för ett begränsat antal mer 

                                                 
85 (Madslien, A; Minken, H, 2011). 
86 Preliminärversionen av verktyget begränsas till effekter på transportkostnader. Nyttor kopplade till reducerad 
variabilitet för transporttiderna är inte implementerade i verktyget. Författarna noterar dock att det är möjligt att 
beräkna osäkerhetskostnaderna förutsatt att det finns uppgifter om efterfrågan, standardavvikelser för ledtider 
och om kostnader som uppkommer när godset inte levereras i tid. 
87 (Minken & Samstad, 2006) 
88 De nationella norska och svenska godstransportmodellerna baseras på samma ansats.   
89 (Halse, Samstad, Killi, Flügel, & Ramjerdi, 2010). 
90 Den tillämpade metoden har utvecklats för Nederländerna. Se nedan. 
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homogena företag verkar ha fungerat bättre än i den ovan nämnda stora studien som 
inkluderar många olika typer av transporter.91 

PUSAM-projektet avseende Punktlighetsforbedring og kostnader av försinkelser i 
jernbanetrafikk genomfördes av TØI, SINTEF, Jernbaneverket och järnvägsoperatörerna 
NSB, CargoNet och Flytoget. TØI har genomfört en litteraturstudie om värderingen av 
tillförlitligheten och konstaterar bland annat att det behövs mer forskning generellt och med 
avseende på företagen avvägningar och kostnader vid variabla leveranstider. 92 SINTEF har 
tagit fram en rapport med avseende på driftsstabilitet och orsaker för störningar i 
järnvägsnätet under perioden 2005 – 2010.93  

 
Nederländerna 
I Nederländerna rekommenderas kalkylvärden för godstidsvärden och förseningstidsvärden i 
samhällsekonomiska kalkyler.94 Vad gäller förseningar finns provisoriska värden95 i de 
nederländska riktlinjerna för kostnadsnyttoanalyser och i de europeiska riktlinjerna96. I de fall 
där det inte finns uppgifter om effekter om tillförlitligheten rekommenderas en enkel tum-
regel. Regeln innebär att ett inkludera påslag på 25 procent av transporttiden. Påslaget skall 
dock enbart användas i vägtransportprojekt som leder till mindre trängsel. Den "minskade 
trängseln" antas leda till ökat tillförlitlighet, men kopplingen mellan minskad trängsel och 
ökad tillförlitlighet är svag.97 Resultaten från den holländska SP-studien som avser tid och 
tillförlitlighet och är beställt av det holländska transportministeriet är inte klart när denna 
rapport skrivs. 98 

På motsvarande sätt som för effekterna av de stränga vintrana 2009/2010 och 2010/2011 i 
Sverige99, har NEA studerat effekterna av den 33 dagar långa avstängningen av floden Rhein 
vid Lorelei i början på 2011 till följd av att ett tankfartyg kantrat.100 Forskarna uppskattar hur 
redare, godstransportköpare, andra aktörer i Europa påverkades. De samlade skadorna 
uppskattas till drygt 50 miljoner Euro, varav 14 miljoner Euro faller på redarna som var 
tvungna att vänta, och 26 miljoner Euro på godstransportköpare, speditörer mm. som var 
tvungna att ordna andra alternativa transporter med andra transportmedel eller rutter.  

 
Tyskland  
I Tyskland utvärderas federala investeringsobjekt med hjälp av samhällsekonomiska kalkyler 
som beskrivs i infrastrukturplanen Bundesverkehrswegeplan. Detta gäller infrastrukturen för 
vägar, järnvägar och inre vattenvägar. För närvarande ingår tillförlitlighet för person- och 
                                                 
91 (Halse, A. H.; Killi, M., 2012) 
92 (Halse, A. H.; Killi, M., 2010) 
93 (Olsson, Økland, Veiseth, & Stokland, 2010). 
94 (Rijkswaterstaat, 2012) 
95 för s.k. reliability ratios RR  
96 (HEATCO, 2006) Se nedan 
97 I (de Jong, Kouwenhoven, Kroes, Rietveld, & Warffemius, 2009) presenteras ett hypotetiskt exempel av hur 
reliability ratios kan användas i en vägtransportkalkyl  
98 Metodrapporten finns tillgänglig på (Ministerie van Verkeer en Waterstaat , 2012).   
99 Se avsnitt 3.4.2 ovan  
100 (Weenen, Quispel, & Visser, 2011)   
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godstransporter inte i kalkylerna. Transportministeriet har dock anlitat tre holländska 
konsultföretag för att undersöka hur tillförlitlighet kan inkluderas i värderingen av infra-
strukturprojekt i Tyskland.101 Konsulterna samlade information från experter i Tyskland, 
Storbritannien, Nederländerna, USA, Norge och Sverige. Utgångspunkten är att dessa länder 
är de enda som inkluderar nyttor för ökad tillförlitlighet för person- och/eller godstransporter i 
sina respektive samhälls-ekonomiska kalkyler.102  

 
EU 
Frågor med avseende på internationella godstransporter har behandlats i ett antal infra-
strukturprojekt. Exempel på detta är den fasta förbindelsen över Fehmarnbelt eller tunnlar i 
Alperna. Inom EU har man kommit överens över vissa principer som bygger på HEATCO-
projektets resultat.103 HEATCO rekommenderar att mätta godstransport-relaterade tidsvinster 
(VTTS) med hjälp av SP-metoden, RP-metoden eller genom att betrakta transportföretagens 
kostnader.  

 
Hur kan vi nyttja dessa kunskaper i Sverige? 
Trots vissa skillnader mellan länderna (till exempel diskuteras kapacitetsproblem i 
Nederländarna mest för vägtransporter och i Sverige mest för järnvägstransporter) är de 
principiella frågeställningarna med avseende på kalkyler för godstransportrelaterade 
infrastrukturprojekt de samma.  

Kunskapsnivån med avseende på godstransportrelaterade samhällsekonomiska kalkyler är 
över lag låg. Detta gäller särskilt värderingen av tillförlitligheten; denna aspekt inkluderas inte 
alls i de samhällsekonomiska kalkylerna eller det används provisoriska värden som ska 
kvalitetsäkras på sikt. Sverige är ett av de få länder som har påbörjat inkludera nyttor 
kopplade till ökat tillförlitlighet i de samhällsekonomiska kalkylerna. En möjlig förklaring för 
detta är den förhållandevis stora järnvägsandelen i Sverige och att järnvägstransporter 
kännetecknas av tillförlitlighetsproblem.  

Samma typ av SP-studie har genomförts i Nederländerna och Norge. Resultaten från Norge 
visar att svarsfrekvenserna var mycket låga och resultaten heterogena. En studie med en mer 
homogen avgränsning på järnvägstransporter är mer lovande. Resultaten från den holländska 
SP-studien finns inte tillgänglig än när denna rapport skrivs. 

Det finns en given tydlig koppling till prognosmodellerna; i Norge har den nya nationella 
godsmodellen utnyttjats i större grad än i Sverige för att systematiskt och konsistent beräkna 
godstransportrelaterade nyttor i samhällsekonomiska kalkyler.  

Möjligheterna att överföra kunskap mellan olika länder (benefit transfer) borde undersökas i 
större omfattning. 

 

                                                 
101 (Significance, Goudapel Coffeng, NEA, 2011(a)). 
102 Inom ramen för projektet diskuterades bl.a. hur experterna definierar tillförlitligheten och hur tillförlitligheten 
inkluderas i transportmodeller. I samband med workshopen i slutet på 2011 svarade experterna avvaktande 
positivt på frågan om det är realistiskt att inkludera tillförlitlighet i samhällsekonomiska kalkyler om två till tre 
år. 
103 (HEATCO, 2006) 
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