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Förord

Vägverkets planering har utvecklats under lång tid och nått

mycket långt när det gäller metoder för att konsekvensbedöma

enskilda väginvesteringar. Den samhällsekonomiska metoden,

"objektanalysen", har bildat något av ett mönster inom

transportsektorn.

I slutet av 80-talet upplevdes ett behov av att utveckla en mer

strukturerad modell för den strategiska, mer övergripande,

planeringen (inriktningsplaneringen) samt få till stånd konsi-

stenta kopplingar mellan denna modell och objektanalysen. För

att få stöd för en sådan utveckling påbörjades detta projekt.

Under projektets gång har ett flertal frågeställningar till-

kommit, både på Vägverkets och författarens tillskyndan.

Rapporten tar sin utgångspunkt i vägväsendets grundläggande

ekonomiska karaktäristika och behandlar utifrån detta organisa-

tion, finansiering och prissättning. Vidare diskuteras hur en

planering kan utföras i såväl två nivåer som transportmedels-

övergripande .

Vägverket anser att rapporten ger ett värdefullt bidrag till

debatten om och utvecklingen av infrastrukturplaneringen: en

planering som är viktig i samhället och bara kan vinna på en

belysning från många synvinklar och en öppen diskussion.

Rapportens slutsatser står författaren själv för.

Rolf Jonsson

Vägverket
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Vägväsendet i samhällsekonomisk belysning

av Jan Owen Jansson

Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Vilken kurs för utvecklingen av väghållningen bör väljas?

Nuvarande principer för väghållning ifrågasätts i debatten med

två diametralt olika visioner av bör-läget. Decentralisering och

mycket starkare inslag av marknadsekonomi kännetecknar den ena

visionen. Utvidgad planering med fokus på infrastrukturens roll

i samhällsutvecklingen är den andra visionen.

I denna studie hävdas att en mer radikal kursändring bör moti-

veras genom en inträngande problemanalys baserad på kunskap om

grundläggande ekonomiska karaktäristika för väghållning. Första

delen av studien är ett försök att åstadkomma detta. Där läggs

fyra hörnstenar för den fortsatta analysen:

(1) All transportinfrastruktur kännetecknas av utpräglade stor-

driftsfördelar i meningen fallande styckkostnader med av-

seende på trafikvolymen i en bestämd relation.

(2) Smådriftsnackdelarna är relativt sett minst markanta för

vägtransport, vilket gör att med få undantag endast väg-

transportsystemet kan erbjuda dörr-till-dörr transport utan

färdmedelsbyte.

(3) Optimal prissättning av vägtjänster (snarare än vissa gatu-

tjänster i storstäder) skulle ge till resultat att, om in-

täkterna från externalitetskorrigerande avgifter för buller,

avgaser, m m används för att kompensera de drabbade utanför

transportsystemet, skulle inget bli över som bidrag till

vägnätets kapitalkostnader.

(4) Priselasticiteten för efterfrågan på vägtjänster som aggre-

gat är extremt låg. Om ett tänkt, avgiftsfinansierat affärs-

vägverk höjer avgiften rakt över med 10 % skulle totalintäk-

terna öka med 9 %.
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I den andra delen diskuteras hur, mot bakgrund av detta, pris- 

och investeringspolitiken skulle kunna utformas i olika varian-

ter av ett avgiftsfinansierat affärsvägverk. Om kriteriet för

att välja organisationsform vore att komma så nära som möjligt

den resursfördelning som skulle uppstå på en hypotetisk fri-kon-

kurrensmarknad för vägtjänster, kan konstateras att ett avgifts-

finansierat affärsvägverk skulle fjärma oss från det idealläget.

Interneffektiviteten _("X-efficiency") mår bra av att klar bo-

skillnad görs mellan beställare och utförare. Konkurrens mellan

utförare av vägbyggen och vägunderhåll är den viktigaste effek-

tivitetsbefrämjande förutsättningen. Ett affärsvägverk med full

frihet att ta ut avgifter för väghållningen skulle vara hämmande

också för interneffektiviteten pga den starka monopolställning-

en. Man kan då fråga sig, varför inte ta steget fullt ut och

initiera konkurrens också inom beställarfunktionen, dvs uppmunt-

ra till uppkomsten av ett stort antal konkurrerande väghållare?

Kostnadsanalysen bekräftar att utom i riktigt trafikstarka rela-

tioner är tillhandahållandet av vägtjänster ett lokalt naturligt

monopol (eller "apol") . Vägar kan byggas, repareras och under-

hållas av många olika, konkurrerande utförare, men beslutet om

var vägarna skall gå, och hur de skall utformas bör inte fattas

av vinstmaximerande företag på en oreglerad marknad, om man har

hela samhällets bästa för ögonen.

Men skulle inte det omskrivna "finansieringsproblemet" för väg-

investeringar lösas genom tullvägar?

Vägtrafikantkollektivet betalar redan i dag tre gånger mer till

staten än statsanslagen för väghållning. Priselasticiteten för

vägt jänster som aggregat är, som nämnts, sådan att den opropor-

tionen utan svårighet skulle kunna förstärkas avsevärt. Det

säger dock ingenting om betalningsviljan för nya vägar, eller

bättre vägunderhåll. Ett genuint finansieringsproblem föreligger

om en viss trafikantgrupp har betalningsvilja (utöver vad som

idag betalas för att internalisera externa kostnader för väg-
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trafik) för specifika vägåtgärder, som inte kan komma till stånd

därför att det saknas kanaler för förening av efterfrågan och

utbud ("raka rör" med Hagströms terminologi). Det är klargörande

att skilja tre slag av betalning som vägtrafikanter kan/bör för-

mås att göra:

(1) rent fiskala skatter (som moms på bensin)

(2) pris för internalisering av externa kostnader

(3) föreningsavgifter ("club fees")

Ett praktiskt exempel på det tredje slaget av betalning är öron-

märkningen av en extra skatt på tung trafik för investeringar i

ökad bärighet.

Ett teoretiskt ideal vore att olika trafikantkollektiv genom vad

man skulle kunna kalla (väg)föreningsavgifter kunde bekosta just

de vägåtgärder de helst önskar. Betalningen skall täcka både

investerings- och driftkostnaderna för önskade nya vägar och

(eventuell) erforderlig kompensation till kringboende och andra

berörda för att hålla dessa skadeslösa för det intrång som nya

vägar dessvärre gör t ex i rekreationsområden.

Skälet till att lyfta fram betalningar av typ (3) är att upp-

märksamma att, samtidigt som man erkänner Riksdagens rätt att

beskatta också vägtrafiken för att finansiera gemensamma behov

(1) och "pollutor pays" principen (2), måste medborgarna ha rätt

att sammansluta sig i en större eller mindre grupp för att

genomföra (inklusive finansiera) något som ligger i gruppens

gemensamma intresse, utan att stat eller kommun går emellan och

helt eller delvis konfiskerar medlemsavgifterna.

I tredje delen av studien, som diskuterar fundamentet för sam- 

hällsekonomisk väghållning är grundtanken att vägplaneringens

uppgift är att rekonstruera det vägnät och det vägunderhåll som

skulle uppstå om väganvändarna genom olika tänkta "vägföre-

ningar" transaktionskostnadsfritt kunde köpa dessa varor och

tjänster av konkurrerande väghållare.
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Genom att man har att utgå från ett mycket omfattande och fin-

maskigt vägnät snarare än från "scratch" är uppgiften hanterlig.

Både målfrågorna och systemavgränsningen kan hanteras med gängse

teori så länge man kan uppfatta vägar rätt och slätt som fasta

anläggningar för transportproduktion utan avsevärda externa

effekter. Systemanalytiskt är i så fall investeringsproblemet

gripbart på grund av karaktäristika för landsvägar som att kapa-

- citeten sällan är en flaskhals - väghållning är att upprätthålla

och/eller förbättra kvaliteten på vägtjänster - samt den rela-

tivt ringa effekt som vägförbättringar har på nygenerering av

transporter.

Förekomsten av positiva och negativa effekter skulle göra/gör

allting mycket mer komplicerat. Vad gäller de eventuella posi-

tiva effekterna skulle de kräva en systemutvidgning långt bortom

transportsektorn. Dessbättre (från analytisk synpunkt) talar

mycket för att positiva externa effekter av vägar och vägtrafik

numera är oväsentliga. Omfattande räkneexempel med numeriska

allmän-jämviktsmodeller har visat att mycket lite skulle vinnas

för investeringskalkylen genom att söka följa effekterna av väg-

investeringar bortom transportsektorn genom hela ekonomin. När

empiriska försök i samma syfte görs, tvingas man att arbeta med

mycket grova aggregat: Makroproduktionsfunktioner med infra-

strukturargument har hittills inte givit några hållbara resul-

tat.

På nuvarande kunskapsnivå ligger bevisbördan på den som med

positiva externa effekter som förevändning pläderar för mycket

komplexa modellsystem för vägplanering. I synnerhet för anslags-

finansierad verksamhet som väghållning har det ett "demokra-

tiskt" egenvärde att beslutsunderlaget är tillförlitligt och

kalkylmodellen genomskådlig.
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De negativa externa effekterna är tyvärr ingen chimär. Avsak-

naden av en metod för beräkning av miljöintrång av nya vägar är

troligen den största svagheten hos nuvarande objektanalys. De

negativa externa effekterna av vägar och vägtrafik utgör det

tyngst vägande "tredje berättigandet" för vägplanering på två

nivåer - en strategisk nivå och en lägre nivå där god objekt-

analys håller måttet.

En systemanalytisk knäckfråga, som är utgångspunkt för den

fjärde delen, har länge varit huruvida en samhällsekonomisk 

totalanalys av samtliga beaktansvärda objekt inom och utom väg-

sektorn, som på något sätt är beroende av varandra, vore till-

räcklig som planeringsinstrument. Kunde man bara beräknings-

mässigt greppa helheten, skulle inte den traditionella arbets-

fördelningen mellan generalplanering och detaljplanering er-

fordras, menar många som funderat kring knäckfrågan. Planerings-

problemen skulle i princip kunna lösas via ett och endast ett

gigantiskt optimeringsproblem.

Svaret på denna gamla knäckfråga tycks vara att helheten kan

kvalitativt starkt skilja sig från summan av delarna. Man måste

lägga fast en strategi för infrastruktur- och samhällsutveck-

lingen genom den politiska beslutsprocessen, innan det är helt

meningsfullt att göra de taktiska dispositioner där CBA är till-

fyllest som beslutsunderlag. Det gäller vägplanering i allmänhet

och i synnerhet planering av tätortstrafiksystem. Ett klassiskt,

konkret exempel från det senare planeringsområdet är satsningen

i Stockholm på ett tunnelbanesystem. När det begav sig, hade det

varit teoretiskt möjligt att valet av transportlösning hade

grundats på CBA, dels av det alternativ man sedan valde, dels av

ett alternativ där investeringsmedlen för tunnelbanan och SLs

framtida driftunderskott i stället satsades på vägar, som man

gjorde i nya världen i motsvarande valsituation. Det är svårt

att säga vad det rent transportekonomiska resultatet av kalkylen

hade blivit. Ett sådant beslutsunderlag togs aldrig fram, och

poängen är att det inte hade varit önskvärt att träffa valet

enbart genom en transportekonomisk jämförelse av de två alter-

nativen. Stadslivets helt olika karaktär i en relativt kompakt
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europeisk innerstad med stjärnformig förortsbebyggelse längs

kollektivtrafiklinjer och en jämnt utspridd amerikansk stad är

en minst lika viktig skillnad att beakta, när det gäller att

välja utvecklingsstrategi och det är tveksamt om CBA kan bidra

på ett avgörande sätt, när frågan gäller vilken stadsutveckling

som är mest önskvärd?
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The economics of road finance, pricing, and investment

by Jan Owen Jansson

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

Ss-581 01 Linköping, Sweden

SUMMARY

Which direction of the development of roads should be chosen?

The ruling principles for road service supply are questioned in

current discussions with two diametrically different visions of

the ideal state. One is characterized by decentralization and a

strong market economy element, and the other by extended

planning both in scope and sophistication, focusing on the role

of transport infrastructure in the development of society.

In this study it is argued that a more radical change of

direction should be justified by a thorough analysis of the

fundamental economic characteristics of infrastructure and

transport service supply and demand. The first part of the study 

is an attempt to achieve this. There four corner-stones for the

following discussion are laid:

(1) All transport infrastructure exhibit pronounced economies of

scale in the sense of a sharply falling average cost with

respect to the traffic volume on a particular route.

(2) The small-scale diseconomies are, relatively speaking, less

marked for road transport, which explains why (with few

exceptions) only the road transport system can offer

door-to-door transport without change of mode.

(3) Optimal pricing of non-urban road services would result in a

large financial deficit, i.e. contribute very little to road

capital costs, on the assumption that the revenue from

charges with the purpose of internalizing the external costs

of accidents, noise and exhaust fumes were used to

compensate those on whom the externalities are inflicted.

(4) The price-elasticity of demand for road services in the

aggregate is extremely low. If a hypothetical toll-financed

(or earmarked fuel tax-financed) National Road Administra-

tion would raise the charge (from a level corresponding to

the present total state grant) by 10 %, total revenue would

increase by 9 %.
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In the second part pricing and investment policy of such a NRA, 

financed by the revenue from road user charges, is discussed

under different conditions as to the form of organization in

other respects. The conclusion is that if the criterion for the

choice of organization is allocative efficiency, i.e. to achieve

as close a replication as possible of the resource allocation

that would occur in perfect competition, it is likely that a NRA

having full control of the revenue from road user charges, would

remove us away from the optimum, in particular, in case Cost-

Revenue analysis rather than Cost-Benefit Analysis were applied

for investment appraisal.

"X-efficiency" is fostered by a clear separation of demand (the

ordering of road investment and maintenance) and supply of road

services. Competitive tendering both regarding road building and

road maintenance is the most important pre-requisite for cost

efficiency. In a NRA with full control of its revenue-side, cost

efficiency might suffer on account of the strong monopoly

position.

One may then ask: Why not aim at "the real thing"? Why not try

to initiate competition also in the ordering of roads by en-

couraging entries of many competing road companies?

The cost analysis confirms that except in very busy relations,

the supply of road services is a local, natural monopoly (or

"apoly") . Roads can be built, repaired, and maintained by many

competing producers, but where roads should be located, and how

they should be designed, are issues which in the best public

interest should not be determined by profit-maximizing firms in

an unregulated market.

What about the much-discussed "financial problem" of road in-

vestment ? Could that be solved by toll roads?
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Road users pay already three times more to the government than

the state grant for roads. The price-elasticity of road services

in the aggregate is, as mentioned, such that this disproportion

could easily be aggravated. However, that does not tell us

anything about the willingness to pay for new roads, or improved

road maintenance. A genuine financial problem exists, if a

certain group of road users are willing to pay (over and above

what is currently charged to internalize the external costs) for

specific improvements, which cannot come about, because there is

no channel for demand and supply connection. It is clarifying to

distinguish three kinds of payment that road users could/should

make :

(1) purely fiscal taxes (like VAT on petrol)

(2) charges to internalize external costs

(3) "club fees" to finance local roads of the character of local

public goods, and/or specific measures of road improvement

benefitting an identifiable sub-group of road users.

A practical example of the latter kind of "club fee" is the

temporary surcharge on (heavy) commercial traffic earmarked for

strengthening roads and bridges.

A theoretical ideal is that different road user clubs would

finance by club fees just those improvements of the road network

they think are the most desirable. The total payment should

cover both road investment and maintenance cost, and (possible)

compensation to people damaged by the encroachment made by new

roads in e.g. recreational areas.

The reason why payments of type (3) are held up is to draw the

attention to the simple fact that people should have the right

to join in clubs with a view to carry something of common

interest through, which they are willing to pay for, without

interference of the central or a local government whereby the

revenue from "club fees" is wholly or partly confiscated. At the

VTI MEDDELANDE 701



same time it should be recognized (1) that Parliament is free to

tax whatever it chooses as an object of taxation in order to

finance national public undertakings, and (2) that the "pollutor

pays" principle may require that total revenue from road user

charges may cover total road costs many times over.

In the third part, where the elements of the social Cost-Benefit 

approach to road supply are discussed, the basic idea is that

road planning should aim at reconstructing the road network and

the road maintenance that would be produced, if road users via

different, imaginary road associations or "clubs" without

transaction costs could buy the goods and services from a number

of competing producers of roads and road services. Thanks to the

fact that a very extensive and fine-meshed road network exists,

road investment planning is fairly straightforward compared to

a hypothetical situation where optimization from scrath is

relevant. Both the problems of conflicting goals, and system

definition are managable on a basis of established theory, as

long as roads can be regarded simply as the fixed capital input

in the production of transport services without appreciable

external effects outside the transport system. Analytically the

investment problem can in that case be simplified by taking full

account of the basic characteristics of non-urban roads:

capacity is rarely the problem - the main task of the NRA is to

maintain and/or improve the quality of road services - and new

traffic generated by road improvements is normally small.

The existence of positive and negative externalities would

make/makes everything much more complicated. To handle possible

positive external effects a system expansion well beyond the

transport system could be required. Fortunately (from an

analytical point of view) the weight of evidence suggests that

nowadays positive external effects of roads and road transport

are insignificant. Extensive simulations by numerical general-

equilibrium models have demonstrated that road investment

appraisal would gain very little in "completeness" by an attempt

to trace the reflections of the first-round effects beyond the

transport sector through the whole economy.
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Empirical research with the same purpose is constrained to deal

with highly aggregated entities, and therefore very crude:

attempts to estimate production functions including infra-

structure arguments on a macro level have so far not given any

valid results.

At the present level of knowledge, the burden of proof rests on

those who take positive external effects as a pretext for advo-

cating very complex planning models for road investment. On the

contrary, reliability and transparancy of the methods for

project assessment are particularly important, when it comes to

tax-financed investments.

The negative external effects are, unfortunately, no chimera.

The lack of a method for calculating the costs of environmental

encroachment of new roads is probably the main weakness of

present CBA for road investments. The negative externalities

constitute the most weighty, "third justification" for road

planning at two levels - a strategic level, and a lower level,

where ordinary CBA is adequate.

A hard nut to crack in system analysis, which is the starting-

point of the fourth part, is whether a simultaneous total 

analysis of all conceivable investment projects within and out-

side the road transport system, which in one way or another are

mutually dependent, would be sufficient as a planning model.

Could it be handled, the traditional division of labour obtained

by a general plan restricting the degrees of freedom for the

detailed planning at lower levels might be superfluous. All

planning problems could in principle be solved by one gigantic

optimization model, it is sometimes argued.

The answer to this central question seems to be that the whole

can significantly differ qualitatively from the sum of the

parts. A strategy for the development of the structure of

society including the transport infrastructure should be

determined in a democratic political process before it is

meaningful to take "tactical" steps, for which CBA can be a
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satisfactory basis of the decision-making. This is true for road

investment planning in general, and, in particular, for the

planning of urban transport systems. A "classic", concrete

example from the latter area is the underground investment pro-

gram embarked upon in Stockholm in the 19508. Theoretically it

is conceivable that this big choice of transport system had been

made strictly by CBA of the alternatives at stake, including a

massive road building program in which the same amount of money

that was invested in the underground system plus the sum of

future deficits of Stockholm public transport were devoted to

the construction of the kind of urban expressways that were

coming up in the cities of the new world at that time. It is

difficult to say what the result of a restricted transport

cost /benefit-analysis would have been. It was never done, and

the point is that it would not have been desirable to make the

choice of transport system just on a basis of CBA in such a

case. The very different character of urban life in a compact

European type of central city with star-shaped suburban

settlements along the public transport lines, and a sprawling

American city (west of Mississippi) of a built-up area some five

times larger than an European city of the same population is

just as important a difference to take into account, when it

comes to the strategic choice of line of development. It is

doubt ful whether CBA can contribute decisively to the question

of, what is the most desirable urban development.
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BAKGRUND, SYFTE, UPPLÄGGNING

Denna rapport är resultatet av arbete inom flera projekt som

vägverket initierat. Särskilt bör nämnas det under 1990 påbörja-

de paraplyprojektet för VTIs uppdrag från Ep, "Utveckling av

principer och metodik för vägplanering och transportmedelsöver-

gripande infrastrukturplanering".

Bakgrunden till det projektet är bl a att gamla sanningar, som

varit grundläggande för väghållningen, har börjat ifrågasättas i

allt högre grad. Det anmärkningsvärda är att två sinsemellan

närmast diametralt motsatta filosofier har vunnit visst insteg

på ledande håll inom sektorn, vilka var och en på sitt sätt

hotar att rasera det samhällsekonomiska paradigm, som byggts upp

under decennier. Den ena filosofin går ytterst ut på att ersätta

den som onödigt krånglig upplevda nytto/kostnadsanalysen (CBA)

och den samhällsekonomiska prissättningen med välkända företags-

ekonomiska principer. Det finns flera utländska föregångare, men

i Sverige är Tony Hagströms utredning "Finansiering av vägar och

järnvägar", SOU 1990:86 (IF-utredningen), den mest kända. I del

II görs ett försök att allsidigt belysa dessa idéer. Den andra

filosofin är "the grand transportation mystique". Huvudtanken

bakom den filosofin är att vägarnas nytta omfattar mycket mer,

och i synnerhet effekter av helt annan karaktär än de som domi-

nerar i gängse objektanalyser. Den föreställningen, som disseke-

ras i del III, har varit ständigt närvarande från introduktionen

av CBA i vägplaneringen. Det finns en tendens att ge den en allt

mer sofistikerad form i planeringsmodeller, som saluförs med

affärsidén att de, jämfört med objektanalysen, kan få nyttosidan

att svälla. Det är inte underligt att denna tankeskola lätt får

gehör i vägsektorn. I lågkonjunkturens Sverige finner man t ex i

"Tillväxtpropositionen" (Reg. prop. 1990/91:87) och i Produk-

tivitetsdelegationens betänkande (SOU 1991:82) att budskapet i

dess moderna makroekonomiska tappning gått hem på högsta ort.

Det är förvirrande, att dessa sakligt helt oförenliga filosofier

omhuldas samtidigt i olika transportpolitiska utspel. Enligt min
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åsikt går ingendera tankeskolan tillräckligt djupt in på tran-

sportinfrastrukturens fundamentala ekonomiska karaktäristika,

och hamnar därför snett - var och en på sitt sätt.

Uppläggningen av den föreliggande studien bygger på den allmänna

principen, att det gäller att identifiera de avgörande ekono-

miska särdragen hos en viss verksamhet, innan man börjar dis-

kutera investerings- och prispolitik, finansierings- och organi-

sationsfrågor m m. Det har under resans gång känts allt mer

angeläget att försöka ge en samlad, djuplodande men ändå koncis,

samhällsekonomisk belysning av vägväsendets centrala problem.

Analysen är inte slutgiltig i meningen att de slutsatser som

dras, är grundade på heltäckande, befintliga forskningsresultat.

Rådande kunskap har stora luckor, som anger var forskningsbe-

hovet är som störst. Idén med att presentera ett sammanhängande

resonemang om de centrala samhällsekonomiska frågorna inom väg-

väsendet är, att man annars "inte ser skogen för bara träd".

Risken med ett sådant försök är förstås, att man drar felaktiga

slutsatser på grund av dålig intuition i stycken där grundläg-

gande kunskap saknas. Det kan dock vara en utmaning för forsk-

ningen, att vederlägga någon eller några av de mer löst grundade

teserna.

Studien består av fyra delar: Del I behandlar transportsystemets

fundamentala ekonomiska karaktäristika. Del II tar upp övergri-

pande frågor om vägväsendets organisation och finansiering, var-

vid ett nettonyttomaximerande vägverk av i stort sett nuvarande

slag jämförs med ett hypotetiskt affärsvägverk. Del III och del

IV diskuterar mer i detalj vad väghållning på samhällsekonomisk

grundval bör innebära, den förra delen på kort och medellång

sikt, den senare på lång sikt.
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' Del I TRANSPORTSYSTEMETS FUNDAMENTALA EKONOMISKA KARAK-

TÄRTSTIKA

"Konkurrens och samordning" är ett åtminstone skenbart motsägel-

sefullt par av honnörsord, som givits en central plats i samtli-

gå trafikpolitiska deklarationer under efterkrigstiden. Det

fångar väl det övergripande dilemmat: Varken ren marknadshus-

hållning eller ren planhushållning torde vara det rätta i trans-

portsektorn, utan någon form av "blandekonomi". Hur blandningen

skall se ut råder det dock mycket delade meningar om såväl

bland politiker och ekonomer som bland transportutövare. Vad

finns det för förutsättningar för verklig konkurrens på olika

transportmarknader? Att transportinfrastrukturen (vägar, järn-

vägar, flygplatser, hamnar) bör tillhandahållas av det allmänna

för god samordning, och för att undvika att samhällsintresset

får stryka på foten för privata intressen, har det länge rått

enighet om, men även denna konventionella visdom har ifrågasatts

på sistone. Ligger det något i den nya kritiken? Kostnadsstruk-

turen och efterfrågeförhållandena är de bestämmande faktorerna

för detta centrala frågekomplex, liksom för flera andra problem,

som kommer att tas upp.
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1 KONSUMENTEN EFTERFRÅGAR TRANSPORT "DÖRR-TILL-DÖRR" :

ENDAST VÄGTRANSPORTSYSTEMET KAN ERBJUDA SÅDANA

TJÄNSTER

När man ställer frågan, huruvida vägtrafik, spårtrafik, luftfart

och sjöfart konkurrerar sinsemellan, bör man börja med på-

pekandet att vägsystemet är den enda fullständiga transport-

infrastrukturen i meningen att dörr-till-dörr transport kan ske,

utan att något av övriga transportsystem utnyttjas. Den schema-

tiska skissen i figur 1 illustrerar den successivt "stordrifts-

fördelsutnyttjande" uppbyggnaden av transportinfrastrukturen

från (1) en viss fastighetsägares "privata" in/utfart, via (2)

en för en grupp fastighetsägare i ett visst grannskap gemensam

in/utfart, eller uppsamlingsgata, för att använda terminologin i

TRÅD (Statens Planverk 1982), till (3) grannskapets lokala ma-

targata, som i sin tur ansluter till (4) huvudvägnätet i tät-

orten ifråga, som ansluter till (5) en nationell huvudtrafikled

(som normalt går som förbifart förbi tätorterna). Om tätorten

ifråga, i likhet med 99 % av rikets tätorter, saknar spårbunden

lokal kollektivtrafik, finns konkurrerande transportinfrastruk-

tursystem först i det sista ledet. De resenärer eller godsbe-

fraktare som nyttjar järnväg eller flyg för interurbana trans-

porter, måste använda sig av vägsystemet i alla de föregående

leden (1) till (4). De enda undantagen från den regeln utgörs av

godstransporter mellan produktionsanläggningar utrustade med s k

industrispår för järnvägstransport, samt sjötransport mellan

industrianläggningar lokaliserade till hamnområden.

I de fyra första vägtransportleden är det annars (last)bil som

gäller beträffande godstransport, medan persontransport på väg

kan utföras med bil (taxi), buss, MC, cykel eller apostlahästar-

na, om man definierar vägsystemet så vitt att även cykel- och

gångvägar inkluderas.
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Figur 1 Vägsystemets hierarkiska uppbyggnad

En av de viktigaste frågorna för tätortstrafikplaneringen är i

själva verket hur vägsystemet skall samnyttjas av dessa olika

persontransportmedel, och/eller fördelas dem emellan för separat

utnyttjande av varje transportmedel för sig.

I femte ledet kan tre transportsystem konkurrera på inlands-

transportmarknaden - vägtransport, järnvägstransport och luft-

fart. Den rådande fördelningen mellan dessa färdmedel är, även

om man håller sig till femte ledet, starkt beroende av trans-

portavståndet . Det gäller såväl persontransport (se fig 2) som

godstransport, där lastbilsandelen är ca 58% av långväga, och i

det närmaste 100 % av kortväga ( 10 mil) transporter.
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Figur 2 Persontrafikens fördelning på transportmedel i olika
avståndsklasser (Källa: Björkman & Möller 1986)

Det är uppenbart att vägtransport har en mycket stor inneboende

fördel av vägsystemets unika dörr-till-dörr karaktär, som gör

att flyg och järnväg blir intressanta alternativ för bilinne-

havare först när transportavståndet är betydande. Det är som

sagt främst i femte ledet som konkurrerande transportinfrastruk-

tur förekommer. En blick på kartan avslöjar att vägsystemet har

ytterligare en inneboende konkurrensfördel: Huvudvägnätet är

betydligt finmaskigare än järnvägsnätet och flyglinjenätet. Det

gäller över hela världen, möjligen med undantag av Sibirien och

Kina. Att det är på det sättet, är i grund och botten ett rent

kostnadsfenomen, om man tillägger att de relativa kostnaderna

naturligtvis inte förblivit konstanta under den mycket långa

uppbyggnadsperioden för transportinfrastrukturen. Kostnadsstruk-

turen för transportproduktion diskuteras i nästa kapitel med

fokusering på stordriftsfördelarnas karaktär och omfattning.
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2 STORDRIFTSFÖRDELARNAS OMFATTNING OCH KARAKTÄR I

TRANSPORTSEKTORN

Diskussionen gäller i första hand transportinfrastruktur, men en

huvudtes är att man inte kan begränsa varken kostnadsanalysen

eller efterfrågeanalysen till vägar, järnvägar, luftvägar/flyg-

platser och farleder/hamnar. Man måste samtidigt beakta trafik-

kostnaderna och transportefterfrågan.

2.1 Totala kostnadsstrukturen i vägväsendet

Kostnaden för transportinfrastrukturen kommer först på tredje

eller fjärde plats i storlek i totalkostnaden för transporter.

Väsentligt större kostnader (reala uppoffringar) ligger på an-

vändarna av infrastrukturen i form av:

(1) Tidskostnader för resenärerna och det transporterade

godset samt olyckskostnader

(2) Drift- och kapitalkostnader för fordon samt personal-

kostnader för förare, etc.

Detta innebär för alla slag av transportinfrastruktur, att vid

optimering av anläggningarnas utformning och drift, trafikant-

kostnaderna, spelar den avgörande rollen. Också en tredje kate-

gori kostnadsbärare bör nämnas i detta sammanhang: "tredje man",

dvs de boende i närheten av trafikleder, flygplatser, etc.

(3) Kostnader för övriga samhällsmedlemmar av buller, av-

gaser och andra miljöintrång

I storstadsområden är ju som bekant dessa "negativa externa

effekter" helt avgörande för möjligheterna att öka kapaciteten i

transportsystemet, oavsett om det är fråga om vägtrafik, spår-

trafik eller lufttrafik.

Beträffande vägtransporter producerade på det statliga vägnätet,

som huvudsakligen ligger utanför tätorterna, är, som illustreras

1 fig 3, de reala totala trafikantkostnaderna av storleksord-

ningen tio gånger större än kostnaderna för väghållningen. Väg-
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trafikanterna betalar dessutom vägskatter, som sammanlagt är

ungefär tre gånger så stora som de totala väghållningskostna-

derna. De rörliga avgifterna - bensin-, diesel- och kilometer-

skatt - är det dominerande inslaget i vägtrafikbeskattningen. De

kan, grovt sett, sägas motsvara vägtrafikens externa kostnader i

form av avgaser och olyckskostnader (som faller på tredje man) .
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Figur 3 Samhällsekonomiska kostnader per år för vägtransport

på det statliga vägnätet (1990 års prisnivå)

I redogörelsen nedan för hur den långsiktiga kostnaden för väg-

tjänster utvecklas med avseende på trafikvolymen, i syfte att

klarlägga stordriftsfördelarnas omfattning och karaktär, är både

väghållarens och trafikanternas kostnader inkluderade. Det und-

viker den vanliga fallgropen, när det gäller tjänsteproduktion,

att i tvärsnittsstudier enbart registrera producentkostnaden och

estimera en "skalelasticitet" på basis av sådana observationer,

i den fromma förhoppningen att kvaliteten (dvs tjänstekonsumen-

ternas styckkostnad) är konstant längs expansionsvägen.
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Förutom med vägt kommer vi nedan att

9

Stordriftsfördelar i produktionen av vägtjänster

driftfördelarnas

illustrera stor-

karaktär inom transportsektorn med ett exempel

på terminaltjänster (flygplatser) och ett exempel på kollektiv-

transporttjänster (busslinjetrafik) .

Att stordriftsfördelar existerar beträffande vägtjänster är väl-

känt sedan länge. Det är billigare per kapacitetsenhet att an-

lägga en väg med fyra körfält än en väg med två körfält, etc.

Tabell la och tabell Ib (som är härledd från la)

detta. Kostnadsdata är inte helt aktuella, men det är

absolutnivån som nu är i fokus utan kostnadsstrukturen .

illustrerar

inte

Tabell la Optimal vägstandard för olika trafikflöden (1979 års

priser). Källa: Vägverket 1979 och Jansson 1984

 

Road class Specd and flow Annual road costs per km
of road (Sw.Cr.)

Road user costs per vehicie-km (öre)

 

 

 

Cross-section Speed limit, Mean speed, Traffic flow, Road capital Road mainten- Driver's and Costs of vehicles Accident costs
(paved width km/h km/h vehicles per costs ance costs passengers' time including fuel (cost per accident

in metre) day costs (value of costs net of = 125 000 Sw.Cr.)
time = 20.25 Sw.Cr. tax
per vehicie-hour)

5 + 2 x 0.25 70 69 400 70 100 10 200 30 26 6.5
6 + 2 x 0.25 90 78 1 350 78 800 24 600 26 27 7.5
7 + 2 x 0.5 90 83 7 000 102 200 25 600 25 28 6
7 + 2 x 3 90 87 14 500 211 700 52 900 24 28.5 5.5
four-Ianc-road 90 90 27 000 394 200 98 600 23 29 5
motorway 110 96 40 000 657 000 73 000 21 30 4.5

Tabell Ib Kostnad per fordonskm (öre, 1979 års priser)

 

 

 

 

 

 

 

Trafik- Väg-
volym hållnings- Trafikant- Totalt
per ÅMD kostnader kostnader

400 55 63 108

1 350 21 61 82

7 000 5 59 64

14 500 5 58 63

27 000 5 57 62

40 000 5 56 61
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Speciellt iögonenfallande är smådriftsnackdelarna. När trafiken

understiger 1000 fordon per årsmedeldygn, är väghållningskostna-

derna per trafikenhet mer än fem gånger högre än för t ex motor-

vägar med de höga trafikflöden som motiverar den vägstandarden.

En mycket stor majoritet av de totala vägmilen har ÅAMD-trafik-

flöden under 7000. (Se "Gemensamma vägar", 1990). Har man väl

nått ett trafikflöde uppåt 7000 fordon per dygn, tycks infra-

strukturkostnaderna inte längre vara fallande, om man uppgra-

derar vägstandarden enligt trafikekonomiska effektivitetskrite-

rier. Kvalitetsförbättringen kan tyckas vara relativt obetydlig,

när man ser på förändringen av absolutnivån för trafikantkost-

naderna. Trafikantkostnaden faller från 59 öre till 56 öre per

fordonskm, när man (på optimalt sätt) härbärgerar 7000 fordon

respektive 40000 fordon per ÅMD. En kostnadsreduktion på tre öre

är dock avsevärd, när man ställer den mot den 5-öring som väg-

hållarens kostnad per fordonskm uppgår till. Med andra ord: Om

man istället för att bygga en motorväg, anlägger sex tvåfiliga

vägar med vägrenar på en halvmeter blir väghållarens kostnad

ungefär densamma - omkring 700 000 kronor per år. Trafikanterna

skulle dock i motorvägsfallet spara omkring 450 000 kronor per

år, allt annat lika vad beträffar övriga länkar i transport-

kedjan.

Det är tankeväckande att stordriftsfördelarna ändå är så pass

blygsamma efter att ett trafikflöde på ca 7000 fordon per ÅMD

har överskridits. Det torde innebära att ett beaktansvärt alter-

nativ till ett grovmaskigt motorvägnät är ett mer finmaskigt

vägnät av lägre standard, men som alltså innehåller fler direkta

vägar mellan olika tätorter.
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2 . 3 Stordriftsfördelar i produktionen av terminal-

tjänster: Flygplatser som exempel

De utpräglade smådriftsnackdelarna som gäller vägtjänster åter-

finner man, när man betraktar kostnaderna för flygplatser.

Genom en enkät som flygplatsutredningen (Flygplats 2000 - De

svenska flygplatserna i framtiden. SOU 1990:55) tillställt samt-

liga flygplatser i primärnätet (inkl Gällivare) har man fått

visst grepp om flygplatskostnadsstrukturen i trängre bemärkelse,

dvs flygplatsägarens kostnader med avseende på trafikvolym. I

enkäten var strävan att särskilja de egentliga trafikkostnaderna

från kostnaderna för olika s k kommersiella tjänster (tax-free

shops, etc.). Intresset är knutet till kostnaderna för själva

trafiksystemet, vilka omfattar kostnaderna för start- och

landningstjänst åt flygplan och kostnaderna för passagerar-

tjänst.

De 24 flygplatser som det är fråga om har mycket olika trafik-

volym. I ena änden finns Arlanda med 13,5 miljoner passagerare,

och i den andra några flygplatser med en resandevolym omkring

100 000 passagerare. Arlanda är i en klass för sig; de enda

övriga flygplatserna med över 1 miljon passagerare är Landvetter

(2,6 milj.) och Sturup (1,3 milj.). Trafikkostnaderna (för flyg-

platsägaren) per startande passagerare är i figur 4 ställd mot

trafikvolymen i intervallet under 1 miljon passagerare.

I de följande regressionsanalyserna liksom i figuren är alltså

Arlanda, Landvetter och Sturup undantagna. Ett generellt kost-

nadssamband giltigt för hela det i datamaterialet representerade

volymintervallet är både svårt att teoretiskt specificera och

empiriskt beräkna på ett tillförlitligt sätt, när observationer-

na är så ojämnt fördelade i det totala trafikvolymintervallet .
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Det faktum att kvaliteten (dvs trafikantkostnaderna)]) kan variera

kraftigt på ett icke kontrollerbart sätt mellan små och mycket

stora flygplatser gör det ytterligare vanskligt att omspänna

hela det i datamaterialet representerade volymintervallet. Dess-

utom är utlandstrafiken stor på de tre största flygplatserna,

men oviktig på nästan alla övriga flygplatser.

Genomsnittskostnadmot Trafikvolym

Genomsnittskostnad, kr per passagerare

 

 

   

100 7

O ax
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O
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10 - * L-C

i Trafikvolym (100000-tal
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Figur 4 Genomsnittskostnad mot Trafikvolym

Ungefär som väghållningskostnaderna tycks flygplatskostnaderna

per passagerare falla till ungefär en femtedel av vad som gäller

för de minsta representerade flygplatserna, när trafikvolymen

tiodubblas. Observationerna har som synes tudelats i figur 4:

Luftfartsverkets helt civila flygplatser (*L-C) tycks ligga

systematiskt högre vad gäller styckkostnaden än övriga statliga

och kommunala flygplatser.
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Trafikvolymen mätt som antalet passagerare och mätt som antalet

flygplansrörelser är mycket starkt korrelerade; endast en av dem

bör tas med i regressionsanalysen. Logaritmen för passagerar-

antalet betecknas X och logaritmen för flygplatsägarens styck-

kostnad Y. Låter vi flygplatskategorin K-C (kommunala, civila)

vara jämförelsenorm ger en regression av Y mot X och en dummy-

variabel för flygplatskategori följande resultat:

regressionsekvation 1

Y = 11.7 - 0.646 X + 0.465 L-C - 0.093 L-M - 0.042 K-M

Förklarings-

variabel Koef Stavik t-kvot p

Konstant 11.7261 0 .7256 16.16 0 . 000

X -0 . 64620 0 . 06132 -10.54 0.000

L-C 0 . 4647 0 . 1006 4 . 62 0 . 000

L-M -0 . 0929 0 .1151 -Q . 81 0 . 431

K-M -0 . 0418 0 . 1076 -0 , 39 0.702

s = 0.1309 RZ= 91.5%

Uteslutes de insignifikanta variablerna blir slutresultatet

regressionekvation 2

Y = 12.0 - 0.674 X + 0.527 L-C

Förklarings-

variabel Koef Stavik t-kvot p

Konstant 12 .0180 0 .5842 20.57 0 . 000

X -0 . 67430 0 . 04741 -14 . 22 0.000

L-C 0 .52722 0 .05701 9.25 0 . 000

s = 0.1259 R2 = 92.1%

Om det är riktigt att anta, att trafikantkostnaden och den ex-

terna kostnaden (i form av bl a buller och olycksrisk) per pas-

sagerare är konstant, eller åtminstone inte ökar i intervallet

upp till 1 miljon startande passagerare, är slutsatsen att stor-

driftsfördelarna i flygplatstjänsteproduktion är mycket betydan-

de i det intervallet. Totalkostnadselasticiteten med avseende på

trafikvolymen är så låg som 1/3, vilket innebär att en fördubb-

ling av trafikvolymen i det undersökta volymintervallet ökar

flygplatsägarens långsiktiga totalkostnad med endast 33 %.
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' 2.3.1 Uppträder stordriftsnackdelar i produktionen av

terminaltjänster vid riktigt stora volymer?

När man kommer in i storstäderna är det fullt tänkbart att bil-

trafikleder ändrar karaktär under vissa omständigheter från

"decreasing"- till "increasing-cost" faciliteter på grund av

höga markvärden och intrångskostnader (som exempelvis kan kräva

att tillkommande kapacitet förläggs i tunnel). För annan infra-

struktur, t ex terminaler av olika slag, finns också tecken som

tyder på att vid extremt höga volymer kan stordriftsnackdelar

sätta in.

Företagsekonomiskt sett är Arlanda synnerligen vinstgivande. Om

diagrammet i figur 4 utsträcktes (från 1 miljon till 13,5 miljo-

ner passagerare) skulle den i figuren lägsta uppmätta styckkost-

naden förmodligen matchas. Ett väsentligt förhållande, som varje

flitig flygresenär kan bekräfta, är emellertid att väntetiden

för resenärerna är betydligt längre på Arlanda än på mindre

flygplatser. Å andra sidan är naturligtvis det stora utbudet av

möjliga destinationer en positiv kvalitetsaspekt. Det kan dock

vara så att den samhällsekonomiskt kostnadsminimerande flyg-

platsstorleken är överskriden, när man kommer upp i den stor-

leksklass som Arlanda representerar.

Ett annat intressant exempel på möjliga stordriftsnackdelar är

järnvägsstationer. Även i detta fall saknas data om trafikant-

kostnaderna, så analysen måste begränsas till SJs kostnader.

För att undersöka sambandet mellan terminalkostnad vid stationer

och trafikvolym genomfördes en tvärsnittsstudie (i projektet

"Prissättning och finansiering av järnvägens

tjänster", Jansson m fl 1992)) av alla de ställen i Sverige där

SJ säljer tågbiljetter. Sammanlagt 273 biljettförsäljnings-

ställen ingår i undersökningen.
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De totala personalkostnaderna för biljettförsäljning (informa-

tionsgivning, platsbokning m m) å ena sidan, och det totala an-

talet sålda biljetter å andra sidan har registrerats på varje

ställe och sambandet däremellan har studerats. Materialet kan

tudelas i en stor grupp små och medelstora stationer, och en

liten grupp stora stationer. I den första gruppen har sambandet

den på bl a köteoretiska grunder väntade degressiva formen, som

synes i figur 5. Tar man hela materialet i beaktande, blir dock

det märkliga resultatet att textbokens tredjegradskurva uppen-

barar sig; tilltagande avkastning avlöses av avtagande avkast-

      

ning.

t Kr t Kr

# , A . , D
#801

-

Alla Stationer s001

-

Stationer upp till 450 bilj/år

12000 - 46000 -

6000 -
i

B
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0 300000 600000 900000 1200000 1500000 0 100000 200000 300000 400000

ANTAL BILJ. ANTAL BIL.

Figur 5 Samband mellan total personalkostnad för biljett-

försäljning m m och antal sålda biljetter vid SJs

stationer

Följande samband förklarar 95 % av variationerna av de totala

personalkostnaderna (TC) för biljettförsäljning o d mellan olika

stationer.

TC = 6,14 + 13% - 0,234+-107% X2 + 0,145+-107190 x3

där X = antalet sålda biljetter.

Alla av X, X2 och X3 är högst signifikanta; t-värdena är 18, 14

respektive 16.
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2 . 4 Stordriftsfördelarna i linjetrafik uppstår genom en

kombination av fordonsstorleksekonomi för transport-

producenten och fordonsantalsekonomi för transport-

konsumenten

Merparten av vägtrafiken utgörs av gör-det-själv transport, dvs

bilägare transporterar sig själva (samt en eller ett par gratis-

passagerare) i sina personbilar. De s k "firmabilarna" bland

lastbilarna är motsvarigheten i detta avseende till hushållens

personbilar. Beställningstrafik, dvs yrkesmässig person- och

lastbilstrafik där en transportköpare mot betalning disponerar

hela fordonet med förare för en resa, eller viss tidsperiod, och

tidtabellbunden linjetrafik, som vänder sig till småkunder, som

delar på fordon, är två andra kategorier att urskilja i detta

sammanhang.

Inom järnvägstrafiken förekommer uteslutande linjetrafik vad

gäller persontransport och nästan uteslutande vad gäller gods-

transport. På luftfartens område dominerar linjetrafik men

charterflyg och privatflyg är också viktiga kategorier. Inom

sjöfarten är linjetrafiken värdemässigt (totala fraktintäkter)

störst men massgodstransporter inklusive oljetankfart i egna och

hyrda fartyg är volymmässigt klart dominerande.

Denna tredelning av transportmarknaderna (gör-det-själv, be-

ställningstrafik och linjetrafik) inom varje transportmedel är

viktig, när det gäller att förstå stordriftsfördelarnas karak-

tär: För gör-det-själv transport och beställningstrafik är eko-

nomin enbart med avseende på fordonsstorleken avgörande, medan

för linjetrafik kombinationen av (1) fordonsstorleksfördelar och

(2) fordonsantalsfördelar bestämmer slutresultatet vad beträffar

totalkostnadens samband med trafikvolymen. Detta utvecklas när-

mare nedan, först med några allmänna observationer, och sedan

med ett modellexempel rörande busstrafik i tätort.
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Vad beträffar fordonsstorleken gäller, att ju större ett trans- 

portfordon är, ju lägre blir transportkostnaden per enhet upp

till en viss gräns, som i vissa fall ligger mycket högt. Gränsen

kan sättas av en av följande faktorer:

(1) Underlaget klarar inte tyngre fordon

(2) Terminalerna blir för små

(3) Lossning/lastning av godset eller av/påstigning av passa-

gerarna tar så lång tid att storleksfördelarna i själva

transportledet uppvägs. (T ex jumbojets är olönsamma på

korta flyglinjer.)

Mig veterligen finns inget exempel på en fordonstyp där fram-

drivningskostnaderna per tonkm eller personkm vänder och börjar

öka, när fordonsstorleken kommer upp i "jumbo-size". Trots att

ökad motorstyrka krävs, tycks både kapitalkostnaden och energi-

kostnaden vara fallande per enhet, men man kan förstås inte ut-

tala sig om hur det förhåller sig därmed i ännu ej existerande

storleksklasser. Den "optimala" fordonsstorleken bestäms såle-

des, om man endast ser på transportörens kostnader, av någon av

ovanstående begränsningar. I icke-tidtabellsbunden transport-

verksamhet - framför allt för gods - finner man därför verkliga

jättefordon (t ex supertankers) .

I linjetrafik för passagerare däremot väger trafikantkostnaderna

tungt, i synnerhet kostnaderna för att överbrygga avståndet i

tid och rum mellan önskad startpunkt respektive målpunkt och de

tidtabells- och linjebundna fordonen, som passagerarna nyttjar

för resans huvudetapp. Ju större antalet fordon är i systemet, 

desto lägre blir dessa kostnader per passagerare. Fördelen för

trafikanterna av täta linjer och hög turtäthet på varje linje är

avgörande för valet av fordonsstorlek. Den optimala fordonsstor-

leken i linjetrafik kan uppfattas som bestämd genom minimering

av summan av de fallande genomsnittliga drift- och kapitalkost-

naderna för transportören och de stigande "infrekvens- och

otillgänglighetskostnaderna" för resenärerna med avseende på

fordonsstorleken. Det är ju på det sättet att, givet den totala

resandevolymen, ju större fordonen är, desto färre fordon behövs

för att klara transportuppgiften; det erforderliga antalet for-
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don är i stort sett omvänt proportionell mot fordonsstorleken.

Den optimala fordonsstorleken i passagerarlinjetrafik är därför

i allmänhet avsevärt mycket mindre än den maximala fordonsstor-

leken, bestämd av någon av ovannämnda tre begränsande faktorer,

eller den fordonsstorlek som minimerar enbart transportörens

kostnader.

2.4.1 Busstrafik i tätort som exempel

En modellstudie (Jansson 1984) av optimala radiella busslinjer i

tätort har givit nedanstående resultat, vad gäller kostnaden per

passagerare med avseende på trafikvolymen (passagerarflöde per

timme) . Som synes ökar frekvensen (F) med trafikvolymen (Q), men

starkt degressivt. När Q ökar 24 gånger, ökar F endast 6 gånger.

Den optimala busstorleken (S) ökar fyrfalt i det betraktade vo-

lymintervallet, vilket förstås är nödvändigt för att det totala

sittplatsutbudet skall hålla jämna steg med efterfrågan. Vad

gäller kostnaderna kan noteras att producent- och konsumentkost-

naderna i detta fall avtar med volymen i ungefär samma takt.

Smådriftsnackdelarna är stora som synes. I intervallet 25-100

passagerare per timme, då frekvensen stiger från en buss var

tolfte minut till en buss var sjätte minut, faller den totala

kostnaden per passagerare (AC) från 40 kr till 25 kr, men även i

intervallet 100-600 passagerare faller AC högst avsevärt (med en

tredjedel, från 25 kr till 17 kr).

Tabell 2 Resultat av en optimeringsmodell för busslinjetrafik

 

 

Optimal
Frekvens Sittplats-
(turer antal Kostnad per

Passagerare per per passagerare
per timne timme) buss (kr; 1980 år priser)
Q F s chrod Ackona AC

25 $ 15 17 . 9 22 . 0 39.9

50 7.3 21 13.5 17.7 31.2

Å 9 25 11.6 15.8 27 . 4

100 10.5 29 10.5 14 . 6 25.1

150 13.1 34 9 . 2 13.3 22.5

200 15.5 39 8.5 12 . 4 20 . 9

250 17.7 4 2 7 . 9 12.0 19.9

300 19.8 46 7.6 11.5 19.1

350 21.8 48 7 . 3 11.2 18.5

400 23 . 7 51 7.1 11.0 18.1

450 25.5 £3 7.0 10.7 17.7

500 27 . 4 55 6 . 8 10.6 17 . 4

550 29 . 2 £7 6 . 7 10 . 4 17.1

600 31 58 6 . 5 10 . 4 16.9
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2.5 Slutanmärkning: Ekonomi med avseende på trafik-

underlaget kontra ekonomi med avseende på företags-

storleken

När man skall se på kostnadsstrukturen i transportsektorn bör

man för det första hålla i minnet, att det är regel snarare än

undantag, att enskilda transportmarknader är mycket små. Därför

' är utpräglad "smådrift" ett normalt tillstånd i transportsek-

torn. Man får inte stirra sig blind på företagsstorleken i

branschen. Till exempel SJ är ett jämförelsevis mycket stort

företag, som har att försörja några få ganska stora transport-

marknader (Stockholm-=Göteborg, Stockholm-Malmö, och några till),

några medelstora, och ett mycket betydande antal små transport-

marknader. Detta innebär att, när man skall bedöma de grundlägg-

ande produktionstekniska förutsättningarna för transportkost-

nadsfunktionernas karaktär, skall man inte förledas av erfaren-

heterna från varuproducerande företag att tro, att kostnadsfunk-

tionens initialintervall saknar praktisk relevans: Tvärtom, det

är ofta där man befinner sig inom transportsektorn. I en varu-

producerande industri vore det ju otänkbart att enskilda företag

med fem gånger så höga styckkostnader som storföretag skulle

kunna överleva i branschen, men som vi sett både vad gäller vä-

gar och flygplatser, är samexistens mellan så extremt olika

produktionsanläggningar vad gäller styckkostnaden en vanlig

företeelse. Förklaringen är förstås att de inte alls konkurrerar

med varandra. De betjänar helt separata marknader. Transport-

infrastrukturens tjänsters immateriella karaktär gör dem såväl

icke-lagringsbara som icke transportabla!

För det andra bör man vidga kostnadsbegreppet till att också

omfatta transportkonsumenternas, eller trafikanternas uppoff-

ringar. Man kan, som påpekades ovan, uppfatta trafikanterna som

produktionsfaktorer såväl som konsumenter av tjänsterna ifråga.

Om man bara ser på producentkostnaden kan man få en felaktig

bild av kostnadsstrukturen. Transporttjänsternas kvalitet är

normalt mycket lägre i trafiksvaga än i trafikstarka relationer,

vilket är en följd av att substitution av producentkostnader för

trafikantkostnader sker systematiskt, när man rör sig längs

expansionsvägen.
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3 DET FINANSIELLA RESULTATET AV OPTIMAL PRISSÄTTNING

AV VÄGTJÄNSTER

En viktig aspekt på kostnadsstrukturen för transporttjänster är

förhållandet mellan den prisrelevanta marginalkostnaden och

tjänsteproducentens genomsnittskostnad. Det förhållandet be-

stämmer det finansiella resultatet av optimal prissättning,

vilket är av stort intresse för finansieringsfrågan både vad

gäller transportinfrastruktur och kollektivtrafik.

Vägtrafikens "kostnadsansvar" är en fråga, som har stötts och

blötts i decennier, men som egentligen inte har något svar. En

synnerligen intressant och alltför lite studerad fråga, som kan

besvaras, är däremot frågan om man kan förvänta sig att sam-

hällsekonomiskt effektiv prissättning av vägtjänster genererar

tillräckliga intäkter för finansiering?

Man bör särskilja tre huvudinslag i optimalpriserna, svarande

mot följande syftemål:

(a) internalisering av (trafiksystem) externa marginalkostnader

(b) internalisering av trängselkostnaden (extern kostnad för en

enskild trafikant, men intern för trafikantkollektivet)

(c) internalisering av väghållarens trafikberoende slitage-

kostnader

Vad beträffar det svenska, statliga vägnätet är kostnadsbilden

sådan att om a-intäkterna användes för att kompensera de drab-

bade av negativa externa effekter, eller för andra ändamål än

väghållning, skulle övriga intäkter vara helt otillräckliga för

att finansiera väghållningen: skulle inte täcka

drift- och underhållskostnaderna, och b-intäkterna skulle inte

på långa vägar täcka investeringskostnaderna. Detta är ett ut-

tryck för en vägteknisk/ekonomisk "lag", som håller strikt om

man lägger till villkoret, att optimala investeringar vidtages.
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Även om man såsom idag tvingas avstå från en betydande volym

synbarligen lönsamma investeringar, och därmed måste operera på

en inoptimalt hög nivå för kapacitetsutnyttjandet (som ändå är

mycket låg), ger trängselkostnadskomponenten ändå inte något

nämnvärt bidrag till kapacitetskostnaderna för landsvägsnätet.

Det framgick av KAA-rapporten 1985 och bekräftas i Ds _1992:44

från kommunikationsdepartementet . (I Appendix 1 "Vad är så spe-

ciellt med transportinfrastrukturens tjänster när det gäller

prissättning?" ges en närmare förklaring till detta förhåll-

ande) .

I den utländska transportekonomiska litteraturen kan två skolor

urskiljas. Walters' klassiska argument (1968) är att vägtjänster

pga "jointness of capacity and quality" har karaktären av

"public goods" där "non-rivalry" råder i konsumtionen. Landsväg-

hållning må därför finansieras på annat sätt än genom "user

charges". Denna slutsats drogs i en studie som var inriktad på

u-länders väghållning. I det glesbefolkade Sverige är förhållan-

dena i vissa avgörande avseenden jämförbara. Principen är giltig

även i andra miljöer, men i länder med, säg tio gånger högre

befolkningstäthet (och lika högt bilinnehav som i Sverige), blir

det finansiella resultatet av optimal trängselkostnadsprissätt-

ning inte lika extremt och kan i vissa fall slå över i sin

motsats (se Appendix 1).

En annan tankeskola, som fått ny luft under vingarna genom pri-

vatiseringsvågen, har som främste upphovsman Gabriel Roth. Både

före och under sin tid på Världsbanken har Roth hävdat, att det

är möjligt och önskvärt att ta ut priser på vägtjänster, som

dels finansierar systemet, dels ger signaler till var i vägnätet

investeringar bör göras: I sådana avsnitt där stora överskott

uppstår bör kapaciteten utökas, och vice versa. (Den ursprung-

liga pamfletten var "A self-financing road transport system"

från 1966. En modern version på delvis samma tema är Small,

Winston & Evans: "Road Work: A new highway pricing and invest-

ment policy". Brookings 1989.
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Vad beträffar trängselkostnadsprissättning (som ger upphov till

b-intäkterna) har den senare skolan missat den fundamentala

innebörden i Walters' argument. Det tycks dock som den har något

att bidra med, när det gäller den slitagekostnadsbetingade pris-

komponenten för den tunga trafiken (som starkt bidrar till c-

intäkterna) .

För man in a-intäkterna i bilden är det sannolikt att totalin-

täkterna från optimala priser mer än väl skulle räcka till att

finansiera ett optimalt investeringsprogram såväl som vägdrift

och erforderligt underhåll av det svenska vägnätet, förutsatt

förstås att de som drabbas av externaliteterna förblir okompen-

serade .

I Sverige har intäkterna från den totala vägtrafikbeskattningen

sedan länge varit mycket större än de totala utgifterna för väg-

hållningen. Av de dryga 30 miljarder kronor som går till stats-

kassan från vägtrafiken, borträknat mervärdesskatt på bensin och

diesel, går endast ungefär en tredjedel tillbaka till vägväsen-

det . Den nuvarande bensinskatten är dock (enligt gällande tra-

fikpolitik) helt motiverad av externa kostnader för miljö och

trafikolyckor. Ett dylikt överskott ger inte några som helst

signaler om var investeringar bör företas: Tanken på ett "self-

financing road system" baserat på a-intäkter är osund.

Tabell 3 Beräknade intäkter budgetåret 1990/91 från skatter på

vägtrafiken (Källa SOU 1990:86) .

Miljoner

kronor

Bilaccis 2 297

Fordonsskatt 4 035

Bensinskatt 18 700

Kilometerskatt 3 400

Energiskatt på diesel 2 380

Särskild avgift på diesel 290

Mervärdesskatt på bensin

(fr o m 1990-03-01) 7 250

Mervärdesskatt på diesel

(fr o m 1990-03-01) 2 178

Summa 40 530
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4 PRISELASTICITETEN FÖR EFTERFRÅGAN PÅ vVÄGTJÄNSTER

Transportefterfrågan och dess bestämningsfaktorer är ett mycket

omfattande ämnesområde. Trafikberäkningsmodeller är numera en

egen vetenskap. Här skall vi dock inte gå in på det området,

annat än att försöka ge en antydan om hur pass elastisk efter-

frågan är på vägtjänster betraktade som ett aggregat. Det är av

helt avgörande betydelse för hur man kan se på organisations-

frågorna för vägväsendet (del II) liksom för vägplaneringens

uppläggning (del III och IV) .

Den enkla, men fundamentala principen, som diskussionen kan

hängas upp på är "Marshall's Law". Den är särskilt relevant, när

det gäller intermediära varor och tjänster som utgör en relativt

liten kostnadsandel i slutproduktens pris. Denna lag säger att,

om inget substitut till en viss insatsvara finns, kommer pris-

elasticiteten för efterfrågan på insatsvaran att vara lika med

insatsvarans kostnadsandel i slutprodukten

multiplicerat med

priselasticiteten för efterfrågan på slutprodukten

Det är framför allt två elasticiteter som är av stort princi-

piellt intresse, dels en elasticitet för de totala intäkterna

med avseende på en allmän vägavgift, som ett tänkt affärsvägverk

åsätter vägtjänsterna, dels "GC-elasticiteten". Den senare

elasticteten är det viktigt att ha grepp om, för att man skall

kunna få en rimlig uppfattning, om hur omfattande nygenererad

trafik kan förväntas vara som resultat av successiva vägförbätt-

ringar.

Om vi för stunden begränsar diskussionen till persontrafik, kan

vi ta den generaliserade kostnaden per km som utgångspunkt. Re-

sorna är av högst olika längd, men både den generaliserade kost-

naden och den hypotetiska vägavgiften kan antas vara direkt pro-

portionella mot reslängden. I den generaliserade kostnaden per

kilometer (GC) kan följande komponenter särskiljas:
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GC = A + a + p : h (p)

p = b + c

där

A = real intern trafikantkostnad per fordonskilometer ex-

klusive bensinkostnad

a = "kilometeravgift" som inte är knuten till bensinför-

brukningen

b = bensinkostnad exklusive skatt och avgifter inbakade i

bensinpriset per liter

C = total bensinskatt per liter

p = total bensinkostnad per liter

h(p) = bensinförbrukning per kilometer

Det totala trafikarbetet betecknas Q, och de två nämnda intres-

santa elasticiteterna är alltså:

90 GC _ ,
TÖI _ QGC

&
|
&

v
|

3

-

Det finns dock direktinformation varken om Eg9gg eller Eos. OM"

fattande empiriska studier har däremot gjorts av dels bensin-

efterfrågans elasticitet med avseende på bensinpriset p, dels

det totala trafikarbetets bensinpriselasticitet. Den totala ben-

sinförbrukningen B är en produkt av följande faktorer:

Bil km Bensin

Inv Bil km

Man kan förmoda att på kort sikt gäller att Erg = Egg; Någon

anpassning av bensinförbrukningen per km, h(p), hinner inte ske.

På längre sikt tycks dock dessa två elasticiteter gå något isär,

vilket alltså tyder på att h(p) är skild från noll. Bilparkens

energieffektivitet tycks vara positivt korrelerad med bensin-

priset på lång sikt.
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Det är alltså klart att E», Stiger absolut sett över tiden om en

bestående bensinprisförändring sker. Det är däremot inte klart

hur i motsvarande situation utvecklas. Enligt vissa auktori-

teter kan man anta, att den elasticiteten också ökar över tiden

i absoluta tal fast svagare än bensinförbrukningens priselasti-

citet (se framför allt Goodwin 1992); andra resultat, som refe-

reras nedan, tyder snarare på motsatsen. En försiktig gissning

är att bensinpriselasticiteten för det totala trafikarbetet är

konstant över tiden. Det skulle innebära att faktorn h(p) gör

hela skillnaden mellan kort och lång sikt vad gäller den totala

bensinefterfrågan.

En intressant fråga är vidare hur en förändring av trafikarbetet

orsakad av en bensinprisförändring kan förklaras av en eventuell

bilinnehavseffekt respektive av effekten på bilanvändningen? En

kort summering av några relevanta empiriska resultat är på sin

plats.

4 . 1 Bensinpriselasticiteten för bilanvändningen respek-

tive bilinnehavet

Mellan 1975 och 1989 ökade personbilarnas trafikarbete med 44 %.

Som synes i tabell 4, var det ökade bilinnehavet den dominerande

faktorn bakom ökningen av trafikarbetet. Går man 25 år tillbaka

i tiden och tar 1963 som utgångspunkt blir mönstret ännu tyd-

ligare: Det totala trafikarbetet har ökat med 142 % och bilinne-

havet med 133 %.

Genom multipel regressionsanalys kan bensinpriselasticiteten för

bilinnehavet respektive körsträckan per bil beräknas. Det stora

problemet vid estimeringen är att, jämte de ekonomiska faktorer-

na pris och inkomst, diffusionsprocessen för bilismen har haft

stor inverkan på bilinnehavet och även på körsträckan, vilket

inte kan ignoreras i regressionsanalysen.
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Tabell 4 Utvecklingen av det totala trafikarbetet för person-

 

 

bilar

Index

Befolkning|/Bilinnehav [Körsträcka|Totalt

År (Bilar/inv) |per bil trafikarbete

1975 100 100 100 100

1980 101 110 98 109

1981 101 110 97 108

1982 101 112 98 111

1983 101 114 97 112

1984 102 117 99 118

1985 102 119 97 118

1986 102 122 100 124

1987 103 126 101 131

1988 103 129 103 137

1989 103 133 105 144

1990 103 133 103 142

1991 104 133 103 142
       

Den genomsnittliga körsträckan (GKS) har som synes varierat för-

hållandevis lite sedan 1975, trots att bensinpriset fluktuerat

kraftigt: Körsträckan per bil tycks vara en av de få relativt

konstanta storheterna i vår föränderliga värld. Det är förstås

skälet till att trafikprognosmakare under bilåldern koncentrerat

sina spekulationer till bilinnehavets utveckling.

Av senare studier framgår dock, att konstansen inte är en inne-

boende egenskap hos GKS, utan resultatet av två varandra balan-

serande krafter: Å ena sidan pressar inkomsttillväxten på uppåt,

och å andra sidan verkar breddningen av bilinnehavet nerpressan-

de. Bilinnehavets "breddning" innebär att kvinnor och pensionä-

rer ökar sitt bilinnehav i proportionsvis snabbare takt än unga

och medelålders män, och/eller - om man ser bilinnehavet på hus-

hållsnivå - att flerbilshushållen ökar snabbare än enbilshus-

hållen. Pensionärernas bilar och "andrabilarna" har en klart

kortare genomsnittlig körsträcka än övriga bilar.

Bensinprisets fluktuationer under de femton senaste åren har

skapat vissa krusningar på ytan, men tack vare att, summa summ=-

arum, prisökningarna och prisminskningarna i stort sett har
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balanserat varandra, har trenden i utvecklingen av GKS något

enskilt år varken över- eller underskridits med mer än 5 %.

Av en omfattande VTI-studie (Richard Wall "Bilanvändningens

bestämningsfaktorer", VTI-meddelande 648), framgår att, allt

annat lika:

- när hushållens disponibla inkomster ökar med 1 %, ökar me-

delkörsträckan långsiktigt med 0,35 %

- när bensinpriset ökar med 1 % mnskar medelkörsträckan med

0,15 %

- när bilparken ökar med 1 % kommer medelkörsträckan att mins-

ka med 0,1 - 0,2 % genom bilinnehavets "breddning"

Det inflytande, som man föreställer sig att vägstandarden, före-

komsten av alternativa transportmedel, o d utövar på bilanvänd-

ningen, har inte kunnat påvisas på den aggregerade nivå, på vil-

ken analysen är utförd.

VTI-modellen för personbilsinnehavet i Sverige 1950-2010 (VTl-

rapport 301) fokuserar på hur många nya bilägare som år för år

tillkommer, respektive hur många bilinnehavare som avslutar sitt

bilägande. Med den modellen går det att identifiera "befolk-

ningsomsättningen" som den viktigaste bestämningsfaktorn för

bilinnehavet - åtminstone den hittillsvarande utvecklingen.

Genom en återblick på perioden 1975-84 ges här en kortfattad

beskrivning av befolkningsomsättningseffekten på bilinnehavet.

(Se vidare VTI-rapport 301, VTI notat T1l1l7 samt Jansson 1989 och

1990) .

Ökningen 1975 till 1984 av bilägande fysiska personer, uppdelat

på män och kvinnor över respektive under 65 år, har varit som

framgår av tabell 5. Att 145 tusen fler pensionärer hade bil

1984 jämfört med 1975 är inte resultatet av att åldringar gett

sig ut på bilmarknaden och blivit förstagångsägare av person-

bilar, utan nästan uteslutande resultatet av att successivt fler

personer är bilägare när de pensioneras, och att de behåller

sina bilar så länge de är kapabla att köra dem.
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Tabell 5 Ökning av bilägare 1975-84, tusental personer (%)

 

Män Kvinnor
 

icke icke

pensionärer pensionärer pensionärer pensionärer
 

7 117 212 28

(0; 4%) (65%) (52%) (154%)
      

Det är alltså befolkningsomsättningseffekten som förklarar ök-

ningen av bilinnehavare såväl bland manliga pensionärer (117

tusen) som kvinnliga pensionärer (28 tusen). Frågan är hur stor

del av ökningen av bilinnehavet bland kvinnliga icke-pensionärer

likaledes förklaras av den rena befolkningsomsättningen? Sanno-

likt en ganska stor del: kvinnornas totala realinkomst ökade

visserligen med ca 20 % under de nio åren, men både bensinpriset

och fordonsskatten hade realt sett gått upp ganska avsevärt.

Motsvarigheten till tabell 5 ovan, när det gäller ökningen av

bilinnehavare från 1984 till 1989, ser ut på följande sätt.

Tabell 6 Ökning av bilägare 1984-1989, tusental personer (%) .

 

Män Kvinnor
 

icke icke

pensionärer |pensionärer|pensionärer|pensionärer
 

136 52 187 25

(8%) (18%) (31%) (57%)
      

Hela ökningen av bilinnehavet bland pensionärsgrupperna kan ock-

så i detta fall tillskrivas befolkningsomsättningseffekten, lik-

som en mindre del av ökningen av bilägare bland kvinnliga icke-

pensionärer. I runda tal torde ungefär en fjärdedel av den tota-

la ökningen av antalet bilägare på 400 tusen ha skapats av be-

folkningsomsättningseffekten.
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I slående kontrast till vad som gällde under stagnationsperioden

1975-84, är alltså merparten (tre fjärdedelar) av ökningen i

bilinnehavet 1985-89 att tillskriva andra faktorer än den rena

befolkningsomsättningen. De närmast till hands liggande förkla-

ringsfaktorerna är inkomstuppgången och bensinprisfallet.

Inkomst- och priselasticiteten för bilinnehav är, trots dess

uppenbarligen fundamentala betydelse för trafikprognosticering,

ett mycket snårigt, outforskat problemkomplex. På nuvarande kun-

skapsnivå skulle man kunna sammanfatta effekten på bilinnehavet

av inkomst och pris på följande sätt. Allt annat lika, så gäller

att :

- när hushållens disponibla inkomster ökar med 1 %, ökar bil-

innehavet med 0,3 %

- när bensinpriset ökar med 1 % minskar bilinnehavet med 0,1 %

4 , 2 GC- och priselasticiteter

När man sammankopplar körsträckemodellen och bilinnehavsmodellen

blir resultatet att bensinpriselasticiteten för personbils-

trafikarbetet = - 0,23 (se VTI-notat T92, 1990). Det är intres-

sant och betryggande för det fortsatta resonemanget, att den

siffran är nästan lika med Sterners resultat av tidseriestudier

av bensinförbrukningen i Sverige, samt ligger mitt emellan de

genomsnitt som Goodwin 1992 anger för det totala trafikarbetets

respektive bensinefterfrågans priselasticitet på kort sikt.

Går vi nu tillbaka till formlerna för GC- och vägavgiftselas-

ticiteterna på sid 27 kan konstateras att hela den generalise-

rade kostnaden torde vara två till tre gånger högre än bensin-

kostnaden. Det innebär att GC-elasticiteten för det totala

trafikarbetet hamnar omkring -2/3, vilket kan tyckas vara något

av ett "normalvärde".

GC _ SC _ _C-p E 2/39

Eogc = '%'å' Q Q)
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Speciellt intressant för den omedelbart följande diskussionen om

organisations- och finansieringsfrågorna är, att det nu är möj-

ligt att inringa "vägavgiftselasticiteten". Den ifrågavarande

vägavgiften är det pris på vägtjänster, som ett affärsvägverk

skulle behöva ta ut för att helt finansiera väghållningen med

brukaravgifter. Om vägväsendet då skulle ha i stort sett samma

omslutning som idag, skulle en avgift på drygt 2 kr per mil tas

ut (vid sidan av de externalitetskorrigerande skatterna) .

Om vägavgiften skulle tas ut i form av en kilometerskatt (obe-

roende av bensinförbrukningen) eller genom vägtullar erhålles

ett visst resultat. Ett något skiljaktigt resultat erhålles, om

det i stället antas, att en viss del av bensinskatten öronmärkes

för väghållningen. I det senare fallet är det ju i princip möj-

ligt för vägtrafikanterna att påverka priset per km genom olika

dispositioner för att minska bensinförbrukningen per km.

Avgiftsbasen är i det förra fallet körda kilometer och i det

senare försåld volym bensin. Motsvarande priselasticiteter kan

tecknas:

_ 0Q GC dGC a _ a_ _ _

Poa = 9 ja oc Fecc gå 700"

Priselasticiteten är alltså dubbelt så hög när försåld bensin är

avgiftsbas, men det är ganska ointressant eftersom båda pris-

elasticiteterna är mycket små. En höjning av vägavgiften med 10%

skulle i det fall avgiften ingår i bensinpriset öka intäkterna

till affärsvägverket med 8-9%, och i det fall en särskild kilo-

meteravgift utgår med över 9 %. Ett finansiellt sett mycket be-

tryggande förhållande således i vardera fallet!
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0 SLUTSATSER AV DEL I

(1) Intraurban och interurban transportinfrastruktur kan lämp-

ligen särbehandlas. Investering i och drift av tätortstrafik-

leder bör uppfattas som en integrerad del av stads (samhälls) -

byggandet . Det är lika mycket en stadsplaneringsfråga som en

transportfråga i trängre bemärkelse. Kostnaderna för tätorts-

trafikledernas intrång i bebyggelse och rekreationsområden är av

med producent- och konsumentkostnaderna jämförbar betydelse.

(2) Den egenskap hos den relativa kostnadsstrukturen som är av

speciell betydelse för det följande resonemanget, är att samt-

liga transportmedel åtnjuter betydande stordriftsfördelar fram-

för allt i ett initialt volymintervall. Om man väljer motsatt

synpunkt, kan konstateras att smådriftsnackdelarna är mest ut-

präglade för kollektivtrafik, där de uppträder både i infra-

strukturledet och i transportfordonsledet.

(3) Det finansiella resultatet av optimal prissättning av väg-

tjänster (utanför större tätorter) skulle bli mycket magert; i

appendix 1 konstateras att "kvasiräntan" är praktiskt taget lika

med noll. Det hindrar dock inte att externalitetskorrigerande

priser bör ge intäkter som långt överstiger optimala vägkost-

nader.

(4) Priselasticiteten för efterfrågan på transportinfrastruktur-

tjänster sett som ett aggregat är i allmänhet mycket låg i en-

lighet med principen om "the importance of being unimportant ".
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Del II VÄGVÄSENDETS ORGANISATION OCH FINANSIERING

Skulle det allmänna förhålla sig helt passivt vad gäller till-

handahållandet av transportinfrastrukturtjänster, skulle ändå

sådana produceras för eget bruk och/eller bjudas ut på markna-

den. Det visar historien. När vägar och järnvägar började an-

läggas en gång i tiden av olika, till stor del enskilda intres-

senter, var det dock så småningom uppenbart att följande sam-

hällsekonomiska problem uppstår:

(1) Hur skall ett vägnät, som också kan tillgodose mer långväga

transportbehov skapas av ett stort antal okoordinerade "snutt -

tar"?

(2) Hur skall man hindra väghållaren/järnvägsföretaget att ut-

nyttja sin rumsliga, "naturliga", monopolställning till att ock-

ra på trafikanterna?

(3) I relationer med låg transportefterfrågan är det troligt att

ingen entreprenör av vinstmotiv anlägger någon väg eller järnväg

överhuvud taget: Marknadsformen är "apol", dvs ingen producent /

säljare finns på utbudssidan.
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6 OFFENTLIGT ELLER REGLERADE PRIVATA VÄG-

HÅLLARE?

Om det allmänna tar på sig ägaransvaret för vägarna, järnvägarna

och övrig transportinfrastruktur föreligger i princip institu-

tionella förutsättningar för att lösa apol-, monopol-, liksom

koordinationsproblemen. Det behöver inte innebära att samtliga

vägar måste vara statliga: den samhällsekonomiska modellen med-

ger såväl betydande delegering av väghållningsansvaret till län-

/kommuner som enskilda vägar.

Det finns dock en alternativ organisationsmodell, som också vi-

lar på samhällsekonomisk grund, men som inte förutsätter offen-

tligt ägande: Genom omfattande regleringar skulle man kunna

tänka sig att styra privata vinstmaximerande väghållare i en

sådan riktning att samhällets intresse tillgodoses. Det är den

amerikanska modellen för "public utilities". De erforderliga

regleringarna skulle vara av i huvudsak två slag.

Med det nuvarande transportpolitiska delmålet "tillfredställande

transportförsörjning i rikets alla delar ..." är någon form av

produktionsplikt ofrånkomlig. Det är i princip föga kontrover- 

siellt, även om det i praktiken är svårt att fastställa exakt

hur omfattande det kravet skall vara, samt på vilket sätt olön-

samma vägar (och kollektivtrafiklinjer) skall finansieras. Kors-

subventionering är ett vanligt sätt. Ett annat är att staten

eller landsting/kommuner "köper" olönsamma vägar (kollektiv-

trafik) .

Nödvändigheten av prisreglering torde inte vara lika självklar. 

Kunde det inte räcka med att ett eventuellt överskott levereras

in till statskassan? Vid närmare eftertanke är det dock klart

att fri prissättning i ett privat eller offentligt monopol med

mycket ocelastisk efterfrågan kan vara både fördelnings- och

allokeringsmässigt ogynnsam och även direkt hämmande för kost-

nadseffektiviteten. Den erfarenheten har gjorts t ex beträffande

många priskarteller, och även viss statlig verksamhet som över-

går till att bli avgiftsfinansierad (passutfärdande, patentgiv-
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ning, o d). När avgiftsfinansiering gäller och priselasticiteten

är nästan lika med noll kan verksamheten förslappas, då finans-

departementets vakande öga inte längre kontrollerar resursför-

brukningen. Det "lugnaste liv" man kan ha, är nog att vara pro-

ducent av en vara eller tjänst med låg priselasticitet, för vil-

ken man har rätt att sätta det pris man vill, trots att kon-

kurrenter saknas!

Att släppa konkurrensen fri lär inte råda bot på detta. För det

första är åtskilliga vägar i det mycket finmaskiga vägnätet mer

eller mindre naturliga monopol; några konkurrenter skulle i

många fall inte dyka upp, nästan oavsett hur mycket det vinst-

maximerande vägverket ockrade på trafikanterna. Banverkets möj-

ligheter att ta ut överpriser är mycket mer begränsade tack vare

det dubbla hotet från parallella vägförbindelser och flyglinjer.

Malmbanan är det enda riktigt goda exemplet på en mycket lukra-

tiv, naturlig monopolställning vad gäller järnvägstransporter.

Med många konkurrerande väghållare vore man tillbaka i ett

okoordinerat tillstånd, som kan innebära stor misshushållning

med samhällets resurser.

I den följande diskussionen utgår vi från att samhället tar på

sig ägaransvaret för åtminstone huvuddelen av transportinfra-

strukturen. Det betyder dock inte nödvändigtvis att Vägverket

och Banverket måste drivas enligt nuvarande principer, dvs prio-

ritera investeringarna, som finansieras över statsbudgeten, med

samhällsekonomiska kalkyler, och prissätta på basis av de sam-

hällsekonomiska marginalkostnaderna. Luftfartsverket har under

lång tid drivits som ett affärsverk. Ett affärsvägverk liksom

ett affärsbanverk som genererar sina egna intäkter genom pris-

sättning är fullt tänkbart, och det finns flera varianter för

både prissättningsprinciper och investeringskriterier inom ramen

för en samhällsägd transportinfrastruktur.
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7 NETTONYTTOMAXIMERANDE TRAFIKVERK ELLER AFFÄRSVERK?

Den viktigaste vattendelaren mellan olika tänkbara organisa-

tionsformer för trafikverken är huruvida penningintäkter

("revenue") eller nytta ("benefit") skall ställas mot kostna-

derna i investeringsplaneringen och driften av verksamheten.

I det senare fallet är målformuleringen närmast självklar: Det

gäller att maximera nettonyttan. I det förra fallet är målformu-

leringen betydligt knivigare. Som övergripande mål torde även i

det fallet nettonyttomaximering indirekt gälla - tanken är att

"cost /revenue"-analys ger ett fullgott beslutsunderlag för att

ett dylikt övergripande mål skall uppfyllas - men i praktiken

blir mer direkta kriterier bestämmande: Finansiella mål eller

restriktioner kommer i förgrunden, och "affärsmässighet" blir

ett delmål i sig. Man kan urskilja närmast ett kontinuum av

varianter av mål för den offentliga "cost /revenue"-baserade pro-

ducenten av transporttjänster i form av tillkommande krav från

huvudmannen. Utöver det städse närvarande kravet att verksam-

heten inte skall utgöra en belastning på statsbudgeten, kan

prissättningen vara mer eller mindre reglerad, och "trafike-

ringsplikten" kan vara mer eller mindre omfattande.

Vi kan också utgå ifrån att pristak måste sättas på trafikver-

ken, och i synnerhet på Vägverket, om affärsverksformen skulle

väljas. Inte desto mindre torde det i det läget vara naturligt

för Vägverket och Banverket att, som exempelvis Televerket,

formulera beslutsunderlaget i främst företagsekonomiska termer.

Så den stora frågan är: Varför duger inte vanliga intäkter som

mått på nyttan?

Efterfråge- och kostnadsstrukturens karaktäristika bestämmer

svaret på den frågan. Som visats i det föregående, skulle opti-

mala priser på vägtjänster ge helt otillräckliga intäkter för

att i långa loppet finansiera alla samhällsekonomiskt lönsamma

väginvesteringar och driftåtgärder. Vägar kan till stor del upp-

fattas som "local public goods", för vilka nollpriser för alla

lätta fordon är optimala. Som också påpekats, bör däremot mycket
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betydande miljöavgifter utgå för att internalisera de negativa

externa effekterna, men det är en helt annan historia: Miljöav-

gifterna är inte priser på vägtjänster och dess nivå säger inget

om det eventuella investeringsbehovet.

Man kan naturligtvis frångå principerna för optimal prissättning

och ta den allokeringsförlusten för att genom prissystemet eller

med öronmärkta skatter generera tillräckliga intäkter för att

täcka alla kostnader. Det gör man ju för vissa andra kollektiva

nyttigheter, som exempelvis radio och TV. Två variationer på

detta tema kan vara av intresse - en samhällsekonomisk och en

rent företagsekonomisk. Låt oss först se på den företagsekono-

miska varianten.

7.1 Ett självfinansierat CRA-baserat vägverk: Hur skulle

det fungera?

Den kanske mest påtagliga avvikelsen mellan ett företagsekono-

miskt drivet affärsvägverk och det nuvarande verket vore, att

CBA skulle ersättas av vanlig, hederlig "Cost /Revenue"-analys,

dvs man skulle utföra investeringskalkylerna i termer av

"discounted cash flow". För att det skall vara möjligt, är det

nödvändigt att varje väglänk betingar ett separat pris, som kan

höjas eller sänkas oberoende av övriga priser. Bensin- och for-

donsskatt är otillräckliga prisinstrument. Med enbart dessa

skulle det vara nästan omöjligt att få några investeringar före-

tagsekonomiskt lönsamma.

Den grundläggande orsaken till att ett odifferentierat pris inte

duger för företagsekonomiska investeringskalkyler, är den mycket

oelastiska efterfrågan på vägtjänster. Antag att affärsvägverket 

finansieras av en drivmedelsavgift på, säg 2 kr litern. En ny

och/eller förbättrad väg kommer nästan aldrig att kunna generera

så mycket ny trafik att merintäkterna täcker investeringskost-

naderna. Det är dessutom naturligt att den nya/förbättrade vägen

innebär en vägförkortning, som leder till totalt sett minskad

drivmedelsförbrukning (trots vissa nya resor och godstrans-
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porter) och alltså minskade intäkter till affärsvägverket. Om

man då - för att finansiera ett visst investeringsprogram =-

måste höja den generellt gällande avgiften till 2,10 kr, kommer

det att vara fullt möjligt - trafikminskningen blir obetydlig -

men företagsekonomiskt sett finns inget samband mellan de gjorda

investeringarna och intäktsökningen. Den är ju helt orsakad av

prishöjningen, som skulle ha kunnat göras, utan att några in-

vesteringar blir av. I detta fall är intäktsökningen uppenbar-

ligen ett oanvändbart investeringskriterium.

7.1.1 Investeringskriteriet

Eftersom målet kan antas vara att verket skall gå ihop (snarare

än att göra monopolvinster), är det någon form av individuell

genomsnittskostnadsprissättning med vägtullar (för varje väg-

länk) som affärsvägverket skulle behöva tillämpa. Den intressan-

taste frågan är, om ett investeringskriterium som skulle kunna

formuleras exempelvis som "positivt nuvärde för samtliga (med

kalkylräntan = obligationsräntan) diskonterade penningflöden som

påverkas av den ifrågavarande investeringen", skulle ge ett

mycket annorlunda investeringsprogram än ett rent samhällseko-

nomiskt kriterium?

Låt oss se på en viss väginvestering i en länk mellan noderna A

och B. Att en samhällsekonomisk nytto/kostnadskalkyl i ett så-

dant fall visar ett större nuvärde för totalnyttan än totalkost-

naden innebär ju att det finns en sammanlagd betalningsvilja hos

trafikanterna under investeringens livslängd att genomföra pro-

jektet, och vice versa. Frågan är bara hur denna betalningsvilja

skall kunna realiseras i reda pengar, respektive hur, när så är

fallet, otillräckligheten i betalningsviljan skulle kunna av-

slöjas genom CRA?

Vore efterfrågan starkt priselastisk, är det lätt hänt att

kravet på en vägtull för finansiering av väginvesteringen

omintetgör investeringens lönsamhet. Tidigare har påpekats att

vägt jänstefterfrågan är mycket oelastisk som aggregat betraktad.
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Betydande konkurrens kan dock förekomma inom vägsektorn i första

hand mellan den gamla och den nya vägförbindelsen. Två huvudfall

kan därför särskiljas:

Fall _1: Den gamla vägen består som alternativ till den nya vä-

gen. I detta fall kan priselasticiteten för efterfrågan på den

nya vägens tjänster vara relativt hög. Då gäller:

o Det kan vara svårt att finansiera den nya vägen med en

separat vägtull, om den gamla vägens pris förblir oförändrat.

o Om det trots allt går att finansiera den nya vägen med en

tull, är det ett tecken på att den nya vägen också är samhäl-

lsekonomiskt lönsam. (Om ett nära substitutsförhållande med

en järnvägsförbindelse föreligger, kompliceras bilden.)

o Om det inte går att finansiera vägen med tullar är det inget

säkert tecken på att investeringen också är samhällsekono-

miskt olönsam.

Fall _2: Den nya vägen ersätter helt den gamla vägen (dvs har

samma sträckning där tullen tas upp) .

o Det torde i allmänhet vara lätt att finansiera väginveste-

ringen med tullar.

o Att det går att tullfinansiera vägen är inget tecken på att

investeringen är samhällsekonomiskt lönsam.

o Om det inte går att tullfinansiera vägen är det ett (inte

helt säkert) tecken på att investeringen är samhällsekono-

miskt olönsam.

Vi ser tydligt hur avgörande substitutförhållandena mellan den

nya och gamla vägen är för det finansiella resultatet av separat

prissättning av olika väglänkar. På landsbygden är konkurrensen

från andra transportmedel som regel obetydlig (på väglänksnivå) ;

riktigt nära substitut är snarare att finna inom vägnätet. Två

eller flera alternativa vägar kan ibland vara så pass starka

konkurrenter att överströmningseffekten skulle bli avsevärd vid

en relativ prisförändring. Men eftersom de konkurrerande

vägarna har samma huvudman, är det ju en helt konstlad kon-

kurrenssituation. Väghållaren har goda möjligheter att genom att

manipulera prisstrukturen såväl som prisnivån erhålla i stort

VTI MEDDELANDE 701



39

sett vilket finansiellt resultat som helst. En långtgående

detaljreglering av affärsvägverkets prissättning skulle erford-

ras, om man skulle ersätta CBA med CRA.

Man må också betänka att det är högst tveksamt om "konsument-

suveränitet" är i alla stycken eftersträvansvärd vad beträffar

kvaliteten på vägtjänster. Det är nämligen på det sättet att

nyttosidan för en typisk väginvestering består till ca 1/4 av

ökad trafiksäkerhet. Kan trafikanterna rätt bedöma trafiksäker-

hetseffekterna av olika vägutformning? Troligen inte, utan här

har vi ett exempel, där "expertvälde" är att föredra. Fordons-

kostnadsbesparingar utgör ca 1/8 av nyttosidan i objektanalyser,

och det krävs stor expertis för att rätt värdera effekterna av

vägunderhåll och väginvesteringar också i detta avseende.

Tabell 7 Andelar av totalnyttan av väginvesteringar i det

statliga vägnätet 1991-2000

Källa: TFB 1992

Tidsvinst 42 %

Olyckskostnadsminskning 26 %

Fordonskostnadsbesparing 12 %

Alla övriga besparingar 20 %

100 %

7 . 1 . 2 Prisstrukturen

Som påpekats ovan, måste man anta, att åtminstone varje väg som

förbättras skall kunna prissättas separat för att CRA skall

kunna tillämpas för investeringskalkyler. Låt oss se lite närma-

re på hur prisstrukturen skulle ta sig ut i ett självfinansierat

CRA-baserat vägverk.

Om man ser på enbart investeringskostnaderna, skulle prisstruk-

turen i ett vägverk som helt bygger på tullfinansiering bli

ganska speciell. På sikt skulle ett vägnät bestående av två

klasser skapas - ett dyrt (tullbelagt) klass I nät av relativt

nya vägar, och ett fritt klass II nät. Förutsatt att ingen

trängsel råder, vilket kan antas under svenska förhållanden, är

en sådan prisdifferentiering helt oönskad samhällsekonomiskt
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sett, eftersom man, tvärtemot vad prisstrukturen gör, skulle

vilja uppmuntra till ett ökat utnyttjande av klass I nätet, där

olycksrisken är lägre, avgasemissionerna mindre m m.

Nästan alla vägar som man önskar hålla öppna för trafik, måste

underhållas mer eller mindre regelbundet, snöröjas, etc. Om även

genomsnittskostnaderna för vägdriften skall differentieras

'mellan olika vägar, blir bilden något annorlunda. För det första

måste en mycket stor mängd tullbommar, eller motsvarande elekt-

roniska debiteringsanordningar sättas upp. Genomsnittskostnader-

na varierar nämligen kraftigt främst beroende på trafikvolymen

(jfr avsnitt 2.2). Resultatet för prisstrukturen skulle bli att

jämte vissa trafikstarka riksvägar, där investeringar har före-

tagits eller skall företas, kommer också de allra trafiksvagaste

vägarna att bli relativt dyra. Detta skulle ytterligare fjärma

prisstrukturen från marginalkostnadsstrukturen och prissätt-

nings (debiterings) kostnaderna skulle bli mycket höga även med

beaktande av mikroelektronikens snabba utveckling.

7.1.3 Interneffektiviteten 

Ovanstående är tunga argument mot affärsverksidén. Innan tanken

avfärdas, bör man dock ta upp ett i den ekonomiska teorin något

negligerat problem: Organisationsformens betydelse för intern-

effektiviteten. Vore ett självfinansierat CRA-baserat affärs-

vägverk produktivitet sbefrämjande?

För företagsekonomen ligger andra aspekter än externeffektivi-

teten närmare till hands: Om det vore möjligt att prissätta alla

olika "produkter" (vägtjänster) separat, skulle den företags-

ekonomiska rationalism, som uttrycks i termer som att "alla pro-

dukter bär sina kostnader", få möjlighet att frodas. Långsikti-

ga, positiva följdeffekter är enligt detta synsätt, att investe-

ringarna koncentreras till de mest dynamiska "profit-centers"

och att interneffektiviteten (X-efficiency, produktiviteten)

främjas. Låt oss se lite närmare på denna tankegång.
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Ett viktigt delmål för varje varu- eller tjänsteproducerande

organisation är att varje specifik produkt tillverkas till lägs-

ta möjliga kostnad.

Tre styrformer för att åstadkomma detta är följande:

[1] Inget budgetansvar ges vad beträffar individuella produkter,

men den produktansvariges (="producenten") "professionella he-

der" manar till att den billigaste lösningen eftersträvas.

[2] Budgetansvar ges åt producenten - med resultatet att anslag-

na medel går precis åt

[3] Producenten får en viss resurstilldelning (summa pengar) och

löfte om att ett eventuellt överskott får helt eller delvis be-

hållas. Ett starkt incitament att finna den billigaste lösningen

skapas därmed.

En i praktiken mycket viktig mellanform (mellan [2] och [3]) i

privata företag är att budgetansvar ges åt divisions-, avdel-

ningschefer o d med det underförstådda budskapet att det är

högst meriterande om en lösning väljes som ger pengar över.

Poängen är följande: För att prissystemet skall vara produktivi-

tetsbefrämjande, gäller det att aktörer på olika nivåer i en

varu- eller tjänsteproducerande organisation har starka incita-

ment till att finna kostnadseffektiva lösningar på olika pro-

duktionsproblem. Huruvida produkterna prissättes eller inte, har

ingen direkt betydelse för möjligheten att uppnå kostnadseffek-

tivitet. Prissättningen har direkt att göra med allokerings-

effektiviteten, dvs avsaknad av ett pris, eller ett kostnads-

orealistiskt pris på en produkt ger falska marknadssignaler,

vilket leder till att man producerar fel saker. Den prisstruktur

som skisserades i avsnitt 7.1.2 leder just till detta; jämfört

med rådande prisstruktur skulle ett suboptimalt utnyttjande av

vägnätet uppstå.
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7 . 2 Ett självfinansierat CBA-baserat vägverk: Hur skulle

det fungera?

Kostnadseffektivitet kan i princip uppnås i ett CBA-baserat väg-

verk, om man, snarare än att göra allt i egen regi, på ett vet-

tigt sätt upphandlar tjänster inom ett system med anbudskonkur-

rens. Det är precis vad Vägverket gör för närvarande både vad

gäller drift och underhåll samt väginvesteringar. Detta kan sä-

kert utvecklas och bli ännu mer produktivitetsbefrämjande. Det

finns inget logiskt hållbart argument för varför en affärsverks-

organisation skulle underlätta utvecklingen mot en än tydligare

rollfördelning mellan beställare/utförare med förstärkt kon-

kurrens bland utförare.

Om man i stället för ovan skisserade "full cost pricing" skulle

tillämpa samhällsekonomiskt optimal prissättning, har vi på-

visat tidigare att vägtjänstpriset skulle vara nästan lika med

noll överallt utanför tätort för alla utom tyngre fordon.

Från synpunkt är det inte nödvändigt att ett

"kostnadsansvar" för själva väghållningen verkligen utkräves,

men vi har för resonemangets skull antagit att Vägverket skall

vara självfinansierat. Hur skall i så fall den optimala finan-

sieringen utformas? Det klassiska svaret är, att det erforder-

liga beloppet skall tas ut på så sätt att trafiken påverkas så

lite som möjligt. Dagens fordonsskatter och accis kan mycket väl

vara den ungefärligen rätta finansieringskällan. Betydande av-

gifter för att internalisera externaliteterna bör som för när-

varande utgå med ett i stort sett lika belopp på alla vägar. Det

vore dock olämpligt att öronmärka dessa intäkter för att finan-

siera väghållningen.

Vad beträffar prissättning och finansieringsformen tycks det

alltså som om vi lever i den bästa av världar! Och ändå är det

finansieringen av infrastrukturen som i olika utredningar,

regeringspropositioner m m framhålls som ytterst angelägna

problem att hitta en lösning på. Denna paradox skall utvecklas i

nästa avsnitt.
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8 FINANSIERINGSPROBLEMET ÄR EN FRÅGA OM ATT SKAPA

LÄCKAGEFRIA "RAKA RÖR"! MELLAN NYTTODRAGARE OCH

KOSTNADSBÄRARE

"Finansieringsproblemet" i vägväsendet kan inte vara, att det

saknas möjligheter att dra in pengar för vägförbättringar från

vägtrafikanterna. Det gör det inte. Det eventuella problemet är

"läckaget" i penningflödet från vägtrafikskattebetalarna till

väghållarna. Det som enligt rådande trafikpolitik bör tas ut av

bilisterna i form av framför allt fordonsskatt för att bekosta

väghållningen hamnar till stor del under andra huvudtitlar. Om

man, som man gör i trafikpolitiska deklarationer, talar om väg-

trafikanternas "betalningsskyldighet" för vägbyggnad och -under-

håll är det motsägelsefullt att hävda, som det stundtals görs,

att varje form av öronmärkning av skatter är ofördelaktig. Frå-

gan är om motsägelsen bör elimineras genom att läckaget stoppas,

så att den summa, som riksdagen bestämmer att vägtrafikanterna

är skyldiga att betala för väghållningen, ograverat anslås där-

till, eller om man helt enkelt bör ändra terminologin, eller

kanske snarare motivet för att ta ut fordonsskatter och kilo-

meterskatter? Det kan till syvende och sist endast Riksdagen

själv avgöra. Den tankelinje som här drives är, att "skyldig-

heten" att betala för sig borde föranleda en motsvarande

"rättighet ", nämligen rättigheten för vägtrafikanterna att

pålägga sig själva en slags vägföreningsavgift eller "club fee"

(fattad i vidaste bemärkelse) för att finansiera vad man som

vägt anser vara angelägna vägförbättringar.

Man kan närma sig denna fråga genom att anknyta till teorin för

hur produktionen av "local public goods" bör bestämmas.

 

1.Uttrycket är lånat från IF-utredningen (SOU 1990:86) .
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- 8.1 "Public goods"-teori

"Public goods" utmärks av "non-excludability" och/eller "non-

rivalry", dvs ingen kan utestängas från konsumtion av tjänsten

ifråga och/eller kapaciteten är för praktiska syften att betrak-

ta som gränslös.

När båda dessa egenskaper föreligger, är det ingen tvekan om att

en marknadslösning för produktion och finansiering av "public

goods" är omöjlig. Om "non-rivalry" råder, men det är möjligt

att exkludera icke-betalande genom någon form av avspärrning

eller liknande, är den slutsatsen inte helt given. I en perfekt

ekonomi bör nollpris gälla också i det senare fallet, men i den

verkliga världen är det kanske inte helt givet.

8.1.1 Vägar tillhör kategorin "non-rivalry public goods"

för vilka "excludability" är möjligt

Denna kategori bör i sin tur tudelas i (1) allt-eller-inget fall

och (2) fall där konsumtionen kan begränsas mer eller mindre

kontinuerligt.

Exempel på fall (1) är vanlig trådlös TV liksom kabel-TV, som

hushållen i ett visst område kan ansluta sig till. Har man bara

betalat sin TV-licens respektive kabelanslutningsavgift, är det

fritt fram att TV-titta så mycket man vill utan merkostnad. Ett

bra exempel på fall (2) är betal-TV, där man måste betala en

differentierad avgift för varje särskilt program.

Eftersom det för närvarande utgår ett uniformt pris på vägt jäns-

ter (bensinskatten) som inte beror på vilken väg man väljer, kan

vägt jänster i dag klassificeras till fall (1) vad gäller

"excludability" - fordonsskatten är en slags medlemsavgift som

ger oinskränkt tillträde till hela vägnätet. I den mån väg-

tullar, eller motsvarande elektronisk, differentierad debitering

för vägtjänster införs, förvandlas vägtjänster till fall (2). I

det föregående har vi försökt analysera vad som krävs för att
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© ett CRA-baserat affärsvägverk skulle kunna fungera. En grund-

förutsättning för dess drivande är att ett differentierat pris-

sättningssystem, som medger kontinuerlig "excludability", finns

till hands. Slutsatsen blev dock att det alternativet inte ger

några fördelar från effektivitetssynpunkt. Det innebär för den

fortsatta diskussionen, att vi kan utgå ifrån att vägar är (mer

eller mindre lokala) "public goods" för vilka non-rivalry gäl-

ler, men brukare måste betala ett "årskort" för inträde.

8.1.2 Produktion och finansiering av "local public goods"

Hur bör man organisera produktionen och finansieringen av "local

public goods" (LPGs) av det sistnämnda slaget? Det kan exempel-

vis vara fråga om att pryda en allmänning - en gemensam gård för

ett antal hus - med träd och buskar. Låt oss anta att alla di-

rekt berörda husägare är organiserade i en samfällighet. På

grund av LPG-karaktären hos nyttigheterna ifråga är prissättning

i strikt mening av tjänsterna ingen god idé, utan man bör få åt-

njuta grönskan fritt, och samfälligheten finansierar plante-

ringen genom medlemsavgifter, som i rättvisans namn är lika för

varje hushåll. är avsedda att finansiera

också andra LPGs som snöröjning av lokalgator och skötsel av

gemensamma gräsmattor o d.) Denna organisationsform är säker-

ligen den bästa tänkbara i detta fall. Den är vettig framför

allt i två avseenden: (1) Den uppfyller krav på rättvisa; i

huvudsak endast de hushåll som kommer i åtnjutande av grönskan

finansierar densamma. (2) Det viktigaste är dock att det är

brukarna som både bestämmer omfattningen och typen av grönska

och betalar för den. Det är förmodligen de "rakaste rören" man

kan tänka sig mellan utbud och efterfrågan i detta fall. Visst

finns det imperfektioner även i denna organisationsform. För det

första tvingas man godta majoritetens diktatur. En större eller

mindre minoritet i samfälligheten skulle kanske vilja använda

medlemsavgifterna till någonting helt annat. För det andra finns

antagligen (positiva) externaliteter. Av den anledningen skulle
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man kunna tänka sig att en vidare krets - kommunen, landstinget

eller staten, beroende på externaliteternas karaktär - ger bi-

drag till finansieringen av LPGs.

De senare komplikationerna får betraktas som randanmärkningar.

Perfektion går inte att uppnå. Däremot kan man föreställa sig

flera avsevärt sämre system. Ett klart sämre system vore att

kommunen bestämmer (exempelvis genom "normering") vilka träd och

buskar som skall planteras på lokala allmänningar i anslutning

till olika bostadsområden, och att dessa finansieras via kommu-

nalskatten.

8.2 Tillämpning av "public goods"-teori för gator och

vägar

Gatunät och vägnät är system av LPGs med ytterligare några egen-

skaper (jämfört med föregående exempel) som komplicerar bilden

något. En sådan egenskap är att brukare håller sig inte bara

till en viss LPG, utan utnyttjar i vissa fall flera LPGs i följd

för att en fullständig tjänst skall erhållas. Det är det som gör

gatunät och vägnät till "system" (jfr den inledande diskussionen

i "Gemensamma vägar" VV 1990) .

8.2.1 "Genomfartsleder" och "tillfartsvägar"

I kapitel 2 framhölls att transportefterfrågan är dörr-till-

dörr, och att vägsystemet är den enda transportinfrastruktur,

som medger dörr-till-dörr transport utan transportmedelsbyte.

Vägsystemet kan i sin tur tudelas i vägar som medger "access to"

en eller flera fastigheter, och vägar som möjliggör "through-

transport" från en nod (tätort eller stadsdel) till en annan. En

riktigt passande svensk terminologi finns inte, men tillfarts- 

vägar och genomfartsleder kan få duga för vårt syfte. Tillfarts- 

vägarna kan i sin tur uppdelas i tillfarter till enstaka fastig-

heter (som utgör första/sista länken i transportkedjan) och
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tillfarter som är gemensamma för ett antal fastigheter, s k upp-

samlingsgator (se TRÅD)], (som inte alltid är första/sista länken

utan snarare andra/näst sista länken i transportkedjan). Genom-

fartslederna förekommer i ett antal standardklasser i enlighet

med grundprincipen att, ju högre trafikflödet är, desto högre

standard bör trafikleden ha. Distinktionen mellan tillfarter och

genomfarter har faktiskt blivit skarpare i det moderna bilsam-

hället än i äldre samhällstyper, där många vägar hade kombinera-

de tillfarts- och genomfartsfunktioner: Fastigheterna förlades

direkt vid genomfartslederna för att erhålla största möjliga

tillgänglighet. Numera anses det ofta miljömässigt vara en så

stor nackdel att ligga mycket nära större trafikleder, att ren-

odlade tillfartsvägar är absolut nödvändiga för tillgänglig-

heten.

Tillfarter till enfamiljshus är naturligtvis rena "private

goods". De bör finansieras på samma sätt som huset och tomten

ifråga. Uppsamlingsgator i bostadsområden och väl avgränsade

grannskap är däremot renodlade LPGs, och bör behandlas på i

princip det sätt som antyddes i exemplet ovan beträffande en

gemensam gårdsplantering. Uppsamlingsgatornas anläggningskostna-

der brukar dock liksom tillfarternas anläggningskostnader inklu-

deras i huspriserna. Kostnaderna för gatuunderhållet, snöröjning

m om brukar täckas av en för ändamålet bildad samfällighets med-

lemsavgifter.

Genomfartsleder kan sedan delas in efter successivt större (och

mer svåravgränsade) brukarkollektiv - invånarna i en kommundel,

hel kommun, län, region, nation - och man kan hävda att det vore

vettigt, om dessa olika kollektiv bestämde både om investeringar

och underhåll av motsvarande gator och vägar samt var finansie-

ringsansvariga. Överlappningen blir dock relativt stor hur man

än delar in vägnätet och betydande administrationskostnader

skulle uppstå om ett stort antal "vägföreningar" bildades med

ansvar för väghållningen och finansieringen av olika vägar. Väg-

föreningar kan ha en roll att spela, men existerande politiska

församlingar torde ändå behöva vara huvudorganen för väghåll-

ningen.
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En omständighet av stor betydelse är vidare att människorna är

både aktiva brukare av vägar och gator i egenskap av bilister

och bussresenärer, sändare eller mottagare av vägbundna gods-

transporter och passiva åskådare av vägtrafiken. Människor är

ibland starkt negativt berörda av trafikleder i egenskap av

flanörer eller boende kring genomfartsleder (snarare än till-

farter). Det innebär dels att en politisk församling bestående

av både representanter för väljare/vägtrafikanter och väljare/-

kringboende har en mer adekvat sammansättning än en ren väg-

förening bestående enbart av vägtrafikanter, åtminstone vad

gäller genomfartsleder, dels att finansieringsansvaret lämpligen

kan begränsas till vägtrafikanterna.

Tar man fasta på sistnämnda påpekande, är vägtrafikbeskattning

en naturlig finansieringskälla. Observera dock återigen att det

inte är prissättning det är fråga om. Priserna (som styrmedel)

borde - förutom miljöavgifterna vara = 0 med tanke på PG-karak-

tären hos vägar och gator. Det är rättvist att vägtrafikanterna

finansierar vägarna, men det viktiga är att finansiärerna också

får största möjliga inflytande över väghållningen ("raka rör").

Det gäller att se till att intäkterna från vägtrafikbeskattning-

en hamnar i de rätta politiska församlingarna.

Efter denna teoretiska diskussion är det nu lämpligt att ta itu

med dagens institutionella verklighet.

8.3 "Skatter", "priser" och "föreningsavgifter"

Förpostfäktningarna inom regeringspartiet och lagrådet inför

avgörandet om kommunala bilavgifter i riksdagen hösten 1990 har

avslöjat något som ekonomer, som länge vurmat för "road pricing"

i storstäder, inte hade förutsett: Bilavgifter för att begränsa

tätortstrafik är rättsligt att uppfatta som en skatt, och därav

följer att endast Riksdagen - snarare än de kommuner eller

landsting som är direkt berörda - kan besluta därom.
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Ett tidigare riksdagsbeslut (1988:413) innebar att 29$ väglagen

ändrades, så att regeringen kan bestämma att avgift får tas ut

för begagnande av väg, vars byggande påbörjats efter 1 juli

1988. En sådan vägavgift är inte en skatt, på grund av att den

motsvarar (själv) kostnaden för vägt i fråga. Att ta ut

en avgift för för länge sedan byggda vägar, som redan betalats,

är däremot att uppfatta som beskattning av bilisterna! Det är

onekligen något genant för ekonomprofessionen att juristerna

anger tonen i dessa diskussioner.

För det föreliggande problemet krävs faktiskt att man åtskiljer

tre olika kategorier av betalningar från enskilda till det

allmänna:

(1) Skatter som har rent fiskala syften, dvs att dra in icke

öronmärkta pengar till statskassan eller kommunala kassor

(2) Priser/styrmedel med vilka man vill påverka konsumentbete-

ende i önskad riktning
 

(3) "Föreningsavgqgifter" för att finansiera lokala kollektiva

tjänster
 

Det är inget som hindrar att syftet (1) och (2) kombineras. Det

kan exempelvis vara vettigt att täcka ett visst finansierings-

behov för staten med "gröna skatter" på olika emissioner snarare

än med höga inkomstskatter. Däremot kan närmast definitionsmäs-

sigt inte (1) och (3) kombineras, ty då förlorar (som för närva-

rande) sin karaktär av "raka rör" mellan

nyttodragare och kostnadsbärare. Inte heller (2) och (3) kan

kombineras, ty vore det på det sättet att trängselkostnader e d

motiverar priser som skulle kunna finansiera viss verksamhet,

råder inte "non-rivalry", och en LPG-förening behöver inte bil-

das, utan en ren marknadslösning torde vara bäst.

8 . 4 Reformer för rakare rör

Å ena sidan har Riksdagen full rätt att inom grundlagens råmär-

ken beskatta vad den vill med det belopp den finner lämpligt. Å

andra sidan måste man garantera rätten för brukare av lokala
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kollektiva tjänster att finansiera tjänsteproduktionen med "bru-

karavgifter", som kan ta formen av föreningsavgifter eller pri-

ser. Om "all-or-nothing-excludability" råder, är priser defini-

tionsmässigt uteslutna och någon form av medlemsavgift måste

tillgripas. Det vore både odemokratiskt och över hövan centra-

listiskt att försöka hindra frivillig finansiering av LPGs.

Staten har tagit på sig den tredubbla rollen av (1) väghållare

för det nationella vägnätet, (2) inkasserare av medlemsavgifter

för brukarna av såväl det nationella som regionala och lokala

vägnätet, och (3) beskattare av vägtrafik för att internalisera

negativa externaliteter. Rollerna (2) och (3) är mycket svåra

att hålla isär, men vägtrafikanterna bör ändå kräva att det

görs. Annars borde uppgiften att ta upp medlemsavgifter fråntas

staten och ges till någon annan, kan man hävda å ena sidan. Å

andra sidan är ett mycket viktigt förhållande att det inte är

enbart vägtrafikanterna, som kan få avgöra när och var väginves-

teringar bör göras. Hela samhället har intressen att bevaka, när

det gäller väghållningen. Därför är det naturligt, att det

ytterst är Riksdagen som bestämmer om investeringar i det natio-

nella vägnätet. Idealiskt borde det gå till på det sättet att,

först avgör Riksdagen på grundval av samhällsekonomiska bedöm-

ningar, nota bene, vilka väginvesteringar som bör göras under en

viss period framöver, och därefter utdebiterar man "vägföre-

ningsavgifter" just lagom för att finansiera åtagandena. Obero-

ende av den beslutsprocessen har Riksdagen också att bestämma om

skatter på vägtrafiken, dvs en lämplig bensinskattenivå -som

svarar mot trafikens negativa externaliteter, liksom om rent

fiskala pålagor (moms, exempelvis).

I en sådan situation finns inget "finansieringsproblem". Det

finns säkerligen tillräckligt med pengar att hämta hos väg-

trafikanterna. De riktigt stora problemen möter istället, när

det optimala investeringsprogrammet skall bestämmas.

Tankekonstruktionen ovan kan förefalla väl teoretisk, men när

man går ner på kommunal nivå blir modellen mer fruktbar. Brukar-

na av det kommunala gatunätet utgör nu "klubben" ifråga, men
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liksom fallet var för statliga väginvesteringar, har praktiskt

taget alla kommuninvånare intressen i gatunätets utformning; det

bör vara kommunfullmäktige som bestämmer om gatuinvesteringar od

som en integrerad del av den lokala trafik- och bebyggelse-

politiken. Det stora problemet är under rådande institutionella

förhållanden, att det är staten som inkasserar och disponerar

"klubbavgifterna" även i detta fall. Rent tekniskt är det

motiverat, att en nivå (staten) är ensam ansvarig för inkasse-

ringen, men det bör sedan vara en självklarhet att avgiftsin-

täkterna fördelas ut på "klubbarna" ifråga, dvs de väghållande

kommunerna, liksom att det är varje enskild kommun som bestämmer

hur hög fordonsskatt dess bilägande invånare skall betala. Först

då har någorlunda "raka rör" skapats i den kommunala besluts-

processen mellan de som drar nytta (eller åsamkas onytta) av nya

vägar och gator och de som bekostar investeringarna.
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9 SLUTSATSER AV DEL II

Kostnadsstrukturen för vägtransport är sådan att relativt höga

avgifter krävs för att internalisera externa olyckskostnader och

miljökostnader. Vid sidan av dessa avgifter, som inte rimligen

kan uppfattas som bidrag till väginvesterings- och vägunder-

hållskostnaderna, ger allokeringsmässigt optimala priser en

"kvasiränta" som är praktiskt taget lika med noll, med undantag

för vissa infartsleder o d i storstäder. För att täcka kostna-

derna för väghållningen har man därför i den rådande trafik-

politiken kunnat motivera existensen av olika körlängdsoberoende

fordonsskatter. Dessa torde vara mindre allokeringsmässigt stö-

rande än en motsvarande förhöjning av bensinskatten.

Efterfrågan på vägtjänster totalt sett är mycket prisoelastisk -

ett absolutvärde under 0,1 för priselasticiteten är troligt -

vilket dock inte hindrar att enstaka vägar kan vara ganska pris-

elastiska, helt enkelt därför att alternativa vägar finns.

Dessa kostnads- och efterfrågekaraktäristika motiverar följande

slutsatser:

(1) Om det vore möjligt att prissätta

varje länk i vägnätet separat, och väsentligt mindre kostsamt än

att sätta upp tullbommar överallt, skulle det ändå inte vara

vettigt att driva vägverket som ett företag, med företagsekono-

miska mål, på grund av att:

a) Det optimala priset på vägtjänster ligger nästan överallt

långt under den genomsnittliga vägkostnaden;

b) Ett affärsvägverk utan övre gräns för sin prissättning skulle

lätt kunna bli "a fat cat", dvs tappa stinget vad beträffar ra-

tionaliseringar och kostnadsjakt.

(2) Den slutsatsen utesluter dock inte att det skulle kunna vara

rationellt att hugade spekulanter försöker hitta företagsekono-

miskt lönsamma väginvesteringsobjekt, som de tillåts att bygga
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och driva samt finansiera med vägtullar (i någon smidig form).

Så länge alla länkarna i det existerande vägnätet hålls öppna,

kommer nämligen priselasticiteten för nya vägförbindelser att

normalt vara så pass hög, att företagsekonomisk lönsamhet också

garanterar lönsamhet, under förutsättning att

miljöintrånget inte är allvarligt. Man kommer visserligen att

lida en allokeringsförlust lika med "triangeln" representerande

skillnaden mellan producentöverskottet och det konsumentöver-

skott som går förlorat till följd av den inoptimala prisnivån.

Kompensation för denna förlust kan dock tänkas uppstå antingen i

form av "innovativ väghållning", som inte framkommer då Vägver-

ket är helt ensamrådande, eller i form av att en suboptimal bud-

getrestriktion kan kringgås. I varje särskilt fall bör man bedö-

ma om tillräcklig kompensation i den ena eller andra formen er-

hålles för allokeringsförlusten.

(3) Ett större system av konkurrerande, företagsekonomiskt age-

rande väghållare är dock mycket svårt att föreställa sig som

eftersträvansvärt från samhällsekonomisk synpunkt. En helt domi-

nerande huvuddel av vägnätet bör vara Vägverkets ansvar och ut-

formas och drivas enligt samhällsekonomiska kriterier.

(4) Det aktuella "finansieringsproblemet" är helt en fråga om

att skapa "raka rör" (som inte läcker) mellan kostnadsbärarna

och nyttodragarna av de lokala kollektiva tjänster som vägar och

gator producerar.

Dessa slutsatser innebär inte att rådande situation inom väg-

sektorn är problemfri. Ett problemkomplex, som återstår att ta

upp, gäller hur den CBA-baserade vägplaneringen på nationell och

lokal nivå bör vidareutvecklas.
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Del III VÄGHÅLLNING PÅ SAMHÄLLSEKONOMISK GRUNDVAL

Den föregående slutsatsen att en företagsekonomisk organisa-

tionsform inte är lämplig när det gäller väghållning, reser den

allmänna frågan hur vägplanering i så fall må utföras, samt

speciellt, hur konsekvenserna av väginvesteringar och andra väg-

åtgärder skall värderas för att kunna vägas mot kostnaderna för

byggnad, drift och underhåll av vägar.

Den förhärskande ansatsen i existerande CBA-baserade vägadmi-

nistrationer i olika länder är traditionell mikroekonomisk

resursallokeringsteori. Den mikro- och välfärdsekonomiska

grunden för CBA av väginvesteringar diskuteras i kapitel 11.

Genom att väginvesteringarna åtminstone en gång i tiden (1950-

och -60-talen) har utgjort en relativt stor andel av den totala

offentliga investeringsvolymen, har vid sidan av allokerings-

effektiviteten även stabiliserings- och fördelningspolitiska

aspekter spelat en betydande roll i vägpolitiken. Om man erinrar

sig vägarnas karaktär av "local public goods", å ena sidan, och

det faktum att de finansieras över statsbudgeten, å den andra,

är det inte svårt att förstå att det totala väganslagets regio-

nala fördelning kan vara en mycket besvärlig förhandlingsfråga.

Varje ny väg i det statliga vägnätet är en gåva till den lands-

del (kommun, län) dit den lokaliseras. Kommun- eller läns-

invånarna, oavsett om de är bilister eller icke-bilister, kommer

inte att betala ett öre mer för den nya vägen - snarare tvärtom,

eftersom vägförbättringar vanligen innebär sänkta fordonskostna-

der. Därför är det ofrånkomligt att lokala politiker kan reso-

nera som så, att "en ny väg mellan A och B är kanske inte ett

särskilt bra vägobjekt nationalekonomiskt sett, men det som av-

gör saken är, att vägen skulle gå i mitt län".

En annan, ofta påtalad egendomlighet i det svenska vägnätet är

överstandarden för vissa Norrlandsvägar. Under tidernas lopp har

man byggt goda vägar (i stället för exempelvis pyramider) för

att hålla sysselsättningen uppe och skapa multiplikatoreffekter
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i "depressed areas" i Sverige liksom i andra länder med Keynesi-

ansk inriktning på den ekonomiska politiken.

Man kan då fråga sig, om det inte är mycket vanskligt i vägvä-

sendet att troget följa ledstjärnan samhällsekonomisk effektivi-

tet? Flera komplikationer existerar förvisso, men både i klas-

- sisk teori och i praktikem finns bärkraftiga principer för hur

man i den ekonomiska politiken kan hantera uppkommande målkon-

flikter. Det kan ge ett visst perspektiv på studiens huvudfråga,

att kort erinra om dessa problem och principer, och ge vägväsen-

det dess rätta plats i en bredare bild av verksamheten i den

offentliga sektorn. Den diskussionen följer nu omedelbart i

kapitel 10.
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10 DEN OFFENTLIGA SEKTORNS HUVUDUPPGIFTER

Enligt klassisk ekonomisk teori för den offentliga sektorn (Se

t ex R A Murgrave: "The theory of public finance" 1959) kan man

inordna den totala verksamheten i tre avdelningar med var sin

huvuduppgift:

=- att stabilisera samhällsekonomin 

- att åstadkomma en (enligt majoritetens åsikt) rättvis in-

komst- och/eller välfärdsfördelning

- att se till att resursallokeringen är effektiv

För att verksamheten i dagens offentliga sektor skall vara fullt

förståelig bör man nog också lägga en fjärde huvuduppgift till

de tre klassiska:

- att skapa regional balans

I modern tid har allokeringsuppgiften, från att ursprungligen ha

varit begränsad till att (a) tillhandahålla olika "public goods"

i optimala kvantiteter och (b) övervaka att den privata sektorns

marknader fungerar väl, blivit mer ambitiös, genom att staten

aktivt söker befrämja den ekonomiska tillväxten. Ytterligare en

deluppgift inom allokeringsavdelningen är alltså (c) att bidra

till att produktiviteten höjs på sikt genom satsning på högre

utbildning, forskning m m.

Man kan pröva relevansen i denna elementära uppdelning av det

offentligas uppgifter genom att som i tabell 8 placera in de

viktigaste statliga organen i de fyra avdelningarna. Det bör

också påpekas att den rent geografiska dimensionen är ett rele-

vant komplement till de fyra avdelningarna när det gäller att

greppa den offentliga sektorns struktur: Landsting och kommuner

skall dock inte uppfattas som fyllande några ytterligare funk-

tioner, utan ansvaret för olika deluppgifter (inom i första hand

allokeringsavdelningen), som är lokalt eller regionalt avgräns-

bara, är delegerat till kommuner och landsting.
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10.1 Ansvarsfördelningen mellan "avdelningarna" enligt

klassisk "public finance" teori

Idealet är att varje avdelning skall kunna sköta sina uppgifter

oberoende av de andra. Organisationen sätts på prov, när de fyra

avdelningarnas revir tycks överlappa varandra.

Väghållning är naturligtvis en uppgift för allokeringsavdelning-

en. Normalt bör väginvesteringar företas av rena resursalloke-

ringsskäl. Investeringskriteriet bör vara att den totala trafik-

nyttan uppväger investeringskostnaden. I de andra avdelningarna

kan väginvesteringar också komma upp på agendan. Det finns många

exempel på att särskilda medel anslås för vägbyggnad i en kon-

junktursvacka, som ett led i de stabiliseringspolitiska strävan-

dena att bevara full sysselsättning. Vissa väginvesteringar görs

främst av hänsyn till välfärdsfördelningen - varje del av riket

skall ha sin beskärda del av kakan, också när det gäller trans-

portinfrastruktur. I den regionalpolitiska avdelningen, som för-

söker förhindra avfolkning och utarmning av vissa bygder, är nya

och/eller förbättrade vägar en medicin som ofta ordineras - både

lokala/regionala vägar, som minskar tidsavstånden inom bygden,

och interregionala vägar. Man vet visserligen inte med säkerhet

om väginvesteringar har några mer avsevärda positiva effekter på

den regionala balansen, men många politiker och planerare tycks

i alla fall tro det.

En första notering man kan göra är, hur krävande det vore att i

en samhällsekonomisk kalkylmodell (CBA) för väginvesteringar

inkorporera alla dessa hänsyn eller mål. Om man har den lovvärda

ambitionen att basera investeringsbeslut på en formaliserad ut-

värderingsmodell, vore vägplanering en närmast omöjlig uppgift,

ifall man i investeringskalkylerna skulle behöva väga in hänsyn

till sysselsättningen, interregional migration och välfärdsför-

delningen förutom de direkta trafikekonomiska effekterna.
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En nyttig huvudregel som klassisk teori tillhandahåller, och som

hjälper åtminstone en bit på väg, är följande: Resursalloke-

rings- och inkomstfördelningsmålen bör uppfyllas med separata

medel: Beskattning bör göras så neutral som möjligt vad gäller

resursallokeringen och understöd till behövande bör få formen av

direkta inkomstbidrag snarare än prisrabatter. Prissättningen av

privata såväl som kollektiva varor och tjänster blir effektivast

om renodlade resursallokeringshänsyn får bli styrande.

När det gäller den synbara målkonflikten mellan de stabilise-

ringspolitiska och allokeringspolitiska målen, är en skiktning

av perspektivet efter klassiskt mönster i ett mikroekonomiskt

och ett makroekonomiskt synsätt en förutsättning för en lösning.

Den ursprungliga idén med det makroekonomiska synsättet var att,

vissa uppgifter för det allmänna kan inte klaras av, utan att

hela det ekonomiska systemet greppas. Det innebär att viss

ekonomisk politik måste baseras på makroekonomiska modeller, som

är av en helt annan (aggregerad) karaktär än de mikroekonomiska

modeller, som i allokeringsavdelningen tillämpad CBA är grundad

på.

I ett makroekonomiskt perspektiv är det helt naturligt att fram-

för allt de stabiliseringpolitiska målen må tacklas på en eller

flera nivåer över den nivå där prioriteringen av investerings-

objekt i ett visst verk görs. På objektnivån är dessa mål ej

längre föremål för avvägning, utan har transformerats till givna

förutsättningar beträffande vissa omvärldsfaktorer, budgetramar

och vikter på olika effekter. Stabiliseringspolitiken förs dels

med generella penning- och finanspolitiska medel, dels genom att

förlägga offentliga investeringar motcykliskt i konjunktur-

utvecklingen. För att undvika konflikt med allokeringsmål ploc-

kar man ut investeringsprojekt i den ordning som samhällsekono-

miska lönsamhetskalkyler ger vid handen. Inom resursallokerings-

avdelningen gör man upp prioriteringsordningen; det är endast

tidsförläggningen som man bestämmer inom stabiliseringsavdel-

ningen.
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10.2 Ansvarsfördelningen inom allokeringsavdelningen

Ansvarsfördelningen mellan avdelningarna tycks även i modern tid

kunna bestämmas enligt klassisk modell utan att mer svårartade

målkonflikter skall behöva uppkomma. Det är snarare inom alloke-

ringsavdelningen som ansvarsfördelningsproblemen är att finna.

Som ett resultat av höjningen av ambitionsnivån från, om man så

vill, "statisk" resursallokeringseffektivitet till att aktivt

försöka bidra till att den ekonomiska tillväxten befrämjas, är

det bäddat för missförstånd, som bottnar i att det mikroekono-

miska och det makroekonomiska synsättet går isär, vilket i sin

tur kan härledas tillbaka till otillräckliga "micro foundations

of macro economics".

Argument i den samhälleliga välfärdsfunktionen (SV) är kvanti-

teter, dels av alla möjliga privata nyttigheter, ("private

goods"), dels av alla kollektiva tjänster ("public goods")

SV=f(Q1, e eo o o Qi e o e o Qm e e e o p Xl e e o o p onooo XD)

Q; = kvantitet av viss kollektiv nyttighet

(i=1.. .m)

X, = kvantitet av viss privat nyttighet (j=1...n)

Vi utgår från att de stabiliseringspolitiska och välfärdsförde-

lande avdelningarna fullgör sina uppgifter oberoende av resurs-

allokeringsavdelningen, vars uppgifter här diskuteras: Alla

resurser är fullt sysselsatta, skatte- och transfereringssyste-

met är givet.

Allokeringsavdelningens underavdelningar (a) och (b) enligt

tabell 8 ovan ansvarar för att de kollektiva tjänsterna produ-

ceras på ett effektivt sätt i optimala kvantiteter, respektive

övervakar att så också sker beträffande alla privata nyttigheter

(genom att förhindra monopolisering, etc).

Givet att produktionen av samtliga offentliga tjänster måste

skattefinansieras, är den övergripande frågan: Hur stora anslag
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skall ges sjukvården, skolorna, försvaret, vägarna, etc. Följd-

frågan är sedan hur man skall prioritera inom ramen för det

totala anslaget till varje sektor.

Även före ambitionshöjningen i allokeringsavdelningen motsvaran=-

de syftemålet för underavdelning (c) var dess uppgift formida-

bel: Hur skall man utan hjälp av marknadssystemet finna de

optimala kvantiteterna Q;*, ... Q;*, ... Q,"? Framväxten av CBA

under _1930-, 1940- och 1950-talen, då den offentliga sektorn i

kapitalistiska ekonomier ökade kraftigt, kan ses som det mest

seriösa försöket att tackla denna fråga. I CBA är det bokstaven

B som bör framhållas: Mer eller mindre framgångsrika tekniker

att mäta nyttan av skattefinansierade tjänster är kärnan i CBA.

Väginvesteringar har över hela världen blivit det främsta till-

lämpningsområdet för CBA, just därför att det visade sig möjligt

att finna en både teoretiskt tillfredsställande och praktiskt

tillämpbar proxy för nyttan av vägtjänster. I nästa kapitel (11)

skall detta närmare utvecklas utan sneglande på den höga ambi-

tionen i underavdelningen (c) . I kapitel 12 är det dags att

diskutera vägpolitik som ett medel i de tillväxtbefrämjande

strävandena i den underavdelningen.
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11 DEN MIKRO- OCH VÄLFÄRDSEKONOMISKA GRUNDEN FÖR ALLO-

KERINGSPOLITIKEN VISAVI VÄGSEKTORN

Rent formellt är det enkelt att ange målet för allokeringsav-

delningens underavdelning (a) när det gäller väghållning: Defi-

niera vägtjänsterna i systemet, _l ... j ... n. Nyttan liksom

kostnaden för var och en är funktioner av kvantiteten Q; och en

rad kvalitetsaspekter q;; ... q;,. Det gäller att maximera nu-

värdet av den totala skillnaden mellan nyttor och kostnader med

avseende på samtliga kvantiteter och kvaliteter.

Den mikroekonomiska ansatsen till att hantera detta maximerings-

problem är s k allmän jämviktsanalys. Utbud och efterfrågan på

alla marknader i hela ekonomin definieras som funktioner, där

pris bestämmer kvantitet. Även alla offentliga tjänster inklu-

sive vägtjänster skall i princip vara med, även om noll-priser

är åsatta tjänsterna. Genom den allmänna jämviktsanalysen är det

teoretiskt möjligt att bestämma vad som händer i ekonomin, när

ett initialt jämviktsläge bryts av exempelvis en vägförbättring.

Effekterna kommer att kunna spridas till ett otal marknader i

ekonomin, på grund av att, i princip, "allting beror på allting

annat " .

För praktisk CBA av en väginvestering gäller det sedan att kunna

sortera ut de välfärdsekonomiskt relevanta effekterna, vilka

lyckligtvis normalt är en liten delmängd av de totala effekterna

på alla berörda marknader. Under följande förutsättningar, som i

många fall kan antas vara approximativt gällande i det svenska

landsvägsnätet, blir det mycket enkelt:

- priset på vägtjänster motsvarar den prisrelevanta kost-

naden (= marginella externa kostnader)

- priserna på andra berörda marknader motsvarar marginal-

kostnaderna

- priserna på transporttjänster (inklusive vägtjänster) som

är substitut eller komplement till den förbättrade väg-

länken är desamma före och efter investeringen

Ökningen av summan av konsumentöverskottet och producentöver-

skottet enbart för just den vägtjänst som förbättrats, utgör den
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totala nettonyttan av vägförbättringen. Även om någon eller någ-

ra av dessa förutsättningar inte gäller, är det oftast fullt

möjligt att relativt enkelt göra den nödvändiga systemutvidg-

ningen.

Objektanalys är (eller borde vara) den praktiska metoden att 

kalkylera nettonyttan av olika tänkbara vägförbättringar. För

att bättre förstå steget från CBA till objektanalys är det till

god hjälp att se närmare på väginvesteringarnas karaktär.

11.1 Väghållning är att upprätthålla och/eller förbättra

kvaliteten på vägtjänster - kapaciteten är av under-

ordnad betydelse utanför tätort

Om vägunderhåll kan sägas syfta till att upprätthålla kvaliteten

på vägtjänsterna, syftar alltså väginvesteringar till att

successivt förbättra kvaliteten på vägtjänsterna, snarare än

till att öka kapaciteten, som är alldeles tillräcklig med undan-

tag för ett fåtal trafikleder i tätort. Vägplaneringens och kon-

sekvensanalysens grundproblem är följaktligen dessa tre:

(1) Hur skall man mäta kvalitet?

(2) Hur påverkar olika vägåtgärder vägtjänsternas kvalitet?

(3) Hur skall kvalitetsförändringar värderas?

Den nuvarande objektanalysen är följdriktigt inriktad på att ge

bästa möjliga svar på dessa frågor, och kombinera samman den

totala kunskapsmassan till ett hanterligt beslutsunderlag för

väginvesteringar och vägunderhåll.

Med hänvisning till figur 3 i kapitel 2 gäller alltså att man

genom väginvesteringar höjer den låga vänstra stapeln, och där-

med åstadkommes större eller mindre sänkningar av samtliga av de

höga staplarna. Om trafiken vore konstant skulle god väghållning

leda till att de totala samhällsekonomiska kostnaderna succes-

sivt faller. Trafikökningen uppväger dock detta, men trafikant-
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kostnaden per fordonskilometer torde sakta men säkert minska i

takt med att vägnätet förbättras.

Ett annat motiv för väginvesteringar, som säkert kommer att öka

i betydelse framöver, är att undvika störningar på omgivande

bebyggelse. Det kan delvis utläsas i tabell 9 nedan.

Tabell 9 Nyttoeffekter av väginvesteringar enligt fördelnings-

planen 1984-93 i monetära termer: Första årets nytta

i 1984 års prisnivå

 

 

 

 

 

 

 

Monetära STATL . STATSKOM.

Effekter Milj. kr Milj. kr

Framkomlighet 418 275

-1 -1

Trafiksäkerhet 307 192

=2 9

Fordonskostnad 124 129

-38 -1 4

Barriäreffekt 54 45

-0 -0

Buller 24 33

-=0 ,; 05 -=0 ; 06

ANTAL OBJEKT 761 358
 

Under tioårsperioden 1984-93 skulle enligt fördelningsplanen 761

objekt genomföras. I tabellen har första årets nytta av fem slag

summerats för samtliga objekt - restidsvinster, olyckskostnads-

minskning, fordonskostnadsminskning, minskade barriäreffekter

och minskade bullerkostnader. Vissa objekt innebär försämringar

i något av dessa avseenden. De har summerats separat och angi-

vits som minusposter. Som synes är det egentligen endast for-

donskostnaderna som i vissa fall kan mer påtagligt förhöjas

genom väginvesteringar. Ett typiskt sådant fall kan vara en

kringfart, dvs en omväg i kilometer räknat, som medger högre

hastighet med högre bränsleförbrukning per fordonskilometer.
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Att det är kvalitetshöjning snarare än kapacitetsutvidgning, som

ger nytta, tar sig uttryck i att restidsvinsterna nästan helt

och hållet uppstår genom vägförkortning och/eller standardhöj-

ning ifråga om linjeföring etc., och alltså inte genom att tra-

fikträngsel byggs bort. Man bör snarare tala om att åkkomforten

ökar än att trafikträngseln minskar, när vägrenen breddas eller

två filer i vardera riktningen anlägges, så att omkörningarna

blir enklare och man kommer närmare tillståndet "fri fart".

Det är uppenbart att, å ena sidan, sambanden mellan vägarnas

egenskaper (standard) och framkomlighet, trafiksäkerhet och

bränsleförbrukning, däckslitage, etc, och å andra sidan å-pri-

serna för restid och riskförändringar är helt avgörande för be-

räkningen av nyttan av väginvesteringar och -underhåll.

11.1.1 Separat deleffektvärdering snarare än helhet

rin

Strängt taget är CBA-filosofin att de värderingar av höjd väg-

standard, som just de trafikanter har, vilka utnyttjar den

ifrågavarande förbättrade väglänken, är de enda kalkylrelevanta.

Helst borde man mäta betalningsviljan för vägförbättringen som

helhet. Objektanalysen gör ett viktigt avsteg från denna princip

genom att anta att betalningsviljan i allmänhet för deleffekter

som tidsvinster, riskminskning och andra trafikanteffekter i

form av genomsnittliga å-priser kan approximera betalningsviljan

för den specifika kvalitetsförbättring, som en viss väginveste-

ring medför, bara man kan förutsäga effekterna i fysiska termer.

Det vore alltför krävande att skaffa den nödvändiga efterfråge-

informationen i varje särskilt fall. Det typiska investerings-

objektet är relativt litet: Under 1980-talet gällde att första

årets nytta var i genomsnitt endast drygt 1 miljon kr, medan

investeringskostnaden per objekt var omkring 10 miljoner kr

(vilket ger en hygglig avkastning) .
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11. 1.2 Nygenererad trafik tar man lätt på

Bland staplarna i figur 3 lyser nyttan av nygenererad trafik med

sin frånvaro. Från resonemanget i kapitel 4 kan man dra slutsat-

sen att elasticiteten för resefterfrågan med avseende på den

generaliserade kostnaden för en viss väglänk är av storleks-

ordningen 2/3 i absoluta tal. Eftersom en viss väglänk utgör en

kortare bit av en typisk resa, och GC-minskningen av en vägför-

bättring sällan överstiger 10 %, kan man dra slutsatsen att

effekten på totalresandet är mycket svag, så svag att det i

allmänhet är helt i sin ordning att basera trafikberäkningen på

en "fix" transportefterfrågematris. Uppenbara undantag från den

regeln finns, som t ex när den första bron över ett sund eller

en fjord byggs, men nygenererad trafik kan inte desto mindre

uppfattas som en bisak för väginvesteringsplanering på kort och

medellång sikt i Sverige. Det är inte så att det är särskilt

svårt att värdera nygenererad trafik: Tumregeln att värdet per

trafikenhet är lika med halva kostnadsbesparingen per enhet av

befintlig trafik duger gott. Att man vid CBA av väginvesteringar

i praktiken - Vägverkets objektanalys är ett exempel bland många

- tenderar att bortse från nygenererad trafik, beror uteslutande

på att den dels är svår att förutsäga, dels troligen är mycket

liten i de allra flesta fall. Detta är otvetydigt, när man be-

traktar enstaka vägobjekt. En ofta framförd tanke är att, om man

betraktar flera objekt på en gång, så kan detta förhållande bli

annorlunda: "Helheten kan skilja sig från summan av delarna".

Den tankegången följer vi upp i del IV.

11.2 Motiv för investeringar i transportinfrastruktur i

olika utvecklingsskeden

Vad är alltså nyttan av väginvesteringar?

Trots att CBA har tillämpats i vägväsendet i Sverige och utom-

lands i 25 år, är det fortfarande svårt för många vägplanerare

att acceptera, att Vägverkets objektanalys ger ett uttömmande

svar. Svårigheten bottnar nog i att det ekonomiska synsättet i
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viktiga avseenden starkt skiljer sig från traditionell vägplane-

ringsfilosofi.

Vägar har byggts i årtusenden före tillkomsten av CBA - säkerli-

gen med gott resultat i flera av historiens skeden, kan till-

läggas. När nationalekonomiska pionjärer som Adam Smith och

Alfred Marshall behandlade vägar och transportsystem framhölls

osökt anläggandet av vägar, kanaler, hamnar, osv som en kataly-

sator till ekonomisk utveckling. Investeringar i transportinfra-

struktur var både bokstavligen och bildligt banbrytande genom

att outnyttjade naturtillgångar gjordes tillgängliga, och genom

att nya marknader öppnades som möjliggjorde stordrift och spe-

cialisering.

Den stora vägbyggnadsepoken i Sverige har dock infallit under

efterkrigstiden under bilismens genombrottsår. Under 1960-talet

infördes CBA på Vägverket, som successivt utvecklats till den

nuvarande _objektanalysen. I objektanalysen är några "utveck-

lingskatalytiska" effekter av väginvesteringar inte inkluderade.

Frågan är, om detta är en brist? Jag tror, att om de stora

pionjärerna hade levat idag, hade de nog inte skilt sig från

majoriteten av dagens ekonomer vad gäller synen på väginves-

teringar. Också Marshall och Smith hade nog främst tagit fasta

på de direkta effekterna för den existerande trafiken. Det är

inte tänkesättet hos ekonomer, som har ändrats, utan vägnätets

omfattning och kvalitet. Nyttan av väginvesteringar har ändrat

karaktär under vägnätets utbyggnad.

En schematisk illustration av detta kan ges med utgångspunkt

från diagrammet i figur 6, där en hypotetisk efterfrågan för

vägtransporter är angiven, d v s ett samband mellan trafikvolym

i en viss relation och den genomsnittliga trafikantkostnaden.

För resonemangets skull antas att efterfrågan varit densamma

under en lång period. Vi kan först erinra om att ytan under

efterfrågekurvan är för varje given trafikvolym ett ungefärligt

mått på den ackumulerade betalningsviljan för den åstadkomna

framkomligheten, d v s trafiknyttan enligt CBA-filosofin. Efter-

frågekurvan har ritats så att den asymptotiskt närmar sig verti-
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kalaxeln i diagrammet, snarare än utgår från densamma vid en

viss (måttlig) nivå för trafikantkostnaden, för att uppmärksamma

att i de flesta relationer finns vissa resor och/eller gods-

transporter som av olika skäl är synnerligen värdefulla.
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Figur 6 Konsumentöverskott av väginvesteringar i två extrem-
fall - (1) första farbara vägen och (2) uppgradering
till motorväg

När man banade helt ny väg i relationen ifråga, vilket i slutet

av 1800-talet kunde innebära att en tidigare gång/ridstig gjor-

des farbar för hästdragna ekipage, kan man således föreställa

sig att mycket betydande nyttoeffekter uppstod trots att tra-

fikantkostnaderna (C; i fig. 6) med dagens mått fortfarande var

mycket höga, och trots att, som följd därav, trafikvolymen (Q;)

var låg. Nettonyttan av den första vägen är i diagrammet repre-

senterad av ytan A9j;+BÖ;. Eftersom ytterst lite trafik (09)

förekom före vägens tillkomst, härrör nästan hela nyttan från

s k nygenererad trafik.

Vägen ifråga har sedan under innevarande sekel successivt upp-

rustats, och vi kan exempelvis anta, att den senaste investe-

ringen har inneburit en uppgradering till motorväg. Detta har

sänkt den genomsnittliga trafikantkostnaden från C, till C;.
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Nettonyttan av den investeringen är utmärkt av ytan A,;+B;;, den

på bredden utdragna, streckade ytan. Kostnadsbesparingarna för

den ursprungliga trafiken Q>(C>-C;), ytan A;, kommer ganska

nära den totala nettonyttan därav. Den underskattar nettonyttan

med några procent - i figuren liksom i de flesta verkliga fall i

dagens bilsamhälle, där det finns vägförbindelser - ofta mycket

goda sådana - i nästan alla upptänkliga relationer. Vi kan er-

I inra oss att i kapitel 4 drogs slutsatsen att trafikarbetets

GC-elasticitet torde, genomsnittligt sett, ligga nära -2/3. En

sänkning av GC för resor och godstransporter med 10 % torde vara

en representativ övre gräns för vad som kan uppnås med även

mycket omfattande väginvesteringar. Motsvarande nytta för ny-

genererad trafik utgör i sådana fall högst 5 % av kostnadsbespa-

ringen för befintlig trafik.

Slutsatsen av ovanstående modellresonemang är alltså att, under

uppbyggnaden av vägnätet, nyttan av väginvesteringar successivt

ändrar karaktär från utvecklingskatalys till kostnadsbesparingar

för existerande trafik. Planeringsmodellen bör då också ha olika

karaktär under olika stadier av vägutbyggnaden. Vägverkets ob-

jektanalys är tidsenlig bl a genom dess fokusering på trafik-

ekonomiska vinster; objektanalysen skulle inte vara passande för

att planera uppbyggandet av transportinfrastrukturen i exempel-

vis Nya Guinea.

11.3 Konsekvensanalys av genomfartsleder och konsekvens-

analys av tillfartsvägar har helt olika karaktär

Känslan att vägar är en slags utvecklingskatalysator tycks dock

vara stark ännu i modern tid i Sverige. Den blir kanske mer för-

ståelig och mindre i konflikt med den grundtanke, som drivs här,

om man framhåller den i det föregående utnyttjade distinktionen

mellan "genomfartsleder" och "tillfartsvägar".

Huvudtesen är att investeringar i genomfartsleder sänker trafi-

kantkostnaderna marginellt för många, medan en tillfartsväg eli-

minerar absolut otillgänglighet för några få. I ett modernt sam-
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hälle med ett utbyggt vägnät är det som regel endast tillfarts-

vägarna som kan göra artskillnad vad gäller tillgänglighet, dvs

åstadkomma en förändring från total otillgänglighet till möjlig-

het att med vägfordon nå ända fram. Exempelvis en strandremsa,

som saknar varje tillstymmelse till tillfartsväg är fullständigt

otillgänglig för bilar, även om den bara ligger några hundra

meter från en motorväg av högsta standard. Utbyggnad av motor-

vägsnätet, eller andra genomfartsleder av lägre standard ändrar

inte tillgängligheten kvalitativt, utan ger nytta först och

främst i form av minskad restid o d för befintlig "genomfarts-

trafik". Indirekt kan tillgängligheten påverkas genom att (ännu

ej existerande) tillfarter till potentiella exploateringsområden

förkortas, vilket skulle kunna bli en utlösande faktor för fak-

tisk exploatering.

11.3.1 Objektanalys passar för gqgenomfartsleder medan till-

fartsvägar bör analyseras som en del i ett helt ex-

ploateringsprojekt 

Objektanalysen som är starkt fokuserad på kostnadsbesparingar

för existerande trafik passar endast för "genomfart ".

(Det är också i stort sett det vägnätet, som Vägverket är väg-

hållare för, vad gäller de interurbana delarna, och kommunerna

väghållare för, vad gäller de intraurbana delarna). Vid konse-

kvensbeskrivning för tillskapandet av tillfartsvägar finns i

typfallet ingen existerande trafik att utgå ifrån. Att försöka

beräkna nyttan av nygenererad trafik på samma sätt, som man gör

vid CBA av genomfarter, vore vidare ganska bakvänt. Finns ingen

tillfart är exploatering inte möjlig. Om det kommer att gå ett,

tio eller hundra fordon per dygn på tillfartsvägen ifråga gör

ingen egentlig skillnad för dess oundgänglighet. Poängen är att

investeringskalkylen inte skall utgå ifrån tillfartsvägens nytta

och kostnader, som normalt utgör en liten bråkdel utav den

totala exploateringskostnaden, utan från huvudobjektet, som kan

vara ett antal bostadsfastigheter, en industrianläggning, en

stormarknad, eller något dylikt. Tillfartsvägen ifråga skall

naturligtvis inkluderas i den totala anläggningskostnaden, som
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en liten men nödvändig komponent i hela projektet. Att försöka

tilldela tillfarten en viss del av projektets totala intäkter

eller nytta, vore både utsiktslöst och onödigt.

11.3.2 Är _exploateringseffekter relevanta för objektanaly-

ser?

En mer intrikat fråga i sammanhanget är, om väghållaren för en

viss planerad genomfartsled skall ta hänsyn till att vissa för

fäfot liggande områden i närheten därav kan komma att exploa-

teras för olika ändamål, om genomfartsleden blir av? Och i så

fall, hur skall hänsyn tas? En nödvändig, självklar förutsätt-

ning för exploatering är, som sagt, att lämpliga tillfartsvägar

också tillskapas - lämpligen på exploatörens initiativ.

Två fall kan särskiljas: I fall 1 är det ett specifikt område,

som man tänker exploatera, exempelvis ängsmark vid en viss sjö,

som är passande för att bygga ett antal bostadshus på. I fall 2

är det själva den planerade genomfartsleden - "motorvägen" kan

vi kalla den - som bestämmer var exploateringsområdet kommer att

ligga, exempelvis inom ett område 100-500 m på ömse sidor om

motorvägen, oavsett var den exakt lokaliseras.

I fall 1 är ett rimligt hänsynstagande till "exploateringseffek-

ten" att som en kostnadsbesparing inkludera det förhållandet att

tillfartsvägarna till exploateringsområdet ifråga blir kortare

och därför billigare att anlägga jämfört med ett läge där motor-

vägen inte byggs, samt att trafikarbetet på tillfartsvägarna

blir motsvarande mindre. En närliggande, men ologisk invändning

kan vara: Tänk om inte exploateringen kommer till stånd utan

motorväg! Då gör man väl en stor samhällsekonomisk förlust? Sva-

ret på den invändningen är att, om exploateringen skulle komma

till stånd även utan motorväg ger den ovan angivna kostnadsbe-

sparingen det korrekta värdet på "exploateringseffekten" (från

väghållarens synpunkt). Men om exploateringen står och faller

med motorvägens tillkomst, är det värdet en överskattning. Nyt-

tan av exploateringsprojektet är då tydligen inte större än att
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.en längre tillfartsväg (än vad som skulle behövas om motorvägen

byggdes) gör den totala nettonyttan negativ.

I fall 2 är det ju inte fråga om att tillfartsvägarna förkortas.

Då bör som grundhypotes exploateringseffekten sättas = 0. Den

nygenererade trafiken bör på gängse sätt värderas till halva

kostnadsbesparingen för den existerande trafiken. Oavsett om det

är bostäder eller arbetsplatser eller bådadera, som kommer att

lokaliseras till områden i anslutning till den nya motorvägen,

bör man resonera på samma sätt: Behovet att bo någonstans, d v s

efterfrågan på bostäder kommer inte att öka totalt sett därför

att en viss motorväg anlägges. Samma antal bostäder kan antas

bli byggda med och utan motorväg, men lokaliserade på mer eller

mindre skiljaktigt sätt. Detsamma torde gälla efterfrågan på

industrianläggningar, kontor o d. För de företag som har behov

av att utöka sin produktionskapacitet, torde en viss motorvägs

tillkomst endast i sällsynta undantagsfall vara den utlösande

faktorn för en nyetablering. Totalkostnaderna för nya produk-

tionsanläggningar är normalt flera tiopotenser högre än den

eventuella skillnad i transportkostnad, som motorvägens till-

komst skulle göra för de företag som planerar nyetableringar.

Att själva lokaliseringen av nyetableringarna kan påverkas på-

tagligt av en ny motorväg, är en helt annan sak.

11 .3.3 "Vifta hunden med svansen"

Om man i stadsplaneringen önskar påverka bebyggelseutvecklingen

i en viss riktning - man önskar exempelvis att Södertörn skall

bebyggas snarare än att Stockholms expansion sker ensidigt norr-

ut - är det ofta möjligt att göra det genom styrning av utbygg-

naden av vägar och spår. Detta är dock en helt annan sak än att

beräkna nyttan av investeringar i transportinfrastrukturen.

Problemet för vägplaneraren/konsekvensanalytikern är att det

torde vara en hopplös uppgift att försöka beräkna transport-

kostnadsbesparingen för personresor och godstransporter, som ge-

nereras/attraheras från/till nyexploaterade områden längs en
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motorväg, när man inte har den blekaste aning om var i trans-

portsystemet dessa transportbehov skulle ha tillfredställts i

frånvaro av motorvägen. I den situationen är tumregeln att vär-

det av nygenererad trafik är hälften av kostnadsbesparingen för

befintlig trafik så god som någon. Det väsentliga är att inte

vara inbilsk och tro att man kan "vifta hunden med svansen". Att

exempelvis tro, att en motorväg förbi Kista norr om Stockholm

lett till en stor expansion av den svenska dataindustrin, är ett

prov på sådan inbilskhet.
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12 KAN ETT MAKROPERSPEKTIV TILLFÖRA ALLOKERINGSPOLITIKEN

VISAVI TRANSPORTSEKTORN NÅGONTING?

Allokeringsavdelningens underavdelning (c) har ambitionen att

befrämja tillväxten i hela ekonomin. (Se tabell 8 i kapitel 10).

En paradigmkonflikt är latent, eftersom en rent makroekonomisk

paradigm kanske är mest naturlig för dessa strävanden. Hur det

bäst bör gå till rent allmänt, att främja den ekonomiska till-

växten är ingalunda okontroversiellt att döma av den ekonomisk-

politiska debatten. Renläriga "nyliberaler" kan i Hayeks anda

(se t ex Nobelföreläsningen "The pretence of Knowledge") hävda

att den ekonomiska tillväxten är mest betjänt av att staten

lägger sig i näringslivets dispositioner så lite som möjligt:

Politiker och byråkrater skall inte inbilla sig att de behärskar

de krafter som skapar ökat välstånd, eller känner "formeln" för

snabb ekonomisk tillväxt.

Att det allmänna måste sörja för produktionen av genuina "public

goods" som försvaret och rättsväsendet är okontroversiellt.

Transportinfrastrukturen hör med viss tvekan till denna kategori

också i nyliberalernas idévärld, men som påpekades i del II, är

ett rent företagsekonomiskt drivande av vägsystemet ingalunda en

främmande tanke. (Jfr Roth 1967). I ett sådant perspektiv fram-

står en makroekonomiskt orienterad, interventionistisk vägplane-

ringsfilosofi som inadekvat.

Under de planeringsgladare 1940-, 1950- och 1960-talen har dock

en dynamisk makroekonomisk teoribildning skett (som komplement

till den Keynesianska), som just går ut på att finna orsakerna

till ekonomisk utveckling och produktivitetsökning. I den teori-

bildningen kan man särskilja teori för ekonomisk utveckling, med

siktet framför allt inriktat på u-ländernas problem, och teori

för ekonomisk tillväxt anpassad för mer eller mindre mogna in-

dustriländer. I det senare fallet fäster man uppmärksamheten på

produktivitetens utveckling i framför allt tillverkningsindust-

rin, vilken normalt är den viktigaste faktorn för den totala

tillväxten i ekonomin. Man har inte oväntat funnit att arbets-

produktiviteten ökar, dels genom att kapitalstocken ökar (snab-
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bare än antalet arbetare), dels genom att ny teknik introduce-

ras. En fråga i sammanhanget, som varit föremål för många stu-

dier, är i vilken utsträckning ny teknik verkar direkt på pro-

duktiviteten _("disembodied"), respektive verkar via kapital-

stockens utvidgning/förnyelse ("embodied technical progress") .

Att bedriva tillväxtbefrämjande makroekonomisk politik har tra-

ditionellt först och främst inneburit att de privata investe-

ringarna uppmuntras. I andra hand, men i växande utsträckning,

är politiken inriktad på att stimulera den tekniska utveck-

lingen. (För en översiktlig sammanfattning av teori och empirik,

se Elsässer 1987). Forskning och Utveckling (FoU) är det man då

tänker på först, dels sådan FoU som företagen bedriver i egen

regi, dels statligt finansierad FoU vid universitet, högskolor,

etc. Den stora frågan har förstås varit hur mycket staten bör

satsa på FoU, respektive, hur mycket man bör satsa på högre ut-

bildning, i synnerhet teknisk högre utbildning.

Varför begränsa sig till dessa satsningsområden, kan man dock

fråga sig. Det förefaller ju troligt att, om arbetskraftens ut-

bildningsnivå höjs, det har en gynnsam effekt på produktivite-

ten. Men hälsotillståndet hos människorna torde vara minst lika

viktigt. Man har länge talat om att den samhälleliga "infra-

strukturen" är en mycket viktig förutsättning för att den pri-

vata sektorn skall blomstra. I underutvecklade länder är det

ofta denna infrastruktur, som är bristfällig och hämmar den eko-

nomiska utvecklingen.

12.1 Teoretisk diskussion

Låt oss formalisera resonemanget med en aggregerad produktions-

funktion av följande slag (Jfr t ex Peterson: "Lagging infra-

structure investments: what do they mean?" Paper prepared for

ERU Conference, Stockholm, November 16-17, 1989) .

Ye = A * f(le; K, Gi) (la)

där
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Y, = aggregerad produktion i privata sektorn

A, = Hicks-neutral produktivitetsfaktor

L, = total arbetsvolym i privata sektorn

K, = total kapitalstock i privata sektorn

G, = viss del av kapitalstocken i offentliga sektorn

En dylik formulering är anpassad för empiriska tvärsnittsstudi- 

er. Index t kan då beteckna olika regioner i ett visst land,

eller olika länder i en internationell jämförande studie.

Vill man studera utvecklingen i ett visst land på basis av tids-

serier, är en tillväxtform mer passande. Då betecknar förstås t

kronologisk tid. En Cobb-Douglas specificering av produktions-

funktionen leder efter differentiering till följande uttryck:

Y = & + öl + Bk + Age, (16)

där

Y+ = årlig tillväxt av produktionen i privata sektorn

a, = årlig tillväxt av produktiviteten

lé = årlig tillväxt av arbetsvolymen

Ke = årlig tillväxt av den privata kapitalstocken

[e = årlig tillväxt av (viss del av) den offentliga

kapitalstocken

%, B, X = elasticiteter för produktionen med avseende på ar-

bet skraftsinsatsen, privat, respektive offentlig

kapitalinsats

I vissa formuleringar inkluderas hela den icke-militära offent-

liga kapitalstocken som argument i produktionsfunktionen, i and-

ra begränsar man sig till "infrastruktur", som dock kan definie-

ras så vitt att den omfattar en mycket stor del därav.

Med ovanstående exempel vill jag först peka på skillnaden i de-

taljeringsgrad mellan den typiska makroekonomiska ansats, som är

naturlig i underavdelning (c), och de mikroekonomiska ansatser
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som är gängse i underavdelningarna (a) och (b) i allokerings-

avdelningen. Det torde vara uppenbart att en makroansats på sin

höjd duger till att belysa frågor, som hur stora de totala

offentliga investeringarna bör vara, e d, medan frågor om vilka

investeringar som bör väljas bland ett större antal, som kon-

kurrerar om ett givet totalanslag, för att inte tala om frågor

om utformningen av varje individuellt investeringsobjekt, måste

tacklas med en mikroekonomisk ansats typ CBA.

Den principiella knäckfrågan är dock, huruvida makroansatsen

fångar upp någon eller några effekter av investeringar, som går

förlorade vid separata, partialanalytiska investeringskalkyler?

Den frågan kan diskuteras med utgångspunkt från den aggregerade

produktionsfunktionen ovan. Det är då lämpligt att till att

börja med tänka bort det offentliga investeringsargumentet, och

med hänvisning till den "dynamiska" formuleringen (lb) åter

erinra om att en viktig fråga för ekonomisk tillväxtteori och

-empirik varit att klarlägga, om produktivitetsökningen a, är en

rent exogen faktor från ekonomisk-politisk synpunkt, eller om

det är möjligt att påverka den. Första delfrågan i det fråge-

komplexet är, om ny teknik kan anammas direkt, eller om ny

teknik inte kan nyttiggöras utan att nya investeringar görs i

näringslivet? På mikroplanet är det väl närmast en självklarhet,

att ett visst företag inte gärna kan tillgodogöra sig elektroni-

kens landvinningar vad gäller databehandling utan att investera

i datorer. Makroekonomiska studier tyder dock, som sagt, på att

produktivitetshöjande innovationer kan vara av bägge slagen: a,

tycks delvis vara helt autonomt bestämt (åtminstone i förhållan-

de till k.), och delvis betingat av kapitalstockens utbyggnad.

Redan denna slutsats kan ha långtgående implikationer för under-

avdelning (c) i allokeringsavdelningen. Den kan ju tolkas på så

sätt, att den privata investeringsvolymen blir för liten, om

endast den privata räntabiliteten bestämmer dess omfattning.

Teknikspridningen har karaktären av extern effekt, och om man

kan visa att a, är positivt relaterad till kapitalstockens till-

växt k,, finns ett motiv för staten att ge incitament till in-

vesteringar utöver det som marknaden ger.
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Att inkludera (viss del av) den offentliga kapitalstocken i den

aggregerade industriproduktionsfunktionen (la) är ingen själv-

klarhet. Argumentet G, (respektive g,) hör ju rätteligen hemma,

först och främst i produktionsfunktionen för offentliga tjänster

(sjukvård, barn- och äldreomsorg etc). Vissa offentliga tjänster

har dock en sådan karaktär, att de i sin tur kan vara relevanta

argument i industriproduktionsfunktionen. Statligt finansierad

FoU och högre utbildning hör, som sagt, till den kategorin.

Dessa tjänster torde vara en viktig bestämningsfaktor för A,;

däremot tycks det irrelevant att inkludera dem som en del av G,.

Motivet för argumentet G, i (la) är ett helt annat. Helt andra

faktorer än FoU torde utgöra den delmängd av offentligt kapital

som bör ingå i G,. Transportinfrastruktur har varit den närmast

självklara huvudkandidaten i ett antal studier från senare tid.

Vägar, järnvägar, hamnar, etc är ju lika "direkta" produktions-

faktorer för den nödvändiga tillförseln av insatsvaror till

industrin och distributionen av färdiga varor till konsumenter-

na som fordonen som använder dem. Enda skillnaden är att de

förra är offentligägda och de senare (med vissa undantag som

tåg) privatägda. Antag, att G, borde begränsas till just trans-

portinfrastruktur. Då bör elasticiteten & motsvara ett slags

(grovt) genomsnitt av den avkastning på väginvesteringar, etc.

som framkommit vid individuella samhällsekonomiska kalkyler på

mikronivå. Så länge % är positivt gäller alltså att investe-

ringar i transportinfrastruktur påverkar den ekonomiska till-

växten y; en sådan utsaga innehåller dock ingen ny information

jämfört med att medelst CBA påvisa samhällsekonomisk lönsamhet

för individuella investeringsprojekt.

Den intrikata frågan är dock, om G, också är en bestämningsfak-

tor för A,? Det som talar för att så skulle kunna vara fallet,

är den närliggande analogin med privata investeringar: Om de

senare förutom direkt avkastning till investerarna ifråga, ger

upphov till teknikspridning, eller något liknande fenomen, som

höjer produktiviteten även externt, borde detsamma kunna gälla

offentliga transportinvesteringar.
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De mer seriösa försöken att empiriskt mäta en eventuell

"embodied" allmän produktivitetshöjande effekt av transport-

infrastrukturinvesteringar som gjorts, har haft en teoretisk

utgångspunkt liknande den ovanstående. I nästa avsnitt tar vi

upp några av de stora svårigheter som möter vid försök att eko-

nometriskt skatta en A-effekt av G,.

12.2 Problem vid försök att statistiskt belägga infra-

strukturinvesteringars produktivitetshöjande poten-

tial.

Enligt min åsikt är man ännu långt ifrån att ha den kunskap, som

skulle krävas för att pröva teorin. Ett antal formidabla

empiriska problem står i vägen. Ett svårt dilemma är att, å ena

sidan, infrastruktur är en salig blandning av "äpplen och

päron". Å andra sidan, om en långtgående disaggregering av den

totala offentliga kapitalstocken görs, och exempelvis vägkapa-

citet, flygplatser, järnvägar särskiljes förutom olika former av

högre utbildning, forskningsverksamhet, etc., har man i allmän-

het passerat gränsen för vad det statistiska materialet tål med

tanke på den ofta utpräglade multikollineariteten bland "förkla-

ringsvariablerna". När man vidare hävdar att ett orsakssamband

har påvisats genom korrelationsanalys, bör man också betänka den

relativa storleksordningen för de förklarande variablerna och

den förklarade variabeln. Ta t ex det totala flygplatskapitalet

i landet. Det utgör en nästan försvinnande liten del av den

totala kapitalstocken. Ganska stora variationer därav kan obser-

veras över tiden liksom i ett tvärsnitt, vilket i och för sig är

gynnsamt för regressionsanalys. Att söka förklara variationerna

i BNP, som är av en helt annan storleksordning, med variationer-

na i flygplatskapitalet eller -investeringarna är inte tillråd-

ligt (se vidare Jansson 1992) .

En jordnära bevekelsegrund för flera av de försök att ekonomet-

riskt skatta ett eventuellt samband mellan väginvesteringar och

produktiviteten i industrin (alternativt hela ekonomin), som

gjorts på sistone, är att anslagen till vägbyggande har varit
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realt sjunkande allt sedan sjuttiotalet i många industriländer.

(För en översikt, se Binder: Investments in highways: The fast

lane to productivity growth?) Man har i sektorn känt sig miss-

förstådd: Produkten vägt är inte längre uppskattad efter

förtjänst, och man vill nu försöka sälja den med nya argument.

När beställaren vill ha ett visst resultat av forskningssats-

ningarna, måste man naturligtvis vara extra skeptisk vid tolk-

ningen av statistiska analyser.

12.2 .1 Exkluderade faktorers inverkan

När man på mikronivå för ett visst företag skall uppskatta sam-

bandet mellan outputs och inputs, måste naturligtvis alla fakto-

rer som kan tänkas bidra till produktionen tas med. Annars är ju

en ofrånkomlig bias i skattningarna att några eller alla av de

inkluderade produktionsfaktorerna också tillskrives bidrag till

produktionsresultatet från korrelerade, exkluderade faktorer.

Samma sak gäller givetvis på makronivån. Om man har den höga

ambitionen att försöka förklara produktivitetens utveckling i

industrin med ett begränsat antal faktoraggregat, är det viktigt

att alla faktorer, som kan tänkas spela en roll, är med, och det

är inte lätt att sovra bland den verksamhet, som bedrivs i den

offentliga sektorn. Den naturliga hypotesen är att det mesta kan

på olika sätt ha betydelse för produktiviteten i den privata

sektorn.

För det första är det då inte alls klart att vid tidsserieanalys

endast offentliga investeringar är relevanta. Åtskilligt av vad

som brukar klassificeras som offentlig konsumtion torde vara

nyttigt för det privata näringslivet. Hälso- och sjukvård och

skolutbildning är ju två mycket stora delområden inom den

offentliga konsumtionen, vars existensberättigande till stor del

är att människorna blir mer produktiva, om de är friska och väl-

utbildade. Inom vägområdet är det uppenbart att vägunderhåll,
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som sedan länge dominerar över väginvesteringar i den totala

vägbudgeten, är en minst lika viktig input som ny vägkapacitet.

Väginvesteringarnas volym har förvisso fallit realt, bl a som

ett resultat av att en mycket betydande substitution har skett

inom väghållningen mellan investeringar och underhållsåtgärder:

Inom totalanslaget till Vägverket har förhållandet mellan inves-

terings- och driftanslaget ändrats från 2:1 till 1:3 på två de-

cennier.

För det andra, finns ingen naturlig avgränsning av "infrastruk-

tur" i meningen att, det som hänförs till infrastrukturen är

klart nyttigt för produktiviteten i näringslivet, och det som

hamnar utanför har ingen betydelse. Begreppet infrastruktur är

alldeles för luddigt för att passa in i en stringent, kvantita-

tiv analys.

12 . 2.2 Kausalitetens riktning

Orsakssambandet kan naturligtvis också lika gärna gå i motsatt

riktning till den av produktionsfunktionen antagna riktningen.

Det finns omfattande teori för vad det är som bestämmer offent-

liga utgifter, så man skulle lika gärna kunna empiriskt testa

ett omvänt samband mellan exempelvis BNP och offentliga ut-

gifter.

Att man kan konstatera att stagnationen i det totala väganslaget

och stagnationen i BNP följts åt, är förvisso inget att förvåna

sig över, åtminstone inte i Sverige, där vägarna är helt finan-

sierade över statliga och kommunala budgetar, och öronmärkning

av vägskatter inte förekommer. Stagnerande skatteintäkter har

krävt stor återhållsamhet på utgiftssidan av statsbudgeten för

att inte budgetunderskottet skulle svälla för mycket. Att väg-

anslagen i den processen behandlats med njugghet är det ingen

tvekan om.
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I USA och Japan, t ex, där "automobilskattefondsystemet" består,

är denna omvända kausalitet inte lika närliggande som här. Där

är det inte lika uppenbart att de totala skatteintäkterna be-

stämmer utgiftsvolymen, utan det är snarare den totala trafik-

volymen som via bensinskattesumman bestämmer utgiftsvolymen. Det

är ingen tillfällighet att det är amerikanska ekonomer, som

först framkastade den minst sagt djärva hypotesen, att den

trendmässiga halveringen av produktivitetstillväxten, som in-

träffat efter den första oljekrisen, i själva verket är föror-

sakad av otillräckliga investeringar i vägnätet. (Se t ex

Aschauer: Is public expenditure productive? Journal of Monetary

Economics 23, 1989) .

12 . 3 Slutsats beträffande ansvarsfördelningen inom alloke-

ringsavdelningen

Som avslutning på denna teoretiska diskussion är det passande

att vända tillbaka till den ursprungliga frågan om ansvarsför-

delningen inom allokeringsavdelningen under den hypotetiska

förutsättningen, att man faktiskt har kunnat påvisa en produkti-

vitetshöjande effekt av såväl infrastruktursatsningar som priva-

ta industriinvesteringar: Hur bör då underavdelning (a) och

underavdelning (c) på ett konsistent sätt utnyttja sådan kunskap?

En liknande rekommendation som den, som klassisk teori tillhan-

dahåller vad beträffar ansvarsfördelningen mellan stabilise-

rings-, fördelnings- och allokeringsavdelningarna, skulle kunna

ges när det gäller ansvarsfördelningen inom allokeringsavdel-

ningen: Underavdelning (c) bör uppmuntra till ökade investe-

ringar - både privata och offentliga - genom generella stimuli;

den saknar kompetens att vidtaga mer selektiva åtgärder. Under-

avdelning (a) bör inom ramen för ett visst totalanslag till

investeringar meddelst CBA göra upp prioriteringslistor. Total-

anslagen bestäms dels av totalvolymen på mikronivå lönsamma in-

vesteringar, dels av den på makronivå funna produktivitetseffek-

ten av en ökad investeringskvot. På det sättet skulle den mikro-

ekonomiska ansatsen och den makroekonomiska ansatsen kunna kom-

plettera varandra.
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13 MILJÖINTRÅNG AV VÄGAR

De totala anslagen till väginvesteringar har under en lång följd

av år varit helt otillräckliga för att genomföra alla enligt

objektanalysen lönsamma projekt. Ett antal bidragande orsaker

till detta kan anas. En huvudorsak torde vara de i objektanaly-

sen obeaktade miljöaspekterna.

Numera är visserligen både buller- och avgaseffekter inkluderade

med monetära värden i objektanalysens effektkatalog. Det lär

dock inte stoppa den pågående förändringen i synen på nyttan av,

eller snarare attityden till nya vägar, som infunnit sig så

sakteligen under den senare delen av vägnätets utbyggnadsskede:

En ny väg hälsas inte alltid av alla som en vän, utan ibland som

ett intrång i ens närmiljö. Detta är inget helt nytt fenomen,

utan något som vägbyggare haft att leva med under ganska lång

tid. "The little, white-haired old lady" i sin stuga i den till-

tänkta vägkorridoren, som inte vill sälja och flytta hur stort

vederlag hon än erbjudes, hör nästan till anglosaxisk folklore.

Under gångna decennier var dock grundinställningen att, även om

ens hjärta blöder för den gamla damen, det vore otänkbart att

man av sentimentala skäl skulle vilja hindra "utvecklingen".

I den miljömedvetna nutiden är attityderna väsentligt annorlun-

da. Vad som är särskilt framträdande i resultaten av ett antal

enkätundersökningar gällande upplevd kostnad av vägintrång i

grönområden är, att det är unga människor i första rummet, som

värnar om sin närmiljö och vurmar för att oförstörda rekrea-

tionsområden skall få bestå. (VTI-notat T07, T29, T47 och VTl-

meddelande 613) .

Detta är en vägpolitisk realitet. Det är också betydelsefullt

för det teoretiska fundamentet för samhällsekonomiska lönsam-

hetsbedömningar av väginvesteringsprojekt. Villkor nummer ett

vid praktisk tillämpning av CBA är ju att summa nytta skall

överstiga summa kostnader:
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Nyttodragarna (1...i...m) liksom kostnadsbärarna (1...j...n) är

i allmänhet väldigt många, när det gäller offentliga, skattefi-

nansierade investeringsprojekt (där lönsamheten bedöms medelst

CBA), vilket innebär att B, respektive C; representerar små vär-

den. Speciellt det senare förhållandet är mycket väsentligt för

den välfärdsekonomiska legitimiteten hos tillämpad CBA, eftersom

ju Pareto-kriteriet kräver att ingen skall förlora på ett pro-

jekts genomförande. Så länge man kan anse att det är skattebeta-

larna i gemen, eller bensin- och fordonsskattebetalarna i gemen,

som utgör kostnadsbärarna, är det inte orimligt att hävda att

alla skattebetalare kan uppfattas som nettovinnare, då man ser

på den offentliga investeringsverksamheten i sin helhet på lång

sikt, eller över livscykeln för en samhällsmedlem.

När andra kategorier av kostnadsbärare kan förekomma, skall man

inte slentrianmässigt nöja sig med att det första CBA-villkoret

är uppfyllt, utan att närmare undersöka om några stora förlorare

på projektet ifråga finns - förlorare som inte rimligen kan an-

tas få tillräcklig gottgörelse genom andra offentliga investe-

ringsprojekt. Människor som får sin närmiljö störd av en ny väg

kan vara en sådan kategori. I många fall har man uppfattat för-

lusten av ett närliggande, tidigare orört grönområde som en

kostnad (per år) på hundratals kronor och t o m tusentals kronor

i vissa fall. Dessa på enkätundersökningar baserade uppgifter

bör tolkas med stor försiktighet, men rent principiellt är det

inte möjligt att med välfärdsekonomisk teori sanktionera väg-

projekt som åsamkar vissa individer stora förluster, även om

totalnyttan överstiger totalkostnaden, försåvitt inte förlorarna

kompenseras för sina välfärdsförluster.

Denna stränga restriktion kan vid första anblicken tyckas både

opraktisk och politiskt orealistisk. Gör emellertid tankeexperi-

mentet att en viss offentlig investering på 10 miljoner som inte

ryms inom ordinarie budget, föreslås bli finansierad genom att

2000 individer genom lottdragning utses att betala 5000 kr var.

Nyttodragarna av projektet är ett antal helt andra individer.

Även om den samlade nyttan totalt överstiger 10 miljoner kr,

vore orättvisan i finansieringsformen säkerligen så flagrant att
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förslaget faller på sin egen orimlighet. Skillnaden mot ett fall

där en "lönsam" väg dras på så sätt att ett antal individer får

en vacker utsikt spolierad, eller ett trevligt grönområde sön-

derdelat och gjort otryggt, är inte så stor. Förlorarnas för-

luster tar i det senare fallet ingen direkt pekuniär form, men

kan vara lika kännbara för det.

Slutsatsen är förstås inte att man skall sluta att bygga vägar,

men att man skall ta människors känsla för orörd natur på allvar

och ägna stor omsorg åt lokaliseringen av vägar, så att in-

trånget upplevs som litet. Viktiga forskningsfrågor är följakt-

ligen: Hur skall miljöintrångskostnaderna värderas, och hur

skall stora förlorare, som ej kan undvikas, kompenseras?
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14 SLUTSATSER AV DEL III

Väghållning på samhällsekonomisk grundval bör vad gäller målet

för Vägverket innebära att samhällsekonomisk effektivitet är

ensam ledstjärna. Övergripande mål för bl a välfärdsfördelningen

och stabiliseringspolitiken kan också främjas via vägpolitiken,

nedbrutna i form av olika restriktioner på vägverkets målfunk-

tion eller i form av modifieringar av bestämda å-pris. Detta

torde vara åtminstone teoretiskt okontroversiellt.

Mer kontroversiellt är, huruvida komparativt-statisk CBA bör

kompletteras med, eller rent av ersättas av någon form av dyna-

misk resursallokeringsanalys.

Dessvärre är "dynamisk" ett av de mest missbrukade begreppen i

ekonomiska resonemang, förmodlingen därför att det är något av

ett honnörsord. Exempelvis i debatten kring den stora skatte-

reformen spelade de "dynamiska effekterna" av marginalskatte-

sänkningen en stor roll. I vissa fall presenterades även beräk-

ningar av dessa effekters storleksordning. Så vitt jag förstår,

var det inte fråga om någonting annat än sådana effekter på

arbet sutbudet, som kan identifieras och kvantifieras i en kom-

parativ, statisk analys. En vanlig mening med "dynamiska effek-

ter" av väginvesteringar är de utvecklingseffekter, som disku-

terades i avsnitt 11.1: Vägar kan vara en katalysator för eko-

nomisk utveckling. I en högt utvecklad industrination är utveck-

ling i meningen industrialisering genom utnyttjande av slumrande

naturtillgångar 0 d uppenbart en mindre relevant konsekvens än

vad som gällde i Nordamerika under bilismens genombrottsskede,

eller i kanalbyggandets och de stora järnvägsprojektens era i

Västeuropa, för att gå ytterligare nästan hundra år tillbaka i

tiden. Med något enstaka undantag som en bro till en ö, som

tidigare saknat fast förbindelse, torde nyinvesteringar i

"genomfartsnätet" inte ha några dramatiska effekter på resurs-

kvantiteterna i samhällsekonomin.

Tanken att "samhällsutvecklingen" i någon mening är starkt bero-

ende av transportinfrastrukturens tillstånd, är dock förvånans-
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värt seglivad. Luttrade amerikanska transportekonomer som W.G.

Waters och George Wilson, som varit med länge, talar om "the

grand transportation mystique" (Waters 1979 och Wilson 1986) .

Förmodligen skulle en djuppsykologisk studie behöva göras för

att man skulle riktigt förstå detta fenomen. Följande citat (ur

minnet) av ett från hjärtat kommande utbrott av en högt placerad

vägplanerare i en diskussion om några av objektanalysens mer

subtila poänger fångar ganska väl den känslomässiga beredskapen

hos viktiga avnämare att anamma en tro på dynamiska effekter

gränsande till ren mystik: "Egentligen struntar vi i dom där

sparade sekunderna, örena fordonskostnadsreduktion, och den där

minimala olycksriskminskningen, som objektanalysen anger som

resultat av en väginvestering. Det är helt andra saker som

egentligen betyder någonting: Hela samhällsutvecklingen hänger

ju på att transportsystemet fungerar väl".

En reflektion man kan göra med anledning av de aktuella kraven

på en bantning av vägadministrationen är, för att travestera

Heckscher, att "det finns inget så opraktiskt som dålig teori":

Hur mycket onödigt utredande, kvasi-filosoferande och argumen-

terande har inte "the grand transportation mystique" gett upphov

till!

Den moderna varianten därav fokuserar helt på resurskvaliteten.

De i stort sett givna produktionsfaktorerna i den privata sek-

torn blir mer produktiva genom väginvesteringar, är hypotesen,

som man i bl a några uppmärksammade amerikanska studier har för-

sökt statistiskt belägga med skattningar av makroekonomiska

produktionsfunktioner inkluderande "infrastruktur"-argument i

den ena eller andra formen. (Inom parantes kan nämnas, att

tanken att man på makronivå skall kunna bedöma väginvesteringar

tydligen inte är lika långsökt i USA, där man i vägadministra-

tionen saknar den tradition av mikroekonomiskt baserad CBA för

investeringsprioritering som finns i t ex Storbritanien och

Sverige) .

"Produktiviteten" kan i makroekonomisk terminologi betyda två

olika saker: En betydelse är totalproduktionen per arbet stimme.
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Om vägnätet förbättras bör ju arbetsproduktiviteten öka på

liknande sätt som sker, när den privata kapitalstocken utvidgas.

Om man kan visa det i en makroekonomisk analys, har dock ingen

ny information erhållits utöver den som erhålles från CBA på

mikronivå av alla i aggregatet ingående individuella väginves-

teringar.

En annan typ av produktivitetsökning av väginvesteringar skulle

föreligga, om en Hicks-neutral produktivitetsfaktor i produk-

tionsfunktionen stiger vid en ökning av väginvesteringarna vid

given insats av övriga produktionsfaktorer. Det är statistiskt

mycket svårt att testa en sådan hypotes. Så länge det är teore-

tiskt högst oklart varför en sådan extern effekt skulle vara 

framträdande, förefaller de empiriska makroekonomiska studierna

futila. Mikroekonomisk analys utesluter inte möjligheten att

positiva externa effekter i strikt ekonomisk mening kan före-

komma. Det är en relativt väl penetrerad frågeställning. Sökan-

det efter externa effekter har dock givit ett magert resultat

kvantitativt sett. Den viktigaste lärdomen är snarast, hur vä-

sentligt det är, att inte förväxla olika slag av sekundära av-

spegqlingseffekter med externa effekter. Endast de senare skall 

adderas till nyttosidan. Avspeglingseffekter är till exempel att

en bättre/kortare väg till ett visst jordbruksområde kan sänka

priserna på jordbruksprodukter, och/eller öka ersättningen till

jordbruksarbetare, och/eller öka vinsterna för jordägarna, vil-

ket i sin tur höjer jordbruksmarkens värde, som ökar huspriserna

i området, o s v. Att lägga t ex markvärdestegringen eller fram-

tida husrealisationsvinster till den primära trafikantkostnads-

besparingen på nyttosidan av väginvesteringskalkylen vore ren

och skär dubbelräkning. Grundregeln består: Nettonyttan av en

väginvestering är avläsbar i vägsystemet.

I Vägverkets objektanalys bortses från nygenererad trafik till

följd av vägförbättringar. Det är förmodligen rationellt i och

för sig, som ett resultat av en avvägning mellan kostnaden för

erforderlig datafångst och -bearbetning och värdet av för ob-

jektanalysen användbar information om nygenererad trafik. Därmed

är regionalekonomiska utvecklingseffekter strängt taget bort-
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definierade. För att slita den improduktiva tvisten om vägars

externa effekter, kan det finnas ett värde i att skapa djupare

kunskap om trafikgenerering: Om positiva externa effekter i

strikt ekonomisk-teoretisk mening faktiskt existerar, torde

dessa uteslutande vara förknippade med den nygenererade trafi-

ken. Det förefaller obönhörligt logiskt att, om det kan kon-

stateras efter en viss vägförbättring att ingen ytterligare

trafik uppkommer som följd därav, varken på den förbättrade

vägen eller någon annanstans i transportsystemet, den totala

nyttan inskränker sig till kostnadsbesparingarna för den befint-

liga trafiken (och eventuella positiva miljöeffekter). Eftersom

objektanalysen helt bortser från möjligheten av nygenererad

trafik, medan "infrastrukturmystiken" är helt fokuserad på posi-

tiva externa effekter, talar man förbi varandra. Empiriska kun-

skaper om de mekanismer som leder till generering av personresor

och godstransporter skulle kunna leda till någon slags förlik-

ning: En berikande syntes är kanske möjlig.
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Del IV LÄÅNGSIKTIG STRATEGISK INFRASTRUKTURPLANERTNG

När svaret på frågan, som ställdes i kapitel 12, huruvida ett

makroperspektiv kan tillföra allokeringspolitiken visavi trans-

portsektorn någonting, är i huvudsak negativt, är en berättigad

undran, vad i så fall behövs som komplement till mikroekonomiskt

baserad CBA i den långsiktiga planeringen av transportinfra-

strukturen? Den frågan är den fjärde och sista delen ägnad åt.

På en gång vill jag föreslå att det mest relevanta begreppsparet

förmodligen inte är mikro- och makroekonomiska modeller, utan

med en analogi från t ex militärvetenskap är det fråga om att

först göra vissa strategiska val för att sedan, givet den valda

strategin, göra bästa möjliga taktiska dispositioner. De strate-

giska valen bör göras på transportmedelsövergripande nivå. Prin-

ciper för samordnad investeringsplanering inom transportsektorn

är komplementet till objektanalysen.

En så allmän utsaga är dock till liten hjälp, om man inte fyller

den med ett konkret innehåll. Att försöka göra det, är syftet

med de följande, avslutande två kapitlen.
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15 PLANERING PÅ TVÅ NIVÅER: BEHÖVS DET?

En urgammal tanke är att, för att ett vägnäts utbyggnad och för-

bättring skall ske rationellt, bör dels en "översiktlig" och

"långsiktig" plan upprättas, som anger de grova linjerna för ut-

byggnaden, dels bör detaljplaner utformas för alla tänkbara

investeringsprojekt, så att utformning och tidsförläggning av de

enskilda vägobjekten blir optimal. Med andra ord: Detaljplane-

ringen eller objektanalysen bör ske inom ramen för en översikt-

lig men heltäckande generalplan. Detta känns intuitivt riktigt.

15.1 Den långsiktiga inriktningsplaneringens första be-

rättigande

Ett uppenbart skäl för en långsiktig översiktsplan är, att olika

aktörer inom och utom vägväsendet är behjälpta av att veta vad

som kommer att hända på sikt vad beträffar utbyggnaden av den

viktigaste delen av transportinfrastrukturen. Det syftet uppnås

ju oavsett kvaliteten på översiktsplanen, så länge den bara be-

kantgörs och sedan verkligen kommer att gälla. De som drar nytta

av dylik "indikativ planering" är främst planerare och investe-

rare utanför vägväsendet.

15.2 Har inriktningsplanering något berättigande förutom

information till andra aktörer?

Frågan här är, om planering på två nivåer kan bidra till att

resursallokeringen inom vägväsendet effektiviseras? Det är inte

helt lätt att mer exakt förklara varför en kombination av gene-

ralplanering och detaljplanering är absolut nödvändigt. Flera

tänkare på området har slagits av inkongruensen mellan å ena

sidan den översiktliga vägplaneringens "mjuka", informella

karaktär och å andra sidan objektanalysens "hårda", strikt for-

maliserade modell. Man skulle kunna misstänka att, om man bara

hade tillräcklig intellektuell kapacitet - datorkraften räcker

säkert till - så skulle man kunna förena alla de partiella ob-
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jektanalyserna till en allt omfattande totalanalys, som lämpli-

gen skulle kunna formuleras som ett maximeringsproblem (med "net

social benefit" som maximand) . De två stegen i planeringen sam-

manfaller då och perfekt konsistens mellan helhetens och delar-

nas utformning skulle uppnås med lösningen av det relevanta

simultana ekvationssystemet .

Kommunikationsdepartementet och Vägverket har slitit med de pla-

neringsfilosofiska frågorna under hela efterkrigstiden, vilket

är väl dokumenterat i de trafikpolitiska propositionerna 1963,

1979 och 1988 och offentliga vägplaneutredningar (SOU 1958:1,

SOU 1969:56, SOU 1975:85, DsK 1985:4) . Under 70-talet var det

"perspektivplanering" och under 80-talet var det "inriktnings-

planering", som var komplement till objektanalysen, och vad som

kommer att gälla under 90-talet är, som sagt, ännu i stöpsleven.

Synsätten har växlat, men grundproblemet har hela tiden varit

detsamma. I den sistnämnda av referenserna ovan, "Investerings-

planering inom transportsektorn", beskriver man problemet på ett

bra sätt:

"Vägverkets planeringsmetodik omfattar inte bara den sam-

hällsekonomiska utvärderingsmodell för angelägenhet sbedöm-

ning av väg- och gatuobjekt som utvecklats sedan slutet av

1960-talet. Under senare år har utvärderingsmodellen alltmer

utnyttjats även för konsekvensbeskrivningar av olika möjliga

inriktningar av väghållningsinsatserna och inte bara för

rangordning av enskilda vägobjekt i investeringsplanen. Den-

na tendens att mer utnyttja objektanalysens inneboende möj-

ligheter till konsekvensbeskrivningar av olika alternativa

strategier är något som vi anser att man bör ta fasta på och

använda mer generellt inom transportsektorn. Vi bedömer att

detta är ett lämpligare sätt att hantera avvägningsproblemen

på än t ex genom en jämförelse av marginalobjekt i väg- res-

pektive järnvägsplaner. Konsekvensbeskrivningar bör därför

upprättas på översiktlig nivå. Det är emellertid svårt att

göra sådana beskrivningar, men vägverket har i sin s k in-

riktningsplanering gjort vissa framsteg på detta område och

förhoppningsvis kan ännu klarare beskrivningar utvecklas i

framtiden". (DsK 1985:4 s 215-216) .

 

 

15.2.1 Strategi och taktik: allmänna synpunkter

Det man pläderar för är allså transportmedelsövergripande CBA av

alternativa strategier för transportinfrastrukturinvesteringar-
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na. Vad är då en strategi i detta sammanhang? Från områden där

en någorlunda väletablerad innebörd i begreppsparet "taktik" och

"strategi" finns (militärvetenskap, schackspel) kan man hämta en

del: Att välja taktik, är att välja mellan olika exakt specifi-

cerade sätt att lösa konkreta, omedelbara problem - vad är bästa

draget i en viss komplicerad ställning? - medan valet av strate-

gi kan stå mellan antingen ett antal övergripande, mer allmänna

principer för lösningen av huvudproblemet t ex mellan en utpräg-

lat defensiv eller djärvt offensiv speluppläggning, eller mellan

alternativa delmål ägnade att skapa bästa möjliga förutsättning-

ar för att slutligen nå huvudmålet. För att slutligen vinna par-

tiet kan det exempelvis vara strategiskt riktigt att först kon-

centrera alla ansträngningar på att eliminera en viss nyckelpjäs

hos motståndaren.

Det utmärkande för strategiska val är ofta att de är i någon

mening oåterkalleliga eller irreparabla. Har man valt en viss

strategi, får man stå sitt kast. Visar det sig vara en dålig

strategi, är det inte lätt att gå över till en annan. Det som är

gjort kan inte göras ogjort.

Givet en viss strategi, gäller det sedan att välja den bästa

taktiken, när det gäller att lösa uppkommande delproblem på

vägen mot slutmålet. En annan sida av saken är att, genom att

dela upp problemet i val av strategi respektive val av taktik,

är det möjligt att begränsa kombinationsmöjligheterna på det

taktiska planet till ett praktiskt hanterligt antal. Att be-

stämma strategin är i allmänhet mer krävande, bl a därför att

det är mycket svårare att formalisera problemet och utnyttja en

kvantitativ beslutsmodell. Möjligheten att göra grovt fel med

svåra följder för hela verksamheten är ett större hot än när

taktiken för att lösa en viss deluppgift bestäms. Erfarenheterna

från schackspelets utveckling är en belysande analogi. Schack-

datorerna och -programmen är nu så långt utvecklade att få spe-

lare kan mäta sig med dem taktiskt. Datorerna kan räkna längre,

d v s fler drag framåt och pröva mycket fler kombinationer utan

att göra mänskliga fel. Schackmästarna kan dock än så länge be-

segra de bästa datorerna genom att de också kan tänka strate-
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giskt, vilket datorerna är sämre på. Många tror dock att en

schackdator inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att bli

världsmästare, antingen genom att dess taktiska förmåga förbätt-

ras så långt att en strategi blir obehövlig, eller genom att

artificiell intelligens utvecklas, som medger avancerat strate-

giskt tänkande.

15. 2.2 Några synpunkter på strategi och taktik för väghåll-

nin

På vägplaneringens område tycks det uppenbart att i ett hypote-

tiskt läge, där man startar från "scratch", är det nödvändigt

att lägga upp en strategi. Om man med taktik avser val mellan

olika objekt, som vart och ett kan utformas på alternativa sätt,

är det svårt att tänka sig, att en långsiktig vägplan med en

planeringshorisont t ex 40 år framåt skulle ha kunnat fast-

ställas, säg år 1950, enbart genom att pröva olika kombinationer

av (taktiska) åtgärder, som skulle kunna vidtagas under den när-

maste 40-årsperioden.

Det moderna vägnätet har inte byggts upp på det sättet, utan

olika mer eller mindre intuitivt framtagna, långsiktiga väg-

planer har representerat den "strategi", som gjort det praktiskt

möjligt att bit för bit bygga upp nätet på ett samordnat och

ändamålsenligt sätt, samtidigt som syftet "indikativ" planering

uppfylls.

I dag när ett vittförgrenat, högklassiskt vägnät finns, är det

inte lika självklart att en strategi för investeringsplaneringen

är absolut oundgänglig. Med hänvisning till den tidigare diskus-

sionen kan hävdas att frihetsgraderna är mycket färre nu än i

början av vägnätets uppbyggnad, åtminstone vad gäller strate-

giska val. Person- och lastbilismen är oåterkalleligt inbyggda i

vårt samhälle. Behovet av en genomtänkt långsiktig strategi för

vägunderhållet är lättare att motivera. Dels är och kommer de 

totala driftåtgärderna att vara flera gånger större än investe-

ringarna i fråga om resursanspråk, dels kan eftersatt underhåll,
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eller missriktad PMS få närmast katastrofala följder för trafik-

avvecklingen. Man kan däremot argumentera för att den långsik-

tiga investeringsplaneringen inte skulle behöva innebära något

annat än att beräkna det optimala investeringsprogrammet, som

den kombination av objekt, som maximerar nuvärdet av den totala

nettonyttan.

En intressant diskussion av denna fråga förs i inledningskapit-

let till rapporten från det s k FORS-projektet betitlad "Gemen-

samma vägar" (Vägverket _1990:46) . Nyckelorden i rapporten är

"helhetssyn" och "systemanalys". Generaldirektör Örtendahl in-

leder förordet med att "samhällets planering av infrastrukturen

måste bygga på en helhetssyn grundad på hushållens välfärd och

företagens konkurrensvillkor", och säger vidare att "perspekti-

ven i transport- och vägplaneringen lyfts i projektet från en-

skilda objekt till system av vägar". En närmare utveckling av

den filosofin följer i rapportens inledningskapitel, "Nya per-

spektiv och systemanalys". Där drivs i huvudsak tre olika teser:

(1) Den första tesen är en klassisk observation som lyder:

"Om transportinfrastrukturen helt lämnas åt privata initiativ

kommer för lite transportinfrastruktur att byggas. Ingen enskild

aktör _... har tillräcklig överblick och information för att se

och dra nytta av de kollektiva fördelarna av investeringar i

nätverk" (sid 1) .

Den slutsatsen sammanfaller med den som drogs av diskussionen i

del II av föreliggande studie, i så motto att det allmänna bör

ta på sig ägaransvaret för den större delen av den totala trans-

portinfrastrukturen. I Gemensamma vägar ställs inte frågan om

ett statligt vägverk skulle kunna ersätta CBA med CRA, utan man

utgår ifrån att samhällsekonomiska kostnadsintäktsanalyser skall

vara underlag för investeringsplaneringen. De måste dock kvali-

ficeras på ett bestämt sätt:

(2) Den andra tesen som drivs under underrubriken "Systemvid

vägplanering", är nämligen att en utvidgning av CBA av enstaka

investeringsobjekt till CBA av ett större antal objekt samtidigt

är nödvändigt, för att man inte skall komma snett:
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"Varje samhällsekonomisk kostnadsintäktskalkyl bygger på att

dess konsekvenser måste vara oberoende av andra möjliga väg-

investeringar. I ett sammanhängande nätverk är detta pudelns

kärna. Det finns inga enkla metoder eller principer för att av-

gränsa av varandra oberoende investeringsåtgärder i ett samman-

hängande nätverk". (sid 3)

Detta är ett klassiskt problem i investeringsteori. I Sverige

togs det i vägsammanhang först upp i Göran Bergendahls doktors-

avhandling år 1969, "Models for investment in a road network".

En ganska omfattande utländsk litteratur finns som behandlar det

utvidgade investeringsproblemet, d v s hur man skall välja ett

optimalt investeringsprogram av ett större eller mindre antal av

varandra beroende investeringsprojekt. Beroendet kan vara av

olika slag. En gemensam budgetrestriktion är ett skäl till att

objekten inte kan behandlas helt isolerat från varandra, men mer

intrikata beroendeförhållanden uppstår då starka substitut och

komplement ingår bland de tänkbara objekten.

(3) Den tredje tesen, som drivs under underrubriken "Vägar som

kollektiv resurs", tycks vara främst ägnad att understödja den

andra tesen. Det är dock inte helt uppenbart på vilket sätt den

verkligen gör det. Först fastslås alltså att vägar i allmänhet

och i synnerhet genomfartsleder (snarare än tillfarter) är

kollektiva nyttigheter. Det anmärkningsvärda är dock att det 

uttrycket ges två, egentligen helt skilda innebörder, dels den

ekonomisk-teoretiskt gängse (genom att citera Samuelson's defi-

nition från 1954 av "collective consumption goods" där "non-

rivalry" är särdraget), dels påpekas att vägarna är en gemensam

IeSurs.

"Vägnätet är en kollektiv nyttighet just genom att det erbjuder

ett möjlighetslandskap som ingår simultant i många konsumtions-

och produktionsfunktioner" (sid 5) .

Det påpekas att den förra egenskapen gör att en marknadslösning

för vägtjänster blir inoptimal. Frågan är dock, vad den starka

betoningen av den gemensamma funktionen fyller för syfte i re-

sonemanget ? Att det måste vara ett huvudsyfte framgår ju av att

titeln på hela rapporten är "Gemensamma vägar". Det är inte så

trivialt, som att enbart skilja bort de enskilda vägarna från

studieobjektet. I slutklämmen till inledningskapitlet sägs att
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"alla transportsystem måste analyseras som delar av en samhälls-

ekonomi och som komplement till andra färdmedel. När det gäller

vägnätet handlar det emellertid om ett starkare samspel med alla

kategorier av transporter. Det betyder att systemeffekterna av

vägsystemets funktion är välförgrenade". (sid 8) .

Det är förvisso sant, att man skulle finna att praktiskt taget

alla transporter utnyttjar vägarna, åtminstone i någon länk, när

man följer transportkedjan från dörr rill dörr. Detta faktum

tillför inte frågan något nytt.

Sista meningen i slutklämmen är dock ett mer långtgående påstå-

ende :

"När flödena slår i kapacitetstaket sprider sig konsekvenserna

inte bara till andra delar av vägtransportsystemen, utan till

hela transportapparaten och samhällsekonomin" (sid 8) .

Ett konsistensproblem uppstår här: Den sista meningen nullifie-

rar, tycks det, den föregående diskussionen om vägar som kollek-

tiva nyttigheter. Beroendeförhållandena i systemet påstås uppstå

på grund av "flaskhalsar" i vägnätet. Men det motsägs ju av att

vägar är kollektiva nyttigheter med "non-rivalry" som främsta

karaktäristikum. De följande empiriska studierna i Gemensamma

vägar visar också detta: "Flaskhalsar" är inte ett problem i det

statliga vägnätet.

Den tredje tesen ger därför inget ytterligare stöd åt den andra

tesen att "systemvid vägplanering" är mycket väsentligt. Tvärt-

om, det faktum att de allra flesta vägar utanför tätort är

"public goods" (i Samuelson's mening) ger ovanligt stora möjlig-

heter - för ett så stort system som det svenska vägnätet - till

analytisk decentralisering, d v s nedbrytning av totalsystemet

till hanterliga subsystem.
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15.3 Systemanalys av väginvesteringsprogram: Hur bör den

avgränsas?

Den andra tesen i "Gemensamma vägar" är principiellt oantastlig:

Det är investeringsprogram snarare än enstaka investeringsobjekt

som bör lönsamhetsbedömas för att ge ett helt korrekt besluts-

underlag. (Med investeringsprogram menas förstås kombinationer

av objekt i tid och rum.) Att detta kan vara en mycket krävande

uppgift, om en (som sig bör) ansenlig tidsperiod definieras av

planeringshorisonten, och en stor region, om inte hela riket,

utgör den geografiska avgränsningen, framgår av följande:

Antalet möjliga kombinationer, dvs antalet investeringsprogram,

uppgår till där n är antalet av varandra beroende

objekt, a är antalet alternativa utföranden för varje indivi-

duellt objekt och t är alternativa start (öppnings)år hitom pla-

neringshorisonten. När n växer, kommer man snart upp i rent

astronomiska tal.

Vore det endast en gemensam budgetrestriktion, som skapar ett

beroendeförhållande mellan objekten, är problemet överkomligt,

genom att nytto/kostnadskvoten i första steget kan maximeras för

varje individuellt objekt med avseende på design och starttid,

oberoende av övriga objekt. Sedan är det en relativt smal sak

att genom prioritering maximera nyttan av ett visst givet total-

anslag. Om däremot nyttan av varje enskilt objekt är beroende av

om andra objekt kommer till stånd, och i så fall i vilket ut-

förande, blir det totala maximeringsproblemet formidabelt. Det

är inte själva räknandet som är det värsta - datorerna klarar

det - utan de väldiga kraven på empiriken. Det gäller att or-

dentligt tänka igenom vad beroendeförhållandena har för karak-

tär, innan man tar ställning till systemanalysens avgränsning.

Det är förstås via efterfrågan på vägtjänster som ett beroende

mellan objekt (=väglänksförbättringar) kan uppstå, nämligen då

väglänksförbättringarna antingen är komplementära eller ingår i

stråk som är substitut. Denna tudelning av orsakerna till det

ömsesidiga beroendet gör det möjligt att sortera in system-

effekterna i välfärdsekonomiskt relevanta kategorier.
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Det man dock främst bör göra, är att på en gång utnyttja kunska-

pen om dels efterfrågans GC-elasticitet, dels vägarnas karaktär

av "non-rivalry public goods" för att få rätta proportioner på

de empiriska problemen (och inte börja skjuta mygg med kanoner) .

Det är vettigt att särskilja två problem i sammanhanget och ta

dem i tur och ordning, nämligen den lämpliga avgränsningar för

(1) systemanalys av enstaka investeringsprojekt och (2) system-

analys av investeringsprogram.

15.3.1 Systemavgränsning vid objektanalys

En vettig praxis är på väg att utvecklas vid tillämpning av

objektanalys: Man begränsar vägsystemet så att omfördelning av

trafik från andra vägar till fullo beaktas. I ett vägsystem utan

trängsel är det i allmänhet relativt enkelt att göra denna av-

gränsning; systemet behöver inte bli särskilt stort.

Man bortser helt från av vägförbättringar nygenererad trafik.

Med den förenklingen är det praktiskt möjligt att i stort sett

förlita sig på trafikmätningar vad gäller empiriska data för

efterfrågesidan. Frågan är om man gör ett stort fel genom att

helt bortse från nygenererad trafik? Låt oss illustrera frågan

med några sifferexempel.

Om exempelvis en förbättrad väglänk är 1 km, och den genomsnitt-

liga längden för berörda personresor och godstransporter är 10

km, kan den nygenererade trafiken antas bli av storleksordningen

1 % av den befintliga trafiken, om den nya väglänken har 10 %

lägre GC än den väglänk den ersatte. Än mer relevant är att kon-

statera att nyttan för den nygenererade trafiken kommer att ut-

göra en halv procent av totalnyttan, nästan oavsett hur mycket

den förbättrade länkens GC fallit. Om det är fråga om ett mycket

stort projekt, exempelvis 10 km ny väg, stiger motsvarande pro-

centtal till 5 %.
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15.3. 2 Systemanalys av investeringsprogram kontra enstaka

investeringsprojekt: Hur skiljer sig helheten från

summan av delarna?

När vi nu övergår från enstaka investeringsprojekt till system-

analys av flera projekt, d v s investeringsprogram, kan man

formulera problemet sålunda:

Hur mycket, och på vilket sätt kommer nyttan av (den optimala)

helheten att skilja sig från summan av delarna?

Med hänvisning till det föregående exemplet beträffande effekten

av enstaka vägförbättringar, talar mycket för att, när det

gäller den nygenererade trafiken, kommer normalt ingenting mer

dramatiskt att hända än vad som motsvarar skillnaden mellan

effekten av ett mycket stort och ett mer normalstort objekt i

förra fallet.

Om det totala antalet objekt är någorlunda jämt utspridda i

riket, kommer den totala nygenererade trafiken att bli mycket

måttlig i förhållande till den befintliga totaltrafiken. Om in-

vesteringsresurserna koncentreras till en viss region, eller

till ett fåtal längre stråk, följer naturligtvis att den ny-

genererade trafiken just där blir något större i förhållande

till den befintliga trafiken.

I ett extremfall kan man tänka sig att en stor del av investe-

ringsinsatserna koncentreras längs ett visst stråk. Låt oss

konstruera ett schematiskt exempel, där helheten kan överstiga

summan av delarna mer avsevärt. Det är illustrerat nedan. I en

viss relation görs under kort tid åtta olika vägförbättringar

som tillsammans sänker den generaliserade kostnaden från GC,

till GC.
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Figur _7 "Helheten är större än summan av delarna"

Var och en av vägförbättringarna är så relativt obetydlig (i
förhållande till den totala generaliserade kostnaden för en
typisk resa/transport) att, om man som för närvarande i objekt-
analysen bortser från den nygenererade trafiken, gör man inget
allvarligt fel. Gör man det åtta gånger blir dock felet relativt
stort - trafiken har i exemplet ökat med nästan en tredjedel
tack vare vägförbättringarna.

Om man uppgraderar en 70-väg till motorväg genom flera län,
skulle GC för transporterna längs stråket kunna minskas med så
mycket som ungefär 30 %. Nyttan av nygenererad trafik skulle i
så fall kunna uppgå till 10 % av totalnyttan.

Om man skulle göra för varje etapp av varandra oberoende kalky-
ler (som dock inkluderar nygenererad trafik i varje etapp)
skulle summan av delarna alltså understiga den sanna, hela
nyttan med knappt 10 %.

VTI MEDDELANDE 701



102

Även i ett extremfall vad beträffar styrkan i beroendeförhållan-

det mellan olika investeringsobjekt, är det tydligt att ett to-

talt negligerande av beroendet inte leder till några större

missar.
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16 STRATEGISK PLANERING AV TRAFIK OCH OCH

BEVARANDE AV NATURMILJÖ

Det är något som inte stämmer i argumentet att helheten inte

skiljer sig så mycket från summan av delarna på grund av efter-

frågans oelasticitet. Ser man bakåt kan man ju konstatera att

under fyra decennier har samhället totalförändrats genom

bilismens utbredning.

Är det något som motsäger att förändringarna skulle kunna bli

lika genomgripande under den närmast följande 40-årsperioden?

Frågan är hur de långsiktiga dramatiska förändringarna har upp-

stått? Är de summan av många små, successiva förändringar i en

och samma riktning, eller är det fråga om några få stora,

språngvisa förändringar?

Om man först begränsar sig till transportapparaten är natur-

ligtvis "folkbilens" inträde på scenen den stora händelsen. I

andra hand har "folkflygets" framväxt ändrat förutsättningarna

på marknaden för långväga resor, i synnerhet utlandsresor. (Epi-

tetet "folk" passar kanske inte lika bra i det senare fallet;

visserligen har priset på flygresor fallit mycket kraftigt och

kvaliteten stigit under efterkrigstiden, men tjänsteresorna är

fortfarande den viktigaste inkomstkällan för det reguljära

flyget) .

Är detta något som den långsiktiga planeringen av transport-

infrastrukturen och transportpolitiken bidragit till, eller är

det helt autonoma händelser? Infrastruktursatsningarna har i

stort sett varit följsamma. Det har inneburit att det tidigare

dominerande fjärrtransportmedlet - järnvägen - har stagnerat

genom att man där snarast "disinvesterat". I vissa länder i nya

världen - USA är paradexemplet - gick det så långt att praktiskt

taget all interurban persontrafik med tåg försvann.
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16.1 Den långsiktiga investeringsplaneringens andra

berättigande

När man gör samhällsekonomiska kalkyler för väginvesteringar

är det gängse och helt rimligt att utvecklingen av följande

faktorer tas för given:

- personbilsparkens storlek, sammansättning på fordonstyper

och tekniska prestanda

- dito för lastbilsparken

o» järnvägstransportutbudet

- flygtransportutbudet

Alla dessa faktorer påverkas dock direkt eller indirekt av väg-

investeringspolitiken, om man ser det på tillräckligt lång sikt.

På riktigt lång sikt kan transportinfrastrukturen - såväl vägar

som järnvägar, flygplatser och hamnar - ändras så avsevärt, att

framför allt det relativt långväga resandet och långväga gods-

transporter väsentligt påverkas, åtminstone vad gäller trans-

portmedelsvalet. Om man dessutom betänker att prispolitiken i

transporttjänstledet, som omfattar SJ, SAS, Linjeflyg m fl är

högst potent vad gäller efterfrågepåverkan p g a att det ledet

utgör en mycket högre andel av slutproduktens totalkostnad, är

det ännu tydligare att transportpolitiken kan spela en central

roll på lång sikt. Samhällsekonomisk långsiktig transportplane-

ring måste beakta, dels kostnadsstrukturen i dag och i framtiden

rent allmänt och i synnerhet hur kostnadernas volymberoende är

för de olika transportmedlen, dels efterfrågans autonoma ut-

veckling för de olika transportmedlen samt dess GC-beroende. I

den långsiktiga transportmedelsövergripande investeringsplane-

ringen måste man i princip klara ut hur arbetsfördelningen

mellan transportmedlen bör vara inom framför allt fjärrtrans-

portsektorn, och fastställa inriktningen av den framtida för-

delningen av investeringsanslagen i enlighet därmed. Detta är

den enda rimliga tolkningen av innebörden av "samordnad" in-

vesteringsplanering.
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Vad blir det då av den effektivitetsbefrämjande konkurrensen?

Anbudskonkurrens ja, men det fria marknadsspelet kan inte göra

samordningsjobbet. Med den kostnadsstruktur som gäller för

transportinfrastruktur (liksom linjetrafik, se kapitel 3!) är en

ren konkurrenslösning orealistisk. Samhället bör inte frånhända

sig ansvaret för transportinfrastrukturplaneringen.

Existensberättigandet av till komparativ-statisk CBA komplette-

rande långsiktig, samhällsekonomiskt grundad inriktningsplane-

ring kan kanske sammanfattas på följande sätt: Efterfrågan på

vägt jänster är bevisligen mycket oelastisk för små till medel-

stora relativa GC-förändringar, därför att vägtransportsystemet

i en stor del av den totala transportsektorn är överlägset

övriga transportmedel. Endast de som inte har tillträde till

systemet, d v s de som inte har tillgång till bil/lastbil ut-

nyttjar eventuella alternativa transportmedel. Skulle man föra

en politik som skulle göra att de relativa GC-förändringarna bli

riktigt stora, kan flera "nischer" för bilismen utmanas. Fjärr-

transportsektorn är en speciellt bräcklig nisch, radiella tran-

sporter i storstäder är en annan.

16.2 Den långsiktiga inriktningsplaneringens tredje be-

rättigande: Helheten kan kvalitativt skilja sig från

summan av delarna

En ännu mer fundamental orsak till att "piecemeal" investerings-

planering ensamt inte är tillräckligt blir uppenbar, när tät-

ortsutvecklingen fokuseras. I början av studien hävdades att

trafikplanering i tätort är artskild från vägplanering inom väg-

verkets ansvarsområde, som är studiens huvudobjekt. Det är dock

nu dags att utnyttja det vidare perspektiv på planeringsfrågor-

na, som blir naturligt, när också tätortsproblemen omfattas. När

allt kommer omkring kan inte de administrativa gränserna mellan

stat och kommun vara helt avgörande för hur man ska se på sam-

hällsutvecklingen.
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16.2. 1 Tätortsbilismens utveckling som exempel

Minnesgoda 50-åringar och äldre kan konstatera att under efter-

krigstiden har förändringarna i många avseenden varit så stora

kvantitativt sett, att bilsamhället har kvalitativt blivit helt

annorlunda än det samhälle som ersattes. Fysiskt och rumsligt,

ekonomiskt och socialt har en strukturomvandling skett, som är

nästan lika genomgripande, som förvandlingen av agrarsamhället

under den föregående industriella (r)evolutionen.

En sak av intresse i föreliggande sammanhang kan man slå fast på

grundval av den historiska utvecklingen: Det moderna bilsam-

hället är inte en skapelse av enbart autonoma krafter, utan till

stor del ett resultat av medvetet samhällsbyggande. Hushålls och

företags starka efterfrågan på individuella motorfordon för

person- och godstransport har varit den drivande kraften, men

infrastrukturinvesteringarna och bebyggelsens utformning i stort

och smått har planerats fram av allmänna organ.

En historisk tillbakablick för att identifiera de stora linjerna

i utvecklingen ger insikt om, hur bilismen byggts in i våra tät-

orter. Det paradoxala är, att det till stor del skett genom att

man byggt och reglerat för att bli av med bilar och biltrafik.

Två slag av stadstrafikpolitiska åtgärder har varit särskilt

bidragande :

(1) Parkeringspolitiken är den ena draghjälpen; Långtidsparke-

ring skall i princip inte tillåtas på gatumark. Därför har man

(kommunen) anordnat betydande parkeringsutrymme "off-street",

som åtminstone under bilismens genombrottsår tillhandahölls

gratis eller näst intill, samt ålagt fastighetsägare att anordna

parkeringsplatser på "tomten eller i dess närhet" efter "be-

hovet" som det framstår vid noll-priser.

(2) Den andra draghjälpen har varit morotspolitiken för att bli

av med genomfartstrafik. Utvecklingen i Linköping är ett illust-

rativt exempel.
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År 1930 hade Linköping 30 000 invånare

och 500 bilar. Riksväg nr 1 passerade

genom staden utmed Storgatan och

Stångebro. År 1947 invigdes Drottning-

bron och riksvägstrafiken flyttades från

Storgatan till Drottninggatan, som är

parallellgata endast några kvarter

därifrån. En tredje bro (Tullbron)

endast 100 m resp 200 m från de

ovannämnda invigdes år 1959 och riks-

vägstrafiken flyttades från Drottning-

gatan till Industrigatan, som då hade

karaktären av kringfartsled.

År 1970 hade antalet invånare ökat till

105 000 och antalet bilar till 34 000.

Förorterna byggs ut, avstånden bostäder

- centrum - arbetsplatser ökar. Buller

och bilavgaser blir påtagligare, framför

allt inom stadskärnan. Biltrafiken utmed

bl a Drottninggatan ökar.

År 1977 var det återigen aktuellt att

flytta riksvägstrafiken. Då var motor-

vägen (E4:an) norr om staden klar.

I dag bor det inom kommunen

120 000 invånare och det

finns över 50 000 bilar.

I ett snitt väster om centrum

har biltrafiken ökat med 45%

under de senaste tio åren.

»
N
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Mellan åren 1960 till 1984 har antalet invånare inom inre staden

minskat från 42 000 till 21 000 samtidigt som boende inom yttre

staden har ökat från 14 000 till 51 000 invånare. Serviceorterna

som Ljungsbro, Vikingstad, Linghem och Sturefors har ökat från 5

000 till 14 000 invånare. Biltrafiken på Industrigatan har ökat,

och det går 4 000 fordon/dygn mer än det gjorde innan långväga

genomfartstrafik flyttades från Industrigatan till motorvägen.
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Nästan alla stora vägbyggen under hela perioden har haft huvud-

motivet att leda bort genomfartstrafik. Det verkar vara först i

modern tid, som man börjar inse att "bygga väg för att få bort

trafik" är en icke hållbar princip i längden.

16. 2.2 Memento: Begränsningar för samhällsekonomiska kalky-

ler av samhällsbyggande

När det gäller tätorter och i synnerhet storstäder är det mer

tydligt, vilken genomgripande betydelse för samhällsutveck-

lingen, transportinvesteringspolitiken haft. Ett memento som är

på sin plats här är, att CBA har ett begränsat tillämpningsom-

råde, när det gäller de riktigt stora, strategiska frågorna. Att

välja själva systemet för resurshushållningen - marknadshushåll-

ning eller planhushållning, för att ta ett riktigt övergripande

exempel - går knappast att strikt avgöra med CBA. Även om huvud-

målen vore desamma i vardera fallet - hög välfärd åt alla med-

borgare - blir medlen delvis mål i sig. CBA som förutsätter en

klar uppdelning av mål och medel, fungerar då mindre väl.

På den långsiktiga tätortstrafikpolitikens område gäller delvis

samma begränsning av tillämpligheten för CBA. Det beror på att

transportmedlen, som det gäller att välja olika kombinationer

av, dels är starkt beroende av naturens och bebyggelsens struk-

tur, dels återverkar därpå, liksom på hela stadslivets karaktär.

Man kan knappast beräkna jämförbara nuvärden för "nettonyttan"

av å ena sidan en typisk utspridd, amerikansk bilstad, där

transport med privatbil gäller för alla ärenden i alla rela-

tioner, och å andra sidan en kompakt stad av europeiskt snitt,

där kollektivtrafiken dominerar för resor till/från och i inner-

staden och gång och cykel är viktiga färdsätt. Man kan förvisso

belysa olika aspekter på olika transportsystem och stadsstruk-

turer med CBA, men det avgörande valet av inriktningen av

trafikpolitiken och stadsplaneringen må lämnas åt medborgarnas

"tyckande", d v s den politiska processen. När Stockholm en gång

i tiden satsade på tunnelbana, skulle man teoretiskt kunna tänka

sig att det valet borde ha grundats på CBA av (a) det alternativ
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man sedan valde, och (b) ett alternativ där investeringsmedlen

för tunnelbanan och SLs framtida driftunderskott satsades på

vägar å la Los Angeles. Det är svårt att säga vad det rent

transportekonomiska resultatet av jämförelsen hade blivit. Ett

sådant beslutsunderlag togs aldrig fram, och poängen är, att det

hade inte varit önskvärt att träffa valet enbart på grundval av

en transportekonomisk kalkyl, eftersom stadslivets helt olika

karaktär i de två alternativen är en minst lika viktig skillnad

att beakta, när det gäller att välja utvecklingsstrategi.

16.3 Strategiska val i vägpolitiken i det förgångna och i

framtiden

Även när man begränsar sig till Vägverkets ansvarsområde har man

mycket att lära av historien. För att få till stånd det "pers-

pektivlyft" och den "helhetssyn" som anbefalles för framtids-

planeringen av infrastrukturen i förordet till Gemensamma Vägar,

borde den första stora uppgiften vara att lära sig förstå histo-

rien och utvärdera bilsamhället.

För framtidsplaneringen är det väsentligt att ha klart för sig,

huruvida samhället skulle ha kunnat se annorlunda ut, om en

annan samhällsbyggnads- och transportpolitik hade förts. Vad

hade vi egentligen för manöverutrymme?

Det finns flera svåra men fundamentala följdfrågor, som exempel-

vis: Om man på 1940-talet hade vetat att bilismen skulle kräva

en årlig tribut på 500 - 1000 döda och ca tjugo gånger fler

svårt skadade i trafiken, skulle man då ha byggt in den i sam-

hället på det sätt som man faktiskt gjorde? Antag att man hade

satt målet, att mer än 100 trafikdödade per år är oacceptabelt:

Hade det varit möjligt att uppnå? Hur skulle i så fall vägar,

bilar och vägtrafik se ut?

Den fenomenala ökningen i individuell mobilitet som bilinnehav

har medfört, har vad gäller tillgång till olika mål, d v s
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"tillgängligheten", motverkats av bebyggelsens utspridning. Vad

är nettoresultatet? På en halvtimme kan dagens bilist nå alla

punkter inom en cirkel med radien a, medan man före bilismens

utbredning var begränsad till en cirkel med radien b. Frågan är

dock, hur stor del av de eftersträvansvärda aktiviteter, som i

dagens utglesade bilsamhälle kan uppnås inom ytan na?Z, ändå

rymdes inom ytan nb? i olika, kompaktare mellankrigssamhällen?

Hur mycket har tillgängligheten för de billösa minskat?

Lastbilismen har haft dramatiska effekter på industri och

handel. Antag att man inte hade byggt ut landsvägsnätet som man

gjort, vilket skulle ha kunnat innebära att lastbilarnas total-

vikt hade begränsats till, säg 10 ton. Vad skulle det ha betytt

för industrins organisation och lokalisering och i slutänden

konsumentpriserna på olika varor? Hur hade järnvägens utveckling

gestaltat sig i en sådan situation?

Om man hade svaren på denna typ av fundamentala frågor, skulle

man stå mycket bättre rustad inför framtiden. Långsiktig över-

siktsplanering borde för att fylla en verkligt viktig funktion -

dess "tredje berättigande" - identifiera de stora framtidsfrå-

gorna och de strategiska val, som måste göras. Med genomtänkta

scenarier för hur samhällsutvecklingen skulle kunna bli, be-

tingat av hur de identifierade framtidsfrågorna tacklas, till-

handahålles beslutsunderlag.

Det ligger utanför ramen för denna studie att försöka identi-

fiera alla strategiska val. Några exempel för att klargöra

meningen med resonemanget är dock inte svårt att ange.

Ser man framåt är en av de säkraste förutsägelserna, att bil-

innehavet kommer att fortsätta att öka i Sverige. Det totala

antalet personbilar som i dag är 3,6 miljoner, kommer troligen

att passera 4 miljoner omkring sekelskiftet. Det är kvinnorna

som svarar för merparten av ökningen. Denna utveckling är en

garanti för att vägtransport kommer att dominera Transport-

sverige även fortsättningsvis, vad som än händer inom vägväsen-
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det . Bilen är näst intill oumbärlig i glesbygden, där snart tre

av fyra vuxna är bilägare.

(1) De billösa individerna blir färre, men en god andel av

totalbefolkningen kommer under överskådlig framtid inte att ha

tillgång till eller kunna (tillåtas) själva köra bil. Ett stra-

tegiskt val är mellan att minska bilberoendet genom att satsa på

nya spår och hålla "olönsam" kollektivtrafik under armarna,

eller att låta utvecklingen ha sin gång, vilket skulle kunna få

konsekvensen att en stor del av den krympande kollektivtrafiken

får karaktären av "färdtjänst".

(2) Det globala miljöhotet från trafikens, industrins och hus-

hållens utsläpp av otjänliga ämnen är dock vår tids ödesfråga -

i synnerhet när målet att radikalt minska föroreningarna tycks

konfliktera med en annan stor fråga för mänsklighetens framtid

(Se Brundtlandrapporten 1987): Hur skall u-ländernas människor

befrias från fattigdomen vad gäller livets nödtorft?

Ett antal högst olika är tänkbara för Sveriges

del, från att solidarisera sig med u-länderna och leva som vi

lär dem, till den notoriska "efter oss syndafloden" attityden.

I det första alternativet skulle det bli fråga om att se till

att förbrukningen av fossila bränslen inte överstiger en viss

globalt hållbar nivå (klart under den rådande i Sverige). Det

går inte att med CBA visa att det är den samhällsekonomiskt,

eller ens världsekonomiskt bästa politiken. Om man ändå skulle

fatta ett sådant beslut, är CBA oundgängligt för den "taktiska"

planeringen för att inom ramen för den valda strategin göra det

för samhället bästa av saken.
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17 SLUTSATSER AV DEL IV

Del IV inleddes med att frågan ställdes, om vägplanering på två

nivåer verkligen behövs? Ett första berättigande för långsiktig

inriktningsplanering som komplement till objektanalys är dess

"indikativa" funktion för övriga aktörer, som är beroende av att

veta vad som kommer att gälla beträffande vägnätets utbyggnad.

Om helheten kvantitativt skiljer sig markant från summan av de-

larna, behöver man en metod att identifiera intressanta helhe-

ter. Frågan är om "systemanalys" skulle kunna vara det komple-

ment till objektanalys som man länge efterlyst? Det kan knappast

vara ett fullständigt svar, eftersom objektanalys är systemana-

lys. För varje särskilt problem gäller det att finna den opti-

mala avgränsningen av det system man bör ha grepp om. Det är en

systemanalytisk huvudregel. Det är lyckligtvis så, att för CBA

av de flesta vägförbättringar utanför tätort duger ett relativt

snävt avgränsat vägsystem ganska väl. System-CBA av väginveste-

ringsprogram tycks ofta inte göra så stor skillnad jämfört med

CBA av enstaka objekt, tack vare dominansen av kortväga resor

och godstransporter och den allmänt låga GC-elasticiteten för

vägt jänster. Det är klokt att pröva en rad olika kombinationer

av objekt för att försöka finna den optimala helheten, men detta

är inte en tillräckligt fundamental komplettering av isolerad

objektanalys, för att ge innehåll åt tanken med inriktningspla-

nering. Åtminstone kan hävdas, att bevisbördan i form av resul-

tat av omfattande känslighetsanalys ligger på den som menar, att

en överlägsen inriktning av väginvesteringspolitiken erhålles

genom att en relativt enkel planeringsmodell ges en väldigt

mycket krångligare, och mindre genomskådlig utformning.

Man har på Vägverket börjat experimentera med MEPLAN, som är ett

planeringsprogram där både transportsystemet och hela övriga

ekonomin är modellerade. Huvudidén är att interaktionen mellan

transportsystemet och ekonomisystemet är viktig, och möjlig att

få grepp om. Det är ett intressant analysinstrument av poten-

tiellt betydande pedagogiskt värde. Numeriska allmänjämvikts-

modeller utnyttjas alltmer i forskningen just för deras förmåga
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att generera konkreta siffermässiga exempel. Att låta verksam-

heten i en verklig koncern som Vägverket centralstyras medelst

ett gigantiskt ekvationssystem i en "svart låda" har dock allt-

för stora likheter med Gosplan för att verka tidsenlig. Det får

inte vara ett självändamål att den framtida utvecklingen av pla-

neringssystemet inom vägväsendet måste vara att kraftigt öka

modellernas komplexitet. Systemanalys är ett självklart krav,

men ett intelligent uppfyllande av det kravet kan lika gärna

leda till förenkling av planeringsmodellen och decentralisering,

som till ökad komplexitet.

Kravet på samordnad investeringsplanering av transportinfra-

strukturen som helhet ger det andra berättigandet för inrikt-

ningsplanering på en nivå över objektanalysnivån.

När ambitionen i planeringen höjs till att bli transportmedels-

övergripande, är det dock extra viktigt att utnyttja alla goda

möjligheter till att finna sådana institutionella arrangemang,

som befrämjar samhällsekonomisk effektivitet, utan att man ham-

nar i onödigt byråkratisk planhushållning.

En till objektanalysen kompletterande inriktningsplanering torde

inte vara av den karaktären att den tar sig uttryck i en kraftig

ökning av planeringsmodellernas ekvationssystem. Pudelns kärna

är i stället att, som historien med all önskvärd tydlighet

visar, helheten kan komma att skilja sig kvalitativt från summan

av delarna.

Genom att framhålla relevansen hos begreppet "strategi" också

för väghållningen kan ett tredje berättigande för planering på

två nivåer identifieras. På grund av att ett antal strategiska

val gäller kollektiva nyttigheter (eller onyttigheter) av typen

"skönhet och trevnad" i olika natur- och kulturmiljöer (eller

miljöförstöring), når man i många fall bortom gränserna för

tillämpningsområdet för CBA. I synnerhet för tätort gäller att,

utan fastlagd inriktning eller strategi för trafik- och bebyg-

gelseplaneringen, är det ofta inte meningsfullt att sovra bland

projekt med CBA.
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Appendix till kapitel 3 

VAD ÄR SÅ SPECIELLT MED TRANSPORTINFRASTRUKTUR

NÄR DET GÄLLER PRISSÄTTNING?
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VAD ÄR SÅ SPECIELLT MED TRANSPORTINFRASTRUKTUR NÄR DET GÄLLER

PRISSÄTTNING?

1 . Utgångspunkt 

Som bekant svarar externa olycks- och miljökostnader för den

helt dominerande delen, och de s k trängselkostnaderna för en

närmast negligerbar del i den ideala .rörliga avgiften på bil-

trafik i landsvägnätet enligt den svenska trafikpolitiken. I

detta papper tas korrigeringarna för biltrafikens externa-

liteter inte alls upp. Ej heller tas vägslitagekostnaderna

upp, utan den fråga som analysen är helt koncentrerad på här,

är om det finns någon prisrelevant rörlig kostnad, som bör

föranleda en priskomponent som ger bidrag,till täckande av

själva vägkostnaderna, d v s vägarnas anläggningskostnader?

Trängselkostnaderna är ju en sådan kandidat, men varför är de

så obetydliga inom vägsektorn, och hur är motsvarande för-

hållanden för annan transportinfrastruktur? För att fokusera

på dessa frågor, är den följande diskussionen baserad på en

modell av transportinfrastruktur, där varken slitage före-

kommer, eller externa effekter utanför transportsystemet

avges.

2 . System för varuproduktion respektive transportproduktion

från teknisk och organisatorisk synpunkt

Industriproduktion av varor utförs i anläggningar där "fast

kapital" (byggnader, större maskiner), "rörligt kapital"

(smärre maskiner, verktyg) och arbetskraft kombineras enligt

olika tekniker. Resultat därav säljs på olika varumarknader

för priser som ger intäkter som täcker de på kort sikt rörliga

kostnader och dessutom ger största möjliga bidrag till de

fasta kapitalkostnaderna.

Transportinfrastrukturens tjänster motsvarar industriproduk-

tionens kapitaltjänster emanerande från de fasta

na. Transportfordonen motsvarar de olika mer eller mindre .

rörliga kapitalföremålen i industriproduktion och fordons-

förarna och liknande personal motsvarar förstås industri-

arbetarna. En ekonomiskt tung "personalkategori" tillkommer,

när det gäller persontransporttjänster, nämligen resenärerna

själva. Transporttjänster liksom andra tjänster kan ej lagras.

Produktion och konsumtion sker samtidigt, vilket alltså

innebär att konsumenterna deltar i produktionsprocessen, och

samhällsekonomiskt sätt är transportkonsumenternas tidsinsats

ofta den dominerande resursuppoffringen i transportproduktion.

(Observera det ytterligare villkoret "samtidighet för konsum-

tion och produktion" jämfört med Becker's allmänna observation

att "konsumtion tar tid" innebärande att både en penningbudget

och tidsbudget måste iakttas när konsumenter nyttomaximerar.

När det gäller transporttjänster måste dessutom produktion-

stekniken anpassas till närvaron av konsumenterna under hela

produktionsprocessen ).

Till helt nyligen var i transportsektorn endast produktionen

av järnvägstransporter organiserad som normal industriproduk-
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tion, men genom Banverkets tillkomst tillhandahålles numera

bantjänster, liksom vägtjänster, flygplatstjänster och hamn-

tjänster till respektive transportfordon av separata "infra-

strukturverk" för priser, som bör vara samhällsekonomiskt

optimala.

3 . Trängselavgifter motsvarar "kvasiränta"

Vid samhällsekonomisk optimering av transportsystem, såväl vad

gäller produktion som prissättning, är det analytiskt för-

delaktigt att, oavsett den förhandenvarande administrativa

uppdelningen av systemet, utgå ifrån den produktionstekniskt

mest naturliga produktionsfunktionen. Det innebär först och

främst att transportinfrastruktur och transportfordon med

förare och passagerare behandlas integrerat. Då blir ett

standarddiagram för produktionskostnaderna av nedanstående

slag tillämpligt, om vi bortser från externa effekter utanför

transportsystemet.

 

 

 

 

        

Fig 1: Rörlig kostnad, fast kostnad och kvasiränta i tre

fall där pris = marginalkostnad

p SRMC

4

SRATC

SRAVC

Py X------------- -s

PCB

r

2

2 b3

'p C /

01 2

P, &

031

Ii 3 23

0, Q; 0; o

Output

Kurvorna i figuren förutsätter ett visst givet fast kapital

(väg, järnväg, flygplats, etc.), vilket innebär att prefixet

SR - "kort sikt" - är passande. I övrigt står beteckningarna

för följande:

SRATC = total styckkostnad (= summa vägkostnad, fordons-

kostnad och restidskostnad per trafikenhet, om det

gäller vägtransport )

SRAVC = rörlig styck#kostnad (= summa fordonskostnad och

restidskostnad per trafikenhet, om det gäller väg-
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transport )

SRMC = marginalkostnad (= derivatan av summa vägkostnad,

fordonskostnad och restidskostnad med avseende på

trafikvolymen Q, om det gäller vägtransport)

Storheterna c,, c, och c, motsvarar optimala "congestion tolls"

i tre olika fall för (den i figuren ej utritade) efterfrågans

läge, om det är fråga om vägtransport, eller något annat slag

av transportproduktion. Storheterna a,, a, och a, ger fordons-

och restidskostnaderna per trafikenhet, och b,, b, och b, ger

(den fasta) vägkostnaden per trafikenhet.

Låt oss nu föreställa oss att diagrammet illustrerar produk-

tionskostnaderna för en viss vara som i perfekt konkurrens

säljs till ett givet pris - p,, Pp, och p; (i motsvarande tre

fall. Endast mellanfallet representerar ett mer långsiktigt

jämviktsläge (i en industri karaktäriserad av konstant skalav-

kastning), men tillfälligt kan såväl p, som p; gälla, varvid i

förra fallet företaget ifråga inte får full täckning för sina

fasta kostnader och i det senare gör en övernormal vinst.

Bidraget till de fasta kostnaderna har i viss litteratur

kallats "quasi-rent" (kvasiränta), eftersom det utgör ersätt-

ning till en på kort sikt fast produktionsfaktor. Den ersätt-

ningen är residuell, d v s är vad som blir över efter att de

rörliga faktorerna fått sitt. (Normalt kan antas att de

successivt högre rörliga styckkostnaderna a,, a,, a, uppstår

därför att "diminishing returns" gäller, medan faktorersätt-

ningen per faktorenhet är 'konstant. ) i

En jämförelse mellan å ena sidan kvoten mellan kvasiräntan och

den fasta kostnaden per enhet och å andra sidan priset och

totalkostnaden per enhet visar, som väntat, att den förra

kvoten varierar mycket kraftigare än den senare kvoten i båda

riktningarna. Kvasiräntan är ju som sagt en residualpost, som

får ta stötarna i lågkonjunkturer men innehåller ett slags

kompenserande bonus eller riskpremium när tiderna är goda.

Fall 1: få.( ___EL ( 1
b, a, + D,

Fall 2: © 2 P2,
D, 2, + B,

Fall 3:
C5 P33 t3

D, a, + b,

Nu återgår vi till vägtransport och konstaterar att c/b
representerar kvoten mellan priset på vägtjänster och väg-
kostnader, medan p/(a+b) representerar kvoten mellan marginal-
kostnaden och den totala styckkostnaden. När den betraktade
produktionsanläggningen är en länk i ett vägnät eller något
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annat transportsystem, kan man inte utgå ifrån att "constant

returns to scale" är en naturlig sakernas ordning - snarare

tvärtom. Karaktären av lokal kollektiv vara ("local public

goods") gör att en långsiktig jämviktspunkt till vänster om

minimipunkten på SRATC, motsvarande trafikvolymen Q, i figur 1,

är ett troligare fall. Antag att den långsiktiga styckkost-

nadsskurvan (ej utritad i figur 1) råkar tangera SRATC just

vid trafikvolymen Q,. Det betyder att den långsiktiga marginal-

kostnadskurvan (ej heller utritad i figur 1) skär SRMC vid Q,.

Kvoten p;,/(a,+b,) representerar i så fall förhållandet mellan

den långsiktiga marginalkostnaden och den långsiktiga styck-

kostnaden, vilket är detsamma som det inverterade värdet av

skalelasticiteten E.

De tre fallen ovan kan således ges följande alternativa ut-

tolkning:

 

Fall 1: få £ _£.( 1

bl El

Fall 2: i få - SL - 1
&. E,

Fall 3: v

D, E3

Kvoten mellan trängselavgiften, d v s priset på vägtjänster,
och vägkostnaden är = 1, när konstant skalavkastning råder
(Fall 2). När en avvikelse från det referensfallet föreligger,
lär oss teorin att marginalkostnadsprissättning leder till en
kostnadstäckningsgrad, som är lika med det inverterade värdet
av skalelasticiteten, d v s I/E. Som synes gäller inte detta
vad beträffar optimal prissättning av transportinfrastruktur-
tjänster. Kvoten mellan trängselavgiften och vägkostnaden är
mindre än I/E när stordriftsfördelar gäller och större än I/E
när stordriftsnackdelar föreligger.

Orsaken till dessa avvikelser är, som antytts i det föregående
att trängselavgiften snarare motsvarar kvasiräntan än priset i
den gängse modellen för produktion, där fast och rörligt
kapital samt arbetsinsatserna är integrerade.

Föreliggande resultat är så långt endast kvalitativt - c,/b, är
mindre än, och c,/b, är större än den inverterade skalelastici-
teten. Frågan är om man kan uttala sig om hur stora avvikel-
serna mellan c/b och I/E är i olika fall? När man med figur 1
för ögonen ser hur känslig kvoten mellan kvasiräntan och
kapitalkostnaden är för avvikelser neråt såväl som uppåt från
referensfallet 2, anar man att skalelasticiteten inte ens
approximativt kan indikera det finansiella resultatet av
optimal prissättning av transportinfrastruktur. Den föraningen
visar sig vara riktigt. 1 nästa steg skall en kvantitativ

VTI MEDDELANDE 701



A1 :6(8)

precisering av den kvalitativa slutsatsen ovan göras.

4 . Det finansiella resultatet av optimalprissättningav

transportinfrastruktur

Det är relativt enkelt att visa (se J.. Jansson: Transport-

system optimization and pricing. John Wiley & Sons, 1984) att -

kvoten mellan trängselavgiften och vägkostnaden c/b är lika

med värdet av den inverterade skalelasticiteten minus en

tillkommande term som blir operativ när E = 1, och som då

beror på förhållandet mellan trafikanternas kostnader och

väghållarens kostnader:

g
y
|
a

-4 - 46 - 3

Om symbolerna a, b och c verbaliseras, kan detta samband

uttryckas sålunda:

trängselavgift _ 1 _ trafikantkostnad(l__ la
vägkostnad E vägkostnad ) 12)by

|+
-

Det är förstås en empirisk fråga sedan, vad det finansiella
resultatet blir i olika fall. Formeln (1) gäller inte bara för
vägtjänster, utan för alla slag av transportinfrastruktur,
eller rättare sagt för all tjänsteproduktion, som karaktärise-
ras av att produktionen och konsumtionen sker simultant.
Endast för vägtjänster finns empiriska data, som indikerar var
man skulle hamna om vägarna skulle prissättas optimalt. Tvär-
snittsstudier av vägar utanför tätorter ger vid handen att
relativt måttliga, enligt gänge synsätt stordriftsfördelar
föreligger. I den ovan citerade avhandlingen (Jansson 1984)
uppskattades E till ett värde av 1,15. (En konstantelastisk
kostnadsfunktion antogs, vilket kan skymma olikheter i volym-
elasticiteten i olika intervall för sambandet mellan total-
kostnader och trafikvolym ).

Förhållandet mellan de totala trafikantkostnaderna och väg-
kostnaderna är genomsnittligt sett av storleksordningen 7:1l.
Det innebär enligt formeln (la) ovan att det finansiella
resultatet blir i stort sett lika med noll.

En kvalifikation av denna kanske väl schematiska analys, som
dock inte ändrar slutsatsen, men möjligen ger en mer nyanserad
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bild av kostnadsstrukturen, är följande: I ett inledande in-

tervall av relativt låg trafikvolym är skalelasticiteten

förmodligen högre än 1,15, medan kvoten a/b är mycket lägre än

7:1 och i intervall av mycket höga trafikvolymer är E förmod-

ligen något lägre än 1,15 (men större än ett), medan kvoten

a/b når upp till 10:1 eller ännu högre värden. Detta gör att

kvoten c/b ändå blir nära noll i hela volymintervallet.

5 . Slutsatser och forskningsfrågor

Den viktiga slutsatsen att optimal prissättning av vägtjänster

(utanför storstäder) skulle ge ett ytterst magert bidrag till

vägkapitalkostnaderna, kan och har dragits med ett något

annorlunda resonemang. I Walters' klassiska "The economics of

road uter drarges" hävdas att +

"in practice, it seen that many rural and interurban

roads do in fact approximate to being pure public goods:

congestion is so infrequent and so small that it can be

ignored." (Walters, 1968 sid 17)

Walters definierar "pure public goods" med att "non-rivalry in

consumption" råder, d v s att vid varje i praktiken tänkbar

nivå för efterfrågan, kommer ytterligare en konsument ej att

påverka de övrigas konsumtion av varan ifråga (eller rättare

sagt tjänsten ifråga, ty alla "public goods" är faktiskt

tjänster). Walters' förklaring till att vägar kan räknas till

"public goods" är att vägkvalitet och vägkapacitet är till

stor del "joint attributes". Väginvesteringar görs främst för

att förbättra vägkvaliteten, d v s för att sänka trafikant-

kostnaderna genom vägförkortning, förbättrad linjeföring och

ökad trafiksäkerhet. "På köpet" erhålles då en kapacitetsök-

ning som en delvis onödig biprodukt.

Detta tema har också diskuterats i J.. Jansson: "Medveten

överdimensionering av kapaciteten. En för prissättningen och

finansieringen av infrastrukturen relevant produktionsekono-

misk egenhet". Socialekonomen, Okt. 1970, samt i Vägkostnads-

utredningen SOU 1973:32, Bilaga B.

"Joint-attribute"argumentet fångar in en viktig aspekt, men

det är något otillfredställande att ingen förklaring ges till

varför vägar helt byter karaktär i storstäder, där optimala

trängselavgifter på vissa infartsleder o.d. skulle täcka

kapitalkostnaderna många gånger om. Det kan inte vara fråga om

två artskilda nyttigheter, där för den ena (landsvägar) noll-

priser överallt bör gälla, och för den andra (stadsgator)

priser som flerfalt täcker kapitalkostnaderna bör gälla.

Den ovan skisserade teorin, där trängselavgifternas karaktär

av kvasiränta framhålls, förmår att förklara både den gradvisa

övergången från "pure public goods" till "private goods" och

den märkliga kraktärsförändringen som kan ske när man kommer

in i tätort. Låt oss kort stanna vid den sista aspekten: Om E

understiger ett, exempelvis på grund av att ytterligare mark
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till infrastrukturexpansion är ytterst knapp och dyrbar i en

storstad, så kommer "road pricing" av vissa trafikleder att ge

ett stort finansiellt överskott därför att de totala trafi-

kantkostnaderna är av storleksordningen tio gånger högre än

kapitalkostnaderna för infrastrukturen. Enligt formel (1) ovan

ger exempelvis E = 0,8 och a/b = 10 en kostnadstäckningsgrad

på 375% ! i

Vilka är de viktigaste forskningsfrågorna inom detta gebit?

Först och främst gäller det att skaffa relevant empirisk

kunskap. Inom vägsektorn finns mycket mer att göra än vad som

redovisats ovan. Det empiriska materialet är rikhaltigt. Det

är mest fråga om att sammanställa det på ett lämpligt sätt,

och analysera det med omtanke. Utanför vägsektorn vet man föga

om stordriftsfördelarnas karaktär. Flygplatser är kanske det

mest intressanta slaget av transportinfrastruktur i samman-

hanget, med tanke på att sektorn inrymmer såväl flera små

anläggningar, där trängselavgifter förefaller helt överflö-

diga, som Arlanda, där den stora frågan tycks vara, om det är

samhällsekonomiskt motiverat att utöka kapaciteten (och i så

fall var i Stockholmstrakten) eller om adekvata trängselav-

gifter skulle avslöja att kapacitetsbristen är en chimär.

På järvägsområdet bör också empiriken förbättras. Vad man där

på det teoretiska planet må betänka är att, på alla de linjer

där SJ fortfarande är ensam utövare av tågtransport, finns

inget motiv för Banverket att ta ut trängselavgifter, eftersom

dessa är internaliserade hos SJ och dess kunder. SJs kunder

fattar sina beslut oberoende av varandra, så det bör ligga på

SJ att bedriva "peak-load pricing". Detlnågot märkliga konsek-

vensen av detta tycks vara att, även om kapacitetsknappheten

härrör från banorna, får Banverket ingen kvasiränta, d v s

inget bidrag till sina bankapitalkostnader vid samhällsekono-

miskt optimal prissättning. Banverket tycks vara en verksamhet

som i "first-best" bör gå med ett stort finansiellt underskott

(som fallet är för närvarande), oberoende av skalavkastningen

(E) för bantjänster, helt och hållet på grund av att SJ är

ensam trafikutövare. Kan det vara sant?

Som något av en utvikning kan påpekas att, om man av Banverket

skulle kräva att någon viss budgetrestriktion må uppfyllas,

bör de s k rörliga banavgifterna, baserade främst på banslita-

gekostnaderna, kompletteras med en klumpsummebetalning, som

avkräves SJ, snarare än med fasta vagnsavgifter. Luftfartsver-

ket finansierar till stor del sina flygplatser genom klumpsum-

mor från SAS och Linjeflyg. Den "vägtrafikmodell" som man

söker tillämpa inom järnvägen borde alltså ersättas av en

"luftfartsmodell" vad gäller den tvådelade tariffen. En sam-

hällsekonomiskt oönskad konsekvens av vagnsavgifterna (som är

tänkta att motsvara fordonskatten för bilar) tycks vara skrot-

ning av många vagnar i förtid.
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Appendix till kapitel 15 

NYGENERERAD OCH AUTONOMT VÄXANDE TRAFIK ÄR SVÅRT ATT SÄRSKITLJA
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Nygenererad och autonomt växande trafik är svårt att särskilja

Även om det är något av en utvikning, förtjänar det kanske ändå

att påpekas att negligerandet av nygenererad trafik inte nödvän-

digtvis leder till en underskattning av nyttosidan i separata

objektanalyser. Det avgörande är vad som antas om den "autonoma"

trafiktillväxten. I figur 8 är den aspekten utelämnad, men samma

modell kan turneras på ett något annorlunda sätt, och ge ett

helt annat resultat. För enkelhets skull._begränsas modellen nu

till fyra länkar av en viss relation.

Den ifrågavarande relationen kan antas förbinda två huvudstäder

A och E och passera förbi regioncentra B, C och D. Varje väglänk

skulle kunna uppgraderas till motorvägsstandard, och konsument-

överskottet därav - sett separat för varje enskild länk - illu-

streras av den streckade ytan i figur 9. Fortfarande sett sepa-

rat för en viss länk, skiftar trafikefterfrågan med jämna inter-

vall åt höger ju fler av de övriga länkarna som också uppgrade-

ras. Vi antar för enkelhets skull att alla resor går mellan A

och E. Med hänvisning till figur 10, där resefterfrågan hela

sträckan A-E är angiven, kan då konstateras att, om varje väg-

länk bedömes separat utan hänsyn till resultatet av en uppgra-

dering av de övriga länkarna, kommer totalnyttan av motorväg

hela sträckan A-E att underskattas. Summan av delresultaten blir

i det fallet lika med den mindre sågtandade yutan i figur 10.

Det sanna totalresultatet ges av den "vanliga" konsumentöver-

skottet.

Antag däremot att man, vid varje objektanalys av respektive

länk, förutsätter att övriga länkar också utbygges, och att man

tar hänsyn till den inducerade trafikökningen. Då blir resulta-

tet av att varje länk analyseras separat lika med den större

sågtandade ytan i figur 10, vilket är en överskattning av det

sanna helhetsresultatet .
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Figur A2:1l Konsumentöverskott av uppgradering till motorväg 
av väglänk A-B enbart

Vilket modellalternativ beskriver bäst investeringsplaneringen i

verkligheten? Det är svårt att säga, men en omständighet talar

för att överskattningsalternativet ger bästa beskrivningen. Som

tidigare nämnts räknar man i objektanalysen inte med någon indu-

cerad trafikökning alls som resultat av en enskild investering.

Däremot tar man hänsyn till s k autonom trafiktillväxt med någon

eller några procent per år. Detta har haft stor betydelse för

lönsamhetsbedömningen av olika vägobjekt under uppbyggandet av

det svenska vägnätet under efterkrigstiden. Enligt gängse CBA-

metod skall nyttan för autonomt ökande trafik värderas till hela

den trafikantkostnadsminskning, som åstadkommes genom en viss
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vägförbättring, medan nyttan för nygenererad trafik skall värde-

ras till endast hälften därav per trafikenhet (triangeln i kon-

sumentöverskottet) .

Problemet är att trafikefterfrågan och trafikprognoserna som

Vägverket planerar efter inte har vägnätets omfattning och kva-

litet med som bestämningsfaktorer. På kort sikt är det inte så

allvarligt, men det orimliga i detta underlåtande i långsikts-

planeringen framstår klart, när man ställer frågan: Vilken total

biltrafikvolym skulle vi haft i dag om inga nyinvesteringar alls

skett i vägnätet under efterkrigstiden? Det är därför väsentligt

att söka hålla isär vad som är autonom trafiktillväxt och vad

som beror på vägnätets utbyggnad.
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Figur A2:2 Falskt konsumentöverskott av uppgradering till

motorväg av hela vägen A-E, när varje länk bedöms

separat och (a) väglänksinvesteringarna görs utan

hänsyn till övriga objekt, respektive (b) varje

objekt genomförs med det i och för sig riktiga

antagandet att alla övriga objekt också genomförs.
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