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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Vägtrafiken i Sverige låg på en relativt låg nivå fram till andra

världskrigets slut. Det var först i början på 1950-talet som föränd-

ringen satte in. Sedan dess har produktivitetsutvecklingen inom jord-

bruket och näringslivet, tillväxten i intern- och utrikeshandeln och

naturligtvis ökade realinkomster för hushåll också medfört stora ök-

ningar i person- och godstransporter. Ett välfungerande transportsystems

betydelse för ekonomiska aktiviteter i stort och dess möjligheter att

påverka arbetskrafts- och inkomstfördelningen är implicit i den klassis-

ka ekonomiska teorin för företags- och hushållslokalisering, ävensom i

den traditionella interregionala handelsteorin baserad på komparativa

kostnadsfördelar.

Frågan om hur stor betydelse effektiva godstransporter har för lokali-

seringar av industriföretag i Sverige ägnades ganska stort intresse fram

till 1960-talet. Man betraktade transportkostnader, i samstämmighet med

klassiska tankegångar, som en viktig bestämningsfaktor i samband med

industriföretagens val av lokaliseringsortl. Enligt riksdagens trafik-

politiska beslut från år 1988 skall samhällsekonomisk grundsyn varaväg-

ledande för det trafikpolitiska handlandet. Trafikpolitiken har alltså

med ökad kraft inriktats på transportsystem då man i ett vidare per-

spektiv söker studera konsekvenser av snabbare, säkrare och billigare

transporter för samhället som helhet. Detta synsätt innebär i praktiken,

med tanke på den kraftiga ökningen i vägtrafiken, att konsekvensbedöm-

ning av ett vägtransportprojekt skall göras på ett sådant sätt att hän-

syn kan tas till i stort sett alla tänkbara kostnader och välfärdsintäk-

ter som exempelvis genomförande av en väginvestering skulle kunna ge

upphov till.

Statens vägverk i Sverige har sedan 1960-talet använt och successivt

vidareutvecklat en kalkylmodell - Objektanalys - för att göra beräkning-

 

1. Se t ex Thord (1984)



ar av olika effekter i samband med varierande vägâtgärderz. En samman-

ställning av de effekter som har tagits upp i objektanalysens effekt-

katalog presenteras här nedan:

Trafikekonomiska .Miljö- och.markan- Övriga effekter
effekter våndningseffekter

trafiksäkerhet barriäreffekter näringsliv
restid buller turism
komfort luftföroreningar övriga regionala

effekter
kontinuitet vibrationer
fordonskostnader vattenskydd
väghållarens drift-
kostnader naturvård

rekreation
kulturminnesvård
landskaps-/stadsbild
markhushållning
exploatering

Källa: Vägverket, Publ. 1989:10

Figur 1:1

Utgångspunkten för Objektanalysen är det samhällsekonomiska synsättet

vilket i strikt ekonomisk terminologi innebär att produktionsinrikt-

ningen skall vara anpassad till konsumenters preferenser. Modellen

fungerar alltså som en sorts cost-benefit-analys som bygger på den na-

tionalekonomiska välfärdsteorin. Mål för denna teori är att värdera al-

ternativa uppsättningar av nyttigheter och/eller resurser i ett samhälle

på grundval av vad som är bäst för hela samhället. Denna teknik syftar

alltså på att besvara följande frågor för att möjliggöra ett val bland

olika alternativ:

1) är det samhällsekonomiskt lönsamt om man genomför ett antal olika
investeringsalternativ?

2) som ett uttryck för knapphet av resurser _ vilka alternativ bland dem
som är lönsamma skall prioriteras?

 

2. Rapportserien, OBJEKTANALYS, beskriver metoder och underlag för att
bedöma samhällsnyttan av investeringar i väg-, gatu- och kollektivtra-
fikanläggningar. Dennarapportserie ersätter den tidigare serien Ange-
lägenhetsbedömning av väg- och gatuinvesteringar del 1-4 (1981).
Objektanalysen innehåller nya modeller för behandling av kontinuitet i
vägbredd och variationer i åkkomfort etc.



Men i avsaknad av ett prissystem för vägtjänster i vanlig ekonomisk

mening och på grund av det faktum att kunskaper om transportefterfrågans

kostnadskänslighet är otillräckliga, gör vägverket i praktiken sina kal-

kyler utifrån en oelastisk transportefterfrågan. Detta innebär att det

är huvudsakligen konsekvenser för existerande trafik som beräkningarna

bygger på. Vikten av nygenererad trafik i vägplanering har traditionellt

inte varit stor och effekterna av en eventuell trafikökning har ansetts

vara små3. Intresset för att studera betydelsen av transportsystemför-

bättringar för produktions- och konsumtionssammansättningar i samhälls-

ekonomin oCh för regionalinkomstfördelningen har på sistone ökat och vi

skall återkomma till detta problemområde lite senare.

1.2 Objektanalys i praktisk användning

Objektanalysens beräkningsgång inleds med att definiera ett influens-

område dvs genom att geografiskt avgränsa ett område kring det till-

tänkta objektet inom vilket effekter möjligen uppstår. Detta efterföljs

av arbete med att identifiera, kvantifiera och värdera effekterna. Väg-

och gatudata i form av uppgifter om t ex hastighetsbegränsning, väg-

bredd, antal körfält, slitlager, våglängd och siktklass m m används som

ingångsvärden för beräkningar av effekter från en vägåtgärd.

Trafikflöden uttrycks i axelpar per årsdygn (ÅDT) som för landsbygds-

områden baseras på Vägverkets senaste trafikflödesmätningar justerade

med trend tillväxtfaktor och för tätortstrafiken på kommunernas tra-

fikmätningar. Tätortstrafik omräknas, i fall denna anges 1 fordon per

årsvardagsdygn, till axelpar per ÅDT med hjälp av olika omräkningsfak-

torer. För trafikflöde på t ex en huvudgata är ÅDT = 0.90 årsvardagsdygn

(ÅVADT) .

Uppgifter om lastbilsandelen i trafikvolymen bygger ofta på olika schab-

lonvärden beroende på vilken vägkategori trafikmätningarna gäller. För

en riksväg är t ex ett schablonvärde för lastbilsandelen lika med 11 %

av axelpar per ÅDT. Likaså kan uppgifter om fordon per ÅDT förvandlas

till axelpar per ÅDT genom att använda olika omräkningsfaktorer för

olika vägkategorier. För en riksväg är t ex ett fordon per ÅDT lika med

 

3. Se Vägverkets Objektanalys, Publ 1986:18, sid 319



ca 1.14 axelpar per ÅDT. Metoder för beräkning av glesbygdsområdens tra-

fikalstring finns bl a i Vägverkets rapport "Trafikdata enskilda vägar",

1987:11.

Den totala samhällsnyttan av ett vägprojekt enligt objektanalysen er-

hålls genom att summera trafikekonomiska intäkter med vissa andra in-

täkter t ex i form av minskning i buller och luftföroreningar, barriär-

effekter och exploateringseffekter4 etc. Dessa effekter beräknas med

hjälp av olika modeller och metoder men i vissa fall kan även schablon-

mässiga värden förekomma5. Trafikekonomiska intäkter beräknas i form av

en minskning av generaliserad transportkostnad6 och kostnader för väg-

hållaren. Beräkningar av dessa effekter görs oftast med hjälp av dator.

Datorprogrammen beskrivs i "ADB-hjälpmedel" i Vägverkets publikation nr

1986:20. Enligt objektanalysen (1986) behandlas även kostnader för dis-

kontinuitet i vägbredd och diskomfort för åkande. Som ett exempel upp-

skattas intäkter i form av ökad åkkomfort, vid en jämförelse mellan resa

på en normal svensk grusväg och en bra belagd väg, med en summa på 15

kronor per fordonstimme. Även en ny metod för beräkning av anläggnings-

kostnader har tillkommit medan modellen för bedömning av barriäreffek-

ter har omarbetats och utvecklats. I vissa fall har man också ändrat

värderingsprinciper jämfört med tidigare. Buller- och avgaseffekter

värderas t ex dubbelt så högt som föregående planeringsomgång (fasta

priser). Denna principändring gäller också fordonstidsvärde som har räk-

nats upp med mer än inflationen. Alla priser som används i sammanvägning

av väginvesteringseffekter bearbetas genom att först dra bort indirekta

skatter och sedan multiplicera med den indirekta skattefaktor7 (skatte-

faktor I) som för närvarande är lika med 1,20. Anläggningskostnader och

kostnader för drift etc multipliceras också med en skattefaktor (skatte-

faktor II) i enlighet med rekommendationer8 från Kommunikationsdeparte-

mentet vilket innebär "ett 25%-igt tillägg på alla nytto- och kostnads-

 

4. För definitioner av olika begrepp och beskrivning av olika metoder: Se
Vägverkets publikationer nr 1989:10, 1989:16 och 1989:19.
5. Se tex Vägverket, Publ 1986:15 sid 10.
6. Begreppet generaliserad transportkostnad implicerar det faktum att
trafikanter (konsumenter av vägtjänster), genom att själva medverka
i trafikproduktion, spelar en dubbel roll. Efterfrågan på transporter
beror därför inte bara på transportkostnad i vanlig mening (pris) utan
också på s k "user costs". (Jämför Jansson, O.J. Transport system
optimization and pricing, Wiley 1984).
7. Se Vägverket:Objektanalys, publ. 1986:15, sid 12.
8. Se DsK: 1985:4 sid 141



poster som berörs av de offentliga budgetarna". Anledning till varför

investerings- och driftkostnader skall multipliceras med skattefaktor II

(1,25) är att väginvesteringar finansieras med skattepengar och ett ökat

skatteuttag innebär att hushåll avstår från en viss konsumtion och före-

tag minskar sina investeringar, vilket leder till en merkostnad för sam-

hället. En skattekrona är i den meningen mera värd för konsumenter och

företag. Skattefaktor II används alltså för att justera denna samhälls-

ekonomiska merkostnad.

I sin samhällsekonomiska kalkylmodell utgår Vägverket från en tidshori-

sont på 40 år. Detta innebär att man måste beakta alla effekter som en

väginvestering ger upphov till under hela denna period. Alla kostnader

och intäkter omräknas med hjälp av en real diskoneringsränta (som för

närvarande är lika med 5%) till ett nuvärde vid ett jämförelseår. Sam-

 

manfattningsvis jämförs nuvärde av anläggningskostnader med nuvärde av

nettointäkter av Väginvestering i form av en nuvärdekvot som ett under-

lag för investeringsbeslut.

Nuvärdekvot = NUV. av nettointäkter - NUV. av anläggningskostnad

 

NUV. av Anläggningskostnad

Ett positivt värde på nuvärdeskvot betraktas vara en god grund för be-

slut om genomförande av ett tilltänkt vägprojekt. I föregående plane-

ringsomgångar användes första årets avkastning (FÅA) av ett vägprojekt

som ett mått på lönsamhet. FÅA beräknas genom att summera intäkter från

trafikekonomiska kostnadsbesparingar och miljö- och markanvändningssida.

Summan av dessa intäkter divideras sedan med anläggningskostnaden för

att få fram FÅÅ. Båda dessa metoder leder till ett resultat som innebär

samma rangordning av olika väginvesteringsalternativ. En sådan rangord-

ning kan dock bara göras om.målet är samhällsekonomisk effektivitet. I

realiteten är det så att konsekvenser av en väginvestering berör många

olika intressenter dvs individer, samhällsgrupper, planeringsmyndigheter

och politiker på olika nivåer i samhället. Därför brukar ett sådan be-

slutsunderlag inte så sällan kompletteras med synpunkter från t ex läns-

styrelser, regionala vägförvaltningar och berörda kommunala myndigheter.



Begreppet regionala effekter i objektanalysen används i praktiken för

vissa möjliga effekter utöver trafikekonomiska och miljö- och markan-

vändningseffekter som en väginvestering eventuellt kan ge upphov till.

Dessa aspekter av väginvesteringar har inte riktigt kunna integreras i

objektanalysens beräkningsgång och regionala effekter bedöms kvalitativt

för att i praktiska situationer kunna anges som positiva, negativa eller

obefintliga.

Med utgångspunkt från denna kortfattade beskrivning av objektanalysens

användning kommer vi att gå vidare med vår egen problemställning

1.3 Problemställning, avgränsning och teoretisk anknytning

 

Frågan är om man missar något väsentligt i sina kalkyler av välfärds-

intäkter i samband med väginvesteringsåtgärder på basis av objektana-

lysen. Finns det några betydande positiva effekter av väginvesteringar

som Vägverkets nuvarande analysmetoder inte riktigt inbegriper? Vi kom-

mer nu att försöka beskriva olika aspekter av denna komplexa problema-

tik. Som vi inledningsvis nämnde så är tankegångarna om betydelse av

goda transportmöjligheter för ekonomiska aktiviteter i stort, och om

transporters möjligheter att påverka arbetskrafts- och inkomstfördelning

och specialisering, implicita, i den klassiska ekonomiska teorin om de

olika aktörernas lokaliseringsbeslut, ävensom i den traditionella, in-

terregionala handelsteorin, baserad på komparativa kostnadsfördelar.

Redan år 1776 framträdde exempelvis Adam Smith med sitt berömda påstå-

ende: The division of labour ... must always be limited by the extent

of the market". Tanken bakom detta citat verkar vara att en förbättring

i transportmöjligheter skulle kunna leda till att en mera extensiv mark-

nad öppnas för alla industrier, vilket i sin tur skulle påverka arbets-

kraftsfördelning och specialisering i produktionen. Andra ekonomer i

denna tradition9 har också framhävt denna betydelse genom att konstru-

era modeller för att systematisera sambandet mellan transporter och 10-

kaliseringar av industrier och prisbildningsmekanism i övrigt. Metoder

för att förklara, identifiera och kvantifiera konsekvenser av föränd-

ringar i markanvändning och bebyggelsemönster på transporter och res-

 

9. T ex von Thünen (1986), Christaller (1933) och Lösch (1939).



vanor är nu väletablerade. Men teorier och metoder som söker förklara

hur förändringar i transportsystems egenskaper - exempelvis genom kvali-

tetsförbättrande väginvesteringar - kommer att påverka markanvändning,

lokaliseringar av företag och hushåll och produktions- och konsumtions-

struktur i en region, och hur förändringar i en enskild region påverkar

förhållandet i andra regioner, är emellertid fortfarande inte allmänt

accepteradelo. Detta beror på att transportefterfrågan och markanvänd-

ningsaktivitet av tradition betraktas som mer eller mindre av varandra

oberoende fenomen i den mening att det antas inte finnas någon feed-back

relation mellan dessa processerll. Det har därför varit omöjligt att

göra konsistenta förutsägelser om hur förändringar i transportsystem-

attribut påverkar markanvändningsaktiviteter och transportefterfrågan

med tanke på eventuella förändringar i lokalisering av företag och hus-

håll. Det faktum att sådana förändringar av betydelse i rumslig struktur

av en region tycks vara ett långsiktigt dynamiskt fenomen, gör det

mycket komplicerat att konstruera en simultanmodell för transportefter-

frågan och 1oka1iseringsbeslut. Dessa aspekter av regionala konsekvenser

av väginvesteringar är dock först och främst relevanta för tätorts- och

storstadsregioner. I detta avseende har under relativt senare tid ett

stort antal modeller och metoder utvecklatslz.

Grundtanken i dessa modeller är att det existerar ett inbördes beroende

mellan markanvändning och transporter i den mening att lokalisering av

hushåll och företag tillsammans med andra nyttigheter genererar person-

och godstransporter, som i sin tur påverkar trafikflöde och tillgänglig-

het, vilket genom en feed back-effekt återigen har en påverkan på mark-

användningsaktiviteter. Även om existensen av ett samband mellan mark-

användning och transporter har definitivt klarlagts enligt slutsatser

från olika studier i detta problemområde, är kausaliteten i relationen

mellan transportsystemförändringar och markanvändningsaktiviteter fort-

farande inte övertygande.

 

10. Se Mackett (1985)

11. Se Stubbs et al (1980) och Domencich & McFadden (1975).

12. Se t ex Stegman (1969), Lundqvist (1975), Lerman (1976), Kreibich
(1978), Anas (1982) och Mackett och Johnson (1985).



Det råder ingen enighet om hur effekten av transportsystemförändringar

på markanvändning skall specificeras. Varje metod verkar innehålla vissa

fördelar och nackdelar i sig med tanke på problemets komplexitet och

dess användbarhet är mera en fråga om, i vilket syfte en sådan modell

används ochtillgänglighet till lämplig data och övriga resurser som

behövs för att genomföra en fallstudie.

Syftet med vårt arbete är att först och främst inrikta oss på förhål-

landen i landsbygdsområden och se, huruvida en partialanalys av enkva-

litetsförbättrande vägåtgärd, dvs en analys där man bedömer välfärds-

effekter genom att studera enbart efterfrågan på transporter, utgör en

god approximation av entotalanalys av en sådan väginvestering genom att

studera förändringar i produktions- och konsumtionsstruktur i en enkel

modellekonomi under olika förutsättningar. En sådan modellekonomi skulle

naturligtvis innebära en medveten förenkling av den mycket komplexa

verkligheten. Vi kommer alltså att betrakta företags- och hushållsloka-

liseringar som givna och bortser från dynamiska feed-back-aspekter för

att kunna definiera ett klart kausalitetssamband mellan transportkost-

nader och produktion och konsumtionsförhållanden i vår enkla modelleko-

nomi. Dessa förenklingar i vårt tillvägagångssätt kan motiveras utifrån

det faktum att infrastrukturens roll tycks vara passiv och helt reglerad

av efterfrågeförhållanden13. Byggande av bostäder och vägar kan ta rela-

tivt lång tid medan förändringar i transportflöde kan komma till stånd

nästan omedelbart efter en kvalitetsförbättrande väginvestering. Vissa

rumsliga förändringar som kan påverka markvärden och huspriser behöver

inte tas hänsyn till på grund av att dessa förändringar i priser betrak-

tas som antingen ett kapitaliserat värde av tidsbesparingar eller också

som en omfördelningseffekt, vilket innebär att om huspriserna har ökat

någonstans på grund av envägåtgärd, så har de kanske också fallit på

annat hålll4. Det är också relevant att påpeka att några studier har ock

så visat att transportsystemförbättringar inte har haft någon signifi-

kant effekt på lokaliseringar av företag och hushåll. En tes är att

vissa andra faktorer, exempelvis den industriella sammansättningen eller

branschstrukturen i en regionalekonomi, arbetskraftsattribut, tillgäng-

lighet av kapital och naturresurser och utbud av andra nyttigheter och

 

13. Se Andersson et al (1984).

14. Se Mohring (1961), Young (1943) och Foster och Beesley (1963).



social service är betydligt mer avgörande för den rumsliga ekonomiska

utvecklingen i en region15.

Denna diskussion har förhoppningsvis kunnat belysa, åtminstone något, de

olika aspekterna av sambandet mellan transporter och ekonomisk aktivitet

utan att för den skull reducera vikten i de olika tankegångarna och me-

toderna för att söka studera detta fenomen. Under senare år har det bli-

vit ganska vanligt att studera effekter av olika ekonomisk-politiska

åtgärder inom ramen för sk numeriska allmänjämviktsmodeller _ computable

general equilibrium analysis. Grundläggande för denna typ av modeller är

den neoklassiska allmänjämviktsmodell som konstruerades av Walras (1874)

och dessa modeller har tillämpats för att t ex studera effekter på re-

sursfördelningen i en ekonomi, av förändringar i vissa handelsrestrik-

tioner typ tullar och hur störningar i arbetsmarknad eller marginella

skatteförändringar på konsumtions- och intermediärvaror påverkar sam-

hällsekonomisk välfärle. I Sverige har numeriska allmänjämviksmodeller

använts för att studera välfärdsekonomiska effekter av en eventuell

kärnkraftsavveckling17. Allmänjämviktsmodeller har också tillämpats på

transportområdet, då man söker studera effekter av bl a väginvesteringar

på samhällsekonomisk välfärd i samband med samhällsekonomisk värdering

av stora och små vägåtgärderla. I vår analys av välfärdseffekter av kva-

litetsförbättrande väginvesteringar kommer vi att använda nationaleko-

nomisk allmänjämviktsteori genom att konstruera en interregional nume-

risk allmänjämviktsmodell av en enkel ekonomi bestående av tre regioner

och som ett första steg visa, huruvida en partialanalys av vägtranspor-

ter (transportefterfrågan) utgör en god approximation av en totalanalys

av vår modellekonomi, där man studerar förändringar i produktion och

konsumtion för att bedöma välfärdsförändringar utifrån perfekta mark-

nader. I det andra steget kommer denna analys att utvidgas till markna-

der med olika imperfektioner för att se hur partialanalys och totalana-

lys förhåller sig till varandra under dessa förändrade förutsättningar.

 

15. Se t ex Thörnqvist(1963), Briggs(1980), Munro(1969), Stegman(1969),

Gwilliam(1970), Dodgson(1973) och Botham(1980).

16. Se Adelman and Robinson (1978), Sutton and Vincent (1982), de Melo

(1977), Shoven and Whally (1973) och Henderson och Shoven (1984).

17. Se Bergman (1981) och Lundgren (1985).

18. Se t ex Sasaki(l983), Kanemoto och Mera(1985), Harris(1978),

Friedlaender(1965), Bos and Koyck (1961) och Tinbergen (1957).
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Med denna avgränsning av vår frågeställning kommer vi nu att koncentrera

oss lite närmare på innehållet i begreppen "partialanalys" och "total-

analys" i relation till hela frågeställningen.

1.4 Begreppsapparat - definitioner och tillämpning

 

1 4-1 EêEEiêlêEêlY§

Begreppet partialanalys - partial equilibrium analysis - i nationaleko-

nomisk teori innebär att man studerar prisbildningsmekanismen i en iso-

lerad marknadsmodell så att prisförändringar inom marknaden ifråga inte

antas påverka förhållanden som råder på andra marknader. I samband med

vägtransporter saknar vi som bekant ett prissystem i strikt ekonomisk

mening19 och begreppet partialanalys behöver därför klargöras lite när-

mare. För vårt ändamål kan vi betrakta en väg som en industri som pro-

ducerar transporttjänster. En partialanalys av en investeringsåtgärd som

leder till en viss minskning i generaliserad transportkostnad på denna

väg är då en analys av främst de effekter som tillkommer existerande

trafik plus de som uppstår på grund av en eventuell trafikökning på vä-

gen. I en verklig situation kan en sådan trafikökning bero på olika fak-

torer som t ex

0 diversionseffekt

o förändringar i start- och målpunkter vilket också implicerar någon
omlokalisering

o förändringar i modal split

o normal eller trendmässig tillväxt i trafik

o genuint nygenererad trafik

 

19. Beroende på det faktum att efterfrågan på transporter är härledd från
trafikanters efterfrågan på annan konsumtion av varor ochtjänster och

att trafikanter har dubbla roller i form av konsumenter av trans-
porttjänster och som en faktor i produktionen av dessa tjänster. Detta
fenomen ger upphov till begreppet "generaliserad transportkostnad" som
inkluderar pris i vanlig mening och andra trafikantkostnader. Se
Jansson (1984).



ll

Förändringar i modal split innebär exempelvis att en modalspecifik kva-

litetsförbättrande vägåtgärd - s k unimodal investment - leder till att

en viss förskjutning av efterfrågan för alternativa transportmedel kan

förekomma, vilket på sina håll tycks göra partialanalys till ett kompli-

cerat fenomenzo. Med tanke på mikroekonomisk valhandlingsteori, där en

konsuments val gäller substituerbara och komplementära varor, är detta

problem ändå inte ohanterligt och utgör i så fall en komplikation av

andra ordningen. Under förutsättning att det går att specificera trans-

portefterfrågan för det transportmedel som är föremål för en partialana-

lys av en transportmedelsspecifik investering, på rätt sätt, då har man

förutsättningar för att klara en partialanalys. Svårigheter med en sådan

rätt specifikation sammanhänger naturligtvis med graden av komplexitet i

den verkliga situation som studeras.

  

   

GC

* ö'

n\\

_ \\

Ko \ 0-

Kl F'

E \ l\\ D

\I\_.

D?
0 VO V] *>-Tkansporter

Diagram 1:2

  

20. Se t ex Agnello (1977) och Diaz och Friesz (1982).
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Enligt diagram 1:2 ovan är transporter en funktion av generaliserad

transportkostnad (GC) och DD visar hur efterfrågan på transporter på en

väg varierar med förändringar i (GC). En godtycklig minskning från OKo

till OK1 i (GC) kommer att leda till en ökad volym av transporter från

OV

på en kvalitetsförbättring av vägen - anges av ytan KlKoGF, där KlKoGE

0 till OVl. Totalnettonyttan av en sådan minskning i (GC) - beroende

kan tolkas som transportkostnadsbesparingar för existerande trafik OVo

och EGF är den s k välfärdstriangel som står för den del av totalnetto-

nyttan, som är hänförlig till den totala trafikökningen vovl.

Kl
Ytan KIKOGF är i princip lika med I T d(GC) där T står för en specifi-

KO

kation av DD, men under förutsättning att segmentet GF av DD är approxi-

mativt linjärt kan denna yta beräknas vara lika med %(Ko-K1) (VO+V1). I

en ekonomi med fullständig konkurrens där det inte förekommer några

problem med externaliteter och odelbarheter och där alla parter har

tillgång till perfekt information kommer marknadspriser att också re-

flektera en socialvärdering av det som säljes och köpes på marknaden.

I ett analogiskt resonemang i samband med en vägåtgärd då generaliserad

transportkostnad inkluderar alla tänkbara kostnader och det råder kon-

kurrens på transportmarknaden, kommer ytan KlKOGF att betraktas som en

samhällsekonomisk värdering av välfärdsökning tillkommande investering i

denna vägåtgärd21.

Låt oss nu för enkelhets skull anta att trafikökning på vägen, som en

följd av minskning i (GC) består av bara genuint nygenererad trafik, så

att vi bortser från andra källor till trafikökning på en väg. En sådan

situation kan anges med hjälp av transportefterfrågekurvan D D (fig 1:2)

som avspeglar en mindre kostnadselastisk efterfrågan på transporter.

Totalnettonyttan av en reduktion i (GC) från Ko till Kl kommer då att

vara lika med ytan KlKOGH, där KlKoGE, som tidigare kan betecknas som

transportkostnadsbesparingar för existerande trafik och EGH utgör den

del av välfärdsökningen som hänförs till nygenererad trafik. I vårt ar-

bete kommer vi att ta hänsyn till bara nygenererad trafik beroende på

 

21. Jämför Mohring occh Harwitz (1962), Dodgson (1973) och Mohring och

Williamson (1969).
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förutsättningar i vår allmänjämviktsmodell, vilket innebär en förenkling

av verkligheten dock utan att nämnvärt påverka viktiga aspekter av vår

frågeställning.

1 4-2 IQEêlêBêlZê

Begreppet totalanalys betraktas vanligen för att vara liktydigt med det

centrala nationalekonomiska uttrycket "allmänjämviktsanalys". Beteendet

hos ett invecklat ekonomiskt system kännetecknas enligt detta uttryck,

av ett jämviktsläge som beror på en sorts interaktion mellan olika eko-

nomiska aktörer - hushåll, företag och institutioner - med varierande

och olika motivationer. Som bekant grundas en partialanalys på det an-

tagande att prisförändring i en enskild marknad lämnar andra marknader

ostörda vilket gör det intressant att studera hur störningar i en en-

skild marknad kan påverka förhållanden inom andra marknader i en ekonomi

som helhet vilket ju verkar vara en något mera realistisk tanke.

Enligt underliggande teori22 innebär detta att efterfrågan på varje vara

beror på alla priser så att alla marknader är interrelaterade. Alla pri-

ser och kvantiteter bestäms alltså simultant på ett sådant sätt så att

det skulle råda jämvikt på alla marknader. Låt oss nu anta att en minsk-

ning i generaliserad transportkostnad påverkar priser på konsumtions-

varor i övrig ekonomi vilket kan bero på att en del av konsumenters dis-

ponibla inkomst går till att betala transportkostnader för konsumtions-

varor och att också transporter kan utgöra en intermediär vara i fall

transporterade råvaror ingår i produktion av färdiga konsumtionsvaror.

Om dessa prisförändringar är sådana så att hela uppsättningen av rela-

tivpriser i ekonomin förändras på grund av en förändring i transport-

kostnader, då kan en totalanalys visa hur transportkostnadsförändringar

påverkar hela produktions- och konsumtionsstrukturen i samhällsekonomin

och huruvida en kvantifiering av välfärdseffekter av en sådan påverkan

skiljer sig i storleksordning från välfärdsökning som en partialanalys

kommer fram till. En sådan analys kommer då att i princip inbegripa

 

22. Se Walras (1874, Arrow och Debreu (1954) och Kuhn (1956).
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samtliga de effekter som görs gällande i litteraturen23 över detta pro-

blemområde under olika benämningar nämligen: direkta effekter (trafik-

ekonomiska effekter), sekundära effekter, externa effekter och omorga-

nisationseffekter etc.

Det faktum att marknadsimperfektioner i realiteten existerar gör det

ännu intressantare att kartlägga hur förhållande mellan en partialanalys

och en totalanalys i en ekonomi med perfekta marknader påverkas av för-

utsättningar, som marknadsimperfektioner ger upphov till i en samhälls-

ekonomi. Vår totalanalys bygger på eninterregional allmänjämviktsmodell

av en enkel ekonomi med tre regioner, som utgör noder i ett vägnätssy-

stem. Hushåll i varje region konsumerar varor och bjuder ut arbetskraft.

Företag i region 1 producerar en intermediär vara som sedan transporte-

ras till region 2 och region 3 för att ingå som input i produktion av

vara 2 respektive vara 3. Vara 2 och vara 3 är konsumtionsvaror och kon-

sumeras i samtliga regioner innebärande transport av dessa varor till

andra regioner. Ett utomstående transportföretag ansvarar för interre-

gionala transporter så att transportkostnad per enhet av transporterad

vara motsvarar värdet av en exogent bestämd kvantitet av samma vara och

betalas av köparen. Med denna modell som verktyg söker vi studera hur

transportkostnadsminskning påverkar produktions- och konsumtionsmönster

i hela ekonomin och kvantifierar och värderar dessa effekter för att

kunna jämföra med effekter som kan mätas genom att studera förhållanden

på väglänk där investering görs inom ramen för den tidigare gjorda be-

skrivningen av en partialanalys.

1 4-3 §ê9§§_ziä§igê_zê1fêrgêäsersäiêäê_äâgr§99

Vi har tidigare betecknat ytanKlKoGE i diagram 1:2 som transportkost-

nadsbesparing för existerande trafik och metoder för att mäta dessa be-

sparingar är välutvecklade. Ytan EGF kan dock inte betecknas som någon

besparing i och med att trafikökningen VOV1 är en konsekvens av minsk-

ningen i transportkostnad per enhet. De teoretiska mått som.man ofta

 

23. Se t ex Dodgson (1973), Foster & Beesley (1963), Tinbergen (1957),
308 och Koyck (1961) och Mohring och Williamson (1969).
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använder för att representera denna triangel bär olika benämningar, ex-

empelvis konsumentöverskott, kompenserande variation och ekvivalent va-

riation. Konsumentöverskott (3) kan ibland mycket väl användas som en

approximation av kompenserande variation (c) och ekvivalentvariation (e)

även om (c) och (e) teoretiskt sett tycks vara mera korrekta24. (S) är

från början ett mikroekonomiskt verktyg som utvecklades av Marshall och

hans definition25 av detta är: "the excess of the price which he would

be willing to pay rather than go without the things, over which he

actually does pay, is the economic measure of this surplus satisfac-

tion". Vad han egentligen ville visa var att överskottsnyttan av konsum-

tion av en vara kan tolkas i pengar om man antar att marginalnyttan av

pengar är konstant. Med hjälp av Hicks-Kaldors kriterium om potentiell

ersättning och ett ceteris paribus antagande har denna teknik kunnat

användas för att uppskatta aggregerade intäkter från vägtransportpro-

jekt26. (s) har dock också kritiserats för vissa svagheter i dess logisk

underbyggnad27. Vi återkommer till dessa teoretiska aspekter i ett senar

kapitel och något kortfattat ägnar vi oss åt att definiera (c) och (e).

Ett lämpligt sätt att göra detta i samband med vårt arbete är att utgå

från diagram 1:3 nedan.

 

24. Se willig (1976).
25. Se Principles of economics, 8th edition, the Macmillan Press Ltd.,

London 1977.
26. Se t ex Dodgson (1973)
Den viktigaste förutsättningen för Hicks-Kaldor kriterium är att i av-
saknad av ett pareto-optimum skall en policyåtgärd åtminstone leda
till en situation som kännetecknas av en Potential-Pareto-förbättring
så att de som får det bättre skulle kunna ersätta de som får det sämre.
Se Hicks och Kaldor (1939).
27. Se Samuelsson (1947).
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Iqust

 

 

Transporter

Diagram 1:3

 

Låt oss anta att en konsuments disponibla inkomst anges av sträckan OA i

diagrammet. I1 och 12 står för konsumentens preferenser så att 12 ger

större nytta än Il. Vi antar vidare att ett väginvesteringsprojekt skul-

le kunna göra det möjligt för denne konsument att konsumera transport-

tjänster enligt punkt D som är tangeringspunkten mellan konsumentens

I

budgetlinje AA och indifferenskurvan 12 innebärande en högre välfärds-

nivå. Om projektet inte genomförs har konsumenten ingen möjlighet att

konsumera transporttjänster och kommer därför att ligga kvar i punkt A,

som ligger på indifferenskurvan I1 med en lägre nyttonivå. För att kon-

sumenten skulle känna sig lika tillfredsställd som i punkt D, måste man

antingen genomföra transportprojektet eller också ge konsumenten en er-

sättning i pengar så att dennes inkomst förhöjs till OM. Denna ersätt-

ning som är lika med AM kallar vi för kompenserande inkomstvariation

(c). Med samma utgångspunkt igen, dvs situationen A, då det saknas kon-
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sumtion av transporter, kommer konsumenten, ifall projektet genomförs,

att vara villig att avstå från en del lika med AC av sin inkomst. Detta

beror på att konsumenten genom att kunna konsumera i punkt E fortfarande

håller sig kvar på en oförändrad nyttonivå men har nu också möjlighet

att konsumera transporter helt i linje med sina preferenser. Denna del

AC av konsumentens inkomst brukar man kalla för ekvivalent inkomstvaria-

tion (e). Det kan visas att czsze, där likheten gäller under förutsätt-

ning att transportefterfrågan karaktäriseras av en s k marshalliansk

efterfrågefunktion, dvs då marginalnyttan av pengar antas vara konstant

och det inte förekommer någon inkomsteffektzs. En reduktion i transport

kostnad då transporttjänster i egenskap av en intermediär vara också

ingår i produktionen av färdiga konsumtionsvaror kan dock innebära både

en förändring i relativpriser och en positiv inkomsteffekt, vilket i sin

tur kan betyda att en faktisk eller en observerad förändring i trans-

portefterfråga är större än den som visas av en marshalliansk efterfrå-

gekurva. Detta kan möjligen klargöras med hjälp av diagram 1:4 nedan.

hkgmt

/
/

/
F'5

'

 

 

; \| i ons0 V A V1 B «7 Transporter

Diagram 1:4

  

28. Se Hicks (1956), Henderson och Quandt (1980) och McKenzie (1983).

McKenzie definierar dessa uttryck på följande sätt:
Hans definition av (e) genereras ur monetär representation av en kon-
suments preferenser. En sådan måttstock är skillnaden mellan utgifter
(pengar) för att uppnå en viss given nyttonivå i utgångsläge till givna
priser, och de utgifter som behövs för att komma upp till en godtycklig
nyttonivå till samma priser. Den definitionsmässiga skillnaden mellan
(e) och (c) är att utgångsläge för (e) karaktäriseras av givna priser,
varemot utgångspunkt för (c) är en given (oförändrad) nyttonivå.
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Utgångsläget här kännetecknas av punkt V0 - ett optimalt läge som ligger

i tangeringspunkten mellan indifferenskurvan Io och budgetlinje AA - som

visar en konsumtion OVo enheter av transporter. En viss minskning i

transportkostnader (från Ko till K1 som i diagram 1:2) gör att budget-

linjens intercept med transportaxeln förskjuts utåt till punkt B, så

att en ny optimipunkt 71 på indifferenskurvan I1 med högre nytta er-

hålls.

I detta läge konsumeras OV1 enheter av transporttjänster. En sådan ök-

ning i konsumentens nettonytta kan approximeras på två sätt. Vi antar

för det första att transportkostnaden åter höjs till den nivå som rådde

före den angivna minskningen. Konsumtion av OV1 transportenheter förut-

sätter att konsumenten får en inkomstökning motsvarande AM vilket in-

nebär att en nyttomaximerande konsument har möjlighet att välja en annan

indifferenskurva (med ännu högre nytta) än Il, för att genomföra ett

rationellt konsumtionsbeslut så att nyttan blir ännu högre än som anges

av Il. För att ligga på en oförändrad nyttonivå (Il) krävs dock en in-

komsthöjning som är lika med AM och kan betecknas som ekvivalentvaria-

tion som utgör en rimlig approximation av konsumentens värdering av väl-

färdsökning i pengar. För det andra kan vi på liknande sätt också reso-

nera att AC är det belopp som konsumenten kan maximalt tänka sig att

betala (t ex i form av vägtull etc) för att få den vägåtgärd som leder

till den angivna minskningen i transportkostnad utförd. Detta kan för-

klaras av det faktum.att konsumenten fortfarande ligger på en oförändrad

nyttonivå (Io). Vid en positiv inkomsteffekt kommer AM att vara större

än AC eftersom AC bara innehåller inkomsteffekt medan AM beror på både

inkomsteffekt och substitutionseffekt.

Vi kan nu visa hur vår tidigareföreställning av effekter, där vår ana-

lys byggde på marshalliansk efterfrågekurva i enlighet med diagram 1:2

har förändrats. I diagram 1:5 nedan antas kurvan DD vara baserad på em-

piriska observationer på transportefterfrågan för en godtyckligt vald

trafikant.
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GC

   

 

   

transporter

Diagram.1:5

Denne kommer att vara villig att betala åtminstone en summa

motsvarande ytan KlKOGE (A6 enligt diagram 1:4) för genomförande av en

vägåtgärd, som skulle innebära en sänkning från Ko till Kl av dennes

transportkostnad per enhet, eftersom han fortfarande har möjlighet att

konsumera OVo enheter av transporter fast till lägre-transportkostnad

per enhet (Kl).

Om vi nu låter transportkostnaden stiga till tidigare nivå (KO) kommer

en ersättning motsvarande ytan KlKOHF att behövas för att trafikanten

skulle kunna hålla sig på enkonsumtion OV1 enheter av transporttjänst.

Ytan KlKOGE och ytan KlKOHF i den bemärkelsen utgör den lägsta respek-

tive den högsta gränsen på välfärdsintäkter som tillfaller trafikanten

ifråga29 medan ytan KlKOGI och ytan KlKOJF står för trafikantens värde-

ring av välfärdsökning utifrån en marshalliansk- respektive en kompen-

 

29. Jämför Friedlaender (1965).
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serad efterfrågefunktion. YtanKlKOGI kan alltså jämföras med ytan

KlKOGF i diagram 1:2 och ytan KlKOJF motsvaras av AM i diagram 1:4.

Denna analys visar också att en partialanalys beroende på underliggande

teoretiska förutsättningar inte anger ett enhetligt mått på välfärdsök-

ningar i samband med förbättringar i vägsystemsattribut. Med denna bak-

grund kommer vi fortsättningsvis att ägna oss till en djupare analys av

modeller och metoder som har tidigare använts för att studera väginves-

terings välfärdsintäkter och skall så småningom sammankoppla vårt arbete

till dessa studier.




