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Förord 
Denna rapport redovisar en sammanfattning av hur CBA (Cost/Benefit Analysis) kan 
tillämpas inom projekt Tema Vintermodell samt vilka delmodeller i Vintermodellen 
som resulterar i output som kan tillämpas i en CBA. Diskussionen av detta mynnar ut i 
att det finns ett behov av fortsatt utvecklingsarbete.  

Tema Vintermodell, etapp 1 och 2 har genomförts under åren 2001–2005 och finansie-
rats av Vägverket och Vinnova. Projektet syftar till att beräkna och värdera de viktigaste 
konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhället i övrigt av olika strategier och 
åtgärder inom vinterväghållningen. 
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Tema Vintermodell. Nytta och kostnader för vinterväghållning 
av Carl Magnus Berglund 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Is och snö leder till olägenheter för trafikanter vintertid. Dessa handlar i första hand om 
minskad framkomlighet och ökade risker för olika slag av trafikolyckor, något som väg-
hållarna försöker reducera genom driftåtgärder av olika slag. Snöröjning och halk-
bekämpning, till exempel genom saltning av vägbanor, är de två dominerande slagen av 
driftåtgärder som vidtas. 

Därigenom skapas nytta för trafikanterna, men samtidigt en del olägenheter och kost-
nader. Väghållarens driftkostnader för vidtagna åtgärder påverkas på ett direkt sätt av 
vilka driftåtgärder som vidtas. Samtidigt finns det skäl att tro att också trafikanterna och 
tredje man drabbas av olika kostnader. 

Olika strategier för vinterväghållning kan förväntas resultera i olika utfall när det gäller 
kostnader och nyttor av nämnda slag. Den totala kostnaden och nyttan för samhället kan 
därmed förväntas påverkas och även fördelningen mellan olika intressenter som berörs. 

När det gäller investeringar i infrastruktur finns kalkyleringsmetoder, vilka som regel 
tillämpas för samhällsekonomiska analyser och bedömningar av olika investerings-
alternativ. Detsamma kan inte sägas gälla olika drift- och underhållsåtgärder, vilket den 
statliga vinterväghållningen kan tas som exempel på. 

Det finns många skäl till att utföra samhällsekonomiska analyser även på drift- och 
underhållsåtgärder, till exempel den statliga vinterväghållningen. Med anledning därav 
gjorde vi en analys av hur de principer som tillämpas avseende CBA (Cost/Benefit 
Analysis) för investeringar i väginfrastruktur skulle kunna överföras till det ramverk 
som VTI:s Vintermodell innebär. Syftet med analysen var att, baserat på principiella 
grunder för traditionell CBA och dess tillämpning av trafikverken utifrån SIKA:s 
rekommendationer, studera hur en tillämpning på Vintermodellen kan utformas. 

Vintermodellen är uppbyggd av sju effektmodeller där respektive modell beaktar 
effekter på olyckor, framkomlighet (hastigheter och flöden), fordonskostnader (bränsle-
förbrukning och korrosion), miljöeffekter, väghållarens åtgärdskostnader samt väghålla-
rens kostnader för slitage och skador på beläggning, vägmarkeringar etc. Förändringar i 
effekter på dessa områden resulterar i förändrade kostnader och nyttor för resenärer och 
samhället i övrigt. 

Det kan konstateras att effekter på dessa områden kan vara direkta eller indirekta, vilket 
påverkar metod och ansatser för beräkning. Målet har varit att även beakta detta i denna 
studies analys. Som utgångspunkt för analysen har Vintermodellen i dess befintliga ut-
seende (hösten 2005) använts. Detta för att lägga en grund för en bedömning av Vinter-
modellens effektmodeller utifrån hur väl effektmodeller tillsammans med värdering av 
effekter kan tillämpas i en CBA. I de fall där effektmodeller eller värderingar saknas 
eller har bedömts som otillräckliga i Vintermodellen diskuteras hur effekter skulle 
kunna modelleras samt hur värderingsstudier kan utformas. 
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Metod för arbetet har varit att baserat på en litteraturgenomgång analysera hur tillämp-
ning av CBA på vinterväghållning kan utformas inom ramen för Vintermodellen. 

I analysen har även beaktats frågan om kostnaden för skattefinansierad verksamhet och 
produktion. Detta genom diskussion av teori bakom tillämpning av skattefaktor och på 
vilka kostnadskomponenter dessa bör tillämpas på i Vintermodellen. 

Rapporten tillhandahåller en sammanfattning av hur CBA kan tillämpas på Vinter-
modellen samt vilka delmodeller i Vintermodellen som i skrivande stund resulterar i 
output som kan tillämpas i en CBA. Diskussionen av detta mynnar ut i att det finns ett 
behov av fortsatt utvecklingsarbete, vilket kan vara av intresse för vinterväghållare, men 
också för en vidare grupp av aktörer. Identifieringen av områden där effektsamband 
saknas eller värderingar behöver tas fram tillsammans med förslag på angreppssätt kan 
också vara av värde för genomförare av fortsatt utvecklingsarbete av Vintermodellen 
och innehåller primärt följande komponenter: 

• värdering av försaltning av grund- och ytvattentäkter 

• effektmodell från saltningsåtgärder till försaltning av grund- och ytvattentäkter 

• värdering av korrosionsskador 

• effektmodell från saltningsåtgärder till korrosionsskador. 
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The Winter Model. The benefits and costs of winter road maintenance 
by Carl Magnus Berglund 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
Ice and snow cause difficulties for road users in winter. These difficulties consist 
mainly of reduced accessibility and higher risks of various kinds of road accidents, 
which the road administrations endeavour to alleviate by maintenance measures of 
various kinds. Snow clearance and skid prevention treatment, such as salting of 
carriageways, are the two predominant kinds of maintenance measure that are taken. 

In this way a benefits are created for road users, but at the same time also a lot of incon-
venience and costs. The maintenance costs of the road administration for these measures 
are directly influenced by the maintenance action taken. At the same time, there is 
reason to believe that road users and third parties also incur costs of various types. 

Different strategies for winter road maintenance may be expected to give rise to 
different outcomes as regards the costs and benefits of the kinds referred to above. It can 
thus be expected that the total costs and benefits for society at large will be affected, as 
well as the distribution of these among the various interested parties. 

Different options for infrastructure investments are generally appraised by CBA (Cost/ 
Benefit Analysis). The same cannot be said to hold for infrastructure maintenance 
measures, of which winter maintenance of state maintained roads can be taken as an 
example. 

There are many reasons for making socio-economic analyses for infrastructure main-
tenance also, such as the winter maintenance of state maintained roads. For this reason, 
we have made an analysis of how the principles that are applied concerning CBA for 
investments in road infrastructure could be transferred to the framework constituted by 
the VTI Winter Model. The objective of this analysis was to study, with reference to the 
principles governing traditional CBA and its application by traffic administration 
agencies on the basis of the recommendations from the Swedish Institute for Transport 
and Communications Analysis, the way in which the application of CBA to the Winter 
Model may be formulated. 

The Winter Model is made up of seven sub-models which deal, respectively, with the 
effects on accidents, accessibility (speeds and flows), fuel consumption, corrosion, 
environmental effects, the costs incurred by the road administration for the measures, 
and the costs of the road administration for wear. Changes to the effects in the above 
areas cause changes in the costs and benefits for road users and society at large. 

It can be shown that the effects in these areas may be direct or indirect, which affects 
the methods and approaches for the calculations that are made. The aim has been that 
this should also be taken into consideration in the analysis made in this study. The basis 
for the analysis has been the Winter Model in its present (autumn 2005) version. This 
was done to create a basis for assessing the sub-models in the Winter Model, with 
reference to how well effect models, together with an appraisement of the effects, can 
be applied in a CBA. In cases where there are no effect models and/or appraisements, or 
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these have been judged to be insufficient in the Winter Model, there is a discussion of 
how the effects may be modelled and how appraisement studies may be designed. 

The method for the work has been to analyse, on the basis of an examination of the 
literature, how application of CBA to winter road maintenance can be designed within 
the framework of the Winter Model. 

The cost of tax-financed work and production has also been considered in the analysis. 
This was done by discussing the theory underlying the application of the tax factors and 
the cost components to which these should be applied in the Winter Model. 

The report presents a summary of how CBA can be applied to the Winter Model and 
indicates which sub-models of the Winter Model produce an output that can be used in a 
CBA. The result of the discussion of this is that further development is needed, which 
may be of interest for winter road administrations and also for a broader group of 
persons involved. 

Identification of the areas where there are no data concerning environmental effects 
and/or appraisements must be made, together with proposed approaches, may also be of 
value to those who perform further development of the Winter Model, and primarily 
comprises the following components: 

• Appraisement of the salination of groundwater and surface water sources 

• Effect model ranging from salting action to salination of groundwater and 
surface water sources 

• Appraisement of corrosion damage 

• Effect model ranging from salting action to corrosion damage. 
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1 Inledning 
Is och snö leder till olägenheter för trafikanter vintertid. Dessa handlar i första hand om 
minskad framkomlighet och ökade risker för olika slag av trafikolyckor, vilka väg-
hållarna försöker reducera genom driftåtgärder av olika slag. Snöröjning och halkbe-
kämpning, t.ex. genom saltning av vägbanor, är de två dominerande slagen av drift-
åtgärder som vidtas. 

Därigenom skapas nytta för trafikanterna, men samtidigt en del olägenheter och kost-
nader. Väghållarens driftkostnader för vidtagna åtgärder påverkas på ett direkt sätt av 
vilka driftåtgärder som vidtas. Samtidigt finns det skäl att tro att också trafikanterna och 
i viss mån tredje man drabbas av olika kostnader. För vägtrafikanterna kan det t.ex. 
handla om tilltagande korrosionsskador på fordon i samband med saltning av vägar. 
Vinterväghållningen kan också medföra produktionsbortfall för t.ex. skogsbrukare med 
mark i anslutning till vägar som vinterväghålls med hjälp av saltning. Denna åtgärd kan 
också resultera i att dricksvattentäkter går förlorade eller minskar i kvalitet. 

Olika strategier för vinterväghållning kan förväntas resultera i olika utfall när det gäller 
kostnader och nyttor av nämnda slag. Den totala kostnaden och nyttan för samhället kan 
därmed förväntas påverkas och även fördelningen mellan olika intressenter som berörs. 

När det gäller investeringar i infrastruktur finns kalkyleringsmetoder vilka som regel 
tillämpas för samhällsekonomiska analyser och bedömningar av olika investerings-
alternativ. Detsamma kan inte sägas gälla olika drift- och underhållsåtgärder, vilket den 
statliga vinterväghållningen kan tas som exempel på. 

Det finns många skäl till att utföra samhällsekonomiska analyser även på drift- och 
underhållsåtgärder, t.ex. den statliga vinterväghållningen. Med anledning därav gjorde 
vi en analys av hur de principer som tillämpas avseende CBA (Cost/Benefit Analysis) 
för investeringar i väginfrastruktur skulle kunna överföras till det ramverk som VTI:s 
Vintermodell innebär1. Syftet med analysen var att, baserat på principiella grunder för 
traditionell CBA och dess tillämpning av trafikverken utifrån SIKA:s rekommenda-
tioner, studera hur en tillämpning på Vintermodellen kan utformas. 

Vintermodellen är uppbyggd av sju effektmodeller där respektive modell beaktar 
effekter på olyckor, framkomlighet (hastigheter och flöden), fordonskostnader (bränsle-
förbrukning och korrosion), miljöeffekter, väghållarens åtgärdskostnader samt väghålla-
rens kostnader för slitage och skador på beläggning, vägmarkeringar etc. Förändringar i 
effekter på dessa områden resulterar i förändrade kostnader och nyttor för resenärer och 
samhället i övrigt. 

Det kan konstateras att effekter på dessa områden kan vara direkta eller indirekta, vilket 
påverkar metod och ansatser för beräkning. Målet har varit att även beakta detta i denna 
studies analys. Som utgångspunkt för analysen har Vintermodellen i dess befintliga ut-
seende (hösten 2005) använts. Detta för att lägga en grund för en bedömning av Vinter-
modellens effektmodeller utifrån hur väl effektmodeller tillsammans med värdering av 
effekter kan tillämpas i en CBA. I de fall där effektmodeller eller värderingar saknas 
eller har bedömts som otillräckliga i Vintermodellen diskuteras hur effekter skulle 
kunna modelleras samt hur värderingsstudier kan utformas. 

 

                                                 
1 För en grundligare bakgrund och beskrivning av syftet med Vintermodellen som helhet hänvisas till 
Wallman m.fl. (2005). 
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Metod för arbetet har varit att baserat på en litteraturgenomgång analysera hur tillämp-
ning av CBA på vinterväghållning kan utformas inom ramen för Vintermodellen. 

Vi har även beaktat frågan om kostnaden för skattefinansierad verksamhet och produk-
tion genom diskussion av teori bakom tillämpning av skattefaktor och på vilka kost-
nadskomponenter dessa bör tillämpas på i Vintermodellen. 

Vår förhoppning är att studiens diskussion om tillämpning av CBA på vinterväghåll-
ning, resultat och slutsatser ska vara intressanta för dels vinterväghållare som opererar 
under förutsättningar liknande det svenska Vägverkets, dels för fortsatt utvecklings-
arbete av Vintermodellen. För den förstnämnda gruppen tillhandahåller rapporten en 
sammanfattning av hur CBA kan tillämpas på Vintermodellen samt vilka delmodeller i 
Vintermodellen som i skrivande stund resulterar i output som kan tillämpas i en CBA.  

Även frågor om fortsatt utvecklingsarbete kan vara av intresse för vinterväghållare, men 
också för en vidare grupp av aktörer. Några exempel, bland många, på detta är mark-
ägare, transportörer och andra trafikanter. Identifieringen av områden där effektsam-
band saknas eller värderingar behöver tas fram tillsammans med förslag på angreppssätt 
kan också vara av värde för genomförare av fortsatt utvecklingsarbete av Vinter-
modellen. 

Rapporten inleds med två generella kapitel, 2 och 3, om CBA som metod och olika vär-
deringsansatser för värdering av dess komponenter. Syftet med dessa kapitel är att ge 
läsare ej initierade på områdena en bakgrund till den diskussion och analys som förs i 
kapitel 4. Detta kapitel kan ses som kärnan i rapporten då själva tillämpningen av CBA-
metodik på Vintermodellen görs där. Upplägget innebär att läsare redan insatta i CBA 
och metoder för ekonomisk värdering av effekter av olika slag kan hoppa över kapitel 2 
och 3 och gå direkt på tillämpningen i kapitel 4. 
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2 Principiella grunder för CBA 
Den applikation av CBA på Vintermodellen som följer nedan i kapitel 4 är baserad på 
de principiella grunder och de steg som tas i arbete med CBA samt den välfärdsteore-
tiska grund som metodiken vilar på. 

 
2.1 Stegen i CBA 
Det inledande steget i en samhällsekonomisk bedömning är att beskriva projektet eller 
åtgärden/åtgärderna som ska genomföras. Det betyder att man definierar och avgränsar 
vad som ska företas för att lösa det ”relevanta problemet”. 

Som nämnts ovan kan en uppsättning effekter förväntas både av mer direkt och indirekt 
karaktär. Nästa steg är att identifiera samtliga sådana effekter av relevans. De mest be-
tydande effekterna väntas avse restider, olycksrisker och miljö. 

När effekterna är identifierade blir steg tre att värdera dessa. Enligt ekonomisk teori bör 
detta ske enligt individernas preferenser. I de fall marknadspriser finns som avspeglar 
preferenserna och värderingar är det oftast lämpligt att använda dessa. Samtidigt kan 
konstateras att en betydande del av de effekter som utfaller inte kan prissättas via mark-
nader och marknadsmekanismer. I dessa fall måste värderingen ske på andra grunder.  

Vid investeringar i infrastruktur kan förväntas att vissa kostnader och en betydande 
andel av de nyttor som uppstår infaller först i framtiden – i framtida tidsperioder. I dessa 
fall måste då de kostnader som infaller i framtida tidsperioder diskonteras till nuvärde. 
Således måste antaganden göras om när i framtiden de infaller, vilken diskonterings-
ränta som ska användas samt avseende livslängden på det utvärderade projektet. 

När sedan nyttor och kostnader diskonterats till nuvärden blir det aktuellt med avväg-
ning mellan dem. Två mått kan tas fram: Nyttor dividerat med kostnader alternativt 
nyttor minus kostnader dividerat med kostnader. Dessa mått gör det möjligt att jämföra 
stora projekt och åtgärder med dem med mindre omfång och att rangordna olika 
alternativ och projekt. 

Avslutningsvis, när det gäller den samhällsekonomiska kalkylen över investeringar i 
infrastruktur, är det ofta lämpligt att tillämpa känslighetsanalyser med avseende på vissa 
nyckelparametrar och antaganden. Det kan t.ex. handla om att antaganden som gjorts 
avseende framtida trafikutveckling, priser, projektets eller åtgärdens livslängd, värde-
ringar eller tillståndsförändringar. 

 
2.2 CBA – teoretisk grund och diskussion 
En naturlig utgångspunkt vid diskussion om välfärdsfrågor och samhällsekonomisk 
analys är det så kallade Paretokriteriet (Tietenberg, 1992). Det kan användas för utvär-
dering av resursfördelning och innebär att en förändring i fördelning (enbart) är pareto-
sanktionerad om den leder till att någon (minst 1) får det bättre utan att någon annan 
samtidigt får det sämre. Paretosanktionerade förändringar leder i riktning mot ett pareto-
optimalt tillstånd, vilket innebär att alla paretosanktionerade åtgärder och förändringar 
vidtagits. Med andra ord att inga ytterligare förändringar kan vidtas för att någon ska få 
det bättre utan att någon annan samtidigt får det sämre. Enligt ekonomisk teori är en 
paretooptimal allokering av resurser per definition samhällsekonomiskt effektiv. 

Paretorkriteriet är ett instrument för att rangordna allokering av resurser, men har sam-
tidigt vissa begränsningar. En sådan är att kriteriet är mycket restriktivt mot föränd-
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ringar, i synnerhet på transportområdet, eftersom de ofta innebär att någon eller några 
får det sämre. När det gäller vinterväghållning som innefattar saltning är det ofrånkom-
ligen så att åtgärden sker på bekostnad av miljön, vilket i sin tur kan resultera i t.ex. för-
lust av eller minskad kvalitet hos vattentäkter, produktionsbortfall för markägare och 
sänkt nytta för friluftslivsmänniskor. 

Det betyder att i praktiken kan inte Paretokriteriet användas för bedömning av alloke-
ring av resurser till olika åtgärder m.m. för vinterväghållningen2. Det blir således nöd-
vändigt med en annan regel för utvärdering av allokering av resurser. Att ha Paretokrite-
riet i åtanke vid värdering av olika alternativ kan dock bidra med värdefulla insikter för 
värderingen. 

På grund av svårigheterna med operationalisering vid strikt tillämpning av Paretokrite-
riet har resulterat i modifieringar t.ex. de av Kaldor (1939) och Hicks (1940). Dessa har 
likartad innebörd, vilket har inneburit att den modifikation till Paretokriteriet som 
tillämpas i praktiken på samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler går under benäm-
ningen Kaldor-Hickskriteriet.  

Kaldor-Hickskriteriet innebär att en förändring av allokering är sanktionerad om det 
finns en hypotetisk möjlighet för vinnarna i samband med en förändring i allokering att 
kompensera förlorarna så att förlorarna har det minst lika bra som tidigare. Detta 
samtidigt som minst en individ får det bättre än före omallokeringen av resurser. 

Den stora skillnaden mellan Paretokriteriet och Kaldor-Hickskriteriet är att det sist-
nämnda inte anger något krav på att en kompensation mellan vinnare och förlorare äger 
rum, dvs. allt som krävs är att det finns en hypotetisk möjlighet till att kompensation 
genomförs3. Den största bristen med Kaldor-Hickskriteriet kan sägas vara att kompen-
sationen är hypotetisk, vilket innebär att det bortser från de fördelningseffekter som en 
åtgärd kan föra med sig. Det kan resultera i situationer där individer får det drastiskt 
sämre pga. en åtgärd som leder till förbättringar för andra med det tillräckliga villkoret 
att det finns en hypotetisk möjlighet för den senare gruppen att kompensera den eller de 
som får det sämre. 

Trafikverkens nuvarande tillämpning av lönsamhetskalkyler bygger på Kaldor-Hicks-
kriteriet i och med att investeringar och åtgärder anses vara samhällsekonomiskt lön-
samma om deras nytta bedöms överstiga kostnaderna. Åtgärdens nytta beräknas då som 
summan av individernas värderingar av de effekter som den resulterar i, dvs. betalnings-
viljan för positiva effekter (t.ex. minskad restid) minus kompensationskrav för genom-
förd åtgärd alternativt betalningsviljan för att den inte genomförs (vilket t.ex. kan vara 
ett resultat av ökat buller eller annan miljöpåverkan). 

 

                                                 
2 Möjligtvis en vinterväghållningsstrategi som enbart innefattar plogning med plogbilar som ej avger 
emissioner till luft och inte heller ökad partikelbildning genom friktion mot vägbanan samt halkbe-
kämpning som inte resulterar i någon som helst miljöpåverkan eller tilltagande korrosion på fordon etc. 
3 I parantes kan nämnas att om kompensation sedan också äger rum blir omallokeringen också pareto-
sanktionerad. 
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3 Värdering av CBA:ns poster 
För att kunna göra den samhällsekonomiska analys som CBA innebär, är det nödvändigt 
med kännedom om hur mycket individerna i samhället värderar olika effekter. För 
”vanliga” konsumtionsvaror finns fungerande marknader för detta, men problem uppstår 
vid avsaknad av fungerande marknader4. En rekommendation är att man i dessa situa-
tioner försöker efterlikna marknaden i så motto att man så långt som möjligt försöker 
fånga individernas egna värderingar. För detta syfte finns i huvudsak fyra olika 
metodansatser: 

• Den första inriktning på metod innebär att man studerar hur människor väljer 
mellan olika alternativ från verkliga valsituationer där den studerade varan också 
är den man är intresserad av. Efterfrågeanalys och skattning av efterfrågeelasti-
citeter är exempel på metod inom denna metodansats. 

• Den andra innebär också att man studerar människors val i verkliga situationer 
men med skillnaden att den studerade varans pris inte är det man är intresserad 
av. Den så kallade hedoniska prismetoden är ett exempel på detta, som kan 
tillämpas på huspriser och värdering av husegenskaper vilka då betraktas som 
varor. 

• Den tredje bygger på studie av människors val mellan olika alternativ i kontrol-
lerade experimentella situationer där ekonomiska spel av olika slag är ett 
exempel på metod. 

• Den fjärde innebär att man studerar människors val när de ställs inför olika 
alternativ i hypotetiska situationer, t.ex. uppmålade via ett scenario i en enkät 
där så kallad CVM (Contingent Valuation Method) är ett exempel på metod. 

 

De första två av dessa metodansatser brukar benämnas revealed preference (RP) medan 
de två sistnämnda går under samlingsbenämningen stated preference (SP). 

Att fånga individers egna värderingar kan ofta vara svårt och det finns osäkerhetsele-
ment i de metoder som tillämpas. I vissa situationer kan svårigheterna att fånga indi-
viders värderingar eller osäkerhet i de estimat som kan tas fram vara så stora att det kan 
vara nödvändigt att överväga tillämpning av metoder som inte bygger på individernas 
egna värderingar. Värden som härleds i dessa fall bygger som regel på värderingar 
härledda ur olika politiska beslut: 

• En första ansats för härledning av värden baserade på politiska beslut är beräk-
ning av marginella åtgärdskostnader. Ett exempel på marginell åtgärdskostnad är 
kostnaden inklusive installation för en katalysator på bil för uppfyllande av 
maximalt tillåtna emissionsnivåer för bilar5.  

• Ett andra alternativ är användning av en skattesats, t.ex., såsom tidigare 
tillämpat, skattesatsen på koldioxid för värdering av utsläpp av detta. 

                                                 
4 Lägg till textsnutt med orsaker etc. till ”market failures”. 
5 I sammanhanget kan tilläggas att just detta exempel låg till grund för en tidigare värdering av emissioner 
av kväveoxider. 
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• Ett alternativ som påminner om det första är att skatta skuggpriser, vilket inne-
bär skattning av marginella åtgärdskostnader för att uppfylla politiskt satta mål 
och normer. 

 

Som nämnts har de olika ansatserna för- och nackdelar av olika slag. Kort kan nämnas 
att en viktig fördel med RP är dess basering på individernas faktiska val och att den 
därmed ger utryck för deras faktiska preferenser. En nackdel är att det i vissa situa-
tioner/omständigheter kan vara svårt att urskilja vad som egentligen värderas. Ett 
exempel med anknytning till olycksvärderingen inom ramen för Vintermodellen är 
människors vilja att betala för olika bilar med olika säkerhetsegenskaper. Det skulle 
kunna ge information om preferenser och betalningsvilja för ökad trafiksäkerhet. 

Problemet med detta angreppssätt är främst att det kan vara svårt att modellera – baserat 
på statistik – alla de faktorer/känslor etc. som påverkar individers val av bil och det pris 
som bilen ifråga säljs för. Det kan ofta vara svårt att statistiskt signifikant utskilja/sär-
skilja de effekter som ska värderas, i det här fallet alltså värderingen av ökad trafik-
säkerhet. Det finns dock exempel när RP varit framgångsrik. Ett sådant är värdering av 
miljö i termer av både buller och även emissioner av annat slag genom att jämföra priser 
på fastigheter som exponeras för olika nivåer av detta. En förutsättning för att kunna 
isolera effekterna av just dessa faktorer är dock tillräckligt stora datamaterial. I prak-
tiken innebär det att endast fastighetsmarknader som är tillräckligt stora går att tillämpa 
för RP. En tillräckligt hög frekvens av transaktioner är nödvändigt. 

En fördel med SP är dess tillämpbarhet på de flesta tänkbara situationer. En förutsätt-
ning är dock att individer känner till sin betalningsvilja eller kan välja mellan de alter-
nativ som presenteras för denne. I och med att det som regel handlar om mer eller 
mindre hypotetiska situationer som individen ska ta ställning till kan det vara mer eller 
mindre svårt för denne att genuint sätta sig in i den situation som han eller hon ska 
värdera. För att återknyta till värdering av sänkt olycksrisk kan det kanske vara svårt att 
med någon större precision uttrycka en betalningsvilja för sänkning av en risk, som 
redan från början är mycket låg, för något så ogripbart som ett dödsfall. 

Också i denna situation kan det således vara svårt att ta fram ett värde som på ett till-
förlitligt sätt representerar individers preferenser och därmed återspeglar deras värde-
ring av sänkt olycksrisk. Ett exempel där det varit enklare att vid modelleringen sär-
skilja trafikanters betalningsvilja med hjälp av SP är vid värdering av restid. 

Det kan konstateras att vilken metod som är lämpligast för värderingar som ska 
tillämpas i samhällsekonomiska kalkyler kan variera från fall till fall. Vad som kan vara 
lämpligt för de olika ”grenarna” i Vintermodellen återkommer vi till nedan. 

Vilka effekter ska då värderas? Svaret på denna fråga är tämligen rättfram, nämligen 
alla så långt det är möjligt. Samtidigt är det nödvändigt att hålla i minnet ju mer av-
lägsna, dvs. indirekta, desto svårare kan de vara att fånga. Dessutom påverkar detta 
angreppssätt och metodval för i första hand kostnadsberäkningar. Detta diskuteras i 
nästa avsnitt. 

 
3.1 Kostnadsanalys 
På en övergripande nivå kan de samhällsekonomiska kostnaderna i samband med 
vinterväghållning delas upp i så kallade partiella och allmänna jämviktskostnader. De 
förstnämnda representerar de kostnader som direkt bärs av den eller de som berörs av 



 

VTI notat 55-2005 15 

åtgärden och det kan handla om både monetära och ej monetära uppoffringar för den 
eller de grupper som berörs. Samtidigt antas vid denna typ av analys att ekonomins 
övriga priser på varor och tjänster inte påverkas. 

Den allmänna jämviktsanalysen å andra sidan återspeglar nettokostnadsbilden när 
ekonomins samtliga marknader flyttat sig till den jämvikt som gäller i och med 
åtgärden. Det betyder att denna typ av kostnadsanalys förutom de partiella jäm-
viktskostnadskomponenterna också inkluderar förändringar i välfärd till följd av 
förändringar på andra marknader och ombalanseringar i den reglerande maktens 
budgetvillkor (vägverkets i samband med den statliga vinterväghållningen) samt den 
förbättring i välfärd som åtgärden i sig resulterar i. 

Även de nyttor eller förändringar i upplevd nytta åtgärder av olika slag ger upphov till 
kan vara av partiell eller allmän jämviktskaraktär. Dessa kan också vara både monetära 
och ej monetära. Ett resonemang analogt med ovan kan därmed föras även med av-
seende på de nyttor eller förändringar i nytta erhållna effekter ger upphov till.  

Partiella jämviktsanalyser har en stor fördel i att de är enklare att utföra och beräkningar 
som företas behöver grundas på färre antaganden. Samtidigt kan i vissa fall de allmänna 
jämviktseffekterna vara de dominerande och bör i dessa fall därför också inkluderas. En 
betydelsefull frågeställning är därmed när de partiella jämviktsanalyser ger en rimlig 
approximation av verkligheten och när de kan antas bli alltför missvisande för kostnads-
effektanalyser av åtgärder eller styrmedel. 

För den fortsatta analysen antas att förändringar i åtgärdsstrategier för vinterväghåll-
ningen innebär små förändringar för ekonomins marknader vid sidan om transporter. 
Därmed blir analysen begränsad till en partiell jämviktsanalys. 

 
3.1.1 Direkta och indirekta kostnader/kostnadsbesparingar 
Oavsett kostnadsberäkningsmetod finns det skilda slag av kostnader som bör ingå vid 
beräkningarna. Först och främst har vi de direkta åtgärdskostnaderna för samhällsorgan 
som utför eller är involverade i åtgärden. Fysiska åtgärder och andra styrmedel kan även 
medföra direkta kostnader för hushåll och företag samt indirekta kostnader för båda 
dessa kategorier. Vinterväghållningen utgör ett exempel där både direkta och indirekta 
kostnader uppstår för hushåll och företag. 

 

Hushåll 

Hushållens direkta åtgärdskostnader uppgår till de summor i beskattad inkomst de 
måste avstå som följd av den införda åtgärden eller annan styrning via regleringar och 
eller ekonomiska incitament. Hushållens indirekta kostnader utgörs för det första av 
eventuell tid som måste offras för att vidta åtgärder eller anpassa beteende så att de 
olika åtgärdernas eller styrmedlens intentioner uppfylls. I praktiken vid kostnadseffekt-
analys är detta något som vanligtvis ignoreras. 

Ett annat slag av indirekt kostnad för hushållen är de fall när åtgärder eller styrmedlen 
resulterar i att hushållen måste övergå till substitut i sin konsumtion som är förenade 
med högre kostnader. Ett exempel taget från vägtransportområdet är en situation när det 
blir nödvändigt för vissa hushåll att byta till ett alternativt färdmedelsslag alternativt till 
en annan typ av bil när en åtgärd införs eller som följd av den politiska styrningen och 
där något av detta samtidigt är förenat med högre kostnader. 
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Vidare kan det tänkas att kostnader i form av nyttoförluster uppkommer till följd av 
åtgärder och politisk styrning. Exempelvis kan avstängning av gator/gatuområden 
(alternativt väg/vägområden) medföra kostnader av detta slag för enskilda hushåll. 
Troligtvis är dock omfattningen av denna typ av nyttoförluster begränsad. 

Åtgärder av det senaste slaget har också en koppling till markanvändning. Generellt kan 
regleringar och styrning på detta område ge upphov till ytterligare ett indirekt kostnads-
slag för hushållen, nämligen förluster i värden på egendomar6. Vanligtvis varierar priser 
på fastigheter med tillgänglighet, dvs. ju bättre kommunikationsmöjligheter till och från 
dessa desto högre pris, allt annat lika7. Begränsningar i tillgänglighet för den vägburna 
trafiken kan därmed om än i begränsad omfattning förväntas påverka värden på berörda 
fastigheter och egendomar. Förändringar i framkomlighet och tillgänglighet med hjälp 
av vinterväghållningen kan därför indirekt ge effekt på fastighetspriser. 

 

Företag 

När det gäller företagen kan det vara förenat med mer komplexitet vid kostnadsberäk-
ningar. Därför går vi inte in på olika komponenter som kan tänkas ingå bland deras 
direkta och indirekta kostnader. Istället kan konstateras att det finns olika tekniker för 
att modellera och beräkna olika företagsteknologiers direkta kostnader. Exempel på 
beskrivningar av dessa i den ekonomiska litteraturen ges av Caves och Christensen 
(1980), Färe (1988) och Jorgensen (1986). Som regel betraktas i dessa sammanhang 
företags transporter som en insatsfaktor i produktionen. Därutöver finns det mer 
ingenjörsmässiga ansatser och för det tredje ansatser som bygger på utfrågning av 
berörda aktörer via enkäter eller intervjuer. Respektive metod har sina fördelar och 
brister, vilket medför att det kan variera från fall till fall vilken som är att föredra. 
Lämpligheten med tillämpning av olika metoder för kostnadsberäkningar i Vinter-
modellen är en fråga för framtida forsknings-/utvecklingsarbete och syftet med pre-
sentationen här är enbart att kort beskriva några exempel som skulle kunna bli aktuella 
för uppskattning av företags direkta och indirekta kostnader som påverkas av vinterväg-
hållningen. 

När det gäller företagens indirekta kostnader i samband med vinterväghållning kan 
försämrad framkomlighet (sämre vinterväghållning i det här fallet) tränga ut annan 
produktiv verksamhet (Rose, 1983). Det kan också betyda att möjligheterna att vidta 
andra åtgärder som reducerar företagskostnader minskar. 

 

Kostnader och nyttor – några kommentarer och ytterligare avgränsningar 

Effekter på kostnader och nyttor av nämnda slag för hushåll, företag, industrisektorer, 
stads/landsdelar och städer/tätorter kan förväntas till följd av skiljda strategier för 
vinterväghållningen. Det är dock möjligt att fördelning av kostnader och nyttor dem 
emellan blir ojämn. Det ligger dock utanför denna studies avgränsningar med ytterligare 
fördjupning avseende detta. 

Idealt bör även kostnadseffektanalyser beakta synergier och konflikter av olika åtgär-
ders och styrmedelskombinationers implementering. Beräkningar av detta slag utgör en 

                                                 
6 Alltså en allmän jämviktseffekt. 
7 I städer med trängsel i vägnätet finns det dock exempel på omvänd utveckling i fastighetspriser i 
samband med att åtgärder vidtagits så att trängseln reducerats. 
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grund för bedömning av dessa enskilt och i kombination för att uppnå multipla politiskt 
satta mål inklusive framkomlighet som i fallet med vinterväghållningen till så låga 
samhällsekonomiska kostnader som möjligt. 

Denna studie är dock begränsad till en genomgång och analys av kostnadseffekter där 
framkomlighet genom vinterväghållning är den primära nyttokomponenten. Diskussio-
nen är inriktad på hur och vilka kostnadskomponenter som bör ingå samt hur de ska 
beräknas. Detta måste ses som en grund för att bedömning av olika vinterväghållnings-
strategiers kostnadseffektivitet ska bli möjlig. Ytterligare en utgångspunkt är att nyttan 
av framkomlighet8 betraktas som en kostnad (med omvänt tecken kan tilläggas) som då 
låter sig jämföras med de andra kostnadsslagen i modellen. 

 

                                                 
8 Framkomlighet är den primära och enda nyttokomponenten som beaktas och analyseras inom ramen för 
Vintermodellen. 
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4 CBA inom ramen för VTI:s vintermodell 
4.1 Inledning 
Hittills har CBA generellt från olika infallsvinklar diskuterats i rapporten. Vi går nu in 
på att diskutera tillämpning inom ramen för VTI:s vintermodell (hädanefter Vinter-
modellen). Det betyder effekter på kostnader av olika slag inom ramen för Vinter-
modellen. Analyser av detta slag benämns i det följande kostnadseffektanalyser. 

 

Vintermodellens struktur 

I centrum för Vintermodellen finns det väglag som erhålls som funktion av väder 
tillsammans med åtgärder som vidtas för att förbättra väglaget, dvs. plogning och 
saltning av vägar. Diverse förutsättningar såsom geografisk plats, regelverk och 
väderprognoser påverkar vilka åtgärder som vidtas, vilket därmed indirekt påverkar 
väglagssituationen. 

Den påverkar i sin tur olycksbilden med olika olycksrisker och skadeföljder. Den 
påverkar också framkomligheten på vägen, dvs. hastighet och flöde, vilka har en 
indirekt effekt på bränsleförbrukning, vilket väglaget i sig har en direkt effekt på. 
Vidare innebär/ger olika framkomlighet en indirekt effekt på korrosionsskador på 
fordon, vilket saltningsåtgärder i sig har en direkt effekt på. Saltning av vägar medför 
också direkta effekter på miljön9 och ett ökat slitage av vägbanor. Detsamma gäller 
plogningen även om miljöeffekterna är av annat slag, nämligen emissioner av partiklar. 

Figur 1 nedan ger en schematisk beskrivning av Vintermodellens struktur och de effekt-
samband som bör inkluderas för kostnadseffektanalyser av olika åtgärdsstrategier. Med 
utgångspunkt från figuren diskuteras orsakskedjor och kostnader i det som följer. 

 

                                                 
9 Där inte annat anges inkluderas i det följande även effekter på mänsklig hälsa i begreppet miljö. 
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Figur 1  Estimering av olika kostnadskomponenter. 

 

Syftet med den bakomliggande diskussionen och analysen av CBA var att ge en bak-
grund till värdering av olika kostnadsslag vilka inte får sin värdering via fungerande 
marknader. Det kan konstateras att Vintermodellen innehåller kostnadskomponenter 
vilka värderas på marknader såväl som det motsatta, dvs. att annan typ av värdering 
krävs för att ta fram värden. När det gäller de icke-marknadsvärderade kostnaderna 
saknas det idag värderingsstudier på i första hand salt- och korrosionsskador. Förkortad 
livslängd hos fordon utgör det primära kostnadsslaget för korrosionsskador. 

Avseende några av effektslagen kan ASEK10-värden tillämpas som input till Vintermo-
dellens kostnadsmodellering. Detta när det gäller olycks-, restids- och eventuellt 
miljökostnader i form av utsläpp till luft samt buller. För övriga miljökostnader, dvs. 
försaltning av grund- och ytvattentäkter, saknas värderingar. Där så är fallet diskuteras i 
det följande värderingsansatser som skulle kunna vara tillämpbara för respektive fall.  

När det gäller miljökostnader som det är relevant att beakta i Vintermodellen saknas 
även i stor utsträckning också tillämpbara effektsamband. Detsamma kan anses vara 
fallet med korrosionsdelen av fordonskostnadskomponenten. 

                                                 
10 ASEK står för Arbetsgruppen för Samhällsekonomiska Kalkyler, vilken bland annat arbetar med att ta 
fram värden på olika ej marknadsprissatta kostnader. 
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Vidare innehåller befintliga effektsamband för olyckor osäkerheter varför känslighets-
analyser avseende denna kostnadskomponent bör genomföras i samband med scenario-
analyser. 

En fråga blir därmed hur det skulle det vara lämpligt att göra för respektive gren där 
effektsamband saknas i Vintermodellen. Generellt kan två alternativa ansatser för 
kostnadsberäkningar betraktas som möjliga. Så kallad Impact-Pathway modellering 
utgör en möjlighet och åtgärdskostnadsmetoden en annan.  

Impact-Pathway modellering innebär att vissa steg i en kedja av händelser följs. Det 
betyder att man går från handling/aktivitet via emissioner eller andra så kallade externa 
effekter till de effekter som dessa i sig ger upphov till. 

För varje steg krävs en modell som redogör för relevanta samband. Figur 2 nedan visar 
de olika stegen som ingår, exemplifierat på skador på miljö och hälsa, och visar på vilka 
nivåer olika modeller är en förutsättning för kostnadsberäkningar. Vidare, för denna typ 
av modellering, krävs därmed utdata från respektive steg som går att tillämpa som 
indata i det efterföljande steget. 

Spridning och omvandlingar

Emissioner

Halter

Exponering – människor, miljö

Befolkningstätheter, flora och fauna

Effekter

Värde
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(Kg)
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(Kr/fall, kr/levnadsår etc.)
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Figur 2  Beräkningskedjan från emission till värdering av skador på miljö och hälsa, 
egen bearbetning av Leksell (1999). 

 

Modellerna för respektive steg i beräkningskedjan kan vara mer eller mindre omfattande 
och innehålla olika grad av komplexitet och situationer kan uppstå med ofullständigt 
kända samband för komponenter som ingår i de olika stegen. Därav följer att estime-
ringar är förenade med mer eller mindre stor osäkerhet. Detta tillsammans med att 
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effektsamband ibland inte kunnat/är svåra att beräknas/beräkna leder till att estimerade 
värden blir förenade med mer eller mindre stor osäkerhet (värdet längst ner i figur 2). 

 
4.2 Effekt- och värderingsanalys 
Vi har gjort en genomgång av Vintermodellens grenar av direkta och indirekta effekter 
och därmed direkta och indirekta kostnader. Det innebär en diskussion av effektsam-
band för de olika grenarna av modellen samt av värderingsansatser för de kostnadsslag 
där värderingsstudier saknas idag. Analysen och diskussionen innefattar även kostnader 
för tredje man. Dessa är i stort sett uteslutande miljörelaterade och kan delas upp i 
kostnader för saltskador, partikelemissioner samt för tvättning/städning. 

När det gäller olyckor innebär dessa kostnader för samtliga tre nämnda grupperingar. 
Med anledning därav har dessa behandlats i en separat analys. 

 
4.2.1 Väghållare 
Direkta kostnader 

Direkta kostnader för vinterväghållning utgörs av väghållarens produktions-/drifts-
kostnader på marginalen. Dessa kan delas upp i slagen: förebyggande halkbekämpning, 
kombikörning (plogning + saltning), plogning, sandning, GC-vägar. 

Till dessa marginalkostnader tillkommer även vinterorganisationens fasta kostnader 
samt vissa andra kostnader som utmärkning och tvättning av väg, trumtining och snö-
dikning för en heltäckande beskrivning av de direkta vinterväghållningskostnaderna. 

Genom arbetet som presenteras i VTI notat 53-2004 har modeller för beräkning av 
resurstimmar för just nämnda marginalkostnader för produktion av vinterväghållning 
utvecklats. De baseras på beräkning av resurstimmar och salt-/sandmängder för före-
byggande halkbekämpning, kombikörning, plogning respektive sandning. För att erhålla 
kostnader multipliceras dessa med skattade à-priser för respektive åtgärd. 

Metodiken beskrivs utförligare i nämnda notat varför vi inte ägnar den mer uppmärk-
samhet här. Det ska dock tilläggas att metoden är tillämpbar för skattning av marginella 
åtgärdskostnader inom ramen för Vintermodellen.  

 

Indirekta kostnader 

De indirekta kostnaderna för väghållare kan summeras till slitagekostnader på väg, 
plogbilar inklusive plog och annan utrustning samt utökad tvättning av bl.a. vägskyltar, 
fordon och redskap. Någon effektmodell avseende dessa kostnader har inte utvecklats. 
Det kan dock förväntas att dessa kostnader är små i relation till andra drifts- och under-
hållskostnader för väghållaren och övriga samhällsekonomiska kostnader. 

 
4.2.2 Trafikanter  
Direkta kostnader 

Effekter på trafikanters bränslekostnader ges av ändrade hastigheter och förändrat 
rullmotstånd vid olika väglag. 
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Indirekta kostnader 

Kostnader för korrosionsskador på fordon är principiellt möjligt att estimera med hjälp 
av Impact-Pathway metoden. De effektsamband som då bör inkluderas visas av figur 3 
nedan. Modeller för respektive steg kommer då att krävas och för att ta fram värden 
behöver empiriska undersökningar genomföras. En eventuell svårighet med detta kan 
vara problem med generalisering av resultat från enskilda fall som studeras. Därutöver 
kan det också vara förenat med svårigheter att genomföra värderingsstudier för korro-
sion på fordon. Detta pga. att värderingen ges av marknadsprissatta skillnader mellan 
fordon. Det kan då vara svårt att separera värdet på korrosionsskador på ett fordon från 
andra variabler som också påverkar det individuella fordonets skillnad från andra 
fordon. 

 

Mål och normer / Åtgärder / Effekter

Mål / normer
vinterväghållning

Åtgärder
saltning

Emissioner Halter / Spridning Exponering

Effekter
korrosion

bilar

VärderingFinansiering /
budget

 
 

Figur 3  Korrosionskostnader som följd av saltning av vägar. 

 

Förändringar i restider innebär kostnader för trafikanter. I projektet har sambandet 
mellan hastigheter och flöden för trafiken som funktion av väglaget studerats. Detta har 
hittills resulterat i generella samband för fordonskategorierna; personbilar, lastbilar utan 
släp (inklusive bussar) och lastbilar med släp på vägar mellan 6 och 9,5 meters bredd. 
Olika samband gäller för olika klimatzoner, saltat respektive osaltat vägnät samt med 
två olika vägbreddsintervall. 

Utifrån dessa samband kan konsekvensanalyser av olika vinterväghållning genomföras 
som grund för värdering. Värderingssteget innebär att genomsnittliga tidsvärden för 
nämnda fordonskategorier multipliceras med förändringar i flöden och hastigheter. 

 
4.2.3 Indirekta kostnader som berör tredje man 
Miljökostnader saltning 

Vinterväghållningens miljökostnader kan delas upp i kostnader för olika typer av 
saltskador samt ökning av partikelemissioner pga. plogning. De båda kostnadsslagens 
uppkomst kan schematiskt beskrivas som i figur 4 nedan. 
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Saltning av vägar leder till emissioner av salt som via spridning når grundvattendepåer 
såväl som ytvatten. Påverkan på grundvatten kan resultera i effekter som innebär; 
hälsorisker (dricksvatten), smakförändringar (dricksvatten), korrosion på ledningar och 
kärl i samband med vattentransport, ökad hårdhet, förändringar av biotyper i utström-
ningsområden, påverkan på ytvatten. När det gäller effekter på ytvatten kan det handla 
om; densitetsskiktningar i sjöar, ofullständig eller försenad cirkulation i sjöar, syrebrist i 
sjöar, hög turbiditet (ökad grumlighet till följd av sedimenttransport), ökad sedimenta-
tion i recipient, ökad hårdhet, surstötningar till följd av jonbyte då vätejoner och alumi-
niumjoner byts ut mot natriumjoner, ökad metallrörlighet, minskat antal arter/förlust av 
vissa arter, ändrad artsammansättning, minskade populationer, akutförgiftning vid höga 
koncentrationer, ackumulerade effekter (=långtidseffekter) (Thunqvist, 2001). 

Faktorer som påverkar spridningen till grundvatten och ytvatten kan t.ex. vara väder, 
topografi, geologi och hydrologi. Även faktorer av antropogen karaktär påverkar 
spridningen, exempelvis; avståndet mellan väg och brunn, vägens uppbyggnad och 
konstruktion, trafikintensitet och typ, hastighetsbegränsningar samt drift- och 
underhållsåtgärder (Thunqvist, 2001). 

Vidare, enligt Thunqvist (2001), finns det några kända exempel på förorening av grund-
vatten och ytvatten förorsakad av vägsalt, men trots detta en begränsad kunskap om i 
vilken omfattning och på vilket sätt denna påverkan sker. För föreliggande rapports 
syften är det angeläget att kunna identifiera och separera spridning från vägsaltning från 
andra spridningskällor av salt. Detta är intressant bland annat för val av områden som 
bör skyddas och skyddsmetoders kostnadseffektivitet. Mest uttalat när det gäller områ-
den kanske är i det fall när en förorening når en dricksvattentäkt då konsekvenserna för 
denna kan bli förödande så att den måste ersättas med en annan, vilket kan bli mycket 
kostsamt. 

Det kommer då att handla om en ersättningskostnad för att återställa vattenresursens 
utvinningsvärde, ett värde som är möjligt att kalkylera. Hushåll och även industri samt 
jordbruk är det som åtnjuter ett utvinningsvärde, men det är inte de enda värden som 
finns i en oskadad grund- eller ytvattenresurs. Därutöver finns också ett flertal så 
kallade in situ-värden. Bland dessa värden kan nämnas; ekologi, ytvattenflöde, 
kulturmiljö, forskning, rekreation, buffert/reserv, recipientvärde, optionsvärde, 
arvsvärde, existensvärde. Därutöver kan grundvattenresurser även ha in situ-värdena 
markstabilitet och motverkan av saltvatteninträngning. Summa summarum består 
således en vattenresurs totala värde av summan av utvinningsvärdena och in situ-
värdena. 

Marknaden för vatten innebär att marknadsgenererade priser inte finns som ger en full 
värdering på vattenresurser. Det blir därmed svårt att uppskatta det samhällsekonomiska 
värdet av olika grund- och ytvattenresurser. Pumpnings-, renings- och distributions-
kostnader för utvinningsändamålen ger dock under vissa förutsättningar en indikation 
på ett lägsta värde för en given resurs. 

Genom att estimera kostnader för alternativa vattenresurser till en som kan vara skydds-
värd gentemot skador från saltning m.m., kan ett sådant lägsta värde erhållas. Nästa 
fråga blir då hur ett värde av detta slag ska fördelas ut på olika aktiviteter och 
kostnadsbärare, vilket är en fråga som innehåller både fördelningsmässiga och etiska 
dimensioner. Det är utanför ramarna för denna studie att gå in närmare på det, varför vi 
lämnar frågan till framtida forskning. 
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Partikelemissioner 

När det gäller vinterväghållningens effekter på emissioner av partiklar har inga studier 
genomförts som kan ligga till grund för kvantifiering av förändringar i dessa kostnader 
som funktion av olika vinterväghållningsstrategier. På ett kvalitativt plan kan dock 
nämnas att mängden partiklar som frigörs från vägbanan borde samvariera positivt med 
mängden plogningsinsatser som genomförs. Detta genom att plogning i sig nöter på 
vägbeläggningen och att den frilägger vägbanan kanske med ett vått skikt ovanpå vilket 
borde medföra att trafiken på en plogad väg orsakar mer slitage och partikelbildning 
jämfört med ett fall utan plogning av vägen. 

När det gäller saltningens påverkan på emissioner av partiklar kan det till att börja med 
förväntas att den ökade blötläggningen ökar slitaget vilket kan medföra att en större 
mängd partiklar frigörs från vägbanan. Samtidigt så binds dessa upp så länge vägbanan 
förblir blöt. Var partiklarna sedan finns när vägbanan väl torkar upp är ytterligare en 
fråga. I det fall att de fortfarande ligger kvar på vägbanan torde ökad saltning resultera i 
att större mängd partiklar kan virvlas up av trafik och vind när vägbanan väl torkar.  

I analogi med Impact-Pathway ansatsen kan emissionerna av både saltning och plogning 
beskrivas som i figur 4 nedan. 

Mål och normer / Åtgärder / Effekter
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Figur 4  Miljö och hälsokostnader till följd av vinterväghållning – saltning och 
partikelemissioner som följd av plogning. 

 

Tvättning etc. 

Carlsson, Centrell och Öberg gjorde i en studie från 1995 (Carlsson et al., 1995a; 
1995b) en samhällsekonomisk bedömning och konsekvensanalys av förändrade regler 
och användning av vinterdäck. I detta arbete ingick en separat analys av ökad dubb-
däcksanvändning. Det konstaterades att en ökad dubbdäcksanvändning resulterar i ett 
ökat slitage av vägbeläggning, vilket i sin tur resulterar i ökad nedsmutsning av fordon 
och omgivning i övrigt. Det senare tas inte hänsyn till, men författarna uppskattade 
kostnader för bilister till följd av dubbdäcksanvändning. 

Som konstaterats ovan, om det är möjligt att tvätta bilar med tillräckligt noggrant och 
med tillräckligt korta intervall för att helt motverka korrosionsskador på fordon, skulle 
en kostnadskalkyl för tvättning av fordon vara ett sätt att estimera kostnader för 
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korrosionsskador. Det kan dock konstateras att inte enbart tvättning av fordon följer av 
spridningen av salt och sand på vägnätet, även andra saker behöver tvättas i större 
utsträckning än om dessa aktiviteter inte vidtagits. Dessa kostnader bör även de 
inkluderas i en CBA på vinterväghållning. 

I analogi med detta bör också de kostnader inkluderas, som privata fastighetsägare och 
företag åsamkas när vattenkvalitén försämras till följd av ökad saltkoncentration i 
vattentäkter som används. Idag saknas kunskap om storleken på kostnader av detta slag, 
vilket det därför är angeläget att skaffa en bild av.  

 
4.2.4 Olyckor 
Inom ramen för arbetet med Vintermodellen har en olycksriskmodell utvecklats som 
beaktar förändringar i olycksrisk vid olika vinterväglag. Olycksrisk mäts i modellen i 
termer av genomsnittliga olyckskvoter vid olika väglag. Kvoterna beräknas dels i 
absoluta mått, dels relativt risken vid torr barmark vintertid. Därutöver beaktas också 
hur ofta respektive väglag förekommer under vintersäsongen även detta både i absoluta 
och relativa termer. 

Denna modell lämpar sig väl för effektanalyser av olika vinterväghållningsstrategier och 
åtgärder. Genom multiplikation av beräknade värden på förändringar i antal olyckor 
som följer av olyckskvotsberäkningar med à-priser på olyckskostnader av olika slag ges 
kostnadsvärderingar av olyckor. 
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5 Skattefaktor med mera 
Det faktum att staten inkräver skatt resulterar i att de beskattade anpassar sig på olika 
sätt. Exempelvis leder beskattning av individer till att de arbetar mindre än vad de skulle 
ha gjort i en situation utan beskattning. Ett annat exempel är att högt beskattade varor 
och tjänster i högre utsträckning produceras av konsumenten själv istället för av ett 
företag eller liknande. 

I det stora hela betyder detta att individer arbetar mindre och att de inte alltid arbetar där 
de har högst produktivitet. Det betyder i förlängningen att skatteuttag leder till minskad 
produktion och att ekonomins potential inte utvecklas fullt ut. Detta kan sägas utgöra en 
kostnad för samhället. I samhällsekonomiska kalkyler för offentligt genomförda in-
vesteringar och produktion beaktas detta genom tillämpning av en skattefaktor som i 
dagsläget är satt till 1,3. 

Vidare, varor och tjänster som köps och konsumeras av individer och hushåll beläggs 
vanligtvis med moms medan offentlig produktion inte momsbeläggs på motsvarande 
sätt. Det betyder att kostnaden för offentligt producerade varor och tjänster bör upp-
värderas med en faktor motsvarande momsens pålägg på värdet av för privata varor. 
Detta för att bättre återspegla vad konsumenterna är villiga att betala för den offentliga 
produktionen i slutändan. Med anledning därav räknas produktionsfaktorerna för den 
offentliga produktionen upp med en momsskattefaktor på 1,23. 

Den förstnämnda skattefaktorn brukar benämnas skattefaktor II och skall tillämpas på 
alla ökningar respektive minskningar på offentliga budgetar. Det betyder att alla kost-
nader och intäkter för vägverkets verksamhet och som går att hänföra till det med statlig 
skatt finansierade anslaget, skall räknas upp med skattefaktor II. Utgifter som finansi-
eras med hjälp av avgifter till brukarna skall däremot inte räknas upp med denna 
skattefaktor. 

Momsskattefaktorn, skattefaktor I, ska tillämpas på samtliga kostnadsposter som inklu-
deras i en samhällsekonomisk kalkyl eller budget. 

När det gäller vinterväghållningen kan tänkas att situationer kan uppstå där kommuner 
eller privata intressenter går in med medfinansiering till plognings- och saltningsverk-
samheter. Inom ramen för Vintermodellen ska när det gäller kommunal medfinansiering 
denna räknas upp också med skattefaktor II, såvida kommunen inte finansierar sitt 
bidrag med avgifter. I en sådan situation bör skattefaktorn exkluderas i motsvarande 
grad. 

Privat medfinansiering skall inte räknas upp med skattefaktor II eftersom bidraget är 
frivilligt och skälet kan t.ex. vara att man vill få till stånd en åtgärd tidigare eller 
påverka dess utformning. Privat medfinansiering kan därför betraktas som en sänkning 
av de samhällsekonomiska kostnaderna för verksamheten. 

Av den förda diskussionen framkommer att skattefaktorerna I och II enbart bör 
tillämpas i Vintermodellen för de direkta produktionskostnaderna för plognings- och 
saltningsverksamheterna. Det betyder att en skattefaktor på 1,53 tillämpas på nämnda 
kostnader och att endast i undantagsfall ska skattefaktor II exkluderas från kostnads-
skattingarna av dessa. 
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6 Diskussion, slutsatser och fortsatt FoU  
Vintermodellen kan sägas bestå av sju delmodeller, nämligen olycks-, framkomlighets-, 
miljö-, korrosions-, åtgärds-, slitage- och bränslekostnadsmodellerna.  

När det gäller olycks-, restids- (som tillsammans med framkomlighetsmodellen ger en 
värdering av framkomlighet) och miljökostnader i form av utsläpp till luft samt buller 
kan ASEK-värden tillämpas som input till Vintermodellens kostnadsmodellering. Som 
indikerat ovan, för övriga miljökostnader, dvs. försaltning av grund- och ytvattentäkter, 
saknas värderingar samt effektmodeller. Även när det gäller korrosionsskador som 
resultat av saltningsinsatser saknas även tillfredsställande effektsamband samt värdering 
av skador på korresponderande nivå. 

Vidare innehåller befintliga effektsamband för olyckor osäkerheter varför känslighets-
analyser avseende denna kostnadskomponent bör genomföras i samband med scenario-
analyser. 

I övrigt innefattar Vintermodellens delmodeller effektsamband som tillsammans med 
värderingar i form av de à-priser ASEK-värden ger möjlighet att ta fram värden till 
CBA-kalkyler. Detta betyder att i första hand bör fortsatt FoU inriktas mot korrosions-
skador och de miljöskador där effektsamband saknas tillsammans med värderingar 
kopplade till dessa. 

Ett fortsatt utvecklingsarbete, inte enbart på dessa områden, kan vara av intresse för 
vinterväghållare, men också för en vidare grupp av aktörer. Identifieringen av områden 
där effektsamband saknas och/eller värderingar behöver tas fram tillsammans med 
förslag på angreppssätt kan också vara av värde för genomförare av fortsatt utvecklings-
arbete av Vintermodellen och bör då primärt inriktas på följande modelleringskompo-
nenter: 

• Värdering av försaltning av grund- och ytvattentäkter 

• Effektmodell från saltningsåtgärder till försaltning av grund- och ytvattentäkter 

• Värdering av korrosionsskador 

• Effektmodell från saltningsåtgärder till korrosionsskador. 
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