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Förord 

Denna rapport är slutpunkten för en process som påbörjades av Gunnar Lindberg, VTI 

under 2012. Rapporten baseras på ett antal underlagsrapporter som refereras i anslutning 

till de resultatpresentationer som görs i separata kapitel. Varje underlagsrapport har 

granskats i olika former och vissa av rapporterna kommer dessutom att kvalitets-

granskas när de skickas in till vetenskapliga tidskrifter med syfte att få resultaten 

presenterade. Vi har dessutom fått värdefulla synpunkter från Anders Ljungberg, 

Trafikanalys på arbetet med slutrapporten. 

Stockholm i oktober 2014 

 

 

Anna Johansson Jan-Eric Nilsson 



 

  VTI rapport 836 

Process för kvalitetsgranskning 

Denna slutrapport har inte kvalitetsgranskats på sedvanligt sätt. Anledningen är att de 

delrapporter som utgör grunden för arbetet var och en har granskats, och de resultat och 

slutsatser som presenteras här bygger på dessa delrapporter.  

 

 

 

 

Process for quality review 

This final report has not been reviewed in a conventional way. The reason for this is that 

this report summarises results from different underlying reports, where each of these 

reports has been reviewed at a separate seminar or by internal/external peer review.  
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SAMKOST. Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhälls-

ekonomiska kostnader  

Anna Johansson och Jan-Eric Nilsson 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

VTI fick i december 2012 regeringens uppdrag att uppdatera tillgänglig kunskap om 

trafikens samhällsekonomiska kostnader. Arbetet har genomförts i ett antal separata 

projekt som behandlar olika externaliteter – slitage och nedbrytning av infrastruktur, 

olycksrisker, emissioner från förbränning av fossila bränslen, buller och trängsel eller 

knapphet – för varje trafikslag.  

Utöver den kunskap som tagits fram inom respektive delprojekt har arbetet även 

resulterat i ett systematiskt förfaringssätt som kan användas för att framöver uppdatera 

kunskapen inom området. Både metodiken och slutresultaten kan förfinas ytterligare 

efter hand som kvaliteten på delar av underlagsmaterialet förbättras. 

Rapporten kan ligga till grund för att ta ställning till nivån på ekonomiska styrmedel, det 

vill säga skatter och avgifter. Många insikter kan dessutom användas för analyser av 

andra styrmedel i transportsektorn. Detta är särskilt angeläget med tanke på att 

transporter är en av de samhällssektorer där risken är särskilt stor för marknads-

misslyckanden. Kunskaper av denna art är därutöver av stor betydelse i 

kommunikationen med EU-kommissionen och med övriga medlemsländer kring 

utvecklingen av olika typer av styrmedel inom unionen. 

Nya skattningar av marginalkostnader 

De nya skattningarna av vägtrafikens sammanlagda marginalkostnader skiljer sig på 

totalen relativt lite från tidigare bedömningar. Inom denna oförändrade total ryms 

emellertid förändringar. Bland annat är de kostnader som vägtrafiken förorsakar 

infrastrukturhållaren högre än tidigare, medan de skattade kostnaderna för i synnerhet 

olyckor nu är lägre. Även kostnaderna för luftföroreningar och buller har minskat 

jämfört med tidigare beräkningar.  

De nya skattningarna ger väsentligt högre precision och visar också på den variation 

som finns i hur stora kostnaderna för de externa effekterna är. Detta ger en utgångs-

punkt för diskussion om att eventuellt differentiera uttaget av avgifter. En sådan 

diskussion ligger emellertid inte inom vårt uppdrag att föra. 

Järnvägens skattade marginalkostnader är totalt sett högre än i tidigare beräkningar, i 

synnerhet för godstrafiken. Den enskilt största förändringen även i järnvägssektorn är 

att kostnaderna för den nedbrytning av spåren trafiken förorsakar har ökat. Resultaten 

från både väg- och järnvägstrafik baseras på väsentligt bättre underlag för att beräkna 

dessa nedbrytningseffekter än vad som tidigare funnits tillgängligt. Den långa tidsserien 

på 10 till 15 år visar tecken på att slitaget är lägre i slutet än i början av perioden.  

Dessa observationer avser ett genomsnitt för hela nätverket av vägar och järnvägar. En 

grafisk presentation av resultaten pekar på att kostnaderna är olika höga beroende på 

vilka delar av näten som används. Denna redovisning är emellertid ännu inte tillräckligt 

bearbetad för att det ska vara möjligt att dra några generella slutsatser. 
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Övriga observationer 

Under arbetets gång har också ett antal observationer gjorts som har kopplingar till mer 

övergripande frågor. 

Inför varje ny omgång av infrastrukturplanering tas det fram ett underlag som 

säkerställer att alla investeringskalkyler som genomförs under planeringsprocessen 

utgår från gemensamma förutsättningar och använder enhetliga kalkylvärden. Detta 

arbete genomförs inom Arbetsgruppen för samhällsekonomisk kalkylering (ASEK), och 

de senaste rekommendationerna från denna grupp refereras nu som ASEK 5.1. 

Samtidigt som man på detta sätt säkerställer enhetlighet i vissa avseenden har vi under 

arbetet noterat att man inte utvecklar underlaget i andra dimensioner. Förändrat och inte 

minst ökat resande och trafik, ändrade förutsättningar vad gäller olycksrisker liksom 

nya metoder för drift, underhåll och reinvesteringar kan skapa behov av att uppdatera 

underliggande samband. Om inte, är risken stor att de värden som ligger till grund för 

framtidens infrastruktur baseras på situationen i sektorn för 10–15 år sedan. De 

minskningar som skett i antalet svåra olyckor i vägtrafiken eller de minskade partikel-

utsläppen från nya fordon påverkar då inte beräkningar av nyttan av nya investeringar. 

Trafikverket administrerar en stor mängd system och databaser med information av 

väsentlig betydelse för den typ av beräkningar som redovisas i rapporten. Det har under 

arbetets gång visat sig att det ofta är svårt att kombinera uttag från de olika systemen. 

Tidsmässigt har därför flera av projekten tvingats ägna mycket tid åt denna typ av 

bearbetningar och sammanställningar.  

Trafikverkets ekonomiredovisning är ett exempel på denna svårighet. Huvudsyftet med 

ekonomiredovisningen tycks vara att säkerställa att tilldelade anslag används på avsett 

sätt. Analyser av kostnaderna för den verksamhet som genomförs eller för att ställa 

kostnader i förhållande till de prestationer man åstadkommer försvåras därmed.  

Organisationen av datafångst i allmänhet och ekonomiredovisning i synnerhet är sist 

och slutligen en politisk fråga: Beroende på vilken information riksdag och regering 

anser sig behöva finns det anledning att utforma de olika systemen på olika sätt. Man 

kan emellertid konstatera att en långsiktigt högkvalitativ mätning av samhälls-

ekonomiska kostnader av den art som rapporten representerar väsentligt skulle 

underlättas med hjälp av förhållandevis marginella justeringar av inte minst 

ekonomiredovisningen. 

Det finns slutligen anledning att ställa frågan om ansvaret för de frågor som behandlas i 

rapporten. I statlig sektor i Sverige finns idag inget enhetligt ansvar för att ta fram 

underlag av denna art och inte heller för att ta till sig resultaten av de insikter som 

kommer fram. Samtidigt som somliga marginalkostnader kan beräknas med en viss grad 

av mekanik är det uppbenbart att många delar av arbetet förutsätter grundmurade 

forskningskvaliteter. Regeringen har därmed också skäl att överväga hur sådana frågor 

ska hanteras i framtiden. 
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The Economic Costs for Using Sweden’s Infrastructure 

by Anna Johansson and Jan-Eric Nilsson 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

In December 2012, the government commissioned VTI to update the social marginal 

costs for using infrastructure for all modes of transport based on state-of-the-art 

knowledge in the research community. The task has been implemented by defining 

projects addressing all externalities of relevance for the assessment, i.e. infrastructure 

wear and tear, accident risks, emissions from the use of fossil fuel, noise as well as 

shortage of capacity. Each task has been assigned to VTI researchers based on their 

respective competence. 

Except for the insight generated about each external cost item, the way in which the 

assignment has been implemented means that a generic approach for updating 

information of this nature is now available. The analyses however indicate that both 

methodology and results may be further developed once the quality of some of the 

background information is further improved. 

Except for providing a platform for designing taxes and charges, the insights provided 

are useful for the analysis of other, non-economic means for improving the performance 

of the transport sector. This is particularly important since transport is one of the sectors 

of the economy with particular risks for market failure. The information is also useful in 

future communication with the European Commission and other member countries 

concerning the development of the regulatory framework. 

New estimates of marginal costs 

The overall assessment of marginal costs of road use is not far from the level in 

previous domestic studies. Behind this average, a new approach to estimate the costs to 

the infrastructure holder of heavy and light vehicles using roads, results in cost 

estimates that are higher than before. This piece of evidence is based on a database of 

high standard. Other cost components, in particular the social costs for road accidents 

has however been reduced. Also the estimates of the costs originating from emissions 

and noise are lower than before. On top of this, the precision in estimating these costs 

for different parts of the road (as well as railway) network has improved. This provides 

a basis for subsequent discussion concerning the relevance of differentiation of any 

system of user charges, an issue that is not within the scope of our assignment.  

The marginal costs of railway services are now higher than before, in particular for 

freight trains. The single most important change also in the railway sector is the increase 

in costs for infrastructure wear and tear. Information about these costs now covers more 

years than previously, but this has also lead us to believe that some fundamental change 

of maintenance procedure has taken place, indicating that marginal costs may be lower 

at the end of the period. Due to uncertainties about the quality of data, it has not been 

considered appropriate to let this impact on our best approximation of marginal costs. 

These results represent national averages for roads and railways. A graphical 

representation of costs is also offered in order to address the degree of cost-level 
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differences across the networks. It is obvious that costs for noise and emissions are 

higher the closer people live to traffic using the network. Clear differences with respect 

to maintenance costs are also observed, but overall this aspect of the results is not yet 

ready for providing the basis for a comprehensive policy discussion.  

Additional observations 

Except for these examples of tangible changes of cost estimates, the study has also 

identified some features common for several of the separate projects. One of these 

observations concerns the recommendations for unit costs to be used in the process of 

undertaking Cost Benefit Analyses of investment projects. What is known as the ASEK 

recommendations ascertains a degree of common platform for valuing time savings, 

accidents, emissions, etcetera. The platform for updating these values, the basic causal 

effects, has however not previously been updated to account for traffic increases, safety 

improvements, as well as motor vehicles using less fuel and reducing the specific 

emission of some components. As a result, there is a risk that the prioritization of future 

investment projects and their benefit for users the coming 40 to 60 years is based on 

information about costs for using the infrastructure 10 or 15 years ago. 

Trafikverket, the agency in charge of roads and railways in Sweden, administrates a 

number of databases comprising information of relevance for the studies presented in 

the report. It has, however, been difficult to combine information from different 

systems, and several projects have therefore had to allocate much time for building 

systems of information that can be used for the analysis. 

The system handling Trafikverkets financial reports provides one important example. 

The prime purpose of this system seems to be to ascertain that allocations made by the 

parliament are used for the right purposes. The possibility to follow up specific 

activities, projects or contracts seems to be given a lower priority, generating a major 

challenge to relate costs to service delivery. One consequence is that the observation 

that elasticities in road and railway maintenance is dropping over time may either signal 

a substantial change in the way these activities are implemented or a problem in the way 

in which data is compiled.  

The structuring and compilation of data at large and the structure of the financial data in 

particular is, at the end of the day, a political issue: It is the information that the 

parliament and the government considers necessary for their allocations in the sector 

that should be decisive for the design of the systems. It is, at the same time, obvious that 

marginal adjustments of the way in which data is stored would provide much 

information about the way in which the system operates. 

A final issue concerns the overall responsibility for handling information of the nature 

reported in the present report. In Sweden’s public sector of today, no comprehensive 

responsibility for delivering information of the nature provided by our assignment has 

been allocated. Any further deliberations around this subject should also consider the 

necessity to use scientific competence for analyzing several of the issues on the table.  
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 Inledning 

Regeringen anser att frågan om en rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver 

att forskning och data som belyser transporternas samhällsekonomiska kostnader är 

aktuell och uppdaterad. I december 2012 fick därför VTI i uppdrag av regeringen att ta 

fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader.  

Uppdraget omfattar alla trafikslag och såväl person- som godstransporter. I uppdraget 

ingår också att beskriva hur kostnaderna varierar geografiskt i landet. Ett annat inslag i 

uppdraget är att ta del av andra länders forskning inom området, med fokus på våra 

närmaste grannländer inom EU. Denna rapport sammanfattar resultaten av uppgiften.  

Uppdraget har genomförts i ett stort antal delprojekt. I de flesta fall har varje sådant 

projekt har hanterat en viss effekt som uppstår inom ett trafikslag. I vissa fall behandlas 

effekterna för flera trafikslag inom ett enda delprojekt; hanteringen av utsläpp i form av 

klimatgaser avser exempelvis samtliga samhällssektorer. Arbetet har baserats på 

forskningsresultat, såväl svenska som utländska. I och med detta säkerställs också en 

internationell förankring. 

Rapporter från de olika delprojekten har, eller kommer inom kort att ha publicerats i 

form av VTI-rapporter eller -notat. I några fall finns underlag endast i form av ett 

arbetsmaterial, men också detta är det möjligt att ta del av. Vissa underlagsrapporter är 

på engelska och avsikten är att vidareutveckla dessa texter med vetenskaplig publicering 

som syfte. 

Alla kostnadsuppgifter i rapporten är uttryckta i 2012 års prisnivå. Konsumentprisindex 

är emellertid i augusti 2014, dvs. strax innan detta skrivs, något lägre än det var i mitten 

av 2012. Ungefärliga jämförelser är därför möjliga mellan de kostnader som anges här 

och andra uppgifter redovisade i senare års prisnivåer.   

Fortsättningsvis beskrivs i avsnitt 1.1 några generella frågor kring det underlagsmaterial 

som använts i de olika studierna. Avsnitt 1.2 redovisar därefter en viktig utgångspunkt 

för VTIs arbete i form av den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden kring dessa 

forskningsfrågor under de senaste 10 till 15 åren. 

 

 Dataunderlag 

Det arbete som genomförts är huvudsakligen empiriskt till sin natur; på grundval av väl 

förankrade principer görs beräkningar av kostnader i olika former. För genomförande av 

uppdraget behövs en stor mängd data, exempelvis tillgång till information om de 

kostnader som Trafikverket har för drift, underhåll och reinvesteringar av vägar och 

järnvägar, men också detaljerade uppgifter om trafikflöden, trafikens sammansättning 

och förekomsten av olyckor i trafiksystemet. Vi har under arbetets gång fått stor hjälp 

av många engagerade personer på Trafikverket för att ta fram relevant information från 

många av Trafikverkets register, inte minst från ekonomiredovisningssystemet Agresso. 

Vilka beräkningar av samhällsekonomiska kostnader som är möjliga att genomföra styrs 

av såväl tillgången till data som kvaliteten i dataunderlagen. Arbetet med datainsamling 

har emellertid visat att Trafikverkets olika system inte är uppbyggda för att hantera de 

frågor som uppstår till följd av VTI:s uppdrag.  

Ett skäl är att uppgifterna inte är registrerade och strukturerade på ett sätt som krävs för 

analyserna. En annan anledning är att analyserna förutsätter att en stor mängd data från 

olika system och databaser kan kombineras. Behovet att sammanställa information från 
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olika källor har stundtals skapat stora utmaningar. Ett betydande arbete inom de olika 

delprojekten har därför lagts på arbetet med att ta fram data och bearbeta dessa uppgifter 

på ett sätt som gör det möjligt att genomföra de beräkningar som uppdraget innebär. De 

observationer kring dataunderlaget som gjorts under arbetets gång och de slutsatser som 

dragits presenteras utförligare i kapitel 13. 

 

 Kunskapsmässiga utgångspunkter för VTI:s arbete 

De rapporter som tagits fram inom ramen för VTI:s arbete baseras på en forsknings- och 

utredningstradition som i Sverige kan spåras tillbaka till offentliga utredningar under 

1970-talet. I andra länder går ansatserna ännu längre tillbaka i tiden. Detta empiriska 

arbete baseras också på en forskningslitteratur, ett paradigm, som är djupt förankrad i 

ekonomisk teori. 

VTI:s förutsättningar för att genomföra uppdraget har utgått från i första hand två 

förhållanden. Den ena är tillgången till kompetens från olika discipliner. Medan 

huvuddelen av arbetet utförts vid institutets enhet för Transportekonomi har även andra 

delar av institutets personal lämnat värdefulla bidrag. Den ekonomiskt största delen av 

detta är de tester som genomförts med institutets Heavy Vehicle Simulator, som närmare 

beskrivs i avsnitt 3.4. Därutöver har vi samarbetat med andra kollegor kring hanteringen 

av buller, analyser av trängsel i vägnätet, etc. 

En andra förutsättning ges av den specifika forskning kring de frågor som ställs i 

uppdraget och som bedrivits vid institutet under en följd av år. En del av detta arbete har 

resulterat i ett antal avhandlingar. I vissa fall lämnar dessa direkta bidrag till det aktuella 

uppdraget. Andra avhandlingsprojekt har varit mer esoteriska till sin natur men 

resulterat i metodkunskap som direkt eller indirekt är av stor betydelse för analysen av 

samhällsekonomiska kostnader.  

Den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden har på detta sätt skapat en gedigen bas att utgå 

ifrån. De resurser som under åren avsatts för grundläggande kunskapsuppbyggnad som 

inte alltid har en omedelbar nytta utgör därmed en förutsättning för att genomföra 

regeringens uppdrag.  

Flera av de forskare som disputerat arbetar fortfarande på VTI medan andra numera 

befinner sig i andra delar av den svenska transportsektorn. Arbetet har bedrivits i nära 

samarbete med Lars Hultkrantz som tidigare varit anställd vid VTI men som under 

senare år varit professor i nationalekonomi vid Örebro universitet. 

Vi vill mot denna bakgrund ta tillfället i akt att nämna avhandlingar som direkt eller 

indirekt utgjort en del av den miljö som ligger till grund för uppdragets genomförande. 

Utöver dessa färdigställda avhandlingar har det doktorandarbete som bedrivs av 

Kristofer Odolinski, VTI och Örebro universitet, resulterat i ett underlag som går direkt 

in i projektet. 
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 Uppdragets innebörd 

Uppdraget att belysa transporternas samhällsekonomiska kostnader förutsätter att detta 

begrepp ges en tydlig innebörd. Avsnitt 2.1 ägnas denna uppgift. I avsnitt 2.2 motiveras 

behovet av att fokusera på marginalkostnader i detta arbete medan avsnitt 2.3 

vidareutvecklar innebörden av begreppet internalisering. Slutligen preciseras i avsnitt 

2.4 de olika typer av kostnader som analyseras närmare.  

Relevansen av analyser av samhällsekonomiska kostnader är inte avgränsad till 

transportsektorn. I själva verket utgör resonemanget kärnan i hela den teoribildning som 

behandlar frågan om hur resurser i samhället i stort kan användas på effektivast möjliga 

sätt. Transportsektorn skiljer ut sig enbart i så måtto att omfattningen av de externa 

effekterna är större än i många andra delar av samhället. 

 

 Vad är samhällsekonomiska kostnader? 

Trafiken på vägar och järnvägar samt i luften och till sjöss är förknippad med olika 

typer av kostnader. Ett exempel är de investeringar som görs i den infrastruktur som 

trafiken utnyttjar. Ett annat exempel är att alla aktörer har kostnader för att köpa fordon, 

för försäkringar osv. Dessutom uppstår kostnader som varierar med användningen av 

fordonen eller fartygen. Kostnaden för drivmedel, för slitage på fordonen etc. är 

exempel. Samtliga dessa kostnader är exempel på en real resursförbrukning och utgör 

därför sammantaget trafikens samhällsekonomiska kostnader. 

En betydande del av de samhällsekonomiska kostnaderna i transportsektorn betalas av 

trafikanterna. Det är också självklart att den som betalar för drivmedel och slitage för att 

använda sin bil, eller den som köper en biljett för att flyga eller ta tåget låter sådana 

kostnader vara en del av beslutet om att åka eller inte.  

Vid sidan om dessa kostnader finns ett antal effekter som uppstår som en följd av ett 

rese- eller transportbeslut men som inte ligger med i det pris trafikanten eller 

transportköparen betalar. Det finns därför ingen automatik i att 

resenären/transportköparen väger in sådana effekter i sitt övervägande om att resa eller 

ej. Också detta är samhällsekonomiska kostnader, men eftersom de inte beaktas genom 

priset kallas de externa effekter.  

En extern effekt bärs av andra, ofta av andra trafikanter eller av boende i närheten av 

trafiksystemet i fråga men också av samhällets medborgare i stort. De externa effekterna 

består närmare bestämt av alla kostnader för drift, underhåll och reinvestering i 

infrastrukturen, av trafikens olika säkerhetsproblem och av det buller och de luft-

föroreningar som uppstår, och också den trängsel och de förseningar som inte med 

automatik beaktas i ett beslut om att utföra en resa eller en transport. Beräkningen av 

storleken på dessa externa effekter står i fokus för rapporten. 

Begreppet extern syftar som nämnts ovan på att kostnaden ligger utanför aktörens 

beaktande. I den mån dessa effekter prissätts är de inte längre externa. Detta skapar en 

begreppsmässig tvetydighet: Hur ska effekter som inte prissätts av marknaden men som 

prissätts genom en skatt benämnas? Den praxis som vuxit fram innebär att internaliser-

ade externa effekter fortsatt kallas externa. I rapporten följs denna praxis vilket innebär 

att vi försökt mäta hela den externa effekten, till exempel för slitage eller buller, och 

kallar denna extern även om den helt eller delvis är internaliserad via exempelvis en 

slitage- eller en bulleravgift. 
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 Allt ljus på marginalkostnaderna 

Förekomsten av externa effekter innebär att det kostar mindre1 att resa eller utföra 

transporter ur individens än ur samhällets perspektiv. Antalet resor, och därmed 

omfattningen av olyckor, utsläpp och så vidare, blir då större än vad som är effektivt för 

samhället. För att kunna påverka förekomsten av de externa effekterna behövs därför 

någon form av styrmedel som gör det nödvändigt för trafikanter att anpassa sitt 

beteende. 

Det finns många regler och bestämmelser som har en sådan funktion. Ett känt exempel 

är det förbud mot ozon som infördes för några decennier sedan och som inneburit att 

detta miljöproblem eliminerats. Också inom transportsektorn finns många regler och 

bestämmelser som i praktiken innebär att omfattningen av de externa effekterna 

minskar. Hastighetsbegränsningar i vägtrafiken är ett uppenbart exempel på detta. 

Riksdagen har vid upprepade tillfällen slagit fast att transporter ska prissättas utifrån 

sina samhällsekonomiska marginalkostnader. Med marginalkostnad menas den kostnad 

som uppkommer av att ett extra fordon tillkommer eller som kan sparas in genom att 

trafiken minskar med ett fordon. Utgångspunkten för rapporten är därför ekonomiska 

styrmedel i form av skatter och avgifter. Genom att via en skatt eller avgift prissätta den 

externa effekten tar trafikanten också denna kostnad i beaktade. Den effekt som är 

extern om den inte hanteras omvandlas – den internaliseras – med en rätt avvägd 

prissättning. Därmed kommer också transportköparnas marginalkostnad att samman-

falla med samhällets marginalkostnader, och en samhällsekonomiskt optimal omfattning 

av verksamheten kan säkerställas.  

Begreppet marginalkostnad används för att betona att analysen avser variationer i 

trafikens omfattning och dess konsekvenser. Det är för detta ändamål inte relevant att 

intressera sig för de kostnader som finns oavsett om trafiken bedrivs eller ej. För att 

ytterligare precisera denna aspekt görs också en åtskillnad mellan kort- och långsiktiga 

marginalkostnader. I samhället finns idag en mängd anläggningar och resurser. Oavsett 

om det en gång i tiden var korrekt att bygga denna infrastruktur är uppgiften idag att 

säkerställa att tillgångarna används på ett förnuftigt – ett effektivt – sätt. Detta motiverar 

fokuseringen på kortsiktiga marginalkostnader, dvs. de kostnader som uppstår givet 

dagens infrastruktur.  

 

 Externa kostnader, internalisering och differentiering 

Den centrala frågeställningen i regeringens uppdrag till VTI handlar om att bedöma hur 

stora de samhällsekonomiska kostnaderna är. Med kunskap om dessa är det möjligt att 

jämföra kostnadsnivåerna med de avgifter som tas ut. Det finns idag en rad skatter och 

avgifter som bidrar till att internalisera de externa marginalkostnaderna, exempelvis 

                                                 
1 Merparten av de externa effekter transporter ger upphov till är negativa, och detta gäller alla som 
hanteras i detta uppdrag. Det finns emellertid också externa effekter som är positiva. I transportsektorn 
är dessa kopplade till trafikeringen och hur denna organiseras. Ett välkänt exempel är den positiva 
externalitet som en extra busstur ger upphov till för de resenärer som redan använder buss och som 
kommer att få sin genomsnittliga väntetid reducerad tack vare en ytterligare avgång. Detta har 
emellertid inte någon koppling till individens eller företagets ställningstagande till om man ska använda 
infrastrukturen eller ej. 
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banavgifter inom järnvägen, koldioxidskatt på bränsle, trängselskatter i våra största 

städer och farledsavgifter inom sjöfarten. Med stöd av kunskap om externa, samhälls-

ekonomiska marginalkostnader skapas en grund för att föra en fortsatt diskussion kring 

hur politiken på detta område kan utvecklas. Däremot innebär regeringsuppdraget inte 

att också genomföra en sådan diskussion. Med tanke på att utgångspunkten är de 

kostnader som kan påverkas via skatter och avgifter, så är uppdraget avgränsat till att 

gälla den statliga infrastrukturen. 

Uppdraget innebär också att de skillnader mellan kostnader som kan finnas i olika 

dimensioner ska redovisas. En sådan dimension är den geografiska. Medan samhällets 

kostnader för växthusgaser är de samma oavsett var trafiken bedrivs är konsekvenserna 

av andra externa effekter av annorlunda natur. Vissa typer av utsläpp sprids och ger 

skador i större regioner medan andra utsläpp är av lokal natur. När vägarna passerar 

genom obebyggda områden påverkas därför ingen av den senare typen av störningar 

medan graden av påverkan är större när vägen passerar genom samhällen och städer. 

Detta är ett av flera exempel på de geografiska skillnader som finns i betydelsen av 

kostnader och som kommer att behandlas i den fortsatta framställningen.  

Andra dimensioner som kan ge skillnader i kostnaderna är typ av fordon som används 

och vilka hastigheter dessa framförs i. Behovet av att redovisa kostnader på ett 

differentierat sätt bestäms av hur stora variationerna är och med vilken säkerhet 

variationerna kan beräknas. Avsikten är därför att i första hand belägga de mest 

betydelsefulla skillnaderna för att lägga grunden för en fortsatt diskussion. Upplägget av 

arbetet har också byggt vidare på vad som framkommit i tidigare studier och på våra 

bedömningar av möjligheterna att finna data för att beräkna variationer som hittills inte 

varit kända. 

En ytterligare förutsättning för denna analys är att de olika transportslagen åtminstone i 

Sverige fungerar under delvis mycket olika institutionella förutsättningar. Till skillnad 

från väg- och järnvägssektorn, där investeringar och drift finansieras genom anslag via 

statsbudgeten, har både flyget och sjöfarten till uppdrag att täcka samtliga finansiella 

kostnader2 för sin verksamhet. Betydande delar av de finansiella kostnaderna är fasta till 

sin natur, dvs. de påverkas inte av ytterligare starter och landningar eller av ytterligare 

anlöp i hamnar. Detta har i praktiken stor betydelse för bedömningen av vilka kostnader 

för sjö- och luftfart som är internaliserade eller inte. 

 

 Olika kostnadskomponenter 

Marginalkostnader för att använda infrastrukturen: Även om infrastrukturen inte 

används så åldras den, slits av väder och vind, och måste underhållas för att säkerställa 

en acceptabel standard. Därutöver förslits vägar och järnvägar av att användas. Ökad 

trafik ger upphov till marginalkostnader till följd av ett ökat behov av underhåll och 

reinvesteringar. Dessa frågor behandlas i kapitel 3. 

Även sjöfartens infrastruktur har kostnader för användning som ökar med en ökad 

trafikering i form av exempelvis lotsning och isbrytning. För luftfarten återfinns drifts- 

och underhållskostnader kopplade till de tjänster som utförs på flygplatsen till följd av 

                                                 
2 Medan en finansiell kostnad innebär att ett företags eller en individs bokförda kostnader påverkas så 
är många externa effekter av en sådan natur att ingen sådan finansiell påverkan uppstår. 
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en ytterligare landning och ytterligare passagerare. Dessa frågor behandlas i kapitel 3 

samt i kapitel 8 och 9. 

Marginalkostnader för olyckor: Utgångspunkten för att beräkna samhällets 

marginalkostnader för olyckor baseras på bedömningar av hur olycksrisken förändras 

när trafikens omfattning ökar eller minskar. Ett ytterligare fordon påverkar risken för 

övriga trafikanter att råka ut för en olycka. Varje olycka har en samhällskostnad som 

varierar till följd av olyckans svårighetsgrad. I denna kostnad ingår såväl kostnader för 

sjukvård, produktionsbortfall och skador på egendom som en riskvärdering som speglar 

kostnaden för olycksdrabbade individer på grund av förlust av liv eller hälsa. Dessa 

frågor behandlas i kapitel 4. 

För järnvägstrafik och sjö- och luftfart ser olyckorna annorlunda ut än för vägtrafiken. 

De sker mer sällan men kan ha större konsekvenser när de väl sker (katastrofer) och 

också andra konsekvenser (oljeutsläpp, miljökatastrofer) beroende på vilken typ av 

transport som är olycksdrabbad. Dessa frågor behandlas i kapitel 4 samt i kapitel 8 och 

9. 

Marginalkostnader för luftföroreningar: Trafik ger också upphov till luftföroreningar, 

både från förbränning av bränsle men också genom att partiklar frigörs från väg- och 

järnvägsbanorna då de trafikeras/slits. Luftföroreningarna har lokala effekter, men de 

sprids också vidare och kan beroende på väder- och vindförhållanden spridas över 

relativt stora geografiska områden. Dessa frågor behandlas i kapitel 5. 

Marginalkostnader för buller: Trafik ger upphov till buller och ju större trafikmängd 

desto mer omfattande är bullret. Ytterligare ett fordon höjer nivåerna på bullret för de 

som redan störs i trafikens närhet och samtidigt sprider sig bullret över större ytor så att 

fler blir berörda. Bullret från olika typer av trafik – vägtrafik, luftfart, järnvägstrafik och 

sjöfart – har olika karaktär och det finns också variationer mellan olika fordon när det 

gäller såväl storlek som karaktär på bullret. Buller är emellertid inte något samhälls-

ekonomiskt problem annat än där det bor människor. Dessa frågor behandlas i kapitel 6 

samt i kapitel 8 och 9. 

Marginalkostnader för trängsel, knapphet och förseningar: När efterfrågan på kapacitet i 

ett nätverk är större än tillgänglig kapacitet föreligger knapphet. I vägtrafiken innebär 

trängsel att tillkommande fordon påverkar tidsåtgången för alla fordon som redan finns i 

systemet. Den tidsförlust som den tillkommande trafikanten eller fordonet då orsakar 

andra, är en extern kostnad därför att den som ger sig ut på vägen inte med automatik tar 

hänsyn till de följdförseningar som man ger upphov till. Knapphetskostnader kan också 

uppstå till följd av att trafik med en viss samhällsnytta inte kan genomföras. Dessa 

frågor behandlas i kapitel 7. 

Marginalkostnader för koldioxid: En för alla samhällssektorer gemensam extern kostnad 

är koldioxid, en gas som är lika farlig för klimatet oavsett var och i vilken verksamhet 

utsläppen sker. Trots detta används två olika system för att internalisera denna externa 

effekt. Ett antal svenska företag omfattas av EU:s Emission Trading Scheme (EU-ETS), 

vilket även omfattar luftfarten, medan övriga delar av samhället, däribland väg- och 

järnvägstrafik samt sjöfarten, betalar en koldioxidskatt. Marginalkostnaden för 

koldioxid är proportionell mot kolinnehållet i bränslet som används för transporten. 

Dessa frågor behandlas i kapitel 10. 
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 Marginalkostnader för att använda infrastruktur 

När infrastrukturen används av bilar, lastbilar och tåg påverkas dess kvalitet och ger 

upphov till kostnader som kan beskrivas som slitage eller nedbrytning. Avsnitt 3.1 

innehåller en beskrivning av de principer som styr beräkningen av dessa kostnader. 

Avsnitt 3.2 och 3.3 redovisar därefter de beräkningar som gjorts av slitage- och 

nedbrytningskostnader för drift och underhåll respektive för reinvesteringar. Fokus 

ligger på vägar och järnvägar men hanteringen av dessa principer i förhållande till 

marginalkostnaderna för att använda farleder och flygplatser kommenteras också. 

Avsnitt 3.4 redovisar dessutom en för beräkningsresultaten central utgångspunkt, 

nämligen de försök som genomförts för att testa den så kallade fjärdepotensregeln. 

 

 Principer 

Utgångspunkten för att beräkna marginalkostnaden för att använda infrastruktur är de 

existerande nätverken av vägar och järnvägar som i allt väsentligt kommer att finnas 

kvar och användas under överskådlig framtid. För att detta ska vara möjligt måste 

anläggningarna underhållas. Dessutom är det nödvändigt att med ett antal års mellan-

rum återställa standarden till en acceptabel nivå genom mer eller mindre omfattande 

reinvesteringar. Marginalkostnaden för att använda denna infrastruktur utgörs av den 

del av kostnaderna för drift, underhåll och reinvesteringar som påverkas av variationer i 

trafikens omfattning.  

Ett underförstått antagande i denna analys är att den infrastrukturanläggning som en 

gång byggts inte har något alternativutnyttjandevärde. Detta innebär att man inte 

behöver bry sig om dess kapitalvärde i de beslut som ska fattas om omfattningen av 

underhåll och reinvesteringar.  

Därmed uppstår också en skillnad mellan hanteringen av dessa frågor i infrastruktur-

sektorn och inom andra delar av samhället, exempelvis fastighetsbranschen. För 

fastighetsbranschen gäller att huvuddelen av alla kontor eller bostäder skulle kunna 

säljas på en marknad. Det företag som äger fastigheter har därför en balansräkning i sina 

bokslut. Beslut om omfattningen av exempelvis det årliga underhållet (som hanteras i en 

resultaträkning) kan behöva ta hänsyn också till hur kapitalvärdet påverkas eftersom att 

anläggningens standard, och i slutänden värdet på fastighetsmarknaden, bland annat 

beror på dess underhåll. Av ännu större betydelse för kapitalvärdet kan reinvesterings-

besluten vara. Beslut om drift, underhåll och reinvesteringar av många kapital-

anläggningar på flertalet konventionella marknader är därför betydligt mer komplexa än 

inom infrastruktursektorn. 

Figur 3.1 syftar till att skapa en förståelse av de förhållanden som är av betydelse för 

behovet av underhåll och reinvesteringar av infrastruktur. En väg eller järnväg byggs 

med utgångspunkt i en uppfattning om hur anläggningen kommer att utnyttjas; ju mer 

trafik som förväntas, desto mera robust byggs anläggningen (boxen till vänster i 

figuren). Kombinationen av hur väl anläggningen byggs och hur den (faktiskt) används 

– boxen i mitten – avgör därmed hur snabbt den bryts ned och hur ofta reinvesteringar 

måste genomföras (boxen till höger). 

Trafikens slitage avgör också behovet av årligt underhåll (boxen högst upp). 

Underhållet bestäms dessutom av anläggningens klassning; ju mer trafik och ju mer 

”viktig” en anläggning är, desto mer resurser lägger man ner på att underhålla den. Och 
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omfattningen av det löpande underhållet kan påverka den lämpligaste tidpunkten för 

reinvesteringar. 

Utöver dessa förhållanden kan det också finnas andra förhållanden med betydelse för de 

underhållsbeslut som ska fattas. Infrastrukturhållaren kan inte påverka sådana exogena 

förutsättningar men måste förhålla sig till dem. En sådan förutsättning ges av väder och 

vind. Ju hårdare klimat, desto större blir behovet av underhåll, inte minst under vintern i 

länder (som Sverige) med återkommande cykler av tjäle och upptining. Till en del 

fångas detta upp vid investeringstillfället, dvs. anläggningen byggs för att tåla det tuffa 

klimatet. Det kan emellertid visa sig att man ursprungligen gjorde fel, exempelvis 

genom att använda olämplig fyllnadsmassa. Konsekvensen blir i så fall ett större behov 

av löpande drift och underhåll, och mer frekventa reinvesteringar, än vad som 

ursprungligen planerades. 

 

 

Figur 3.1. Beskrivning av hur infrastrukturens nedbrytning och därmed behovet av 

reinvestering påverkas av olika aspekter. 

 

Såväl klimat som geoteknik är utifrån givet men infrastrukturhållaren måste förhålla sig 

till (kostnads-)konsekvenserna av dessa förutsättningar. Beskrivningen av interaktionen 

mellan olika aspekter är också relevant för att identifiera om det finns någon del av 

dessa beslut som – förutom trafiken – påverkar omfattningen av drift och underhåll. 

Utan full kontroll över dessa underliggande samband finns annars en risk för att man 

lägger för stor eller för liten vikt vid kostnadseffekterna av variationer i trafiken. 

Man kan vända på resonemanget med följande påstående: Det är tidens gång (och väder 

och vind) som påverkar behovet av drift och underhåll, inte trafiken. Om detta 

konstaterande skulle vara korrekt uppstår inga marginalkostnader när trafikens 

omfattning förändras. Som kommer att framgå av den fortsatta framställningen ser 

sannolikt dessa samband olika ut för olika transportslag. 

Fortsättningsvis hanteras dessa resonemang under två huvudrubriker; löpande drift och 

underhåll i avsnitt 3.2 och reinvesteringar i avsnitt 3.3. 

 

Lätt  
Trafik 
Tung 

Nybyggnads-
standard 

Underhålls-
kategori 

Nedbryt-
ning 

Klimat och tid 

Reinve-
stering 
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 Drift och underhåll 

Varje år spenderas mångmiljardbelopp för löpande underhåll av infrastruktur. Analysen 

av de resurser som avsätts för vägar behandlas i avsnitt 3.2.1 och järnvägar i 3.2.2 

medan avsnitt 3.2.3 för ett resonemang om motsvarande kostnader för att ta hand om 

flygplatser och hamnar. 

En och samma tankemodell används för att analysera hur kostnaderna för att underhålla 

vägar och järnvägar varierar med trafikens omfattning. Modellen innebär att kostnaden 

för underhåll ställs mot den trafik som använder infrastrukturen. Den ekonometriska 

analysen av denna information resulterar i ett värde på elasticiteten: Om trafiken ökar 

med x procent, hur många procent ökar då kostnaderna? Elasticiteten multipliceras med 

den genomsnittliga kostnaden för respektive underhållsaktivitet, och på så sätt erhålls 

ett mått på marginalkostnaden.  

 

3.2.1 Vägunderhåll3 

Det statliga vägnätet är indelat i ett antal driftområden för vilka underhållskontrakt 

upphandlas. Observationsenheten för den fortsatta analysen är sådana driftområden, dvs. 

den del av vägnätet som ingår i ett underhållskontrakt. År 2012 fanns 109 sådana 

kontrakt och analysen baseras på perioden 2004 till 2012. 

Varje underhållskontrakt avser således ett avgränsat område som omfattar ett antal 

kilometer väg, såväl Europa- som riks- och länsvägar. Förutom kostnadsinformation 

finns information om vägarnas tekniska egenskaper liksom om den årliga trafiken på 

respektive typ av väg. Det material som analyserats utgörs av väg- och trafikdata från 

nationella vägdatabasen (NVDB) tillsammans med kostnadsdata från Trafikverkets 

(Vägverkets) bokföring.  

Kostnader för underhåll, vinterväghållning och övrig drift separatredovisas och har 

därför skattats i separata ekonometriska kostnadsfunktioner; med övrig drift avses 

åtgärder som exempelvis renhållning och skötsel av rastplatser och belysning. Statiska 

logaritmiska modeller har skattats. Innebörden av detta är att man direkt ur analysen får 

fram de kostnadselasticiteter som, tillsammans med genomsnittskostnader, behövs för 

att beräkna marginalkostnaden. 

Kostnadselasticiteten skattas till 0,19 för underhåll, 0,15 för vinterväghållning och 0,07 

för övrig drift. Den skattade elasticiteten för övrig drift är emellertid inte signifikant, 

vilket innebär att det inte är möjligt att identifiera en statistiskt signifikant 

marginalkostnad för övrig drift. Omfattningen av sådana aktiviteter varierar därför inte i 

förhållande till trafikens omfattning. 

Som framgår av tabell 3.1 är genomsnittskostnaden för tunga fordon 0,18 kronor per 

fordonskilometer för underhåll och marginalkostnad är 3 öre per fordonskilometer. 

Genomsnittskostnaden är 0,065 kronor per fordonskilometer för vinterväghållning och 

marginalkostnaden 1 öre per fordonskilometer för perioden som helhet (andra raden).  

Tabellen redovisar också resultatet från en tidigare skattning av dessa värden. De nya 

skattningsresultaten innebär generellt en lägre marginalkostnad än tidigare. En aspekt 

som kan vara av betydelse för skillnaden är det faktum att det nu finns observationer 

                                                 

3 Marginal cost of road operation and maintenance. Swedish estimates based on data of 2004-2012. 
Jan-Erik Swärdh och Lina Jonsson. 
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från fler år än tidigare. Men tabellen visar också att genomsnittskostnaden för underhåll 

är väsentligt lägre jämfört med det tidigare resultatet samtidigt som kostnaden är högre 

per fordonskilometer för vinterväghållning. 

 

Tabell 3.1. Jämförelse av olika beräkningsresultat. Kronor per lastbilskilometer 

(underhåll) respektive fordonskilometer (vinterväghållning). 

Skattning Tidperiod Underhåll (lasbilskm) Vinterväghållning (fordonskm) Övrig drift 

  AC Elasticitet MC AC Elasticitet MC AC Elasticitet MC 

Tidigare^ 2004-2009 0,40 0,80* 0,32 0,033 0,56* 0,02 0,006 0,47* 0,003 

Ny  2004-2012 0,18 0,19* 0,03 0,065 0,15** 0,01 0,012 0,07 0 

Ny  2004-2007 0,14 0,33** 0,05 0,066 0,02 0 0,012 0,06 0 

Ny  2008-2012 0,21 -0,01 0 0,064 0,24*** 0,02 0,011 0,10 0 

^ För underhåll och övrig drift enbart information om belagd väg. AC – genomsnittskostnad; MC - 

marginalkostnad 

***, **, * Signifikant på 1-, 5- respektive 10-procents nivå. 

 

De tre sista raderna visar dessutom att elasticiteter och marginalkostnader förändras 

beroende på vilken tidsperiod som analyseras. Detta antyder att det under perioden 2004 

– 2012 kan ha inträffat substantiella förändringar av formerna för den verksamhet som 

bedrivs. Det har också framkommit att antalet driftområden minskat med mer än 20 

procent över perioden, liksom att det finns en osäkerhet om ifall kostnadsuppgifter för 

de olika åren är jämförbara.  

I nuvarande läge rekommenderar vi det nya skattningsresultatet för hela perioden 2004 

– 2012. Konsekvensen är att marginalkostnaden är lägre än i tidigare bedömningar. 

Rekommendationen baseras på att den längre perioden i bästa fall innebär att 

osäkerheter och variationer jämnas ut. 

 

3.2.2 Järnvägsunderhåll4 

Analysen av hur kostnaderna för järnvägsunderhåll varierar med trafikens omfattning 

baseras på den indelning i cirka 250 bandelar som gjorts av det svenska järnvägsnätet. 

Detta innebär att grunden för analysen är annorlunda än analysen av vägunderhåll där 

både vägnätets längd och trafikens omfattning avser ett större geografiskt område. 

För varje bandel finns information om årliga kostnader, om trafikvolym och tekniska 

egenskaper etc. Informationen sträcker sig över 14 år, dvs. perioden 1999-2012 i stället 

som för tidigare perioden 1999-2002. Detta innebär att det finns betydligt fler 

observationer att tillgå, vilket i sig motiverar en ny beräkning för att bekräfta eller 

revidera tidigare resultat.  

                                                 

4 The marginal cost of rail infrastructure maintenance; does more data make a difference? Kristofer 
Odolinski, Åsa Wikberg, Jan-Eric Nilsson. 
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Ett ytterligare motiv för behovet av nya skattningar är de genomgripande 

organisatoriska förändringar som järnvägsunderhåll undergått under den aktuella 

perioden. Konkurrensutsättning av underhållet påbörjades år 2002 och övergången från 

egen regi genomfördes stegvis under de därpå följande tio åren. Under perioden har 

dessutom definitionen av underhåll förändrats. Sedan 2007 klassificeras snöröjning som 

en underhållsaktivitet efter att tidigare ha definierats som drift.  

Den ekonometriska modell som används innebär att man studerar sambandet mellan 

kostnader och trafikvolym med hänsyn taget till infrastrukturens egenskaper och andra 

faktorer som kan förklara kostnadsvariationer. Resultaten av tidigare skattningar med en 

statisk modell visade att kostnadselasticiteten är 0,26; 10 procents ökning av trafiken 

ökar underhållskostnaderna med 2,6 procent. Med detta som grund beräknades 

marginalkostnaden till 0,0081 SEK per bruttotonkilometer exklusive kostnader för 

snöröjning.  

Resultaten från den nya skattningen visar att kostnadselasticiteten är 0,15. Detta innebär 

en marginalkostnad på 0,0053 SEK per bruttotonkilometer, exklusive snöröjnings-

kostnader. Eftersom snöröjning numera är en del av de löpande kostnaderna för 

underhåll bör dessa ingå i marginalkostnaden, som då hamnar på 0,0061 SEK.  

Elasticiteten är emellertid inte robust. Skattningsresultatet varierar beroende på om man 

tar med observationer för samtliga år under perioden eller om man tittar på delperioder. 

För perioden 2007-2012 är kostnadselasticiteten 0,20 och vi har då en marginalkostnad 

på 0,0097 SEK per bruttotonkilometer inklusive snöröjningskostnader.  

Alla typer av underhållsaktiviteter utförs inte varje år. Kostnaderna för att ta hand om en 

bandel kan därför fluktuera även om trafikmängd och infrastrukturens egenskaper inte 

förändras. Med hjälp av en dynamisk modell är det möjligt att hantera detta förhållande 

och dessutom undersöka om det underhåll som genomförs under ett år kan påverka 

kostnaderna för underhåll också under påföljande år.  

Resultaten av de nya skattningarna av den dynamiska modellen är annorlunda än 

motsvarande resultat i tidigare studier. Den nya skattningen pekar på att en ökad 

kostnad under ett år i genomsnitt ger upphov till en ökning av kostnaden för underhåll 

också nästa år. Den direkta kostnadselasticiteten är 0,28 medan värdet ökar till 0,34 när 

vi tar hänsyn till dynamiken.5  

Det är inte uppenbart varför det finns en sådan samverkan mellan verksamhetens 

omfattning mellan två år. En tänkbar förklaring är den förskjutning mellan olika typer 

av underhåll som skett under den aktuella perioden på så sätt att andelen avhjälpande 

(akut, inte planerat) underhåll ökat. Om en bandel har problem som kräver ett 

avhjälpande underhåll under ett år kan detta signalera att samma bandel kan komma att 

kräva avhjälpande underhåll också nästa år. En ökning av kostnaden för avhjälpande 

underhåll kan i så fall tolkas som en signal om att det finns kvalitetsbrister och ett latent 

tryck på verksamheten och att underhållskostnaden av detta skäl kan komma att öka 

även under nästa år. 

I en rapport från Trafikverket sägs att det avhjälpande underhållet ökat i en snabbare 

takt än det förebyggande underhållet sedan 2008. Det finns emellertid en osäkerhet i 

                                                 
5 Samtidigt som den dynamiska modellen ger en högre direkt kostnadselasticitet jämfört med den 
statiska modellen, har den ett högre standardfel (0,13 jämfört med 0,06). Konsekvensen är att 
osäkerheten är större i skattningen. Den statiska och den dynamiska elasticiteten är signifikant skilda 
från varandra på 10 procents nivå men ej på 5 procents nivå (P-värde=0,059). 
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denna observation eftersom nästan en tredjedel av underhållet inte klassificeras alls. Det 

går därför inte att dra några säkra slutsatser från den dynamiska modellen då det kräver 

mer information om vilken typ av underhåll som har utförts under den studerade 

tidsperioden. Vi väljer därför att inte basera vår rekommendation på dessa resultat innan 

vi fått en djupare förståelse av vad skattningarna har att säga om verkligheten. 

Vi behöver därför återgå till resultaten från den statiska modellen, och tabell 3.2 

innehåller en jämförelse av olika resultat. Kostnadselasticiteten 0,15 för perioden 1999-

2012 är något lägre än i ett antal tidigare europeiska studier där merparten av resultaten 

pekar på elasticiteter i intervallet 0,20-0,35. De organisatoriska förändringarna som 

skett sedan 2002 kan spela en roll, även om konkurrensutsättningens effekt6 har beaktats 

i modellen. För perioden 2007-2012 är emellertid kostnadselasticiteten mer i linje med 

de europeiska studierna och tidigare beräkningar för det svenska järnvägsnätet. 

 

Tabell 3.2. Jämförelse av olika beräkningsresultat med statiska modeller. Kostnader 

anges som kronor per bruttotonkilometer. Siffror inom parentes anger kostnader 

exklusive snöröjning. 

 Tidsperiod AC Kostnadselasticitet MC 

Andersson (2008) 1999-2002 0,104 0,26** 0,0081 

Ny beräkning  1999-2012 0,405 (0,341) 0,15*** 0,0061 (0,0053) 

Ny beräkning  2007-2012 0,383 (0,339) 0,20*** 0,0097 (0,0084) 

***, **, * Signifikant på 1-, 5- respektive 10-procents nivå. 

 

Sammanfattningsvis väljer vi att rekommendera resultaten från den statiska modellen 

för perioden 2007-2012. Värdet för elasticiteten är då 0,20 vilket resulterar i en 

marginalkostnad på 0,0097 SEK per bruttotonkilometer.  

Beräkningar har också genomförts med gods- och passagerartrafik som separata 

förklaringsvariabler. De elasticiteter som skattats är emellertid inte statistiskt signifikant 

skilda från varandra. Skillnaden i nedbrytning från ett gods- och ett resandetåg som 

(exempelvis) väger 600 ton är så liten att den inte går att belägga med stöd av en 

ekonometrisk metod tillämpad på tillgänglig data.  

 

3.2.3 Flygplatser och hamnar 

Inga separata analyser har gjorts av marginalkostnaderna för drift och underhåll av 

flygplatser och hamnar. En delförklaring till detta behandlas i kapitel 8 och 9 och berör 

det faktum att sjö- och luftfart täcker sina finansiella kostnader via de avgifter som tas 

ut. Som en konsekvens är eventuella marginalkostnader för slitage och reinvesteringar 

redan täckta av dessa avgifter. Den samhällsekonomiska slitagekostnaden är 

internaliserad. 

Det finns ändå skäl att ställa frågan om slitage och behovet av underhåll och 

reinvesteringar av beläggningen på flygplatser och av hamnanläggningar. Genom att 

                                                 
6 Resultaten visar att konkurrensutsättningen sänker kostnadsnivån med ca 10 procent, vilket är i linje 
med resultaten i Odolinski och Smith (2014) 
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återföra denna fråga till den diskussion som fördes i anslutning till figur 3.1 kan man 

konstatera att det i första hand torde vara tidens tand som gör det nödvändigt att löpande 

underhålla anläggningarna. Samma förhållande torde gälla för reinvesteringar.  

Utan att ha formella belägg har merparten hamnanläggningar i form av kajer och pirar 

etc. en mycket lång livslängd som inte påverkas av antalet anlöp. På samma sätt 

behöver flygfält inte en ny beläggning därför att starter och landningar slitit ner 

landningsbanan utan därför att beläggningens ålder kan innebära problem i form av 

stensläpp etc. Också detta ger ett motiv för att inte analysera denna typ av kostnader i 

flyg- och sjöfartssektorerna. 

 

 Reinvesteringar 

En nybyggd väg eller järnväg har hög standard. Efter hand som tiden går används vägen 

eller banan av bilar, lastbilar och tåg så att standarden gradvis försämras, trots det 

löpande underhåll som genomförs. Vid någon tidpunkt har kvalitén försämrats så 

mycket att en reinvesteringsåtgärd är påkallad. Därmed återgår standarden till den höga 

nivån, varefter processen upprepas. Tanken är att detta pågår under ”oändlig tid”, dvs. 

mycket långt in i framtiden. 

Detta mönster av kvalitetsförsämring och behovet av framtida reinvesteringar är en av 

utgångspunkterna för den standard som anläggningen ges när den ursprungligen byggs 

och som illustreras av figur 3.1. Man kan emellertid tänka sig att trafiken, av något skäl, 

ökar7 jämfört med den bedömning som gjordes när anläggningen byggdes; därefter 

återgår trafiken till ursprunglig nivå. Den högre trafikmängden innebär att den 

lämpligaste reinvesteringstidpunkten inträffar lite tidigare är ursprungligen planerat och 

att alla framtida reinvesteringstidpunkter tidigareläggs. Marginalkostnaden för 

reinvesteringar i vägar och järnvägar utgörs av denna tidigareläggningskostnad. 

 

3.3.1 Reinvesteringar i vägar 

Reinvestering i vägsektorn innebär att Trafikverket genomför en underhållsbeläggning, 

dvs. en ny beläggning inklusive åtgärder som vägmarkering etc. på en längre 

sammanhållen sträcka. Marginalkostnaden är, som redan noterats, kostnaden för att 

tidigarelägga detta arbete. De beräkningar som behöver göras för att beräkna 

marginalkostnaden består av fyra komponenter:    

Marginalkostnad = elasticitet * genomsnittskostnad * räntekostnad * 

osäkerhetskomponent 

De båda första komponenterna baseras på samma logik som redan hanterats i 

beskrivningen av hur underhållskostnaderna beräknas. En komponent utgörs av 

genomsnittskostnaden för en reinvestering dvs. kostnaden per kvadratmeter för att lägga 

ny beläggning dividerat med all trafik som använder vägen från beläggningens 

”födelse” till dess ”död”.  

                                                 
7 Exakt samma logik gäller om man i stället laborerar med en momentan minskning av trafiken. 
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Elasticiteten går här under beteckningen nedbrytningselasticitet. Denna komponent 

visar hur en förändring av trafiken påverkar vägens livslängd. Om värdet exempelvis är 

-0,5 så skulle en procents ökning av trafiken förkorta vägens livslängd med 0,5 procent. 

Den tredje komponenten har att göra med diskonteringsräntan och vägens livslängd. 

Med detta tar man i beräkningarna hänsyn till samtliga framtida effekter, både den 

första tidigareläggningen av reinvesteringar och alla därpå följande tidigareläggningar. I 

svensk infrastrukturplanering är räntan 3,5 procent. Om vägens livslängd är 17 år blir 

värdet på den här komponenten 0,08. Innebörden är att endast 8 procent av 

genomsnittskostnaden, och därmed också marginalkostnaden, är en tillkommande 

kostnad. 

Slutligen har den fjärde komponenten koppling till den osäkerhet som finns om precis 

när – mellan den tidpunkt då att vägen är nästan ny och det tillfälle då den (ändå) skulle 

få en ny beläggning – som trafikförändringen inträffar. Värdet på den här komponenten 

är i genomsnitt 0,976 vilket betyder att denna osäkerhet har små konsekvenser för 

marginalkostnaden. 

Två ingångsvärden är av avgörande betydelse för resultaten av beräkningarna, nämligen 

beläggningskostnaden och livslängden. Innan vi beskriver hur dessa värden beräknas är 

det emellertid nödvändigt att klargöra en annan aspekt som komplicerar analysen, 

nämligen distinktionen mellan tung och lätt trafik. 

Hanteringen av lätt och tung trafik 

Den modell som beskrivits har inte gjort skillnad på olika typer av trafik. En vanlig 

uppfattning är emellertid att det i första hand är den tunga trafiken som har den 

avgörande betydelsen för vägens nedbrytning. Det är närmare bestämt belastningen på 

en lastbilsaxel som bestämmer nedbrytningens storlek. 

Sedan slutet av 1950-talet används det som kallas fjärdepotensregeln som tumregel för 

detta förhållande. För att illustrera innebörden kan man anta att en lastbil som har två 

axlar väger 16 ton och att man lägger på ytterligare fyra ton på flaket. Vikten per axel 

ökar då med (16 ton/2 axlar => 20 ton/2 axlar = 10 ton/8 ton =) 25 procent. Men den 

nedbrytande kraften ökar mycket mer, enligt fjärdepotensregeln med ((10/8)4= 2,44) 

144 procent. Med tanke på att en personbil väger runt 1,5 ton är det också uppenbart att 

den nedbrytande effekten, dvs. slitaget, av denna är mycket liten eller till och med 

försumbar.  

För att praktiskt hantera fjärdepotensregeln omvandlas observationen av hur många 

tunga fordon som använder en vägsträcka till ESAL Equivalent Standard Axle Load. 

Innebörden är att den tunga trafiken i viss mening normeras så att en lastbil med viss 

axel- och viktkonfiguration räknas om till ett standardfordon med genomsnittliga 

slitageaspekter. 

Fjärdepotensregeln är kontroversiell och det finns många olika uppfattningar om dess 

relevans för svenska förhållanden. I en annan del av marginalkostnadsprojektet som 

redovisas i avsnitt 3.4 har vi fått resurser för att i kontrollerade former testa denna 

hypotes. De resultat som framkommit ur dessa försök innebär att vi inte finner stöd för 

att överge fjärdepotensregeln till förmån för någon annan nedbrytningsfaktor. 

Beräkning av kostnaden för beläggningar 

Vägunderhåll upphandlas i Sverige i konkurrens, så också underhållsbeläggningar. Som 

ett underlag för regeringsuppdraget har vi från Trafikverket fått tillgång till 285 
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beläggningskontrakt som upphandlades under 2012 och 2013. Det minsta av dessa har 

en kostnad runt en miljon kronor och avser cirka 1 000 m2 beläggning medan de största 

kontrakten kostar 65 miljoner kronor och omfattar 2,2 miljoner m2 beläggning. 

Kontrakten upphandlas av var och en av Trafikverkets sex regioner. Uppgiften om 

kostnad per kontrakt registreras därför per region. Upphandlingarna avser dessutom tre 

kategorier av beläggningar; varma, halvvarma och tankbeläggningar. Detta innebär att 

det blir möjligt att ta fram (6*3=) 18 olika observationer av genomsnittskostnader. 

Dessutom har ett genomsnittligt värde för landet som helhet sett över samtliga 

beläggningstyper beräknats som uppgår till 87 kronor per m2. 

Beräkning av livslängd 

Sedan länge använder Trafikverket ett system för att registrera och analysera vägytans 

tillstånd, ett Pavement Management System (PMS). I vägnätet finns närmare 400 000 

homogena vägavsnitt eller -delar. De kortaste är bara några få meter medan de längsta 

är över en kilometer. Enbart vägdelar som är mer än 50 meter långa har använts i den 

följande analysen. Till följd av denna och några andra rensningsåtgärder i brutto-

materialet kvarstår ca 267 000 vägdelar. 

Det finns en stor mängd information om varje vägdel som skulle kunna användas för att 

beräkna livslängd på mycket nedbruten nivå. Eftersom kostnaden för beläggningar 

enbart kan fördelas ut mellan Trafikverkets regioner och på olika beläggningstyper är 

det i första hand meningsfullt att beräkna livslängd med denna upplösningsgrad.  

Av central betydelse för skattningarna är att det finns information om trafiken på varje 

vägdel och hur stor andel av trafiken som utgörs av tunga fordon, dvs. fordon som väger 

mer än 3,5 ton. Det finns också registrerat när en ny beläggning senast lades ut.  

Samtidigt som det finns information om antalet tunga fordon på olika vägar i landet är 

kunskapen om fordonens vikt och axelkonfiguration knapphändig. Därmed är det också 

svårt att på ett välgrundat sätt omvandla antalet tunga fordon till ESAL.  

Emellertid görs sedan ett antal år vägningar av den tunga trafiken på ett tiotal broar på 

Europa- och riksvägnätet; en enda av mätpunkterna avser en länsväg. Med stöd av 

denna information och efter avstämning med Trafikverket, används följande siffror för 

att omvandla tunga fordon till ESAL: På huvudvägar med varm beläggning antas varje 

tungt fordon ha en ESAL om 1,1; för halvvarma beläggningar är faktorn 1,0; och för 

tankbeläggningar 0,8 om andelen tunga fordon är lägre än 13 procent men faktorn 1,5 

om andelen överstiger 13 procent. Den senare skillnaden motiveras av att vissa mindre 

vägar kan ha en betydande andel timmerbilar som kan antas ha en väsentligt högre 

slitagefaktor än övriga tunga fordon. 

Beräkningarna resulterar således i en livslängd för varje region och beläggningstyp. 

Genomsnittet för landet som helhet är att beläggningarna håller i 17 år. 

Lätt och tung trafik samt väder och vind 

Vi har tidigare noterat att en spridd uppfattning är att reinvesteringar i vägsektorn i allt 

väsentligt är att hänföra till antalet tunga fordon och hur tunga dessa egentligen är. Tack 

vare tillgången till ett stort antal observationer, och genom att använda en speciell 

modell – en Weibull-modell – för analys av nedbrytningsmönster, är det faktiskt möjligt 

att testa denna hypotes: Kan man, med andra ord, i data se om inte bara tunga utan 

också lätta fordon påverkar reinvesteringstidpunkten? 
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Som noterades redan i inledningen till kapitel 3 är det möjligt att vägars kvalitet 

försämras inte enbart av att användas utan också till följd av tidens gång; vägen skulle 

gradvis bli sämre även om den inte användes. Också detta är ett förhållande som kan 

studeras med tillgång till det mycket goda underlag vi har. 

Resultaten är delvis anmärkningsvärda. För det första hittar man inga indikationer på att 

tidens gång påverkar vägarnas livslängd. Detta kan bero på att trafiken är så omfattande 

att vägen bryts ner av användning långt innan väder och vind får någon effekt. 

För det andra kan man beräkna nedbrytningselasticiteten för tunga fordon. Värdet visar 

sig uppgå till -0,09. Om trafiken ökar med tio procent kommer livslängden att minska 

med 0,9 procent eller från 17 år till 16 år och 10 månader.  

Det tredje resultatet är mest anmärkningsvärt. Det visar sig således att också ned-

brytningselasticiteten för personbilar är statistiskt signifikant och dessutom något större 

än för tunga fordon; den är -0,1. Vår tolkning är att detta väsentligen är att hänföra till 

konsekvenserna av att personbilar i det klimat vi har i Sverige använder dubbdäck. I en 

jämförelse mellan Trafikverkets olika regioner ser man också att koefficienten – 

livslängdselasticiteten – är störst i de mellersta delarna av landet. En tolkning är att 

dubbdäcken i Norrland sliter mindre till följd av att vägarna under en längre del av 

vintern är snö- och isbelagda. Det lägre slitaget i landets sydliga delar kan helt enkelt 

bero på att färre bilar har dubbdäck. 

Marginalkostnader 

Med stöd av de resultat som nu redovisats kan man visa att marginalkostnaden för ett 

genomsnittligt tungt fordon som använder en genomsnittlig väg uppgår till 0,71 kr per 

ESAL-km och till 0,0047 kr per km för personbilar (jfr sista raden i tabell 3.3).  

Båda dessa värden är högre än i Haraldsson (2007) som gjorde bedömningen att 

kostnaden för tunga fordon uppgår till 0,01 kr per fordonskilometer och till 0,001 kr per 

km för lätta fordon. En omläsning av de tidigare resultaten indikerar att vissa 

beräkningstekniska problem innebär att skillnaden i realiteten är väsentligt mindre än så. 

Det material som analyseras här omfattar dessutom fler år och ca 250 000 observationer 

snarare än de 100 000 observationer som låg till grund för de tidigare beräkningarna 

De beräkningar som gjorts kan också användas för att beskriva hur kostnaderna skiljer 

sig åt mellan olika delar av landet och olika typer av vägar. Tabell 3.3 illustrerar 

resultatet också av en sådan jämförelse.  

Den första observationen är att marginalkostnaden för bilar är mycket lägre än 

kostnaden för tunga fordon, trots att värdet på elasticiteterna är mycket lika. 

Förklaringen är att underhållskostnaderna sprids över många fler fordon. 

En andra observation är att tankbeläggningar är minst kostsamma att använda. Vi vet att 

antalet fordon, och i synnerhet antalet tunga fordon som använder vägar med 

tankbeläggning är mycket litet. Samtidigt är kostnaden per kvadratmeter allra lägst för 

tankbeläggningar. Den låga utnyttjandegraden till trots är därför tankbeläggningar 

genomgående billigast att använda. 

Omvänt kostar varma beläggningar mer att lägga ut, men man väljer att använda dem 

därför att trafiken är intensiv. Till följd av den höga kostnaden i kombination med att 

man mera ofta behöver lägga ett nytt ytskikt blir ändå marginalkostnaden förhållandevis 

hög. 
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Kalla (ibland också kallade halv-varma) beläggningar ger upphov till de högsta 

marginalkostnaderna. Detta kan uppfattas som något förvånande eftersom det per ton 

beläggningsmassa kostar väsentligt mindre att lägga tankbeläggningar än kalla 

beläggningar. Kalla beläggningar används emellertid ofta på vägar som ursprungligen 

byggts med otillräcklig standard. Underhållsbeläggningen, dvs. det nya ytskiktet, måste 

därför ofta kombineras med förstärkningsåtgärder när man ska lägga kalla beläggningar. 

De två andra typerna av åtgärder avser i huvudsak själva beläggningen. Det är också 

fullt rimligt att låta denna kostnadsskillnad slå igenom på marginalkostnaden eftersom 

(den dyra) åtgärden faktiskt utlöses av den tunga trafiken på den här delen av vägnätet. 

 

Tabell 3.3. Marginalkostnader i olika regioner för olika beläggningar.  

Region 
Typ av 

beläggning 

Tunga fordon, 

SEK per ESAL-km 

Personbilar, 

SEK per fordonskm 

Mellan Kalla 1,13 0,069 

Mellan Tank 0,21 0,014 

Mellan Varma 0,99 0,190 

Norra Kalla 1,12 0,093 

Norra Tank 0,20 0,020 

Norra Varma 0,50 0,033 

Stockholm Kalla 1,04 0,044 

Stockholm Tank 0,23 0,011 

Stockholm Varma 1,04 0,095 

Södra Kalla 1,72 0,069 

Södra Tank 0,58 0,023 

Södra Varma 0,63 0,024 

Västra Kalla 0,78 0,039 

Västra Tank 0,24 0,012 

Västra Varma 0,33 0,025 

Östra Kalla 1,05 0,044 

Östra Tank 0,23 0,012 

Östra Varma 0,85 0,034 

Genomsnitt  0,71 0,047 

 

De skillnader i slitagekostnad som redovisas i tabellen döljer sannolikt skillnader i 

marginalkostnader som kan vara av betydelse för att ge en heltäckande bild av de 

faktiska skillnaderna mellan olika typer av vägar. Till följd av att underlaget i form av 

kostnader för beläggningar enbart skiljer mellan tre beläggningstyper har det inte varit 

möjligt att komma närmare denna variation. Av särskilt intresse vore att analysera 
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eventuella kostnadsskillnader mellan de vägar som har allra mest trafik och övriga 

vägar.  

Tabell 3.3 är inte utformad för att fånga upp de stora skillnader i slitage som förorsakas 

av tunga fordon med olika vikt. Det är emellertid möjligt att redovisa sådana skillnader 

med stöd av den fjärdepotenshypotes som närmare presenteras i avsnitt 3.4. Dessutom 

redovisas i en bilaga några räkneexempel som visar hur marginalkostnaden varierar för 

olika fordonstyper med hänsyn taget till både kostnader för drift och underhåll och för 

reinvesteringar. 

 

3.3.2 Reinvesteringar i järnvägar8 

De underliggande principer som styr beräkningen av marginalkostnader i järnvägs-

sektorn sammanfaller med motsvarande principer för vägsektorn: Förändringar av 

antalet tåg kommer att kunna påverka den optimala tidpunkten för en framtida 

reinvestering. I järnvägssektorn innebär reinvestering i första hand att spåren byts ut 

men normalt att även viss annan utrustning i banan byts ut. 

Medan det i vägsektorn finns observationer av upp emot 400 000 vägdelar att tillgå så är 

den minsta observationsenheten i järnvägssektorn bandel. Det finns runt 250 bandelar, 

men heltäckande information om endast 197 av dessa. Denna skillnad innebär att det 

inte är möjligt att på samma sätt som i vägsektorn basera beräkningarna på ett stort antal 

tvärsnittsobservationer för att skatta den aktuella marginalkostnaden. Projektet har i 

stället använt sig av ett annat skattningsförfarande som första gången användes för 

några år sedan av några kollegor och som närmare beskrivs nedan. 

Samtidigt som antalet bandelar är begränsat är det möjligt att använda observationer för 

perioden 1999-2012. Detta skulle i princip ge (197 bandelar * 14 år =) ca 3 500 

observationer, men till följd av luckor i materialet kan enbart ca 2 500 observationer 

användas i analysen. 

Den genomsnittliga längden på bandelarna är knappt 70 km. Det finns information om 

ålder och vikt på räler och växlar, antal skarvar, längd på broar och andra konst-

byggnader, osv. Likaså finns uppgifter om hur många tåg som använder varje bandel 

per år och – av stor betydelse för analysen – vikten på dessa tåg. Dessutom har 

information om hur mycket pengar som spenderats på spårbyten på var och en av 

bandelarna under den aktuella perioden hämtats från Trafikverkets ekonomi-

redovisningssystem. 

Metod 

Analysen av reinvesteringar i järnvägssektorn genomförs i två steg. Det första steget 

innebär en bedömning av hur sannolikt det är att man kommer att genomföra en 

underhållsåtgärd. Det är rimligt att tänka sig att ju längre en bandel är, desto mer troligt 

är det – allt annat lika – att ett spårbyte kommer till stånd. Skälet är helt enkelt att det är 

mer sannolikt att en lång bana behöver byta (en del av) spåret än en kort. Av naturliga 

skäl är det också troligt att sannolikheten för spårbyte ökar med åldern på räler eller 

växlar, osv. Av särskilt intresse för vår analys är effekten av trafik: Vi tror att mer trafik 

– allt annat lika – gör det mer sannolikt att ett spårbyte kommer till stånd. 

                                                 

8 Updating the marginal cost of railway track renewals using corner solution models. Jan-Eric Nilsson, 
Sherzod Yarmukhamedov, Kristofer Odolinski, Åsa Wikberg. 
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I analysens andra steg studeras enbart de delar av järnvägsnätet där ett spårbyte 

genomförts respektive år. Frågan är hur kostnaden för spårbyte beror av de olika 

förklaringsvariablerna. Återigen är intresset huvudsakligen inriktat på effekten av trafik 

på kostnaden. Förväntan är att kostnaden blir högre ju mer trafik (bruttoton) som går 

(eller gått) på det spår som byts. En alternativ förklaring till denna hypotes är att det 

kostar mer att genomföra ett spårbyte på den bandel där trafiken är hög därför att detta 

också signalerar en hög trafik i framtiden. Ju större den förväntade trafiken är, desto mer 

robust spår läggs och desto högre blir kostnaden. 

Resultat 

I den första delen av analysen skattas en modell med samma struktur som i de 

skattningar som använts i den tidigare studie som tidigare använts för att studera 

marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägssektorn. Det finns emellertid några 

skillnader i underlagsmaterialet. Det nya materialet innehåller observationer från 

ytterligare tre år jämfört med den tidigare analysen. Dessutom har antalet observationer 

för varje år utökats tack vare att det nu finns information om trafiken på fler bandelar än 

tidigare. Denna kunskap fanns inte tidigare, och tidigare års data har helt enkelt 

kompletterats i detta avseende. 

Den nya analysen resulterar i ett värde på elasticiteten som är 0,43. En ökning av 

trafiken med 10 procent skulle alltså resultera i en tidigareläggning av reinvesteringen 

och att kostnaden ökar med 4,3 procent. Marginalkostnaden är 0,0089 kronor per 

bruttotonkilometer. Dessa resultat ligger mycket nära de värden som tidigare 

redovisades.  

Dessutom har möjligheten att använda ytterligare information om verksamheten i 

järnvägsnätet studerats. Om så är fallet, dvs. om man kan identifiera fler faktorer som 

förklarar vad som sker, vore det möjligt att förbättra precisionen i skattningarna.  

En källa till kompletterande kunskap är Trafikverkets register över inrapporterade fel. 

Det finns anledning att tro att sannolikheten för att genomföra ett spårbyte ökar ju fler 

fel som rapporteras. Våra skattningsresultat pekar också på att så är fallet. 

Tack vare de återkommande spårlägesmätningar som görs med hjälp av en specialbyggd 

mätvagn finns också information om så kallade C-fel. Detta är en typ av fel som ger 

anledning att genomföra underhållsåtgärder mycket kort efter det att registreringen av 

felet gjorts. Det är rimligt att tro att ett stort antal fel ökar sannolikheten för att ett 

spårbyte kommer att genomföras. Våra skattningar ger emellertid inga indikationer på 

att så skulle vara fallet. Eftersom det endast finns observationer av något mer än hälften 

av alla bandelar är underlaget för att dra säkra slutsatser i detta avseende svagt. Det är 

därmed för tidigt att bedöma relevansen av denna tänkbara förklaring, utan man bör i 

stället pröva frågan igen när underlaget är mer heltäckande. 

Slutligen har vi prövat att byta ut en av de förklaringsvariabler som använts i steg 2 av 

skattningarna. I stället för att förklara kostnaden för ett spårbyte med längden på hela 

den bandel där bytet genomförs har vi nu tillgång till information om precis hur många 

meter spår som bytts ut. Ett spårbyte är normalt väsentligt kortare än spårlängden på en 

hel bandel, och vår bedömning är att man genom att använda ”längd på genomfört 

spårbyte” i stället för ”längd på bandel” kommer närmare sanningen om det 

kostnadssamband som ska skattas.  
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Det visar sig också att så är fallet, och resultatet blir att elasticiteten nästan halveras, 

dvs. den går från 0,43 till 0,23. Detta bidrar till att reducera marginalkostnaden i 

motsvarande utsträckning.  

En närmare analys visar emellertid att det inte i första hand är övergången från en 

förklaringsvariabel till en annan som förklarar de stora förändringarna. I stället är 

förklaringen att den information som används om den nya variabeln endast finns 

tillgänglig från år 2003. Av det skälet är det nödvändigt att ”kasta bort” de fyra första 

årens observationer, nästan 30 procent av det totala antalet iakttagelser. Genom att 

upprepa analysen för perioden 2003-2012 men utan att inkludera antal rapporterade fel 

visar det sig att elasticiteten även då sjunker från 0,43 till 0,28. 

Uppenbarligen har ”något hänt” under den aktuella perioden som får konsekvenser för 

skattningen av elasticitet och marginalkostnad. Förutom de förändrade förhållanden 

som redovisades i den tidigare beskrivningen av DoU-kostnader, har en real ökning 

skett av anslagen till spårbyten under perioden. Man kan också notera att vi för första 

gången befinner oss i en situation med så många års observationer att förändringar av 

underhållet faktiskt kan påverka de skattningar som görs.  

Tabell 3.4 innehåller en jämförelse av genomsnitts- och marginalkostnader samt 

elasticiteter. Där framgår att kostnaden för en genomsnittlig reinvestering under de fyra 

sista åren av den tidsperiod som analyserats är högre än tidigare. Dessutom är den 

skattade elasticiteten inte signifikant, dvs. det finns inga tillräckligt säkra belägg för att 

variationer i trafiken har effekter för kostnaden för reinvesteringar. 

 

Tabell 3.4. Marginalkostnad för spårbyten från olika skattningar, kronor per 

bruttotonkm. Samtliga värden baseras på grundmodellen, dvs. utan andra 

förklaringsvariabler än i den tidigare beräkningen. 

 Genomsnittlig  

reinvesteringskostnad, milj kr 

Elasticitet Marginal-
kostnad,  

Tidigare beräkning 3,5 0,547*** 0,009 

Ny beräkning: 1999-2012 3,3 0,4304*** 0,0089 

Ny beräkning: 2009-2012 4,5 0,2323 0,0052 

***, **, * Signifikant på 1-, 5- respektive 10-procents nivå.  

 

En slutsats av dessa analyser är att det finns skäl att använda information om antalet fel 

i systemet och information om antal meter spårbyte i framtida analyser av marginal-

kostnader för reinvesteringar. Underlagsmaterialet har däremot inte tillräcklig stabilitet 

för att ligga till grund för nya rekommendationer. 

Det är inte heller uppenbart hur många års data som ska ligga till grund för de 

rekommenderade värdena: Det finns inte något enkelt sätt att i nuläget bedöma vilket 

skattningsresultat som är mer korrekt att använda än något annat. Vår slutsats är därför 

att det saknas tillräckligt säkra belägg som gör att man bör frångå den elasticitet och 

marginalkostnad som tidigare beräknats. Rekommendationen är därför att tills vidare 

använda de värden som framgår av mellersta raden i tabellen. 

Konsekvenser 
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Marginalkostnaden för spårnedbrytning uppgår således till 0,0089 kronor per bruttoton-

kilometer vad gäller den del av kostnaden som härrör från effekten på reinvesteringar. 

Till detta kommer de effekter trafiken har på drift och underhåll, som i avsnitt 3.2.2 

beräknades till på 0,0097 kronor per bruttotonkilometer. Varje bruttotonkilometer kostar 

därför (0,0089+0,0097=) 0,0186 kr. 

Med detta som grund är det möjligt att räkna fram den marginella slitage- och ned-

brytningskostnaden för olika tåg. Exempelvis kostar ett (person-)tåg som väger 300 ton 

(0,0186 kr*300 ton=) 5,58 per tågkilometer medan ett (gods-) tåg som väger 600 ton 

kostar 11,16 kr per tågkilometer. 

 Vägnedbrytning9 

3.4.1 Problemet 

Den kombinerande effekten av upprepade axellaster och klimat får till effekt att vägar 

bryts ner. Det samtida beroendet av två olika effekter innebär att vägars nedbrytning är 

svår att modellera. Det krävs därför detaljerad information om hur trafik och klimat 

varierar för att avgöra hur nedbrytningen utvecklas över tid. En delfråga är om en väg 

bryts ner på olika sätt i norra och södra Sverige om vägkonstruktionen och trafik är 

identisk.10  

Nedbrytningen av en vägkonstruktion yttrar sig i olika former (distress modes). 

Spårutveckling och framväxt av utmattningssprickor är de två mest betydelsefulla 

strukturella, underliggande, mekanismerna. Dessutom används vägytans ojämnhet, mätt 

som International Roughness Index (IRI) för att representera den funktionella ned-

brytningen, dvs. för att fånga upp trafikanternas komfort och säkerhet. Alla dessa tre 

nedbrytningsformer kan bero både på tung trafik och på klimat. Medan tvärgående 

sprickor och tjälsprickor i första hand kopplas till klimatet är stensläpp, friktion, 

blödningar och dubbdäckslitage exempel på att också den lätta trafiken bidrar till 

tillståndsändringen.  

Vägkonstruktioner i Sverige är relativt tunna jämfört med många andra länder i 

Västeuropa. Detta beror i huvudsak på lägre trafikmängd jämfört med folktätare länder. 

Spårutveckling från den tunga trafiken blir då ofta den form av nedbrytning som utlöser 

åtgärder. Ju högre andel lätt trafik, desto mer betydelsefullt blir dubbdäckslitaget. 

Underhållsåtgärden innebär i båda fallen att slitlagrets jämnhet återställs. Trafikverket 

har en särskild budget för så kallade underhållsbeläggningar, dvs. nya beläggningar på 

en längre, sammanhållen sträcka. Det är emellertid inte möjligt att av åtgärdens 

utformning bedöma om det är tung eller lätt trafik som utgjort den utlösande faktorn.  

 

3.4.2 Operationalisering 

Operationaliseringen av sambandet mellan tung trafik och spårutveckling har en historia 

som går tillbaka till slutet av 1950 talet. I Illinois i USA genomförde AASHO 

(American Association of State Highway Officials)11 de försök som lade grunden för 

                                                 
9 Tunga trafikens samhällsekonomiska kostnader. Accelererade tester av tre vägkonstruktioner. Sigurdur 

Erlingsson. 
10 Dessa frågor hanteras i ett annat kapitel i denna rapport. 
11 Föreningen heter numera AASHTO. På deras webbplats sägs följande: AASHTO is a nonprofit, 
nonpartisan association representing highway and transportation departments in the 50 states, the 
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modern dimensionering av vägkonstruktioners uppbyggnad samt deras nedbrytning. 

Trots att försöken var mycket omfattande hade de stora begränsningar: 

 

i) Försöken gjordes endast i en enda klimatzon,  

ii) med endast en vägmaterialkombination av terrass, bärlag, förstärkningslag 

etc., 

iii) lastbilarna hade lågt ringtryck, och 

iv) provet var accelererat, dvs. det genomfördes genom att låta lastbilar köra 

över de byggda vägarna under ett antal månader 

v) … utan någon klimatkontroll.  

Som ett resultat av försöken etablerades den s.k. fjärdepotensprincipen. Detta är en 

tumregel för att beskriva sambandet mellan axellast och vägens nedbrytning. Trots sina 

begränsningar, och trots att man i dag använder vägmaterial och vägläggningsutrustning 

som är väsentligt mer sofistikerat än i amerikanska mellanvästern i slutet av 1950-talet, 

tillämpas fortfarande detta samband för schablonmässiga beräkningar av vägars ned-

brytning på nätverksnivå. Tillämpningen är mindre relevant för enstaka objekt, i 

synnerhet i den utsträckning de lokala förutsättningarna skiljer sig från de förutsätt-

ningar som karaktäriserade de utgångspunkter som gällde då försöken genomfördes.   

 

3.4.3 Projektmetodik 

Det projekt som genomförts inom ramen för VTI:s uppdrag innebär att väl definierade 

vägkonstruktioner byggs upp i inomhusmiljö. VTI:s Heavy Vehicle Simulator (HVS) 

används för att belasta vägen med rörlig hjullast (trafiklast) med syfte att gradvis bryta 

ner vägen. Utrustningen möjliggör 22 000 passager per dygn eller omkring 150 000 

belastningar per vecka. Den process som för en vanlig vägkonstruktion kan ta mellan 15 

och 20 år kan på så sätt simuleras under 2 - 3 månaders tid. I likhet med AASHO-

försöket är också detta ett accelererat försök i en delvis artificiell miljö. 

Genom att belasta en vägkonstruktion med olika lastnivåer (t.ex. 8t, 10t, 12t axellast 

etc.) kan ett samband mellan tung lastnivå och nedbrytning skattas för varje 

konstruktion. Detta kan sedan göras för ett antal olika vägtyper för att skapa en 

övergripande bild av de aktuella sambanden. Eftersom det svenska vägnätet är byggt 

med många olika konstruktioner är det naturligt att ett experiment med ett fåtal 

konstruktioner inte kan representera alla delar. Avsikten är att i stället fastställa ett 

generellt användbart tillvägagångsätt för att undersöka sambandet mellan axellast och 

vägnedbrytning. 

En annan begränsning i försöken är att faktiska nedbrytningsförlopp sannolikt påverkas 

av slumpfaktorer som man inte till fullo har kontroll över. På samma sätt kan de 

provvägar som byggs skilja sig åt i avseenden som kan framstå som triviala men som i 

realiteten har stor betydelse för resultaten. Eftersom varje försök är förhållandevis 

kostsamt har det inom ramen för denna studie inte varit möjligt att genomföra mer än en 

                                                 
District of Columbia, and Puerto Rico. It represents all five transportation modes: air, highways, public 
transportation, rail, and water. Its primary goal is to foster the development, operation, and 
maintenance of an integrated national transportation system. 
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enda analys – en enda nedbrytning – av varje konstellation av vägkonstruktion och 

axellast.   

Varje struktur har belastats med 40, 50 och 60 kN hjul-last motsvarande 8, 10 och 12 

ton axellast. De tre vägarna är flexibla konstruktioner med traditionell uppbyggnad. Om 

man undantar grusvägar klassificeras över 95 procent av alla vägar i Sverige som 

flexibla vägkonstruktioner. Styva vägkonstruktioner (betongvägar) eller halvstyva (med 

cementbunden del) testas inte och därför ger de försök som genomförts inte någon 

information om hur olika axellastnivåer påverkar nedbrytningen av denna 

konstruktionstyp. 

 

3.4.4 Genomförande 

HVS-försöken utfördes med par-monterade hjulkonstellationer (dual wheel 

configuration) och belastades i båda riktningarna i klimatkontrollerad omgivning, dvs. 

med konstant temperatur (10°C) och stabilt fukttillstånd. Ringtrycket i hjulen har hållits 

konstant 800 kPa men hjullasten har varierats.  

Varje försök består av följande moment: 

 Byggande av vägkonstruktion och installering av instrumentering. 

 HVS-försök (förbelastning + responsfas och huvudfas (nedbrytning)) + 

regelbundna mätningar av vägytan. 

 Avveckling av vägkonstruktion. 

 Bearbetning av uppmätt data samt sammanställning. 

De tre vägkonstruktioner som testats framgår av figur 3.2. Översta skiktet är 

asfaltbundet och de obundna lagren (bärlager samt förstärkningslager) har traditionell 

sammansättning. 
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Figur 3.2. Tre testade vägstrukturer. 

 

Vägtyp 1 bestod av två strukturer SE10 som tidigare testades 2005 med 60 kN 

belastning samt SE14 som testades med 40 och 50 kN belastning under senvintern samt 

våren 2014. Dessa tester följdes av tester av vägtyp 2, SE18 som testades under 

försommaren 2014 med 40, 50 samt 60 kN belastning. Sista strukturen, vägtyp 3 som 

refereras till som SE 20, testades sedan under sensommaren och hösten 2014. Tabell 3.5 

ger översikt över utförda tester. Eftersom vägtyp 1 är starkast krävs det största antal 

överfarter för att den ska brytas ner medan vägtyp 3 är vekast och därför behöver minst 

antal överfarter.  

 

Tabell 3.5. Antal applicerade överfarter med olika lastnivåer i de utförda testerna. 

  Axellast (par-monterade hjul) 

Vägtyp Struktur 8 t 10 t 12 t 

1 SE10 / SE14 600 000 (SE14) 600 000 (SE14) 487 000 (SE10) 

2 SE18 500 000 400 000 300 000 

3 SE20 370 000 170 000 190 000 
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3.4.5 Resultat 

Spår i flexibla konstruktioner visar vanligen en snabb tillväxt i början som sedan planas 

ut tills den övergår till en linjär tillväxt. Till slut, om försöket fortsätter tillräckligt länge, 

kommer konstruktionen in ett brottskede och nedbrytningstillväxten accelererar. Här har 

lutningen på den linjära delen använts för att känneteckna spårtillväxten. Enligt 

AASHO-försöken ökar spårtillväxt med axellast som en enkel potensfunktion, dvs. 

spårtillväxten S kan skrivas som: 

 

n

P

P
aS 










0

     (1) 

P är den aktuella axellasten, P0 är axellasten av en standardaxel (100 kN som motsvarar 

10 t) och a samt n experimentellt bestämda faktorer. Enligt AASHO försöken är 

exponenten n = 4 som i vanliga fall refereras till som fjärdepotensregeln. Här har 

faktorerna a och n bestämts när den aktuella axellasten är given i kN, se figur 3.3. På 

figurerna har dessutom ritats öppna cirklar som representerar fjärdepotensregeln (n = 4 

och parametern a har bestämts genom att förutsätta att spårtillväxten vid en standardaxel 

är lika med den uppmätta).  

 

 

Figur 3.3. Spårtillväxt uttryckt i mm/100,000 överfarter som funktion av normaliserad 

axellast för alla tre vägtyper. Fyllda punkter är uppmätta resultat men öppna cirklar är 

baserade på fjärdepotensprincipen.  

 

Sammanfattningsvis redovisas de parametrar som skattats för ekvation 1 från de tre 

strukturerna i tabell 3.6. Där framgår att värdet på parametern a minskar allteftersom 

vägkonstruktionen blir starkare. Det måste man anse som ganska naturligt eftersom en 

vek struktur kommer att brytas ner snabbare än en starkare struktur. Parametern a är 

därför starkt kopplat till vägöverbyggnadens lagertjocklekar samt varje lagers 

materialkvalitet.  
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Tabell 3.6. Erhållna parametrar enligt ekvation 1 för de tre vägtyper som testades. 

Vägtyp 1 är starkast och 3 är vekast. 

 

 

Potensen n är däremot mera svårtolkad. Enligt AASHO försöken i USA borde den vara 

oberoende av konstruktionstyp och vara lika med 4. Vägkonstruktion 1 har ett n-värde 

på 3,67 och ligger därför nära motsvarande värde från AASHO försöken. Vägtyp 3 har 

ett n-värde på 1,76, alltså lägre än vad AASHO försöken gav, men visar ändå att ned-

brytningstakten är beroende av axellasten. Däremot skiljer sig skattningen av n avsevärt 

för vägtyp 2. Av figur 3.3 verkar det snarare finnas ett linjärt samband mellan ned-

brytningstakt och axellast för vägtyp 2 än att det följer en potensfunktion.  

En tänkbar förklaring till den avvikande observationen är att vägtyp 2 byggdes mitt i 

vintern. Till följd av tekniska problem med utrustningen kom den färdigställda vägen att 

stå utan belastning i över tre månader innan testet påbörjades. De tekniska förutsätt-

ningarna för vägtyp 2 avviker därför från de förutsättningar som skapats för de båda 

andra vägtyperna. 

3.4.6 Diskussion 

Parametern a i ekvation 1 kan antas motsvara strukturtalet SN (structural number) 

enligt AASHOs dimensioneringsförfarande. SN ökar med ökad överbyggnadstjocklek 

samt ökad materialkvalitet på det sätt som anges av ekvation (2). 

SN = a1D1 + a2D2 M2+ a3D3M3    (2) 

Här är ai de materialparametrar som styr SN, Di är lagertjocklek medan Mi representerar 

dräneringsförhållanden. I försöket är Mi = 1.0 eftersom försöken görs under konstant bra 

dränering, dvs. SN styrs helt och hållet av lagertjocklek. Genom att beräkna SN för alla 

tre strukturerna kan figur 3.4 ritas. 

 

Vägtyp a [mm/100 000 överfarter] n [-] 

1 0,404 3,67 

2 0,614 0,23 

3 1,788 1,76 
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Figur 3.4. Samband mellan parametern a och vägkonstruktionens strukturtal SN.  

 

Nu kan a skattas med uttryck (3) med de parametrar som ges av figur 3. Även om 

uttrycket visar att det finns ett samband mellan parametern a och SN är fler försök 

nödvändiga för att verifiera sambandet. 

a = c1SN + c2    (3) 

 

3.4.7 Slutsatser 

Om man bortser från n-värdet för vägtyp 2 kan man konstatera att nedbrytnings-

hastigheten av vägkonstruktioner ökar med ökad axellast. Hastigheten på nedbrytningen 

är emellertid också beroende av strukturens tjocklek samt materialval. Betydelsen av 

axellasten kan skattas utifrån ett enkelt två-parameters potenssamband. Den linjära 

delen är beroende av strukturens överbyggnadstjocklek och vägkonstruktionens 

strukturtal SN kan användas som approximation för parametern a. Den andra delen av 

sambandet utgörs av en potens som möjligen ökar något med vägkonstruktionens 

styrka/tjocklek. Potensen n visar sig i försöken ha ett värde mellan 1,7 och 3,7, möjligen 

beroende av vägkonstruktionens uppbyggnad. 

Vägmaterial är i sin natur mycket heterogena. En fullskalig konstruktion av en väg med  

instrumentering för att mäta nedbrytningen i accelererade nedbrytningsförsök kommer 

alltid att medföra spridning i resultaten. Det är därför viktigt att testernas omfattning är 

tillräcklig för att dra generella slutsatser. Till följd av budgetbegränsningen har de 

försök som genomförts enbart omfattat tre konstruktioner. Dessutom har ett av 

försöken, sannolikt till följd av de tekniska problem som uppstod, genererat ett 

avvikande resultat. Därför kan slutsatserna här endast anses ge en grov skattning.  

I generell bemärkelse utgör den tumregel som går under samlingsbeteckningen 

fjärdepotensregeln en nollhypotes. För att välja att använda något annat samband som 

representerar sambandet mellan axelvikt och nedbrytning av vägkonstruktionen bör man 

därför ha statistiskt säkerställda belägg för att nollhypotesen falsifierats. Det är inte 

a = -0.6354SN + 2.8867
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möjligt att dra sådana slutsatser av de försök som genomförts. Ett av försöken har 

dessutom genererat resultat som ligger mycket nära den gällande nollhypotesen. 

De försök som genomförts pekar emellertid på hur ett centralt samband inom området 

kan testas. För att förbättra kunskapen om dessa frågor behöver ett antal försök 

genomföras, men moderna modellansatser för accelererade prövningar skulle kunna 

öppna för att göra detta med en mindre budget än tidigare varit möjligt. Det är därför 

viktigt att testa fler strukturer för att öka vår kunskap om modernt byggda väg-

konstruktioners (både gällande maskineri samt material) nedbrytningsegenskaper för att 

fastställa axellastens inverkan på vägars uppförsel och nedbrytning.  
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 Marginalkostnader för trafikolyckor 

Risken för olyckor finns i samtliga transportslag. Hanteringen av olycksrisk skiljer sig 

emellertid åt. Till följd av de svåra konsekvenser varje enskild olycka får, har man i 

flyget byggt upp avancerade system för att styra alla flygplansrörelser både på marken 

och i luften. Dessutom ställs extremt höga krav på säkerhetskontroller av farkosterna 

innan de lämnar mark. Antalet flygolyckor är därmed begränsat. I korthet hanteras några 

aspekter av marginella olyckskostnader för flyg i kapitel 9. 

Också sjöfarten använder allt från manuell hantering av infarter till hamn i besvärliga 

farvatten (lotsning) till modern kontrollteknik för att minimera risken för olyckor, något 

som i korthet hanteras i kapitel 8. Här behandlas därför de risker som finns i vägtrafiken 

och de därpå följande marginalkostnaderna i avsnitt 4.1 medan motsvarande resone-

mang för järnvägstrafiken förs i avsnitt 4.2. 

 

 Trafikolyckor på statliga vägar12 

4.1.1 Principer 

Principerna för att beräkna externa marginalkostnader för trafikolyckor har succesivt 

utvecklats från det att William Vickrey i slutet av 1960-talet skrev sin inledande studie 

och är nu relativt väl etablerade. Grundtanken är att en förare av ett fordon inte fullt ut 

beaktar de risker hen utsätter andra för i trafiken. Om förarens väntade olyckskostnad 

för att köra ytterligare en kilometer är lägre än samhällets motsvarande kostnad för 

samma kilometer kommer en del av den samhällsekonomiskt relevanta kostnaden att 

vara betydelselös för individens beslut om hur mycket hen kör. Samhällets kostnader för 

en ytterligare kilometer kommer alltså inte att fullt ut beaktas. Det finns därför ett 

ekonomiskt incitament att köra mer jämfört med vad som vore samhällsekonomiskt 

optimalt. Skillnaden mellan samhällets väntade olyckskostnader för en ytterligare kilo-

meter och individens väntade olyckskostnad för samma kilometer brukar kallas för den 

externa marginalkostnaden för trafikolyckor. 

Sambandet mellan trafikflöden och trafikolyckor är av central betydelse för att motivera 

förekomsten av externa marginella olyckskostnader för vägtrafik; ett enkelt exempel 

kan förklara detta. En person som bestämmer sig för att ta bilen från A till B kommer att 

öka risken för att en kollision inträffar för alla bilister som samtidigt kör på samma väg. 

Den egna risken för att vara inblandad i en kollision bestäms dock av antalet bilister 

som redan finns på vägen och det är den som beaktas då hen överväger att köra mellan 

A och B. Därför är relationen mellan den marginella förändringen av olycksrisken då 

trafikflödet förändras och den genomsnittliga risken avgörande för förekomsten av 

externa marginalkostnader för trafikolyckor.  

Det finns många internationellt publicerade studier av detta samband även om alla dessa 

inte har som uttalat syfte att estimera den externa marginalkostnaden för olyckor. En 

slutsats av dessa studier är att det är viktigt att separera flöden av olika typer av trafik: 

personbilar och lastbilar. Då dessa flöden hanteras separat i analysen tyder resultaten på 

att olycksrisken är konstant eller ökande då flödet av personbilar ökar. Däremot verkar 

                                                 
12 Externa marginalkostnader för olyckor i vägtrafik. En uppdatering av tidigare beräkningar för Sverige. 
Gunnar Isacsson och Viktoria Liss. 
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ökade flöden av lastbilar minska risken för trafikolyckor. I det nu genomförda projektet 

uppdateras dessa samband med data från senare år. 

Om en olycka inträffar är det också väsentligt att definiera vilka kostnader som skall 

värderas. En distinktion kan göras mellan direkta kostnader, indirekta kostnader samt 

värdering av säkerhet i sig själv. Direkta kostnader avser t.ex. kostnader för sjukvård, 

rehabilitering och skador på egendom. Indirekta kostnader avser t.ex. den produktion 

som samhället förlorar när en person dör eller skadas i en olycka. I den senaste ASEK-

rapporten sätts samhällets ”materiella” kostnader till 1,466 Mkr för ett dödsfall, 0,734 

Mkr för en svårt skadad samt 0,074 Mkr för en lindrigt skadad. Dessa materiella 

kostnader inkluderar utöver sjukvårdskostnader, förlorat nettoproduktionsbortfall, 

administrationskostnader och egendomsskador och kan alltså användas som värde på 

direkta och indirekta kostnader för en olycka. Dessa värden har räknats upp till 2012-års 

prisnivå med hjälp av KPI. 

Värdering av säkerhet i sig själv avser vad individer är beredda att betala för att 

reducera risken att dö. Därtill kommer värderingar av att undvika att bli svårt eller lätt 

skadad. I några uppsatser föreslås även att anhörigas betalningsvilja för att undvika att 

en trafikant drabbas dödas/blir svårt skadad/blir lätt skadad också skall beaktas. Den 

senare komponenten brukar dock oftast inte tas med i beräkningar av den externa 

marginalkostnaden för trafikolyckor bl.a. eftersom den är relativt osäker. Därför beaktas 

den inte heller i vår studie.  

Värderingsstudier brukar fokusera på betalningsviljan för att undvika ett dödsfall medan 

betalningsviljan för att undvika en svårt respektive en lätt skadad ibland beräknas med 

ett s.k. Bush-index. Värdet för att undvika en svårt skadad har för svenska förhållanden 

därigenom beräknats till 16,6% av betalningsviljan för att undvika ett dödsfall (värdet 

av ett statistiskt liv, VSL). Motsvarande andel har beräknats till 0,4% för en lindrigt 

skadad). Men då det har genomförts separata studier för betalningsviljan för att undvika 

lindriga skador avviker värdet för att undvika en lindrigt skadad i Sverige från den som 

impliceras av Bush-indexet. I den svenska planeringen av åtgärder i transport-

infrastrukturen används idag följande värden för dödsfall, svårt skadad och lindrigt 

skadad: 23,266 MKr, 3,861 Mkr respektive 0,152 Mkr (i 2012-års prisnivå) vilka är de 

värdena vi använder.  

För beräkningen av den externa marginalkostnaden för trafikolyckor behövs, slutligen, 

en uppskattning av hur kostnaderna för olyckan fördelar sig mellan dem som är 

inblandade. Detta är särskilt väsentligt vid olyckor mellan olika kategorier av 

trafikanter. Skälet är att en stor del av kostnaden för olyckan faller på oskyddade 

trafikanter när kollisionen sker med ett vägfordon. Exempelvis beräknas 99 procent av 

olyckskostnaderna falla på oskyddade trafikanter som är inblandade i en olycka med en 

personbil. En personbil bär 88 procent av kostnaden vid en kollision med ett tyngre 

fordon. 

Sammanfattningsvis behöver man följande för att estimera externa marginalkostnader 

för trafikolyckor:  

 

1. sambandet mellan trafikflöden och trafikolyckor 

2. relevanta kostnadskomponenter i en trafikolycka  

3. värdering av dessa komponenter 

4. fördelning av kostnader mellan de inblandade trafikanterna 
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4.1.2 Metod 

Den studie som genomförts baseras på uppdaterade samband mellan trafikflöden och 

trafikolyckor. För detta ändamål används den svenska olycksdatabasen STRADA 

(Swedish Traffic Accident Data Acquisition) som kopplats till NVDB (Nationella 

vägdatabasen) för åren 2004-2013. Båda databaserna är geokodade vilket innebär att 

kopplingen mellan dem görs genom att koppla koordinaten i STRADA till närmaste 

koordinat i det statliga vägnätet.  

Olyckor som inte sker på statliga vägar har sorterats bort eftersom uppdraget avgränsats 

till analyser för det statliga vägnätet. Vi använder de polisrapporterade olyckorna i 

STRADA då dessa ligger till grund för den offentliga statistiken om trafikolyckor. 

STRADA innehåller också detaljerad information om olyckorna, såsom vilken typ av 

olycka som inträffat, hur många som skadades eller dödades, på vilken typ av väg 

olyckan inträffade, hur många och vilka objekt (bilar, bussar, lastbilar etc.) som var 

inblandade, samt information om t.ex. väderförhållande, datum, och tid på dygnet.  

På motsvarande sätt innehåller NVDB detaljerad information om vägnätet; t.ex. 

trafikflöden, hastighetsbegränsningar, vägbredd, vägtyp, kantstolpar m.m. Trafikflöden 

finns för personbilar och tyngre fordon, dvs. fordon som väger mer än 3,5 ton. Däremot 

finns ingen information om trafikflöden för oskyddade trafikanter som fotgängare och 

cyklister. För att även kunna analysera trafikolyckor mellan t.ex. personbilar och 

oskyddade trafikanter har varje koordinat i NVDB länkats till geokodade data över 

befolkningen i åldrarna 20-64 år. Detta inkluderar uppgift om hemmavarande barn i 

olika åldersklasser.  

Individer (och barn) som bor på 2 kilometers avstånd från respektive NVDB-koordinat 

har summerats. Avsikten är att på detta sätt hantera det faktum att ju närmare en individ 

bor en viss väg desto troligare är det att han eller hon går eller cyklar på eller i 

anslutning till denna väg. Antalet individer inom detta avstånd till NVDB-koordinaten 

mäter därför en typ av potential för att ett fordon möter en oskyddad trafikant. Geo-

kodningen av befolkningen avser en indelning av Sverige i 250-metersrutor i tätort och 

1000-metersrutor utanför tätort och materialet har tillhandahållits av SCB.  

Den modell som skattas hanterar simultant två aspekter: en för risken att en olycka 

inträffar och en för de skador olyckan förorsakar. Därigenom är det möjligt att direkt 

koppla samman sambandet mellan trafikflöden och trafikolyckor med frågan om hur 

skadekostnader fördelas mellan de inblandade fordonen.  

 

4.1.3 Resultat 

De övergripande resultaten från våra analyser av de externa marginalkostnaderna för 

trafikolyckor presenteras i Tabell 4.1. Av tabellen framgår att den externa marginal-

kostnaden för personbilar uppgår till ca. 1,03 öre per fordonskilometer. För tunga 

fordon är motsvarande siffra 0,47 öre per fordonskilometer. Beräkningarna är dock 

behäftade med en mer eller mindre stor statistisk osäkerhet och i underlagsrapporten 

diskuterar vi även andra källor till osäkerhet i beräkningarna. En av de främsta är 

troligen i vilken mån årsdygnsmedeltrafik är ett tillräckligt bra mått för att mäta 

exponering för olycksrisker i denna typ av analys. Därtill kommer ett antal osäkerheter 

om de estimerade sambanden som i huvudsak beror på ett antal restriktioner för den 

statistiska analysen. Dessa diskuteras också i underlagsrapporten. 
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Tabell 4.1. Extern marginalkostnad för trafikolyckor, kronor/fordonskilometer  

 Personbil (PB) Tungt fordon (TF) 

Olyckor med egen kategori 0,0001 - 

Olyckor med den andra 
kategorin (PB eller TF) 

0,0002 0,004 

Singelolyckor 0,001 0,0007 

Olyckor med oskyddade 0,009 - 

Summa 0,0103 0,0047 

Not: - betyder att det fanns för få observationer i datamaterialet för att en trovärdig beräkning skulle 

kunna tas fram.  

 

Motsvarande kostnader i ASEK är för personbilar 15 öre per fordonskilometer och för 

tunga fordon 28 öre (i 2010 års priser), dvs. de nya skattningarna ger betydligt lägre 

marginalkostnader. Till följd av att dokumentationen i ASEK är bristfällig är det svårt 

att göra systematiska jämförelser för att skapa en förståelse av vilka resultat man ska ha 

störst tilltro till.  

Det mesta talar emellertid för att de värden som används i ASEK räknats upp utan 

hänsyn till vad som faktiskt skett i vägnätet, dvs. att trafiksäkerhetsarbetet inneburit att 

risken för olyckor minskar över tid. Vår bild är att detta inte beaktas i ASEKs upp-

räkningar. En annan aspekt som inte hanterats tidigare är att skadekonsekvenser minskar 

ju högre trafikflödet är. Båda dessa effekter drar ner den estimerade marginalkostnaden.  

 

 Olyckor i järnvägssystemet 

Järnvägen är ett säkert transportsätt. Även om risken för att sådana olyckor inträffar är 

låg är konsekvenserna av en olycka stora. Detta innebär att kostnaden för samhället av 

järnvägens olycksrisker inte kan negligeras. De kollisioner mellan vägfordon och tåg 

som inträffar i plankorsningar och de marginalkostnader dessa ger upphov till beskrivs 

närmare i avsnitt 4.2.1 medan de olyckor som drabbar personer längst med spåret 

behandlas i avsnitt 4.2.2. 

 

4.2.1 Olyckor i järnvägskorsningar13 

Principer 

Under perioden 2008-2012 inträffade enligt officiell statistik 59 plankorsningsolyckor, 

varav 37 var kollisioner mellan tåg och motorfordon. Olyckorna resulterade in 34 

dödsfall och 29 svårt skadade vägtrafikanter. 

I fokus för den här delen av analysen står frågan om hur den förväntade kostnaden är för 

kollisioner mellan väg- och järnvägsfordon förändras när antalet tåg förändras. Värdet 

                                                 

13 Jonsson, L. & Björklund, G. (manuskript). Marginal cost estimation for level crossing accidents: 

Evidence from the Swedish railways 2000-2012. Observera dock att värdena i föreliggande rapport är 

uppräknade till 2012 års priser. 
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på den marginalkostnad som beräknas kommer att bero på vilka skyddsanordningar som 

finns i korsningen, typ av väg, antalet tågpassager i respektive korsning liksom på den 

förväntade kostnaden per olycka. Det senare värdet hämtas från de officiella värden som 

Trafikverket rekommenderar. 

Plankorsningsolyckor förorsakas så gott som uteslutande av att föraren av vägfordonet 

agerar felaktigt. Ett skäl kan vara att hastigheten är för hög och att föraren därmed inte 

observerar de varningssignaler som ges eller att föraren ignorerar dessa varningar.  

Med denna utgångspunkt kan det framstå som anmärkningsvärt att koppla en kostnad 

för olycksrisk till den som framför ett tåg och som förmodligen inte har gjort något fel 

alls. Ett motiv för att hantera frågan på detta sätt hämtas bland annat från den 

rättsvetenskapliga litteratur som analyserar hur ansvar och kostnader bör fördelas 

mellan inblandade parter för att minimera risken för en olycka till så låg kostnad som 

möjligt.  

Det är i princip omöjligt för lokföraren att göra något åt saken när ett vägfordon 

befinner sig på fel plats. Olycksrisken påverkas däremot av bilistens aktsamhet vid 

passerande av korsningen. Risken beror också på hur ofta korsningen passeras av 

respektive fordon. Operatörens beslut att över huvud taget köra tåg på en sträcka är 

därför en nödvändig förutsättning för att en olycka ska kunna inträffa. På samma sätt 

kan bilisten påverka risken både genom sitt agerande vid passagen av järnvägen och i 

sitt beslut om, och hur många gånger som övergången används.  

Detta är skälet för att låta båda parter bära de fulla konsekvenserna av sitt agerande för 

att säkerställa ett optimalt agerande. Banavgifter för olycksrisker kopplade till den 

förväntade olyckskostnaden är ett tillvägagångssätt för att implementera denna risk för 

operatören. På motsvarande sätt finns samma olyckor representerade som en del av 

vägtrafikens kostnader. 

 

Resultat 

Det svenska järnvägsnätet bestod enligt officiell statistik av 11 136 km banor med 7 380 

korsningar år 2012. Tillgängligt underlag indikerar att 576 av dessa utgjordes av 

gångpassager. Om dessa dras bort från det totala antalet korsningar resulterar det i 0,61 

plankorsningar per km.  

I en tidigare studie av plankorsningsolyckor användes observationer avseende perioden 

2000-2008. Den viktade genomsnittliga marginalkostnaden per tågpassage beräknades 

då till SEK 1,13 år 2008 (olyckskostnader baserade på ASEK 4). Nedan presenteras tre 

olika sätt att beräkna motsvarande marginalkostnader för perioden 2000-2012, baserat 

på olyckskostnader från ASEK 5.1 uppräknade till 2012 års prisnivå.  

I den första tabellen redovisas marginalkostnader beräknade på en modell där vägtyp 

har fått fungera som approximation för vägtrafikflöde. Eftersom denna variabel inte är 

helt tillförlitlig har vi även skattat en modell med väghållare som approximation för 

vägtrafikflöde. I båda dessa modeller har värden imputerats för de plankorsningar där 

vägtyp/-hållare saknats för vissa år i datamaterialet. På grund av saknade värden i andra 

variabler och andra oklarheter har ett stort antal plankorsningar tagits bort ur analyserna. 

Slutligen presenteras en modell helt utan vägtrafikflöde, där olycksrisken endast skattats 

utifrån plankorsningens skyddstyp och antal tågpassager. 
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Den funktionsform som bäst förklarar variationen i data och som resultaten baseras på 

innebär att marginaleffekten, och därigenom marginalkostnaden, för olyckor minskar 

med tågtrafikeringen på banan. Detta innebär att givet samma korsningstyp har en 

korsning med hög tågtrafikering en lägre marginalkostnad per passage än en korsning 

med låg tågtrafikering. 

 

Modell baserad på vägtyp 

I tabell 4.2 redovisas den viktade genomsnittliga marginalkostnaden per tågpassage för 

varje kombination av vägtyp och skyddstyp där korsningar med många passager väger 

tyngre än korsningar med få passager. Då marginaleffekten avtar med antalet 

tågpassager innebär detta att det blir större skillnader mellan korsningarna då man viktar 

utifrån antalet tågpassager än när man tar ett oviktat genomsnitt över korsningarna. 

Skillnaden mellan korsningstyper speglar både skillnader i skyddstyp, vägtyp och 

tågtrafikering mellan olika korsningar. Det totala antalet observationer i den skattade 

modellen (över åren 2000-2012) är 75 097 och antal olyckor 100 stycken. Den 

genomsnittliga olyckskostnaden för olyckorna som ingår i beräkningarna är SEK 13 663 

325. Den viktade genomsnittliga marginalkostnaden per tågpassage 2012 beräknas till 

SEK 1,46. Genom att multiplicera detta värde med det genomsnittliga antalet 

plankorsningar per km järnvägsspår (0,61) erhålles den genomsnittliga marginella 

olyckskostnaden för fordonsolyckor, i detta fall SEK 0,90.  

 

Tabell 4.2. Viktad genomsnittlig marginalkostnad per tågpassage för olika 

kombinationer av vägtyp och skyddsanordning (SEK) år 2012 

 Helbom Halvbom Ljus/ljud Oskyddad 

Riks-/länsväg 0,98 1,54 18,92 - 

Gata/övrig väg 0,40 0,59 4,71 4,40 

Ägoväg 0,04 0,06 0,44 0,60 

Notera. Antal plankorsningar som ingår i modellen år 2012 är 5 162. Den skattade modellen visade inte 

på några signifikanta skillnader mellan oskyddade (ev. med kryssmärke) och plankorsningar med 

ljus/ljud. Plankorsningar med helbom på ägoväg var 19 stycken och plankorsningar med halvbom på 

ägoväg 11 stycken år 2012 i det material som analyserats. 

 

Modell baserad på väghållare 

I tabell 4.3 redovisas den viktade genomsnittliga marginalkostnaden per passage för 

varje kombination av väghållare och skyddstyp. Skillnaden mellan korsningstyper 

speglar skillnader i skyddstyp, väghållare och tågtrafikering mellan olika korsningar. 

Det totala antalet observationer i den skattade modellen (över åren 2000-2012) är 74 

174 och antal olyckor 96 stycken. Den genomsnittliga olyckskostnaden för olyckorna 

som ingår i beräkningarna är SEK 13 142 889. Den viktade genomsnittliga marginal-

kostnaden per tågpassage 2012 beräknas till SEK 1,32 och den genomsnittliga 

marginella olyckskostnaden beräknas till SEK 0,81 per km för fordonsolyckor.  
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Tabell 4.3. Viktad genomsnittlig marginalkostnad per tågpassage för olika 

kombinationer av väghållare och skyddsanordning (SEK) år 2012 

 Helbom Halvbom Ljus/ljud Oskyddad 

Statlig 0,98 1,82 18,08 (37,73) 

Kommunal 0,56 1,00 3,69 4,34 

Enskild 0,28 0,49 3,46 3,42 

Övrig 0,06 0,11 0,57 0,62 

Notera. Antal plankorsningar som ingår i modellen år 2012 är 5 455. Den skattade modellen visade inte 

på några signifikanta skillnader mellan oskyddade (ev. med kryssmärke) och plankorsningar med ljus/ljud 

och inte heller mellan statlig väghållare och kommunal sådan. Plankorsningar med halvbom med övrig 

väghållare var 14 stycken år 2012 i det material som analyserats och antalet oskyddade plankorsningar 

med statlig väghållare endast två. 

 

Modell utan vägtrafikvariabel 

I tabell 4.4 redovisas den viktade genomsnittliga marginalkostnaden per passage för 

varje skyddstyp. Skillnaden mellan korsningstyperna speglar skillnader i skyddstyp och 

tågtrafikering mellan olika korsningar. Det totala antalet observationer i den skattade 

modellen (över åren 2000-2012) är 80 477 och antal olyckor 107 stycken. Den genom-

snittliga olyckskostnaden för olyckorna som ingår i beräkningarna är SEK 14 479 006. 

Den viktade genomsnittliga marginalkostnaden per tågpassage 2012 beräknas till SEK 

1,18 och den genomsnittliga marginella olyckskostnaden beräknas till SEK 0,72 per km 

för fordonsolyckor.  

I denna modell är marginalkostnaden för en oskyddad plankorsning endast tre gånger så 

stor som i en plankorsning med helbommar. I de båda tabellerna ovan ser man dock att 

när den korsande vägen delas in efter vägtyp/väghållare så är skillnaden i marginal-

kostnad mellan de båda skyddsanordningarna omkring tio gånger så stor, med undantag 

för kategorin med de allra största vägarna.   

   

Tabell 4.4. Viktad genomsnittlig marginalkostnad per tågpassage för olika typer av 

skyddsanordning (SEK) år 2012 

Helbom Halvbom Ljus/ljud Oskyddad 

0,57 0,84 3,40 1,64 

Notera. Antal plankorsningar som ingår i modellen år 2012 är 5 455. 

 

Skillnaderna mellan värdena i ovanstående tabeller och de värden som presenteras i 

ASEK 5.114 beror dels på en annan prisnivå och dels på att marginalkostnaderna i den 

tidigare studien beräknades utifrån en genomsnittlig årlig tågtrafik medan kostnaderna 

                                                 
14 Genomsnittlig marginell olyckskostnad 0,62 kr per tågkilometer. 
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här viktas på antal passager (år 2012) i respektive typ av korsning, dvs. de baseras på 

verklig trafik. Dessutom har ett antal mindre vägar tagits bort ur kategorin Gata/övrig 

väg i tabell 4.1, i tabell 4.2 används väghållare istället för vägtyp och i tabell 4.3 

används ingen vägvariabel överhuvudtaget. Därutöver har ytterligare fyra år lagts till i 

datamaterialet jämfört med den tidigare undersökningen. Det bör återigen noteras att det 

datamaterial som skattningarna genomförts på inte inkluderar alla befintliga plan-

korsningar på grund av bortfall av data eller andra oklarheter.  

Sannolikheten för fotgängarolyckor vid gångpassager kan endast beräknas om det finns 

något sätt att approximera fotgängarnas riskexponering. I avsaknad av direkta mätningar 

av gångflöden kan en approximation skapas av antalet personer som bor nära respektive 

gångpassage. 

 

4.2.2 Övriga olyckor i järnvägssystemet 

Förutom plankorsningsolyckor inträffar även andra olyckor längst med spåret där tredje 

person, som av olika anledningar befinner sig vid spåret, skadas eller förolyckas. Lik-

som för plankorsningsolyckor är marginalkostnaden för dessa olyckor beroende av 

olycksrisken samt den genomsnittliga förväntade samhällsekonomiska kostnaden av en 

olycka. Att skatta en olycksrisk för denna olyckstyp är emellertid svårt eftersom vi inte 

vet hur många personer som är exponerade, dvs. antalet personer som av olika skäl 

uppehåller sig på eller vid spåret. Detta till skillnad från plankorsningsolyckorna där 

antalet passerande bilar går att uppskatta utifrån information om trafikflödena. 

Trots att övriga olyckor är en kostnadskomponent med allvarliga konsekvenser har vi, 

till följd av ovanstående svårigheter, inte prioriterat ytterligare studier av dessa inom 

detta uppdrag. Vi har skattat en ny genomsnittlig olyckskostnad utifrån olycksstatistik 

från Trafikanalys för åren 2008–2012. Under denna period så förolyckades 75 personer 

som befann sig obehörigt på spårområdet och 24 personer skadades svårt. Den genom-

snittliga olyckskostnaden för dessa olyckor uppgår till 2,76 kronor per tågkilometer i 

2012 års priser. Vi har sedan använt tidigare skattningar av riskelasticiteter, vilka 

indikerar att riskelasticiteten, dvs. förändringen i olycksrisk till följd av ökad tågtrafik, 

uppgår till 0,29 – 0,36. Då marginalkostnaden kan beräknas genom att multiplicera den 

genomsnittliga olyckskostnaden med riskelasticiteten ger detta uppräknade marginal-

kostnadsskattningar till 2012 års prisnivå på mellan 0,80 och 0,99 kr per tågkm.  

Slutligen uppkommer även materiella kostnader vid urspårningar. Dessa står dock för 

en mindre del av den externa olyckskostnaden och studier av dessa har därför inte heller 

prioriterats inom detta uppdrag.  
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 Marginalkostnader för luftföroreningar15 

All användning av fossila bränslen ger upphov till luftföroreningar. Fokus i det här 

kapitlet ligger emellertid på föroreningar från vägtrafiken, inte minst därför att 

kunskapen om dessa samband är bättre än för andra transportslag. En kortare diskussion 

av emissioner från sjö- och luftfart förs i kapitel 8 respektive kapitel 9. Av tidsskäl 

behandlas däremot inte användningen av diesel i järnvägssektorn och de utsläpp detta 

ger upphov till.  

I beräkningarna antas att luftföroreningar och buller från vägtrafik har olika betydelse 

för påverkan på människors hälsa och att kostnaderna för luftföroreningar och från 

buller i kapitel 6 därmed kan summeras. Det finns diskussioner i den vetenskapliga 

litteraturen om huruvida detta är ett korrekt antagande eller ej. Av de jämförelser som 

gjorts av spridningsmönster för dessa föroreningar i mer tätbefolkade områden har vi 

kommit fram till att de skiljer sig åt och att det därför är ett rimligt antagande att de kan 

summeras. 

Beräkningar av externa marginalkostnader för luftföroreningar bygger på metodik som 

utvecklats inom nationalekonomisk forskning för att beräkna välfärdsförluster av 

policyåtgärder. I det generella fallet handlar det om att uppskatta hur förändrad miljö-

kvalitet påverkar människors välbefinnande. I transportsektorn innebär detta en analys 

av hur människors hälsa påverkas av förändrade emissioner.16 Emissioner skapar också 

störningar i människors vardag och dessa kan i sin tur få konsekvenser för produktion 

och/eller inkomster.  

För att genomföra analyser av dessa samhällsekonomiska kostnader krävs underlag i 

form av effektsamband17 samt information om monetära värderingar av olika typer av 

störningar. Principerna för hur detta hanteras beskrivs i avsnitt 5.1 medan den centrala 

modellansatsen presenteras i avsnitt 5.2. Hanteringen av dessa principer i vår studie 

preciseras i avsnitt 5.3 medan beräkningsresultaten redovisas i avsnitt 5.4. 

 

 Principer 

Förutom att luftföroreningar i vissa fall är störande kan emissionerna påverka hälsan. 

Sambandet mellan emissioner och människors hälsa baseras i stor utsträckning på 

epidemiologisk forskning där Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram riktlinjer för 

vilka beräkningsprinciper som ska användas, liksom rekommendationer om de hälso-

effektsamband som är relevanta att använda.  

Epidemiologisk forskning om luftföroreningar är omfattande och syftar till att kartlägga 

många effekter som är svåra att identifiera. I en tidig och ofta refererad studie av denna 

art analyserades 1952 London Smog. I detta fall var det förhållandevis enkelt att se 

sambanden mellan höga koncentrationer och effekter på människors hälsa. Senare 

forskning har emellertid visat att även relativt låga koncentrationer kan ge hälsoeffekter 

men då framförallt till följd av långvarig exponering.  

                                                 
15 Externa kostnader för luftföroreningar och buller från trafiken på det statliga vägnätet. Kunskapsläget 
och tillgången på beräkningsunderlag i Sverige samt några beräkningsexempel. Lena Nerhagen, Urban 
Björketun, Anders Genell, Jan-Eric Swärdh och Mohammad-Reza Yahya. 
16 Här används begreppet emissioner för luftburna föroreningar. 
17 I litteraturen förekommer namnen dos-respons, exponerings-respons eller koncentration-respons. 
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Sambandet mellan luftföroreningar och hälsoeffekter är en del av analysen. Sådana 

effekter måste också värderas för att skapa en sammanhållen bild av hur stora dessa 

kostnader är i förhållande till samhällets övriga samhällsekonomiska kostnader. Den 

monetära värderingen av olika typer av hälsoutfall hämtas från värderingsstudier där 

betalningsvilja för att minska risken för förtidig död, ohälsa eller störning har upp-

skattats. Internationellt arbetar OECD med att, utifrån den forskning som bedrivs, ta 

fram rekommenderade värden. När dessa rekommendationer ska tillämpas är det viktigt 

att skilja på effekter som uppträder på kort sikt (exempelvis störning) och effekter på 

lång sikt (exempelvis uppkomst av hjärt- och kärlsjukdom) eftersom det innebär behov 

av att i vissa fall använda diskonterade monetära värderingar. 

Den monetära värderingen av hälsokonsekvenser av emissioner baseras på ett indirekt 

förfarande. I detta finns en skillnad exempelvis i förhållande till den monetära 

värderingen av buller som baseras på enskilda individers betalningsvilja för att minska 

problemen. Det viktigaste skälet för denna skillnad är att de koncentrationer vi i Sverige 

och befolkningen i stora delar av västvärlden vanligtvis utsätts för inte är märkbara. 

Detta förhållande skiljer sig från episoder såsom London Smog, höga halter av 

dammpartiklar under våren längs gator i tätorter eller det rökmoln som spreds till följd 

av branden i Västmanland sommaren 2014. 

 

 Impact Pathway Approach 

Ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan USA och EU påbörjades under 1990-

talet för att ta fram ett generellt förfarande för att hantera effektsamband. I Europa 

resulterade detta i en metod kallad IPA (Impact Pathway Approach). På likartat sätt 

används i USA en metod kallad BenMAP (Environmental Benefits Mapping and 

Analysis Program) av miljömyndigheten US EPA. 

Figur 5.1 sammanfattar de komponenter som ingår vid tillämpning av IPA. I det första 

steget beräknas de emissioner trafiken ger upphov till. Det andra steget innebär att man 

använder spridningsmodeller för att bedöma hur utsläppen från trafiken sprids och 

bidrar till befolkningens exponering. Exponeringen baseras på information om halter 

vid bostadsadress. Steg tre innehåller en analys av effektsamband, dvs. om effekter på 

hälsa och välbefinnande av exponeringen medan det fjärde och sista steget innebär att 

en monetär värdering görs av effekterna. 

En central aspekt på de beräkningar som görs i en IPA, och i slutänden en egenskap hos 

denna typ av externa effekter, är förekomsten av icke-lineariteter. En anledning är att 

människor och miljö kan tåla utsläpp av vissa föroreningar upp till en viss 

koncentrationsgrad. Efter att denna nivå nåtts kan konsekvenserna bli stora.  

Ett annat skäl till icke-lineariteter är befolkningens exponering som kan innebära att 

konsekvenserna av externaliteten, och därmed också marginalkostnaderna varierar från 

en plats till en annan. Befolkningstätheten runt en emissionskälla har i själva verket en 

avgörande betydelse för storleken på marginalkostnaden. Detta är ofta en orsak till att 

beräknade marginalkostnader skiljer sig åt mellan olika delar av Europa. Marginal-

kostnaden kan dessutom variera beroende på att vissa föroreningar genererar kemiska 

reaktioner och bildar nya lokala föroreningar. Ozon är ett sådant exempel18.  

                                                 
18 Även solinstrålning spelar roll för bildning av ozon och att vi har färre soltimmar i Sverige än i andra 
delar av EU är en bidragande orsak till att vi inte har samma problem till följd av ozonbildning. Att 
ozonbildning påverkas av solinstrålning innebär i Sverige att det uppstår episoder av ozon vilket gör det 
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Inom EU har IPA använts i de samhällsekonomiska analyser som tagits fram som 

underlag för luftkvalitetsdirektivet 2008/EC/50 och det förslag till nytt så kallat 

takdirektiv som presenterades av kommissionen i december 2013. Förändringar av 

dessa direktiv är en viktig del i det strategiarbete avseende luftkvalitet inom EU som 

inleddes 2001. De samhällsekonomiska analyser som genomförts som underlag för 

direktivarbetet fokuserar på effekter på människors hälsa. Emissionernas påverkan på 

miljön har inkluderats i beräkningarna men visat sig ha liten inverkan på resultaten. En 

orsak är att det är svårare att klarlägga effektsamband för denna påverkan och miljö-

påverkan är därför svårare att värdera. Ett utvecklingsarbete pågår, men eftersom 

hälsovinsterna är helt dominerande bedöms inte frånvaron av denna typ av underlag 

vara ett så stort problem.  

 

 

Figur 5.1. De fyra beräkningsstegen i IPA (Impact Pathway Approach). Källa: Bickel 

and Friedrich (2005) 

 

IPA ligger också till grund för nuvarande svenska ASEK-värden. För luftföroreningar 

baseras dessa värden på en tidig studie som genomfördes i Stockholm. Dessa värden 

skiljer sig kraftigt från de resultat som under senare år tagits fram av EU. Förklaringar 

till det är bl.a. olika antaganden om befolkningsexponering.  

 

  Effektsamband och IPA i vår studie 

Arbetet med att beräkna marginalkostnader för luftföroreningar för väg baseras på en 

mer heltäckande IPA-baserad analys än vad som tidigare genomförts i Sverige. En 

utgångspunkt är uppgifter om trafikarbete i Sverige för år 2012 som är beräknat utifrån 

                                                 
svårt att beräkna marginalkostnader. I nuläget finns inte underlag som beskriver hur trafikens 
emissioner bidrar till ozonbildning och därför ingår inte denna förorening i de marginalkostnader som vi 
beräknat i detta projekt. 
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information i den Nationella vägdatabasen (NVDB). Uppdaterade emissionsfaktorer 

från Handbook emission factors for road transport (HBEFA) för år 2012 för 

avgasemissioner har använts för att beräkna emissionsfaktorer för hela det statliga 

vägnätet19. Detta är gjort för lätta (personbilar, lätta lastbilar och MC) och tunga fordon 

(tunga lastbilar, landsvägsbussar och stadsbussar) eftersom det är den indelning som 

finns när det gäller fordonstyper i NVDB.   

Vi har också kartlagt hur dessa emissioner fördelar sig mellan landsbygd och tätorter 

med olika befolkningstäthet i det statliga vägnätet. För detta ändamål har den 

information som SCB presenterade om tätorter år 2010 använts. Enligt detta material 

finns 1956 tätorter i Sverige20. Tätorterna har delats in i följande kategorier för att kunna 

redovisa betydelsen av befolkningstäthet och – eftersom samma indelning gäller för 

bullerberäkningarna (se nästa kapitel) – bebyggelsestruktur för beräkningsresultaten: 

 

a. TBT - Tätbefolkad tätort (befolkningstäthet över 2000 personer/km2)  

b. MBT - Medelbefolkad tätort (befolkningstäthet mellan 1000 och 2000 

personer/km2)  

c. GBT - Glest befolkad tätort (befolkningstäthet mellan 400 och 1000 

personer/km2 ) 

d. Övriga – Övriga tätorter och övriga områden (befolkningstäthet under 400 

personer/km2 ). 

För luftföroreningar krävs spridningsmodeller för att ta fram ett underlag om befolk-

ningens exponering för emissioner längst det statliga vägnätet. Detta har inte varit 

möjligt att genomföra inom ramen för detta projekt. I stället används de beräkningar 

som genomfördes i ett projekt finansierat av emissionsforskningsprogrammet EMFO. 

Fokus låg i den studien på partiklar och de emissioner som beräkningarna baserades på 

var PM2.5 och NOx. I studien användes modeller för att ta fram information om hur 

emissioner från vägtrafiken på en viss plats (exemplet som används är Storstockholm) 

spred sig inom det urbaniserade området men även över större områden (regionalt). 

Utifrån detta beräknades befolkningens exponering inom det urbaniserade området men 

även regionalt i övriga Sverige och Europa. De regionala effekterna uppstår framför allt 

till följd av bildandet av så kallade sekundära partiklar.  

Med de fyra definitioner av tätort som används, och eftersom befolkningstätheten i 

Storstockholm är 1147 personer/km2, är det också möjligt att använda resultaten från 

analysen av effekterna i Storstockholm för att representera störningar i en medel-

befolkad tätort. Halterna kommer dock i realiteten att variera inom tätorter eftersom 

både trafikarbete och befolkningstäthet varierar. Utifrån andra studier som beskriver hur 

halterna varierar över landet har vi också kunnat göra bedömningar av hur marginal-

kostnaderna varierar geografiskt. Detta eftersom utsläpp som har regional påverkan har 

                                                 
19 För att få en uppskattning av trafikarbetet för ett visst år behöver informationen om ÅDT i NVDB 
räknas upp med en trafikförändringsmatris som tas fram av Trafikverket. När det gäller 
emissionsfaktorer från HBEFA behövs indata om fordonsflotta (hämtat från körsträckedatabasen som 
Transportstyrelsen ansvarar för) och så kallade Trafiksituationer (som WSP tar fram) för att beräkna 
dessa. 
20 Den nordiska definitionen av tätort skiljer sig från internationell standard. I Norden kan platser med 
200 invånare räknas med som tätort beroende på hur tät bebyggelsen är medan man i Europa och 
Nordamerika drar en nedre gräns på ett eller ett par tusen invånare för att skilja ”urban” från ”rural” 
(SCB, 2008, Tätorter; arealer; befolkning 2005. MI0810). 
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olika effekter i norr jämfört i söder därför att de sprids över områden med olika 

befolkningstäthet21. 

Effektsamband för hälsa kopplat till luftföroreningar baseras i huvudsak på den 

information som tagits fram av EU som underlag för deras nyligen genomförda 

samhällsekonomiska analyser. Vi har dock endast gjort beräkningar för de konsekvenser 

för hälsan som är mest betydelsefulla för att beräkna marginalkostnaderna. Våra 

effektsamband är av detta skäl marginellt lägre än i beräkningar gjorda av EU.  

Människor dör normalt inte momentant av att utsättas för luftföroreningar från trafik. 

Däremot kan man dö tidigare än vad som annars hade varit fallet till följd av en 

exponering. För att monetärt värdera sådana hälsoeffekter räknas det värde för statistiskt 

liv som rekommenderas av ASEK om till värdet av ett förlorat levnadsår. För övriga 

hälsoeffekter används de monetära värderingar som används inom EU för luft-

föroreningar. 

Vinterklimatet innebär att Sverige skiljer sig från flertalet andra länder inom EU. Detta 

bidrar till högre emissioner i form av vägslitage och uppvirvling av vägdamm till följd 

av dubbdäcksanvändning, sandning och saltning. Det har inte varit möjligt att inom 

ramen för detta projekt ta fram beräkningar av hur detta påverkar marginalkostnaderna 

för luftföroreningar. Anledningen är att det enligt Naturvårdsverket är oklart vilka 

emissionsfaktorer som bör användas för fordon med dubbdäck. Detta eftersom det finns 

oklarheter om hur mycket av emissioner från trafiken som beror på bidrag från andra 

källor och hur mycket som beror på vägslitage till följd av dubbdäcksanvändning.  

För flertalet statliga vägar är det troligt att dessa emissioner inte är ett stort problem 

eftersom de, enligt de inledande försök som gjorts när det gäller att beräkna 

befolkningsexponering, verkar ge ett begränsat bidrag till halter vid sidan av vägen. 

Endast ett fåtal statliga vägar råkar ut för episoder där miljökvalitetsnormer för PM10 

överskrids och halterna avtar ganska snabbt med avstånd till väg. 

 

 Resultat 

I tabell 5.1 redovisas kostnaden för ett kg utsläpp av PM2.5 samt NOx i Storstockholm 

fördelat på kostnader till följd av förtidig död och sjukdom till följd av effekter inom 

detta område (lokal påverkan) och effekter i övriga Europa (regional påverkan). För 

tätorter ska den lokala kostnaden och den regionala summeras för att få den totala 

kostnaden för utsläpp i en tätort. För landsbygd är det enbart de regionala kostnaderna 

som är relevanta. Vi redovisar kostnaden per kg utsläpp för lätta respektive tunga 

fordon. 

Den samhällsekonomiska kostnaden per kg för emissioner skiljer sig åt mellan lätta och 

tunga fordon i Storstockholm. Detta är en följd av att beräkningarna baseras på 

information om var olika fordon används i förhållande till var människor är bosatta. En 

större andel tunga fordon trafikerar större vägar med längre avstånd till bostadsområden 

och därför blir befolkningsexponeringen till följd av utsläppen från tunga fordon lägre.  

                                                 
21 Den regionala bakgrundshalten i Sverige avtar i princip linjärt från söder till norr vilket beror på 
avståndet till utsläppskällorna på kontinenter (i Skåne är den regionala bakgrundshalten ungefär 15 
µg/m3, 8 µg/m3 i Mellansverige och ungefär 4 µg/m3 i norr). Befolkningstätheten förändras på liknande 
sätt. Givet detta är det rimligt att anta att de utsläpp som sker i södra Sverige ger en marginalkostnad 
som är dubbel så stor som i Mellansverige medan den i norr är hälften så stor. 
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Marginalkostnaden för den regionala påverkan skiljer sig mycket lite åt mellan tunga 

och lätta fordon. De små skillnader som ändå finns kan förklaras av att de kemiska 

reaktioner som är grunden för bildandet av sekundära partiklar är olika för tunga och 

lätta fordon, bl.a. för att de i stor utsträckning använder olika typ av drivmedel. 

Kostnaden per kg utsläpp i Storstockholm är, som tidigare påpekats, relevant för en 

medelbefolkad tätort. För mer tätbefolkade orter ökar kostnaden per kg för lokal 

påverkan med ökande befolkningstäthet. Marginalkostnaden varierar också geografiskt 

över landet. Den regionala påverkan är uppskattningsvis hälften så stor i norra delarna 

av Sverige jämfört med våra resultat för Storstockholm eftersom utsläppen sker längre 

bort från tätbefolkade områden, medan marginalkostnaden i södra delarna av Sverige i 

stället är dubbelt så hög.  

 

Tabell 5.1. Marginalkostnader för luftföroreningar - NOx och partiklar (SEK/kg) 

 Lokalt (Storstockholm) Regionalt   

Lätta fordon Förtidig död Sjukdom Totalt Förtidig död Sjukdom Totalt 

PM2,5 1307,5 214 1521,5 84,8 13,9 98,8 

NOx 23,6 3,7 27,3 36,1 5,9 42 

Summa 1331,1 217,5 1548,8 123,5 20 140,8 

Tunga fordon       

PM2,5 961,8 157,5 1119,3 86,9 14,2 101,1 

NOx 4,5 0,6 5,1 31,7 5,2 36,9 

Summa 983 158 1124,4 121 19 138,0 

 

Dessa kostnader kan jämföras med de som rekommenderas av EU, se tabell 5.2 (med 

antagande om 1 euro=10 SEK för enkelhetens skull). Om vi viktar våra resultat med 

befolkningstäthet är slutsatsen att vi hamnar på ungefär samma nivå.  

 

Tabell 5.2. Marginalkostnader för luftföroreningar - NOx och partiklar (SEK2010/kg) 

 Urban Suburban Rural 

Befolkningstäthet 1500 
invånare/km2 

300 
invånare/km2 

Under 150 
invånare/km2 

PM2,5 1974 502 146 

NOx (regional 
påverkan) 

52,5 52,5 52,5 

Summa 2026,5 554,5 198,5 

 

För att få fram marginalkostnaden för olika fordon har den framräknade kostnaden per 

kg multiplicerats med beräknade emissionsfaktorer i olika typer av tätorter. I detta fall 

har vi inte tagit hänsyn till skillnader i befolkningstäthet utan skillnader i beräknade 
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marginalkostnader mellan tätorter förklaras i detta exempel av vilken typ av väg som 

finns inom en tätort. Detta har betydelse för storleken på emissionsfaktorerna. Den stora 

skillnaden är mellan lätta och tunga fordon samt mellan landsbygd och tätort. Resultaten 

framgår av tabell 5.3.  

 

Tabell 5.3. Marginalkostnader för luftföroreningar för lätta och tunga fordon, kr per 

fordonskilometer 

  Regional 
påverkan 

Lokal påverkan tätort Totalt för tätort (lokal+regional 
påverkan) 

  Landsbygd Övriga* GBT** MBT** TBT** Övriga
* 

GBT*
* 

MBT*
* 

TBT*
* 

Lätta 
fordon 

                  

Nox 0,013 0,008 0,008 0,008 0,008 0,021 0,021 0,021 0,02
1 

Pmavgas 0,001 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,01
2 

Summa 0,014 0,018 0,019 0,019 0,019 0,032 0,033 0,033 0,03
3 

Lastbil                   

Nox 0,161 0,029 0,029 0,026 0,023 0,190 0,191 0,187 0,18
4 

Pmavgas 0,008 0,105 0,105 0,101 0,096 0,115 0,114 0,111 0,10
6 

Summa 0,168 0,134 0,134 0,128 0,120 0,305 0,304 0,298 0,29
0 

* Beräknat på spridning av luftburna föroreningar (huvudsakligen sekundära partiklar) som bidrar till exponering utanför 
Storstockholm. 

** Beräknat på spridning av luftburna föroreningar (huvudsakligen avgasemissioner) som bidrar till exponering inom tätort.  

 

De beräkningar som redovisas i underlagsrapporten visar att det även finns variation 

inom de intervall som redovisas här vilket beror på fordonsflottans sammansättning, 

hastighet, specifik befolkningstäthet osv. i olika områden. 

 

 Jämförelse 

Inom ramen för ASEK-arbetet har marginalkostnader för luftföroreningar beräknats 

sedan början på 2000-talet. Då liksom nu baseras dessa värden på en studie som 

genomfördes i Stockholm 1999: “The Stockholm Study on Health Effects of Air 

Pollution and their Economic Consequences” (SHAPE). För att överföra dessa resultat 

till andra tätorter utvecklades en formel för att beräkna befolkningens exponering till 

följd av ett kilogram utsläpp av ett visst ämne.  

I den senaste rapporten från Trafikanalys om transportsektorns samhällsekonomiska 

kostnader redovisas resultaten på ett sätt som försvårar jämförbarheten med de nya 

beräkningarna. Skälet är att kostnaderna antingen presenteras per person- eller per 

tonkm eller för en genomsnittlig tätort för olika typer av fordon. Dessa beräkningar 

baseras i sin tur på ett antagande om kostnad per kg utsläpp för Kristianstad. Dessutom 

görs antaganden om emissionsfaktorer utan att källorna refereras.  
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För att få en uppfattning om resultaten i tabell 5.3 skiljer sig från rekommendationerna i 

ASEK 5.1 har en jämförelse gjorts enbart avseende kostnader för PM2.5. Detta är den 

dominerande kostnaden för lokal påverkan. För Stockholm varierar marginal-

kostnaderna mellan 12 187 kr/kg för innerstaden och 3 079 kr/kg för Stockholms ytter-

stad. Det är oklart hur denna fördelning mellan delar av Storstockholm är framräknad 

men ett genomsnitt blir betydligt högre än den beräkning som framgår av tabell 5.1 trots 

att beräkningarna baseras på samma metodik.  

För övriga Sverige redovisas i ASEK 5.1 värden för fyra tätorter. Laholm har enligt 

dessa beräkningar en marginalkostnad om 1 185 SEK/kg och är den av de fyra tät-

orterna som har en kostnad för partiklar i nivå med det värde som redovisas i tabell 5.1. 

Laholm har emellertid en befolkningstäthet på 1320 personer/km2 vilket är ungefär 

samma befolkningstäthet som Falun som enligt ASEK 5.1 har en marginalkostnad för 

PM2.5 4 205 kr/kg. 

VTI har i tidigare arbeten undersökt orsaken till skillnader mellan dessa värden och de 

värden som följer av att tillämpa state-of-the-art inom EU. En förklaring är antaganden 

om, och beräkning av hur befolkningen exponeras för utsläpp från trafiken (jmf. ovan 

nämnda formel för att beräkna befolkningsexponering). En annan förklaring, speciellt 

när det gäller beräkningarna för Storstockholm, handlar om de antaganden som gjorts 

när det gäller emissionsfaktorerna för partiklar (skillnaden mellan avgasemissioner och 

emissioner till följd av vägslitage). 
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 Marginalkostnader för buller 

Trafik bullrar. Men buller är inte något problem annat än om någon påverkas, dvs. högt 

buller från tåg eller från flyg behöver i sig inte utgöra något samhällsproblem i de fall 

trafiken passerar där ingen uppehåller sig. Å andra sidan kan bullerstörningen vara stor 

inne i städer där många individer exponeras.  

Bullerexponering ger upphov till två effekter. Den ena är kostnader för dem som störs i 

direkt anslutning till exponeringen, den andra de effekter som kan uppstå för 

människors hälsa på längre sikt. Principerna för att beräkna externa marginalkostnader 

för buller är i mångt och mycket desamma som de som beskrivits för luftföroreningar i 

kapitel 5. Dessa upprepas inte i sin helhet här, men en kort beskrivning ges i avsnitt 6.1 

med fokus på det som är specifikt för buller. Avsnitt 6.2 och 6.3 redovisar därefter de 

beräkningar som gjorts för väg- respektive järnvägsbuller. 

  

 Principer 

Beräkningar av bullerkostnader förutsätter underlag i form av effektsamband mellan 

exponering för buller och människors hälsa samt information om värderingen av olika 

typer av hälsoutfall samt av störningar. Det måste vidare finnas kunskap om hur graden 

av störning från buller varierar med avståndet från störningskällan.  

Bullerstörningar från exempelvis trafik är observerbara: Till skillnad från merparten av 

alla luftföroreningar är det uppenbart att många människor störs. De som störs kan 

därför göra val för att minska graden av störning, exempelvis genom att välja hur nära 

källan till buller som man vill bo.  

Mot denna bakgrund har man kommit att använda skillnader i priser på bostäder som 

ligger på olika avstånd från en bullerkälla för att värdera hur olika grader av buller 

påverkar människors välfärd. Ett underliggande antagande är att det enbart är de 

kortsiktiga störningskostnaderna som fångas upp i en jämförelse av bostadspriser. För 

de långsiktiga hälsoeffekterna används samma förfarande som för att beräkna 

kostnaderna för luftföroreningar. 

Det krävs också spridningsmodeller för att uppskatta hur många som exponeras av 

buller på olika bullernivåer. Denna bedömning baseras, liksom för emissioner, på 

information om störningen – bullernivån – vid bostaden. Utöver befolkningstäthet, 

trafikflöde och typ av fordon påverkas bullerspridningen av omgivningen. Skillnaden i 

bebyggelse – öppna eller slutna rum som skärmar av buller – bidrar till att kostnaden 

varierar från en plats till en annan. 

IPA-modellen som beskrevs i föregående kapitel ligger till grund för direktiv 

2002/49/EG som reglerar buller. Direktivet kräver att medlemsländerna rapporterar 

antalet bullerutsatta individer genom bullerkartläggning samt upprättar handlingsplaner 

för hantering av bullerfrågor. Enligt direktivet skall medlemsländerna rapportera 

gränsvärden i form av LDEN och LNIGHT, värden som tar speciellt hänsyn till buller som 

förekommer nattetid. I Sverige används dock vanligtvis LEQ,24H som är ett dygns-

medelvärde oberoende av när på dygnet fordonen bullrar. Eftersom detta underlag sällan 

beskriver dygnsvariationen, är det svårt att hantera den ökade störning och den ohälsa 

som kan uppstå av buller nattetid.   

IPA har också legat till grund för nuvarande svenska ASEK-värden. De monetära 

värderingarna av störningar från väg- respektive järnvägstrafik härstammar från tidigare 
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VTI-studier. Därefter görs i ASEK ett påslag som motsvarar ca 10,5 procent av 

störningsvärderingen för att också beakta hälsokonsekvenserna av bullret22. 

För såväl väg- som järnvägsbuller innefattar de totala marginalkostnaderna både 

störnings- och hälsokostnader. För vägbuller är nya skattningar av marginalkostnaderna 

framtagna som en del av regeringsuppdraget.  För järnvägsbuller har vi däremot använt 

en tidigare VTI-studie för störningskostnaderna medan hälsokostnaderna beräknats 

inom detta uppdrag. Därför beskrivs beräkningen av kostnader för buller från väg-

trafiken mer utförligt än från järnvägstrafiken. 

 

 Buller från vägtrafiken23 

6.2.1 Metod 

Liksom vad gäller för emissioner har vi i projektet genomfört mer detaljerade 

beräkningar av marginalkostnader än vad som tidigare genomförts i Sverige med 

användning av IPA. Baserat på information om trafikarbete i Sverige i den Nationella 

vägdatabasen (NVDB) för år 2012 och en anpassad version av Common Noise 

Assessment Methods in Europe 2012 (CNOSSOS-EU) för buller har källstyrka (hur 

högt bullret är vid källan) för hela det statliga vägnätet beräknats.24 Detta är gjort för 

lätta (personbilar, lätta lastbilar och MC) och tunga fordon (tunga lastbilar, landsvägs-

bussar och stadsbussar) eftersom det är den indelning som finns när det gäller fordons-

typer i NVDB.   

Samma tätortsindelning som för emissioner har använts för bullerberäkningarna, och 

kategoriindelningen speglar förutom befolkningstäthet även bebyggelsestruktur, vilket 

har betydelse för exponeringen för buller. Kategorierna upprepas nedan. 

 

a. TBT - Tätbefolkad tätort (befolkningstäthet över 2000 personer/km2)  

b. MBT - Medelbefolkad tätort (befolkningstäthet mellan 1000 och 2000 

personer/km2)  

c. GBT - Glest befolkad tätort (befolkningstäthet mellan 400 och 1000 

personer/km2 ) 

d. Övriga – Övriga tätorter (befolkningstäthet under 400 personer/km2 ). 

Befolkningsexponeringen baseras på spridningsmodeller framtagna genom att förenkla 

den spridningsmodell som ingår i den i Sverige vedertagna Nordisk Beräkningsmodell 

från 1996. Mätvärden anpassas till estimerad påverkan på bullerspridning från 

bebyggelsetäthet.  

                                                 
22 ASEK-rapporten beskriver hälsopåslaget som 42 procent men enligt uppgift från Trafikverket är 
beräkningarna i ASEK baserat på påslaget 10, 5 procent. 
23 Externa kostnader för luftföroreningar och buller från trafiken på det statliga vägnätet. Kunskapsläget 
och tillgången på beräkningsunderlag i Sverige samt några beräkningsexempel. Lena Nerhagen, Urban 
Björketun, Anders Genell, Jan-Eric Swärdh och Mohammad-Reza Yahya. 
24 För att få en uppskattning av trafikarbetet för ett visst år behöver informationen om ÅDT i NVDB 
räknas upp med en trafikförändringsmatris som tas fram av Trafikverket. När det gäller 
emissionsfaktorer från HBEFA behövs indata om fordonsflotta (hämtat från körsträckedatabasen som 
Transportstyrelsen ansvarar för) och så kallade Trafiksituationer (som WSP tar fram) för att beräkna 
dessa. 
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Källstyrkan för buller från vägen baseras på hastighet, antal fordon per årsmedeldygn 

(ÅDT) samt fördelning mellan tunga och lätta fordon. Med hänsyn till detta har en del 

av de drygt 105 000 vägposter som utgör indata från NVDB exkluderats på basis av 

bristande validitet.  

För att relatera bullerspridningen, och därigenom exponeringen, till befolkningstätheten 

gjordes ett antagande att varje tätortskategori har en gemensam bebyggelsetäthet och –

typ. På så sätt kan spridningen av buller från vägen beräknas med hjälp av en funktion 

som endast baseras på fastigheternas vinkelräta avstånd från vägen. Tre sådana 

funktioner används. En avser glest befolkad tätort samt övrig tätort och tar endast 

hänsyn till markens bullerdämpande egenskaper. Detta kan anses rimligt om 

bebyggelsen mestadels består av glest belägna småhus.  

En annan funktion avser medelbefolkad tätort och utnyttjar en funktion anpassad till 

data från exponeringsstudier i Lerum vilka ingått i ett tidigare VTI-projekt. Slutligen 

används en tredje spridningsfunktion som utgår från medelbefolkad tätort och som 

anpassats till tätbefolkad tätort genom att spridningen av bullret dämpas mer effektivt 

med avstånd från vägen, så som förekomsten av fler hus i bullrets väg tenderar att göra. 

Ett ytterligare antagande för att ta hänsyn till kopplingen mot befolkningstäthet är att 

befolkningen är jämnt fördelad över hela tätorten. Det innebär att antalet exponerade 

individer enkelt kan beräknas genom att längden på vägavsnittet kombineras med de 

vinkelräta avstånd från vägen mellan vilka en viss bullernivå råder. 

Effektsambanden för hälsa från bullerexponering rör hjärt- och kärlsjukdomar och 

härstammar från WHO eller, när inga effektsamband går att finna i den källan, från 

ExternE-projektet. För hjärtinfarkt, som står för merparten av hälsokostnaderna för 

buller, anges effektsambanden som relativ risk. Uppgifter från Socialstyrelsen har 

använts för att beräkna basrisken för dödlig respektive icke-dödlig hjärtinfarkt. 

Den monetära värderingen av hälsoeffekter baseras på det värde som rekommenderas av 

ASEK men omräknat till värdet av ett förlorat levnadsår (VOLY). För övriga 

hälsoeffekter används de senaste värderingarna från Ricardo-AEA (2014) och EMRC 

(2014). För de kortsiktiga bullerstörningarna har vi använt den monetära värderings-

funktion i form av marginell betalningsvilja som skattats i det tidigare VTI-projektet.  

Beroende på om ett fordon har dubbdäck eller ej förorsakas olika mycket buller. 

Osäkerheter i dubbdäcksmodellens validitet för svenska förhållanden gör dock att den 

inte inkluderats i de här presenterade resultaten.   

 

6.2.2 Resultat 

Tabell 6.1 sammanfattar kostnaden per fordonskilometer för lätta respektive tunga 

fordon. Som framgår av tabellen varierar marginalkostnaden mellan olika typer av 

tätort, något som i sin tur beror på exponering och fordonstyp. Inga bullerkostnader 

uppstår där vägar passerar obebyggda områden. 

Resultaten visar som förväntat att marginalkostnaden är högre när antalet exponerade 

individer ökar och att marginalkostnaden ökar när fordonet bullrar mer. Relationen 

mellan ett tungt och ett lätt fordon är omkring en faktor sju och densamma i alla 

tätortstyper. Detta är helt naturligt eftersom marginalbullret av ett givet fordon inte 

beror av antalet exponerade individer. 
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De underliggande skattningarna visar att marginalkostnaden är relativt okänslig för 

trafikmängd (och därmed bullernivån) givet tätortsstruktur. Exempelvis är marginal-

kostnaden per fordonskilometer för ett tungt fordon i medelbefolkad tätort 0,81 kronor 

när ÅDT ligger mellan 4000 och 6000 fordon. Kostnaden per fordonskilometer för ett 

tungt fordon i medelbefolkad tätort är 1,10 kronor när ÅDT ligger över 15000 fordon. 

 

Tabell 6.1. Marginalkostnader för vägbuller (SEK/fkm) 

 TBT MBT GBT Övriga 
tätorter 

Lätta fordon 0,136 0,082 0,018 0,005 

Tunga fordon 0,932 0,591 0,130 0,033 

 

Jämförelse med tidigare studier visar att våra skattade marginalkostnader 

överensstämmer väl med EU-handboken (Ricardo-AEA, 2014). Som framgår av tabell 

6.2 är dock de skattade marginalkostnaderna vid jämförelse med ASEK i samtliga fall 

lägre. I vissa fall är skillnaden dessutom mycket stor med som mest en faktor på 

omkring 10 för tunga fordon i glesbefolkad tätort. En del av förklaringen är att våra 

värden tydligt varierar över tätortstyp och fordonstyp medan ASEK:s värden varierar 

marginellt mellan de olika definitionerna av tätort. 

 

Tabell 6.2. Skattade marginalkostnader i kronor per fordons-kilometer i Samkost och 

ASEK.  

Exponering och fordon Samkost ASEK 

Tätbefolkad tätort   

Personbil 0,136 0,196 

Lastbil 3,5-16 ton 0,932 1,368 

Medelbefolkad tätort   

Personbil 0,082 0,177 

Lastbil 3,5-16 ton 0,591 1,238 

Glesbefolkad tätort   

Personbil 0,018 0,160 

Lastbil 3,5-16 ton 0,130 1,125 

Övriga tätorter/landsbygd   

Personbil 0,005 0,026 

Lastbil 3,5-16 ton 0,033 0,173 

Notera: Vi har valt att jämföra lätta fordon i Samkost med personbil i ASEK och tunga fordon i Samkost 

med lastbil 3,5-16 ton i ASEK. 

 

 

Samtliga vägavsnitt som ingår i beräkningarna ligger inom en tätort. För övriga delen av 
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det statliga vägnätet är det få individer som exponeras av vägbuller. Slutsatsen blir att 

det i glesbygd finns en marginalkostnad för vägbuller som ligger mycket nära noll. 

De skattade marginalkostnaderna för vägbuller består som nämnts av både störnings- 

och hälsokostnader. Beräkningarna visar att den genomsnittliga andelen som utgörs av 

hälsoeffekter uppgår till något mindre än en procent av störningskostnaden. Också detta 

är alltså en skillnad jämfört med nuvarande ASEK-värden. 

 

 Järnvägsbuller25 

6.3.1 Metod 

Även för järnvägsbuller beräknas marginalkostnader baserade på IPA. De kortsiktiga 

störningskostnaderna har tagits fram i en tidigare VTI-studie. I regeringsuppdraget har 

därför en indexuppräkning gjorts av störningskostnaderna och en beräkning har gjorts 

av de långsiktiga hälsoeffekterna. Marginalkostnaderna har beräknats per bandel. 

De data som använts för att beräkna marginalkostnaderna för järnvägsbuller utgörs för 

det första av information om infrastrukturen och om de tåg som använder banorna. För 

det andra används befolkningsdata i 250-meters kvadratrutor från SCB för att beräkna 

antal exponerade individer. En tredje komponent består av en beräkning av hur stort 

bullret är på olika avstånd från bullerkällan medan den fjärde komponenten utgörs av 

den monetära värderingen av bullerstörningar.  

För att beräkna marginalkostnaden för hälsoeffekter används dessutom effektsamband 

för hjärt- och kärlsjukdomar samt monetära värderingar av hälsoutfall. Dessa är de 

samma som för vägbuller och har beskrivits i Avsnitt 6.2.1. 

 

6.3.2 Resultat 

I tabell 6.3 presenteras några exempel på kostnader för bandelar där marginalkostnaden 

för godståg varierar från mindre än en krona till 140 kronor per tågkilometer. Det 

viktade genomsnittet för hela järnvägsnätet är 4,12 kronor per tågkilometer för godståg. 

Dessa exempel illustrerar tydligt betydelsen av att uppmärksamma de stora kostnads-

skillnader som finns mellan järnvägsnätets olika delar. Ett annat viktigt påpekande är att 

det finns bandelar där marginalkostnaden är noll, vilket beror på få exponerade eller låg 

trafikering. 

Tabell 6.3. Marginalkostnader i kronor per tågkm för några utvalda bandelar och 

genomsnitt för hela Sverige för ett 500 meter långt godståg.  

Bandel Marginalkostnad 

327 0,93 

401 139,5 

637 3,96 

919 3,07 

Genomsnitt alla bandelar 4,12 

                                                 
25 Marginalkostnader för järnvägsbuller: Effekter av hjärt- och kärlssjukdomar. En delstudie inom 
SAMKOST. Jan-Erik Swärdh, VTI.  
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Även tågtyp är en viktig förklaring till differentierade marginalkostnader. Godståg med 

konventionella bromsar har den högsta genomsnittliga marginalkostnaden med 4,12 

kronor per tågkilometer. Det kan jämföras med RC passagerartåg med en marginal-

kostnad på 2,33 kronor per tågkilometer, X2000 med en marginalkostnad på 0,46 

kronor per tågkilometer och Y31, det minst bullriga tåget i modellen, med en 

marginalkostnad på 0,05 kronor per tågkilometer.  

Dessa uppgifter avser persontåg som kör i 120 km/h, men tågen bullrar olika mycket 

beroende på hur fort man kör. Det finns emellertid i den tidigare VTI-studien en tabell 

som kan användas för att räkna om marginalkostnaderna för olika tågtyper och 

hastigheter. Som exempel på hastighetens betydelse framgår där att marginalkostnaden 

för X2000 ökar från 0,46 kronor till 1,68 kronor per tågkilometer när hastigheten ändras 

från 120 till 200 km/h. 

Samtidigt som marginalkostnaderna för järnvägsbuller i ASEK i den del som avser 

kortsiktiga störningskostnaderna baseras på samma studie som använts här skiljer sig 

hälsopåslaget åt. Vi har beräknat hälsopåslag i absoluta värden disaggregerat per bandel, 

något som i genomsnitt gett ett påslag på 6,62 procent av marginalkostnaderna för 

störning. ASEK använder ett generellt påslag för hälsa på ca 10,5 procent26. Notera 

dock att ASEK:s genomsnittliga marginalkostnader i Tabell 21.6 i Trafikverket (2012) 

är viktade mot trafikens lokalisering och verklig tåglängd, vilket givetvis är möjligt att 

göra även för de totala marginalkostnader som beräknats i vår studie.  

En annan observation är att antalet tåg, och således bullernivån, endast har begränsad 

inverkan på marginalkostnaden, givet antalet exponerade individer. Det beror på att vid 

låg trafik genereras mycket marginalbuller när ett ytterligare tåg trafikerar banan men 

att den monetära bullervärderingen vid denna låga bullernivå är låg. Med en hög 

trafikbelastning uppstår begränsat marginalbuller när ett ytterligare tåg trafikerar banan 

samtidigt som den monetära bullervärderingen vid denna höga nivå är hög. Dessa båda 

effekter drar således åt olika håll och tenderar att ta ut varandra. 

Slutligen finns det anledning att lyfta fram betydelsen av bromsteknologi på godståg för 

bullerstörning. Ett byte från konventionella bromsar till så kallade k-blocksbromsar 

minskar marginalkostnaden med hela 89 procent. 

 

                                                 
26 ASEK-rapporten beskriver hälsopåslaget som 42 procent men enligt uppgift från Trafikverket är 
beräkningarna i ASEK baserat på påslaget 10, 5 procent. 
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 Marginalkostnader för trängsel och knapphet27 

Med knapphet avses en situation där efterfrågan på en nyttighet är större än tillgängligt 

utbud. På traditionella marknader ökar priset på nyttigheten med ökande knapphet. 

Exempelvis är efterfrågan på många charterresor som störst under perioder med skollov, 

och då är också kostnaden högre än under perioder med låg efterfrågan. Motsvarande 

mekanismer, som med en viss grad av automatik anpassar priset för att använda 

infrastruktur beroende på efterfrågesituationen, finns inte i transportsektorn.  

En vanlig bedömning är att det inte föreligger några egentliga problem med knapphet i 

de farleder sjöfarten använder. Också svenska flygplatser tycks i huvudsak ha tillräcklig 

kapacitet för att ta emot den flygtrafik som bedrivs, i synnerhet efter det att Arlandas 

tredje landningsbana togs i bruk. Terminalanläggningarna på Arlanda är uppenbart hårt 

utnyttjad under morgonrusningen, men dessa räknas normalt inte som en del av 

infrastrukturen. Det förtjänar att påpekas att många flygplatser i eller i närheten av 

världens större städer lider av svåra trängselproblem, inte minst därför att det finns 

starka restriktioner på utbyggnad av ny kapacitet.  

Fortsättningsvis ges en beskrivning av knapphet i vägsektorn (avsnitt 7.1) och 

järnvägssektorn (7.2) medan avsnitt 7.3 innehåller en sammanfattning av 

resonemangen. 

 

 Vägtrafik 

I vägtrafiken yttrar sig knappheten i trängsel; alla fordon som sedan tidigare finns på en 

väg eller i ett vägnät kommer att påverkas av tillkommande fordon. Den tidsförlust som 

tillkommande trafikanter eller fordon förorsakar är en extern kostnad eftersom den som 

ger sig ut på vägen inte med automatik tar hänsyn till de följdförseningar man ger 

upphov till. 

Analyser av trängsel och beräkning av trängselkostnader har i Sverige huvudsakligen 

riktats mot större städer under morgon- och eventuellt eftermiddagsrusning och i första 

hand de centrala delarna av Stockholm. Problemen hanteras med trängselavgifter, och 

även Göteborg har infört sådana avgifter. Huvudfrågan i denna del av projektarbetet har 

därför varit att bedöma om det finns trängsel i vägnätet utanför tätorter som gör det 

motiverat att beräkna externa trängselkostnader.  

Det kan uppenbarligen uppstå trängsel även i mindre städer under högtrafikperioder. 

Konsekvenserna av sådan trängsel är emellertid oftast små därför att köer relativt snabbt 

kan lösas upp. Exempelvis är det ibland möjligt att använda alternativa vägar och många 

gångar är köerna trots allt av begränsad omfattning. Denna typ av trängsel är därför inte 

relevant som utgångspunkt för att beräkna marginalkostnader.  

Avsikten har i stället varit att bedöma om det finns trängselproblem i landsbygds-

vägnätet. För detta ändamål krävs omfattande flödes- och hastighetsmätningar och 

Trafikverket genomför sådana mätningar endast för ett begränsat antal platser. Bland 

dessa mätplatser har Salem vid E4 söder om Stockholm valts ut för en närmare analys. 

Skälet är att det sedan tidigare är känt att höga trafikflöden på denna sträcka regelbundet 

påverkar trafikens genomsnittliga hastighet.  

                                                 
27 Trängsel och knapphet på väg, järnväg och i kollektivtrafik.  Roger Pyddoke, Johan Olstam, 
Mohammad-Reza Yahya och Rune Karlsson. 
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En analys av trafiken mellan maj och december 2013 visar att hastigheterna underskred 

60 km/h regelbundet28, bland annat under fredagseftermiddagar i södergående riktning. 

Marginalkostnaden av trängsel har beräknats genom att mäta den förändrade restiden 

mellan två punkter till följd av förändrad trafikdensitet. Marginalkostnaden är högst då 

trafiken är som mest tät och vid flöden som ligger nära vägens kapacitet. När densiteten 

är som störst är marginalkostnaden för ytterligare en bil cirka 10 kronor per kilometer. 

Slutsatsen blir att trängselkostnaden inte är försumbar på denna plats och vid vissa tider 

under veckan. 

Analysen visar dessutom att det finns mätdata och metoder för att på ett heltäckande sätt 

bedöma omfattningen av trängsel i vägnätet utanför storstäder. Däremot är det inte 

sannolikt att situationen på sträckan Stockholm – Södertälje är representativ för mera 

omfattande delar av det svenska vägnätet. Huvudslutsatsen är därför att det ännu inte 

finns skäl att genomföra mera systematiska mätningar för att fånga upp trängseleffekter 

i det nationella vägnätet. 

 

 Järnvägstrafik 

Knapphet i järnvägssektorn ser annorlunda ut än för de övriga trafikslagen. För det 

första uppstår aldrig trängsel i samma bemärkelse som i vägtrafiken. Skälet är att man 

årligen fastställer en tidtabell som – per definition – hanterat alla knapphetsproblem. 

Knappheten tar sig i stället andra uttryck, framför allt i form av att alla önskemål om att 

få bedriva trafik inte kan tillgodoses. Eftersom det inte uppstår köer är det inte möjligt 

att med ögat fastställa om det föreligger trängselproblem. Knappheten varierar trots 

detta i järnvägsnätets olika delar liksom under dygnets timmar; också den hårdast 

utnyttjade delen av systemet kan ha ledig kapacitet under delar av dygnet. 

Men en fastställd tidtabell kan, för det andra, också ge upphov till trängsel i ett annat 

avseende: Ju mer ”packad” en tidtabell är, dvs. ju fler tåg man gett utrymme för i 

tidtabellen, desto större är risken för att en given primär försening sprider sig i systemet 

och ger upphov till följdförseningar. 

För att bedöma de samhällsekonomiska kostnaderna för knapphet och förseningar i 

järnvägstrafiken behövs sammantaget information om följande förhållanden: 

 

 Hur många operatörer avstår från att söka tidtabellägen därför att man tror sig 

veta att det inte är meningsfullt att ens försöka? 

 Hur många ansökningar om tidtabellägen avslås helt? 

 Hur många ansökningar får ett sämre tidtabelläge än vad man idealt efterfrågat? 

 Hur stora är förseningarna (minuter)? 

 När och var inträffar de? 

 Hur ser utvecklingen ut över tiden? 

Med stöd av Trafikverkets elektroniska dokumentation av operatörers ansökningar om 

tåglägen för det nationella tågplanearbetet för 2013 har det varit möjligt att undersöka 

den andra och den tredje av dessa frågor. Ansökningarna har jämförts med 

dokumentationen av beslutade tåglägen. Dessa data har enligt uppgift från Trafikverket 

inte tidigare använts för detta ändamål. 

                                                 
28 Hastighetsgränsen på sträckan var 100 km/h. 
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Med tillgång till denna information är det möjligt att se hur många ansökningar om 

tidtabellägen som avslås helt. Däremot kan vi inte veta hur många tåglägen som 

operatörer avstår från att söka. 

När ett tågläge beviljas med en annan avgångs- eller ankomsttid än den som sökts, sägs 

tågläget ha ruckats. Detta mått används för att komplettera bilden av graden av knapphet 

i det svenska järnvägsnätet.  

I studien har beräkningarna inskränkt sig till SJ och Green Cargo men skulle i princip 

kunna utvidgas till samtliga operatörer. Genom att regelbundet genomföra analysen är 

det också möjligt att bedöma hur ruckningarna och därmed knappheten förändras över 

tid.  

Beräkningarna pekar på att SJ beviljades ungefär lika många tåglägen som man sökt och 

Green Cargo ungefär 3 procent färre än man sökt för 2013. Alla tåglägen som sökts har 

inte kunnat matchas mot den slutliga tilldelningen. En tänkbar anledning är att den 

faktiskt tilldelade avgångstiden skiljer sig så mycket från den sökta tiden att 

matchningen blivit svår att göra. 

Av SJ:s sökta lägen som har kunnat matchas har 81 procent beviljats utan ruckning 

medan enbart 37 procent av Green Cargos lägen beviljats utan ruckning. SJ har relativt 

många ruckningar i intervallet 300 till 350 sekunder. Ruckningstiderna (per individuellt 

tågläge) är avsevärt mindre för SJ än för Green Cargo. För SJ är den genomsnittliga 

ruckningstiden drygt en minut för avgångstider och drygt 3 minuter för tåglägets totala 

körtid. För Green Cargo är motsvarande värden ca 20 minuter för avgångar och 15 

minuter för körtider. Det finns också – föga förvånande – en betydande spridning i 

behovet av att rucka på ansökningarna mellan olika delar av landet vilket pekar på att de 

olika delarna av järnvägsnätet är olika hårt belastade.  

Utöver att slå fast vilka skillnader som finns mellan kapacitet och önskemål är det också 

angeläget att studera vilka förseningsproblem som föreligger i järnvägssektorn. Stora 

förseningar, och kanske framför allt över tiden ökande förseningar, kan ge indikationer 

om att trängseln förvärras. Trafikverket har också en stor databas, LUPP, med 

information om tågtrafikens genomförande. 

I ett uppdrag för Järnvägstrafikutredningen har VTI bland annat studerat innehållet i 

LUPP. Denna rapport har av tidsskäl inte blivit en del av avrapporteringen av 

marginalkostnadsuppdraget. Man kan mycket översiktligt konstatera att det inte finns 

några starka tecken på att förseningar, mätt som andelen tåg som är framme vid 

slutstation senare än 5 minuter efter den tid som anges i tidtabellen, ökat under senare 

år.  

Det finns emellertid brister med denna information som innebär att det inte är möjligt 

att dra några säkra slutsatser av denna observation. Huvudskälet är att systemet har 

problem med hantera tåg som ställs in och/eller leds andra vägar än vad som ursprung-

ligen var avsikten. Sådana omledningar beror ofta på att en störning inträffat som gör 

det omöjligt att använda den i tidtabellen fastställda vägen mellan start- och målpunkt. 

Bristen på information om denna typ av tåg innebär att det idag saknas en heltäckande 

bild av förseningarna i det svenska järnvägsnätet och av hur dessa utvecklas över tid. 

Därmed är det inte heller möjligt att denna väg dra några slutsatser om ökningen av 

antalet tågkilometer under en följd av år fått konsekvenser för kvaliteten på trafiken 

med avseende på möjlighet att hålla tilldelade tider. 
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 Sammanfattning 

De största trängselproblemen i svensk vägtrafik verkar vara koncentrerade till 

Stockholm med omnejd. Användningen av trängselskatter innebär också att viktigaste 

problemen redan hanteras på lämpligast tänkbara sätt. Vår analys stöder det huvud-

antagande som gjorts om det övriga vägnätet: Trängselproblemen är med få undantag 

mestadels små. Med tanke på vägtrafikens löpande ökning finns emellertid skäl att 

löpande följa utvecklingen. Inte minst angeläget är det att undersöka situationen på fler 

platser i motorvägsnätet nära Stockholm. 

Alla önskemål om att få bedriva tågtrafik kan uppenbarligen inte tillgodoses. Vi har 

också observerat relativt vanligt förekommande ruckningar av de önskemål som lämnas. 

Sammantaget ger dessa observationer uttryck för att det finns ett knapphetsproblem i 

järnvägssektorn även om det är svårt att uppfatta att detta problem är särskilt stort. 

Informationen om mängden förseningar i järnvägsnätet är otillräcklig för att dra några 

slutsatser om knapphet och trängsel. 

I Trafikanalys årliga sammanställning av marginalkostnader refereras en karta som 

Trafikverket tar fram för att karaktärisera kapacitetsutnyttjandet i järnvägsnätet. Med 

rött, gult och grönt karaktäriseras olika delar av järnvägsnätet som att ha betydande, 

begränsade eller inga problem med kapacitet i förhållande till efterfrågan. 

Trafikanalys gör i sin rapport ingen direkt koppling mellan kapacitetsutnyttjande och 

knapphet. Man nöjer sig med att konstatera att knapphet råder om det vid en tidpunkt 

och på en plats finns större efterfrågan än kapacitet. Utgångspunkten för VTI:s analys 

har varit att kvantifiera den skillnad som kan finnas mellan efterfrågad och tilldelad 

kapacitet. 
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 Sjöfartens marginalkostnader29 

Sjöfartsverket har kostnader för svensk sjöfart som ska täckas av avgifter. Detta är en 

del av den institutionella struktur som skiljer sjöfart (och luftfart) från väg- och 

järnvägstransporter och som behandlas ytterligare i kapitel 12. Konsekvensen av 

spelreglerna i dessa sektorer är att det finns skäl att analytiskt hålla isär diskussionen om 

samhällsekonomiska kostnader som har internaliserats från kostnader som eventuellt 

inte har internaliserats av dessa avgifter. Dessa båda aspekter behandlas i avsnitt 8.1 och 

8.2. 

 Internaliserande avgifter och internaliserade kostnader 

Sjöfarten använder infrastruktur i form av farleder och farledsutmärkning. Detta är i allt 

väsentligt utifrån givet och påverkas inte av den trafik som bedrivs. Även om man 

skulle välja att betrakta hamnanläggningar som en del av sjöfartens infrastruktur torde 

kostnaderna för tillkommande fartygsanlöp vara av försumbar betydelse. Det finns inte 

heller några egentliga kapacitetsproblem i svenska hamnar.  

Olyckor till havs inträffar först och främst på grund av mänskliga misstag. Historiskt 

har sjöfarten varit förenat med risk för förlisning i första hand i samband med dåligt 

väder, och då inte minst i kombination med anlöp i besvärliga farvatten. Vädret har 

fortfarande betydelse för säkerheten. Det finns emellertid inga indikationer på att risken 

för olyckor i svenska farvatten påverkas av trafikens omfattning. En starkt bidragande 

orsak är de avancerade system för navigering baserad på satellitpositionering som idag 

används. Dessa används fortfarande i kombination med lotsplikt i många farleder.  

Lotsning ger uppenbarligen upphov till marginalkostnader. Kostnaden för bränsle och 

personal torde variera i proportion till varje lotsningsuppdrag, som i sin tur också 

varierar till följd av att antalet km som kräver lotsning varierar. Detta är en kostnad som 

uppstår med syfte att minska risken för olyckor.  

En annan kostnad för sjöfarten uppstår därför att det under vinterhalvåret tidvis krävs 

isbrytning för att hålla farlederna öppna. Isbrytningen sköts av Sjöfartsverket och 

innefattar inte bara att hålla farlederna isfria, utan även assistans, bogsering samt 

information kring rådande trafiksituationer. Den svenska isbrytningsverksamheten 

utförs delvis i internationellt samarbete, främst med Finland. Syftet är att hålla nere 

kostnaderna för denna verksamhet. 

Dessa kostnader liksom andra kostnader för Sjöfartsverket finansieras av de avgifter 

som tas ut. Sjöfartsverkets viktigaste intäktskällor är lots- och farledsavgifter. Den 

senare är tvådelad där den ena delen tas ut på fartygets bruttodräktighet och den andra 

på lastat och lossat gods. Antalet anlöp som avgiftsbeläggs är maximerat.  

Sjöfartsverkets avgifter sätts enligt instruktion på en nivå som ska vara tillräcklig för att 

täcka verksamhetens kostnader som helhet. Eftersom marginalkostnaden är lägre än 

genomsnittskostnaden för denna verksamhet täcks också samtliga kostnader som nu 

behandlats, dvs. det finns i detta avseende inga marginalkostnader som kräver 

ytterligare policyåtgärder.  

Avgifterna tas ut i förhållande till farkosternas storlek och mängd lossat gods. Man kan 

därför fråga sig om avgiftsuttaget varierar med den verksamhet som utförs, dvs. om 

                                                 

29 SJÖSAM – sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader. Förstudie inom SAMKOST. Anna Mellin, 
Christopher Creutzer. 
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uttaget är tillräckligt för att täcka de (små) marginalkostnader som trafiken medför. Per 

definition är det emellertid inte möjligt att lasta och lossa ett fartyg med mindre än att 

det tagit sig till hamn. Därmed finns en indirekt koppling mellan avgiftsuttag, trafik och 

de kostnader trafiken kan ge upphov till. 

En intressant fråga i sig är vad som skulle hända om sjöfarten, i likhet med väg- och 

järnvägstrafiken enbart skulle åläggas att täcka sina samhällsekonomiska 

marginalkostnader. Det kan också finnas ett inslag av korssubventionering mellan de 

olika kostnader som Sjöfartsverket har och de avgifter som tas ut. Även om så är fallet 

är det sannolikt av begränsad betydelse för de slutsatser som nu dragits av diskussionen. 

Sammantaget ligger också dessa frågor utanför vårt uppdrag att hantera. 

 

 Finns icke internaliserade miljökostnader? 

Den litteraturstudie som genomförts visar att det främst är sjöfartens luftföroreningar 

och klimatgaser som studerats i de olika rapporter som behandlar branschens 

marginalkostnader. Även andra typer av påverkan på miljön som föroreningar av vatten 

och sediment, erosion samt habitat- och biodiversitetsförluster kan variera beroende på 

trafikens omfattning. 

Den fråga som behöver besvaras består av två delar. Den första handlar om huruvida 

sjöfarten betalar för de totala samhällsekonomiska kostnader man ger upphov till. Med 

tanke på slutsatsen från föregående avsnitt kan detta preciseras: Sjöfarten betalar för 

större kostnader än de direkta, finansiella marginalkostnader man ger upphov till. Är 

differensen, ”överskottet”, från de avgifter som erläggs tillräckligt stor för att också 

täcka miljökostnaden? 

För att förhålla sig till denna fråga är det också viktigt att konstatera att sjöfarten betalar 

skatter för den bunkerolja som fylls på i Sverige. Fartyg som använder bunkerolja med 

en svavelhalt som inte överstiger 0,5 viktprocent ges en rabatt med 0,50 kr på svavel-

avgiften, som i normalfallet uppgår till 0,70 kr. Fartyg som enbart använder bunkerolja 

med en svavelhalt som underskrider 0,2 viktsprocent är befriade från svavelavgift. 

Dessutom får fartyg som installerat utrustning för reduktion av utsläppen av kväveoxid 

en rabatt på den bruttodräktighetsbaserade farledsavgiften.  

Även om svaret på denna fråga är jakande är detta inte tillräckligt för att ta ställning till 

om branschen i sina transportbeslut fullt ut hanterar kostnaden för sina utsläpp. Den 

andra frågan handlar därför om just detta; är de styrmedel som används utformade på ett 

sätt som medverkar till att den fulla kostnaden för marginell verksamhet beaktas? 

Utgångspunkten är således att alla förbränningsmotorer förorsakar utsläpp till luften 

som innehåller partiklar och andra ämnen som är skadliga för både människa, natur och 

klimat. Sjöfartens stora och kraftfulla motorer är inget undantag. 

Konceptuellt har samma IPA-modell som applicerats för emissioner och buller från väg- 

och järnvägstrafik tillämpats också för sjöfarten i flera europeiska studier: Hur stora 

utsläpp ger fartygens förbränning upphov till? Hur sprids dessa och hur många 

människor påverkas? Vilka skadekonsekvenser ger skadorna upphov till? Vilka 

kostnader innebär detta för samhället? 

En central komponent i beräkningarna är emissionsfaktorn. De specifika utsläppen 

varierar kraftigt mellan olika fartygstyper beroende på motoreffekt och vilket bränsle 

som används. Även storlek och lastfaktor spelar in. Idag använder i princip alla fartyg 
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fossila bränslen, antingen diesel eller tjockolja. Tjockoljan, en råoljeprodukt som 

innehåller höga halter av svavel, är både billigare och utgör en större miljöbelastning än 

diesel används i betydligt högre utsträckning. Emissionsfaktorerna kommer framöver att 

förändras tack vare de skarpare krav på svavelutsläpp som införs från och med 2015 

enligt den internationella sjöfartsorganisationens (IMO) reglering. 

Globalt kan 15 procent av alla utsläpp av NOX och 4-9 procent av alla SO2 härledas till 

sjöfarten. Det är emellertid främst utsläpp i hamnar som kan ge upphov till mer 

betydande negativa effekter eftersom de utsläpp som sker utanför kuster och i mindre 

tätbebyggda områden inte har någon direkt påverkan på människor. Därutöver kan 

spridningen av utsläpp ge upphov till det som tidigare kallats regionala effekter. 

För att kunna värdera utsläppen behövs således information om var utsläppen sker och 

befolkningstätheten längs kusterna och hamnar. I Sverige har hittills endast en studie 

genomförts som använder IPA för att bedöma sjöfartens marginalkostnader för 

luftföroreningar. Detta är samma studie som ligger till grund för beräkningarna av 

marginalkostnader för luftföroreningar i tätort som används i denna rapport. Man har 

utgått från att en viss andel av den fartygstrafik som anlöper Stockholms hamn ger 

upphov till sådana kostnader. Studien illustrerar hur sådana föroreningar sprids runt ett 

inlopp. Dessutom klargörs betydelsen av befolkningsexponering för de beräknade 

direkta marginalkostnaderna liksom betydelsen av de föroreningar som ger upphov till 

regional spridning. 

För att fördjupa förståelsen av hur emissioner sprids med stöd av information om 

fartygens position och identitet och om spridning av dessa emissioner pågår ett arbete 

med att modellera denna del av beräkningarna. För detta arbete används det så kallade 

ShipAir-systemet. ShipAir är ett system som, med finansiering från Naturvårdsverket, 

utvecklats av SMHI och Sjöfartsverket och som kontinuerligt samlar in information för 

att identifiera fartyg och deras rörelser.  

I ett uppdrag till Naturvårdsverket som ännu inte är avrapporterat har SMHI beräknat 

utsläppen av NOx och partiklar som släpps ut i Sveriges ekonomiska zon och spridning 

av dessa. I figur 8.1 redovisas resultaten vad gäller utsläppen av NOx från internationell 

sjöfart år 2012. Motsvarande analys kan göras av den trafik som har start- och/eller 

målpunkt i Sverige. Med detta som underlag kan beräkningar av marginalkostnaden 

genomföras i ett nästa steg om de detaljerade resultaten kombineras med monetära 

värderingar för de olika utsläppens effekter.  

I ett tidigt skede av VTI:s arbete med regeringsuppdraget gjordes bedömningen att det 

inte var lämpligt att duplicera det arbete som genomförs av de andra myndigheterna. På 

grund av arbetsbelastningen hos SMHI har några resultat från dessa studier inte kunnat 

infogas i vår slutredovisning.  
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Figur 8.1. Visualisering av zoner och NOx-emissioner från internationell sjöfart i 

Sveriges ekonomiska zon år 2012. Källa: Fartygsemissioner i Sveriges ekonomiska zon 

år 2030, SMHI (ännu ej publicerad). 
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 Luftfartens marginalkostnader30 

Tillhandahållande av tjänster för flygplatser är förenat med kostnader på samma sätt 

som när vägar och järnvägar hålls öppna för trafik. Skillnader i institutionell struktur 

skapar emellertid en viktig skillnad mellan dessa sektorer. Liksom för sjöfarten i 

föregående kapitel finns det därför skäl att skilja på kostnader som är internaliserade av 

de avgifter som tas ut, och vars syfte är att täcka verksamhetens totala kostnader, och 

eventuella (externa) kostnader utöver dessa. 

Diskussionen om kostnader för slitage i kapitel 3 pekade på att förändringar i antalet 

starter och landningar sannolikt inte har några egentliga konsekvenser för vare sig 

underhåll eller reinvesteringar. Mycket talar för att banornas beläggningar i huvudsak 

behöver förnyas till följd av att ytan börjar krackelera, vilket i sin tur i stor utsträckning 

torde vara att hänföra till åldrande. 

 

 Internaliserade kostnader 

Statliga svenska flygplatser tillhandahålls av Swedavia, ett statligt bolag med uppdrag 

att täcka kostnaderna för den verksamhet som bedrivs. Innebörden är att samtliga 

kostnader för start- och landningsbanor, för terminaltjänster och hantering av flygplan 

betalas av de bolag som använder flygplatsen och i slutänden av dess resenärer och 

godskunder. Motsvarande direkta koppling mellan att använda vägar och järnvägar 

finns inte, och det är skälet till att vi i tidigare avsnitt hanterat detta som externa 

kostnader. 

En annan institutionell skillnad ligger i hanteringen av säkerhetsaspekter. Luftfarts-

verket har således ansvar för att kanalisera flygtrafiken i korridorer för att begränsa 

risken för olyckor och för att göra det möjligt för trafiken att ta kortaste vägen mellan 

start och landning. Också Luftfartsverkets kostnader är avgiftsfinansierade. Det finns 

därför skäl att hävda att samhällets kostnader för olycksrisker i stor utsträckning är 

internaliserade. För detta talar också den extremt låga förekomsten av flygolyckor i 

Sverige. 

 

 Finns externa miljökostnader? 

Flygtrafiken får emellertid konsekvenser för miljön i tre avseenden; buller, luftkvalitet 

och klimat. Marginalkostnaden för dessa externaliteter varierar med flygplanstyp och 

också (klimat undantaget) flygplatsens belägenhet i förhållande till befolkningens 

lokalisering. Nuvarande avgifter skiljer visserligen mellan flygplats (för buller) och tar 

flygplanstyp i beaktande, men tenderar inte vara helt relaterade till marginalkostnad-

ernas differentiering och/eller nivå.  

 

9.2.1 Buller 

Utgångspunkten för att buller är en extern effekt att räkna med är att människor störs av 

trafiken. Med ett undantag har emellertid svenska flygplatser byggts för att minimera 

denna inverkan; undantaget är Bromma. 

                                                 

30 LUFTSAM – Luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader. Joakim Ahlberg 
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På samma sätt som beskrivits för övriga trafikslag finns flera metoder för att fånga upp 

kostnaden för buller från flygplatser. Ett tillvägagångssätt utgår från de grundläggande 

val människor gör. Bland annat väljer människor boende (bland annat) med hänsyn till 

störningar från flygplansbuller. Detta innebär att skillnaden i pris mellan fastigheter 

bland annat beror på avståndet till flygplatsen; ju närmare lokalisering, desto lägre 

efterfrågan på bostaden och desto lägre pris. Genom att med samband som grund 

jämföra fastighetsprisernas beroende av närheten till en flygplats har ett antal studier 

genomförts.  

Ett antal sådana studier har gjorts där resultaten av studierna mäts som NDI (Noice 

Depreciation Index). Detta index anger den procentuella minskningen av fastighets-

priset per förändring, mätt som decibel, av bullerpåverkan. Exempelvis visar en analys 

av 23 flygplatser i USA och Kanada att ett genomsnittsvärde för NDI är 0,58. En 

decibelenhets ökning av bullret minskar således fastighetspriserna med 0,58 procent. En 

punktobservation är att i områden runt flygplatser med buller som i genomsnitt är 17 dB 

högre än bakgrundsljudet, kan fastighetspriserna ligga ca 10 % lägre än motsvarande 

fastigheter som inte har flygplansbuller. 

I en handbok för beräkning av externa transportkostnader framtagen av EU- kommis-

sionen redovisas bland annat genomsnittskostnaden för två svenska flygplatser, Arlanda 

och Landvetter. Kostnaderna har där beräknats genom att först undersöka hur många 

som är exponerade för buller runt flygplatserna och till detta koppla antalet starter och 

landningar. Genomsnittskostnaden i 2012 års priser per LTO (Landing and Take-Off) 

för Arlanda blir då 2,5 euro och för Landvetter 2 euro. Detta kan jämföras mot Köpen-

hamns 6,1 euro och Helsingfors 0,2 euro samt de två med högst värden, Heathrow 

(London) 689 euro och Tegel (Berlin) 742 euro.  

Från Tegels genomsnittskostnad för buller förstår man att befolkningstätheten runt 

flygplatsen är en viktig faktor för bullerkostnadens storlek. Förutom befolkningstätheten 

runt flygplatsen spelar även flygplanstyp och tid på dygnet roll för hur stora buller-

störningar är. Ovan angivna skattningar av genomsnittskostnader är inte differentierade 

i detta avseende. 

Marginalkostnaden för buller är normalt lägre är genomsnittskostnaden beroende på att 

en ytterligare flygplansrörelse betyder mindre givet att det redan föreligger buller. 

Spannet för marginalkostnaden anges ligga mellan 30 – 60 % av genomsnittskostnaden. 

För Arlandas del skulle detta betyda att en LTO cykel skulle kosta runt 1 euro, dvs. 

omkring 10 kr, och därmed ännu mindre för Landvetter. 

Motsvarande analys av Bromma flygplats saknas. Swedavia genomför dock regelbundet 

bullermätningar på sina flygplatser. Utifrån dessa kartläggningar framgår att antalet 

bullerstörda kring Bromma är ca 5 gånger högre än antalet störda kring Arlanda och 30 

gånger högre än motsvarande antal kring Landvetter. Antalet flygplansrörelser är 

ungefär lika stort på Bromma och Landvetter medan antalet landningar på Bromma 

endast uppgår till en tredjedel av antalet landningar som sker på Arlanda. Utifrån dessa 

uppgifter, och givet att befolkningstätheten ser liknande ut kring Bromma som de övriga 

två flygplatserna, skulle en marginalkostnad för en LTO cykel på Bromma kunna 

komma upp mot ca 30 euro, dvs. omkring 300 kr.  

Swedavias flygplatser har en bullerkomponent i sin prissättning. Man tar ut en avgift 

baserat på en formel som förenklat går att beskriva som att bullerkostnaden är lika med 

enhetspris för buller gånger antal bullerenheter, där antalet bullerenheter är ekvivalent 

med antal dBA olika flygplanstyper förorsakar över ett förutbestämt tröskelvärde. 

Enhetspriserna är olika för olika flygplatser (och för olika flygplanstyper) där Bromma 
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är dyrast med 50 kronor per bullerenhet. Avgiftsintäkterna ska täcka Swedavias 

kostnader för att beräkna och mäta bullret samt för bullerdämpande åtgärder i de 

byggnader och bostäder som är mest utsatta. Avgiften är således differentierad efter 

såväl flygplats och flygplansmotor, men det finns ingen koppling mellan avgiftens 

storlek och samhällets kostnader för buller. 

På alla flygplatser tas priset ut för maximalt 20 bullerenheter, det vill säga maxpriset för 

Bromma skulle exempelvis då bli (20 * 50 kr) = 1000 kr. Vanliga flygplanstyper på 

Bromma tenderar dock att betala avgifter som ligger i spannet mellan 100 kronor och 

500 kronor, dvs. de ligger i nivå med den i och för sig mycket förenklat framräknade 

marginalkostnaden ovan. För övriga flygplatser, där antalet störda är betydligt lägre 

tenderar dock bulleravgiften ligga betydligt högre än marginalkostnaden för buller. 

 

9.2.2 Luftkvalitet 

På samma sätt som gäller buller uppstår hälsoeffekter från de emissioner luftfarten ger 

upphov till i första hand där människor bor. Det finns också en regional spridning av 

vissa delar av utsläppen.  

Huvudslutsatsen av den genomgång som gjorts är att samtidigt som det nu finns några 

skattningar av marginalkostnader för luftkvalitet som kan associeras med flygplans-

rörelser så är dessa i huvudsak inte landspecifika. En fallstudie gjordes 2003 avseende 

Västerås flygplats. Där används mycket lägre skadekostnader än i dagens (utländska) 

studier, vilket innebär att marginalkostnaden för luftkvalitet troligtvis är underskattad i 

den. Enligt den studien var genomsnittkostanden för en LTO i storleksordningen 315 

kronor i 2012 års prisnivå. 

Beräkningarna avser dock i första hand LTO-fasen samtidigt som forskning visar att 

utsläppen under väg sannolikt ger upphov till den dominerande delen av den negativa 

påverkan på hälsa som härrör från flygets emissioner.  

Vi har genomfört några räkneexempel där emissionsberäkningar gjorts för ett antal 

exempelflygningar inom landet. Uppgifter har hämtats in kring vilka flygplanstyper som 

trafikerar sträckorna och vilka motorer dessa använder. Bränsleförbrukning och 

emissionsfaktorer för dessa är hämtade från EMEP/EEAs databaser över olika 

flygplanstyper. Kostnadsberäkningen avser enbart utsläpp av NOx, men utsläpp under 

såväl LTO-fas som under väg ingår, värderade till 5247 euro/ton (i 2010 års priser) 

enligt EU:s handbok. Resultaten av beräkningarna visas i tabellen nedan. 

Räkneexemplen indikerar att avgasavgiften som tas ut ligger i nivå med marginal-

kostnaden för utsläppen under LTO-cykeln för olika flygplanstyper (eg. motorer). 

Däremot tillkommer en avsevärt större marginalkostnad för flygets utsläpp under väg 

som idag inte täcks av någon avgift.  
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Tabell 9.1. Beräkning av avgasavgift respektive marginalkostnaden för NOx-utsläpp för 

ett antal exempelflygningar. 

    Utsläpp av NOx, kg 
Total marginalkostnad 

NOx, SEK 

Från Till Flygplan Avgasavgift LTO Under väg LTO Under väg 

Kiruna Arlanda Boeing 737-700 342 9,12 46,89 478 2460 

Arlanda Ronneby Saab2000 74 2,10 6,48 110 340 

Sundsvall Arlanda Boeing 737-600 399 7,66 22,34 402 1172 

Bromma  Landvetter Avro RJ-85 192 4,34 15,30 228 803 

Arlanda Landvetter Boeing 737-600 635 7,66 23,92 402 1255 

Malmö Arlanda Boeing 737-600 628 7,66 32,14 402 1686 

*För enkelhetens skull är marginalkostnaden omräknad från euro till SEK med 1 euro=10 SEK. 

 

 

9.2.3 Klimat 

För alla resor inom EES har koldioxiden internaliserats via EU ETS, EUs 

utsläppshandelsystem.  För de 10 procent av alla resenärer som flyger ut ur, eller in i 

EES-området är emellertid utsläppen inte internaliserade.  
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 Värdering av (minskade utsläpp av) koldioxid31 

Det svenska transportsystemet är beroende av fossila drivmedel och inrikes transporter 

svarar för en tredjedel av de svenska växthusgasutsläppen. De höga ambitioner om 

minskade utsläpp av växthusgaser som redan aviserats av såväl EU som svenska 

politiker kommer sannolikt att medföra krav utöver vad som följer av redan fattade 

beslut, även i transportsektorn. Inte bara trafikvolymer och bränsleval utan också 

prioritering och utformning av investeringar kan påverkas. 

Fortsättningsvis behandlas i avsnitt 10.1 de principer som används för att bedöma hur 

stora kostnader utsläpp av koldioxid ger upphov till varefter avsnitt 10.2 redovisar 

konsekvenserna av dessa principer för svenska förhållanden. 

 

 Värderingsprinciper 

Många försök att värdera växthusgasutsläpp fokuserar på den globala skadan av 

ytterligare utsläpp. Den så kallade skadekostnadsansatsen innebär att man söker 

identifiera, kvantifiera och beräkna värdet av de miljöskador som utsläpp ger upphov 

till.   

Denna ansats förutsätter att det finns kunskap om hur en viss mängd utsläpp påverkar 

miljön liksom att det är möjligt att värdera dessa effekter. Det låter enkelt men är 

vanligen svåra uppgifter. Inte minst gäller detta för växthusgasutsläpp, vars effekter inte 

bara är globala utan också har konsekvenser för kommande generationer. De många 

studier som genomförts inom ramen för denna ansats visar också på en mycket hög 

spridning mellan det högsta och det lägsta skattade värdet. 

En alternativ ansats är att uppskatta de kostnader för att minska utsläppen som följer av 

politiskt fattade beslut och utgå från att dessa kostnader på marginalen avspeglar den 

politiska värderingen (minskningskostnadsansatsen).32 Detta är den ansats som 

tillämpas här liksom i de rekommendationer som ges av ASEK. 

Utgångspunkten för denna ansats är att regering och riksdag har ett övergripande 

önskemål om att samhällets resurser ska användas på ett effektivt sätt. Med detta avses 

att man vill maximera utrymmet för hushållens konsumtion av nyttigheter, däribland 

god miljö och stabilt klimat, i den meningen att ingens konsumtion kan öka utan att 

någon annans minskar. Det finns anledning att understryka – inte minst då det gäller 

klimatpolitik – att sådana önskemål inte bara avser dagens hushåll utan också framtida 

generationer.  

Analysen utgår vidare från det klimatpolitiska ramverk EU med viss möda har arbetat 

fram, och att detta ramverk kommer att bestå. EU har, närmare bestämt, satt upp mål för 

växthusgasutsläppen i unionen som helhet. Till år 2020 ska de årliga utsläppen minska 

med 20 procent och att utsläppen till år 2050 ska minska med åtminstone 80 procent i 

förhållande till 1990 års nivå.  

                                                 
31 Värdering av koldioxidutsläpp från svenska transporter – en kommentar. Björn Carlén 
32 Ofta används benämningen skuggprisansatsen som synonym för att via minskningskostnadssamband 
och politiska beslut värdera utsläpp. Detta är dock något missvisande eftersom skuggpriser endast utgör 
en delmängd av möjliga minskningskostnadsansatser. Därför använder vi här den mer heltäckande 
termen minskningskostnadsansatsen.  
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EU har utvecklat styrmedel för att dessa mål ska kunna nås till lägsta tänkbara kostnad. 

Lite förenklat består EU:s klimatpolitik av två utsläppsbubblor eller -tak. Energi-

intensiva verksamheter ingår i EU Emission Trading System (EU ETS) medan den 

andra bubblan omfattar merparten av medlemsländernas övriga utsläpp (nedan kallad 

för övrigsektorn, ÖS). Denna sektor består främst av bostäder och service, transporter, 

(delar av) jordbruket och lätt industri och kallas vanligen den icke-handlande sektorn. 

Eftersom även ÖS kan delta i internationell utsläppshandel är begreppet något miss-

visande. 

Inom EU ETS delas eller auktioneras utsläppsrätter ut till de företag som använder 

mycket energi. Dessa kan därefter handla utsläppsrätter med varandra, och därmed 

fastställs ett pris per utsläppsrätt eller ton CO2. Också för ÖS har nationella utsläpps-

kvoter fördelats ut till medlemsstaterna, dvs. också ÖS har att hantera ett tak för hur 

stora utsläppen får bli. Medlemsländernas regeringar kan därefter handla också dessa 

kvotenheter med varandra. Dessutom står det medlemsländerna fritt att välja vilka 

styrmedel som ska användas inom ÖS.  

Sammantaget täcker dessa båda sektorer drygt 90 procent av EU:s koldioxidutsläpp. 

Resterande utsläpp kommer främst från internationell luft- och sjöfart samt från 

förändringar av markanvändningen. Avsikten är att löpande anpassa utsläppstakets höjd 

för att uppnå de mål som ställts upp för 2020 och 2050. 

De samlade konsekvenserna av EUs politik innebär att när ett företag eller en 

privatperson som bedriver verksamhet som inryms under något av EU:s utsläppstak 

ökar sina utsläpp, måste någon annan minska sina utsläpp i motsvarande mån. Eftersom 

taket innebär att de totala utsläppen inge kan förändras uppstår inte någon klimateffekt 

av exempelvis en trafikökning i Sverige. De samhällsekonomiska konsekvenserna av 

ökade utsläpp, exempelvis till följd av ökad trafik i Sverige, innebär i stället att någon 

annan tar på sig ytterligare minskningskostnader.33 Det är kostnaden för ”dom andra” 

som vi söker finna ett värde på. Den så kallade skadekostnadsansatsen förlorar därmed 

sin relevans för dessa utsläpp. 

Minskningskostnadsansatsen styr således värderingen av minskade utsläpp av 

koldioxid. Eftersom taket på utsläppet bestämmer värdet, och eftersom taket bestäms på 

politisk väg är det också den politiska värderingen som genererar vår bedömning av 

värdet av minskade utsläpp.  

 

 Vilken blir kostnaden? 

Priset på utsläppsrätter inom EU ETS avspeglar kostnaderna för att minska utsläppen 

inom detta system. Detta pris kan därför användas som en approximation av den 

politiska marginalvärderingen av utsläpp.  

Priset har varierat kraftigt över tid och är för närvarande betydligt lägre än ursprung-

ligen förväntat. Detta är en konsekvens av den generella nedgången i Europas 

ekonomier. Eftersom företagen producerar mindre använder man också en mindre 

mängd fossila bränslen. Därmed minskar efterfrågan på utsläppsrätter och också dess 

pris. En annan förklaring till det låga priset är att flera policyprogram som initierats fått 

                                                 
33 Ett alternativt sätt att hantera uppgiften är att regering och riksdag beslutar om höjda skatter på 
drivmedel, och därmed ”skjuter tillbaka” frågan till transportsektorn. 
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genomslag på mängden utsläpp. Det övergripande taket för 2020 kan då nås till lägre 

kostnad än ursprungligen beräknat. 

Det har också diskuterats på politisk nivå om det låga priset borde leda till att mängden 

utsläppsrätter minskas i förhållande till vad som var den ursprungliga avsikten. Några 

sådana beslut har emellertid inte fattats. Detta bekräftar tolkningen att nu gällande pris 

på utsläppsrätter reflekterar den politiska värderingen av minskade utsläpp. 

Transportsektorn ingår inte i EU ETS. I stället har den svenska koldioxidskatten använts 

som ett uttryck för den politiska viljan. För närvarande uppgår skatten till 1,08 kr per kg 

koldioxid. Alla aktörer inom ÖS betalar emellertid inte samma CO2-skatt. Både den del 

av den tillverkande industrin som inte omfattas av EU ETS och jordbruks- och gruv-

verksamheter betalar mindre.  

Koldioxidskatten tas inte ut med olika värden av en slump. Avsikten är i stället att 

skydda delar av samhället från konsekvenserna av en hög, enhetlig skattenivå. Differ-

entieringen kan därför tolkas med stöd från teorin om optimal beskattning. Skillnaden 

mellan den skatt hushåll och transportörer betalar och den skatt tillverkningsindustrin 

(utanför EU ETS) betalar kan med stöd av de motiv som där behandlas ses som en 

fiskalt betingad komponent. Denna del av skatten uttrycker därför inte någon värdering 

av koldioxidutsläppen.  

Skattesatsen för industrin utanför EU ETS kan användas för att ge en indikation om den 

politiska marginalvärderingen. Till följd av en beslutad nedtrappning av skatte-

nedsättningen för industrin har denna ökat sedan år 2010 och uppgår från och med 2015 

till 66 öre per kg. Vår bedömning är att detta, bättre än den officiella nivån på skatten, 

fångar den politiska värderingen av minskade utsläpp av CO2. 

Denna tolkning innebär en betydligt lägre värdering än den ASEK-gruppen rekommen-

derar. Rekommendationen har emellertid inga konsekvenser för det pris svenska hushåll 

och transportföretag betalar när man tankar. Med tanke på de styrande effekter som 

efterfrågas är det i själva verket inte möjligt eller ens relevant för kunden att veta hur 

stor del av priset på cirka 14 kronor som utgör produktionskostnad, energiskatt eller 

CO2-skatt. Beteendeanpassningar sker till det pris som betalas oavsett vad prisnivån 

beror på. 

Trots denna observation är det uppenbart att den politiska argumentationen kring 

skatten på CO2 betonar att dess syfte är internalisering av en extern effekt, inte 

(primärt) att generera skatteintäkter. I detta avseende skiljer sig tolkningen av skatten på 

CO2 i förhållande till den energiskatt som saknar samma tydliga koppling till externa 

effekter.  

Mot denna bakgrund har den föreslagna tolkningen av skattenivån flera konsekvenser: 

(i) Den skapar en mer rättvisande bokföring av klimatpolitikens respektive den 

fiskala beskattningens kostnader; 

(ii) en värdering som blir mer förenlig med samhällsekonomisk effektivitet,  

(iii) ett mer adekvat ingångsvärde i analyser av kostnads- och intäkter av 

transportinfrastrukturinvesteringar, deltagande i internationell utsläppshandel 

samt av minskningsåtgärder utanför EU:s utsläppstak.  

Det finns fler styrmedel som riktas mot transportsektorns utsläpp av CO2, exempelvis 

miljöbilspremien, en delvis miljödifferentierad fordonsskatt, etc. De styrande effekterna 

av dessa skatter påverkar emellertid inte användningen av fordonen, och har dessutom 

en begränsad effekt på sektorns totala utsläpp. Som flera gånger noterats står 
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marginaleffekter i fokus för intresset, och styrmedel som inte påverkar beslutet att 

använda mer eller mindre bränsle är inte relevanta för dessa överväganden.  
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 Samlade marginalkostnader 

I åtta kapitel har marginalkostnadsskattningar redovisats för olika externa effekter och 

för olika trafikslag. Med syfte att ge en samlad bild av trafikens externa effekter 

summeras i detta kapitel de värden som tagits fram.  

Marginalkostnaderna varierar med olika faktorer för olika externa effekter. För buller 

och luftföroreningar är exempelvis antalet exponerade personer av avgörande betydelse 

för kostnadsnivån. Marginalkostnaderna för drift och underhåll av, och reinvesteringar i 

väginfrastruktur varierar i stället mellan olika typer av vägar och beläggningar. I 

flertalet fall är variationerna mellan olika typer av fordon stora liksom mellan ett och 

samma fordon som framförs i olika hastighet.  

För att kunna ge en samlad bild av marginalkostnaderna är det nödvändigt att bortse 

från en del av dessa variationer. I stället presenteras resultat för några typfordon och för 

vissa typförutsättningar. Läsningen av de olika tabellerna ska ske med denna under-

liggande variation i åtanke. 

Ett viktigt delsyfte med projektet har varit att visa på geografins betydelse för 

marginalkostnadernas storlek. Vi har därför lagt ner ett relativt omfattande arbete på att 

också kunna beskriva de samlade externa kostnaderna geografiskt i kartform. På detta 

sätt är det möjligt att illustrera kostnadsvariationer mellan olika delar av infrastrukturen 

och i olika delar av landet. Detta kan ligga till grund för en diskussion kring hur 

styrmedel kan och bör utformas.  

Framställningen inleds i avsnitt 11.1 med en beskrivning av situationen i luft- och 

sjöfartssektorerna som i väsentliga avseenden skiljer sig från väg- och tågtrafiken. 

Avsnitt 11.2 innehåller en sammanfattning av resultaten för väg- och järnvägssektorn i 

tabellform medan avsnitt 11.3 ger en grafisk representation av resultaten för väg och 

järnväg. 

 

 Luft- och sjöfart 

På samma sätt som i många andra studier som analyserar trafikens samhällsekonomiska 

kostnader kommer luft- och sjöfart i andra hand. Till följd av skillnader i de institution-

ella förutsättningarna jämfört med väg- och järnvägssektorn finns det också en 

förklaring till detta förhållande. Operatörer av järnvägstrafik respektive privatbilister 

och ägare av lastbilar och andra tunga fordon ska betala avgifter som motsvarar verk-

samhetens marginalkostnader Sjöfarten och flygtrafiken är i stället ålagda att täcka 

samtliga kostnader inom respektive sektor med intäkter från fartygsägare och flygbolag. 

Detta innebär per definition att man betalar (minst) för den marginalkostnad som 

ytterligare flygplans- eller fartygsrörelser ger upphov till. 

En sådan automatik föreligger inte vad gäller flygets och sjöfartens emissioner och 

buller. I den utsträckning flyg- och fartygstrafik ger upphov till sådana störningar finns 

inga garantier i den institutionella strukturen för att dessa externaliteter hanteras. I 

stället krävs offentliga ingripanden i en eller annan form för att undvika att dessa 

störningar inte blir allt för höga. 

De krav som ställs på säkerheten i luften och till sjöss är ett exempel på att så skett. Som 

en konsekvens av höga krav inträffar mycket få fartygs- och flygolyckor. Detta ger 

också upphov till höga kostnader för säkerhetssystemen, men denna kostnad täcks tack 

vare kravet på full kostnadstäckning. Oavsett om denna skillnad mellan sektorerna är 
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effektiv eller inte, får det således konsekvenser för behovet av att analysera kostnaden 

för olycksrisker. 

Kostnaderna för emissioner från sjöfarten har behandlats i en förstudie. Eftersom vissa 

nödvändiga grunddata för att beräkna sådana kostnader håller på att tas fram av SMHI 

har inga oberoende bedömningar varit lämpliga att genomföra inom ramen för vårt 

regeringsuppdrag.  

Underlaget för att beräkna kostnaderna för emissioner och buller från flyg är ofull-

ständigt. Några räkneexempel har emellertid genomförts för att få en bild av hur stora 

kostnaderna är i dessa avseenden. Räkneexemplen indikerar att marginalkostnaden från 

flygbuller, med undantag av Bromma, är låg och att dagens avgifter, återigen med 

undantag av Bromma, mer än väl täcker denna kostnad.  

Räkneexemplen visar också att marginalkostnaden för emissioner från flyg är 

betydande. Exemplen visar dessutom att en stor del av kostnaden inte täcks då ingen 

avgift tas ut för de emissioner som sker under väg. Emissionerna och därmed 

kostnaderna är väsentligt större än de som sker under en LTO-cykel. Innan 

räkneexemplen har kunnat omvandlas till genomarbetade analyser är det inte lämpligt 

att dra några säkra slutsatser av analysen. 

 

 Väg- och järnvägstrafik – Tabellsammanställning 

Tabell 11.1a innehåller de värden som beräknats i de tidigare kapitlen med 

utgångspunkt från den bästa punktskattningen. För både lätta och tunga vägfordon är 

kostnaden för CO2 den största enskilda kostnadskomponenten medan spårnedbrytning 

är den komponent som står för mer än hälften av tågtrafikens kostnader. 

De beräknade skatterna och avgifterna baseras på samma antaganden som i Trafikanalys 

löpande avrapportering till regeringen.34 Underlaget för beräkningen av banavgifter är 

svårare att göra, men beskrivs i tabell 11.1b baserat på samma källa. Dessa beräkningar 

ligger till grund för bedömningen av hur mycket person- respektive godståg betalar per 

tågkilometer. 

Det mönster som framträder är förhållandevis tydligt. De skatter som tas ut på 

personbilstrafiken täcker gott och väl de kostnader man ger upphov till. Så är inte fallet 

för tunga fordon och inte heller för vare sig person- eller godståg.  

 

  

                                                 
34 Trafikanalys PM 2013:4. Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – bilagor 2013 
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Tabell 11.1a. Genomsnittliga marginalkostnader och skatter. Kronor. 

 Personbil Tungt fordon Persontåg Godståg 

 Per fordonskm Per tågkm 

Slitage/nedbrytning 0,06 0,63 5,58 11,16 

Olyckor 0,0103 0,0047 1,52 1,52 

Emissioner 0,017 0,200 0 0 

Buller 0,017 0,090 2,33 4,12 

Koldioxid 0,119 0,704 0 0 

Trängsel - - - - 

SUMMA 0,22 1,64 9,43 16,8 

     

Skatt/avgift 0,45 1,02 5,59* 9,26* 

*Exklusive passageavgift i Stockholm, Göteborg och Malmö 

 

Tabell 11.1b. Banavgifter 2012 

  Andel  
Avgift per 
tågkm* 

  Person-tåg 
Gods-

tåg  P G 

Spåravgift Bruttotonkm  0,0036 1,08 2,16 

Övrig särskild avgift 
persontrafik Bruttotonkm  0,009 2,7 5,4 

Olycksavgift Tågkm   0,81 0,81 0,81 

Tåglägesavgift hög Tågkm 0,62 0,5 1,4 0,868 0,7 

Tåglägesavgift mellan  0,3 0,45 0,4 0,12 0,18 

Tåglägesavgift låg  0,08 0,05 0,2 0,016 0,01 

Passageavgift Sthlm, 
Gbg, Malmö Passage 0,165 0,011 175 - - 

Summa     5,59 9,26 

 * Persontåg antags väga 300 ton och godståg 600 ton 

 

Det finns anledning att jämföra dessa resultat med motsvarande resultat i tidigare 

analyser. Tabell 11.2a innehåller därför uppgifter om vägtrafik. En jämförelse med de 

nya resultaten i tabell 11.1a visar att det sammanlagda värdet för de olika kostnads-

slagen endast skiljer sig marginellt. Inom denna ram finns emellertid omflyttningar av 

kostnaden. Marginalkostnader för personbilars slitage av infrastruktur kostar mer enligt 

de nya uppgifterna, i huvudsak till följd av det dubbdäcksslitage som inte funnits med i 

tidigare analyser. Olyckskostnaden har minskat väsentligt medan bullerkostnaden nu är 
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något lägre än tidigare. För tunga fordon är kostnaden för nedbrytning nästan tre gånger 

större medan olyckskostnaden radikalt minskat. 

 

Tabell 11.2a. Marginalkostnader för vägtrafik enligt Trafikanalys (2013). 

Kostnadsslag  Personbil  Tung lastbil utan släp  

(1) Drift & underhåll 0,02 0,23 

(2) Olyckor  0,12 0,31  

(3) CO2  0,18 0,57  

(4) Övriga emissioner  0,03 0,39 

(5) Buller  0,02 0,60  

Summa MC  0,37 2,10  

 

 

Jämfört med de nya beräkningarna i tabell 11.1a har marginalkostnaden för att bedriva 

tågtrafik ökat, och i synnerhet för godståg. En del av ökningen för godstågen står att 

finna i att kostnaden för slitage och även för buller nu är högre än tidigare. 

 

Tabell 11.2b. Marginalkostnader för tågtrafik enligt Trafikanalys (2013). Intervall i 

ursprunglig beräkning har omräknats från mittvärdet. 

Kostnadsslag  Enhet  Persontåg  
 

Godståg  Persontåg* 
per tågkm 

Godståg* 
per 

tågkm 

Drift  Kr/tågkm  0,20-0,61  0,20-0,61  0,40 0,40 

Underhåll  Kr/bruttotonkm  0,004-
0,0091  

0,004-
0,0091  

1,96 3,93 

Reinvestering  Kr/bruttotonkm  0,0091  0,0091  2,73 5,46 

Olyckor, 
plankorsning  

Kr/tågkm  0,32-0,75  0,32-0,75  0,54 0,54 

Olyckor, övriga  Kr/tågkm  0,53-0.75  0,53-0,75  0,64 0,64 

CO2  Kr/liter diesel  2,74  2,74    

Övriga emiss  Kr/liter diesel  4,46  4,46    

Buller  Kr/tågkm  1,115-3,345  3,17-9,51  2,23 6,34 

    8,50 17,31 

* Persontåg antags väga 300 ton och godståg 600 ton 

 

 

Beräkningarna i tidigare kapitel har visat att dessa genomsnitt kan dölja stora 

variationer. Tabell 11.3 har därför konstruerats med stöd av det lägsta respektive det 

högsta värdet för respektive kostnadskomponent. Det är viktigt att notera att de olika 

värden som anges inte representerar ett osäkerhetsintervall utan enbart ger uttryck för de 

skillnader som finns beroende på var trafiken går respektive – för tågtrafiken – hur 

mycket tåget väger. Under detta ligger ytterligare uppdelningar som kan bidra till att 

ytterligare utöka spridningen. Framför allt gäller detta vikten på tunga vägfordon. 
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Tabell 11.3. Högsta och lägsta marginalkostnader. Kronor. 

 
Personbil 

per fordonskm 
Tungt fordon 

Per fordonskm 
Persontåg,  
per tågkm 

Godståg,  
per tågkm 

 Lägsta Högsta Lägsta Högsta Lägsta Högsta Lägsta Högsta 

(Slitage/nedbrytning)     (0,0186)* (0,0186)* (0,0186)* (0,0186)* 

Slitage/nedbrytning 0,021 0,20 0,23 1,75 1,86** 7,44** 5,58** 16,74** 

Olyckor 0,0103 0,0103 0,0047 0,0047 1,52 1,52 1,52 1,52 

Emissioner 0,007 0,064 0,085 0,604 0 0 0 0 

Buller 0 0,59 0 3,19 0 87,6 0 205,9 

Koldioxid 0,119 0,119 0,704 0,704 0 0 0 0 

Trängsel -   -   -   -  

SUMMA 0,16 0,98 1,02 6,25 3,38 96,56 7,10 224,16 

 * Avser per bruttotonkm, ** Omräknat med antagande om att persontåg väger 100 respektive 400 ton 

och godståg 300 respektive 900 ton, för lägsta och högsta antagande. 

 

Det finns också en osäkerhet i skattningarna som inte har representerats heller igenom-

gången i de tidigare kapitlen. Detta beror i huvudsak på att osäkerheten omfattar flera 

delar i de beräkningar som gjorts och att det är svårt att representera den osäkerhet som 

härrör från aggregeringar utifrån olika källor. Problem av denna art är emellertid 

generiska till sin natur eftersom de alltid dyker upp då underlag från olika källor ska 

ställas samman. 

Man kan så långt nöja sig med att konstatera att intervallet mellan vägar och banor med 

låga värden och de med höga värden är betydande. För att närmare bedöma de slutsatser 

som kan dras av denna skillnad finns det anledning att först redovisa hur skillnaderna 

ser ut när de läggs ut i respektive nät. 

 

 Grafisk representation av kostnader för väg- och 
järnvägstrafik 

Också den redovisning som ges i tabell 11.3 döljer viktiga aspekter av trafikens 

samhällsekonomiska marginalkostnader. Ett vägfordon eller ett tåg som kör mellan en 

start- och en målpunkt ger således i flera avseenden upphov till samma kostnader under 

hela sträckan. Så är fallet för vägfordon vad gäller CO2-utsläpp. För tågtrafiken 

genereras med nuvarande information samma olycksrisker under hela resan eller 

transporten.  

Även järnvägens olyckskostnad skulle emellertid kunna differentieras med tillgång till 

bättre information om precis vilka planskilda kostnader som finns på de olika del-

sträckorna. Exempelvis finns planskildheter längst merparten av sträckan Stockholm – 

Göteborg, vilket innebär att olyckskostnaden i denna del är noll. Samtliga övriga 

kostnader varierar beroende var trafiken bedrivs. Vissa av kostnaderna samvarierar 

dessutom, exempelvis vad gäller vägtrafikens emissioner och buller. 

Figur 11.1 ger en överblick över marginalkostnaderna för personbilstrafik på samtliga 

statliga vägar i de centrala delarna av Östergötland. Gråskuggade områden avser tätorter 

och städer. De färgade linjerna (brunt för Europavägar, grönt för riksvägar och gult för 
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övriga statliga vägar) visar den totala marginalkostnaden, och ju tjockare linjer, desto 

högre kostnader. Det är uppenbart att kostnaderna i flera fall ökar när vägarna passerar 

platser med många boende. Exempelvis påverkas många boende runt Norrköping av 

trafikens buller och utsläpp. 

 

 

Europaväg Brunt 

Riksväg Grönt 

Övriga vägar Gult 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Figur 11.1. Sammanlagda marginalkostnader per fordonskm, för en personbil för 

statliga vägar i området kring Linköping/Norrköping. Bredden på linjerna är 

jämförbara med motsvarande bild för ett genomsnittlig tungt fordon, Figur 11.3. 

 

Figur 11.2 innehåller motsvarande uppgifter för riket som helhet men uppdelat på 

Europa- respektive riksvägar för att bibehålla en viss grad av överblickbarhet. Där 

framgår att båda typerna av vägar i mellersta delarna av landet har väsentligt tjockare 

streck än längre söderut. Detta är i första hand en konsekvens av att flertalet vägar med 

omfattande trafik i södra delen av landet har byggts för att kunna motstå en hård 

trafikbelastning. I mellersta delarna av landet är trafiken mindre omfattande och därmed 

har inte heller vägnätet byggts för att kunna hantera den tyngre trafiken. Också i denna 

kartbild syns tydligt hur tjockleken på linjerna ökar och blir slående stora runt somliga 

tätorter i förhållande till de smala strecken runtomkring. Detta signalerar betydande 

kostnadsskillnader i vägnätets olika delar. 
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Europavägar Riksvägar 

 

 

 

 

Min- och maxkostnad: 0,119 - 4,195 Min- och maxkostnad: 0,124 - 1,100 

Figur 11.2. Sammanlagda marginalkostnader för en personbil för dels Europavägar, 

dels riksvägar, kronor/fkm. 
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Figur 11.3 och 11.4 ger information som motsvarar de båda första figurerna men för den 

tunga trafiken. Det är viktigt att notera att skalan i figuren över Norrköping/Linköping 

är densamma som i motsvarande figur för persontrafiken (dvs. linjebredden är direkt 

jämförbar dessa två figurer emellan) medan figuren för hela riket har en annan skala, 

där intervallen är anpassade till de kostnadsnivåer som gäller för den tunga trafiken. Av 

båda figurerna framgår emellertid att kostnaderna för den tunga trafiken i huvudsak 

följer samma mönster som för personbilar men på en högre nivå. 

 

 

Europaväg Brunt 

Riksväg Grönt 

Övriga vägar Gult 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Figur 11.3. Sammanlagda marginalkostnader per fordonskm, för ett genomsnittligt 

tungt för alla statliga vägar i området kring Linköping/Norrköping. Bredden på linjerna 

är jämförbara med motsvarande bild för personbilar, Figur 11.1. 
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Europavägar Riksvägar 

 

 

 

 

Min- och maxkostnad: 0,708 - 5,067 Min- och maxkostnad: 0,796 - 4,646 

Figur 11.4. Sammanlagda marginalkostnader för ett genomsnittligt tungt fordon för 

dels Europavägar, dels riksvägar, kronor/fkm. 

 

Kartbilderna över järnvägstrafikens marginalkostnader, figur 11.5 – 11.8, indikerar att 

stombanorna, och ännu mera generellt banor med mycket trafik, genomgående har 

högre kostnader än mindre belastade banor. I betydande omfattning styrs detta av de 

kostnader som beräknats för drift, underhåll och reinvesteringar. Exempelvis avser den 

enskilt största kostnadsobservationen för slitage etc, 90 kr, bandelen från Stockholm C 

och norr ut. Slitagekostnaden är emellertid andelsmässigt lägre för flera bandelar i 

Skåne där kostnadsnivåerna i stället drivs av att många boende påverkas av buller. 
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Min- och maxkostnad: 
1,52 - 110,99 

Figur 11.5. Sammanlagda marginalkostnader för ett persontåg, 230 m långt i hastighet 

120 km/h, kronor/tågkm. 
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Min- och maxkostnad: 1,52 - 110,99 

Figur 11.6. Sammanlagda marginalkostnader för ett persontåg, 230 m långt i hastighet 

120 km/h, i Mälardalen/Stockholm, kronor/tågkm. 
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Min- och maxkostnad: 
1,52 – 231,61 

Figur 11.7. Sammanlagda marginalkostnader för ett godståg, 500 m långt i hastighet 90 

km/h, kronor/tågkm. 
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Min- och maxkostnad: 1,52 – 231,61 

Figur 11.8. Sammanlagda marginalkostnader för ett godståg, 500 m långt i hastighet 90 

km/h, i Mälardalen/Stockholm, kronor/tågkm. 
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 Styrmedel35 

VTI:s regeringsuppdrag innebär inte att dra normativa slutsatser om vilka åtgärder som 

behöver genomföras till följd av det underlag som tas fram. Däremot har projektet 

identifierat behov av att redovisa de olika styrmedel som direkt eller indirekt används 

eller kan användas för att internalisera kostnader som annars skulle förbli externa i 

förhållande till de som ger upphov till effekterna. Dessutom anges i uppdraget att en 

redovisning ska göras av hur användningen av styrmedel ser ut i ett antal andra länder. 

Redovisningen av dessa frågor består av två huvuddelar. I den första beskrivs svenska 

styrmedel inom transportsektorn utifrån den eller de externa effekter som kan påverkas 

av styrmedlet. I den andra delen beskrivs transportrelaterade styrmedel i Danmark, 

Finland, Norge, Storbritannien och Tyskland för såväl väg- och järnvägstrafik som sjö- 

och luftfart. Dessförinnan förs ett principiellt resonemang om vad som ska avses med 

begreppet samhällsekonomiska kostnader, vilket är det begrepp som används i 

uppdragsbeskrivningen. 

 

 Olika typer av styrmedel 

Alla skatter och avgifter skapar incitament, dvs. ger konsumenter och producenter 

anledning att förändra sitt beteende för att minska konsumtionen av de nyttigheter som 

fördyras av skatten. Vissa skatter påverkar inköp av nyttigheter men inte nyttigheternas 

användning, medan andra skatter har en omvänd roll, dvs. de påverkar kostnaden för att 

konsumera men inte kostnaden för innehav. Av avgörande betydelse är om man med 

dessa styrmedel kan säkerställa att konsumenterna – i vårt fall trafikanter och operatörer 

– tar hänsyn till de effekter som annars skulle betraktas som externa. Om så är fallet 

bidrar dessa skatter till en sammantaget mera effektiv resursanvändning.  

Det finns dock olika motiv till beskattning. Vissa skatter införs ofta av fiskala skäl – 

m.a.o. för att generera en intäkt till statskassan – medan andra styrmedel införs för att 

internalisera en extern effekt. Oavsett ursprungligt syfte har emellertid skatten 

konsekvenser för båda dessa syften. 

Inte bara skatter utan också andra styrmedel är av betydelse för hur stora de externa 

effekterna i sektorn blir. Exempelvis kan det finnas regler som anger en högsta tillåten 

nivå till en aktivitet. Miljökvalitetsnormer reglerar utsläpp av partiklar, svavel- och 

kväveoxider medan en miljödifferentierad fordonsskatt uppmuntrar inköp av fordon 

med lägre utsläpp. Dessa styrmedel påverkar emellertid inte direkt kostnaden för att 

konsumera transporttjänster. En differentierad fordonsskatt kan innebära att ett hushåll 

skaffar en bil som har lägre utsläpp av CO2 än genomsnittet. Efter inköp påverkas 

emellertid inte beslutet om att använda fordonet av en sådan skatt. Det är också känt att 

inköp av fordon med lägre utsläpp per km kan få till konsekvens att innehavarna kör 

mer än vad de annars skulle ha gjort och att den totala mängden utsläpp därför kan 

komma att öka. 

En helhetsanalys där styrmedlens interaktion med varandra betraktas bör därför 

genomföras. Ett exempel är floran av styrmedel på klimatområdet, där användningen av 

flera olika styrmedel och mål (koldioxidreduktion, mål för förnybart samt energi-

effektivisering) inte nödvändigtvis är kostnadseffektivt. En analys av denna fråga går 

                                                 

35 Styrmedelsinventering, Johanna Jussila Hammes. 
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dock utöver syftet med denna rapport. Rapporten kan däremot utgöra grunden för en 

sådan analys. 

 

 Samhällsekonomiska kostnader och styrmedel 

Antalet och typerna av styrmedel varierar mycket med avseende på vilka externa 

effekter som påverkas. Ett styrmedel som syftar till att internalisera externaliteten från 

buller är flygets start- och landningsavgifter (Landing and Take-Off, LTO-avgifter). I 

detta styrmedel är emellertid också drivkrafter för att påverka ytterligare andra 

externaliteter som utsläpp i samband med start och landning inbyggt. I vägsektorn är det 

uppenbart att omfattningen av bullerstörningar påverkas av ett stort antal av de 

styrmedel som diskuteras nedan.  

De externaliteter som uppstår då infrastruktur byggs påverkas bland annat av interna-

tionella konventioner, EU direktiv och nationell lagstiftning, exempelvis väglagen och 

lagen om byggande av järnväg, plan- och bygglagen och miljöbalken. Dessa lagar 

påverkar även det buller som kommer att uppstå under arbetet med ett projekt.  

De externa effekter som uppstår till följd av konsumtionen av infrastruktur, framförallt 

slitage, fångas på vägsidan upp av energiskatten och i vissa fall av broavgifter medan 

banavgifter påverkar järnvägstrafikens omfattning. De LTO-avgifter som flyg-

transporter betalar, likaså sjöfartsavgifterna är avsedda att finansiera de berörda 

myndigheternas verksamhet snarare än att internalisera några externaliteter. Slutligen 

kan infrastrukturbygge i sig påverka alla de andra studerade externaliteterna på så sätt 

att exempelvis val av satsningar på väg i stället för på kollektivtrafik kan påverka 

framtida utsläpp, och stadsplanering kan påverka bebyggelseutbredning. 

Energiskatten, som i grunden är en fiskal skatt, bidrar till internalisering av flera externa 

effekter än bara vägslitage. Genom att påverka marginalkostnaden per fordonskilometer 

påverkar energiskatten bl.a. buller, försörjningstrygghet, luftföroreningar, trafiksäkerhet, 

trängsel och även i viss mån den externa effekten på vatten. I själva verket är klimat-

externaliteten den enda externaliteten vars internaliseringsgrad inte påverkas av energi-

skatten. Anledningen till detta är att denna externa effekt kan anses bli internaliserad 

med hjälp av koldioxidskatten och EU:s handelssystem för utsläppsrätter. 

Således internaliseras klimateffekter dels genom styrmedel utformade för energi-

intensiva sektorer (”den handlande sektorn”) genom handel med utsläppsrätter, dels 

genom särskilda styrmedel för övriga sektorer. Utsläpp från exempelvis elproduktion, 

vilket påverkar spårtransporter och även elbilar, internaliseras med hjälp av EU:s 

utsläppshandelssystem (EU-ETS). Även flyg ingår numera i EU-ETS.  

Däremot ingår fossilbränslebaserade vägtransporter, diesellok och sjötransporter i den 

s.k. icke-handlande sektorn. Vägtransporters koldioxidutsläpp internaliseras med hjälp 

av koldioxidskatten, medan drivmedelsskatten för järnväg, sjöfart och flyg är nedsatt 

med 100 %. Utöver dessa internaliserande styrmedel påverkar EU-förordningen om nya 

bilars emissioner av koldioxid samt vissa andra EU-krav koldioxidutsläppen från väg-

fordonen internaliserandet av denna externa effekt.  

I den politiska diskursen anses en ytterligare typ av styrmedel rikta sig mot klimat-

externaliteten. Det är fråga om styrmedel som riktar sig mot förnybara energislag. 

Elproduktionen påverkas således utöver EU-ETS av elcertifikatsystemet. Spårbunden 

trafik är elcertifikatskyldigt. Även biodrivmedelsproduktionen stöds på olika sätt och 
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utsläpp från produktionen regleras. Utöver klimat, kan dessa styrmedel dock även 

motiveras av försörjningstrygghet, vilket är det som vi anser vara mer korrekt. 

Energiskatten bidrar till internaliseringen av den externa effekten från luftföroreningar 

även genom miljöklassning av drivmedel, vilket påverkar energiskatten på dem. 

Järnvägens påverkan på luftföroreningar internaliseras med hjälp av kväveoxidavgiften, 

som påverkar utsläpp av kväveoxider från elproduktionen (och påverkar elpriset i viss 

mån) och av järnvägens emissionsavgift, som betalas per liter drivmedel.  

Flygets utsläpp internaliseras med hjälp av en avgift som ingår i flygets LTO-avgifter 

samt av svavelskatten som tas ut på bränslets svavelhalt. Men externaliteten från 

luftföroreningar internaliseras också med olika administrativa styrmedel. Ett exempel är 

IMO:s svaveldirektiv som träder i kraft i januari 2015, bränslekvalitetsdirektivet, och 

direktiv som reglerar avgasemissioner. Nationella styrmedel, som i många fall styrs av 

EU-direktiven, omfattar miljökvalitetsnormer, avgasreningslagen, fordonsskatten, 

miljözoner, samt fram till början av 2015, av farledsavgifter som baserar sig på fartygets 

bruttodräktighet.36  

Trängselskatterna kan förväntas ha en viss effekt på luftföroreningar (de kallades också 

i ett skede för miljöavgifter) då de minskar antalet bilar i stadskärnan. Däremot ger 

sådana skatter inga incitament till att använda drivmedel med lägre utsläpp.  

Trafiksäkerhet på väg hanteras bl.a. med hjälp av infrastrukturåtgärder på vägar, 

reglering av fordonskonstruktion samt normering av fordonskrav t.ex. Euro NCAP. 

Drivmedelsskatterna och trängselskatten har en påverkan på trafiksäkerheten genom att 

de kan minska transportarbetet. Vissa EU-bestämmelser påverkar trafiksäkerheten 

indirekt, exempelvis regler som gäller fordon och däck. En del av sjöfartens och flygets 

trafiksäkerhetsfrågor löses genom lotsning respektive flygledning. 

Trängsel åtgärdas med hjälp av ett antal internaliserande styrmedel. Således påverkas 

trängsel i Stockholm av trängselskatten. Trängsel på väg kan även påverkas av 

drivmedelsskatterna, parkeringsavgifter och de parkeringsförmåner som arbetsgivare 

kan erbjuda arbetstagare. Knapphet på järnvägsspår påverkas i viss mån av ban-

avgifterna. Icke-internaliserande styrmedel på trängsel omfattar den lagstiftning som 

påverkar kollektivtrafiken och på järnvägssidan av principer för kapacitetstilldelning. 

Luftfarten påverkas av miljötillstånd som begränsar antalet flygrörelser och utsläpp 

samt av start- och landningstider. 

Slutligen utgör vissa utsläpp till vatten en extern effekt från transporter. Detta gäller 

framförallt sjötransporter, vilka regleras delvis av internationella avtal och av EU-

direktiv. Föroreningar förorsakade av fartyg, mottagningsanordningar i hamn för 

fartygsgenererat avfall och lastrester, förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg och 

ramdirektivet för vatten är exempel på sådana styrmedel. Biltvätt påverkas av den 

lagstiftning som gäller miljöfarlig verksamhet. 

Utöver de styrmedel som kan kopplas till någon extern effekt finns det även styrmedel 

som är svåra att förklara på annat än fiskala grunder. Detta gäller fordonsskatten på 

tunga lastbilar och bussar, tyngre traktorer, motorredskap och terrängfordon samt 

släpvagnar över 750 kg, vilka betalar en viktbaserad fordonsskatt. Andra exempel är 

förmånsbeskattning av att privat ha tillgång till en bil som arbetsgivaren äger, 

reseavdrag, skatt på trafikförsäkringar (som möjligtvis kan anses påverka 

                                                 
36 Svaveldirektivets svavelinnehållsgränser är så snäva att differentieringen av farledsavgiften förlorar 
sin mening när direktivet träder i kraft.  



 

92  VTI rapport 836 

trafiksäkerheten), transportstyrelsens avgifter på väg-, järnvägs-, sjö- och flygtrafiken, 

undervägsavgiften för flyg som betalas till Eurocontrol, samt en del styrmedel på 

produktionen av elektricitet. 

 

 Styrmedel i andra länder 

Vi studerar styrmedelssystem i fem länder: Danmark, Finland, Norge, Storbritannien 

och Tyskland. Två viktiga Europeiska system utformade för att internalisera den tunga 

trafikens externa kostnader är dock värda att nämna, nämligen kilometerskatten (i 

Tyskland LKW-Maut), och den möjlighet till Europeiska vägtullar som European 

Electronic Toll Services (EETS) erbjuder. Än så länge finns det inga företag som 

erbjuder EETS-tjänster i Europa. I Frankrike och Tyskland utvecklas det dock för 

tillfället de första vägtullssystemen som möjliggör användningen av EETS-lösningar.  

Fyra av de studerade länderna tar ut en registreringsskatt på motorfordon när den för 

första gången registreras i landet. Registreringsskatten tas i Danmark ut med 105 

procent av det avgiftspliktiga värdet på ett fordon upp till 80 500 DKK och 180 procent 

av det överstigande värdet. Danmark tar dessutom ut en separat registreringsavgift för 

registreringsskyltar. Utöver registreringsskatt tar Norge också ut en specifik importskatt 

för motorfordon. Tullavgiften differentieras utifrån fordonets vikt, motorstyrka, CO2 

utsläpp utmätt i g CO2/km samt en NOX-skatt i NOK per g/km. Detta kan således väntas 

påverka valet av fordon så att mindre förorenande fordon väljs. 

Drivmedelsskatt tas ut i alla fem länder. Skatten delas i mineralolje- och koldioxidskatt i 

Danmark, i energiinnehålls- och koldioxidskatt samt försörjningsberedskapsavgift i 

Finland, och i bensin-, diesel- och koldioxidskatt i Norge. Dessutom tas det ut en 

svavel- och kväveskatt i Norge. I Storbritannien beror skattesatsen på typ av drivmedel, 

så att bensin, diesel, biodiesel och bioetanol betalar en skatt på 0,5795 GBP/liter, 

drivmedelsskatten på naturgas (inkl. biogas) är 0,2615 GBP/kg och annan fordonsgas än 

naturgas har en skattesats på 0,3304 GBP/kg. Tyskland har differentierat drivmedels-

skatten på diesel efter svavelinnehållet. På detta sätt kan drivmedelsskatter utformas för 

att påverka utsläpp. 

Danmark tar ut en periodisk drivmedelsförbrukningsskatt samt viktskatt (av bilar som 

registrerats före den 1 juli 1997) för den löpande användningen av bilen. Dessa skatter 

betalas in varje halvår. Skatten beräknas utifrån det antal kilometer per liter som bilen 

kan köras. Avgiften varierar mellan 290 -10 080 DKK/halvår för bensinbilar och mellan 

120-10 080 DKK/halvår för dieselbilar. I Finland tas en årlig skatt ut i form av fordons-

skatt och kraftskatt, vilka betalas för att fordonet är i bruk. Den utsläppsbaserade 

fordonsskatten varierar mellan 43,07-606,27 EUR/år. Kraftskatten är en fiskal skatt som 

ska jämna ut den skillnad som finns i kostnaden för diesel och bensin på en genom-

snittlig årlig körsträcka. Kraftskatten används även för att nå den lägsta beskattnings-

nivån som förutsätts av Eurovignettedirektivet.  

Norge tar ut både en årlig bilskatt och en årlig viktbaserad skatt på motorfordon. 

Fordonsskatten i Storbritannien är kopplad till bilens teoretiska koldioxidutsläpp eller 

energianvändning. I Tyskland är fordonsskatten kopplad till fordonets koldioxidutsläpp 

och cylindervolym. 

Bilförmån beskattas i alla de fem länderna. Bilförmånsskatten har således liten koppling 

till externaliteter, även om den ökar kostnaderna för att använda bil. Reseavdrag för 

arbetsrelaterade resor tillåts i alla de Nordiska länderna. I Danmark kan avdrag göras för 
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alla resor som överskrider 24 kilometer tur-retur. De faktiska kostnaderna och 

transportmedlet spelar ingen roll för avdragsrätten. Samma sak gäller i Norge. Där kan 

arbetsgivare dessutom betala bilstöd till arbetstagare för yrkesmässiga- eller affärsresor. 

Reseavdrag bidrar således till att öka bilanvändningen även om motivet främst är 

kompenserande. 

Finland tar inte ut någon vägavgift eller Eurovignette – den obligatoriska skatten tas ut i 

form av en kraftskatt som beskrevs ovan. Danmark ingår i Eurovignettesamarbetet. 

Storbritannien har infört en vägavgift på tunga godstransporter fr.o.m. april 2014. I 

Tyskland har man under regeringsförhandlingarna 2013 kommit överens om att införa 

en tidsbaserad årsavgift för persontrafik på motorvägarna. Dessutom betalar tunga 

fordon sedan 2005 en lastbilsskatt (LKW-Maut) som baserar sig på antalet fordons-

kilometer, antalet axlar och på utsläpp av luftförorenande ämnen. Kilometerskatt tas ut 

på motorvägar (Autobahn). 

Storbritannien tar ut en typ av trängselskatt i London. Avgiften betalas en gång per dygn 

oberoende av antalet in- och utkörningar från det skattepliktiga området. London täcks 

även av ett lågutsläppsområde där de fordon som inte uppfyller kraven betalar dags-

avgifter för att köra inom området. 

Tyskland kommer att införa ett tak på växthusgasutsläpp från drivmedel. Lagstiftningen 

baserar sig på bränslekvalitetsdirektivet. Från och med 2015 måste de tyska aktörer som 

omfattas av koldioxidtaket minska utsläppen från den totala mängden försåld bensin, 

diesel och biodrivmedel med 3 % fr.o.m. 2015, 4,5 % fr.o.m. 2017 och 7 % fr.o.m. 

2020. Koldioxidtaket ersätter andra styrmedel på biodrivmedel, exempelvis kvotplikt. 

Styrmedlen på järnvägstrafiken ger tillgång till spåren och omkringliggande service. 

Anmärkningsvärt är den miljösubvention som betalas ut i Danmark för alla gods-

transporter på järnväg mellan och till en dansk station. Intermodala transporter på 

järnväg som är på väg genom Danmark är berättigade till miljösubventionen om varorna 

i endera ändan av transporten ska lastas om till eller från en lastbil. Det tyska systemet 

ger högst prioritet till express-passagerartrafik och därefter till express-godstrafik i den 

process som leder fram till att det kommande årets tidtabell ska fastställas. Lång-

sammare tåg nedprioriteras jämfört med dessa två kategorier. 

Sedan 2006 är dansk sjöfart uppdelad i regional lotsning till eller från en dansk hamn, 

och i genomseglingslotsning för fartyg som inte anlöper en dansk hamn. Den regionala 

lotsningen är konkurrensutsatt medan genomseglingslotsning inte är det utan DanPilot 

har monopol på marknaden. Intäkterna från genomseglingslotsning används delvis för 

att subventionera prisreglerad lotsning till mindre danska hamnar.  

Finland är det enda studerade landet, utöver Sverige, som tar ut farledsavgifter. För att 

underlätta anpassningen till svaveldirektivet ger Finland stöd till rederier för 

anpassningskostnaderna. Dessutom kommer farledsavgifterna att sänkas.  

Lotsning i Storbritannien och Tyskland sköts på regional basis. I Storbritannien har de 

behöriga hamnmyndigheterna ansvar för lotsning. Tyskland är uppdelad till lotsnings-

distrikt vilka administrerar och finansierar sig själva genom Lotsenbrüderschaft och 

Lotsenkammer. 

Också avgifterna på flygtrafiken är förhållandevis likartade i de studerade länderna och i 

Sverige. Största skillnaden är den skatt på flygbiljetter som alternativ till beskattning av 

drivmedel som tas ut i Storbritannien. Skatten betalas av resenärer som flyger från en 

Brittisk flygplats och beror på avståndet mellan London och destinationsflygplatsen. 

Även Tyskland tar ut en flygskatt på resande, även om det har rapporterats att skatten 
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kommer att avskaffas. Också den tyska skatten baserar sig i viss mån på avståndet 

mellan Tyskland och destinationslandet. 

Allmänt sett kan man konstatera att ett lands sammantagna system för beskattning är ett 

resultat av historiska omständigheter och att det oftast är förenat med betydande 

kostnader att strömlinjeforma hela paketet av styrmedel. Vi konstaterar också att 

skattesystemen också i betydande utsträckning är fiskalt motiverade vilket inte utesluter 

betydande internaliseringseffekter. Det saknas dock ofta verktyg för att överblicka de 

sammantagna internaliseringseffekterna. Frånvaron av överblick riskerar att leda till att 

samma problem åtgärdas flera gånger om, samtidigt som den totala internaliserings-

effekten kan vara för liten. 
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 Fortsatt utveckling och forskning 

Som konstaterats på flera ställen i denna rapport styrs möjligheterna att genomföra 

beräkningar av transporternas samhällsekonomiska marginalkostnader av såväl 

tillgången till data och information i ytterligare ett antal led som krävs för att möjliggöra 

kvantifiering, bedöma effekternas karaktär och storlek samt att värdera dessa i monetära 

termer för olika externaliteter. God tillgång till information räcker inte utan dessutom 

måste modellernas och effektsambandens kvalité vara acceptabel. Det arbete som nu 

bedrivits har lett till insikter kring såväl databehov som behov av mer utvecklade 

analyser/studier.   

En ytterligare aspekt som blivit tydlig under det arbete som genomförts är att 

marginalkostnaderna ändras över tid till följd av faktiska förändringar ute i 

trafiksystemen och dess omgivningar. Detta medför ett behov av att med jämna 

mellanrum, inte bara uppdatera kostnadsskattningarna utan att även se över och 

uppdatera underliggande samband. 

 

 Tillgängliga data påverkar möjligheterna att uppdatera och 
förfina skattningarna 

Arbetet med datainsamling har, som nämndes kort inledningsvis, visat att Trafikverkets 

olika system inte är uppbyggda för att hantera de frågor som uppstår till följd av VTIs 

uppdrag. Syftet hos verket med att registrera exempelvis kostnadsinformation är att 

tillgodose de krav som härrör från behovet av att säkerställa att anvisade medel används 

på det sätt som riksdagen beslutat. Exempelvis vill man kunna visa att medel som 

reserveras för drift och underhåll av väg används för just detta och inget annat ändamål. 

Däremot finns ett begränsat intresse av att följa upp projekt och verksamheter, vilket får 

negativa konsekvenser för möjligheterna att genomföra den typ av analyser som VTIs 

uppdrag kräver. 

VTI har också i tidigare sammanhang lyft fram samma problemställning. Vår uppfatt-

ning är att kvaliteten på många av de beslut som Trafikverket löpande fattar om sin 

verksamhet skulle förbättras med tillgång till kostnadsinformation som struktureras på 

annat sätt än vad som idag sker. Det handlar då inte om att registrera ny information 

utan att lagra uppgifter med utgångspunkt från den typ av frågor som informationen kan 

bidra till att besvara. I och med att det inte är ny information som behöver samlas in 

räcker det normalt att registrera information med ytterligare en kodning för att 

exempelvis säkerställa att det är möjligt att följa projekt från start till mål. Även om 

detta på marginalen kan förutsätta vissa systemförändringar torde den extra kostnaden 

vara låg i förhållande till de nya insikter som skulle vinnas 

Samma observationer har gjorts kring många andra av de informationssystem som 

Trafikverket hanterar. Det finns i realiteten en mycket stor mängd system med uppgifter 

om spårfel, om ålder och standard på beläggningar, olyckor etc. Många gånger uppstår 

emellertid problem med att få dessa system att ”prata med varandra”, dvs. att göra uttag 

ur ett system som utan betydande bearbetning kan användas tillsammans med uppgifter 

från andra system. En avsevärd del av det arbete som genomförts inom vårt uppdrag har 

i realiteten ägnats åt att överkomma denna typ av hinder. Vår bild är att de observationer 

som gjorts under vårt arbete också har kommit Trafikverket till nytta. 

En annan typ av problem uppstår i hanteringen av de kostnader som inte baseras på 

ekonometriska metoder, dvs. på analyser av stora och konsistenta datamängder. De 
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externa effekter som inte prissätts på en marknad, i första hand luftföroreningar, buller 

och olyckor, baseras underlaget på värden som räknas fram i flera steg.  

Dessa beräkningar kräver kunskap om effektsamband och hur effekterna varierar med 

faktorer i transportsystemet, hos fordon och omgivning. Beräkningar baseras på 

underlag från en rad olika källor. Under arbetes gång har det visat sig att det på många 

områden finns detaljerade modeller (som HBEFA) eller detaljerade beskrivningar av 

vägtransportsystemet (som NVDB). Samtidigt som strukturen på detta underlag är 

värdefullt har det visat sig att indata inte alltid är uppdaterade. Det saknas inte sällan 

också en geografisk differentiering, något som försvårar eller omöjliggör analyser och 

beräkningar.  

En annan observation är att det pågår arbete med att göra modellberäkningar som är 

relevanta för att göra marginalkostnadsberäkningar. Tyvärr är kunskapen i organisa-

tionen om arbetet med modell- och informationsutveckling som kan användas i flera 

delar av Trafikverket inte alltid allmänt känd. Som en konsekvens innehåller den 

information som genereras av sådana projekt inte alltid aspekter som vore värdefulla att 

använda i andra projekt, exempelvis för marginalkostnadsberäkningar. Ett exempel är 

att detaljerad information tas fram om befolkningsexponering för luftföroreningar längs 

en viss vägsträcka. Däremot saknas underlaget för denna beräkning i form av trafik-

arbete på vägen, vilka emissionsfaktorer som använts liksom hur halterna som härrör 

från trafiken modelleras.  

Både buller och emissioner utgör framför allt problem på platser med mycket 

människor. De beräkningar eller analyser som genomförs arbetar emellertid ofta med ett 

problemområde i taget, d v s luftkvalitet för sig, bullerexponering för sig o s v. I detta 

projekt har vi när det gäller just luftföroreningar och buller för vägtrafik försökt ta ett 

steg framåt genom att göra beräkningar med samma metodik och utifrån samma 

underlag om trafikarbete och befolkning. Det finns idag stora möjligheter att kombinera 

datakällor och tillämpa avancerade ekonometriska och statistiska analyser för att 

klarlägga effektsamband och hur dessa varierar över tid och geografi. Men dessa 

möjligheter kan i nuläget inte utnyttjas fullt ut p g a ett fragmenterat system för 

datainsamling och modellutveckling. 

 

 Identifierade områden för fortsatta forskningsinsatser 

Det arbete som genomförts har resulterat i att många frågetecken rätats ut men att nya 

kommit till. Det finns därför skäl att avslutningsvis peka på några av de frågor som kan 

anses särskilt relevanta att gå vidare med mot bakgrund av de observationer som gjorts. 

Det är i sig ingen nyhet att de kostnader som trafiken förorsakar varierar beroende på 

vilken del av infrastrukturen som används. Variationer finns också över tid, något som 

trängselavgifterna i Stockholm signalerar. Denna dimension har emellertid inte 

fördjupats i vårt arbete. 

Det finns emellertid nu en beskrivning av hur avgifterna i nätet varierar, och det är 

också uppenbart att inte minst kostnader för buller och emissioner är starkt beroende av 

var trafiken utförs. Det är däremot inte möjligt att på grundval av dessa beräkningar dra 

starka slutsatser om storleken på kostnadsvariationen eftersom det fortfarande finns 

frågor som behöver besvaras. Det mest uppenbara området för fortsatta analyser handlar 

därför om att ytterligare belägga storleken på kostnadsvariationen i näten. Inte minst i 

vägnätet finns en potential att göra detta för slitagekostnaden om det vore möjligt att få 
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tillgång till mer precis information om kostnaderna för fler typer av beläggning än vad 

som nu kunnat hanteras. 

Analysen har vid flera tillfället noterat att kostnaderna för att väg- respektive järnvägs-

fordon använder infrastrukturen förändras över tid. Till följd av oklarheter kring 

kvalitén på den underliggande informationen, inte minst informationen om kostnaderna 

för drift, underhåll och reinvesteringar, har vi på flera punkter avstått från att föreslå 

förändrade nivåer på den bästa bedömningen av slitagekostnader. Detta är ett uppenbart 

ämne för ytterligare analyser. 

Det har under den tid uppdraget genomförts inte funnits tid att beräkna storleken på 

sjöfartens externa kostnader. Detta är något som bör göras i ett fortsatt arbete. Dels finns 

nu modeller och data framme som kan användas för ändamålen, dels gör ikraftträdandet 

av svaveldirektivet att detta är ett intressant område för fortsatta analyser. På samma sätt 

har utrymmet för att beräkna hur stora buller- respektive utsläppskostnader flygtrafiken 

förorsakar varit begränsat samtidigt som några räkneexempel visat att det finns skäl att 

studera denna aspekt ytterligare. 

Vad gäller olyckor inom vägtrafiksystemet så finns dels möjlighet att utnyttja mer 

finfördelade och befintliga data på trafikflöden i kompletterande analyser, dels att med 

andra data analysera mer långsiktiga konsekvenser av trafikolyckor både för drabbade 

individer och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En annan utvecklingsmöjlighet är 

att med mer sofistikerade statistiska modeller lätta på en del restriktioner för den analys 

som presenterats här.  

Med tanke på att trängselkostnaderna inte var obetydliga i den fallstudie som 

genomfördes kan det vara motiverat att genomföra en kvantifiering av hur stor del av 

veckan trafiken går med kraftigt nedsatt hastighet även för de ytterligare länkar för vilka 

Trafikverket har data.  
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Marginalkostnader för vägslitage för olika typer av fordon; räkneexempel 

I huvudtexten redovisas marginalkostnader per ESAL-kilometer och per 

fordonskilometer för den. Eftersom i synnerhet det första måttet måste räknas om för att 

hanteras i praktiken ges här några räkneexempel på hur resultaten kan användas. 

Genomsnittliga bilar och tunga fordon 

För personbilar (alla fordon med en vikt lägre än 3,5 ton) finns en marginalkostnad om 

1 öre per kilometer kopplat till vinterdrift och en kostnad som uppstår till följd av 

dubbdäckslitage som är 0,047 kr. Marginalkostnaden för personbilar är därför 

(avrundat) 0,06 kr per fordonskilometer. 

Tunga fordon ökar underhållskostnader i form av slitage (via underhållsbudgeten) med 

3 öre per kilometer och bidrar dessutom med 1 öre per fordonskilometer för 

vinterväghållning. Varje tungt fordon innebär därför en kostnad om 0,04 kr per 

fordonskm. Därutöver förorsakar den tunga trafiken en kostnad som per ESAL-

kilometer uppgår till 0,71 kr. 

Enligt Trafikverket, och baserat på information från de mätningar som görs av 

fordonens vikt,37 uppgår ESAL i genomsnitt och för landet som helhet år 2012 till 0,83. 

Eftersom den marginalkostnad som beräknats ovan avser kostnaden vid en ESAL, 

kommer ett genomsnittligt tungt fordon att ha en marginalkostnad som i denna del är 

(0,71*0,83=) 0,59 kronor per tungfordonkilometer. I kombination med den komponent 

som representerar driftkostnader är marginalkostnaden per genomsnittligt tungt fordon 

(0,04+0,59 =) 0,63 kr per fkm. 

Olika typer av tunga fordon 

Beroende på vikt och antal axlar sliter de tunga fordonen olika mycket på vägen. 

Följande exempel visar hur de generella genomsnitten kan räknas om till kostnader för 

specifika fordon och i specifika situationer. 

Haraldsson & Jonsson (2012) beräknar att bussar i genomsnitt innebär ett slitage som i 

termer av ESAL uppgår till 0,93. Under antagande om oförändrade kombinationer för 

ESAL och antal fordon betyder det att marginalkostnaden för en buss är (0,04 kr + 

(0,93/0,87)*0,71 kr =) 0,80 kr per busskm. Bussen kostar något mer än det 

genomsnittliga tunga fordonet eftersom dess vikt per axel i genomsnitt är högre. 

En lastbil med tre axlar som väger 26 ton ger i genomsnitt upphov till en belastning som 

är [(26/3:10)4=] 0,564 ESAL. Marginalkostnaden blir då (0,71 kr *(0,564/0,83)ESAL =) 

0,48 kr per fkm. Tillsammans med samma konstanta marginalkostnad som beräknats 

ovan blir då kostnaden (0,48+0,04=) 0,52 kr per fkm. 

En fordonskombination med tre axlar på en dragbil som väger 26 ton samt ett släp med 

fyra axlar som väger 36 ton ger i genomsnitt upphov till en belastning som är 

[(26/3:10)4=] 0,564 ESAL för dragbilen och [(36/4:10)4=] 0,656 ESAL för släpet. 

Marginalkostnaden blir då [0,71 kr *{(0,564/0,83)ESAL +  (0,656/0,83) ESAL} =) 1,08 

kr per fkm. Tillsammans med samma konstanta marginalkostnad som beräknats ovan 

blir då kostnaden (1,08+0,04=) 1,12 kr per fkm. 

 

                                                 
37 Detta baseras på observationer på 14 platser längst huvudvägnätet. 
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