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Uppdrag om inledande av åtgärdsplanering för
infrastrukturåtgärder perioden 2010-2020 m.m.
Den 17 januari 2008 uppdrog regeringen åt Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen
och Sjöfartsverket att inleda förberedelsearbetet för åtgärdsplaneringen av
infrastrukturåtgärder för perioden 2010-2020. Uppdraget redovisas härmed i
bifogade bilagor. Därutöver innefattar redovisningen en separat skrivelse
innehållande kommentarer om hur arbetet genomförts, en introduktion till respektive
bilaga, kommentarer till länens regionala systemanalyser, resultat från övriga
delprojekt samt slutligen en beskrivning av viktiga delar i höstens kommande arbete.

1 Generella erfarenheter från arbetet
I förberedelsearbetet har samtliga trafikverk varit delaktiga. Redan från början har ett
trafikslagsövergripande synsätt anslagits som medfört att helhetssynen ökat. En mer
sammanhållen process har skapats såväl mellan trafikverken som med
länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen och samverkansorganen. Arbetet
har bedrivits med stor samstämmighet.
I uppdraget till trafikverken ingick att som stöd till länen i deras åtgärdsplanering,
utveckla en modell för utformning av regionala trafikslagsövergripande
systemanalyser. Länen/regionerna har tillämpat metoden och underhand
avrapporterat resultatet till trafikverken. Trafikverkens bedömning är att materialet är
en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
I kommande arbete är en fortsatt konstruktiv dialog mellan aktörer på regional och
nationell nivå och i de olika trafikverken nödvändig för att möjliggöra flexibilitet och
helhetslösningar, där även markanvändning och bebyggelseutveckling är viktiga
delar.
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2 Särskilda frågor som verken vill uppmärksamma
Följande frågor är av särskild vikt i det fortsatta arbetet. Verken vill därför fästa
regeringens uppmärksamhet på dessa.

2.1 Hanteringen av medfinansiering i planeringsarbetet
En del i metodbeskrivningen för finansiell samverkan i infrastrukturprojekt bygger
på att medfinansiären ska kunna ge årliga ersättningar. Detta har den betydande
fördelen att medfinansiären kan periodisera sina utgifter under en längre period och
därmed också uppnå en god matchning mellan kostnad och nytta. För väg- och
järnvägssektorn kräver denna metod ställningstagande från regeringen för att kunna
tillämpas fullt ut. Vägverket och Banverket har i juli i en gemensam skrivelse till
regeringen hemställt om sådant ställningstagande.
Utöver detta vill verken göra regeringen uppmärksam på ett antal ännu inte
besvarade frågor kopplade till hanteringen av medfinansiering i samband med
åtgärdsplanernas upprättande samt planernas genomförande. Bakgrunden är att avtal,
avsiktsförklaringar etc. med de olika medfinansiärerna, kan ha kommit olika långt då
åtgärdsplanerna formuleras och fastställs.
Verken vill härmed uppmärksamma regeringen på följande möjliga lösningar på
förekommande ännu inte hanterade frågor som rör medfinansiering:
•

För objekt där avtal eller avsiktsförklaring rörande finansieringen har
träffats, anser verken det vara rimligt att endast statens del av kostnaden ska
belasta planeringsramen.

•

Medfinansiering bör vara ett av kriterierna vid prioritering av objekt.

•

En särskild pott bör avsättas för objekt där medfinansiering kan antas vara
intressant, men där avsiktsförklaring ännu inte upprättats vid fastställande av
planen. Detta skulle stärka statens förhandlingsposition och dessutom bidra
till ökad flexibilitet i genomförandet av planen.

•

Objekt där medfinansiering avtalas under planperioden, men som inte ligger
i tur för byggstart, bör få tidigareläggas utan nytt planbeslut. För att övriga
objekt i planerna inte tidsmässigt ska påverkas krävs att även finansieringen
för dessa säkerställs.
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2.2 Flexibilitet över tid och anslagsposter i planen
Trafikverken ser gärna att kommande infrastrukturplaner får en utformning
som möjliggör större flexibilitet över tid och även ökad flexibilitet mellan
olika anslagsposter i verkens budgetramar. Ökad flexibilitet möjliggör en
aktiv tillämpning av fyrstegsprincipen och underlättar samverkan med andra
för att utveckla plats- och situationsanpassade lösningar. De långsiktiga
planerna behöver vara transparenta och stabila då det gäller inriktning och de
största fysiska åtgärderna, men samtidigt behövs också bättre möjligheter att
optimera kombinationer av såväl mindre som större åtgärder i förhållande till
både mål och kostnader. Rätt utformat kan ökad flexibilitet och mindre
bindningar kombineras med att regioner och län tillförsäkras inflytande över
vilka prioriteringar som skall göras.
För den tidsmässigt senare delen av planerna bör regeringen överväga en lägre
detaljeringsnivå då det gäller namngivna objekt, förslagsvis en beskrivning av
de funktioner som behöver uppnås.
2.3 Samordning mellan länen och fördelning av länsramar
Åtgärdsplaneringen kommer tidsmässigt att vara extremt kort denna gång.
Detta innebär i praktiken att redan under hösten 2008 behöver de regionala
och de nationella planupprättarna genomföra större delen av
samordningsarbetet, analysen och framtagande av beslutsunderlag. För att
möjliggöra detta och fortsätta det positiva trafikslagsövergripande samarbetet
och samplaneringen mellan plannivåerna är det nödvändigt att
planeringsnivåerna snarast blir kända.
2.4 Behov av stabilitet då det gäller grundförutsättningar i
åtgärdsberäkningarna
Trafikverken är nu inne i ett mycket intensivt arbete då det gäller framtagande
av trafikprognoser, beräkningsförutsättningar, samlade effektbedömningar
och samhällsekonomiska beräkningar. Resultatet av detta arbete ska användas
som beslutsunderlag för planupprättare och beslutande politiska församlingar.
För att hålla god kvalité i underlaget för åtgärdsplaneringen är det viktigt att
de nuvarande grundförutsättningarna hålls stabila.
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2.5 Hantering av index och riktlinjer för prioritering
Trafikverken vill understryka vikten av att relevanta branschindex används för
beräkning av planeringsramar, anslag och låneramar. Trafikverken föreslår
också att riktlinjer för prioritering inom lagda planer tas fram i samband med
planupprättandet.
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BILAGOR
Skrivelse
Metod: Regionala systemanalyser
Nationell systemanalys: Kollektivtrafik och turism
Nationell systemanalys: Nationell godsanalys
Metod: Samhällsekonomiska bedömningar och prognoser
Metod: Strategisk miljöbedömning (MKB)
Metod: Finansiell samverkan i infrastrukturprojekt
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Regeringen
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
SKRIVELSE
Verkens kommentarer på arbetets genomförande,
introduktion till respektive bilaga, kommentarer till länens
regionala systemanalyser, resultat från övriga delprojekt samt
höstens arbete
1 Arbetets genomförande
I framtagandet av bifogade bilagor har samtliga trafikverk varit delaktiga. Det är
viktigt att framhålla att detta är första gången som den långsiktiga åtgärdsplaneringen
sker gemensamt mellan Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen.
Möjligheterna att redan från början anslå ett trafikslagsövergripande synsätt har
medfört att helhetssynen ökat. En mer sammanhållen process har skapats såväl
mellan trafikverken som med länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen och
samverkansorganen.
Verken använder nu samma grundförutsättningar och analysmetoder. Jämförbarheten
och möjligheten att visa på förekommande utbytbarheter mellan trafikslagen bygger
på realism och samsyn verken emellan. Förutsättningarna för att få fram ett
verksgemensamt trafikslagsövergripande förslag är nu goda.
Hittills har län, regioner och näringsliv tillsammans med verken inventerat mål,
funktionalitet och åtgärder. Verkens gemensamma projektgrupper har samordnat
förutsättningar i planerings- och analysverktyg. Det pågår ett arbete med att upprätta
objektbeskrivningar med såväl effekter som kostnader. Arbete pågår också med att ta
fram ytterligare underlagsmaterial som på olika sätt ska kunna kombineras och
anpassas till regeringens kommande planeringsdirektiv.
Den kommande planen kommer att bygga på det samlade underlaget i form av
nationella och regionala systemanalyser, analyser av drift- och underhållsbehov,
genomförda samhällsekonomiska kalkyler, samlade effektbedömningar och
anläggningskostnader samt strategiska miljöbedömningar.
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När regeringens slutliga direktiv om åtgärdsplaneringen kommer är målsättningen att
det ska finnas färdiga byggstenar för att på så sätt öka möjligheten att snabbt kunna
sätta ihop en åtgärdsplan som möter regeringens angivna mål och ekonomiska ramar.

2 Introduktion till respektive bilaga
Trafikverken vill fästa regeringens uppmärksamhet på följande i respektive bilaga.

2.1 Metod: Regionala systemanalyser
I arbetet med planering av infrastrukturen är tendensen att man alltför snabbt
kommer fram till åtgärder relaterade till mål och brister. Inte sällan sker detta
dessutom med ett snävt perspektiv inom respektive trafikslag och inom en viss typ av
åtgärder.
Metoden för regionala systemanalyser syftar till att analysera behov av åtgärder
trafikslagsövergripande i enlighet med fyrstegsprincipen. Utgångspunkten är
transportsystemets funktion och brister som tas fram utifrån mål och behov.
Analyserna ska komma fram till lösningar där trafikslagen kompletterar varandra för
att på ett optimalt sätt så långt möjligt, utifrån tillgängligt utrymme, uppfylla de
politiskt fastlagda nationella, regionala och lokala målen.

2.2 Nationell systemanalys: Kollektivtrafik och turism
Analysen har avgränsats till att handla om lokal, regional och interregional
kollektivtrafik och turism. Med turism avses bland annat resor för friluftsliv och till
sevärdheter, evenemang och konferenser.
Analysen har genomförts enligt metodbeskrivningen för de regionala
systemanalyserna och har omfattat alla trafikslag. En viktig utgångspunkt har varit
KOLL framåt. De viktigaste insatsområdena för att stärka kollektivtrafiken och
turismen är:
• ökad samordning mellan bebyggelse-, verksamhets-, transport- och
kollektivtrafikplanering
• lättare att hantera, boka och betala sin resa
• attraktiva, trygga och tillgängliga bytespunkter
• satsning på ökad tillförlitlighet, framkomlighet och utbud i större städer och i
starka stråk
• ökad samordning av kollektivtrafik i glesbygd samt förbättrad kollektivtrafik
i och till turistorter och turistområden.
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Arbetet har bara översiktligt behandlat de långväga bilresorna varför en fördjupad
analys med förslag till åtgärder behöver göras för dessa.

2.3 Nationell systemanalys: Nationell godsanalys
Utgångspunkten för den trafikslagsövergripande analysen är att trafikslagen ska
komplettera varandra för att uppfylla det transportpolitiska målet och delmålen och
därigenom på ett optimalt sätt stödja efterfrågat transportbehov.
Analysen är i huvudsak avgränsad till de långväga godstransporterna. Kortväga
transporter såsom till exempel terminalanslutningar, vilka förvisso utgör en
förutsättning för de långväga, behandlas endast kortfattat. Lätta fordon (med en
totalvikt under 3,5 ton) behandlas inte i analysen.
Rapporten innehåller ett omfattande bakgrundsmaterial och önskvärda
förutsättningar och observerade begränsningar för en ökad överflyttning av gods
mellan trafikslagen och även olika möjligheter att med mindre
infrastrukturinvesteringar skapa ökad godstransportkapacitet i befintligt system.
Nyttoberäkningar för investeringsobjekt eller andra åtgärder har ännu inte tagits fram
i tillräcklig utsträckning och de regionala systemanalyserna är till viss del
ofullständiga och otydliga i sina prioriteringar. Effektredovisningen i rapporten är
ofullständig. I rapporten redovisas en tentativ fördelning av olika åtgärdstyper för två
anslagsnivåer.
Godsanalysen kommer att fördjupas och användas i arbetet med den sammanhållna
nationella systemanalysen.

2.4 Metod: Samhällsekonomiska bedömningar och prognoser
Arbetet med att utveckla trafikprognoser och metodik för samhällsekonomi samt att
genomföra och kvalitetsgranska samhällsekonomiska analyser bedrivs i ett projekt
med extern ledning.
Trafikprognoserna i åtgärdsplaneringen kommer att grundas på Strategin för
effektivare energianvändning och transporter (EET-strategin), gemensamt framtagen
av trafikverken, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. I EET-strategin föreslås
ett stort antal styrmedel som har positiv effekt på energieffektiviseringen
inkluderande åtgärder för att minska klimatpåverkan. Sammantaget bedöms effekten
av dessa förslag till styrmedel att räcka för att nå klimatmålen under planperioden.
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Det är framför allt de åtgärder som syftar till att begränsa transportsektorns
klimatpåverkan som påverkar trafikprognoserna och därmed kalkylerna i
åtgärdsplaneringen. Hit hör bland annat höjda bränsleskatter, CO2-differentierat
förmånsvärde, fordonsskatt och kilometerskatt på tung trafik.
Gemensamma kalkylförutsättningar för transportområdet har tagits fram av
arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder (ASEK) under
ledning av SIKA. Trafikverken har anpassat prognos-, verktygs- och
kalkylförutsättningarna så att de överensstämmer.
På en övergripande nivå kan konstateras att beräkningsmetoderna för väg- och
spårobjekt överensstämmer i hög grad. På detaljnivå är Banverket fortfarande
tveksamt till att beteckna kalkylerna som jämförbara. Vägverket och den externa
projektledningen anser att kalkylerna i huvudsak är jämförbara. Ansträngningar görs
för att skapa samsyn om kalkylernas jämförbarhet.
Den kalkylerade samhällsnyttan för infrastrukturåtgärder anses i allmänhet utgöra en
relativt god approximation av den verkliga samhällsnyttan. Huvuddelen av nyttorna
av investeringarna fångas i kalkylerna. Det finns dock effekter som inte ingår i den
samhällsekonomiska nyttan. De viktigaste är påverkan på landskapet och platsers
attraktivitet, intrång i natur- och kulturmiljö, lokaliseringseffekter och ytterligare
arbetsmarknadseffekter utöver vad som redan ingår i kalkylen via tidsvärden. Den
sistnämnda effekten kommer att kunna kvantifieras approximativt för ett antal stora
objekt i åtgärdsplanen.
Svårigheten då det gäller jämförbarhet handlar inte i första hand om jämförbarheten
mellan väg- och järnvägsinvesteringar, utan snarare mellan investeringar som kan
förväntas ha stora lokaliseringseffekter och sådana som inte har det. Ofta
underskattas nyttan hos större ”strukturskapande” åtgärder, jämfört med mindre
åtgärder med minimala lokaliseringseffekter.
En samlad effektbedömning kommer att genomföras. Det är ett sätt att strukturerat
och sammanfattande beskriva en föreslagen åtgärd, dess kostnader och de effekter
som den förväntas få om den genomförs. Bedömningen ska kunna utgöra ett
beslutsunderlag och ett informationsmaterial för både beslutsfattare, tjänstemän och
medborgare. De samhällsekonomiska kalkylerna kommer att presenteras integrerat i
den samlade effektbedömningen, där såväl prissatta som inte prissatta effekter och
fördelningseffekter samt en måluppfyllelsebedömning redovisas.
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2.5 Metod: Strategiska miljöbedömningar (MKB)
En integrerad miljöbedömning leder fram till en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
vilken utgör ett formellt underlag vid beslut om åtgärdsplan. Metoden har utvecklats
och diskuterats med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Metoden kan
användas av såväl nationella som regionala planupprättare.
Den framtagna metoden för miljöbedömning är baserad på lagstiftning och EGdirektiv och beskriver arbetet med behovsbedömning, avgränsning, utredning,
granskning, beslut och uppföljning. Miljöbedömningen är en iterativ och överlappande process.
De tre huvudkomponenterna i metoden är målbild, strategi och egenkontrollprogram.
Målbild syftar till att få alla delar av åtgärdsplaneringsprocessen att bidra till att
transportinfrastrukturens mest betydande negativa miljöaspekter minimeras,
samtidigt som miljönyttans fulla potential tillgodogörs. Strategi bistår med att finna
vägar för åtgärdsplaneringen att nå målbilden och ge god styrning. Egenkontrollprogram bidrar till att miljöbedömningen integreras i planeringsprocessen, sker systematiskt och fokuseras på betydande miljöpåverkan samt säkerställer att
miljöbedömningen uppfyller alla krav.

2.6 Metod: Finansiell samverkan i infrastrukturprojekt
Trafikverken har utarbetat modeller och metoder som tydliggör förutsättningarna för
och förbättrar möjligheterna till regional, kommunal och privat medfinansiering av
investeringsobjekt i åtgärdsplaneringen. Medfinansiering från regioner, kommuner
och företag aktualiseras och motiveras av att dessa också ser andra värden av
investeringen. Utgångspunkten för omfattningen av den externa medfinansieringen
ska stå i proportion till hur nyttorna med en investeringsåtgärd fördelar sig mellan
olika intressen.
Medfinansieringen, som även fortsättningsvis ska vila på frivillighetens grund, kan
ske bland annat med direkta bidrag eller årlig ersättning för förbättrad funktion eller
standard. Medfinansiering genom årliga ersättningar har den betydande fördelen att
medfinansiären kan periodisera sina utgifter under en längre period och därmed
också uppnå en god överensstämmelse mellan kostnad och nytta. För väg- och
järnvägssektorn kräver denna metod ställningstagande från regeringen för att kunna
tillämpas fullt ut. Vägverket och Banverket har i en gemensam skrivelse till
regeringen hemställt om sådant ställningstagande.
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3 Kommentarer till länens regionala systemanalyser
Den 19 juni fick trafikverken ta del av preliminära resultat från de regionala
systemanalyserna och följande kommentarer baseras på dessa versioner.
Länen har haft mycket kort tid för att genomföra analyserna. Trots detta har länen
lyckats med att samarbeta över länsgränser, i vissa fall i helt nya grupperingar, och
involverat ett stort antal aktörer på ett framgångsrikt sätt. Det nya arbetssättet med ett
brett deltagande av olika aktörer har, i förhållande till tidigare planeringsomgångar,
inneburit ett stort steg framåt i den regionala planeringsprocessen. Med de regionala
systemanalyserna har underlaget för det kommande planeringsarbetet förbättrats,
samtidigt som den regionala nivån givits möjligheter att i större utsträckning påverka
framtidens resor och transporter.
Samtliga systemanalyser har i stort sett följt stegen i den metodik som trafikverken
tagit fram och som går ut på att med utgångspunkt från mål och funktioner i
transportsystemet hitta åtgärder som svarar mot dessa. Ambitionerna har varit
trafikslagsövergripande. Resultaten från flera av analyserna innebär stora satsningar
på järnvägar. Ett arbete återstår med att djupare analysera åtgärder som är kopplade
till luft- och sjöfart.
En viktig utgångspunkt i analyserna har varit de regionala utvecklingsprogrammen
(RUP:ar) med betoning på tillgänglighet och regional utveckling. Övriga
transportpolitiska mål har därför inte haft samma tyngd och kräver ytterligare analys.
Systemanalyserna har inte haft krav på ekonomiska begränsningar. De sammantagna
anspråken på anslagsmedel är därmed mycket stora. Vår bedömning är att både
prioriteringar i tid mellan föreslagna åtgärder och etappindelningar för enskilda
åtgärder behöver utvecklas. Systemanalyserna skulle få ökad tyngd om sådana
prioriteringar och etappindelningar hade funnits med. Genom att anspråken på
anslagsmedel är mycket stora är det svårt att använda analyserna vid fördelning av
ramar till de olika länen/regionerna.
Det bör poängteras att arbetet med analyserna kommer att fortsätta fram till den 30
september och att det preliminära materialet inte är politiskt förankrat i
länen/regionerna. Trafikverkens bedömning är att materialet är en bra utgångspunkt
för det fortsatta arbetet.
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4 Resultat från övriga delprojekt
Samarbetet mellan verken har utvecklats mycket positivt sedan starten i slutet av
2007. Verken har arbetat med att vidareutveckla inriktningsunderlagen och
genomfört förberedande arbete för kommande åtgärdsplanering inom ett antal
områden vid sidan av regeringens förberedande uppdrag.
En utveckling av inriktningsunderlaget för drift, underhåll och bärighet har skett på
ett mycket bra sätt. Arbetet har fokuserats på att ta fram gemensamma definitioner
för drift- och underhållsverksamheten inom Banverket och Vägverket samt att
utveckla modeller för samhällsekonomiska beräkningar och värderingar av effekter
av drift- och underhållsverksamheten. Båda dessa områden kommer att utvecklas i
det fortsatta arbetet parallellt med konkretiserandet av drift-, underhålls- och
bärighetsbehov.
I förberedelsearbetet har ett verksgemensamt delprojekt fokuserat på
anläggningskostnadskalkyler och harmoniserat förutsättningarna för arbetet så långt
som möjligt. ”Successivkalkyleringsmetoden” används inom både Vägverket och
Banverket för kvalitetssäkring av framtagna anläggningskalkyler.
Verken har även försökt hitta gemensamma åtgärdsområden för investeringar som
inte namnges i planen, till exempel marknads- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Ett arbete har inletts med att utveckla modeller och metoder inom sektorsområdet för
att kunna bedöma och värdera effekter av dessa satsningar i en samhällsekonomisk
bedömning.
Som en del i det trafikslagsövergripande arbetet har verken studerat möjligheterna till
utbytbarheter mellan investeringar i verkens befintliga planer. Möjlighet till
utbytbarhet kommer även att ingå som en del i arbetet med att konkretisera drift-,
underhålls- och bärighetsbehov.
I samtliga gemensamma arbetsgrupper och projekt har ingått krav på hänsynstagande
och integrering av såväl jämställdhets- som miljöperspektivet.

8(9)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

5 Höstens arbete
Följande områden bedöms som särskilt angelägna då det gäller planupprättarnas
insatser under hösten.

5.1 Sammanhållen nationell systemanalys och regionalt samarbete
Trafikverken kommer att gemensamt genomföra en sammanhållen
transportslagsövergripande nationell systemanalys. Underlag för detta arbete är de nu
redovisade systemanalyserna för kollektivtrafik, turism och långväga gods samt de
regionala systemanalyserna. Underlag hämtas också från den gemensamma
åtgärdsplaneringens olika delprojekt – kalkyler, investering, drift och underhåll,
sektor med flera Analysen avser i första hand den nationella infrastrukturen. Metoden
för den nationella systemanalysen är i all väsentlighet densamma som den regionala
och kommer att innefatta mål, funktioner, strategier och åtgärder. Fyrstegsprincipen
kommer att används vid prioritering mellan olika strategier och åtgärder.
I analysen kommer särskild hänsyn tas till innehållet i kommande budgetproposition
och infrastrukturproposition.
Avsikten är att den sammanhållna systemanalysen med sina avvägningar och
prioriteringar ska ge underlag till åtgärdsförslag. Förslagen kommer sedan att
modifieras när direktiven för åtgärdsplaneringen lämnas till trafikverken.
Aktiv kommunikation och samarbete mellan trafikverkens nationella arbete och
länens planarbete ska etableras och vidmakthållas.
De regionala systemanalyserna och den nationella systemanalysen kommer också att
vara underlag för en kreativ diskussion om alternativa samverkanslösningar tvärs
över olika samhällssektorer och administrativa nivåer. Metoder och arbetssätt för att
hitta sådana lösningar kommer att utvecklas i dialog med lokala och regionala
aktörer. Det kan finnas flera olika sätt att åstadkomma förbättringar i
transportsystemet. Tidigare lösningar kan behöva betraktas i ett nytt perspektiv.
För länsplanerna blir det mycket viktigt med samarbetet mellan trafikverken och de
regionala planupprättarna. Införandet av en ny hastighetsstrategi på det statliga
regionala vägnätet sker samordnat med åtgärdsplaneringen.
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Den nationella nivån behöver bereda sig på att kunna möta olika anspråk på ett
flexibelt sätt. Parterna på såväl nationell som regional nivå behöver öka sin
beredskap om att föra diskussioner om goda lösningar för framtidens resor och
transporter.

5.2 Kvalitetssäkra och förbättra åtgärdsanalyserna
Arbetet med att ta fram kvalitetssäkrade anläggningskostnader, samhällsekonomiska
kalkyler och samlade effektbedömningar fortsätter under hösten. Kommunikation
kommer att ske med planupprättarna för att se om ytterligare objekt behöver
analyseras. Kvalitetssäkringen kommer att ske såväl internt av verkens egen personal
som av externa granskare. Den externa projektledningen organiserar själva den
externa granskningen för de samhällsekonomiska kalkylerna. En extern part kommer
att anlitas för att granska anläggningskostnadskalkylerna i syfte att säkerställa att
metoden följts.
För de åtgärdsområden som föreslås läggas i potter kommer trafikverken att ta fram
effekter och samhällsekonomisk nytta med hjälp av olika nyckeltal. För delar av
drift- och underhållsanslaget kommer trafikverken att beskriva effekter samt vilken
nytta som fås för insatta resurser.
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1. Allmänt
1.1. Inledning
1.1.1. Bakgrund
Regeringen beslutade 080117 att förberedelsearbetet för nästa åtgärdsplanering skall inledas.
Banverket och Vägverket har beslutat att bedriva förberedelsearbetet för åtgärdsplanering
2010-2020 som ett gemensamt nationellt projekt, där även Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket
skall ingå. Ett av delprojekten är regionala systemanalyser.

1.1.2. Sammanhang
Enligt regeringens beslut om inledande av åtgärdsplanering skall Länsstyrelserna i Stockholm,
Västmanland, Norrbotten, Västernorrlands och Jämtlands län genomföra regionala
systemanalyser. Regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan erbjuds att inleda
förberedelsearbetet på motsvarande sätt. Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och
Sjöfartsverket ska stödja länen genom att utveckla en gemensam modell för hur
systemanalyserna ska utformas och en metod för hur strategisk miljöbedömning ska
genomföras. Denna metodbeskrivning är ett resultat av det uppdraget och ambitionen är att den
ska utgöra ett gott stöd i arbetet.
Arbetet med de regionala systemanalyserna skall kontinuerligt avrapporteras till Vägverket,
Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket för att ge underlag till och samordnas med
verkens nationella analyser av långväga person och godstransporter i den nationella
systemanalysen.

1.1.3. Syftet med regionala systemanalyser
Huvudsyftet med de regionala systemanalyserna är att utgöra länens underlag i
förberedelsearbetet till åtgärdsplaneringen 2010-2020. Systemanalyserna skall vara
transportsslagsövergripande analyser av transportsystemets funktion och brister utifrån mål och
behov. Utgångspunkten för de föreslagna aktiviteterna är att trafikslagen ska komplettera
varandra för att på ett optimalt sätt stödja efterfrågat transportbehov och uppfylla de
transportpolitiska målen.
Syftet med de regionala systemanalyserna är också att vara underlag till trafikverkens
nationella analyser. Med detta arbetssätt kan kapacitetskonflikter bättre undvikas. Dessutom
säkerställs att de alternativa lösningar som övervägs är effektiva både för regional och långväga
trafik.
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1.2. Om processen
1.2.1. Ordförandeskap
Den länsstyrelse som har fått uppdraget om regionala systemanalyser från regeringen
respektive det regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan som fått erbjudandet
förväntas ta ansvar för ordförandeskapet i arbetet. Om så önskas kan man inom samverkan
komma överens om att annan samverkande part leder arbetet.

1.2.2. Roller och deltagande parter
Regeringen betonar i uppdraget att arbetet bör bedrivas i länsöverskridande och regionalt
överskridande samverkan. Man säger att analyserna ska ”samordnas för att säkerställa samsyn
mellan regionöverskridande transportflöden och kollektivtrafiksystem”. Hur detta ska ske är
upp till aktörerna. Varje län/region avgör själva eventuell lokal/regional politisk förankring av
arbetet.
Inom respektive län/region är det angeläget att tidigt i processen identifiera och möta de aktörer
som bör vara med att utföra arbetet. Lämpliga parter är: trafikverken, kollektivtrafikhuvudmän,
kommuner/kommunalförbund, länsstyrelser, angränsande län och regioner m.fl. Även andra
statliga myndigheter kan vara aktuella.
Regeringen anger vidare ”att arbetet bör förankras i regionala referensgrupper där näringsliv,
trafikoperatörer, resenärer, kommuner och andra intressenter bör ingå”. Detta genomförs
utifrån respektive läns eller regions förutsättningar.
För att så långt som möjligt möta jämställdhetsmålet bör eftersträvas att arbetsgrupper och
eventuella styrgrupper har en fördelning av åtminstone 40/60 avseende män och kvinnor.
Arbetsgruppernas sammansättning blir en del av redovisningen av arbetet.
Regeringen anger slutligen att ”i samtliga delmoment ansvarar de utpekade ansvariga för att
samverka i arbetet där det är relevant.”

1.2.3. Om arbetets upplägg
Hur arbetet läggs upp rent praktiskt är upp till respektive ansvarig. Några län/regioner har
aviserat att de kommer att arbeta med arbetsgrupper och andra har angett att de kommer att
arrangera ett antal workshops med mellanliggande arbeten. Den mest lämpliga formen kan
exempelvis avgöras beroende av vilka aktörer som medverkar, hur ev. politisk medverkan bör
lösas och liknande.
Det är angeläget att i upplägget av arbetet lägga tyngdpunkt på processteg två avseende
transportsystemets alternativa funktioner. Detta bedöms vara en framgångsfaktor för en god
fortsatt analys och motivering av åtgärdsbehoven i följande steg.
Vidare ska strategisk miljöbedömning integreras i arbetet i enlighet med 1.3.4 och övriga
aktuella platser i detta dokument.
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1.2.4. Avrapportering och leverans
Uppdraget/erbjudandet ska rapporteras direkt till regeringen senast den 30 september 2008. I
denna metodbeskrivning anges, under kap 3, formen för och innehållet i redovisningen.
Trafikverken har till samma datum att redovisa en nationell systemanalys. I denna vägs
samtliga regionala systemanalyser in tillsammans med de nationella analyser om ex långväga
person- och godstransporter som görs av trafikverken. För att klara detta behövs en delleverans
från de regionala systemanalyserna senast den 19 juni 2008.
Utöver detta ska en kontinuerlig avrapportering till trafikverken ske via de representanter från
trafikverken som medverkar i de regionala systemanalyserna.

1.2.5. Samband med övriga förberedelsearbeten
Trafikverken har, som tidigare nämnts, i projektform inlett samarbete i förberedelsearbetet
inom en rad delprojekt. Flera av dessa har ömsesidiga beröringspunkter och beroenden med
regionala systemanalyser.
Verksgemensamma delprojekt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationell systemanalys
Regionala systemanalyser
Utbytbarheter – (i befintliga planer)
Drift, underhåll och bärighet
Anläggningskostnadskalkyler (investeringskalkyler)
Samhällsekonomiska analyser (Stora/komplicerade objekt)
Riktade mindre åtgärder/Nationella satsningsområden
Sektorsåtgärder
Gods framåt
Kollektivtrafik
Strategisk miljöbedömning
Finansieringsformer

Vägverkets övriga delprojekt
• Samhällsekonomiska analyser – ej stora/komplicerade objekt
• Enskilda vägar
Banverkets övriga delprojekt
• Samhällsekonomiska analyser – ej stora/komplicerade objekt
• Kapillära järnvägar

Regionala Systemanalyser Metodbeskrivning
Åtgärdsplaneringen 2010-2020

version 1.0

2008-03-19

7(28)

Tydligast är sambandet med den nationella systemanalysen där samtliga regionala
systemanalyser vägs in. Som underlag avseende nationella frågor för arbetet med de regionala
systemanalyserna lämnas även nationella förutsättningar. Principiellt beskrivet i bilden. Dessa
nationella förutsättningar ska sedan vägas ihop med de regionala och lokala förutsättningar som
finns.
Nationella
Förutsättningar

Regionala
systemanalyser

Nationell
systemanalys

Delleverans
080619

Underlag från övriga delprojekt kommer att vara till nytta i de regionala systemanalyserna.
Representanterna från trafikverken i de regionala systemanalyserna utgör kontakt till
delprojekten. På detta sätt kan metodunderlag stämmas av och stöd ges till arbetet. När det
gäller strategisk miljöbedömning är ambitionen att det delprojektet ska kunna utgöra ett
kompletterande stöd utöver det som verkens regionala representanter utgör.
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1.3. Förutsättningar
1.3.1. Nationella mål
Utgångspunkten för planering av transportsystemet är det transpolitiska målet och de
tillhörande sex delmålen. I uppdraget från regeringen ingår att ange ”hur man anser att
transportsystemet svarar mot samtliga transportpolitiska mål och vad som krävs för att förbättra
måluppfyllelsen”.
Metoden bygger på att i analyserna även lyfta in regionala och lokala mål och identifiera en
samlad målbild. Därför är avstämningen mellan mål på olika nivåer och andra underlag
nödvändig för att analyserna ska resultera i väl genomtänkta funktioner och i slutändan en
effektiv transportslagsövergripande åtgärdsmix.
Som ett hjälpmedel i detta arbete har en nationell målsammanställning tagits fram, se bilaga 1.
Målsammanställningen innehåller en sammanfattning av målen för de fyra Trafikverken. Listan
har sin utgångspunkt i och är indelad efter de transportpolitiska målen. Dessa har kompletterats
med nedbrutna och konkretiserade mål från respektive verks regleringsbrev och
långsiktiga/strategiska planer. Utöver denna lista bör även beaktas diskussionerna om
eventuella skärpningar av de nationella klimatmålen.
En särskild målbild har även tagits fram för den strategiska miljöbedömningen som innebär en
avgränsning av miljömålen (Metod för SMB, bilaga 2).

1.3.2. Övriga nationella underlag
Parallellt med de regionala analyserna genomför Trafikverken nationella analyser av godsstråk
och långväga persontransporter. Material från dessa arbeten och de regionala analyserna
kommer så långt som möjligt att stämmas av under arbetets gång. Det kan därutöver finnas
ytterligare material som kan komma att påverka planeringen såsom aktuella regeringsbeslut,
statliga utredningar och regeringsuppdrag till Trafikverken. Nedan anges några exempel.
•

•
•

Regeringens beslut om successivt införande av nya hastighetsgränser.
Under 2008 och 2009 ska Vägverket i nära samarbete med länen och berörda regioner
genomföra översyn och omprövning av hastighetsgränser på alla statliga vägar utanför
tättbebyggt område. Vid systemanalyserna ska behovet av förändrade hastighetsgränser och
eventuella därmed kopplade åtgärdsbehov beaktas. Som stöd för analyserna kommer ett
underlagsmaterial att tas fram av respektive Vägverksregion. Hänvisa till bilaga 3.
EET - Strategin för effektivare energianvändning och transporter.
Banverket, Energimyndigheten, Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och
Vägverket. Rapport 5777. December 2007
En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 20072013. Näringsdepartementet 22 december 2006.
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Klimat och sårbarhetsutredningen
Anpassning till och konsekvensbeskrivning av klimatförändringar och extrema
väderhändelser. Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter. SOU 2007:60.
Inriktningsunderlagen inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010 –
2019 från Banverket, Vägverket och regionerna Skåne och Västra Götaland
Kollektivtrafik och långväga persontransporter
- KOLL framåt – Nationellt handlingsplan för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.
Redovisning av regeringsuppdrag 2007-12-21.
- Framtida flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet. SOU 2007:70
- Tillväxt genom turistnäringen. SOU 2007:32
Långväga godstransporter
- Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet. SOU
2007:58
- Strategiska godsnoder i det svenska tranportsystemet – ett framtidsperspektiv. SOU
2007:59
- Strategiskt nät av kombiterminaler – intermodala noder i det svenska
godstransportsystemet. Banverket. Redovisning av regeringsuppdrag N 200673928/TP.
- Utveckling av det kapillära järnvägsnätet. Redovisning av Banverkets regeringsuppdrag
2007.
Vägverkets, Banverkets och Nuteks parallella regeringsuppdrag avseende olika möjligheter
att förbättra förutsättningarna för cykling. Redovisning till Näringsdepartementet 15
oktober 2007.
Trafiklösning för Stockholmsregionen till 2020 med utblick mot 2030.
Stockholmsförhandlingen. 19 december 2007, Carl Cederschiöld.
SJÖFARTENS OCH HAMNARNAS ROLL I TRANSPORTSYSTEMET - Sjöfartsverkets
underlag till inriktningsplaneringen 2010-2019(Reviderad version daterad 2008-XX-XX)
BALTIC MARITIME OUTLOOK 2006 - Goodsflows and maritime infrastructure in the
Baltic Sea Region,March 2006.
Flygets utvecklingsmöjligheter 2010-2019
Stråkanalys jämförande investeringar mellan trafikverken
Luftfartsstyrelsens omvärldsanalys
Flygtendensen, kvartalsrapport

1.3.3. Ambitionsnivå
Ambitionsnivå statlig finansiering
En framgångsfaktor i arbetet med regionala systemanalyser är att resultatet volymmässigt inte
avviker alltför mycket från de ramar som riksdag och regering kommer att besluta efter
behandlingen av infrastrukturpropositionen i slutet av 2008. En alltför stor volymmässig
avvikelse uppåt kan innebära att fel eller alltför omfattande åtgärder kommer att föreslås, vilket
i sin tur får konsekvensen att arbetet helt eller delvis måste göras om. Det kan också få till följd
att fyrstegsprincipen inte anammas fullt ut.
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I regeringens direktiv för förberedelsearbetet anges att analyserna ska ligga till grund för
kommande åtgärdsplanering som ska anpassas till de ekonomiska ramar som fastställs av
riksdagen. Regeringens direktiv för framtagandet av inriktningsunderlag utgick i huvudsak från
samma nivåer som dagens planer är uppbyggda kring.
Följande åtgärdsområden med statlig finansiering på väg och järnväg bör omfattas av den
regionala systemanalysen:
• Riktade mindre åtgärder på nationella vägar
• Riktade mindre åtgärder på regionala vägar
• Statsbidrag till trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik mm väg och järnväg
• Satsningsområden järnväg
• Sektorsarbete väg och järnväg
• Bärighetsåtgärder väg och järnväg
• Namngivna investeringar på nationella och regionala vägar samt järnväg
Drift och underhållsåtgärder för en basstandard på väg och järnväg samt ERTMS (European
Rail Traffic Management System) behöver inte hanteras i analysen. ERTMS är EU-anpassning
av signalsystemet för järnväg. Om systemanalysen visar att en högre standard för ex vis drift
och underhåll krävs och är effektiv, bör även detta ingå i analysen.
Ovanstående åtgärdsområden sammanfaller med de områden som normalt finns med i planerna
avseende järnväg och väg. Det kan tillkomma områden som finansieras på annat sätt såsom
beskrivs i avsnittet om samfinansiering nedan.

Samfinansiering och annan finansiering än statlig
I de åtgärder som faller ut av de regionala systemanalyserna kan andra åtgärder finnas än rent
statliga anläggningar. Det kan t.ex. röra sig om åtgärder på kommunala gator och
hamnanläggningar, farleder och liknande som finansieras med avgifter eller andra offentliga
medel än statliga. Idag förekommer även blandad finansiering för vissa av sådana anläggningar.
Det genomförs även en rad andra projekt med samfinansiering såsom påverkansprojekt,
utveckling av tekniska system och liknande. Samfinansiering kan således bli aktuell även för
andra än fysiska åtgärder.
Enligt regeringens direktiv har trafikverken fått i uppdrag att utarbeta modeller och metoder
som ska tydliggöra förutsättningar för och förbättra möjligheterna till regional, kommunal och
privat medfinansiering av investeringsobjekt. Trafikverken kommer successivt att meddela
resultat från detta arbete.
Samfinansiering mellan staten och privata/andra offentliga organisationer kommer att vara en
viktig grundprincip i åtgärdsplaneringen 2010 - 2020 Trafikverken önskar i ett tidigt skede föra
diskussioner i syfte att ta fram avsiktsförklaringar för samfinansiering av aktuella åtgärder.
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1.3.4. Strategisk miljöbedömning
Enligt regeringsdirektivet ska inledandet av åtgärdsplaneringen, vilket även omfattar de
regionala systemanalyserna, inkludera genomförande av strategiska miljöbedömningar i
enlighet med förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Syftet är att
miljööverväganden ska identifieras och integreras så att en hållbar utveckling främjas.
Miljöbedömningen omfattar en process i enlighet med Miljöbalkens krav där en
miljökonsekvensbeskrivning ingår som ett centralt moment.
Trafikverken bedömer att en inledande miljöbedömning bör göras under förberedelsearbetet,
vilken slutförs i samband med själva åtgärdsplaneringen. Länen bör ta ställning till vad
miljöbedömningen ska omfatta i den regionala systemanalysen utifrån miljöbalkens krav.
Trafikverken rekommenderar att miljöbedömningen i systemanalysen omfattar följande
punkter:
•
•
•
•

avgränsning om vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla,
samråd om avgränsningen,
en miljökonsekvensbeskrivning för de alternativ som beaktats,
en särskild sammanställning om hur miljöbedömningen genomförts

Miljökonsekvensbeskrivningen bör läggas på övergripande nivå och inriktas på bedömning av
betydande miljöpåverkan respektive miljömålsuppfyllelse av de strategiska vägval som görs.
(miljöbalken 6:13). Denna utgör en del av underlaget i den iterativa processen för val av
funktioner och åtgärdspaket. Uppgifter som trafikverken bedömer rimligt att lägga fokus på i
den inledande miljökonsekvensbeskrivningen är punkt 5-8 i miljöbalkens 6 kapitel 12 §.
En nationell målbild har tagits fram som stöd för miljöbedömningen som kan användas när
länen samråder om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 2). Målbilden
kommer att användas i SMB för den nationella systemanalysen.

1.3.5. Dokumentation
För att såväl regeringen som trafikverken på bästa sätt ska kunna ta till sig de olika regionala
systemanalyser ställs krav på hur dokumentationen ska se ut och genomföras. Detta behandlas i
kapitel 3.
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2. Ingående delar
2.1. Allmänt
2.1.1. Om metoden
-------- 4-stegsprincipen tillämpas--------

Mål
Politiskt processade
och beslutade
Nationella
Regionala
Lokala

Funktioner
Hur systemet bör
fungera och byggas
upp för att möta
målen

Åtgärder
Hela verktygslådan
Kombination av
åtgärder
mm

I arbetet med planering i allmänhet tenderar vi var och en att lite för snabbt fundera över
åtgärder relaterat till mål och brister. Inte sällan sker detta dessutom med ett alltför snävt
perspektiv inom ett transportslag och en åtgärdstyp.
Ambitionen med denna metod är att anamma ett transportslagsövergripande systemperspektiv
och att analysera funktioner och åtgärdsbehov i enlighet med 4-stegsprincipen. Poängen med
denna princip är att eftersöka så kostnadseffektiva lösningar som möjligt för identifierade
behov utifrån följande prioriteringsordning:
1.
2.
3.
4.

Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt
Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur
Begränsade ombyggnadsåtgärder
Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

Metoden regionala systemanalyser bygger kortfattat på en ”förädlingskedja” där steg ett är att
identifiera nationella, regionala och lokala mål som utgör grunden för den fortsatta processen.
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För att ge ett bra underlag för en bred åtgärdsanalys och en väl genomförd strategisk
miljöbedömning är det en framgångsfaktor att ge steg två om funktioner ordentlig fokus i
processen. Här ska systemperspektivet transportslagsövergripande beskrivas och inriktningar
identifieras utifrån identifierade mål som ett underlag för identifieringen av lämplig och
kostnadseffektiv åtgärdsmix.
I sista steget ingår sedan att bedöma åtgärdsbehovet för att nå önskad funktionalitet. Här ska 4stegsprincipen transportslagsövergripande användas och åtgärdernas bidrag till
systemperspektivet, dess samlade verkan och nytta beskrivas. Har vi gjort detta på ett bra sätt
ska vi kunna följa ett antal ”röda trådar” i materialet och se vilka åtgärder som hänger ihop med
vilka funktioner som i sin tur har bäring på vissa mål.
Dessa processteg beskrivs ytterligare under detta kapitel.
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2.1.2. Exempel förädlingskedja
I arbetet kommer att identifieras en rad mål där en rad olika funktioner är relevanta för
respektive mål och där ytterligare en mängd åtgärder kan vara aktuella för respektive funktion.
I processteget om funktioner måste naturligtvis valda funktioner baseras på en samlad målbild.
I en sådan samlad målbild bör de regionala och lokala mål som identifieras kopplas till det
övergripande transportpolitiska målet och de sex transportpolitiska delmålen. Detta kan
exempelvis göras i nedbrytning av målen eller när övergripande funktioner formuleras. Se
exempel nedan.
För att göra arbetet mer hanterbart kan det vara lämpligt att ta sig an en eller ett par
förädlingskedjor åt gången och i slutarbetet väga samman och dra systemövergripande
slutsatser. Dessa slutsatser kan sedan innebära behov av att gå tillbaka och justera tidigare
arbeten.
Exempelvis skulle en av flera förädlingskedjor kunna se ut enligt nästa sida:

Noterbart från tabell nästa sida
1. För att strukturera målen kan tekniken med delmål vara användbar. Ger
även en bättre möjlighet att identifiera ev. målkonflikter. Observera även
att en del mål har mer karaktären av att vara villkor och utgöra
förutsättningar för de funktioner och åtgärdspaket man definierar.
2. Det som i tabellen anges som delfunktioner utgör en åtgärdsinriktning
utifrån de randvillkor som övriga identifierade mål lägger på den aktuella
funktionen. Utifrån målet om ökad regional tillväxt och funktionen som
innebär ökad tillgänglighet i arbetspendling ska denna genomföras så lite
miljöbelastande som möjligt, trafiksäker, jämställd mm
3. Transportslagsövergripande analys enligt 4-stegsprincipen utgör grunden.
Åtgärder med olika finansieringar kan bli aktuella. Åtgärderna i de olika
stegen i 4-stegsprincipen kompletterar ofta varandra och bör därmed sättas
samman i en bra mix. Värt att notera är att en steg 3 eller 4 åtgärd inom
exempelvis järnväg kan innebära att kostsamma steg 3 och 4 åtgärder inom
väg kan undvikas eller skjutas på framtiden.
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Mål

Delmål 1

Funktion

Delfunktion 2

Åtgärder 3

Ökad
regional
tillväxt

Antalet arbetsmarknadsregioner
som länet berörs av
skall minska till två.
(identifierad
målkonflikt CO2 &
jämställdhet)

- Restiden mellan
huvudorterna ska
inte överstiga
45-60 min

- Regionförstoringen
ska primärt ske med
kollektivtrafik
- Resterande bilpendling bör ske med icke
fossila bränslen
- Pendlingsmöjligheterna ska motsvara
män och kvinnors
behov.
- Kollektivtrafiken ska
vara tillgänglig i
enlighet med
Tillgänglighetsmålet
2010
- mm

- Kundanpassat biljettsystem över gränser
- Specifika Trafikeringskrav prioriterade stråk
- Förbättrade o attraktiva
resecentrum och
hållplatser.
- Attraktiva pendelparkeringar
- Bussprioriteringar
- Stöd till etablering av
tankställen
- Informationsinsatser
alternativa bränslen och
kollektivresande.
- Banförbättringar Astad
– Bstad
- mötesseparering väg X
- mm

Hamnens vikt i
internationella
transporter ska öka

- Hamnen ska vara
tillgänglig för
djupgående fartyg
och ha bra
tillgänglighet för
landtransporter

- Landtransporter
primärt på järnväg.
- Vägtransporter ska
primärt utanför stadskärnan.
- Säkra anlöp för tunga
fartyg
- Miljöanpassad
logistikkedja.
- mm

- Dialog med företagare
och transportköpare om
transportval.
- Miljökrav för tunga
fordon på leder och för
hamnområdet.
- Banförbättringar till
hamnen
- Förbättringar på vägar
runt stadskärnan.
- Förbättrad farled.
- mm

1

(Som ska ske trafiksäkert, med liten
negativ miljöpåverkan, vara
tillgänglig samt
anpassad för män
och kvinnors
behov)

Se föregående sida

2
3
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2.2. Mål
2.2.1. Bärande idé
I detta steg är uppgiften att identifiera de politiskt processade och beslutade mål som har
bäring, påverkan och anspråk på transportsystemet. Såväl nationella transportpolitiska mål som
regionala och ibland lokala mål för exempelvis tillväxt, regional utveckling, miljö och
arbetsmarknad bör ingå. Regionala och lokala mål återfinns ofta i olika former av
tillväxtprogram, visioner, RUPar, miljömålsprogram och liknande där transportsystemet på
olika sätt är medel för att uppnå målen.
Det är den samlade målbilden som lägger anspråk på hur transportsystemet bör utformas. I
denna process kan inte mål hur som helst uteslutas utan att mål från samtliga nivåer hanteras.
I detta steg möts nationella och regionala perspektiv och i de allra flesta fall kompletterar de
varandra väl men det kan också innebära målkonflikter. Mellan målområden kan det finnas
såväl konflikter som synergier, vilka även bör hanteras och lyftas upp.
Resenärs- och godstransportköparperspektivet bör balanseras för att stödja en hållbar regional
tillväxt.

2.2.2. Särskilda hänsyn
Särskilda hänsyn bör tas till jämställdhetsaspekten, detta bör genomsyras i målbilden.
Värdering bör göras om hur eventuellt skärpta klimatmål hanteras i processen.
I övrigt hänvisas till målbilagan, bilaga 1.

2.2.3. Strategisk miljöbedömning i steget om mål
I detta processteg av systemanalysen ingår det i den strategiska miljöbedömningen att
identifiera nationella och regionala miljömål som ska utgöra en del av den totala målbilden för
systemanalysen. En nationell målbild som omfattar miljömål för klimat, hälsa och landskap har
tagits fram av trafikverken, som ett förslag till avgränsning (bilaga 2). Identifiering av regionala
miljömål kan göras utifrån målbilden, men ytterligare mål kan läggas till beroende på regionala
förhållanden. Valet av miljömål innebär samtidigt en avgränsning av de miljöaspekter för vilka
den betydande miljöpåverkan ska bedömas. Processteget omfattar att:
• identifiera regionala miljömål,
• beskriva och motivera urvalet av miljömål om en avgränsning av miljömål görs.

2.2.4. Erfarenheter och rekommendationer
Det viktiga i denna process är att arbeta fram ett bra och balanserat underlag för att kunna
beskriva och argumentera i följande steg för funktioner. Inte sällan infinner sig risken att fastna
i definitionsdiskussioner om vad som är mål, funktion och åtgärd. Eftersom det inte finns
enhetliga definitioner så är det av vikt att inte lägga fokus på detta utan komma vidare i
processen.
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Vissa mål är av den karaktären att de utgör villkor och förutsättningar för hur andra mål ska
mötas. De kommer därför sätta krav på att tillgängligheten exempelvis ska var säker, trygg,
jämställd och så lite miljöbelastande som möjligt. Detta innebär att förädlingskedjan
naturligtvis inte är tillämpbar på alla mål utan här måsta ett urval göras.
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2.3. Funktioner
2.3.1. Bärande idé
Uppgiften i detta steg är att utifrån den samlade målbilden i föregående steg beskriva hur
systemet sammantaget bör fungera för att så bra som möjligt svara mot de mål och kundbehov
som finns.
Inte sällan landar vi snabbt i resonemang om åtgärder och alltför ofta i konstaterande av behov
av olika investeringsobjekt. Med detta processteg ska vi skjuta på den diskussionen ett tag och
uppehålla oss vid vilka funktionella anspråk vi lägger på transportsystemet. Detta för att på ett
mer samlat sätt så småningom göra en bedömning av olika åtgärdsbehov.
Denna analys ska göras i ett transportslagsövergripande perspektiv med 4-stegsprincipen som
utgångspunkt. Analysen ska svara på hur vi på lämpligt sätt i funktionella termer möter behov
om arbetspendling, godstransporter, turisttrafik, tillgänglighet till kommuncentrum och
liknande utifrån de mål som är identifierade och de behov, brister och förutsättningar som
finns.
Redan idag har naturligtvis transportsystemet redan en funktion och uppfyller vissa syften. I
analysen i detta steg handlar det därför om att dels identifiera funktioner som ska bibehållas,
förbättras eller nyutvecklas. Det kan även vara så att det finns vissa funktioner idag som inte är
helt önskvärda och behöver förändras eller ersättas.
Beskrivning kan lämpligen göras inom geografiska områden såsom pendling till centrum av en
lokal arbetsmarknadsregion eller tillgänglighet till turistområde. Det kan även göras på
utpekade stråk för pendling, gods eller exempelvis fjälltrafiken. I de fall då stråk uppfyller flera
funktionella anspråk så är det sannolikt så att det ena eller kombinationen av anspråk blir
dimensionerande för de val av åtgärder som görs i nästa steg.
Utöver det regionala perspektiv som naturligt ansätts i processen är det angeläget att såväl ett
regionövergripande som nationellt perspektiv hanteras.

2.3.2. Särskilda hänsyn
•
•
•
•
•
•
•

Identifiera läns-/regionövergripande funktioner och samråd med aktuella grannar.
Låt jämställdhetsperspektivet finnas med i processen
Applicera nationella funktioner såsom nationella godstråk, långväga persontransporter,
hamnar, kombiterminaler och liknande.
Beakta funktionshindrade och oskyddade trafikanter såsom ex barns säkra skolväg.
Låt analysen omfatta funktioner oberoende av följande åtgärders plantillhörigheter och
finansiär.
Bedöm kommande underlag om Hastighetsöversyn av vägnätet
Värdera om eventuellt skärpta klimatmål påverkar beskrivna funktioner.
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2.3.3. Strategisk miljöbedömning i steget om funktioner
I detta processteg omfattar den strategiska miljöbedömningen att bedöma och beskriva vilken
betydande miljöpåverkan samt vilken uppfyllelse av miljömålen som erhålls med alternativa
val av funktioner och delfunktioner för transportsystemet. Alternativen ska, enligt miljöbalken,
vara rimliga med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. Som ett hjälpmedel i
bedömningen kan de stödfrågor användas som tagits fram för miljömålen om klimat, hälsa och
landskap (bilaga 2).
Vilka res- eller transportrelationer som prioriteras i ett stråk kan påverka nygenereringen av
transporter samt resenärers och godstransportörers val av transportslag. Detta har i sin tur
effekter på miljön när det gäller CO2-utsläpp, buller mm. Betoning bör i detta steg ligga på
bedömning av delfunktioner/åtgärdsinriktningar. Det är där som strategiska val blir särskilt
synliga, t ex när det gäller prioritering av transportslag i ett stråk. Processteget omfattar att:
•
•
•

beskriva och beakta de alternativa funktionernas/delfunktionernas positiva och negativa
betydande miljöpåverkan.
beskriva och beakta hur de alternativa funktionerna/delfunktionerna påverkar
uppfyllelse av systemanalysens miljömål.
redovisa skälen till att de angivna funktionerna/delfunktionerna har valts framför andra
alternativ som varit föremål för överväganden (Miljöbalken 6:12 och 6:16)

2.3.4. Erfarenheter och rekommendationer
Att göra en komplett analys är komplext och behöver sannolikt brytas ner i delar och stegvis
hanteras. Det har visat sig vara svårt att först omfamna hela målbilden och därefter hantera
funktioner.
Under detta processteg kan det därför vara tillämpligt att ta ett mål med ett delmål åt gången
och arbeta igenom vilken funktionalitet som behöver finnas för att möta aktuellt mål.
(observera dock att detta inte är tillämpligt för alla typer av mål. Se 2.1.2 o 2.2.4.) På så sätt
kommer man igång i arbetet och skapar kreativa tankebanor. I slutänden handlar det då om att
sammanfoga de olika bilderna av funktionaliteter och identifiera eventuella konflikter och
vilken bild de gemensamt ger. Detta blir ett underlag för att foga samman allt i en samlad
analys över systemets önskade funktionalitet.
Erfarenheten så här långt visar att man kan hamna i funderingar kring om funktioner är på rätt
nivå eller om det egentligen är inriktningar eller åtgärder man pratar om. För att hantera detta
kan funktioner ibland med fördel brytas ned i delfunktioner (se ex 2.1.2). Dessa delfunktioner
blir då åtgärdsinriktningar och kan vara resultatet av de randvillkor som övriga identifierade
mål lägger på en funktion. Exempel på detta ges i tabellen under 2.1.2 där jämställdhet, miljö
mm är randvilkoren för pendlingen.
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På detta sätt kan man även hantera tidsaspekter i sådana fall där man kan förutse att
genomförandet av önskad funktion ligger ganska långt bort i tiden. Vad bör utvecklas för
funktioner som steg på vägen dit?
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2.4. Åtgärder
2.4.1. Bärande idé
Uppgiften i detta steg är att göra en transportslagsövergripande analys av vilka åtgärder som
behöver genomföras för att uppfylla de dimensionerande funktioner som definierats i
föregående steg. Åtgärderna skall tas fram och analyseras med hjälp av de fyra stegen i
fyrstegsprincipen. Åtgärdsbehovet skall avse helheten och skall därmed vara oberoende av
eventuell planindelning och finansiär.
Den transportslagsövergripande analysen skall inkludera analys om hur olika åtgärder och
åtgärdstyper samagerar för att på bästa och mest kostnadseffektiva sätt bidra till identifierade
funktioner samt uppfyllelse av mål och kundbehov. För att stödja de mål och funktioner som
identifierats fordras inte sällan åtgärder inom alla fyra stegen för samtliga berörda
transportslag. Se exemplet på förädlingskedjan i avsnitt 2.1.2.
Detta kommer sannolikt att ge exempel på att det kan finnas nog så starka skäl att genomföra
ex steg 3 och 4 åtgärder inom ett transportslag som förutsättning för att kostsamma steg 3 och 4
åtgärder inom ett annat transportslag ska kunna undvikas eller skjutas på framtiden. På
motsvarande sätt är kombinationen av åtgärder inte sällan det som gör störst nytta för insatta
medel.
För att ge möjlighet att skapa dessa samverkande nyttor mellan olika åtgärdstyper krävs således
att behoven inom olika områden identifieras så att en så god balans som möjligt kan skapas i
kommande planer.

2.4.2. Särskilda hänsyn
•
•
•
•
•
•
•

Låt jämställdhetsperspektivet finnas med i processen.
Beakta funktionshindrade och oskyddade trafikanter såsom ex barns säkra skolväg.
Notera resonemanget om ekonomiska förutsättningar under kap 1.3.3.
Låt analysen omfatta åtgärder oberoende av följande åtgärders plantillhörigheter och
finansiär.
Stäm av läns-/regionöverskridande funktioner.
En kontinuerlig avrapportering bör ske mellan de regionala systemanalyserna och den
nationella systemanalysen.
Värdera om eventuellt skärpta klimatmål påverkar identifierad åtgärdsmix.

Regionala Systemanalyser Metodbeskrivning
Åtgärdsplaneringen 2010-2020

version 1.0

2008-03-19

22(28)

2.4.3. Strategisk miljöbedömning i steget om åtgärder
I detta processteg omfattar den strategiska miljöbedömningen att bedöma vilken betydande
miljöpåverkan samt vilken uppfyllelse av miljömålen som erhålls med alternativa val av
åtgärdspaket. Alternativen ska, enligt miljöbalken, vara rimliga med hänsyn till planens syfte
och geografiska räckvidd. Som ett hjälpmedel i bedömningen kan de stödfrågor användas som
tagits fram för miljömålen om klimat, hälsa och landskap (bilaga 2). Exempel på en stödfråga
för klimatmålet är ”om strategiska vägval bidrar till ökad användning av energisnåla
transportsätt?” Processteget omfattar att:
• beskriva och beakta de alternativa åtgärdspaketens positiva och negativa betydande
miljöpåverkan.
• beskriva och beakta hur alternativa åtgärdspaket påverkar uppfyllelse av
systemanalysens miljömål.
• föreslå strategiska åtgärder som motverkar betydande negativ miljöpåverkan och
därmed bidrar till ökad uppfyllelse av miljömålen,
• redovisa skälen till att de angivna åtgärderna har valts framför andra alternativ som varit
föremål för överväganden (Miljöbalken 6:12 och 6:16)

2.4.4. Erfarenheter och rekommendationer
De olika regionala systemanalyserna ska utöver att redovisas till regeringen direkt även vägas
in i den nationella systemanalys som tidigare nämnts. För att göra detta på ett så enkelt sätt som
möjligt föreslås ett upplägg som beskrivs här nedan.
Processteget ”Åtgärder” kan delas in i faser enligt följande kortfattade beskrivning:
•
•
•

Inledningsvis görs en transportslagsövergripande fyrstegsanalys för varje
transportfunktion.
Därpå sätts åtgärdspaket sätts samman och stäms av mot identifierade funktioner och
den samlade målbilden. Med fördel kan åtgärdspaketen delas upp i åtgärder på kort,
medellång och lång sikt.
Efter eventuella justeringar görs en effektbedömning på åtgärdspaketen.

Vid användning av fyrstegsprincipen är det viktigt att möjligheterna i alla steg behandlas och
hur de kompletterar och samverkar fångas upp.
I de fall som vi identifierat mycket angelägna steg 4-åtgärder på lång sikt, har vi bedömt det
som viktigt att de kortsiktiga åtgärderna utformas, så att de vägs ihop med den långsiktiga
lösningen.
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Fas 1 Fyrstegsanalys
För en given transportfunktion identifieras samtliga tänkbara åtgärder inom rimliga
ambitionsnivåer. Jämför exemplet i kapitel 2.1.2.
Funktion
Restiden mellan huvudorterna ska inte överstiga 45-60 min
(notera även inriktningen som delfunktionerna i 2.1.2 ger)
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Åtgärder

Kundanpassat
biljettsystem över
länsgräns
Startat arbete med
företagsplaner för
minskat resande.
Starta upp samåkningsprojekt

Varialbelhastighet
införs vid 3 korsningar
så att trafiksäkerheten
höjs

Mindre kollektivkörfält byggs på
del av sträckan.

Banförbättring
Astad - Bstad

Bedömd
effekt på
målet

Låg/Medel

Låg/medel

Medel

Hög

Därefter kategoriseras åtgärderna i tre nivåer, kort sikt, medellång sikt och lång sikt.
Funktion
Restiden mellan huvudorterna ska inte överstiga 45-60 min
(notera även inriktningen som delfunktionerna i 2.1.2 ger)
Steg 1
Åtgärder på
kort sikt

Kundanpassat
biljettsystem över
länsgräns

Åtgärder på
medellång
sikt

Starta arbete med
företagsplaner för
minskat resande.
Starta upp samåkningsprojekt

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Variabel hastighet
införs vid 3 korsningar
så att
trafiksäkerhetenhöjs

Åtgärder på
lång sikt

Fas 2 Åtgärdspaket med effektbeskrivning
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När samtliga identifierade transportfunktioner är analyserade enligt fyrstegsprincipen utarbetas
åtgärdspaket. De separeras på kort, medellång och lång sikt och för varje steg i
fyrstegsmodellen. En samlad effektbedömning utarbetas.
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3. Slutrapport och delleverans
3.1. Allmänt
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2008. Samma datum ska
Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket även redovisa nationell
systemanalys. För att hinna få med underlag från de regionala systemanalyserna till den
nationella systemanalysen önskas en delleverans senast den 19 juni 2008.
För att göra resultatet från samtliga regionala systemanalyser så lättillgängligt som möjligt
fordras en gemensam redovisningsstruktur och att redovisningen görs så kortfattad som möjligt.
Denna struktur beskrivs i detta kapitel och har följande huvudsakliga indelning:
•
•
•
•
•

Processdokumentation från respektive processteg.
Beskrivning av identifierade mål.
Beskrivning av transportsystemets önskade funktion.
Beskrivning av identifierat åtgärdsbehov.
Bedömning av måluppfyllelse

I detta kapitel redogörs kort för det efterfrågade innehållet i slutrapport och delleverans. Som
exempel har tagits fram en fiktiv rapport avseende Värmland.

3.2. Dokumentation och redovisning
3.2.1. Processdokumentation
För att kunna följa processen och ge ett bra underlag till bland annat strategisk miljöbedömning
är det angeläget att arbetet såsom det gått till dokumenteras. Detta utgör även en viktig
erfarenhetsåterföring för kommande planeringsomgångar. Ett metodunderlag för den
strategiska miljöbedömningen har tagits fram med stödfrågor som ett hjälpmedel för
processdokumentation (Metod för SMB bilaga 3). Dokumentationen utgör bl a grund för den
sammanfattande redogörelse som ska göras enligt Miljöbalken. I samband med att planen antas
ska en särskild sammanställning göras, vilken bör förberedas i systemanalysen. För de olika
processtegen rekommenderas därför dokumentation enligt följande:
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Mål

• Hur arbetet gått till
• Vilka som deltagit i arbetet och vilka referensgrupper/-personer som varit involverade
• Hur ev. val och prioriteringar bland mål gått till och särskilt ev. bortval och argument
för detta, notera koppling till strategisk miljöbedömning.
• Hur ev. identifierade målkonflikter hanterats
• Hur jämställdhetsaspekten har beaktats
• Hur strategisk miljöbedömning genomförts och vägts in i detta steg (avgränsning, val
och bortval av mål och skäl till det samt hur miljöaspekter och relevanta
miljökvalitetsmål beaktats)
• Hur en eventuell skärpning av klimatmålen har hanterats

Funktioner

• Hur arbetet gått till.
• Vilka som deltagit i arbetet och vilka referensgrupper/-personer som varit involverade.
• Hur val och prioriteringar bland funktioner gått till och särskilt ev. bortval som gjorts
och argumenten för detta.
• Hur ev. konflikter avseende funktioner hanterats.
• Hur jämställdhetsaspekten beaktats.
• Hur strategisk miljöbedömning genomförts och vägts in i detta steg (val, prioritering
och bortval av funktioner och delfunktioner samt skäl till det)
• Hur en eventuell skärpning av klimatmålen har hanterats.

Åtgärder

• Hur arbetet gått till.
• Vilka som deltagit i arbetet och vilka referensgrupper/-personer som varit involverade.
• Hur 4-stegsprincipen har hanterats och särskilt beskriva val och bortval av
transportslag och/eller åtgärdstyper och argumenten för detta.
• Hur jämställdhetsaspekten beaktats.
• Hur strategisk miljöbedömning genomförts och vägts ini detta steg (val, prioritering och
bortval av åtgärder samt skäl till det)
• Hur en eventuell skärpning av klimatmålen har hanterats och om vilka förändringar i
åtgärdsmixen som behöver göras.

3.2.2. Målbeskrivning
Här identifierats de politiskt processade och beslutade målen som har bäring, påverkan och
anspråk på transportsystemet. De regionala och lokala målen vägs ihop med de relevanta målen
i målbilagorna, bilaga 1 och 2, som tagits fram av trafikverken. Målkonflikter och synergier
lyfts fram och hanteras. På samma sätt bör lyftas mål som är gemensamma med andra
län/regioner och regionala systemanalyser. Se vidare exempel Värmlandsrapporten.
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3.2.3. Funktionsbeskrivning
Utifrån den samlade målbilden beskrivas i detta steg hur systemet sammantaget bör fungera för
att så bra som möjligt svara mot de mål och kundbehov som finns. De olika funktionerna delas
upp med en transportslagsövergripnade indelning, t ex Pendlingsstråk in mot största tätorten,
resor mot Stockholm, skogstransporter inom länet, transporter genom länet etc. Se vidare
exempel Värmlandsrapporten.

3.2.4. Åtgärdsbeskrivning
Här görs en transportslagsövergripande analys av de åtgärder som behöver genomföras för att
uppfylla de funktioner som definierats i föregående steg. Analysen inkluderar hur olika
åtgärder och åtgärdstyper tillsammans kan bidra till att uppfylla mål och kundbehov på ett
kostnadseffektivt sätt. 4-stegsprincipen som varit vägledande har här använts på systemnivå
och i ett transportslagsövergripande sammanhang. De föreslagna åtgärderna bör redovisas med
tre olika tidshorisonter:
• Kort sikt där endast pågående eller sådant som är planerat att påbörjas under 2008 och
2009 ingår. Det innebär att åtgärderna till största delen redan är givna.
• Medellång sikt, som behandlar åtgärder som föreslå finnas med i kommande plan för
åren 2010-2020
• Åtgärder på lång sikt avser åtgärder efter 2020. Här ingår åtgärder som är svåra att
inrymma, men som ändå är angelägna för att uppnå funktionerna.
De åtgärdspaket som föreslås, enligt andra punkten, på medellång sikt bör delas upp,
summeras och redovisas på motsvarande sätt som den eventuella framtida finansieringen kan
komma att se ut. Detta innebär att indelningen av åtgärder bör ske enligt följande:
Statlig finansiering
• Volymmässig redovisning av riktade mindre åtgärder på nationella vägar
• Volymmässig redovisning av riktade mindre åtgärder på regionala vägar
• Volymmässig redovisning av statsbidrag till trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik mm
väg och järnväg
• Volymmässig redovisning av satsningsområden järnväg
• Volymmässig redovisning av sektorsarbete (påverkansåtgärder, steg 1 o 2)
väg och järnväg.
• Volymmässig redovisning av bärighetsåtgärder väg och järnväg
• Namngivna investeringar på nationella och regionala vägar samt järnväg
o Här anges respektive objekt
Annan finansiering
• Åtgärder som finansieras med annat än statliga medel
o Här anges objekt /projekt/påverkansåtgärder som helt eller delvis finansieras
med annat än statliga medel (avgifter, trafikhuvudman, kommunala eller
regionala medel och liknande)
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3.2.5. Bedömning av måluppfyllelse
Här redovisas en bedömning av hur väl identifierade funktioner och åtgärdspaket bidrar till
måluppfyllelse.

3.2.6. Kartor
En grundkarta kommer att levereras som underlag och hjälp för redovisningen av de regionala
systemanalyserna. Följande bör som exempel redovisas:
o Pendlingsstråk
o Godsstråk
o Turistområden
o Viktiga knutpunkter
o Större åtgärder
o Etc.

3.2.7. Inledande miljökonsekvensbeskrivning
I miljökonsekvensbeskrivningen rekommenderas att samlat redovisa de punkter som ingår i
miljöbedömning av funktioner och åtgärdspaket i systemanalysen (avsnitt 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3).
Som en del av en gemensam redovisningsstruktur kan stödfrågorna om måluppfyllelse samt
stödfrågorna kopplade till upprättande av en MKB användas (bilaga 2).
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Förord
Transporternas betydelse för samhället kan inte nog understrykas vare sig från
ett företagsekonomiskt eller nationalekonomiskt perspektiv. För
godstransporterna är det i första hand de ekonomiska effekterna som är av stor
betydelse även om politiska och sociala effekter också är viktiga för
samhället.
Godstransporterna ger varorna ett värde eftersom det är dessa som möjliggör
deras sammansättning och att de når ut till konsumenten. Teoretiskt brukar
man säga att de skapar tids- och platsnytta eftersom varan har ett högre värde
vid en viss plats vid en viss tid. Transporterna skapar också direkt och indirekt
arbetstillfällen på olika geografiska platser.
För att ”företaget” Sverige skall kunna upprätthålla en god konkurrenskraft
gentemot omvärlden och ha god sysselsättning och ekonomisk bärkraft i
samhället krävs det att insatsvarorna ”företaget” använder sig av är av god
kvalité. En av de strategiskt viktiga insatsvarorna är logistik. Insatsvaran
logistik har i sin tur insatsvaror och till dessa kan man räkna
godstransporterna och det infrastrukturnät och regelverk dessa beror av.
Emellertid är det inte bara positiva konsekvenser av godstransportrörelserna.
Till dessa hör klimatpåverkan, infrastrukturkostnaden, säkerhet och övriga
externa effekter.
Till största delen är godstransporterna, på gott och ont, beroende av och
hänvisade till samma infrastruktur som passagerartransporterna. Men kraven
de ställer och villkoren de verkar under skiljer sig till stor del mellan
transporttyperna.
Den nationella godssystemanalysen belyser hur trafikverken påbörjat den
gemensamma åtgärdsplanering inom området. Rapporten speglar
komplexiteten inom området som bl a består i tekniska möjligheter och
hinder, beteenden och internationella kopplingar. Vidare belyses viktiga
utmaningar för effektivare och mer klimatvänliga godstransporter. Rapporten
tar läsaren från en statistisk och verbal bakgrundsbeskrivning, via målbilder
och funktioner för godstransportsystemet till en åtgärdsbeskrivning.
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Trafikverkens vision för långväga
godstransporter
”TRANSPORTNÄRINGEN ÄR HÅLLBAR!”
I en vision om framtiden är Godstransporternas tillförlitlighet stor vilket lett
till att många ”risklager” är borta med lägre kostnader för näringslivet som
följd. Anledningen finns i tre samverkande områden, nämligen hos kunden, i
transportbranschen samt i samhället och infrastrukturen. Visionen har
uppnåtts genom förändringar i infrastrukturen, beteendet och logistiken.
Bland annat har förbättrad information bidragit. Tekniska landvinningar,
politiska beslut, logistiska förändringar samt ökad förståelse hos näringsliv
och slutkunder gör att miljön inte längre är en begränsande faktor för val av
transportslag.
Infrastrukturen
Flaskhalsar i infrastrukturen är ett minne blott. Det har uppnåtts genom god
planering, teknisk utveckling och inte minst en förändrad attityd hos
transportköparna och slutkunderna. På ett huvudvägnät för långväga gods
och ett strategiskt godsnät på järnväg som getts ökad bärighet och kapacitet
möjliggörs trafik med längre och tyngre vägfordon och godståg. Balansen
mellan krav på leveransvillkor, ekonomi och miljö är god. Väl fungerande
noder med bra infrastruktur finns inte bara i storstadsregionerna.
Koncentration och uppdelning i hamnarna har gett stora flöden med rationell
hantering av lastning och lossning. Terminalerna är en förutsättning för
effektiv godshantering och bidrar till industrins allt starkare internationella
konkurrenskraft. Den utbyggda infrastrukturen har skapat effektiva
transportsystem inom och mellan regionerna
Transportkunden
Köparens vardag har förenklats då man numera, på ett enkelt sätt, köper hela
resan, och även erbjuds kringtjänster. Godsets väg, oavsett vilka
transportmedel och mellanled som ingår i kedjan, bekymrar inte köparen, det
tar transportören eller dess ombud hand om. Köparen får ett kvitto på
transporten där hela kostnaden för dess externa effekter finns med. Kunden
följer godset väg i nutid och väljer själv hur hon vill få reda på eventuella
avvikelser. För köparen finns lätt tillgängliga tidtabeller, med all nödvändig
information om inlämningstider och priser. Alternativa lösningar och
eventuella externa effekter finns med och underlättar planeringen.
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Transportbranschen
Avregleringen och harmoniseringen av godstransportmarknaderna i Europa
har nu gett frukt. Antalet väl fungerande transportlösningar till kontinenten
har ökat kraftigt till följd av det ökade intresset för gröna
transportkorridorer. Konkurrensen mellan de olika transportörerna är stor
och sker på lika villkor både mellan transportslagen som mellan länderna.
Med förbättrad teknik, skydd och säkerhet längs vägen är godsskadorna
minimerade och ökad säkerhet vid olika typer av noder har minskat
stölderna. Transporttiderna har minskat genom snabbare övergångar mellan
olika transportslag och mindre ”glapp” i logistikkedjan. Ökad
standardisering har lagt grunden för ett bättre användande av intermodala
transportlösningar. Distributionstrafiken sker till allra största delen med
hjälp av fordon som har minimala utsläpp och säkerhetsrisker. Stadsnära
logistikcentrum, e-handelsdistribution och stadsplanering har gett en
framgångsrik koppling mellan produktionscentra och konsumtionspunkter.
De stora städerna har en god transportförsörjning av varor in och ut och kan
därmed fortsätta fungera som motorer i den positiva utveckling Sverige
befinner sig i!
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Sammanfattning
Ett väl fungerande näringsliv skapar förutsättningar för samhällsekonomisk tillväxt.
Effektiva godstransporter är en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv.
Godstransporternas övergripande funktion är att som del i den logistiska processen
bidra till skapandet av tids- och platsnytta. Med vilket transportmedel transporterna
sker är av underordnad betydelse om de grundläggande kvalitativa aspekterna
industrin ställer är uppfyllda. Investeringar på väg- respektive järnvägssidan snarare
kompletterar än konkurrerar med varandra. För att näringslivet skall kunna verka
under goda förhållanden är det viktigt att de ser infrastrukturen och infrastrukturhållarna som pålitliga partners. Näringslivet behöver stabila förutsättningar och
villkor för att vara effektiva och konkurrenskraftiga i sin verksamhet.
Fokus i rapporten är på de godsrelevanta stråken och noderna (brett definierat till
omlastningspunkter). Dessa är två av nycklarna till intermodalitet och effektivare
godstransporter med mindre omfattande negativa konsekvenser för samhället.
Noderna, som bl a kopplar samman kortväga och långväga transporter, är även
viktiga för att få den intramodala transportkedjan att fungera på ett bra sätt.
Transportslagen ska komplettera varandra för att på ett optimalt sätt stödja efterfrågat
transportbehov och uppfylla de transportpolitiska målen. En koncentration av
godsflödena till utpekade nät och noder med definierad funktion ger möjlighet till
stordriftsfördelar och därmed högre effektivitet och ökad samhällsnytta som följd.
Effektiva godstransporter är beroende av att infrastrukturen uppvisar vissa
funktionella egenskaper bl a avseende framkomlighet. I föreliggande rapport
rörande det infrastrukturella åtgärdsbehovet har funktionsbegreppet varit centralt.
Fokus har varit att arbeta utifrån fyrstegsprincipen.
Potentialen för godseffektiviseringsåtgärder som kan genomföras enligt
fyrstegsprincipens steg 1 respektive 2 är stor. Det bruttobehov som åtgärdspaketet
beskriver bidrar starkt till att effektivisera transporterna samtidigt som störningarna
reduceras. Behovet är på väg- och järnvägssidan är mycket omfattande i ekonomiska
termer. För vägtransportsystemet har ett mål varit att kanalisera godstransporterna till
ett utpekat vägnät kallat ett huvudvägnät för långväga transporter (HVN). Flertalet
godsmotiverade åtgärder har mycket stor nytta för persontransporterna. Från det
underliggande materialet har vi inte kunnat särskilja den unika godsnyttan. Därmed
har vi inte heller kunnat, eller avsett att, prioritera bland föreslagna åtgärder på ett
fullständigt sätt.
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1. Inledning
På uppdrag av regeringen har transportverken och länsstyrelser arbetat fram
underlag för kommande infrastrukturplanering. Ett första steg i
inriktningsarbetet redovisades den 27 juni 2007 och har under 2008
kompletterats med analyser på regional och nationell nivå.
Rapporten utgör delprojekt i det verksgemensamma projektet för att förbereda
och genomföra åtgärdsplaneringen. Projektet leds av en verksgemensam
styrgrupp med representanter från Banverket, Luftfartsstyrelsen,
Sjöfartsverket och Vägverket.
Nationell Godsanalys redovisas för regeringen senast den 30 september 2008.

1.1

SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR

Uppdraget från regeringen har varit att de fyra trafikverken ”ska komplettera
det inriktningsunderlag som redovisades till regeringen den 27 juni 2007 med
en gemensam nationell systemanalys av godsstråk. Analysen skall bland
annat belysa vilka infrastrukturåtgärder som krävs för att effektivisera
godstransporterna.” Vidare skriver man att det i analyserna ”ska anges hur
man anser att transportsystemet svarar mot samtliga transportpolitiska mål
och vad som krävs för att förbättra måluppfyllelsen.” Rapporten skall utgöra
underlag till åtgärdsplaneringen för perioden 2010-2020.
Denna rapport, Nationell Godsanalys, skall utgöra en
transportslagsövergripande analys av godstransportsystemet utifrån brister,
mål, funktioner och åtgärdsbehov. Utgångspunkten för analysen är att
trafikslagen ska komplettera varandra för att på ett optimalt sätt stödja
efterfrågat transportbehov och uppfylla de transportpolitiska målen.
Avgränsningar
Rapporten är avgränsad till att i huvudsak behandla långväga godstransporter.
Där kortväga godstransporter ingår som en naturlig förutsättningsskapande
del för långväga transporter diskuteras dessa emellertid kortfattat i rapporten.
Exempel på denna typ av kortväga transporter är till exempel
terminalanslutningar. Det skall emellertid betonas att rapporten inte behandlar
godsdistribution i urbana områden. En komplettering i detta avseende torde
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vara nyttig eftersom transportkedjorna allt som oftast har sin start- och/eller
slutpunkt i denna typ av områden. Terminalernas geografiska placering kan t
ex tänkas få konsekvenser för hur transportlösningen ser ut inte bara i staden
utan också till terminalen. Vid 2006 års utvärdering av vitpappret “European
Transport Policy for 2010: Time to decide” framhöll man bland annat den
nyckelroll logistik och transportföreteelser i städer har (se Europeiska
Kommissionen, 2008).
Lätta transporter (lastbilar med en totalvikt understigande 3,5 ton) berörs inte
heller i någon större utsträckning i rapporten. Dessa skulle kunna utgöra en
komplementär resurs till de tyngre transporterna men även konkurrera om
samma uppdrag. Anledningen till avgränsningen är i huvudsak problematiken
kring mätning av denna typ av transporter.
Rapporten behandlar enbart sjö-, luft-, väg- och tågtransporter. Pipelines
behandlas således inte även om dessa internationellt ofta betraktas som ett
femte transportmedel.
Inom ramen för rapporten har frågan om rimliga tekniksprång som kan
komma att förändra förutsättningarna för godstransporterna under perioden
2010-2020 inte kunnat behandlas. Den typ av språng som kan vara aktuella
kan t ex röra typen av drivmedel man kan använda och hur man kan nyttja
rörelseenergin i t ex hybridmotorer. Emellertid kan man även finna språng på
andra områden såsom regel- och beteendeförändringar. Sannolikt har de
senare typerna av förändringar större potential att förändra godstransporterna
under perioden eftersom tidsperioden bedöms vara för begränsad för att några
dramatiska tekniska förändringar skall hinna komma marknaden till del.
Arbetssätt
Rapporten är strukturerad efter en gemensam metod för de nationella
systemanalyserna. Grundidén är att anamma ett transportslagsövergripande
systemperspektiv och att analysera funktioner och åtgärdsbehov i enlighet
med fyrstegsprincipen.
Utifrån mål identifieras önskvärda funktioner för godstransportsystemet varpå
förslag på strategier och åtgärder ges. Rapporten börjar därför med en
transportövergripande inledning, där statistik och trender för de olika
transportslagen presenteras samt tänkbara scenarios för framtida utveckling.
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Efter detta följer en redogörelse för de mål som styr framtida
transportplanering. Denna del utgår från de nationella målen, miljömålen samt
aktuell transportpolitik inom EU. Det är utifrån målbilden som funktioner
sedan identifieras - hur ska godstransportsystemet fungera? Utifrån
fyrstegsprincipen formuleras sedan strategier och åtgärder för att nå uppsatta
mål.
Godstransportsystemets funktion ligger i fokus för rapporten vilket möjliggör
övergripande åtgärdsförslag och paketering av åtgärdsförslag. Den diskussion
som förs i rapporten är på en aggregerad nivå. Detta innebär att diskussionen
till stor del förs utifrån ett funktionsperspektiv som behandlar framkomlighet,
tillförlitlighet och tillgänglighet som primära variabler.
I de avsnitt vägtransporter diskuteras utgår analysen i huvudsak från det
vägnät som benämns ”Huvudvägnät för långväga gods” (HVN). För
närvarande pågår inom Vägverket ett utredningsarbete kring möjliga effekter
och konsekvenser av ett utpekande av HVN. Detta nät används i rapporten
även om det kan innehålla vissa brister.
Då det inte har funnits möjlighet att utgå från en prognos över framtida
efterfrågan på godstransporter utgår trafikverken i denna rapport istället från
utbudssidan med de förutsättningsskapande uppgifter som verken ansvarar
för. En matchning av detta utbudsperspektiv har i ett sent skede gjorts mot de
EET 1 -baserade prognoser över godstransportefterfrågan som tagits fram inom
ramen för åtgärdsplaneringen.

1.2

UTGÅNGSPUNKTER OCH CENTRALA BEGREPP

Trafikverken utgår från det övergripande transportpolitiska målet om en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. I första hand har området
samhällsekonomi och hållbarhet utifrån klimatperspektivet utgjort grunden för
arbetet med den nationella godsanalysen. Målet är ett marknadsstyrt
transportsystem varför näringslivets behov styr de utbudsförändringar som
berörs i rapporten. Synpunkter har under arbetets gång inhämtats från
representanter från näringslivet 2 . Trafikverken utgår från att statens roll i
1

EET står för Effektiva Energi- och Transportsystem.
Näringslivets Transportråd - för transportköpare; Sveriges Transportindustriförbund, TransportGruppen;
Sveriges Åkeriföretag (via Näringslivets transportråd) och Sveriges Hamnar, TransportGruppen (via
Näringslivets transportråd)
2
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sammanhanget är förutsättningsskapande och har ett särskilt ansvar i att verka
på en internationell arena och agera för att de svenska företagens
konkurrenskraft vidmakthålls eller förstärks.
Nedan beskrivs några begrepp som är av stor vikt för förståelse av rapporten.
Listan avser att beskriva hur respektive begrepp använts i rapporten.
•

Funktion: Med funktion avses i denna rapport en egenskap som
infrastrukturen har vilken har bäring på framkomlighetsdimensionerna
(såsom tidsåtgång, komfort, kvalité etc.)

•

Intermodal transport: en transportkedja som innefattar flera olika
transportmedel

•

Intramodala transporter: en transportkedja som innefattar ett och
samma transportslag.

•

Klimat- och energieffektiva transporter: Transporter som avväger
nyttan i effektivitetstermer mot kostnaden i termer av
energianvändning och klimatpåverkan. Detta perspektiv innebär en
tydlig flervariabelsoptimering med utgångspunkt i näringslivets behov
av transporter som är effektiva i tid, rum och givet sin kostnad men
också utifrån perspektivet att transportens negativa
klimatkonsekvenser skall vara så låga som möjligt.

•

Långväga Transport: En fjärrtransport över 100 km. Gränsen är satt
rent praktiskt utifrån vad som kan tas fram ur tillgänglig statistik. I
rapporten betonas möjligheter till intermodala transporter och
transportkedjor. Byte av transportslag (även byte inom ett
transportslag) är praktiskt och ekonomiskt sett svårare ju kortare
transporten är.

•

Sammodalitet: En effektiv användning av transportmedel som
fungerar enskilt eller i kedja för att nå ett optimalt och hållbart
resursutnyttjande.
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2 Bakgrund
2.1

GODSTRANSPORTERNAS ROLL

En grundförutsättning för handelns och industrins tillväxt är välutvecklade,
kostnadseffektiva logistik- och godstransportsystem. Infrastrukturen spelar en
viktig roll i detta sammanhang. Då mer än halva den svenska
industriproduktionen exporteras och komponentinköpen i ökad grad sker
internationellt är import- och exportaspekterna speciellt viktiga. Idag ökar
antalet logistikaktiviteter parallellt med att godstransportsystemet blir allt mer
komplext. Över tiden har det genomsnittliga godsets karaktär förändrats och
numera transporteras i högre grad lättare gods med högre varuvärde.
Konkurrensen blir allt hårdare vilket medför krav på effektivare transporter
genom kortare ledtider och mindre sändningar samtidigt som
kostnadseffektivitet eftersträvas genom skalfördelar och specialisering.
Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för näringslivets
konkurrenskraft såväl ur ett internationellt som regionalt och nationellt
perspektiv. Godstransporternas roll kan vara direkt avgörande för exempelvis
företagslokalisering till Sverige. Sveriges avståndshandikapp i jämförelse med
övriga Europa påverkar svenska exportföretag vilka i genomsnitt har 400-800
kilometer längre transportavstånd mellan tillverkningsplats och de stora
marknaderna än vad många andra europeiska mer centralt lokaliserade
konkurrenter har. Kostnaderna för transporter och logistik har stark påverkan
på företagens val av placeringsort. Detta har aktualiserats ytterligare under de
senaste årens allt intensivare miljödiskussioner och med ökande kostnader för
bränsle. I Dagens Industri den 8 september 2008 ”Ikea går från öst till väst”
framhåller Swedwood (Ikeas dotterbolag) att man producerar där
totalkostnaden förväntas bli lägst och inte där arbetskraften är billigast.
Produktionen har lagts närmre marknaden trots högre arbetskraftskostnader
med motiveringen att transport- och logistikkostnaden väger upp denna
nackdel. Givetvis kan man dock finna exempel på det omvända förhållandet
där man kan motivera en produktion mer fjärran från huvudmarknaden med
att transportkostnaden är liten i sammanhanget.
Många näringslivsaktörer vidtar åtgärder för att effektivisera sin logistik med
konsekvenser för transportmedelsval och nyttjande. Detta kan ske genom
ökad samlastning inom det egna företaget men det finns också gott om
exempel där man börjat samlasta med andra företag med målet att reducera
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utsläppen och minska de ekonomiska kostnader som transporterna för med
sig. Byte av transportmedel och ecodriving är andra områden som kan leda till
samma gynnsamma konsekvenser för företagen. I andra fall kan företagsmålet
om ökad effektivitet och minskade totalkostnader leda till transportförändringar som ökar utsläppen. Transporterna är en inputvara för industrin
och behandlas som en sådan av dem.
Godstransportens servicekomponenter såsom tillförlitlighet, tillgänglighet,
säkerhet och kvalitet är, tillsammans med priset för transporten, nyckelbegrepp för transportköparens val av transportmedel och operatör. En viktig
förutsättning för att nå en långsiktigt väl fungerande transportmarknad är lika
konkurrensförutsättningar såväl ur det internationella perspektivet som ur de
olika transportslagens perspektiv. Statsmakterna har möjligheter att påverka
en liten, men viktig, del av detta. Det kan till exempel ske genom regelverk,
infrastrukturella prioriteringar och avgifter.
Samtidigt som godstransporterna på ett direkt, såväl som ett indirekt sätt
bidrar till ökad samhällsnytta medför de även negativa konsekvenser. En av
de största utmaningarna för transportsektorn är idag att begränsa sektorns
utsläpp av växthusgaser. Detta förutsätter ett transporteffektivt samhälle samt
förändrad bränsleförbrukning. Transportsektorns användning av drivmedel
styrs i hög grad av den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Som ekonomiska styrmedel tillämpas främst energi- och koldoxidskatter, men även andra
styrmedel såsom ”gröna certifikat” utreds.
Logistik- och godstransportområdet innefattar en mängd aktörer, allt från dem
som köper och samordnar transport till dem som utför transporter med olika
medel. Samspel mellan dessa aktörer är avgörande för transportinfrastrukturens förbättring och/ eller förnyande. Aktörerna kan grovt delas in i ett
antal kategorier:
•

den offentliga sektorn som är involverad i planering, byggande och
underhåll av infrastrukturen.

•

den (oftast) privata sektorn som är involverad i det faktiska
förflyttandet av gods (såväl köpare som säljare) samt
fordonstillverkare.

•

terminaloperatörerna i dess olika ägandeformer.
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2.2

AKTUELLT INOM GODSSEKTORN

Utvecklingen mot ett mer globaliserat samhälle har lett till ökat fokus på
kostnadseffektivitet och ett bredare utbud av varor och tjänster. Såväl flöden
av information, fysiska produkter som monetära transaktioner har blivit mer
friktionsfria under de senaste decennierna. Vidare har många internationella
marknader genomgått förändringar som påverkat konkurrensläget.
Handelshindren har generellt minskat vilket ökat den internationella handeln
med effekter på godstransportströmmarna.
Utifrån ett transportköparpersektiv kan man se vissa förändringar under de
senaste decennierna. Från att ha efterfrågat enklare tjänster har många
transportköpare gått mot att ha mer avancerade krav på transportörerna. Detta
avspeglas inte minst i ökat fokus på transportkedjor, dörr-till-dörrtransporter
och framväxten av integratörer, tredjepartslogistiker etc.
Behovet av, och tillgången till, en tillförlitlig infrastruktur påverkas av en rad
trender, bland annat demografiska förändringar med en ökad andel äldre
personer i samhället, förändrad befolkningsstruktur med exempelvis ökad
urbanisering, förändrad syn på miljöfrågor, tekniska framsteg samt ökande
behov av underhåll och uppgradering av existerande infrastruktur. Till följd
av ökad miljömedvetenhet har exempelvis befraktarnas krav på mer
sofistikerade lösningar ökat, andra trender som går att skönja rör bland annat
utbudet och nyttjandet av informationsteknologi för effektivare logistiska
lösningar. Bland de övriga trender som går att skönja inom logistik- och
transportmarknaderna finner man även sammanslagningar, samarbeten, ökad
outsourcing samt nätverksbildande för ökad effektivitet vilket bidragit till
tillväxten av specialistföretag. 3
En logistisk trend som vuxit fram under en längre tid är ökad konsolidering av
godsflöden till färre stråk och noder. Detta har bidragit till ett ökat intresse för
terminaler, noder och logistiska center eller logistiskregioner. Logistiken har
härmed också uppmärksammats som ett konkurrensmedel av företag men på
senare år även av geografiska aggregat såsom stadsdelar, kommuner och
regioner. Företag har gått mot att arbeta med mer frekventa sändningar och
direktleveranser av mindre sändningsstorlek för att anpassa sin verksamhet
3

Se till exempel; OECD (2007), Wandel & Ruijgork (1993) samt Schary & Skott-Larsen (2001)
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mot ett ”just-in-time”-system. En hotbild för alla transportslag och något som
på många håll är aktuell redan idag, nationellt såväl som internationellt, är
bristen på kompetent arbetskraft. När dessa frågor diskuteras är det ofta
bristen på förare som står i fokus men den i samhället rådande
åldersfördelningen torde göra avtryck även inom angränsande logistiska
områden under den analyserade perioden.
Godsfrågorna har kommit högre upp på den internationella agendan under de
senaste åren och några av de viktigaste omvärldsförändringarna som påverkat
näringslivet och transportsektorn kan sammanfattas till:
•

Ökad containerisering och en trend mot mer volymgods (innebärande t
ex att lastbilarnas volym blir viktigare än vilken maxvikt de kan
transportera)

•

Ökad tillgång till allt viktigare ”nya” marknader dels inom det
utvidgade EU men också med kraftig tillväxt i till exempel Kina.

•

Starkare fokusering mot att nyttja stordriftsfördelar inom industrin och
globaliseringen av flera marknader

•

Ökad debatt om miljökonsekvenser och miljötänkande

•

Valutakursförändringar under de senaste åren, i synnerhet den
amerikanska dollarns kraftiga försvagning har påverkat
transportbehovet.

2.3 NULÄGE OCH TRENDER
I följande kapitel presenteras aktuella siffror och trender för de olika
transportslagen. Transportverkens skilda traditioner av hur aktiviteter inom
sektorn mäts har lett till att vissa mätproblem förekommit i
sammanställningen av statistiken. Ett annat problem med befintlig statistik är
att godsrörelser på vägsidan inte mäts baserat på ett viktmått utan beräknas
från trafikmätningar 4 och prognosmodellen STAN. I nästkommande stycken
berörs bland annat det totala transportarbetet vilket kan definieras som
produkten av mängden (mätt i ton) och sträckan som godset transporteras.
4

Den typ av mätningar det rör sig om är s.k. slangmätningar. I likhet med de flesta metoder har denna
sina nackdelar. Till dessa hör bl a problemet att metoden inte med säkerhet kan skilja på bussar och
lastbilar samt att syftet med transporten kan vara annat än godsförflyttning (t ex verkstadsbesök).
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Eftersom järnväg och sjöfart dominerar på längre avstånd, får dessa
transportslag en större andel av transportarbetet jämfört med deras andel av
gods mängden.
Samtliga transportslag har ökat i omfång under det senaste decenniet och till
följd av en långvarig internationell högkonjunktur ligger idag
godstransportarbetet på rekordhöga nivåer. Mätt i totala volymer
transporterades under 2006 cirka 555 miljoner ton gods i Sverige. Störst andel
transporterades med lastbil vilket särskilt dominerade transporter på korta
avstånd. På längre avstånd ökade järnvägens och sjöfartens andel. Det totala
transportarbetet uppgick till 98,7 miljarder tonkilometer samma år. 5 Enstaka
händelser kan givetvis ha stark påverkan på regionala eller nationella flöden.
Ett exempel på detta är stormen Gudrun som under 2005 bidrog till att öka
antalet transporter under 2005 och 2006.

5

I det totala transportarbetet inkluderas även kortväga lastbilstransporter under 10 mil.
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Figur 1
Transporterade godsvolymer 2006 6 . Bearbetning av Vägverket Konsult.

6

Vägflödena från slangmätningar är ersatta med flöden från STAN. Dessa har bearbetats av Vägverket
Konsult. Sjöfartsflödena har uppdaterats av ÅF Infrakonsult.
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Av ovanstående figur kan man konstatera att vissa stråk är av dominerande
betydelse för godstransporterna.
SIKA konstaterar i Rapport 2004:6 att de av Godstransportdelegationen
identifierade stråken är robusta och att endast smärre överflyttningar sker
inom och mellan stråken. Den samlade bilden är att stråken är stabila men
samtidigt poängterar man att ”olika underliggande utvecklingslinjer kan vara
mindre entydiga och även inrymma trendbrott av olika slag”.
Utvecklingen av godstrafiken var under 2007 fortsatt stark, preliminära siffror
visar på en ökning av det totala transportarbetet till över 103 miljarder
tonkilometer detta år. En av orsakerna till den fortsatt starka utvecklingen är
en ökad internationell efterfrågan som har gynnat svensk exportindustri,
speciellt inom basnäringarna. Efterfrågan har framförallt påverkats av
utvecklingen i Asien.

Järnväg
Sjöfart
Vägtrafik
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lastbilstrafik
<10 mil
Totalt
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19,2 19,2 19,1 20,1 19,5 19,2 20,2
33,3 32,3 32,1 33,3 33,1 33,1 34,3
36,8 36,5 37,2 38,1 36,2 36,5 37,0

20,9
35,2
37,7

21,7
38,4
39,3
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Figur 2
Godstransportarbetets utveckling 1997-2006 räknat i miljarder tonkilometer. Källa: SIKA 7

7

Sjöfart inkluderar inrikes trafik. Vägtrafik bygger på en uppräkning av Vägverkets slangmätningar vilka
inkluderar utländska fordon. Kortväga lastbil är beräknad på inrikes lastbilar över 3,5 ton. Uppräkningen
sker med en metod utvecklad av VTI som inkluderar en omräkning från trafik- till transportarbete.
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Ett generellt problem för godstransporter är de begränsningar i tillgänglighet
som i dagsläget gäller till och från olika noder. Hindren verkar hämmande för
transportköparnas möjligheter att använda intermodala transporter.
Järnväg
Godstransporter på järnväg har ökat kraftigt under 2000-talet och är nu mer
omfattande än någonsin tidigare. Transportarbetet låg under 2006 på 22,3
miljarder tonkilometer och ökade enligt preliminära siffror till 23,3 miljarder
tonkilometer år 2007. Den ovan nämnda ökningen av exporten inom
basnäringarna har varit en bidragande orsak, liksom effektivare och
konkurrenskraftigare operatörer.
En av järnvägens främsta fördelar är (liksom för sjöfarten) dess låga
energiförbrukning per transporterad tonkilometer. Fördelarna ökar också med
transportvolymerna och avståndet. Ett tåg lastar normalt 1600 ton vilket
motsvarar mer än 25 lastbilar. Då marginalkostnaden för en ytterligare
transporterad kilometer är låg ökar järnvägens fördelar med avståndet. Stora
volymer och långa avstånd är också fördelar för sjötransporter. Beroende på
bland annat destination och krav på leveranstid kan dock järnvägen vara ett
bättre alternativ för vissa transportköpare.
Trafikbelastningen på järnvägsnätet varierar kraftigt mellan olika delar av
landet. Eftersom persontrafiken också har haft en stark utveckling de senaste
åren, är det nu utrymmesbrist på spåren på ett antal sträckor. Högst är den i
anslutning till storstäderna och utmed samt mellan de dubbelspåriga
järnvägarna. Stora trafikvolymer finns också där den långväga nordsydliga
godstrafiken sammanfaller med regional persontrafik.
Trängseln leder till problem med försenade tåg och utgör ett hinder för att
utöka trafiken ytterligare. Åtgärder för att förbättra kapaciteten i
järnvägssystemet är nödvändiga för att den positiva utvecklingen av personoch godstrafiken skall fortskrida. Figuren nedan visar antalet gods- och
persontåg på enkelspårssträckor.
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Figur 3
Antal tåg och kapacitetsutnyttjande Källa: Banverket (2007).
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Längre enkelspårssträckor med stort trafikflöde är störningskänsliga och har
dålig återställningsförmåga. Hög trafikbelastning utmed längre sträckor har
bland annat Ostkustbanan och Stambanan norr om Gävle samt
Värmlandsbanan, Kil – Karlstad – Kristinehamn. Även sträckor som Gävle –
Storvik och Trollhättan – Göteborg har stora flöden på enkelspårssträckor.
De dominerande transportsystemen på järnväg är vagnslasttrafik, systemtåg
och kombitrafik. Idag finns 16 större kombiterminaler på 14 orter i Sverige.
Man kan notera ett starkt ökat intresse under de senaste åren från näringsliv
och kommuner för terminaler – detta intresse kan främst förklaras av
ekonomiska incitament men också av ett ökat intresse för de externa effekter
godstransporter medför. På senare år har containeriseringen av gods ökat
kraftigt, delvis till följd av en utveckling mot mer högförädlat gods. Sjöfart
har varit drivande i den utvecklingen och lastbilstrafiken har varit det
landtransportmedel som snabbast anpassat sig till de förändrade
förutsättningarna. Under det senaste decenniet har ett stort antal så kallade
järnvägsskyttlar som transporterar containrar direkt till hamn etablerats.
Kostnader, transporttider, punktlighet och säkerhet är exempel på viktiga
faktorer som måste förbättras om järnvägen ska öka sina volymer av
kombinerade transporter. I Banverkets Framtidsplan 2004-2015 har 1,1
miljarder kronor avsatts som delfinansiering för anslutningsspår till
kombiterminaler och industriområden. Ett hinder för utvecklingen av
kombiterminaler är emellertid att ansvarsfördelningen för dessa är oklar.
Väg
Lastbilen är det dominerande transportmedlet för godstransporter. Enligt
SIKA översteg det godstransportarbete som utfördes med lastbil motsvarande
för järnvägen omkring 1970 och för sjöfarten omkring 1995 8 .
En av lastbilens främsta fördelar är dess flexibilitet. Med lastbil möjliggörs
dörr-till-dörr lösningar utan tids- och kostnadskrävande omlastningar. Det är
också lätt att öka antalet transporter för den kund önskar så. En nackdel ur
detta perspektiv är emellertid att kapacitetsökningar är personal- och
kostnadskrävande. I detta avseende är kapaciteten jämfört med järnväg och
8

Källa: Jan Östlund, Presentation för trafikutskottet (juni 2008) se också www.sikainstitute.se/.../Hur%20många%20är%20egentligen%20nummer%20ett%20i%20godstransporter.pdf den
19 augusti 2008.
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sjöfart begränsad. Den totala kostnaden brukar emellertid framhållas som en
av lastbilens fördelar.
En stor nackdel med lastbilar är dess miljö- och klimatpåverkan. Emellertid
finns det olika metoder för att mildra de negativa konsekvenserna, exempel på
detta är ökad fyllnadsgrad, ruttoptimering samt eco-driving. Andra nackdelar
med lastbilstransporter är säkerhet och trängsel. När tunga lastbilar är
inblandade i trafikolyckor får dessa till följd av fordonets last, storlek och
tyngd, allvarliga konsekvenser. Sett ur ett trängselperspektiv är det en nackdel
att dela vägutrymmet med personbilar. Generellt, och framför allt ur ett
internationellt perspektiv, är trängselproblematiken liten i Sverige. I närheten
av våra största städer och vissa strategiskt viktiga platser och noder (inklusive
kombiterminaler och hamnar) upplever man emellertid trängselproblem under
vissa av dygnets timmar.
Trots att den totalt transporterade godsmängden (i ton räknat) med lastbil
trendmässigt sjunker, stiger det transportarbete lastbilarna utför. Detta beror
dels på ökade transportavstånd, dels på förändrad genomsnittsvikt per
sändning och dels på ett ökat antal transporter. En orsak till utvecklingen
återfinns i industrins ökade nyttjande av stordrifts- och skalfördelar samt
sammanslagning av tillverkande industrier. Tyngre lastbilar, med en totalvikt
över 26 ton, har ökat kraftigt det senaste decenniet. Trenden har varit den
motsatta för bilar i det näst tyngsta segmentet som minskat något över tiden.
Förändringarna av antalet fordon i de två kategorierna av mindre tunga fordon
(förväxlas ej med lätta lastbilar under 3,5 ton) har varit måttliga.
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Figur 4
Svenska lastbilar i inrikes trafik. Källa: SIKA (2006)

Enligt EU- normer får lastbilar vara max 18,75 meter och väga maximalt 40
ton. Sverige och Finland har emellertid undantagstillstånd från denna regel
och tillåts trafikera vägarna med fordon om 25.25 meter och med en maximal
vikt om 60 ton. Enligt VTI (2008) har undantaget varit framgångsrikt i det
avseende att mellan 62 och 71 procent av de tyngre fordonen i dagsläget
tillhör denna kategori. Enligt VTI skulle ett användande av den EUnormerade lastbilen innebära en samhällsekonomisk förlust som näringslivet
primärt skulle få betala merparten av. En naturlig följd av nyttjandet av dessa
större fordon är att lastbilen blir mer konkurrenskraftig över längre avstånd.
Emellertid är det svårt att dra slutsatser om hur detta påverkar andra
transportmedel.
Även om rapporten inte specifikt behandlar segmentet lätta lastbilar så finns
det anledning att nämna dem då den tjänst de utför kan vara en förutsättning
för godstransporter. Antalet lätta lastbilar är mycket stort, det finns långt fler
lätta lastbilar än tunga och de lätta lastbilarna kör totalt sett fler kilometer per
år än de tyngre. Enligt SIKA (2004) är det godstransportarbete de utför
emellertid begränsat, kunskapen om flödena med lätta lastbilar är mindre
omfattade än den om tunga transporter då de lättare fordonen inte kan mätas
på samma sätt samt att dessa transporter inte alltid utförs av professionella
aktörer.
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Sjöfart
Sveriges geografiska läge samt det stora beroendet av utrikeshandel ger
sjöfarten en stark roll i det svenska transportsystemet. Sverige har ett 50-tal
allmänna hamnar och ett antal lastplatser direkt knutna till industrin. Nio av
de tio största hamnarna har järnvägsanslutning.
Den internationella efterfrågan på sjötransporter har under de senaste åren
vuxit snabbare än någonsin tidigare. Utvecklingen är ett resultat av en kraftig
ökning av handeln mellan Asien, USA och övriga Europa. Den växande
transittrafiken tillsammans med godsflöden till och från Sverige ger en
förutsättning för fortsatt utbyggnad av terminal-, lagrings- och andra
logistikfunktioner. Detta gäller i hög grad i hamnarna, där flera stora och
utvecklingsbara kombiterminaler redan finns lokaliserade.
Under 2007 omsatte de svenska hamnarna cirka 173 miljoner ton
avgiftspliktigt gods vilket innebär en ökning med knappt 3 procent jämfört
från föregående år. Under den senaste femårsperioden har färjornas
godsvolymer ökat med nästan 30 procent, räknat i antal ton, att jämföra med
lastfartygens ökning med knappt 9 procent. Av den totala avgiftspliktiga
godsvolymen uppgår andelen inrikes gods till nästan 7 procent. Exportgodsets
andel uppgår nu till cirka 48 procent.
Antalet anlöp har under 2007 ökat för alla sjötrafikområden utom två. I de
flesta fall är förändringarna marginella. Den största minskningen återfinns på
Stockholm-Mälaren där antalet anlöp minskat med sex procent. Den största
ökningen noterar Västkusten där anlöpen ökat med nästan 12 procent. I båda
fallen är det främst antalet anlöp med passagerarfartyg som förändrats.
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De 15 största svenska hamnarna. Hanterade kiloton 2007.
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Figur 5
Hanterade godsvolymer i de 15 största svenska hamnarna (notera alltså att Narvik inte ingår –
där skeppades ca 18 000 kton) under 2007. Källa: SIKA (www.sika-institute.se) den 3
september 2008.

Sveriges fyra största handelspartner är enligt uppgift från SCB (www.scb.se
den 8 september 2008) Tyskland, Norge, Danmark och Storbritannien. EUs
dominans i denna statistik är stor men man kan notera att USA är Sveriges
femte största partner beträffande export och Kina den tolfte största avseende
importen. Dock skall det noteras att det finns en del betydande möjliga
felkällor i materialet. SCB skriver angående statistiken att ”I statistiken om
Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland.
Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med
avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor.” Detta
medför att uppgiften om import från EU-länderna i många fall överskattas”
Av figuren ovan framgår Göteborgs hamns absoluta särställning. Göteborgs
hamn är av nationellt, men även av nordiskt, särintresse mycket till följd av att
man har möjlighet till oceangående trafik.
Hamnarna har en central roll i många transportkedjor. Den absoluta
majoriteten av godset som går på export eller import hanteras i en eller flera
av våra svenska hamnar. I många av de moderna hamnarna sammanstrålar

29(82)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

väg, järnväg och sjöfart. Hamnen, dess interna effektivitet, men också
effektiviteten i de anslutningar som finns till den är avgörande för
transportkedjans totala effektivitet och inte minst för att möjliggöra en
effektiv sjötransport. Transportgruppen skriver, med hänvisning till siffror
från 2004, angående hamnarnas roll för utrikeshandeln att verkstadsvaror står
för ungefär hälften av värdet av svensk export och import. Övrig
utrikeshandel fördelas relativt jämnt över skogsvaror, kemivaror,
mineralvaror, energivaror och övriga varor.
Godshanteringen i hamnarna och kraven detta ställer på infrastrukturen för
anslutande landtransporter och sjöfartens egna möjligheter till
spridning/inhämtning av gods varierar. Hanterad godsmängd är ett mått som
kan användas för att belysa vikten av god infrastruktur men det är ett trubbigt
sådant. Anledningen är att de hanterade godstyperna varierar stort mellan
hamnarna. Den hanterade godsmängden i hamnarna kan därför ses som en
indikator för var de tunga flödena finns (oftast i slutet eller början av de
nationella stråken). Runt dessa hamnar är det viktigt att landinfrastrukturen
fungerar på ett tillfredsställande sätt. Sjöfarten har således stor betydelse inte
bara för de internationella transporterna utan även för de nationella och hur
behovet av godstransportlösningar skall kunna uppfyllas.
Sjöfarten är under ständig utveckling. En tydlig trend inom sjöfarten har varit
att man verkat för att ta till vara de stordriftsfördelar som är tydliga för
sjöfarten. Alfred Marshall beskrev dessa redan 1920 genom att konstatera
att:” A ship's carrying power varies as the cube of her dimensions, while the
resistance offered by the water increases only a little faster than the square of
her dimensions; so that a large ship requires less coal in proportion to its
tonnage than a small one. It also requires less labour, especially that of
navigation…” vidare star det att “… the small ship has no chance of
competing with the large ship between ports which large ships can easily
enter, and between which the traffic is sufficient to enable them to fill up
quickly” Framför allt gäller stordriftsfördelarna trafik som sker över långa
avstånd och i princip oavsett typ (såsom containerfartyg eller bulkfartyg).
Begränsande faktorer för fartygens storlek har bl a varit den infrastruktur som
hamnar och kanaler utgör. För att man skall kunna fortsätta att ta tillvara
stordriftsfördelar och få en än effektivare sjöfart såväl sett ur ett globalt,
europeiskt som nationellt perspektiv kan det komma att krävas strategiska
satsningar på en väl fungerande hamn- och farledsinfrastruktur. Detta medför
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att satsningar behöver ske på landtransportsidan för att effektivisera och
säkerställa leveranser till och från hamnar men också för att t ex bredda och
fördjupa farlederna till hamnarna. I hamnarna i sig finns det också betydande
stordriftsfördelar vilket är en anledning till att många hamnar ser betydande
expansion framför sig. Exempelvis nämner Göteborgs hamn att man vill
hantera dubbelt så mycket gods om åtta år som man gör idag (2008). Med
farleder som inte utgör en fysisk begränsning för trafiken finns möjligheten
till effektiv konkurrens mellan hamnar och rederier såväl ur ett modalt som
intermodalt perspektiv. Denna typ av satsningar på sjöfartens infrastruktur
kan vara lämpligt för någon form av samverkansfinansiering (OPS). Förutom
de satsningar som sker mot större fartyg sker givetvis också förändringar
beträffande destinationer. Nyligen har t ex en regelbunden godstrafiklinje
startat från Sankt Petersburg via Göteborgs hamn och vidare mot kontinenten.
Teoretiskt sett finns det goda möjligheter för sjöfarten att ta hand om
betydande godsflöden från de landburna transporterna. Emellertid är det
praktiska problem att göra så vilket bl a har med godskundernas värderingar
och infrastrukturella möjligheter att göra. Med goda infrastrukturella
förutsättningar kan dock attityder och beteenden påverkas.

Godsslag (över kaj) jan - mars 2008. Ton.

Godsslag (över kaj) jan - mars 2008. Ton.
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Figur 6
Godsslag hanterad i hamn. Aggregerad t.v. och detaljerad t.h. Källa: Sveriges Hamnar.

31(82)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Observera! De uppgifter som presenteras i figurerna ovan skall tolkas
varsamt. Anledningen är att den bara redovisar gods som går över kaj. Många
hamnar har betydligt större godsomsättning om man innefattar gods som går
landvägen till/från hamnen. Olika godstyper i ovanstående pajdiagram skulle
påverkas i olika grad om de även innefattade detta gods.
För att svenskt näringsliv skall kunna stå starka i den internationella
konkurrensen har sjöfartens funktion och effektivitet i transportkedjan en
särställning. Infrastrukturen på våra vattenvägar kommer med nödvändighet
att behöva byggas ut för att hamnarna skall stå sig i den internationella och
nationella konkurrensen (intermodalt och intramodalt). Hur denna typ av
investeringar skall komma till stånd och var dessa skall ske för att bidra till ett
så effektivt utnyttjande av resurserna som möjligt har inte prioriterats i detta
arbete. Eftersom farledsinvesteringar ofta är mycket omfattande kan statligt
stöd vara nödvändigt.
Eco-driving är ett område som diskuteras flitigt inom person- och
godstransporter på väg. Emellertid har eco-driving dessutom nått sjöfarten. I
Dagens Industri (31/7 2008) beskrivs hur rederier sparar pengar och minskar
miljöpåverkan genom att dra ner farten på grunt vatten.
Luftfart
Under de senaste trettio åren har det skett en tredubbling av de fraktvolymer
som hanteras på svenska flygplatser, vilket motsvarar en ökning med 4,5
procent per år. Flygfrakten beräknas över tid öka fortare än den
personbefordrade, såväl i Sverige som internationellt. Under första halvåret
2008 har emellertid en vikande internationell konjunktur medfört att
fraktvolymerna i Sverige och Europa minskat något i jämförelse med samma
period föregående år. Den övervägande delen av den svenska flygfrakten
hanteras på Arlanda, Landvetter och Malmö Airport.
Mellan 1997 och 2007 ökade den globala flygfrakten med 55,3 procent. Förra
året uppgick frakten till 41 miljoner ton enligt statistik från ICAO.
Huvuddelen, omkring 24,6 miljoner ton utgjordes av internationell frakt.
Resterande utgjordes av inrikesfrakt, där USA har den största marknaden.
Liksom för passagerarflyget minskade fraktflyget i början av 2000- talet. År
2001 sjönk flygfrakten globalt med 5,9 procent som ett resultat av nedgången
i världsekonomin (se figur 7).
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Fig. 7.
Utveckling av den internationella flygfrakten mellan 1970-2007.
Källa: Luftfartsstyrelsen.

Fraktflyget är i jämförelse med passagerarflyget mer känsligt för ekonomiska
förändringar och helt avhängigt handelns utveckling. I figur 8 illustreras
relationen mellan BNP och handelns utveckling i förhållande till fraktflygets
utveckling från 1993 till 2007. WTO (World Trade Organization) uppskattar
att den globala handeln kommer att uppvisa en årlig tillväxt med omkring 7
procent under en längre period, något som kommer att följas av en tillväxt för
fraktflyget.
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Fig. 8
Utvecklingen av fraktflyget från 1993 till 2007 i relation till BNP och handels utveckling.
Källa: EU:s årsredovisning för flyg 2007.

I motsats till passagerarflyget är fraktflyget koncentrerat till ett fåtal flöden
mellan tre olika regioner: Nordamerika − Asien, Europa − Asien samt
Nordamerika − Europa. Många bedömare anser att Asien (i synnerhet Kinas
inrikesmarknad) kommer att vara den dominerande fraktmarknaden fram till
2025. Redan nu intar Asien en viktig roll för flygfrakt. Bland de 20 största
flygplatserna för frakt återfinns nio i Asien, sju i USA och fyra i Europa, se
tabell 1.
Varuproduktionen i Kina och övriga Asien har tagit rejäl fart under det sista
decenniet och exporten till bl.a. Europa har vuxit kraftigt. Det finns därför en
stor efterfrågan på flygfrakt från framför allt Kina till Europa. Eftersom
exporten från Europa inte kan mätas med den från Kina (viktrelationen är
1:3,4), blir konsekvensen en överkapacitet i transporter från Europa. De goda
förutsättningarna för flygfraktexpansion i Sverige anses bero på att den
svenska marknaden kan utnyttjas för att minska dessa problem med obalans i
de globala fraktflödena. Genom att göra en mellanlandning i Sverige och ta
upp svenskt exportgods till Asien kan beläggningsgraden öka och ekonomin
för operatörerna förbättras.
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Olika typer av flygfrakt
Flygfrakt kan transporteras på olika sätt. Ett alternativ är i flygplan enbart
avsedda för godstransporter (freighters). Freighters erbjuder flygfrakt med
reguljära avgångar. Dess specialitet är transporter av gods med särskilda krav,
exempelvis vad gäller storlek och ömtålighet. Ett annat är i
passagerarflygplanens buk (pax-belly). Kapaciteten vid pax-belly är
begränsad men transportlösningen erbjuder frekventa avgångar till åtskilliga
destinationer med reguljär- och charterflyg. Flygfrakt kan också transportas i
lastbil till eller från ett nav för vidare befordran med flyg (trucking). För
Sveriges del innebär det att godset fraktas med lastbil till flygplatser utanför
Sverige, vanligen till Köpenhamn, Bryssel, Frankfurt eller Amsterdam, för att
därifrån fraktas vidare med flyg till slutdestinationen. Förekomsten av
trucking förklaras av att det ofta är ekonomiskt fördelaktigt att frakta godset
till en större flygplats för att där samordna transporten med andra transporter
som har samma slutmål.
Flygfrakt används för transporter där snabbhet är vitalt och för transport av
gods av högt värde. Flygfraktens starka sida ligger också i geografisk
räckvidd, flexibilitet, låg stöld- och transportskaderisk samt hög
leveranssäkerhet. Exempel på gods som ofta transporteras med flyg är
maskinkomponenter (t.ex. reservdelar), elektronik, läkemedel och varor som
har stort nyhetsvärde, såsom tidningar och konfektion. Flygfrakt har också
avgörande betydelse för transport av transplantationsorgan och levande djur.
Vikt- och volymmässigt är flygfrakten försumbar i jämförelse med frakt
utförd av andra trafikslag. Sett till värdet överstiger den emellertid det som
transporteras med järnväg. I Sverige står flygfrakten för omkring 20 procent
av landets exportvärde. Flygfrakten är huvudsakligen internationell till sin
karaktär och en mycket liten andel går inom Sverige. Under 2007 uppgick
frakten på de svenska flygplatserna totalt till 214 100 ton. Utrikesfrakten stod
för den största delen med 209 700 ton, en ökning med 14 procent jämfört med
föregående år. Arlanda stod för nästan hälften, 100 897 ton. I ett nordiskt
perspektiv är Arlanda tredje största fraktflygplats efter Kastrup (395 506 ton)
och Helsingfors (136 513 ton).
Trängsel och nattrestriktioner vid de stora europeiska naven har medfört att
fraktbolagen alltmer börjat söka sig till alternativa fraktflygplatser. På senare
år har flera asiatiska fraktbolag etablerat verksamhet på Arlanda. De
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förbättrade fraktmöjligheterna mellan Sverige och Asien gör också att frakt
som tidigare skulle ha truckats till Centraleuropa nu flygs direkt från Arlanda.

2.4 UTSLÄPP, MILJÖKONSEKVENSER OCH
ENERGIANVÄNDNING
Klimatpåverkande utsläpp av koldioxid från transportsektorn, exklusive
utrikes sjöfart och luftfart var ca 20 miljoner ton år 2006 9 . Det är en tredjedel
av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Utsläppen av CO2 från godstrafik var
enligt trafikverkens beräkningar ca 4 miljoner ton år 2007. Godstransporter
står således för ungefär 20 % av transportsektorns koldioxidutsläpp.
Sveriges utsläpp av klimatgaser har beräknats till ca 60 miljoner ton år 1990.
De totala utsläppsnivåerna inom Sverige har inte ökat markant sedan dess,
däremot har de omfördelats. Transportsektorn är den enda sektor som
kontinuerligt ökat sina utsläpp. Orsakerna till denna utveckling står att finna
inom flera områden. Bland dessa märks bristen på energieffektivisering och
ökade godsflöden.
Olika transporter ger upphov till olika utsläpp av koldioxid per tonkilometer
på grund av skillnader i typ av bränsle och verkningsgrad. Det finns dock
svårigheter att beräkna dessa utsläpp eftersom det kan finnas olika perspektiv
på hur man ska beakta systemgränser. Två tydliga exempel är användningen
av biodrivmedel och elektricitet. Den normala hanteringen av biodrivmedel är
att man inte tillskriver den några koldioxidutsläpp vid användningen eftersom
det förutsätts att koldioxiden tas upp igen av ekosystemen. Det innebär att
utsläppen av koldioxid vid tillverkning av drivmedlet inte beaktas i statistiken.
På samma sätt finns det olika sätt att beakta elektricitetens klimatpåverkan.
Vissa företag och organisationer, inklusive Banverket, köper så kallad grön el.
Man kan då antingen betrakta utsläppen av klimatgaser som försumbara,
eftersom den gröna elen inte kommer från fossilbaserad tillverkning. Man kan
också hävda att om vi ökar användningen av grön el i Sverige så kommer, på
marginalen, effekten bli att Sverige exporterar mindre el till kontinenten som
därmed behöver köra kolkondenskraftverk för att ersätta förlusten av den
svenska elen. Samtidigt innebär ökade utsläpp från kolkondenskraftverk på
kontinenten att annan verksamhet måste dra ner sina utsläpp eftersom
9

Statistiska centralbyrån, SCB & Svenska MiljöEmissionsData (SMED) på uppdrag av Naturvårdsverket
och Länsstyrelserna i samverkan ansvarade för siffrorna. Miljömålsportalen (2008-03-17)
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elproduktionen ingår i systemet för handel med utsläppsrätter. Ett tredje
problem är att flygtransporter även släpper ut andra föroreningar än koldioxid
som har olika klimatpåverkande effekt beroende på vilken höjd utsläppen
sker.
På samma sätt kan frågan om energiåtgången leda till avgränsningsproblem.
Energieffektivitetsutredningen föreslår i sitt delbetänkande SOU 2008:25 att
viktningsfaktorer ska användas för att omvandla slutanvänd energi till
primärenergi, det vill säga att man ska lägga till den energimängd som åtgått
för produktion och distribution. De faktorer som de valt framgår nedan.
Viktningsfaktor för Viktningsfaktor för
marginal
Energislag/bränsle genomsnitt
El
1,5
2,5
Fjärrvärme
Fjärrkyla
Oljeprodukter
Fasta biobränslen

0,9
0,4
1,2
1,2

1
0,4
1,2
1,2

Fig 9
Sammanställning av utredningens viktningsfaktorer för el, fjärrvärme, fjärrkyla, oljeprodukter
samt biobränsle

Valet av dessa faktorer har ifrågasatts av Energimyndigheten.
Oaktat detta är energiförbrukningen ett viktigt mått eftersom tillgången till
användbar energi kommer att vara begränsande. Om man exkluderar en
diskussion om primärenergi och fokuserar på slutanvändningen av energi blir
resultatet som tabellen nedan.
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Energiåtgång
(kWh/tonkm)

2007

Godståg

0,04

Sjöfart utrikes

0,07

0,07

Sjöfart inrikes

0,04

0,04

Kortväga lastbil

0,55

0,52

Långväga lastbil

0,19

0,18

Flyg

5,94

2020

Fig 10
Energiåtgång för transportmedlen. Förutom energiåtgång till fordon krävs energi i anläggning
och terminalverksamhet, som inte är inräknat i siffrorna. Underlag: Trafikverken

Det är uppenbart från denna tabell att sjöfarten och järnvägen är
energieffektiva transportmedel, även om man tar hänsyn till
primärenergifaktorerna. Samtidigt är det viktigt att framhålla att
transportsätten bara i undantagsfall är att betrakta som perfekta substitut. Den
nytta transporten ger upphov till för transportköparen och slutkunden skall
vägas mot förorsakat utsläpp och kostnadsansvar.

2.5 PROGNOS
EET-strategin (Naturvårdsverket, Banverket et al. 2007) som framlagts
gemensamt av Banverket, Energimyndigheten, Luftfartsstyrelsen,
Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Vägverket innehåller bland annat en rad
förslag på åtgärder i avsikt att begränsa transportsektorns miljöpåverkan. I den
prognos som tagits fram och som ska utgöra underlag till de
samhällsekonomiska kalkyler som görs ingår några nya avgifter som ett led i
denna styrning, och som också har bäring på godstransporterna. De viktigaste
åtgärderna är:
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•

Bensin- och dieselskatten höjs med 75 öre per liter (exkl. moms) och
därefter räknas skatten på bränslet upp årligen till 2020 med den totala
BNP-utvecklingen (ej BNP/capita).

•

Kilometerskatt för lastbilar införs differentierad på tätort respektive
landsbygd enligt SIKA Rapport 2007:5. Genomsnittlig
marginalkostnad per fkm är 1,08 kr i landsbygd och 2,85 kr i tätort.

•

Fordonsskatt: Dagens CO2-komponent är 15 kr/g för fossila bränslen
och 10 kr/g för alternativa. CO2-komponenten höjs till 25 kr/g CO2
och (10/15)*25 kr/g CO2 för alternativa bränslen, komponenten tas ut
för utsläpp över 120 gram CO2/km. Dieselbeskattningen görs
jämförbar med bensinbeskattningen år 2010, dvs skatten per CO2enhet blir densamma. Samtidigt tas den särskilda ”straff”-faktorn för
diesel bort i fordonsskatten.

Effekterna av dessa åtgärder avspeglar sig i prognosen i form av en ökad
efterfrågan på järnvägs- och sjötransporter på ”bekostnad” av lastbil.
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Fig 11
Förändrade godstransportflöden för järnväg till år 2020. Källa Banverket och Vägverket Konsult. Röda streck –
ökning; gröna - minskning.

Studerar man bara de förändringar som sker i järnvägsnätet under perioden, så
följer de ganska väl de stråk där det sker utbyggnad av nya banor eller
kapacitetshöjande investeringar. Största förändringen rör Botniabanan, men
även stråken Väster om Vänern, Godsstråket genom Bergslagen och Södra
stambanan får stora godstrafikökningar. I Skåne sker en överflyttning av trafik
från Markarydsbanan till Västkustbanan.
Lastbilstrafiken ökar framför allt kraftigt kring de största städerna men man
kan också notera, av ovanstående och nedanstående figurer, att stråkens
stabilitet och attraktivitet kvarstår. Vissa vägar kommer att få minskad trafik
bl a till följd av att godstrafiken prioriterar att nyttja det bästa vägnätet.
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Fig 12
Förändrade godstransportflöden för väg till år 2020. Källa Banverket och Vägverket Konsult.
Röda streck – ökning; gröna - minskning.

Prognososäkerhet
Trafikprognoser med ett horisontår som ligger relativt långt fram i tiden, är
beroende av att ett antal ingående förutsättningar och antaganden om den
fortsatta utvecklingen på en rad områden. Det rör sig om ekonomins
utveckling, hur transportkostnader förändras för olika transportslag, vilken
nivå som satsningar på infrastruktur kommer att ligga på,
anläggningskostnaders utveckling, m.m. Om förutsättningarna visar sig bli
väsentligt annorlunda än vad som antagits i något avseende, kommer
naturligtvis inte transporterna att utvecklas enligt prognoserna i sin helhet. I
prognosers natur ligger att de är osäkra uppskattningar om en framtida
utveckling baserat på en rad antaganden.
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3 Mål
3.1 NATIONELLA TRANSPORTPOLITISKA MÅL
Utgångspunkten för planering av transportsystemet är det transportpolitiska
målet om samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Till
detta övergripande transportpolitiska mål tillkommer sex delmål om
tillgänglighet, regional utveckling, jämställdhet, transportkvalitet,
trafiksäkerhet och miljö.
Bland de etappmål som har formulerats har vissa stark bäring på denna
godstransporterna så som de behandlas i denna rapport. Dessa diskuteras
nedan.
Transportsystemet skall utformas så att medborgarnas och näringslivets
grundläggande transportbehov kan tillgodoses. Transportkvaliteten skall vara
hög, tillgängligheten inom regioner samt mellan regioner och omvärlden bör
successivt förbättras samtidigt som tillgängligheten inom storstadsområden
och mellan tätortsområden bör öka.
Tillgänglighetsmålet inbegriper även ambitionen att tillgängligheten till
målpunkter för varu- och servicetransporter i större tätorter skall öka liksom
tillgängligheten till knutpunkter för effektiv omlastning av gods mellan
transportslag. För att detta mål skall uppnås skall bland annat tillgängligheten
och kapaciteten i Banverkets järnvägsnät öka och nyttjas mer effektivt.
Sjöfarten skall kunna bedrivas säkert året runt på samtliga svenska hamnar av
betydelse; ingen hamn av betydelse ska vara otillgänglig på grund av is.
Likaså ska viktiga näringslivsvägar, inklusive broar, på det statliga vägnätet
ha full bärighet året runt. Viktiga näringslivsvägar i behov av rekonstruktion
(inklusive tillhörande broar och tunnlar) bör åtgärdas för ökad tillgänglighet.
Kvaliteten i det svenska transportsystemet bör, mätt i termer av tillförlitlighet,
trygghet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet samt tillgång till
information successivt förbättras. Sverige bör arbeta för att kunna jämföra
dessa kvalitetstermer med övriga EU-länders. Exempelvis ska prioriterade
sjöfartsfarleder, inklusive anslutande farvatten, vara sjömätta enligt den
internationella standarden IHO S-44 senast år 2014.

42(82)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen dödas eller
allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet.
Transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som
följer av detta. Antalet dödade och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor
inom alla transportslag bör, i enlighet med nollvisionen, fortlöpande minska.
Den ska även bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås. Målet är att utsläppen
av koldioxid från transporter i Sverige år 2010 bör ha stabiliserats på 1990 års
nivå, Kyotoavtalets basår. Energieffektiviteten för godstransporter och
persontransporter skall öka. Halter av kväveoxid och partiklar längs det
statliga vägnätet ska inte överskrida fastställda miljökvalitetsnomer.
Transportsystemets utformning och funktion ska samtidigt bidra till att uppnå
målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av
långa transportavstånd.
Pågående revidering av transportpolitiska mål
SIKA har fått i uppdrag att arbeta fram nya transportpolitiska mål. Dessa är
ännu inte antagna. I arbetet med de nya målen föreslås det övergripande
målet för transportpolitiken vara att utveckla tillgängligheten på ett
samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart sätt (prop 1997/98:56).
Tillgänglighet, definieras som möjligheten att överbygga geografiska avstånd
för att skapa närhet och kontaktmöjligheter, så behoven hos medborgare,
näringsliv och offentliga organisationer kan tillgodoses.
Kravet på samhällsekonomisk effektivitet innebär att tillgängligheten ska
utvecklas med bästa möjliga balans mellan skapad nytta och kostnader,
inkluderat eventuell negativ påverkan på samhälle och miljö. Enligt förslaget
föreslås det övergripande målet omges av tre villkorsmål;
•

Säkerhet och trygghet

•

Jämställdhet och fördelning

•

Miljö
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3.2

MILJÖKVALITETSMÅL OCH
MILJÖKVALITETSNORMER

Transportpolitiken beskriver ett samhälle där transporterna har en stark roll
och förväntas att öka. Samtidigt ökar energianvändningen medan
energiproduktionen står inför en brist- och omställningssituation. För att öka
energieffektiviteten och begränsa klimatpåverkan finns idag ett antal
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer som beskriver de egenskaper som
natur- och kulturmiljön måste ha för en miljömässigt hållbar
samhällsutveckling.
Miljökvalitetsmålen är 16 till antalet. Samtliga myndigheter och verk har i
uppgift att beakta målen. De mål som är speciellt relevanta för NG är:
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande
ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans,
levande kust och skärgård, Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö,
Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.
Ett styrmedel för att miljökvalitetsmålen skall uppnås är
miljökvalitetsnormerna vilka år 1999 infördes i miljöbalken.
Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande och fastställs av regeringen för
att förebygga eller åtgärda miljöproblem. De mest relevanta
miljökvalitetsnormerna för NG gäller normer för utomhusluft samt normer för
omgivningsbuller.

3.3

EU – MÅL

Väl fungerande transporter är ett viktigt medel för att nå de mål för
ekonomisk och social utveckling som formulerats av både den svenska
riksdagen och på europeisk nivå. Effektiva transporter är också en
förutsättning för EU:s Lissabonstrategi att göra Europa till ”världens mest
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsekonomi” år 2020. Den
europeiska transportpolitiken syftar till att förse medborgare och näringsliv
med ett effektivt transportsystem som kännetecknas av:
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•

Stor rörlighet för medborgare och näringsliv

•

Miljöanpassning

•

Trygg energiförsörjning

•

Goda anställnings- och arbetsvillkor

•

Skydd och säkerhet för resenärer och allmänhet

•

Innovativ utveckling

•

Internationellt samarbete

Som ett medel för att nå de övergripande målen man satt upp inom EU arbetar
man med olika typer av godstransportkorridorer inom alla transportslag
(såsom Trans European Transport Network, TEN-T).
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4 Funktioner
För att nå de politiskt satta mål som beskrevs i kapitel 3, men också mål av
mer företagsekonomisk karaktär tar diskussionen i detta kapitel sin
utgångspunkt i de funktioner som omgärdar den ur målperspektivet sett
lyckade transporten. Denna typ av funktioner kan alltså återfinnas såväl på det
transportslagsövergripande planet som på den mer detaljerade nivån.
Funktionen kan sägas utgöra ett ramverk för de medel som kan skapa
möjligheter till en effektiv godstransportlösning.

4.1

ÖNSKVÄRDA FUNKTIONER

Ett väl fungerande godstransportsystem är avgörande för näringslivet och
goda förutsättningar för godstransporter är en förutsättning för hållbar tillväxt
och välfärd. Godstransportsystemet bör präglas av flexibilitet, tillförlitlighet,
tillgänglighet, säkerhet, kvalitet och prisvärdhet.
Sveriges avståndshandikapp i jämförelse med övriga Europa ställer höga krav
på logistikens effektivitet. Transporteffektiviteten blir speciellt viktigt då de
energi- och miljörelaterade kostnaderna ökar med avstånden. Ny teknik, samt
ökade överföringsmöjligheter mellan transportslag bör därför vara enkelt och
tillgängligt. Huvudvägnätet, järnvägen, luft- och sjöfarten bör vara
sammankopplade med de noder som pekas ut som strategiskt viktiga för att
fulla systemeffekter ska uppnås. Noderna och stråken skall även ha goda
internationella kopplingar. Redogörelse för önskvärda funktioner för viktiga
nationella stråk och noder, samt ett europeiskt perspektiv presenteras nedan.
Hög och jämn framkomlighetsstandard är också en vital funktion för
godstransporterna vilka skall erbjudas god framkomlighet utan störningar i
form av hinder eller onödiga omvägar. Infrastrukturen skall vara av hög
standard och hålla höga nivåer på drift och underhåll. Hamnar, järnvägar och
vägar skall inte lamslås av plötsliga bärighetsnedsättningar eller normala
vinterförhållanden. Det skall vara möjligt att transportera året om.
Infrastruktursystemet måste vara robust med låg sårbarhet. Förhöjd säkerhet
för last, fordon och förare ska ge säkrare och tryggare transportkedja.
Transportnäringen i Samverkan 10 (2008) menar att fokus för infrastrukturella
investeringar i allt för låg grad är på drift och underhåll till förmån för stora
10

Grupperingen består av TransportGruppen med sina åtta förbund samt Föreningen Svenskt Flyg,
Svenska Bussbranschens Riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska
Taxiförbundet, Sveriges Åkeriföretag, SLTF och Svenska Petroleuminstitutet.
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nya infrastruktursatsningar. Att infrastruktur av sämre kvalité kan medföra
stora kostnader för näringslivet vittnar också en rapport från Skogforsk (2008)
om. De menar att bristande bärighet åsamkar kostnader om ca 650 miljoner
kronor per år för Skogsindustrin. Vidare skriver man att prioriteringen av
infrastruktursatsningar bör utgå från stora flöden i transportstråk som
överskrider geografiska och transportslagsgränser.
Funktion definieras i rapporten som ”en egenskap som infrastrukturen har
vilken har bäring på framkomlighetsdimensionerna (såsom tidsåtgång,
komfort, kvalité etc.)”.
På väg- respektive järnvägssidan är analysen djupare för att tydligt koppla
samman funktioner och åtgärder. För sjöfarten noterar vi att de viktigaste
funktionerna är:

•

Farledsinsatser
I detta ingår bl a olika typer av fast respektive flytande utmärkning,
farledsförbättringar etc.

•

Isbrytning

•

Sjöinformationsinsatser
Inom denna gruppering finner man bl a lotsning, sjögeografisk
information och trafikinformation

•

Säkerhetsaspekter
T ex sjöräddning och krisarbete.

4.2

FUNKTIONER I VIKTIGA NATIONELLA
VÄGSTRÅK

I likhet med EU:s strategi om ”gröna korridorer” har Vägverket utrett idén om
ett huvudvägnät för långväga godstransporter (HVN). Tanken är att kvaliteten
på HVN och utbudet av tjänster längs det ska vara bättre än alternativens.
Man kan argumentera för att kostnaden för att använda ett annat transportstråk
bör vara högre än för det ofta ”grönare” HVN-nätet. Fördelarna av att
koncentrera den tunga trafiken till detta nät är tydliga såväl för åkare som för
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samhälle. Konsekvenserna av ett HVN kan emellertid vara negativa för ickeprioriterade områden i och med minskad attraktivitet vilket kan få negativa
konsekvenser för lönsamhet och konkurrenskraft. Åtgärder som skall stödja
HVN:s attraktivitet på andra vägalternativs bekostnad bör därför vara väl
analyserade.
De grundläggande kriterier för Vägverkets HVN-nät är:
1. Att vägen ingår i ett sammanhängande stråk, med en stor andel
långväga transporter samt är viktig ur ett nationellt
näringslivsperspektiv.
2. Att vägen knyter samman större godsnoder.
3. Att vägen knyter samman huvudorter i landets
arbetsmarknadsregioner.
Önskvärda funktioner för detta nät är:
1. Jämn framkomlighetsstandard vad avser kontinuerlig framkomlighet
med hög standard utan störningar i form av hinder eller onödiga omvägar.
Rekommenderad hastighet bör inte inskränka på lastbilarnas möjlighet att
köra i 80 km/h.
Exempel:
• Passage genom tätorter med MKN-problem (miljö- och kvalitetsnorm)
bör undvikas.
• Planskilda korsningar bör eftersträvas. Omprövning av korsningar
utefter vägnätet.
• Variabel hastighetsgränser bör eftersträvas.
• Stigningsfält vid längre (>750 meter) backar med lutning större än 3
%.
• Åtgärdsprogram för reducering av fysiska hastighetsreducerande
åtgärder.
• Trafiksignaler på landsbygd bör ha prioritering för tung trafik
(Lhovra-prioritering).
2. Koppling strategiska noder. Huvudvägnätet kopplas ihop med de noder
som har pekats ut som strategiskt viktiga. Hamnar, och kombiterminaler samt
kanske även i något fall flygplatser, utgör de noder som bör ges prioriterade
vad gäller kopplingen till HVN.
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3. Service och stöd. Längs med det utpekade vägnätet bör stöd under
transporten finnas. Säkerhet för last, fordon och förare ger säkrare och
tryggare transportkedja.
Exempel:
• Rastplatser/serviceplatser med lämpliga intervall
• Säkra övernattningsplatser vid strategiska punkter
• Mindre P-fickor för stopp och tillsyn
• Mobilteletäckning
• Förhöjd trafikinformation (Ett exempel är det samarbete Vägverket
under 2008 inlett med ”Trucknet Radio” med avsikten att fördjupa
informationsutbyte mellan aktörer som arbetar med näringslivets
transporter.)
4. Hög standard av drift och underhåll. En av de avgörande faktorerna för
en transports effektivitet är vägens standard. Spårbildning och ojämnheter
bidrar till ökad transportkostnad och därmed ökade utsläpp. Klimatmässiga
variationer såsom tillfälliga bärighetsnedsättningar och vinterförhållanden ger
sämre förutsättningar för att kunna planera transporterna på effektivaste sätt.
Spårbildning och smalare vägar under vinterhalvåret gör transporterna mer
osäkra. En precisering av höjd standard för att minska de merkostnader som
transporterna belastas med är önskvärt.
5. Sårbarheten. Händelser utefter vägnätet medför icke planerade transporter,
omvägar eller stopp i trafiken. En minskning av de sårbarhetsnivåer som finns
på det utpekade vägnätet är av högsta prioritet. Bedömningen av sårbarhet är
en funktion av konsekvens och sannolikhet för störning. Sortering av
vägavsnitt är lämplig med avseende på merkostnader pga störning.
I nedanstående figurer ser man t.v. vilka vägar som under 2007 betraktades
tillhöra HVN-nätet och t.h. hur trafikarbetet ser ut på detta nät.
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Figur 7 a och b.
Huvudvägnätet för långväga gods (HVN) – T.v. Ett huvudvägnät för långväga
godstransporter(2007) T.h. HVN med trafikvolym indikerad av flöden mätta i kton. Källa a:
Vägverket b: Vägverket Konsult.

4.3

FUNKTIONER FÖR JÄRNVÄGEN

Idag är godsmarknaden på järnväg i Sverige helt avreglerad. Med betydligt
fler aktörer har fler tjänster erbjudits transportköparna och priskonkurrensen
järnvägsaktörerna utsätts för har hårdnat. Detta har resulterat i ökande
transporter på järnväg. Att allt fler aktörer vill nyttja spåren och terminalerna
har lett till en ökad kapacitetsbrist i järnvägssystemet. Utvecklingen de
senaste åren har gått mot fler men kortare tåg. Detta följer en traditionell
förändring mellan låg- och högkonjunktur. I lågkonjunktur tenderar man att
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köra färre men längre tåg medan det omvända förhållandet råder i en
högkonjunktur.
Funktionskraven för järnväg innebär i första hand att förbättringar i den
befintliga anläggningen.
Det finns en stor potential att öka järnvägstrafiken på det strategiska godsnätet
genom att öka volymen transporterat gods per tåg. KTH har i sin utredning
Effektiva tågsystem för godstransporter - en systemstudie (Nelldal, B-L et al,
2005) beräknat transportkostnadsindex för ökade axellaster och ökad
lastprofil. För tunga godstransporter minskar kostnaden med 9 % om
axellasten kan öka från 22.5 ton till 25 ton. För volymgods kan en ökning från
lastprofil G1 till lastprofil C medföra en transportkostnadsminskning med hela
28 %. Detta är en effekt av att transporterat gods per vagn ökas, dock
begränsas transportkapaciteten per tåg även av tåglängd och tågvikt. Genom
att öka maximala tåglängden från 630m till 750m kan volymen gods öka
ytterligare med upp till 20 % per tåg förutsatt att tillräcklig dragkraft finns att
tillgå. Det finns alltså en potential att öka nettotransportarbetet markant utan
att tillföra järnvägssystemet ett enda tåg ytterligare. Det förutsätter dock att
även järnvägsföretagen investerar i lok och vagnar som kan nyttja de
förbättrade funktionerna, men även näringslivet och transportmarknaden
efterfrågar detta enligt studien Tunga Tåg, Studie för
Skogstransportkommittén (TFK Mattias Skoglund, Peter Bark 2007).
Genom att utrusta lok med kraftåtermatning och bygga elkraftsystemet för att
klara detta kan elkraft som genereras vid inbromsning minska
energiförbrukningen väsentligt.
Utbyggnaden är till viss del redan påbörjad, men måste genomföras
systematiskt för hela det strategiska godsnätet på järnväg samt för viktiga
anslutande banor. För det strategiska godsnätet på järnväg bör följande
funktionskrav ställas upp (undantaget Malmbanan som har särskilda
funktionskrav).
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•

Stax 25 med 8 ton/meter utan hastighetsrestriktioner

•

Lastprofil C

•

Vagnvikter >1400 ton bakom RC-lok där så är möjligt (undantaget
Stambanan genom övre Norrland).

•

Tillåten tåglängd 750m på linje och tågbildningsplatser/godsterminaler

•

Kraftförsörjning som medger tågvikter efter behov samt elåtermatande bromssystem

Dessa funktionskrav bör även gälla anslutande banor med stora godsflöden.
På flera sträckor är utbyggnaden klar men många viktiga sträckor saknas för
att systemeffekter ska uppnås.
Detta medger ökade godstransporter med ökad nettovikt/tåg, och ger
minskade transportkostnader. En försiktig bedömning är att volymen
transporterat gods kan öka med upp till 20 % utan att antalet tåg ökar. En
ökad konkurrens mellan olika järnvägsföretag och kraven på leveranstid och
regularitet kan dock i viss mån motverka detta.

4.4

VIKTIGA NATIONELLA NODER

En viktig förutsättning för att transportsystemet skall leva upp till
näringslivets krav och de olika transportmedlens förutsättningar utnyttjas
optimalt är att de olika länkarna i transportkedjan samverkar på ett effektivt
sätt. De strategiska hamnnoderna och kombiterminalerna har en speciellt
viktig funktion i detta sammanhang. För att dessa noder skall fungera effektivt
krävs anslutande infrastruktur i form av vägar och järnvägar med god
koppling till det överordnade nätet samt tillräcklig standard och tillförlitlighet.
I utredningen Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska
godstransportsystemet SOU 2007:58 presenteras en rad strategiska hamnar.
Till dessa hör Göteborg, Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Karlshamn i
samverkan med Karlskrona, Norrköping, Stockholm (Kapellskär), Gävle,
Sundsvall och Luleå.
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I utredningen angavs sex kriterier vilka väglett prioriteringarna:
•

godsomsättning − godsvolym, godsets värde, antal lastenheter, färjetrafik
samt möjligheter att erbjuda intermodala lösningar

•

infrastruktur − befintlig infrastruktur till och från samt inom hamnen

•

miljö − miljödifferentierade hamnavgifter, aktivt miljöarbete i hamnen

•

säkerhet och skydd − arbetsmiljö, trafiksäkerhet och skyddsarbete i
hamnen

•

utveckling – utvecklingspotentialen för hamnen

•

samarbete – huruvida hamnen i olika former samverkar med andra
hamnaktörer i och utanför regionen eller nationen.

I Banverkets rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler - intermodala
noder i det svenska godstransportsystemet samt betänkandet Strategiska
godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv (SOU
2007:59) pekas en rad kriterier ut för strategiska noder. De ska:
•

finnas vid stora produktions- och konsumtionsområden

•

finnas i de lägen som utgör naturliga start- och slutpunkter – koppling
till viktiga internationella transportstråk.

•

Ska ligga i strategiska lägen – där de stora stråken möts.

•

Ska ligga där det är lätt att byta mellan trafikslag och omfördela flöden

•

Det ska därutöver finnas ett tillräckligt antal noder för effektiv
konkurrens mellan olika transportmedel.

Som strategiska kombiterminaler föreslogs Luleå, Malmö, Göteborg,
Jönköping, Hallsberg, Stockholm, Umeå och Älmhult.
Strategiska flygplatser har också utpekats. I Flygplatsutredningen (SOU
2007:70) presenteras ett antal utgångspunkter för valet av strategiska
flygplatser:
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•

Tillgänglighet enligt de transportpolitiska målen

•

Samverkan mellan transportslagen

•

Faktisk och prognostiserad utveckling

Som nationellt strategiska flygplatser föreslås Arlanda, Arvidsjaur, Bromma,
Kiruna, Landvetter, Luleå, Malmö, Umeå, Visby och Östersund. I utredningen
var emellertid inte godstransporter i fokus.
De flesta av de strategiska hamnarna och flertalet kombiterminaler är belägna
inom eller i direkt anslutning till kommunernas väghållningsområde. Trots det
skiljer idag väghållningsansvaret ganska mycket. I en hamn eller terminal kan
gränsen gå vid infarten till hamnen eller terminalen medan den i en annan kan
gå i utkanten av staden. Det vore en fördel om statens ansvar ges en tydligare
innebörd och att ansvarsförhållandena blir mera likvärdiga mellan hamnarna
eller terminalerna. Terminalernas placering är ofta avgörande för de
citylogistiska möjligheterna vilket har stor påverkan på, framför allt, kortväga
transporter och distribution. God samverkan och dialog mellan staten,
regioner, kommuner och givetvis näringslivet torde vara avgörande i detta
avseende.
Trafikverken ställer sig i huvudsak positiv till att man genomför riktade

infrastrukturella satsningar mot de noder som ovan nämnda utredningar (SOU
2007:58 respektive 2007:59) pekat ut med de kriterier, villkor och
förutsättningar som anges och att en god uppföljning och utvärdering sker. Ett
statligt utpekande av godsnoder av olika slag, med krav på åtaganden som ska
uppfyllas, ger stöd för en långsiktig inriktning av samhälls- och
infrastrukturplaneringen. Ett utpekande innebär att godstransportköpare och
systemets aktörer ges mer långsiktiga planeringsförutsättningar för sin
lokalisering av verksamheter och hur man kan organisera sina produktionsoch distributionslogistiska lösningar.
Emellertid är det viktigt att sådana satsningar inte får riskera att konservera
dagens transportsystem och hämma dess dynamiska utveckling.
Marknadskrafterna måste ha avgörande betydelse för att effektiviteten i
transportsystemet som helhet skall kunna utvecklas. De successiva
omprövningar som utredningarna föreslår är därför centrala. De utpekade
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godsnoderna menar vi är naturliga och följer väl de stabila godsstråk som
näringslivets transporter nyttjar.
Emellertid vill trafikverken poängtera att det är av yppersta vikt att
marknadskrafterna ges utrymme för andra orter/terminaler att utvecklas och
uppkomma. Dessa skall senare ges möjlighet att komplettera eller ersätta
någon av de utpekade terminalerna. Vidare bör ett ”strategiskt nät av
kombiterminaler” även kunna inkludera andra terminaler än de ovan nämnda
för att ”helheten skall kunna vara större än delarna”.

4.5

INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

För att hantera transportnäringens stora fossilbränsleberoende arbetar EU med
en logistikplan. I många år har EU därför verkat för en överflyttning av
transporter från väg till järnväg och sjöfart (inklusive så kallade inland
waterways). Hösten 2007 publicerades EU:s handlingsplan för logistik
Freight logistics action plan. I denna läggs stor vikt vid så kallade gröna
korridorer.
Det Gröna Transportpaketet antogs av EU-kommissionen den 8 juli 2008 se
http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm). Det övergripande syftet
med paketet är att göra transporterna utveckla hållbarheten för transporterna.
En korrekt prissättning och en ökad internaliseringsgrad av externa effekter
hör till huvudkomponenterna i detta arbete. I paketet ingår två initiativ:
Förslag till bedömning av de externa transportkostnaderna och en strategi för
hur de externa transportkostnaderna kan internaliseras i alla olika
transportsätt, För vägtransporter ingår ett konkret förslag om ändring av
Eurovinjettdirektivet för att möjliggöra en större differentiering av avgifter
baserat på marginalkostnader för externa effekter. En ändring i direktivet
möjliggör också en ökning av internaliseringsgraden för järnvägstransporter.
För järnvägstransporter ingår förslag om hantering av järnvägsbuller.
Idén med transportkorridorer utmärks av en koncentration av godstrafik
mellan stora centraler och av relativt långa transportsträckor. Gröna
transportkorridorer är benämningen på ett integrerat transportkoncept inom
vilket närsjöfart, järnvägstransporter, transporter på inre vattenvägar och
vägtransporter kompletterar varandra för att göra det möjligt att välja
miljövänliga lösningar. Syftet med de gröna korridorerna är således att
bemöta de ökande trafikvolymerna och samtidigt främja en hållbar miljö och
energieffektivitet. Korridorerna ska utrustas med lämpliga
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omlastningsanläggningar på strategiska platser. Ambitionen med de gröna
korridorerna utvecklas också något i de dokument som går under
samlingsnamnet ”Greening Transport Package”
(ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm den 21 augusti 2008).
EU:s handlingsplan för logistik fokuserar även på:
• Informationsflödet runt transporterna (Internet for Cargo)
• Administrationen och regelverken runt transporterna
• Kompetensen runt transporterna
• Tjänsterna i transportsystemet
• Tätorter
Enligt Europeiska kommissionens analys av planen blir de förväntade
effekterna av ett genomförande:
• Bättre utnyttjande av transportinfrastrukturen
• Bättre hantering vid gränsövergångar
• Bättre integration mellan transportslagen
• Bättre kvalitet i varje transportled
• Högre kompetens inom området
Infrastrukturella investeringar utanför Sveriges gränser kan mycket väl ha
avgörande betydelse för det nationella godstransportsystemets funktion. Ett
exempel kan t ex vara en fast förbindelse över Fehmarn Bält11 . Givet att man
vidtar nödvändiga åtgärder för infrastrukturen på anslutningar etc torde de
positiva effekterna för järnvägen vara relativt sett större än motsvarande för
vägsektorn. Den positiva effekten för svenskt näringsliv kommer troligen att
vara omfattande. Framför allt kan man vänta sig att effekten blir stor i
11

Den 3 september 2008 skrev Danmark och Tyskland under ett avtal om att bygga förbindelsen enligt
Dagens Industri (4/9 2008). Bron kommer, när den står färdig 2018, att förkorta restiden mellan Sverige
och kontinenten med ungefär en timme.
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Öresundsområdet i samband med övriga infrastrukturella satsningar i
området. Den strukturomvandlande effekten av bron har potential att bli
omfattande.
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5 Åtgärder och Strategier
I följande kapitel presenteras ett antal åtgärder och strategier. Avsikten med
åtgärderna och strategierna är att dessa skall verka i riktning mot ett mer
funktionellt transportsystem som det beskrevs i kapitel 4 och härigenom bidra
till ökad måluppfyllelse som den beskrevs i kapitel 3. Funktionen skall alltså
med hjälp av åtgärden leda till att det transportslagsövergripande systemet
bidrar till ökad effektivitet såväl sett ur det företagsekonomiska som det
samhällsekonomiska perspektivet. Åtgärderna och strategierna avser att
tillsammans eller ensamt bidra till ökad måluppfyllelse. Detta kapitel har inte
i detta läge stämts av med näringslivet.
Stycket inleds med en presentation till fyrstegsprincipen, vilken alltid skall
ligga till grund för beslut. Efter denna följer en kort presentation av
marginalkostnadsprincipen vilken syftar till att låta transporterna betala för
dess externa kostnader. Därpå följer två avsnitt som diskuterar
intramodalitet/intermodalitet respektive effektiviseringspotentialer som kan
utgöra en strategi/förhållningssätt för att nå effektivare och miljövänligare
transporter. Avslutningsvis diskuteras åtgärder i form av
infrastrukturinvesteringar givet två olika ekonomiska nivåer.

5.1

FYRSTEGSPRINCIPEN

Fyrstegsprincipen är en av de vägledande metoderna för trafikverken för att
generera lösningar och alternativ. Det skall framhållas att fyrstegsprincipens
grundtanke är att hushålla med knappa resurser. Metoden är en hjälp för att
kunna hantera olika typer av transportrelaterade problem på ett effektivt sätt.
Stegen tar sin utgångspunkt bland annat i kostnadseffektivitet,
resurshushållning och miljöanpassning. De fyra stegen formuleras vanligen på
följande sätt:
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
Åtgärder i de första två stegen kan till exempel vara ekonomiska styrmedel,
forskning, samhällsplanering, beteendepåverkan eller effektivare användning.
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Dessa kan både ersätta infrastrukturinvesteringar och utgöra komplement till
dem. De första stegen förutsätter ofta i regel samverkan med andra aktörer
och kräver att dessa aktörer motiveras tänka i transportlösningar. Studier av
dess tillämpning, utveckling av metoder för att systematiskt utnyttja
principens möjligheter och dess konsekvenser är angelägna. De två första
stegen utgör även delar av Mobility Management, som är en
samlingsbeteckning inom EU för ett brett spektrum av aktiviteter som avser
att påverka efterfrågan på transporter mot ett ökat hållbart resande. Banverket
och Vägverket stödjer bl a annat FoU inom sina respektive områden och
arbetar övergripande inom sektorerna med fyrstegsprincipens första två steg.
En grov bedömning av kostnaderna för detta arbete under planeringsperioden
är ca 4 mdr kronor. Av dessa medel utgör ungefär hälften stöd till forskning
inom området.

5.2

MARGINALKOSTNADSPRINCIPEN

En strategi för att uppnå en mer samhällsekonomiskt effektiv godstrafik är
genom att låta transporter prissättas efter marginalkostnadsprincipen.
Marginalkostnadsprincipen innebär att prissättningen av transporter ska
baseras på marginalkostnaderna för trafikens externa effekter, exempelvis
olyckor, slitage på infrastrukturen, trängsel, utsläpp av luftföroreningar samt
buller. Kilometerskatt för tunga fordon är ett exempel på hur de externa
kostnaderna kan internaliseras.
Ett problem med att tillämpa marginalkostnadsprincipen som styrmedel är att
kilometerskatter troligen inte räcker för att nå uppsatta mål. Dessutom
kompliceras marginalkostnadsprincipens införande av det faktum att
transportmarknaden är internationell. Konkurrensen bör ske på så likartade
grunder som möjligt för att inte försämra konkurrensförutsättningarna för ett
enskilt lands transportnäring eller näringsliv. Emellertid har några länder
redan infört ett kilometerskattesystem, och inom EU pågår arbete med att
internalisera kostnaderna för de olika transportslagen. Bland annat har den
Europeiska kommissionen tagit fram en handbok 12 som visar på
transportsektorns externa kostnader vilken skall utgöra underlag till framtida
godsplanering.

12

Handboken finns att tillgå på http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/index_en.htm (den 20
augusti 2008).
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Organisationen Näringslivets transportråd för transportköpare har fört fram
synpunkten att man menar att regeringen bör ge trafikverken ”i uppdrag att ta
ett samlat grepp på hela skatte- och avgiftsstrukturen inom transportsektorn
med utgångspunkt från hur intäkterna kan bidra till finansieringen”.
Anledningen är att man ser problem i att olika typer av avgifter och skatter
inte diskuteras utifrån ett transportslagsövergripande perspektiv. Man skriver
vidare att ”utifrån ett samlat underlag bör svenska regeringen således ta ett
samlat grepp på vad gäller marginalkostnadsbaserade avgifter inom den
svenska transportsektorn och även beakta ställningstaganden som görs i dessa
frågor inom EU”.

5.3

INTRAMODALITET OCH INTERMODALITET

För att transportsystemet ska klara kraven på klimat- och energieffektiva
transporter och samtidigt möta de högt ställda krav som näringslivet har på
godstransportsystemet måste transportpolitiken utgå från såväl ett intermodalt
som ett intramodalt perspektiv. Intramodala transporter är transporter som
innefattar ett och samma transportslag. Intermodala transporter är en
kombination av flera transportslag över en transportkedja.
En effektiv transport utnyttjar de olika transportslagens fördelar på ett
maximalt sätt oavsett om detta sker i en intramodala lösning utan omlastning
eller via en mer komplex transportkedja med flera involverade
transportmedel, lager och omlastningspunkter. Den direkta och indirekta
kostnaden för att byta transportslag är viktigt och möjliggör dels ett
intermodalt skifte och dels ett effektivt nyttjande av transportslagens
respektive fördelar. Det skall dock betonas att olika varor och kundkrav,
geografiska förutsättningar et cetera hör till de variabler som gör att
transportköpare tvingas ställa olika krav på transporterna. Ofta, men inte
alltid, finns en parallell där ett högre varuvärde leder till ökad betydelse av
kort transporttid – kopplingen går via produktens tids - och nyhetsvärde.
Det finns stora effektiviseringspotentialer inom respektive transportmedel
som kan leda mot klimat- och energieffektiva transporter och logistiska
upplägg. För att belysa sådana effektiviseringspotentialer bör man först ta i
beaktning respektive transportmedels för- och nackdelar. Av tabellen nedan
framgå vilka variabler som vanligtvis framställs som respektive transportslags
för- respektive nackdelar.
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Figur 8
Sammanfattning av för- och nackdelar med olika transportslag. Baseras på Engström
(2004) och SIKA (2006).

Genom att kombinera olika transporter över en transportkedja utnyttjas de
olika transportmedlens fördelar maximalt. Ett intermodalt skifte ställer
emellertid nya krav på infrastrukturens täckning och kvalitet, samt på effektiv
överföring av gods mellan transportslagen. Effektiva terminaler av olika
storlek och karaktär är således viktiga förutsättningar för ett intermodalt
skifte. Intermodala transporter måste dock uppnå stora godsvolymer för att
åstadkomma en konkurrenskraftig kombination av kostnadseffektivitet,
transportkvalitet och miljövinster.
Prognoser som gjorts under de senaste decennierna har indikerat en kraftigt
ökande marknadsandel för intermodala transporter, men EU:s reviderade
Vitbok visar på ett tydligt gap mellan prognoser och verkligt transportarbete
(Europeiska Kommissionen 2006). Bland annat är bristande tillgänglighet till
intermodala terminaler samt komplexa organisationsstrukturer avgörande
hinder för ökat nyttjande av intermodala transporter. I Sverige har den
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transporterade godsvolymen med intermodala transporter ökat med omkring
50 procent mellan åren 1998- 2006. Containertransporter mellan Göteborgs
hamn och inlandsterminaler står för en majoritet av dessa transporter.
Transportforskningsgruppen i Borlänge AB (TFK) gavs i uppdrag att
kartlägga transportforskningens fokus och framkant inom området
intermodala transporter med inriktning på kostnadseffektiva åtgärder. Syftet
med uppdraget var att finna åtgärder som utifrån detta kan leda Sverige i
riktning mot mer hållbara transportlösningar utifrån energiförbruknings- och
CO2-perspektiven.
Ökande barriärer har i TFK:s rapport identifierats i gränssnittet mellan
produktionssystem och infrastruktur (trafikmarknaden). Viktiga
förklaringsfaktorer TFK funnit till detta är den kontinuerligt ökande
kapacitetsbristen på järnvägsnätet samt bristen på transparenta regelverk och
processer för tilldelning av tidsslotter på infrastruktur och vid terminaler. TFK
noterar även att transportköpare upplever osäkerhet kring samhällets
intentioner att vidta nödvändiga åtgärder för att ställa om transportsektorn mot
ökad miljömässig hållbarhet och därmed ökad andel intermodalitet

5.4

EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALER

Att effektivisera godstransporternas nyttjande av infrastrukturen utan att
förändra densamma i någon större omfattning är viktigt. Detta kan göras på
olika sätt. T ex kan man verka för att man nyttjar de transportmedel, rutter
eller till buds stående medel som är den minst trånga sektionen. Man kan
också tänka sig att man förtätar trafiken utan att göra avkall på
säkerhetsperspektivet. Beträffande godståg kan man konstatera att majoriteten
kör i omkring 90-100 km/h medan passagerartågen går avsevärt fortare.
Motsvarande gäller på vägsidan där lastbilarna maximalt får köra i 80 km/h.
Emellertid är omkörningsmöjligheterna för snabbare fordon betydligt färre,
och mer komplicerade, för järnvägen. Effektiviseringspotentialen av högre
hastigheter för godstågen kan därför förväntas vara stor. Det skulle innebära
ett minskat omkörningsbehov, snabbare transporter från a till b och möjlighet
till fler tåg på spåret.
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Väg
Den tekniska utvecklingen under de senaste åren har lett till kraftigt minskade
utsläpp från lastbilarnas förbränningsmotorer, dock inte av CO2. Detta
framgår bl a av Engström (2004) och Sveriges Åkeriföretag (2006). De senare
jämför Euro 0-bilar (vilket var de moderna bilarna år 1990) med den
utvecklade motorn Euro 4. Siffrorna visar att man har reducerat CO-utsläppen
med 87%, HC med 81%, NOx med 86% och partikelutsläpp med hela 97%.
Emellertid skall det i detta sammanhang poängteras att den mest debatterade
källan till klimatpåverkan CO2 påverkas betydligt mindre. Lastbilar används
främst på korta avstånd, inte minst för transport av virke och
byggnadsmaterial (jord, sten och grus). Av allt transporterat gods på svenska
lastbilar i Sverige körs endast 9 % över 30 mil. Det utgörs av 30 miljoner ton
och kan teoretiskt tillhöra den mängd gods som främst är utsatt för konkurrens
av andra transportslag. Från denna mängd måste dock räknas gods till och
från orter som saknar såväl järnvägsspår som hamnar. Det handlar exempelvis
om transport av livsmedel, distribution av olja med mera och upphämtning av
mjölk längs långa stråk i inlandet. Om dessa godsvolymer skulle räknas bort,
minskar den konkurrensutsatta delen till betydligt mindre mängder.

Givet att nya fordon är mindre miljöpåverkande än äldre kan det vara
intressant att notera att en mycket stor andel av den totala lastbilsparken
består av äldre bilar (se figuren nedan). Dock skall man vara försiktig med
tolkningen av figuren då det genomsnittliga transportarbetet en ny bil utför är
långt mycket större än de äldre i figuren. (Engström 2007) Man kan således
dra slutsatsen att den tekniska utvecklingen tillsammans med tidens gång och
ökade krav på nya fordon kommer att leda till mindre omfattande
luftförorenande utsläpp per genomsnittlig bil i framtiden. Noteringen från
ovan att CO2 är undantaget i detta resonemang skall åter framhållas.
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Figur 9
Antalet registrerade lastbilar (totalt) Data: SCB Årsbok 2006, bearbetning Engström
(2007).

Per Kågesson från organisationen Nature Associates menar att potentialen för
CO2-effektiviseringar inom lastbilssektorn är stor. Han menar att
”Bränsleförbrukningen hos nya fjärrbilar och distributionsbilar kan minska
med 15 respektive 30 procent till 2020 om alla möjligheter utnyttjas” 13 . Till
dessa möjligheter hänför Kågesson rull-och luftmotstånd, lättare fordon via
lättare material vilket i sin tur ökar nyttolasten, förbättringar av drivlinan samt
elhybridisering och ”downsizing” av motorerna i distributionsbilarna.
En åtgärd som skulle kunna öka effektiviteten för godstransportnäringen och
öka tillförlitligheten i transporterna, framförallt i stadsnära miljöer, skulle
kunna vara att låta lastbilar åtnjuta samma privilegium som kollektivtrafiken
tillåts nyttja – nämligen att köra i kollektivtrafikfält. Ett sådant beslut skulle
rimligen medföra såväl för- som nackdelar. Inom ramen för denna rapport har
vi inte haft möjlighet att utvärdera dessa konsekvenser.

13

Källa: www.vv.se/filer/48735/per_kageson.pdf den 19 augusti 2008
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Intermodala effektiviseringspotentialer14
Att transporter på järnväg respektive lastbil sällan konkurrerar har dryftats i
såväl i partsinlagor som i vetenskapliga publikationer. Detta reducerar
givetvis möjligheterna att lösa transportsektorns utsläppsproblem genom att
flytta godsflöden från väg till järnväg. I Engström (2007) konstateras det att
det är en förhållandevis liten del av lastbilsgodset som är potentiellt
järnvägsgods med nuvarande teknik och organisation av järnvägssektorn.
Olika typer av kombilösningar, teknikutveckling och/eller
beteendeförändringar kan givetvis på sikt ändra på detta förhållande. Högst en
tiondel av godvolymen som transporteras med lastbil körs en sträcka
överstigande 300km och det är främst detta gods som är potentiellt
järnvägsgods (om vissa karaktäristika är uppfyllda kan dock konkurrensytor
mellan väg och järnväg finnas på betydligt kortare avstånd). Denna
godsvolym består emellertid till stor del av styckegods vilket inte alltid är
lämpligt gods att frakta och hantera med järnvägstransporter. Dessutom
tillkommer hämmande faktorer som infrastrukturella förhållanden, godsets
karaktäristika, tidsaspekter och möjligheterna till omlastning.
Med den EET-strategi som prognosen utgår ifrån finns det dock en hel del
efterfrågan på överflyttning av trafik. För att kunna möta den efterfrågan
måste dock godset kunna skifta transportslag utan att tappa för mycket
kostnader i själva omlastningen eller förlora tid och precision i
leveranskvalitet. Konkurrensen är härvidlag avgörande för att industrin
strategiskt skall våga satsa på intermodala transporter. Enligt TFKs studie
hämmas miljövänligare multimodala järnvägstransporter till följd av den
bristande spårkapaciteten och processen för tilldelning av slottider. Viktiga
förklarande faktorer är den kontinuerligt ökande kapacitetsbristen på
järnvägsnätet samt bristen på transparenta regelverk och processer för
tilldelning av tidsslotter på infrastruktur och vid terminaler.
Andra prognoser som gjorts under de senaste decennierna har indikerat en
kraftigt ökande marknadsandel för intermodala transporter, men EU:s
reviderade Vitbok (Europeiska Kommissionen 2006) visar på ett tydligt gap
mellan prognoser och verkligt transportarbete. Man pekar på bristande
kostnads-kvalitets-kvot, bristande tillgänglighet till intermodala terminaler
samt den komplexa organisationsstrukturen som tre avgörande barriärer mot
ökat utnyttjande av intermodala transporter (se t ex Woxenius och Bärthel,
14

Texten baseras delvis på det uppdrag NG gav till TFK - Transportforskningsgruppen i Borlänge AB.
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2008). Den transporterade godsvolymen med intermodala transporter har ökat
med 50 % mellan åren 1998-2006. Nästan hela ökningen förklaras av
containertransporter mellan Göteborgs Hamn och inlandsterminaler (s.k. dry
ports). Inrikes har trafiken stagnerat till följd av de etablerade
marknadskanalerna samt den hårda konkurrensen från lastbilstrafiken.
Intermodala transporter anges ofta som en lösning för att minska
energiförbrukningen och därmed utsläppen av koldioxid från transportsektorn.
Det är en sanning som ofta tas för given. TFK drar som slutsats i sin rapport
”att forsknings- och utvecklingsinsatserna för att minska energiförbrukningen
i intermodala transportkedjor är mycket begränsade”. Man noterar också att
”terminalhanteringen vid de konventionella terminalerna är allt annat än
miljövänlig ur ett energi- och resursperspektiv”. Utvecklingsbehovet är
tydligt och detta bör samordnas med väl fungerande informations- och
styrningssystem. Vidare ser man att industrin identifierar ett behov av ökad
kunskap kring effekterna av nya IT-system för att identifiera effektiviseringsoch miljöpotentialen.
Transportköpare, speditörer och åkerier anger ofta att intermodala transporter
har bristande transportkvalitet. Genomgången av litteraturen visar att de
åsikterna främst är knutna till tidsfaktorn. Nya terminaldesigner i kombination
med nya driftsformer behöver därför analyseras djupare och ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Mycket av forskningen riktar
uppmärksamheten mot den intermodala terminalen och att utveckla nya
terminaltekniker. TFK noterar att åsikterna går isär inom den svenska
intermodala forskningen där vissa forskare menar att nya terminaltekniker kan
minska hanteringskostnaderna avsevärt medan andra hävdar att
organisationsförändringar som nyckeln till att utveckla intermodala
transportsystem och sänka terminalkostnaderna. Inom terminalområdet
föreligger det också ett behov av att vidga perspektivet från nod där
enhetslastbärare lastas om från ett trafikslag till ett annat till en plats där lyft
kompletteras med mer värdeadderande och serviceinriktad verksamhet.
Sådana funktioner kan t ex vara möjlighet till lagring och cross-docking av
gods, tullklarering och andra logistiktjänster. För att öka de intermodala
transporternas marknadsandel krävs att mindre flöden täcks in av ett
terminalnätverk. Förslag från forskningsvärlden ligger på att utveckla ett tätt
terminalnätverk anpassat efter driftsformen linjetåg. Där sker hanteringen
under kontaktledningen, vilket innebär att diesellok inte behöver utnyttjas för
dragning till och från terminalerna.
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Av TFK:s rapport framgår att intermodala transporter ofta är miljövänligare,
men att utvecklingsinsatser saknas för att miljöanpassa intermodala system
ytterligare. Bland annat pekar rapporten ut terminalerna som i starkt behov av
miljöanpassning. Av rapporten framgår också att intermodala transporter ofta
är tidskrävande och att nya terminalutformningar i kombination med nya
driftsformer därför bör utvecklas och analyseras ytterligare. Slutligen menar
TFK att transportköpare upplever osäkerhet kring samhällets intentioner och
agerande att vidta nödvändiga åtgärder för att ställa om transportsektorn mot
ökad miljömässig hållbarhet och därmed ökad andel intermodalitet.
Överflyttning av gods
Som nämnts är överflyttningen av gods från väg till sjöfart/järnväg ett mål
såväl från EU-perspektivet som det svenska perspektivet. Även många
befraktare och aktörer på transport-/logistikmarknaden uttrycker en vilja att
delta i denna överflyttning. Trafikverken har tillsammans med SIKA under
försommaren 2008 givits i uppdrag att ”kartlägga potentialen för
överflyttning av person- och godstransporter mellan trafikslag”. Uppdraget
skall redovisas den 1 december 2008.
Enligt SIKA sker ca 70% av inrikestransporterna inom ett och samma län.
Lastbilar används till stor del för förflyttningar över relativt korta avstånd,
inte minst för transport av virke och byggnadsmaterial (jord, sten och grus).
Denna typ av transporter omfattas alltså inte av denna rapport. Sveriges
Åkeriföretag (2006b) skriver att endast nio procent av det gods som
transporteras på svenska lastbilar i Sverige körs över 30 mil. Förhållanden
som dessa begränsar givetvis överflyttningspotentialen sett ur ett intermodalt
perspektiv.
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Andel av inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat
efter avstånd (2007)
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Figur 10
Inrikes transporter med lastbil efter avstånd. (Källa: SIKA)

Den uppfattning trafikverken har beträffande den teoretiska
överflyttningspotentialen är att den är omfattande där förutsättningarna är de
rätta (inom ramen för projektet har möjligheten inte funnits att kvantifiera
densamma eller mer detaljerat se på vilken typ av godflöden respektive vilka
relationer som har vilken potential). För att faktiskt realisera överflyttning
krävs att de rätta förutsättningarna skapas såväl av transportsektorns aktörer
som av staten. Till dessa förutsättningar hör bland annat t ex de
infrastrukturella förutsättningar som Godstransportdelegationen pekade på i
sina båda utredningar. Sett ur ett internationellt perspektiv kan bl a gröna
transportkorridorer och en faktisk harmonisering av järnvägarna inom EU
komma att få stor betydelse för framtidens möjligheter till ett ökat nyttjande
av järnvägen för att frakta gods till och från kontinenten.
Godstransporter som fenomen behöver ofta ses ur ett brett internationellt
perspektiv. Inte minst kan förutsättningar för det transportmedelsval som
transportköparna gör ges från infrastrukturella eller administrativa flaskhalsar
utanför nationens gränser. Detta kan exemplifieras med Stadium som har ett
inflöde av produkter från Grekland och Turkiet. Stadiums logistikchef Pär
Sandström säger till Banverkets tidning ”Godset” (1/08) att han ”verkligen
försökt köpa dessa transporter på järnväg, men det går helt enkelt inte.” Andra
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exempel är de ökande problemen med trängsel i centraleuropa vilket kan leda
till att transportströmmarna istället väljer östligare färdvägar om
framkomligheten där är bättre. Till de vanligast nämnda infrastrukturella
flaskhalsarna hör passagerna över Alperna, Fehmarn Bält-förbindelsen samt
kapaciteten runt Hamburg och Ruhrområdet. Även sjöfarten har sina problem
som kan leda till att man som transportköpare väljer andra transportmedel
istället. Till dessa problem kan man t ex räkna anpassning av lastprofiler,
brohöjder, begränsningar i slussar etc. Inom EU pågår för närvarande ett
arbete med att kartlägga dessa flaskhalsar för godstransporterna och det första
steget i identifieringsprocessen är taget. I sammanhanget bör det betonas att
flaskhalsar av annan typ ofta är väl så viktiga att överkomma. Man kan finna
flera exempel där en harmonisering av reglerna inom EU skulle underlätta för
godstransporterna och öka möjligheten att ta till vara på
effektiviseringspotentialer.
Såväl av miljömässiga som näringslivsmässiga skäl finns det all anledning att
verka för att använda sig av så ”smarta” och energieffektiva
transportlösningar som möjligt. Smart är emellertid ett högst oprecist begrepp
– en smart transport från ett perspektiv kan vara osmart ur ett annat.
Emellertid kan man konstatera att möjligheterna till, ur många aspekter,
smartare transporter föreligger då bättre teknik, infrastruktur och högre ITmognad samt ett ökat miljömedvetande nåtts. Ett smart transportsystem
utnyttjar alla transportslag på ett energieffektivt sätt. Såväl från internationellt
som nationellt håll belyser man emellanåt den potential som finns för att öka
användandet av sjöfarten för internationella transporter men också för
nationella transporter. Till dessa hör t ex EU:s satsning på Motorways of the
Sea, MoS. Tanken med satsningarna inom MoS är att de skall bidra till att
skapa ett flexibelt, energieffektivt och konkurrenskraftigt alternativ till
godstransporter med lastbil. Från ett nationellt perspektiv för t ex
Redarföreningen fram möjligheterna att nyttja Göta älv för att avlasta
landburna transporter. Som exempel och för att belysa potentialen nämner
man SAABs transporter mellan fabriken i Trollhättan och Göteborgs Hamn.
Även Patrik Åman som är VD för Mälarhamnar menar att potentialen för att
flytta över mer gods till den inre sjöfarten är omfattande.
Inom EU:s Marco Polo-program har flera projekt beviljats medel som haft
som övergripande syfte att flytta över godsflöden från väg till järnväg
och/eller sjöfart. Denna satsning på överflyttning av gods kommer att fortsätta
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inom Marco Polo II. Programmet löper till 2013 och har som huvudsyfte att
reducera klimatpåverkan från godstransporter. Detta kan ske genom ett
modalt skifte, transportundvikande åtgärder, uppmuntran av samarbeten och
kunskapsutbyte och åtgärder för att underlätta innovationer som kan leda till
ett modalt skifte (se Europeiska Kommissionen, 2008). Ett mer otraditionellt
sätt att nyttja vattenvägarnas resurser för att avlasta vägnätet har utretts av
Vägverkets färjerederi. Detta rör att vägfärjor skall kunna avlasta
Essingeleden genom att tunga transporter tar denna led från norr till söder
(Sjövägen, 2008).
Strategiska hamnar och terminaler, godsstråk och flaskhalsar
Vikten av goda förutsättningar för transporter till och från verksamhet i olika
typer av terminaler och noder kan inte nog understrykas. Dessa utgör en
avgörande kugge för att näringslivet skall kunna tillgodogöra sig goda
logistiska möjligheter. Staten bär härvidlag huvudansvaret för anslutningarna
till terminalerna medan verksamheten i de flesta terminaler ligger på privata
aktörers ansvar (vilket inte är detsamma som att de förfogar över möjligheten
att påverka allt som sker i terminalen!). För transportkedjan är talesättet
”ingen kedja är starkare än sin svagaste länk” mycket relevant. När problem
uppstår inom terminalarbete, oavsett anledning, förorsakar dessa ofta stora
problem för transportnäringens aktörer.
En viktig förutsättning för att transportsystemet skall leva upp till
näringslivets krav och de olika transportmedlens förutsättningar utnyttjas
optimalt är att de olika länkarna i transportkedjan samverkar på ett effektivt
sätt. De strategiska hamnnoderna och kombiterminalerna har en speciellt
viktig funktion i detta sammanhang. För att dessa noder skall fungera på ett
effektivt sätt krävs att anslutande infrastruktur i form av vägar och järnvägar
har en bra koppling till det överordnade nätet och tillräcklig standard och
tillförlitlighet.
I hamnstrategiutredningen redovisas ett landpaket som handlar om att
hamnanslutningar och landtrafikens flaskhalsar, som är vitala för de
strategiska hamnarna, ska identifieras och prioriteras i trafikverkens
planering. För det första föreslås att trafikverken åläggs att till regeringen
rapportera hur olika åtgärder underlättar för de strategiska hamnarna. För det
andra föreslås att prioritet, vid förhandlingar med trafikverken, ges till objekt
där enighet nåtts regionalt om prioritering av infrastrukturinvesteringar för att
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underlätta hamnens verksamhet. I detta ingår också eventuell regional
delfinansiering.
I Banverkets rapport ”Strategiskt nät av kombiterminaler – intermodala noder
i det svenska godstransportsystemet” pekas ut åtta orter som bör ha terminaler
som ingår i nätet. Det föreslås att dessa terminaler förklaras som riksintresse
för att garantera en fortsatt utveckling. För att uppnå de för terminalerna som
pekats ut föreslås att Banverket enligt direktiven tar ett större ansvar för de
terminaler där staten idag äger marken. Terminalerna skall prioriteras i den
framtida planeringen av infrastrukturen. Anslutningsvägarna till terminalerna
behandlas inte närmare i rapporten.
Näringslivet har behov av stabila förutsättningar för sitt framtida val av
transportupplägg. Det är därför viktigt att staten sänder tydliga signaler till
marknaden vilket ansvar staten avser att ta för infrastrukturen i anslutning till
de strategiska hamnarna och terminalerna. De båda utredningarna lämnar en
del obesvarade frågor i detta avseende, framför allt vad gäller
väganslutningarna.
De flesta av de strategiska hamnarna och flertalet kombiterminaler är belägna
inom eller i direkt anslutning till kommunernas väghållningsområde. Trots det
skiljer idag väghållningsansvaret ganska mycket. I en hamn/terminal kan
gränsen gå vid infarten till hamnen/terminalen medan den i en annan kan gå i
utkanten av staden. Det vore en fördel om statens ansvar ges en tydligare
innebörd och att ansvarsförhållandena blir mera likvärdiga mellan
hamnarna/terminalerna.

5.5 INVESTERINGAR
Trafikverken kommer i det fortsatta arbetet med åtgärdsplaneringen att arbeta
vidare med underlagen och analyserna för att kunna prioritera åtgärderna på
ett bra sätt. Åtgärderna kostnadsberäknas och samhällsekonomiska kalkyler
görs.
I arbetet med att analysera vilket behov som föreligger inom infrastrukturen
för godstransporter och vilka åtgärder som krävs för att uppnå uppsatta mål
har en del försvårande omständigheter uppmärksammats. De mest
betydelsefulla är:
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•

Prognoser. I arbetet med prognoser för framtida efterfrågan har en
del modelltekniska problem förekommit. När många parametrar
förändras ger modellen för stora utslag. Detta har resulterat i två
prognoser som båda innehåller sina respektive svagheter. Dessa
svårigheter ledde till att prognosutkasten kom i ett för denna rapport
sent skede. Den faktiska användningen av prognoserna som underlag
till denna rapport har därför varit starkt begränsad.

•

Fördelningen av godstransporter mellan transportslag.
Trafikverken och SIKA har enligt ovan givits ett specifikt uppdrag om
överflyttningspotential för person- och godstransporter. I denna
rapport penetreras därför inte denna fråga på djupet.

•

Nyttan av åtgärder. Få infrastrukturella åtgärder har enbart nytta för
godstrafiken. I synnerhet torde detta gälla kapacitetshöjande åtgärder.
Att särskilja godsnyttan låter sig därför inte alltid göras. En följd av
detta är att föreslagna åtgärder inte enbart kan ses som en delmängd av
de totala åtgärderna inom infrastrukturen (person+gods). Detta kan få
effekter för prioriteringsordning av projekt beroende på perspektivet
(om man har ett gods-, person- eller totalperspektiv). Nämnas kan att
infrastrukturella investeringar som primärt rör passagerartransporter
kan ha positiv effekt på godstransporterna. Ett exempel utgörs av en
ev framtida satsning på höghastighetsbanor. En realisering av dessa
frigör kapacitet i det övriga järnvägsnätet som bör komma
godstrafiken tillgodo.

Innehållet i detta delkapitel skall därför betraktas som ett preliminärt material.
Nedan visas sammanställningar över investeringar enligt steg 3 och 4 i
fyrstegsprincipen. Trafikverken har utgått från ett tydligt
transportslagsövergripande perspektiv. I sammanställningen skall ”mindre
åtgärd” betraktas som en investering där den godsspecifika samhällsnyttan är
som störst i förhållande till investeringens storlek. De ”större åtgärderna”
påverkas dels av investeringens storlek men också, på järnvägssidan, av den
prognos som tyder på ett mer omfattande användande av järnvägen för
godsdistributionen.
De åtgärder och områden som pekas ut nedan har bedömts ha potential att
kraftigt bidra till ökad nytta för, och av, godstransporterna. Omfattande
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positiva bieffekter är troliga för flertalet av investeringarna inom
persontransportsområdet. Framför allt gäller detta kapacitetsinvesteringar på
järnväg och åtgärder på vägnätet generellt med undantag från bärighetsfrågan.
I nedanstående diagram presenteras det godsfrämjande åtgärdsbehovet för väg
och järnväg gemensamt. En anledning härtill är det underliggande perspektiv
arbetet drivits utifrån – nämligen att det är godstransportens effekt (i termer
av dess värdeskapande karaktäristika) som är av intresse för transportköparen
och inte med vilket transportmedel den utförs.
N.B. De uppskattningarna som presenteras i investeringspaketen nedan är att
betrakta som grova! Omfattande förändringar kan väntas i den fortsatta
åtgärdsplaneringen. Uppskattningarna skall endast betraktas som en första
indikation på åtgärdsbehovet ur ett godsperspektiv.
ETT MINDRE INVESTERINGSPAKET FÖR BANA OCH VÄG

I det ”mindre investeringspaketet” har fokus varit att vidmakthålla befintligt
infrastrukturnät och trimma nätet givet en låg medelstilldelning. I detta paket
ingår åtgärder som syftar till avhjälpa viktiga flaskhalsar. Detta innebär att
strategiska satsningar har fått stå tillbaka för mer akuta åtgärder.
Investeringsbehov - mindre
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Bärighet
29%

HVN-relaterat
Kraftförsörjn., långa tåg

35%

13%

Figur 11
Ett mindre investeringspaket ca 40mdr kronor.

Järnvägslinjer
Nodanslutningar
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Av det totala investeringsbehovet i det mindre paketet kan ca 18mdr kronor
hänföras till vägsektorn, 16mdr kronor till järnvägssektorn och resterande
6mdr kronor på transportslagsövergripande nodanslutningar.
•

Bärighet.
Inom såväl väg som järnvägsnätet finns behov att höja bärigheten för
den tunga godstrafiken. På vägsidan är behovet starkt kopplat till
skogstransporter och rör ofta anslutningar till HVN. Skogsindustrin
har tidigare beräknat merkostnader i form av fordonsskador och ökat
slitage och bedömt detta till ca 1 mdr kr årligen.

•

HVN-relaterat
Till stor del rör de satsningar som behövs på HVN, med utgångspunkt
tagen i de tidigare specificerade funktionerna trafikplatser,
stigningsfält, mötesseparering och breddning av nätet.

•

Kraftförsörjning och långa tåg
Åtgärderna syftar till att möjliggöra ökad godstrafikering på
järnvägsnätet. Vilka behov långa (750m) tåg ställer på järnvägsnätet är
i dagsläget inte färdigutrett.

•

Järnvägslinjer
Denna punkt innefattar till stor del pågående projekt men som kommer
att avslutas under planeringsperioden.

•

Nodanslutningar.
Detta utgör en ökad intermodal satsning för att förbättra möjligheterna
till ett modalt skifte.

ETT STÖRRE INVESTERINGSPAKET FÖR BANA OCH VÄG

I det ”större investeringspaketet” har, förutom de åtgärder som ingår i paketet
ovan, en ökad satsning skett på ökad framkomlighet. Detta har möjliggjorts
genom en satsning på att göra järnvägens del i transportkedjorna mer
attraktiv. På vägsidan är investeringsbehovet riktat mot att avhjälpa
hastighetsbegränsande infrastrukturella lösningar. I detta paket sker en tydlig
långsiktig strategisk satsning som syftar till att möjliggöra effektiva
intermodala transportkedjor. Dessa kan näringslivet använda för att stärka sin
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internationella konkurrenskraft. Denna satsning innebär att staten verkar för
att skapa goda infrastrukturella förutsättningar för ett intermodalt skifte.
Investeringsbehov - större
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Bärighet
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Kraftförsörjn., långa tåg
Järnvägslinjer
Nodanslutningar

Figur 12
Ett större investeringspaket ca 140mdr kronor.

Av det totala investeringsbehovet i det mindre paketet kan ca 77mdr kronor
hänföras till vägsektorn, 49mdr kronor till järnvägssektorn och resterande
14mdr kronor på transportslagsövergripande nodanslutningar.
Utöver kommentarerna till det mindre investeringspaketet följer några
specifika förklaringar till det större investeringspaketet nedan.
•

Bärighet.
Här sker bl a satsningar väster om Vänern samt på ökad bärighet för
broar.

•

HVN-relaterat
Stora satsningar i och omkring storstadsområdena samt förbifarter
kopplade till HVN.
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•

Kraftförsörjning och långa tåg
Inget ytterligare behov.

•

Järnvägslinjer
Denna punkt innefattar till stor del flaskhalsåtgärder runt storstäderna,
åtgärder i norra Sverige samt längs järnvägens i övrigt viktigaste
godsstråk.

•

Nodanslutningar.

Ett flertal av de strategiska hamnar och kombiterminaler som utpekats
är i behov av förbättrade infrastrukturanslutningar.
ÅTGÄRDER - SJÖFART
Sjöfartsverket ska fortlöpande anpassa farledssystemet till ändrade trafikmönster,
nautiska behov och den tekniska utvecklingen. Ökande trafik i Östersjön, med allt
större fartyg och önskemål om alternativa vägval för att effektivisera vintersjöfarten
ställer krav på förbättrade farleder.
Regeringens ställningstagande beträffande Hamnstrategiutredningens betänkande
(SOU 2007:58) kommer att vara vägledande för Sjöfartsverkets prioriteringar
avseende farledsprojekt och underhållsinsatser.
Under verksamheten farleder redovisas investeringar i nya och förbättrade farleder,
nybyggnad, ombyggnad och återanskaffning av fyrar, annan fast utmärkning och
radionavigeringssystem liksom el- och teleteknisk materiel och utrustning. Vidare
ingår flytande utmärkning i form av bojar och större prickar samt investeringar i
kanaler och för sjömätningsutrustning.
Farledsförbättringar för perioden 2009-2011 har beräknats till 200 mkr.
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PLANERADE INVESTERINGAR 2008 – 2011, MKR

Farleder
Farledsförbättringar
Trollhätte kanal
Fast utmärkning
Flytande utmärkning
Arbetsfartyg och farledsbåtar
Utrustning för sjömätning
Övrigt
Summa

2008
25,0
26,8
8,8
2,7
37,1
4,1
5,9
110,4

2009
75,0
50,0
4,0
3,0
14,0
5,0
3,0
154,0

2010
50,0
40,0
5,0
3,0
3,0
5,0
3,0
109,0

2011
75,0
10,0
5,0
3,0
10,0
5,0
3,0
111,0

I januari 2008 träffade Sjöfartsverket och Norrköpings kommun en
principöverenskommelse om finansiering av en förbättrad farled till Norrköpings
hamn. Projektet behandlas för närvarande i Miljödomstolen. Ambitionen är att
projektet ska kunna genomföras under planperioden.
Sjöfartsverkets ambition är att arbetet med förbättring av farledssystemet i
Stockholms skärgård, liksom arbetet beträffande farleden till Gävle ska fortsätta
under planperioden.
Insatserna för att förbättra dammsäkerheten i Göta älv kommer att fortsätta under
treårsperioden. Hela slussystemet i Vänersborg-Trollhättan ska inventeras och
åtgärdsbehov ska klarläggas. Ett kanalstopp genomförs 2010 för planerade
underhållsarbeten i slussystemen.
För att vidmakthålla nuvarande standard i Trollhätte kanal fram till 2030 krävs
investeringar (betongförstärkningar m.m.) under planperioden med sammanlagt 100
mkr. På längre sikt är investeringsbehovet större.
Åtgärder i hamnarna
Ansvaret för investeringar i hamnarna ligger helt utanför Sjöfartsverkets ansvar.
Inom ramen för sin sektorroll följer emellertid verket utvecklingen i hamnarna. Som
ett led i detta gör Sjöfartsverket tillsammans med branschorganisationen Sveriges
Hamnar årligen en inventering av hamnföretagens/hamnförvaltningarnas planerade
investeringar för de kommande fem åren i infrastruktur och suprastruktur (i huvudsak
lasthanteringsutrustning). Denna typ av rullande planering kan aldrig eftersträva
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någon större exakthet, men materialet bedöms likväl ha ett värde i den allmänna
transportpolitiska diskussionen när det gäller framtida investeringar inom
transportsektorn. Inte minst är det viktigt att uppmärksamma hamnarnas strategiska
roll som naturliga knutpunkter/terminaler där gods, människor och transportslag möts
och effektiva logistiklösningar uppstår. Hamnen är med andra ord av gemensamt
intresse för flera aktörer i transportkedjan där den totala funktionen är det
viktigaste.
De senaste årens inventering av investeringarna i hamnsektorn visar på ett utfall på
cirka 1 miljard kronor på årsbasis. De redovisade investeringarna för år 2006 uppgår
till 0,9 miljarder kronor och prognosen för år 2007 ligger på 1,4 miljarder kronor.
Aktuell inventerad planerad investeringsvolym för hamnföretagen/
hamnförvaltningarna under perioden 2008-2012 ligger på cirka 12,7 miljarder
kronor. 2007 års enkät inkluderar även den till hamnarna anslutande infrastrukturen
inom en ungefärlig radie om 10 – 15 km från hamnarna och som är planerade att
genomföras av någon annan än hamnföretaget/hamnförvaltningen. För perioden
2008-2012 har dessa investeringar uppskattats till knappt 1,1 miljarder kronor. De
sammanlagda hamnrelaterade investeringarna för perioden beräknas av
hamnföreträdarna själva därmed att uppgå till cirka 13,8 miljarder kronor.
Fördelningen på kustavsnitt är cirka 4 miljarder kronor vardera för Väst-, Syd-, och
Ostkusten samt cirka 1,5 miljarder kronor för Norrlandskusten.
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6 Förslag till fortsatt arbete
Mot bakgrund av de erfarenheter som dragits under det hittillsvarande arbetet
med godsfrågorna inom åtgärdsplaneringen är avsikten med detta avsnitt att
underlätta de fortsatta insatserna inom området och peka på vad man bör
fokusera på.
•

Den transportslagsövergripande ansatsen menar trafikverken är riktig.
Det är mycket viktigt att man arbetar vidare med och vidareutvecklar
den. De näringslivskontakter projektgruppen haft under våren anser att
ansatsen som rapporten till stor del vilar på i termer av intermodala
och internationella godsstråk är bra. Emellertid skall det också
poängteras att respektive transportslag inte får ”drunkna” i den
transportslagsövergripande diskussionen. I många fall har
transportslagen sina speciella karaktäristika och egenheter vilka måste
få ta plats i utredningen. Det är med utgångspunkt från dessa som
näringslivet optimerar sina transport- och logistiklösningar utifrån de
förutsättningar och behov de har.

•

Det viktigt att upprätthålla kontakterna med näringslivet för extern
förankring och att säkerställa att trafikverken arbetar med rätt sker.
Det huvudsakliga skälet till behovet är att näringslivets val enbart till
viss del påverkas av infrastrukturella förutsättningar.

•

Möjligheterna till ökad precisering av vilka möjliga steg 1 och steg 2åtgärder (inom fyrstegsprincipen) bör fördjupas. Det ligger i stegens
natur att dessa blir mindre konkreta än vad investeringsåtgärderna
tenderar att bli. Detta medför dock inte att dessa sett ur perspektivet
”långsiktigt ekonomiska och hållbara godstransporter som främjar
näringslivets internationella konkurrenskraft” är mindre viktiga.

•

Steg 1 och 2-åtgärder räcker inte för att säkerställa det svenska
näringslivets konkurrenskraft, delvis beroende på vårt perifera läge i
förhållande till de viktiga marknaderna. Troligen kommer
huvudinsatserna att behövas för investeringar i faktisk infrastruktur.
Fortsatt framtagande, analys och förankring av befintligt och
kompletterande underlag är nödvändig såväl ur ett intramodalt som ett
intermodalt perspektiv.

79(82)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

7 Referenser
Banverket (2007a). Ett strategiskt nät av kombiterminaler - intermodala noder i det
svenska godstransportsystemet samt betänkandet Strategiska godsnoder i det
svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv. Borlänge.
Banverket (2008a). Varuslagsprognos för år 2020. Borlänge.
Banverket (2008b). Marknadsanalys av godstransporterna och persontrafiken för år
2007. Borlänge.
Bardi, E. J., J. J. Coyle, et al. (2006). Management of transportation. Mason, Ohio,
Thomson/South Western.
Blinge, M. and Å. Svensson (2005). Miljöåtgärder för godstransporter Sammanställning av praktiska och teoretiska exempel, CPM Report 2006:5.
Göteborg, Chalmers/Transek.
Engström, R. (2004). Competition in the freight transport sector : a channel
perspective. Göteborg, BAS.
Engström, R. (2007). Effektiva transporter med lastbil. Göteborg, RUS-AB.
Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007c). Kommissionens meddelande till
Rådet och Europaparlamentet: Mot ett järnvägsnät för godstransporter. KOM(2007)
608 slutlig.
Europeiska Kommissionen (2006). Hållbara transporter för ett rörligt Europa :
halvtidsöversyn av Europeiska kommissionens vitbok från 2001 om den
gemensamma transportpolitiken. Luxemburg, Publikationsbyrån.
Europeiska Kommissionen (2007a). Commission Staff Working Document Summary of the impact assessment: Freight Transport Logistics Action Plan
COM(2007) 607 final.
Europeiska Kommissionen (2007b). Freight Transport Logistics Action Plan KOM
(2007) 607 slutlig.
Europeiska Kommissionen (2008). Greening Transport Inventory (Commission staff
working document accompanying the Communication from the Commission to the
European Parliament and the Council: Greening transport.) Brussels, 8.7.2008.
COM(2008) 433 final
Flygplatsutredningen (2007). Framtidens flygplatser : utveckling av det svenska
flygplatssystemet : betänkande. Stockholm, Fritze.

80(82)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Fröidh, O., B.-L. Nelldal, et al. (2006). Tåget till framtiden : järnvägen 200 år 2056.
Stockholm, Avdelningen för trafik och logistik, [Skolan för administration och
samhällsbyggnad], Kungliga tekniska högskolan.
Godstransportdelegationen (2000). Framtida godstransporter : transportköparnas krav
på transportsystem : rapport från Godstransportdelegationen. Stockholm, Fritzes
offentliga publikationer.
Godstransportdelegationen (2001). Godstransporter för tillväxt : en hållbar strategi :
slutbetänkande. Stockholm, Fritzes offentliga publikationer.
Godstransportdelegationen (2004). Godstransporter - noder och länkar i samspel :
slutbetänkande. Stockholm, Fritzes offentliga publikationer.
Hamnstrategiutredningen (2007a). Hamnstrategi : strategiska hamnnoder i det
svenska godstransportsystemet : slutbetänkande. Stockholm, Fritze.
Hamnstrategiutredningen (2007b). Strategiska godsnoder i det svenska
transportsystemet : ett framtidsperspektiv : betänkande. Stockholm, Fritze.
Hedenus, F. (2007 ). Klimatneutrala godstransporter på väg – en vetenskaplig
förstudie, Chalmers Tekniska Högskola // Vägverket.
Johnsson, M. and G. Jönson (2006). Framtida handel – utveckling inom e-handel
med dagligvaror. Lunds Tekniska Högskola.
Karlsson, E. (2008). Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror. Göteborg,
BAS.
Lammgård, C. (2007). Titel Environmental perspectives on marketing of freight
transports : the intermodal road-rail case. Göteborg : BAS, cop. 2006, Göteborg
University.
Marshall, A. (1920). Principles of Economics.
McKinseys & Co (2008). Möjligheter och kostnader för att reducera
växthusgasutsläpp i Sverige.
Naturvårdsverket (2007b). Sweden's National Inventory Report 2008 (Submitted
under the United Nations Framework Convention on Climate Change). Bromma.
Naturvårdsverket, Banverket, et al. (2007). Strategin för effektivare
energianvändning och transporter, EET - Underlag till Miljömålsrådets fördjupade
utvärdering av miljökvalitetsmålen.
OECD (2007). Infrastructure to 2030. Volume 2, Mapping Policy For Electricity,
Water And Transport.

81(82)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Regeringen (2006). Moderna transporter för framtiden. Stockholm, Regeringen.
SCB (2001). Hur och vad kör de lätta lastbilarna egentligen? Stockholm.
Schary, P. B. and T. Skjøtt-Larsen (2001). Managing the global supply chain.
Copenhagen, Copenhagen Business School Press.
SIKA (2001). Modell för uppskattning av tomtransporter och medellastvikter; SIKA
2001:4. Stockholm.
SIKA (2004). Transportarbetets utveckling - Redovisning av tidsserier samt metoder
för beräkning av transportarbetet; PM 2004:7. L. Thörn. Stockholm.
SIKA (2006). Transportkostnader för företag i norra Sverige - Redovisning av ett
regeringsuppdrag, Rapport 2006:3.
SIKA (2008). Presentation vid utfrågning i Trafikutskottet (Jan Östlund). Stockholm.
Sjövägen (2008). Informationstidning från Vägverkets Färjerederi, Daus Tryckeri,
Östersund. Augusti 2008.
Skogforsk. (2007-11-15). "Mindre CO2-utsläpp med En Trave Till " Retrieved 0518, 2008.
SkogForsk (2008). Vägstandardens inverkan på skogsnäringens
transportarbete, Författare: Karin Westlund & Gert Andersson, Stiftelsen
Skogsbrukets Forskningsinstitut, Uppsala, Juni 2008.
Storhagen, N. G., F. Bärthel, et al. (2008). Intermodala transporter av dagligvaror,.
TFK Rapport. Stockholm.
Sveriges Åkeriföretag (2006). Fakta om åkerinäringen. Stockholm, Sveriges
Åkeriföretag.
Sveriges Åkeriföretag (2006b). PowerPoint-presentation.
www.akeri.se/files/bilder/sa/o_h_svenska_inkl_anteckningar.ppt 2008-09-08.
TFK. (2008). "Verksamhetsområde." Retrieved 05-18, 2008, from http://www.sirc.se/Verksamhetsomrade.asp.
The World Bank (2007). Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global
Economy - The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington DC.
Transportnäringen i Samverkan (2008). Vitaminer för Infrastrukturen – Tillväxt för
Sverige. PDF-fil.
Wallberg, P. (2008). Klimatförslagen överskattas. GÖTEBORGS-POSTEN
Göteborg.

82(82)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Wandel, S. and C. Ruijgrok (1993). Innovation and Structural Changes in Logistics:
A Theoretical Framework. Transport and Communications Innovation in Europe. G.
Giannopoulos and A. Gillespie London, Belhaven Press.
Vierth, I. (2008). Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet
[Elektronisk resurs] : redovisning av regeringsuppdrag. Linköping, VTI.
Vägverket. (2008). "Klimatneutrala godstransporter - ett samarbete för ett bättre
klimat." Retrieved 05-18, 2008, from
http://www.vv.se/templates/page3____22441.aspx.
Vägverket/Banverket (2003). AVTAL gällande samarbete i virtuellt FUD-centrum
kring intermodala transporter för Vägverket och Banverket. Borlänge.
Åkerman, J. (2007). Tvågradersmålet i sikte? [Elektronisk resurs] : scenarier för det
svenska energi- och transportsystemet till år 2050. Stockholm, Naturvårdsverket.

Appendix till Nationell Godsanalys

Intermodala transporter
Rapporttitel Energiförbrukning och
miljöpåverkan

Forsknings- och
utvecklingsinriktningar
Författare:
Fredrik Bärthel

Förord
Rapporten utgör avrapportering av ett uppdrag som TFK Transportforskningsgruppen i Borlänge AB utfört för projektet Gods Framåt.
Uppdraget omfattade en kartläggning av transportforskningens fokus och
framkant inom området intermodala transporter med inriktning på
kostnadseffektiva åtgärder som kan leda Sverige i riktning mot mer hållbara
transportlösningar utifrån ett energiförbruknings- och CO2-perspektiv.
Studien har genomförts vid TFK – Transportforskningsgruppen i Borlänge av en
forskargrupp med följande deltagare:
 Fredrik Bärthel, TFK – Transportforskningsgruppen i Borlänge
 Yvonne Wärnfeldt, TFK – Transportforskningsgruppen i Borlänge
 Bo Östlund, TFK – Transportforskningsgruppen i Borlänge
Rapporten är författad av Fredrik Bärthel, TFK – Transportforskningsgruppen i
Borlänge.
Uppdragsgivare har varit Rikard Engström, Vägverket och Anders Ekmark,
Banverket.
TFK – Transportforskningsgruppen i Borlänge AB vill med detta rikta ett tack till
studiens finansiärer, Banverket och Vägverket samt till alla andra som välvilligt
låta sig intervjuas och medverkat till att denna rapport kunnat sammanställas.
Borlänge den 29 maj 2008

Bo Östlund
VD

A-5

Innehållsförteckning
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
4

Bakgrund
8
Transporter och Intermodalitet ...................................................................................8
Syfte............................................................................................................................9
Arbetsgång................................................................................................................10
Avgränsningar...........................................................................................................11
Definitioner...............................................................................................................11
En teoretisk betraktelse
13
Bearbetning av litteraturstudier och intervjuer
18
Policy och strategiska beslut.....................................................................................18
Marknader för intermodala transporter.....................................................................20
Branschstruktur.........................................................................................................23
Marknadsprocessen...................................................................................................23
Tillgänglighet och inköp av järnvägstransporter ......................................................32
Transportkvalitet.......................................................................................................33
System ......................................................................................................................35
Terminal....................................................................................................................40
Insamling och distribution ........................................................................................45
Intermodala komponenter.........................................................................................47
Gods som kräver specifik tillsyn (GRSA) ................................................................48
Lok och dragkraft .....................................................................................................49
Informations- och övervakningssystem....................................................................50
Trafik- och infrastrukturella aspekter .......................................................................50
Fler operatörer – möjliggör strategiskt satsning på järnväg .....................................52
Kapillär infrastruktur ................................................................................................53
Sammanställning - Vita fläckar
55

A-6

A-7

1

Bakgrund

I Klimatberedningen (SOU 2008:24) anges att Sveriges utsläpp av
växthusgaser skall minska med 35 % till år 2020. Utsläppen från
transportsektorn utgör 31 % av de svenska utsläppen och med hänsyn till att
de totala utsläppen av växthusgaser minskade med 8,7 % mellan åren 1990 till
2006 så ökade vägtrafikens utsläpp med 11 %. Huvuddelen av
koldioxidutsläppen härrör från den tunga långväga vägtrafiken och
dieselförbrukningen denna trafik ökade med 32 % under nämnd period. Det är
en långsiktigt ohållbar utveckling och om ökningen från den tunga
vägtrafiken blir ytterligare 10 % fram till år 2020 behöver övriga sektorer
minska sina utsläpp ytterligare 5 % (Hansson, 2008). För att minska utsläppen
från den tunga trafiken krävs en kombination av åtgärder där vi samordnar
transporter, byter till miljövänligare bränsle, förbättrar motorerna på våra
fordon och farkoster samt använder trafikslagen sjö och järnväg i betydligt
större omfattning.

1.1 Transporter och Intermodalitet
Intermodala godstransporter har av EU betraktats som en hållbar lösning för
att reducera energiförbrukningen, minska slitaget på vägarna samt minska
trängseln och andra externa effekter från den tunga vägtrafiken. Prognoser
som gjorts under de senaste decennierna har indikerat en kraftigt ökande
marknadsandel för intermodala transporter, men EU:s reviderade Vitbok (EU
Kommissionen, 2006) visar på ett tydligt gap mellan prognoser och verkligt
transportarbete. Det är tydligt att transportsystemen måste fungera parallellt,
vilket innebär en systemsyn som närmar sig det EU Kommissionen (2006)
benämner sammodalitet [comodality]. Genom att beakta systemen som
parallella och inte som konkurrerande kan en strategi byggas upp för hur
entreprenören eller systemdesignern skall överbrygga de organisatoriska,
ekonomiska och institutionella inträdesbarriärerna.
Intermodala transporter är fortfarande ett viktigt område för myndigheter,
transportköpare och samhället (se ex Storhagen et al, 2008) och det börjar
skönjas ett ökande intresse från ett stort antal stora transportörer för att öka
andelen intermodalitet. Men intermodala transporter har tidigare inte lyckats
uppnå de höga förväntningarna från transportsystemets avnämare.
Transportköpare, speditörer och åkerier har kontinuerligt undersökt
möjligheten att öka andelen intermodalitet, men anger ofta bristande
kostnads-kvalitets-kvot (Konings and Kreutzberger, 2002), bristande
tillgänglighet till intermodala terminaler samt den komplexa
organisationsstrukturen som tre avgörande barriärer mot ökat utnyttjande av
intermodala transporter (Woxenius och Bärthel, 2008). Förutom den
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komplexa organisationen och de stora nätverken så finns generella
kunskapsbrister relaterade till intermodalitet hos myndigheter, transportköpare
och transportörer.

1.2 Syfte
Intermodala transporter anges ofta som en lösning för att minska
energiförbrukningen och därmed utsläppen av koldioxid från transportsektorn.
Det är en sanning som ofta tas för given och syftet med rapporten är att
kartlägga och beskriva av transportforskningens fokus och framkant inom
området intermodala transporter. Vilken forskning sker nationellt men ser ni
andra trender som ni tror har relevans för den framtida
godstransportförsörjningen i Sverige? Vilka kostnadseffektiva åtgärder kan
leda oss i riktning mot mer hållbara transportlösningar utifrån ett
energiförbruknings- och CO2-perspektiv.
Frågeställningar som försökt belysas är:


Vilka forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts med inriktning
på hållbara intermodala transportlösningar för att minska
energiförbrukningen (och minska utsläppen av koldioxid) i
trafikslagsövergripande transportkedjor.



Vilka ämnesområden har projekten inriktat sig mot (policy, marknad,
system, terminaler, distribution eller teknik).



Vilka generella slutsatser kan dras av resultaten av litteraturgenomgången
av genomförda och pågående projekt.



Vad ägnar ”forskningsfronten” sig åt trender och aktuellt läge!



Hur stora är potentialerna för överflyttning av gods från väg – till
intermodala upplägg?



Vilka faktorer avgör överföringspotentialen? Vilka hinder föreligger för
ett ökat användande av kombitransporter?



På vilket sätt kommer sjöfarten in? Potential?



Vilka ämnen saknas inom den intermodala forskningen? Vilka ämnen
behövs för att tydligare adressera hållbara intermodala transportlösningar?
Vilka områden borde vara ”hetast”?



Hur bidrar de föreslagna forskningsinriktningarna till hållbara
transportlösningar utifrån ett energiförbruknings- och CO2-perspektiv



Vilka åtgärder bedömer du som de mest kostnadseffektiva på kort
respektive lång sikt

A-9



Vilka områden bör specifikt poängteras i forskningsprojekt kring hållbara
intermodala transportlösningar

I detta läge ser vi begreppet intermodala transporter ur ett brett och
transportslagsövergripande perspektiv och de kan innefatta alla fyra
transportslag och t ex lösningar såsom trailers på tåg.

1.3 Arbetsgång
Kartläggningen genomfördes i tre etapper inklusive dokumentation. Projektet
inleddes med en litteraturgenomgång av pågående och avslutad forskning på
nationell och europeisk nivå (steg 1). Kartläggningen utfördes som en
strukturerad genomgång av svenska och europeiska artiklar, rapporter och
annat offentligt utredningsmaterial inom området intermodala transporter med
specifik inriktning mot mer hållbara transportlösningar utifrån ett
energiförbruknings- och CO2-perspektiv. Undersökningen baserades på
datorbaserade sökningar av bibliotek, artikeldatabaser kompletterat med
specifika webb-sökningar. Ett problem är att databaserna och andra
sökmotorer inte innehåller alla artiklar och rapporter som utgivits.
Avslutningsvis kommer vi att gå igenom referenslistor på de artiklar som
hittats vid ovanstående sökningar för att finna kompletterande litteratur.
Sammantaget är målsättningen att ge en bra bild av relevant litteratur inom
området som givits ut under perioden 1990 – 2008.
Litteraturen klassificerades i sex klasser; (1) marknad, (2) system
(produktion), (3) terminaler och infrastruktur, (4) insamling och distribution,
(5) teknik och (6) policy (se figur 2).
Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.
Figur 1
Strukturmodell för analysen i projektet Gods framåt.
Utgående från kartläggning och med tillhörande klassificering och analys
genomfördes 4 expertintervjuer med syfte att komplettera vita fläckar där
brister i forskningen identifierats (steg 2). Analysen av steg 1 och 2 bidrog
tillsammans att ge underlag för att bedöma vilka kostnadseffektiva åtgärder
som kan leda trafikverken i riktning mot mer hållbara transportlösningar
utifrån ett energiförbruknings- och CO2-perspektiv.

1.4 Avgränsningar
Två problem med sökningarna har identifierats. För det första finns det
generellt sätt få artiklar som beskriver det intermodala transportsystemet från
ett energi- och koldioxidperspektiv. Ett flertal referenser beskriver antingen
lastbils- eller järnvägssystemet, men det är få artiklar som beskriver
terminalfunktionen från det perspektivet.
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För det andra har icke svensk och engelskspråkig litteratur ej genomlysts. En
betydande andel av den intermodala forskningen utförs i länder som
Frankrike, Nederländerna och Tyskland. Den nederländska litteratur som
skrivits på engelsk är inkluderad, men fransk och tysk engelskspråkig
litteratur inom området lyser med sin frånvaro. För det andra är forskning
inom intermodalitet av tradition i hög grad system- eller teknikfokuserad med
inriktning på järnvägsfrågor. Forskningsprojekt relaterade till rent tekniska
frågor inom områdena lastbilsfunktionen och järnvägsfunktionen beaktas inte
som intressanta om de inte ingår i ett intermodalt sammanhang.
Kopplingen till logistiska och organisatoriska frågor har tidigare fått liten eller
ingen plats i publikationer eller proceedings. Det medförde ett problem med
avgränsningar vid litteraturgenomgången och ett beslut togs att enbart beakta
svensk litteratur som inte hade direkt koppling till intermodala transporter av
livsmedel eller annat tidskritiskt gods.

1.5 Definitioner
För att tydliggöra vad vi avser med projektets mest centrala begrepp
definieras dessa nedan. Ytterligare begrepp används i rapporten, men
definieras då i sitt sammanhang.
Intermodalitet är också ett centralt begrepp i projektet. Definitionsmässigt
betraktar vi en intermodal transport som en kombinerad transport med en
fysisk förflyttning där den intermodala transporten bygger på obrutna
enhetslaster som används i transportkedjor där minst två trafikslag samverkar.
För att betecknas som intermodal krävs följande (Woxenius, 1998):


Godset fraktas i en obruten enhetslastbärare



ISO-containers, växelflak, semitrailers och specialdesignade
lastcontainrar av motsvarande storlek innefattas i begreppet
enhetslastbärare.



Lastbäraren måste skifta trafikslag minst en gång mellan avsändare
och mottagare.

Trafikslagen är i det här fallet väg och järnväg, vilket ofta benämns som
kombitrafik eller kombinerade transporter. I de fall som avses i projektet
bygger systemet på att godset enhetslastas hos avsändaren. Därifrån
transporteras det på en lastbil till en terminal där det omlastas till järnväg, ofta
för transport i block- eller heltåg. Det transporteras sedan på järnväg till en
terminal i närheten av mottagaren, där det ånyo omlastas till lastbil för
transport till mottagaren. Enhetslasten bryts först sedan godset ankommit till
mottagaren (Lumsden, 1998).
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Det är dock av vikt att skilja mellan begreppen multimodal och intermodal
transport. Det som skiljer begreppen åt är att den intermodala transportkedjan
karaktäriseras av att sändningarna lastas i en enhetslastbärare som
transporteras mellan avsändare och mottagare och där enhetslastbäraren byter
trafikslag minst en gång i enlighet med ovanstående definition. Begreppet
multimodal transport inbegriper även transportkedjor där godset styckelastas,
men nödvändigtvis inte i en enhetslastbärare, och där transportkedjan
innehåller mer än ett trafikslag. Det kan exempelvis vara timmer som körs till
en timmerterminal för att lastas om till järnväg för vidare befordran till
mottagande industri, t ex ett sågverk. Begreppet intermodalitet kan således ses
som en delmängd av det vidare begreppet multimodalitet.
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2 En teoretisk ansats
Politiska åtgärder för att stimulera förändring och innovation mot ett hållbart
transportsystem är en långsam och komplicerad process. Ett i grunden genuint
intresse eller en enstaka åtgärd räcker sällan utan kombinationer av åtgärder
inkluderande både morot och piska behövs från myndighetshåll för att driva
utvecklingen (Storhagen et al. 2008). Rätt kombinationer av åtgärder kan ge
långsiktiga effekter, men förändringsprocessen inleds med en 3-5 år lång
övergångsperiod innan åtgärderna ger en signifikant effekt (Zuylen och
Weber, 1997). Det styrks om vi betraktar avregleringen av det tyska
järnvägssystemet i kombination med införandet av vägavgifter på det tyska
motorvägsnätet (Mauten) som efter en trög inledning numera medfört att
järnvägens marknadsandel ökat med 6 % till 21 % (Banverket, 2007). Även i
Sverige har avregleringen fått effekt och marknadsandelen har ökat med två
procentenheter till 22 % (Banverket, 2008). Ansatsen ligger i linje med Weber
(2003) som argumenterar för att den av myndigheterna initierade
förändringsprocessen (top-down) skall få effekt så måste en
förändringsprocess bottom-up stimuleras. Den sistnämnda processen
inkluderar enskilda och samordnade aktiviteter hos transportköpare,
speditörer, transportörer, tillverkare av transportresurser samt inte minst
trafikverken.
I debatten om åtgärder för att stimulera bättre utnyttjande av infrastruktur och
transportsystem glöms ofta behovet av organisatoriska eller tekniska
innovationer och dess förmåga att transformera det av väg dominerade
transportsystemet. Utveckling av innovationer inom transportsektorn har
hittills tilldelats ingenjörskonsten och här koncentrerar man sig på
inkrementella innovationer, dvs förändringar av den dominerande
utformningen av transportsystemet. Uppkomsten och spridning av
innovationer beaktas således som en ren teknisk fråga och teoretiskt sprids till
följd av deras överlägsna tekniska karaktäristik. Därigenom bygger flertalet
modeller kring teknisk innovation på en process som kan förutses och
planeras i förväg (Grübler, 1990), vilket ifrågasätts av Jensen (1987) och
Frambach et al (2002) som båda anger att ett större antal faktorer påverkar en
services möjligheter att tränga in på en mogen marknad.
Utveckling av ny transportservice eller nya system, när ett moget system skall
förändras eller bytas ut, har teoretisk sätt utgått från två olika skolor, (1)
”technology push” eller (2) ”demand pull”. Både skolorna betraktar
förändringen från ett mekanistiskt systemsynsätt. Betraktar vi utvecklingen av
de intermodala systemen och framför allt inrättandet av intermodala pendlar
mellan Göteborgs Hamn och dess omland kan vi, i likhet med vad Rosenberg
och Mowery (1978) och Dosi (1982), konstatera att en generell ”demand pull”
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Förändrad
Oförändrad

Stenungsundsindustriernas
Logistik/Efterfrågestruktur

missar att skapa bevis för varför ett ny intermodal service utvecklas och
implementeras. Ett transportsystem eller en transportservice uppkommer
sällan enbart genom marknadssignalering. Förändring är en komplicerad
process bestående av variation och val där teknologier är tätt
sammankopplade med en social och kulturell omgivning (Bijker et al, 1987).
Det medför att teknologier inte blir utvärderade enbart med avseende på deras
inneboende teknologiska egenskaper utan hur de passar de ekonomiska,
sociala och kulturella preferenser hos systemets omgivande organisationer
samt samhället i övrigt.
Dosi (1982) betraktar en given struktur av teknologiska, organisatoriska och
institutionella element som ett teknologiskt paradigm och försöker förklara
varför innovationer uppkommer längs en viss utvecklingsväg (path eller
trajectory). Dosi delar in innovationsprocesser i kontinuerlig utveckling
(inkrementell) samt diskontinuiteter (radical innovations). Vad som skall
klassas som inkrementella respektive radikala innovationer är i hög grad
beroende grad beroende av möjligheterna till utveckling och förändring hos
såväl utbuds- som efterfrågesidan som möjligheten till kortsiktig och
långsiktig förändring av systemvillkor, infrastruktur på trafik- och
transportmarknaden. Det roll som dessa marknader spelar för utvecklingen
och spridningen av ny service eller nya teknologier är inte oväsentlig och
glöms ofta bort i utvecklingsprocesen där företrädare mellan myndigheter (ex
politiska åtgärder), transportföretagen (strategiska planering) samt den
vetenskapliga akademin möts.
Betraktar vi intermodala transporter kan vi konstatera att både utbud och
efterfrågan är två viktiga faktorer som skapar både incitament och barriärer
för att utveckla och etablera intermodala transportlösningar med
konventionell eller innovativ teknologi. En övergång från ett landsvägsbaserat
till ett intermodalt transportsystem innebär att karaktäristiken på utbud
och/eller efterfrågan måste förändras och anpassas till varandra. Ohnell och
Woxenius (2003) beskriver det i form av nedanstående fyrfältsmodell där
antalet frihetsgrader anger grad av möjlig förändring. Förändringen kan
stödjas eller motverkas av förändringar i strategier, infrastruktur, lagar, regler
samt budskap från politiker och andra myndigheter.

Efterfrågeanpassning till
järnvägens
produktionssystem

Visionära
lösningar

Substitution

Utbudsanpassning

Oförändrade

Förändrade

Järnvägsbolagens produktionssystem
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Figur 2

Logistik och transportanpassning (Källa: Ohnell och Woxenius, 2003).

Den första varianten beskrivs som direkt substitution. Det innebär att den
karaktäristiken hos järnvägssystemet matchas mot en långdistanslänk i
logistikkedjan. Noder och länkar blir generellt de samma, men trafikslagen i
de olika länkarna skiftas. Konventionell intermodal trafik befinner sig i
flertalet fall inom detta segment.
Den andra varianten beskrivs som utbudsanpassning och innebär att
transportköparnas efterfrågeprofil är stabil. Det medför att utvecklandet och
etableringen av ett intermodalt transportsystem bygger på
innovationsförmågan hos transportoperatören, infrastrukturhållaren samt
leverantören av intermodal teknologi. Framgångarna för RailPort-konceptet
kring Göteborgs Hamn kan till stor del förklaras av faktorer som är knutna till
detta segment.
Den tredje varianten beskrivs som efterfrågeanpassning och innebär att
transportköparnas logistikstruktur anpassas till järnvägssystemets
karaktäristika. Det innebär att tidläggning av järnvägens resurser kan göras
effektivare, medge högre transportfrekvens och att transporter under dagen
kan tillåtas.
Den fjärde varianten bygger på en kombination mellan variant två och tre och
kallas generellt för visionär lösning.
Intermodala transporter har traditionellt utvecklades av järnvägsföretagen för
att erbjuda effektiva transportlösningar i relationer där järnvägen av
ekonomiska och infrastrukturella skäl inte kunde konkurrera med rena
landsvägstransporter. Synen att intermodala transporter konkurrerar med
landsvägstransporter håller dock successivt på att suddas ut och bilden blir
idag allt mer samstämmig att intermodala transporter kompletterar med såväl
landsvägstransporter som järnvägstransporter. Det intermodala
transportsystemets historia och produktionsmässiga anknytning till
järnvägssystemet innebär dock fortfarande att system designas efter
långsamgående gods (Storhagen et al, 2008) i enlighet med
vagnslastparadigmet. Det dominerande paradigmet definierar en uppsättning
av accepterade innovationer som ligger i linje med det dominerade
teknologiska paradigmets utvecklingslinje, medan det exkluderar innovationer
som har stor potential att utmana detta paradigm. En viktig barriär mot
utveckling av det intermodala transportsystemet består av arvet från
järnvägssystemet (vagnslastsystemet).
För att förstå hur man skall kunna öka förståelsen och kunskapen om
möjligheter och barriärer med intermodala transporter behöver man i
övergripande ordalag beskriva det dominerande produktionssystemet som har
mognat under det senaste århundradet. Utgående från den kunskapen kan
strategier etableras för överbrygga dessa barriärer Bukold (1996) analyserade
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förändringar i olika transportsystem till följd av teknologiska, organisatoriska
och institutionella faktorer och menar att kärnan i transportsystemparadigm
består av tre element:


Teknologiska element som lok, lastbärare, vagnar, hanteringsteknik och
terminaler



Organisatoriska element: organisatoriska funktioner för de olika
funktionerna i en intermodal transportkedja (matartransporter, terminal,
fjärrtransport etc), tidtabeller, tilldelning av slottider på terminaler och
infrastruktur, egenskaper hos slottiderna, prioritet på infrastrukturen,
marknadsfunktionen och samordningsfunktionen.



Institutionella element: marknadsregleringen,
standardisering, normer, arbetslagstiftning etc.

finansiella

aspekter,

Det dominerande järnvägsparadigmet består av en kombination av faktorer
som kan härledas till ovanstående tre element. Det intermodala
transportsystemet har byggt upp baserat på denna kunskap och de
grundläggande egenskaperna hos det nuvarande produktionsparadigmet för
intermodala transporter är således baserat starka lok, långa tåg, stora
bangårdar och stora konventionella terminaler dit vagnar behöver växlas
(Rudel, 2002). Produktionssystemet är anpassat efter stora volymer över långa
distanser (Woxenius och Bärthel, 2008) för lågvärdigt gods (Storhagen et al,
2008). Produktionssystemet reflekterar principerna hos massproduktion och
dess sökande efter skalekonomi (Bukold, 1996). Som ofta påpekas härrör
paradigmet från den tid då merparten av godsvolymerna bestod av tungt eller
bulkgods. Rudel (2002) påpekar att detta paradigm inkluderar en den
specialiserad kunskap och expertis som nämns ovan och som är kopplad till
den strategiska och taktiska planeringsprocessen för järnvägssystemet .
Traditionellt har en sådan ackumulerad kunskap visat sig mycket resistent mot
förändring och innovationer, eftersom ett sådant beteende är vanligt i
branscher med ett fåtal konkurrerande företag. Flexibla driftsformer, ex
linjetrafikeringssystem, eller flexibel organisation får inte utrymme eftersom
de inte överensstämmer med det dominerande paradigmet.
Detta är en viktig anledning till varför radikala innovationer inte utvecklas
inom järnvägsföretagen och varför upptagning av innovationer som ej
överensstämmer med det dominerande paradigmet ofta förkastas som
orealistiska. Radikala innovationer riskerar att konkurrera med etablerad
service (intern kannibalism) och därmed riskerar företagets position på
marknaden undermineras. Det teoretiska resonemanget blir tydligt när vi
betraktar utvecklingen till Göteborgs Hamn där de etablerade företagen nästan
trängts ut av nya och organisatoriskt innovativa som erbjuder rederier och
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speditörer en komplett palett av kompletterande landsvägs- järnvägs och
terminalservice.
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3 Bearbetning av litteraturstudier och intervjuer
3.1 Policy och strategiska beslut
I den tilltagande samhällsdebatten framhävs den ökande trängseln och de
ökande miljöproblemen från vägtransporter. Intermodalitet, där väg och
järnväg fungerar parallellt (sammodalitet), har av samhälle och myndigheter
setts som ett instrument för att minska de externa effekterna från godstrafiken
på väg. Men samtidigt upplever näringslivet en osäkerhet kring samhällets
intentioner och agerande då myndigheter å ena sidan är tydliga i sitt budskap
att andelen intermodalitet skall öka men å andra sidan skapar inte
myndigheterna rätt förutsättningar för att kunna etablera hållbara intermodala
transportsystem. Det finns dock indikationer på att lagstiftning och regleringar
kring transportsystemet samt avgiftssättning av infrastruktur ökar potentialen
för intermodalitet.
Ett flertal studier visar att det finns ett genuint intresse hos näringslivet för att
öka järnvägstransporterna och andelen intermodalitet, inte minst av
miljömässiga skäl. Men samtidigt säger också de flesta att det från
myndighetshåll behövs både en morot och en piska för att driva frågorna. Det
är med andra ord inget man är främmande för, vilket är intressant att
konstatera. Hos varuägarna har strategier kring miljövänligare transporter
[här: intermodala] gått från att vara personanknutna och kortsiktiga till att i
koncernerna börja bli välgrundade och långsiktiga (Bärthel och Woxenius,
2003, 2004, Thalenius, 2008, Jensen et al, 2008, Storhagen et al, 2008).
Beslut om investeringar i infrastruktur görs oftast utgående från en
samhällsekonomisk värdering av nyttan av en specifik investering. Beslut om
val av transportlösning sker från ett företagsekonomiskt perspektiv där en
transportchef eller logistikchef tar ett beslut som berör en mängd transporter
mellan vissa destinationer och ingår ett långsiktigt avtal med en eller flera
transportörer. Godsmarknaden är mer komplex och godstransportmodellerna
är därför inte lika välutvecklade som persontrafikmodellerna (Lundberg,
2006). Flertalet av dessa modeller glömmer bort de logistiska aspekterna i
transportsystemen samt att godssegmenten som ingår i kombi ofta behöver
samordnas (ex lokalt producerat) och terminalhanteras.
Den första kategorin artiklar som genomgicks vara artiklar kring
makromodeller för val av trafikslag och transportlösning, effekter av
avgiftssättning för trafik och infrastruktur. Dessa studier ger generella
indikationer om den intermodala potentialen för dagligvarubranschen, men
bygger i hög grad på högt aggregerad data och som Groothedde et al (2006)
och Jensen (2008) anger är potentialen för intermodala transporter kopplad till
transportföretag och transportförmedlares strategiska beslut.
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I spåren av det trafikpolitiska arbetet under 2000-talet har ett flertal större
utredningar utförts kopplat till investeringar i hamnar och intermodala
terminaler. Företaget Network Logistics genomförde på uppdrag en förstudie
kring terminaler som borde klassas som rikskombiterminaler, dvs terminaler
med ett nationellt intresse (Network Logistics, 2006). Utredningen följdes av
Bengt-Ove Birgerssons hamn- och kombiterminal strategiutredning
(Näringsdepartementet, 2007, Banverket, 2007/c). Utredningarna betraktar
terminalerna som enskilda funktioner och beaktar inte alternativa
produktionssätt för järnväg eller behov av kringliggande service på
terminalerna. De transportstråk som definieras av Godstransportdelegationen
(2001) och som ligger till grund för utredningen har enligt utredningen inte
förändrats sedan 1982. Det gör resultaten, d v s utpekade terminaler, föga
kontroversiella, eftersom det var dessa som överlevde den
strukturrationalisering och marknadsanpassning av verksamheten som
genomfördes av SJ och RailCombi under 1980- och 1990-talen (Bärthel och
Woxenius, 2002).
En grundläggande faktor i transport- och trafikpolitiken är att varje trafikslag
skall betala sina kostnader för samhället. Vägtrafikskatteutskottet skriver i
SOU 2004:63 att; ”Införande av kilometerskatt i Sverige bedöms medföra
fördelar i form av konkurrensneutralitet i vägtrafikskattesystemet samt även
ge goda möjligheter att i linje med den svenska transportpolitikens
kostnadsansvar internalisera de externa kostnader som godstrafik på väg
medför”. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för att säkerställa
att utvecklingen av transportarbetet sker i samklang med de miljö- och
transportpolitiska målen. Ett återinförande av kilometerskatt kommer att
påverka transportsystemet genom högre kostnader för landsvägstransporter
och har i kombination med avregleringen inneburit ökad andel
järnvägstransporter i Tyskland, Österrike och Schweiz (Gustafsson et al.,
2007). Cardebring och Lundin (2007) visar ett återinförande av vägavgifter på
det svenska vägnätet skulle medföra en minskning av transportarbetet på väg
med 13 %, vilket är avsevärt högre än Vierth et al (2007) som anger 0,7-1,3
%. Vierths undersökning har dock ifrågasatts från forskningshåll eftersom den
bl.a. kalibrerats med felaktiga intermodala ingångsdata samt felaktiga
kostnadsuppskattningar för terminalhantering. Indikationen att gods skulle
föras över från vagnslaster till intermodala transporter om terminalerna
subventioneras är ytterst osannolik (Troche, 2008, Jensen, 2008).
Beräkningarna har utförts med hjälp av SAMGODS-modellen en modell som
byggt upp utgående från vägtransporter och som visat sig okänslig för
förändringar i järnvägssystemet. Modellen kritiseras även av de Jong och
Ben-Akiwa (2007) som menar att den behöver kompletteras med en
logistikmodul, eftersom effekter av transporttid, förseningar och andra
avvikelser inte avbildas på ändamålsenligt sätt.
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Sveriges generösa regler för lastbilar har påverkat möjligheterna till
utveckling och etablering av intermodala transportsystem. Den förändrade
konkurrensytan mellan järnväg, intermodala transportlösningar och längre
lastbilar minskar potentialen för intermodala transporter (Banverket, 2007/b).
Företrädare för olje- och lastbilsbranschen föreslår baserat på resultaten från
Vägverkets (2007) förstudie kring så kallade klimatneutrala transporter på väg
att den maximala fordonslängden ska förlängas från 25,25 meter till 32 meter.
Det skulle minska de totala utsläppen från vägtransportsektorn med 2,7 %
(ibid.). Även här har resultaten ifrågasatts från forskningshåll eftersom
forskarna använder en elasticitet för överföring av gods från järnväg/väg som
är noll. Någon överföring av gods från intermodala/järnvägstransporter är
således inte inkluderade, vilket i jämförelse med Flodén, (2007) samt
Cardebring och Lundin (2007) är mindre trovärdigt.
Fredrik Hedenus författaren till förstudien Klimatneutrala transporter
(Vägverket, 2007) menar dock att de största miljövinsterna erhålls om vi i
större skala byter till mer miljövänliga trafikslag, men det krävs att dyrbara
investeringar i infrastrukturen. Fredrik avslutar med att det ”ur
klimathänseende och på lång sikt [….] ändå är viktigt att få till stånd mer
järnväg.

3.2 Marknader för intermodala transporter
Godstransportmarknaden har ökat kraftigt sedan år 1990 och även
fortsättningsvis förväntas godstransporterna öka kontinuerligt till följd av den
ekonomiska utvecklingen, näringslivets strukturomvandling, ökande handel
med Fjärran Östern och andra utvecklingsländer, men utvecklingen motverkas
av de ökande energipriserna. Det inverkar i högre grad på landsvägs- och
järnvägstransporterna än på sjötransporterna. Länkkostnaden för
sjötransporter är nästan alltid billigare än för landtransporter, men
kostnaderna ökar genast i noderna (hamnarna).
Järnvägen har under en lång rad år tappat marknadsandelar till framför allt
lastbilstrafiken, trots den snabba tillväxten i godsvolymer. Volymerna har
dock i reella tal varit relativt stabila och det är först under 2000-talets första
decennium som volymerna och numera även marknadsandelarna.
Marknadsandelarna för det långväga transportarbetet under år 2007 fördelade
sig enligt följande: Sjö 37 %, Järnväg 20 %, intermodala transporter 4 % och
lastbil 39 % (Banverket, 2008).
De marknader där intermodala transporter lyckats tränga in är genom Alperna
samt i trafiken mellan större hamnar och inlandsterminaler (Woxenius och
Bärthel, 2008). Betraktar vi utvecklingen i Norden skiljer den sig delvis från
övriga Europa. I Norge har den intermodale operatören Cargo Net A/S
uppvisat en kraftig tillväxt alltsedan företaget koncentrerade sig till
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intermodala transporter och systemtåg. Företaget transporterade under år 2006
8,2 miljoner ton gods. Systemtågen utgör 10 % av omsättningen, men det är
inom den intermodala sektorn som företaget växer. Under år 2005 ökade
trafiken med över 20 % och under 2006 var trafiktillväxten 14-15 %. Det
medför att företaget har en marknadsandel i de stora relationerna mot SödraNorge på 30-50 % och på Nordnorge 80 % (Bärthel och Cardebring, 2007).
Utvecklingen i Sverige har till skillnad från Norge inte skett i det etablerade
nätverket utan genom etablering av ett nätverk och olika pendlar mellan
hamnar och inlandsterminaler. Tillväxten sker utanför det tidigare etablerade
nätverket i det som i kommande text beskrivs som kund- och agentinitierade
intermodala transportskedjor.
De intermodala transporterna har ökat långsamt från år 1985, 3,1 miljoner ton
(Jensen, 1987), till 4,0 miljoner ton år 2000 (Banverket, 2001). Men efter år
2000 har de intermodala transporterna haft en mycket gynnsam utveckling
och den transporterade godsmängden har ökat med 50 % till 6,9 miljoner ton
under perioden 2000-2007. Nästan uteslutande härrör ökningen från
containertransporter mellan Göteborgs Hamn och inlandsterminaler (dry
ports). Inrikes har trafiken stagnerat till följd av tröghet i etablerade
marknadskanaler samt den hårda konkurrensen från lastbilstrafiken.
Ökningen av intermodala transporter till och från Göteborgs Hamn bör ställas
i relation till att Transportindustriförbundet (1997) angav att
järnvägstransporter fram till mitten av 1990-ötalet varit fördelaktigt men att
biltransporter i allt fler relationer tedde sig som ett gynnsammare alternativ.
Åsikten stämde med den tidens generella åsikter om att lastbilstrafiken
kontinuerligt blev effektivare.
Statistik för järnvägstransporter finns (se Nelldal och Wajsman i
Näringsdepartementet, 2005), men avsaknad av transpararens från källor till
resultat är ett uttalat problem (Andersson et al, 2005). Det finns därför en viss
osäkerhet i hur mycket intermodala transporter som ingår i Green Cargos
vagnslastnätverk. Företaget kör intermodalt för Rexam, SSA, Carlsberg,
Arizona Chemicals, men det är inte säkerställt att dessa volymer ingår i den
generella statistiken för intermodala transporter.
Utvecklingen i Sverige innebär att det numera finns tre parallella nätverk. För
det första transporteras en stor mängd intermodala enheter i Green Cargos
vagnslastnätverk. För det andra finns Cargo Nets intermodala nätverk som
trafikeras av heltåg mellan terminalerna. Slutligen finns ett nätverk med
skyttlar utgående från Göteborgs Hamn till 23 inlandsterminaler i Sverige. De
internationella nätverken koppas till det svenska via gateways som Trelleborg,
Malmö och Göteborg. En schematisk av nätverket presenteras i figur 1.
Utöver nämnda nätverk har Green Cargo försökt att etablera ett s k
linjenätverk (SJ Lättkombi), vilket analyserats av Bärthel och Woxenius
(2003, 2004).
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Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.
Figur 3

Sverige intermodala nätverk 2007 (Källa: Bärthel och Cardebring 2007)

I många fall anges de transporterade produkternas förädlingsvärde är en viktig
förklaring till utvecklingen mellan olika transportupplägg och val av
trafikslag. Lastbilen är den klart dominerande trafikslaget för högförädlade
produkter, medan järnvägen har den största marknadsandelen inom
marknadssegmentet förädlade produkter. Det är inom detta segment som
konkurrensen mellan trafikslagen är som störst (Nelldal et al, 2000).
Sjötransporterna dominerar inom långväga transporter av lågförädlade
produkter med systemtransporter av olja och malm som två viktiga segment.
Lumsden (1998) visar på en successiv överflyttning av gods från sjö till
järnväg till landsväg.
Järnvägen saknar ett konkurrenskraftigt serviceutbud för högförädlade
produkter (definierat som snabbgående gods enligt Storhagen et al, 2008) och
saknar transportlösningar för distributionstrafik. Intermodala transportsystem
är uppbyggda efter vagnslastparadigmet och därmed efter långsamgående
gods. Det är en bild som delas av bl.a. dagligvarubranschen samt större
styckegods och partigodsspeditörer som Schenker och Posten Logistik
(Ahldén, 2008 och Storhagen et al, 2008). Ett intermodalt transportnätverk
anpassat för långväga transporter mellan förädlingsindustri och grossist samt
för distribution ut till butik ställer krav på ett tätt nätverk av terminaler för att
uppfylla kundernas krav på tillgänglighet, flexibilitet och tidläggning av
transportservice.

3.3 Branschstruktur
Avregleringen av järnvägssystemet har inneburit ökade barriärer för att
utveckla intermodala transportsystem. Problematiken behöver hanteras på
strategisk, taktiskt såväl som på operativ nivå med ny organisation och nya
kontaktformer mellan systemets aktörer och avnämare.
På strategisk nivå kan det avhjälpas genom att neutrala forum etableras på
lokal och regional nivå för att myndigheter och trafikverk i samarbete med
operatörer och transportavnämare skall kunna diskutera och prioritera
investeringar och utvecklingsplaner. Den förändrade processen skulle,
förutom att öka kontaktytorna och informationsutbytet, genom övergång från
sekventiellt till parallellt förfarande ge möjligheter till avsevärda
effektivitetsvinster för transportköpare, transportörer och för samhället.
På en taktisk och operativ nivå efterlyses en neutral agent som för det första
har en utvecklande funktion och för det andra kan ”sy ihop” olika kunders
flöden och transportkrav till en fungerande transporttjänst. I ett intermodalt
system behöver innehas av en trafikslagsneutral tredjeparts- eller
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fjärdepartslogistiker som driver ett transportsystem där väg och järnväg
fungerar parallellt. Att köpa in intermodala transportlösningar skall vara lika
enkelt som med lastbilstransporter – ”man ringer ett telefonsamtal”.

3.4 Marknadsprocessen
Intermodala transportsystem kräver stora godsvolymer för att uppnå en
konkurrenskraftig kombination av kostnadseffektivitet och transportkvalitet
och goda miljöegenskaper. Hur stora godsvolymer som krävs beror bl.a. på
kraven på transportfrekvens. Volymer kan konsolideras via olika mekanismer.
Traditionellt har det skett genom marknadens utbytesprocesser, där
huvudtransportören (järnvägs- eller rederiföretaget) eller dennes agent säljer
huvudtransport plus terminalhantering till nästa led. Detta led har ofta bestått
av transportföretag som svarar för anslutningstransport och försäljning av hela
transporten (från dörr till dörr) till slutkund. Detta sätt att konsolidera gods
kan i huvudsak sägas representera en traditionell, marknadsbaserad
samordningsmekanism. Den svarar för huvuddelen av de intermodala
godsflödena.
En intermodal lösning är organisatoriskt och administrativt mer komplex att
köpa in än en tjänst som begränsar sig till ett enskilt trafikslag. I dagsläget är
det ingen transportförmedlare eller transportör som i den ordinarie
serviceportföljen erbjuder intermodala transporter utan enbart
trafikslagsberoende produkter. Vänder sig en transportköpare till en
transportör eller transportförmedlare erbjuds den antingen en lastbils- eller en
järnvägsservice. Valet om enheten skall transporteras intermodalt styrs
därefter av produktionsavdelningen hos den part som har huvudansvaret för
att utföra den fysiska transporten. Problemet upplevs av varuägarna som så
komplext av att den intermodala transporten blir svårgreppbar.
Transportköparna vill jämföra med köp av lastbilstransporter; ”Vi vill ringa
ett telefonsamtal”.
Den nämnda interna processen hos transportören visar på ett intressant
samband mellan marknadsavdelning (försäljning) och produktionsavdelning.
Järnvägsföretagens försäljare har idéer, men den transportlösning som
slutligen erbjuds transportköparen präglas av att produktionsavdelningen sitter
fast i gammalt tänkande och långsamgående gods. Det är en avsevärd barriär
för att skapa nya produkter (Storhagen et al, 2008). Komplexiteten i
utvecklingsprocess och i den operativa driften tenderar att öka i takt med att
antalet operatörer ökar, nya tekniska lösningar i vagnmateriel och
hanteringsutrustning skapas, IT-stöden utvecklas etc. Utvecklingen och
avregleringen är i grunden positiv och skapar nya möjligheter. Men det
behövs en agent för samordningen med inriktning på intermodalitet.
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Den enskilde varuägaren har själv sällan volymer för hellaster, något som
operatören traditionellt erbjuder för att få ekonomi i sin transport. Flera
godskunder behöver samordna godset i specifik relation i en lastbärare
eftersom sändningsstorleken oftast är mindre än en lastbärares kapacitet.
Lastbärare i olika relationer behöver därefter koordineras (samordnas) i
samma tåg för att dra nytta av skalfördelarna i transportsystemet. Slutligen
behöver tågen koordineras till dedikerade noder så att lastbärare och gods
mellan regioner med mindre inbördes volymer kan transporteras med
bibehållen frekvens och skalekonomi. En komplexitet som måste kunna
hanteras.
Nära den här frågan ligger att uppnå och bevara kritiska järnvägsvolymer.
Järnvägslösningar som fungerar bra bygger ofta på att skapa hög beläggning
genom kombinationer av olika godsslag och att kunna transportera gods i
bägge riktningar. Minskade volymer i någon del kan slå ut hela
järnvägssystemet. Å andra sidan gäller också det omvända. Tillkommande
volymer kan totalt sett skapa helt nya möjligheter.

3.4.1 Kundinitierade intermodala system
En mycket betydande och växande potential för intermodal transport har sin
grund i stora aktörers strategiska planering. Dessa aktörer är antingen stora,
ofta internationellt verksamma, tillverknings- eller handelsföretag med
godsflöden i logistiska nätverk mellan tillverknings- och/eller
distributionsenheter eller stora transportkoordinatorer (speditionsföretag,
hamnar) med stora flöden i internationella transportnätverk. De strategiska
incitamenten att övergå till intermodala transporter är insikten om att
miljöeffekter, trängsel och tilltagande brist på energi kommer att medföra
relativt sett dyrare landsvägstransporter samtidigt som intermodala transporter
långsamt höjer sin konkurrenskraft i olika avseenden.
Även om dessa aktörer totalt sett är stora som avlastare, kan varje enskild
aktörs godsflöden i specifika relationer vara otillräckliga som underlag för
konkurrenskraftiga intermodala transportkedjor. Alltså krävs konsolidering av
dessa aktörers godsflöden. Man kan nu även skönja en påbörjad trend mot att
större avlastare och transportkoordinatorer tar initiativ till samverkan eller
utredningar om samverkan i syfte att etablera intermodala transportkedjor och
system. Detta kan leda till olika former av partnerskap, konsortier etc. Det är
detta fenomen som här avses med kundinitierade intermodala
transportsystem.
Forskningen inom området inriktas mot organisatoriska processer som driver
fram en kundinitierad övergång från landsvägstransporter till intermodala
lösningar som bygger på godskonsolidering genom samverkan. I fokus står
kombinationen mellan lastbil och tåg i ett svenskt och europeiskt perspektiv,

A - 24

men även kombinationer mellan lastbil/tåg och fartyg. Det inriktas framförallt
mot det fall där godsunderlaget konsolideras genom samverkan mellan större
juridiskt fristående aktörer (företag), men även mot samverkan inom
koncerner. Intressanta forskningsfrågor är till exempel följande: Hur och hos
vem uppkommer idén om intermodala transporter som en strategisk lösning
på ett problem? Hur hanteras frågan internt inom organisationen? Vilka
interna svårigheter finns? Hur sker den interorganisatoriska samordningen
med andra aktörer som svarar för godsvolymer? Vilka svårigheter finns? När
och hur kommer huvudtransportörer (järnvägsoperatörer, rederier) och andra
transportproducenter in i processen? Hur utformas konsortier och kontrakt?
Hur och i vilken utsträckning är infrastrukturhållare, kommuner och
katalytiska organ (Vinnova, EU) involverade i processen?

3.4.2 Agentinitierade intermodala transportsystem
Ett annat besläktat forskningsprojekt behandlar agentinitierade intermodala
transportsystem. Denna potential representeras av mindre transportköpare
som inte har tillräckliga volymer och förhandlingskapacitet för att ta egna
initiativ till samordning, men som är positivt inställda till kombi om
möjligheten erbjuds. Dessa behöver stöd med samordningen, t.ex. i form av
extern hjälp med etablering av samverkande nätverk omkring s.k.
linjetågssystem. Detta stöd kan t.ex. komma från kommuner, regioner,
trafikverk och utveckligsansvariga organisationer, t.ex. Vinnova. För att
kunna implementera ett linjekombisystem krävs en strategi för att överbrygga
de organisatoriska, praktiska och ekonomiska inträdesbarriärerna. Tidigare
har försök gjorts att implementera linjekombi utgående från ett företags
perspektiv och analysen pekar på att det krävs flera kunder för att generera
tillräcklig volym i etableringsfasen. En strategi krävs där volymer, terminaler
och linjer öppnas och tillförs systemet successivt samtidigt som kvaliteten i
transportsystemet kan upprätthållas. Samordningen av transporter ställer krav
på att olika transportköpares krav kan jämkas, men möjliggör utnyttjande av
olika slag av skalfördelar i transportsystemet. Konsolidering av gods för
denna typ av intermodalitet kräver sannolikt att projekt initieras av en lämplig
extern förändringsagent (eller grupp av sådana) och drivs genom någon form
av samverkande nätverk av godskunder och trafikoperatörer. Agentinitierade
intermodala transportsystem skulle kunna användas som term för
etableringsprocesser av detta slag.
Det som indikerar ett ökande intresse för agentinitierade intermodala
transportkedjor är att logistik och transport inte längre ses som en
konkurrensfaktor mellan konkurrerande industrier eller grossister. Med
förändrade strategier, bland annat till följd av förändrat miljöfokus, ser deras
logistikfunktioner sig mer och mer som samarbetspartners och inte
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konkurrenter. Indikationer på ett bristande samarbete kan snarare skönjas
mellan förädlingsindustri och grossister, där grossisterna strävar efter logistisk
kontroll av inflödena, samt inom de större organisationerna och inte vertikalt i
branschens supply networks. Minskade barriärer ställer bland annat krav på en
ökad samverkan och framför allt på ett effektivare horisontellt
informationsutbyte i försörjningskedjor (Storhagen et al 2008).
Forskningsinriktningen kund- och agentinitierade intermodala transportkedjor
är inte okontroversiell. Det har inkommit synpunkter från representanter från
transportindustrin, vilket är förståeligt eftersom det som beskrivs och
diskuteras inom området granskar och kritiserar hur markanden är
organiserad. Det är forskning som ifrågasätter transportmarknadens
organisation och affärsidé. Företrädarna för lastbilsnäringen (Sveriges
Åkeriföretag, Schenker och Schenker Åkeri) har haft kraftiga synpunkter mot
alla projekt som går in och rotar i organisationen och marknaden för
intermodala transporter. Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag, har
framfört kritik mot projektet [kund- och agentinitierade intermodala
transportkedjor] och har ifrågasatte om de personer som föreslagit projektet
förstår hur ”verkligheten” fungerar. Sveriges Åkeriföretags åsikt är att
forskningen inte skall lägga sig i hur marknaden är organiserad. De menar att
forskning inte ska påverka näringslivets logistiksystem utan att visst gods
lämpar sig bäst för lastbil och att sådant gods inte skall ”tryckas” över i
intermodala transportlösningar. Arne Jensen, professor vid Handelshögskolan,
har haft tydliga invändningar mot att forskning skall utgå från hur marknaden
är organiserad. Jensens menar att om forskningen utgår från hur nuvarande
organisation ser ut kan vi lägga ner mycket av forskningen. Forskning handlar
om att ta fram ny kunskap och att se framåt.
Forskningen kring intermodala transporter är koncentrerad kring tekniska,
ekonomiska och infrastrukturella barriärer och begränsningar (Bithas och
Nijkamp, 1997). Men tidigare nämnd forskning visar att
transportoperatörernas incitament för förändrat beteende samt för att utveckla
anpassade etableringsstrategier för nya intermodala transportsystem är minst
lika begränsade. Ämnesområden som intermodalt serviceutbud (Sommar,
2006), intermodala operatörers intermodala kunskap samt förmåga att
utveckla och etablera innovativa intermodala transportsystem (Bontekoning,
2002, Bärthel och Woxenius, 2003, 2004 samt Storhagen et al, 2008) samt
institutionella och byråkratiska barriärer är avgörande för möjligheterna att
utveckla och driva hållbara intermodala transportsystem. Utvecklingen av
intermodala transporter i Europa har varit knutna till hamn-hinterland
förbindelser (Woxenius och Bärthel, 2008) och endast i Schweiz har de rätta
förutsättningarna funnits för att etablera ett innovativt intermodalt
transportsystem (Rudel, 2002). Forskning med inriktning på
petrokemiindustrin (Bärthel, 2004) och inom dagligvarubranschen (Storhagen
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et al, 2008) indikerar att kluster eller branschgemensamma forum är en
förutsättning intermodal samverkan. Sjöstedt (i Woxenius & Sjöstedt, 2003)
anger behovet av mer sofistikerade informationssystem för att underlätta
samverkan mellan aktörer i intermodala transportsystem. Det är en
grundläggande förutsättning för att integrera trafikslagen samt att integrera
järnvägsutbudet med företagens logistikverksamhet. Därmed underlättas för
intressenterna att ta tillvara effektivitetsvinsterna som uppstår genom
godsflödessamordningen i de komplexa intermodala transportsystemen.

3.4.3 Fallstudier (Kund och agentinitierade intermodala
transportkedjor)
Ovanstående projekt har inletts med en mindre förstudie. Förstudien
behandlar de två nya processer för etablering och utveckling av intermodala
transportkedjor som skiljer sig från de traditionella marknadsbaserade
processerna, och deras särdrag har inte uppmärksammats i litteraturen. Detta
utesluter dock inte att forskning inom ett antal närliggande områden kan bidra
till att utforma en referensram för forskning om kund- och agentinitierade
intermodala transportkedjor. Samverkan är fundamentalt för konsolidering av
godsflöden för intermodal transport, i synnerhet om godset härrör från små
och medelstora avlastare. Därför inriktas denna kunskapsöversikt främst mot
empirisk forskning om logistisk samverkan för utveckling av logistisk
kapacitet i allmänhet och intermodala transporter i synnerhet.
Den potential som är relaterad till agentinitierade intermodala transportsystem
är knuten till transportköpare som inte har tillräckliga volymer och/eller
förhandlingskapacitet för att ta egna initiativ till samordning av godsflöden.
Ett flertal enstaka företag eller företagskluster är positivt inställda till att
utnyttja trafikslaget järnväg i större omfattning (Bärthel, 2004, Storhagen et al
2008 och Thalenius, 2008) men anger samtidigt att det finns ett antal barriärer
som måste överbryggas för att en förändring skall komma till stånd.
Woxenius (1994) behandlar branschstrukturen i europeisk intermodal trafik,
vilket följdes upp under år 1998 med en avhandling (Woxenius, 1998) kring
intermodala transportsystem betraktat från ett systemperspektiv.
Avhandlingen är konceptuellt inriktad och med fokuserar på intermodala
transporter på marknader som inte erbjuder tillräckliga godsflöden för heltåg
terminal-till-terminal. Ett kapitel i avhandlingen tillägnas konceptuella idéer
för hur trösklar vid införandet av nya transportsystem skall överbryggas och
ett kapitel tillägnas övergripande tankar kring SJ:s Lättkombisystem samt
andra strategier för hur intermodala transporter kan utvecklas i Europa. Det
här föreslagna projektet är mer fokuserat och syftar till att fördjupa kunskapen
kring organisation och etableringsprocess av intermodala transportkedjor och
intermodala transportsystem.
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Forskningen kring intermodala system för små och spridda flöden på
Chalmers kompletterades under åren 2001-2004 med djupgående analyser av
SJ Lättkombi med tyngdpunkt på kundpiloten Dalkullan (Bärthel och
Woxenius, 2003, 2004). Artiklarna kombinerar logistik- och transportteori,
organisationsteori och innovationsteori för att förklara problematiken kring
utveckling och etablering av hållbara intermodala transportsystem. Systemet
som implementerades i form av en kundpilot hade som syfte att testa
konceptet främst tekniskt men även logistiskt. Kunden Hemköp/Dagab anger
att den leveransservice SJ Gods erbjöd med Dalkullan var mycket bra och
Hemköp hade för avsikt att utnyttja tåget i sin egen marknadsföring.
Förändrad intern organisation hos Dagab/Hemköp i kombination med upplevd
bristande utvecklingskraft inom SJ Gods medförde att det aldrig blev fullt
genomfört. Logistiskt fungerade systemet, men etableringsstrategierna var
varken tillräckligt genomarbetade eller förankrade i SJ:s organisation. Det
saknades resurser för vidareutveckling och det krävdes dessutom omfattande
investeringar i anpassade informations- och kommunikationssystem för att
hantera de komplexa transportsystemen och fluktuationerna i flödena. Låg
beläggningsgraden och brist på utveckling medförde att ekonomin i
transportsystemet inte var hållbar och systemet lagdes ned under år 2001.
Ytterligare forskning har utförts kring etablering av intermodala
transportsystem (Bukold, 1996 och Rudel, 2002) samt kring implementering
av innovativa terminalteknologier (Bontekoning, 2002).
En slutsats i ovannämnda forskning var behovet av en agent för att samordna
godsflöden från fler transportköpare. Väg- respektive järnvägssystemet bör
drivas som två parallella transportsystem där de olika trafikslagens
egenskaper utnyttjas på ett optimalt sätt. Forskningen på Chalmers fortsatte i
nära samarbete med Schenker AB för att analysera potentialen för Schenker
att på en mer strategiskt nivå utnyttja intermodala transporter.
Bakgrundsmaterialet utgjordes av en systemstudie (Woxenius et al, 2004),
vilken tillsammans med en arbetsgrupp från Schenker AB kompletterades
med en fördjupad studie av intermodala linjenätverk (Bärthel, 2005) samt en
djupanalys av två av Schenkers åkeriers strategiska, taktiska och operativa
beslut kring val av transportlösning på sträckorna Göteborg – Stockholm och
Malmö – Stockholm (Sommar 2006). Resultaten från den förstnämnda
analysen visar ett intresse från Schenker för intermodala linjenätverk, men att
dessa inte får begränsa sig till lastbärare under åtta meter. De stora
begränsningarna i att utnyttja intermodala transporter ligger annars i
kundkraven vad gäller tidläggning av transporter i kombination med
järnvägens bristande frekvens och tidsmässiga tillförlitlighet. Sommar (2006)
beskriver och analyserar den komplexitet som ofta framhävs vid val av
transportlösning, men som sällan beskrivs. Schenkers organisation är alltså en
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effektiv barriär mot utveckling av intermodala transporter, vilket bekräftas av
dagligvarubranschens företrädare (Storhagen et al, 2008).
Slutsatserna från forskningen på Chalmers ligger i linje med Groothedde et al.
(2006) som diskuterar etableringen av ett intermodalt kollaborativt hubbterminalnätverk. Författarna menar att den intermodale operatören kan dra
nytt av minskade logistikkostnader samtidigt som transportköparna erbjuds
oförändrad logistiskt servicenivå genom att samlastningsgods överförs till
trafikslag som är bättre lämpade för transport av större godsvolymer
(skalekonomi) och med lägre miljöpåverkan. Artikeln beskriver det rationella
bakom dessa kollaborativa hubbterminalnätverk baserat på litteratur för hur
man skall designa många-till-många hubbterminalnätverk. Artikeln beskriver
dels de teoretiska och praktiska effekterna av etableringen av ett kollaborativt
hubbnätverk för dagligvaror och detaljist handel på kortare transportavstånd
(0-250 km) samt en metodik för hur terminalnätverket stegvis skall etableras.
Utvecklingen baserades på erfarenheter från tidigare etableringsprocesser som
misslyckats. Randvillkoren var därför (1) initial basvolym från en handfull
transportköpare, (2) stegvis implementering under beaktande av kostnader och
nyttor på kort och lång sikt (kostnadseffektivitet även under etableringsfasen),
(3) agent som koordinerade flödena och drev cross-docking lager vid de olika
hubbarna samt (4) att agenten skulle driva väg och intermodal lösning
parallellt för att kombinera förmågan med korta och flexibla ledtider och
skalekonomin i terminalnätverket. I systemet som utvärderas i artikeln
kombineras kapaciteten hos inre vattenvägar med tidsflexibiliteten hos
vägtransporterna. Därigenom kan man garantera skalekonomin i
transportkonceptet. De två samverkande trafikslagen medför möjlighet till
transport av stora och förutsägbara volymer (basvolym) i terminalnätverket
kompletterat med fluktuationer som körs av lastbilar. Resultatet av projektet
visar av 18-20 % av pallarna kom att transporteras med intermodala
transportlösningar (konkurrenskraft mellan 120 – 220 km). En motsvarande
studie för dagligvarubranschen i Sverige med långa transportavstånd och
längre lastbilar vore intressant.
I ett nyligen slutfört projekt Intermodala transporter av dagligvaror - Dagtrans
har Storhagen et al (2008) försökt klarlägga och analysera i förutsättningar
och möjligheter för att öka andelen intermodala transporter av dagligvaror
samt att baserat på resultaten identifiera behov av fördjupad forskning. Från
en bred ansats försöker författarna identifiera och strukturera olika mönster
och strukturer som inverkar på potentialen för intermodala transporter inom
dagligvarubranschen. Viktiga huvuddrag i beskrivning, analys och slutsatser
är då/nu-perspektiven, som baseras på en beskrivning, analys och värdering
av tidigare försök Det bakåtblickande perspektivet ställs i sin tur i relation till
de värderingar och de drivkrafter som identifierats i dagens syn på
förutsättningar för intermodalitet. Projektet visar att det finn ett gemensamt
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mål om ökad andel intermodalitet hos aktörerna inom de tre perspektiven;
varuägare, produktion och samhälle. Att det gemensamma målet inte uppnåtts
förklaras av de horisontella och vertikala barriärerna. Intressant nog visar
analysen att barriärerna omvärderats. De har både tunnats ut och förstärkts.
Men totalt sett kan författarna se att förutsättningarna har förbättrats för
framgångsrik implementering av intermodala lösningar. Barriärerna vänds i
många fall till möjligheter. Grundläggande är att de komplementära
målbilderna och kunskaperna måste sammanföras i neutrala forum för att
gemensamt kunna överbrygga de logistiska, ekonomiska, organisatoriska och
institutionella barriärerna för att utveckla och etablera ett hållbart
branschgemensamt intermodalt transportsystem. De neutrala forumen behöver
finnas på strategisk och taktisk nivå. Etablering av olika neutrala forum och
därmed nya och bättre kontaktytor mellan aktörer och aktörskategorier är ett
sätt att inte bara minska de organisatoriska barriärerna, utan även andra
barriärer samt att öka kunskapsöverföring och förståelse mellan aktörer och
kategorier. För även om det generella målet överensstämmer innebär de
interkategoriska skillnaderna att barriärer byggs upp eller kvarstår för att nå
det gemensamma målet.
I en studie av Öresundsregionen (Skjött-Larsen et al., 2001) analyseras vilken
effekt Öresundsbron har haft på aktörerna i logistiksystemet. Aktörerna
upplevde att tillkomsten av länken resulterade i en regionförstoring till en
region som omfattade båda sidorna av Öresund. Effekten var inte enbart
fysisk (Skjött-Larsen et al., sid. 129): ”The bridge was considered to be a
visible symbol of integration. It shows that the region has a kind of
coherence”. Studien av Skjött-Larsen et al. (2001) ger stöd för uppfattningen
att ökad geografisk närhet erbjuder möjligheter till samverkan. Närhet
underlättar kollaborativa processer och utveckling av det logistiska systemet.
Huvudinriktningen i den refererade studien var att beskriva förutsättningarna i
Öresundsregionen med avseende på infrastruktur och kompetens. Studien
analyserade regional samhörighet och samverkan mellan Sverige och
Danmark. Studien fäste mindre vikt vid att analysera vilka potentialer som
logistisk samverkan skulle kunna skapa i ekonomiska, miljömässiga och
kvalitetsmässiga termer.
I Gjesing Hansens forskning om transporternas betydelse för möbelindustrin i
det danska Salling-klustret identifierar han ett behov av att tillämpa ett
regionalt och kollaborativt perspektiv i studier av logistiska system och
logistiskt relaterade konkurrenskrafter (Hansen 2002). Hansens observationer
ger stöd för uppfattningen att samverkan mellan aktörer kan ha en positiv
inverkan på konkurrenskraften hos logistiska system och transportkedjor. I sin
longitudinella studie betonar Hansen vikten av att utveckla den logistiska
förmågan längre än till den som skapas genom investeringar i infrastruktur
(Hansen 2002, sid. 86): ”localised transport and logistical competence seem to
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be of greater importance for the competitive advantage of the local furniture
industry than further improvements in the quality of the physical traffic
infrastructure of the region.” Liksom Hansen (2002) indikerar Storhagen
(1999) och Bergqvist och Pruth (2006) att potentialer för strukturell
logistikutveckling finns i nya samarbetsformer mellan företag där
komplementära mål och kompetenser utnyttjas.
Studierna av Bergqvist och Pruth (2006) och Leydesdorff (1997) utgör
exempel på forskning som fokuserar på kollaborativa processer vilkas
initiering har involverat både offentliga och privata aktörer, och där
partnerskapet mellan offentliga och privata aktörer har bidragit till att skapa
konkurrensfördelar. Bergqvist och Pruth (2006) illustrerar hur partnerskapet
mellan offentliga och privata aktörer har en positiv effekt på logistiksystems
konkurrenskraft.
En annan skandinavisk studie är Hagebäck (2002). Hon undersökte
koordineringen av godsflöden i perifera regioner med Pajala och Norrbotten
som studieområden. Hennes forskning visar att koordineringen av godsflöden
från många olika avlastare kan bli både kostnadseffektiv och realiserbar. Hon
visar också att koordineringen av godsflöden ger miljöfördelar. Med relevans
för kund- och agentinitierade transportkedjor identifierar Hagebäck de viktiga
komponenterna ledarskap, transparens, beroende, engagemang och all
miljöinverkan och transportkvalitet är viktiga prestationsvariabler variabler
för kombinerad tåg/bil-transport och för transportsystem i allmänhet.
Forskningen inom området logistik och intermodala transporter har varit
inriktad mot system för små och spridda flöden samt system för hamn-lnlands
integration. Det förstnämnda ämnet har redan avhandlats och det sistnämnda
har studerats av bl.a. Guthed (2005) och Roso (2006). Den främsta slutsatsen i
denna forskning är den potential för förbättring som finns hos intermodala
transporter mellan landsväg och järnväg mellan en inlandsterminal och en
hamn. Forskningen indikerar att det finns goda möjligheter till förbättring i
dimensionerna kostnadseffektivitet, transportkvalitet och miljöinverkan.
Studierna av Guthed (2005) och Roso (2006) har bidragit till
konceptualisering av logistiksystem, transportsystem och torrhamnar, vilket
har vidgat synen på intermodala transporter genom att identifiera viktiga
värdeökande aktiviteter utöver den rent fysiska förflyttningen. Aktiviteter
sådana som lagring, dokumentation, spårning och inspektion har identifierats
som potentiellt värdeökande tjänster som efterfrågas av avlastarna. Både
Hagebäck (2002) och Guthed (2005) kommer fram till att tillförlitlighet och
frekvens är de viktigaste prestationsvariablerna för intermodala transporter.
Det har framhållits här att samverkan inom logistik erbjuder möjligheter till
förbättrad logistisk konkurrenskraft. Detta avsnitt har beskrivit några få
studier som ytligt har berört detta ämne. Kombinationen av olika aktörers
intressen och mål å ena sidan och logistiksamverkan å den andra har
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emellertid ägnats mycket ringa intresse. Det gäller inte minst kundinitierade
lösningar. En annan viktig aspekt är behovet av studier som riktar fokus mot
samverkans dynamik (jfr Hagebäck 2002). Det har funnits vissa
tillbakablickande försök. Dessa har emellertid inte avsett
samverkansprocesser och utveckling av intermodala transportlösningar.
Sådana retrospektiva studier är viktiga när det gäller att analysera dynamiken
hos logistiksamverkan. Dynamisk analys är speciellt intressant i ett
internationellt sammanhang eftersom logistiska system och strukturer
påverkas av politiska faktorer som i sin tur påverkar samverkansprocesser på
flera sätt.

3.5 Tillgänglighet och inköp av järnvägstransporter
Vi har i tidigare kapitel konstaterat att det finns ett klart ökat intresse i
näringslivet att öka andelen intermodalitet. En barriär som transportköparna
upplever en trögrörlighet hos tågoperatörerna; ”Det tar månader att få pris, om
man får något alls, och det krävs stora volymer”. Man upplever också ett
bristande intresse från tågoperatörerna för att diskutera framtiden, vilket ofta
är ett krav för att tillsammans bygga upp intermodala lösningar. Mycket
riktigt kan vi också konstatera ett stort steg mellan kunders förväntningar och
leverantörers upplevda förmåga.
Den servicemässiga tillgängligheten upplevs således som bristande. Ett stort
antal medelstora företag anger att det var åratal sedan de fick besök av en
transportförsäljare från järnvägsföretagen (Östlund et al, 2006, Storhagen et
al, 2008) och vänder sig transportköparna till de stora landsvägsspeditörerna,
som Schenker och DHL, erbjuds de lastbilsprodukt (Woxenius et al, 2004,
Sommar, 2006 och Storhagen 2008).
En andra nära relaterad faktor till val av trafikslag är tillgängligheten till en
transporttjänst. Närheten (fysisk tillgänglighet) till järnväg är en viktig faktor
och Banverket (1997) visade i en undersökning att det främst var företag med
egen spåranslutning som använde sig av järnvägstransporter. Det verifieras av
Jacob Wajsman (se Nelldal, 2007) som anger att 55 % av den transporterade
godsmängden transporteras mellan industrispår, 15 % med kombitrafik, 15 %
lastas om vid multimodal terminal och resterande 15 % transporteras till och
från hamn.

3.6 Transportkvalitet
Det har förekommit otaliga undersökningar av transportköpares val, attityder
och preferenser för val av trafikslag eller transportlösning. Dessa
undersökningar kan indelas i två kategorier. För det första traditionella
enkätstudier och för det andra studier av transportköpares logistik- och
transportverksamhet. Men forskningen är ändå begränsad relativt all forskning
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som genomförts kring kundvärderingar för persontrafik. Det har resulterat i att
det finns bra analysmodeller för val av färdmedel för persontransporter på
individnivå som kan summeras till totalnivå. Godsmarknaden är mer komplex
och beslut om val av logistik- och transportlösning är inte homogen. Olika
beslutsfattare hos en transportköpare fattar beslut som i många fall omfattar
en betydande mängd transporter genom avtal. Val av trafikslag i en specifik
transportkedja görs därefter av antingen transportköparen, speditören eller
transportören. Det skapar en komplex beslutshierarki som gör godstransporter
mer svåranalyserade än persontransporter. Potentialen för intermodala
transporter är således kopplad till transportföretag och transportförmedlares
långsiktiga beslut.
Beskrivningen omfattar de enkät och SP-studier studier som genomförts bland
svenska transportköpare sedan år 2000. Under 1990-talet genomfördes flera
studier som Ljungemyr (1995), Ludwigsen (1999) och Banverket (1999) men
dessa har av tidsskäl lämnats utanför sammanställningen. En fullständig
genomlysning kommer under våren att publiceras

3.6.1 Enkätstudier
Svenska undersökningar av transportköparnas krav på och värderingar av
transportservice (transportkvalitet) genomförs kontinuerligt och två större
studier har genomförts sedan år 2000. Vid Handelshögskolan i Göteborg har
en större enkätstudie inkluderande alla Sveriges tillverkningsföretag med över
50 anställda genomförts. Resultaten från studien är ännu inte rapporterade.
Vidare har Sofia Lundberg, Kungliga tekniska högskolan, genomfört en SPundersökning kring transportköparnas val vid inköp av transporter (2006). I
undersökningen studeras generella värderingar av ett antal kvalitetsfaktorer
som transportköparna ställer, detta oavsett trafikslag. Genom den använda
metoden har uppskattad betalningsvilja för faktorer som transportkostnad,
transporttid, frekvens och förseningsrisk mätts. Lundberg konstaterar att
transportkostnaden har en mycket stor betydelse när transportören väljs men
också att den konkurrens som råder på transportmarknaden som helhet bidrar
till att transportkunderna är klart priskänsliga. Tröskeln för att byta transportör
ligger på 3,8 % för 40 % av företagen men ska man byta leverantör är en
bibehållen kvalitet utgångspunkten. Kortare transporttid och högre frekvens
värderas lågt även om en kortare transporttid är av större betydelse för
högvärdigt än för lågvärdigt gods. Detta är resultat som också stämmer med
tidigare forskning. Lundberg påpekar dock att studien visar att företag med
högvärdigt gods har speciella värderingar men att den analysmetod som
använts inte kunnat hantera detta. Transportköparna är kända för att vara
priskänsliga och detta understryks av denna studie liksom av andra studier
som genomförts tidigare. Men metoden har en tendens att ge resultat som
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övervärderar vissa faktorer. Priset får i denna undersökning stor
genomslagskraft, vilket kan tyda på prisfaktorn övervärderats. En förklaring
kan vara att företagen är nöjda med de övriga faktorer som fanns med i
undersökningens parvisa val (transporttid, frekvens och turtäthet). Ett problem
som kommit fram är att företag med högvärdigt gods har speciella värderingar
och det har inte gått att få fram signifikanta resultat vid analyser där
indelningar i olika grupper med dessa företag är gjorda.
I ett arbete för Godstransportdelegationen (2001) analyserar Enarsson, L. och
Lindblad (2000) den svenska industrins nuvarande och framtida krav på
transportsystemen. Baserat på ett strukturerat urval av 115 svenska företag
valdes 15 företag ut för djupintervjuer och ytterligare 100 företag fick en
enkät. Intervjuer genomfördes med företag som hade en dominerande
ställning inom sin bransch och som hade stora transportvolymer relativt
genomsnittet. Karaktäriserande var att de hade betydande nationella och
internationella flöden för både inleveranser och utleveranser. Marknaden
strukturerades baserat på (1) Geografi, (2) lastbärare, (3) transporterade
produkternas varuvärde och volym samt (4) kvalitetsparametrar. Företagen i
undersökningen betonade betydelsen av geografiska avstånd och andra
geografiska förhållanden vid val av transportsystem och vid utformning av
system. Det finns betydande variationer mellan branscher vad gäller
inleveranser och utleveranser, vilket beror på produkternas hanterbarhet och
den geografiska avståndet mellan anläggningarna. Trender som beskrivs av
Enarsson och Lindblad (2000) är att ledtiden mellan producent till butik för
transporter inom Europa måste minskas. Högre transportfrekvens med mindre
sändningsvolymer är en trolig strategi samt ökande transporter från Östeuropa
och Asien.
I den första grupperingen ingick (1) livsmedel, (2) kvarnprodukter (3) drycker
och (4) foder.
Företagen i grupp 1 hade huvuddelen av sitt inflöde
från Sverige och att det i övrigt sker från Norra Europa.
Avsättningsmarknaden var Sverige samt delvis även i övriga Skandinavien.
Volymer till övriga delar av Norra Europa är blygsamma i relation till
inrikesvolymerna. Produkternas varuvärde kategoriserades som mellan (9 000
– 90 000 SEK/ton). Livsmedel ställer höga krav på hygien till följd av de krav
som livsmedelsverket ställer på hantering av dessa produkter. De ställer också
krav på tempererade transporter, den så kallade kylkedjan. Utredarna finner
mycket få variationer i de kvalitetskrav som företag i olika branscher ställer
på transporterna. Företagen förutsätter att kvalitetskraven uppfylls av
transportörerna.
Flertalet företag använder sig av standardiserade transportsystem med små
eller inga variationer. Merparten av produktionen går in i ett leveranslager
som därefter hämtas av transportföretaget enligt schemalagda avgångar.
Ytterst få har utformat egna transport- och flödessystem där kopplingar
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mellan de olika stegen i kedjan ingår. Det vanliga trafikslaget för in- och
uttransporter är lastbilen. Intermodala transporter är inte vanligt utan man
använder ofta trafikslagen var för sig.
I en undersökning från Transek (2005) studeras den framtida potentialen för
intermodala väg- och järnvägstransporter. Undersökningen pekar i första hand
ut speditörerna som de som skulle vara mest intresserade att ytterligare öka
sin andel av intermodala transporter. De har gods som passar för detta och
använder sig redan av denna möjlighet idag. De är också de som sätter högst
betyg på detta transportupplägg i undersökningen. Tillverkarna bedöms å
andra sidan vara de som inte förväntas efterfråga intermodala
transportlösningar. De transporterar 85 % av godset med direkttransporter och
ställer idag endast funktionalitetskrav.

3.7 System
Forskningen och utvecklingen inom järnväg- och intermodala transporter har
generellt varit kraftigt inriktad mot teknisk utveckling av någon funktion eller
komponent. Den har traditionellt utförts av antingen järnvägsföretagen. Men
järnvägsbranschen har gått från att driva utvecklingen av både traditionella
samt innovativa transportsystem/transportlösningar till att bli en förvaltande
organisation med fokus på verksamhetskontroll och lönsamhet av traditionella
transportlösningar för långsamgående gods (vagnslaster). För att öka andelen
intermodalitet krävs utveckling av innovativa intermodala transportsystem för
att de utvecklade systemen skall motsvara förväntningarna och kraven från
tidskritiska sändningar. En radikal förändring mot ökad andel intermodalitet
ställer för det första krav på ny intermodal kunskap, nya intermodala system
och nya strategier inom transportsektorn, Det ställer för det andra krav på
utveckling och investering i trafikslagsövergripande informations- och
planeringssystem. Det ställer för det tredje krav på investeringar i
transportresurser, i terminaler, suprastruktur, industrispår och annan
infrastruktur. Det ställer för det fjärde kravet på utveckling av kompletterande
logistik- och servicefunktioner på terminalerna.
Det har förekommit en större mängd forsknings- och utvecklingsprojekt med
syfte att utveckla och implementera nya hanteringstekniker. Idéer, system och
tekniker är många, men det är ytterst få som lyckats tränga in på den
etablerade marknaden som domineras av traditionella portalkranar och reachstackers. Bra publicerade sammanställningar av dessa projekt och tekniker
erbjuds av Woxenius (1997), Bontekoning och Kreutzberger (1999) samt
Seidelmann och Frindik (2003, 2004).
För att minska behovet av hanteringsutrustning på terminalerna har två
svenska vagnkoncept utvecklats sedan år 1995. För det första är det den så
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kallade FlexiWaggon1 tekniken och för det andra en vridbänksvagn för
växelflak2 som utvecklats av Kockums Industrier. Företaget har även
utvecklat motsvarande vridbänksvagnar för sop- och skrottransporter.
Till de tekniska studierna hör studien Effektiva tågsystem för godstransporter
– en systemstudie (Nelldal, 2005) genomförd av Järnvägsgruppen vid
Kungliga tekniska högskolan räknas. Studien fokuserar ett framtida
konkurrenskraftigt järnvägsutbud med syfte att konkurrera med dagens
landsvägsdominerade transportsystem. I rapporten beskrivs ett framtida
konkurrenskraftigt intermodalt transportsystem (Nelldal (red) 2005) baserat
på produktionsfilosofin linjekombi - en vidareutvecklad variant av SJ
Lättkombisystem. I rapporten anges att potentialen för den intermodala
trafiken är 8 miljarder tonkm, vilket skall jämföras med 3,7 miljarder tonkm
2006. Kritik mot projektet har framförts av företrädare för
dagligvarubranschens som vill se en större koppling till logistik- och
landsvägssidan (Storhagen et al, 2008). Något intresse för att etablera ett
motsvarande system finns inte hos järnvägsföretagen (Asplund, 2008), vilket
överensstämmer med teorierna i kapitel 2.
Det skall dock ställas i relation till att det krävs ett tätt terminalnätverk för att
öka den intermodala marknadsandelen markant i Skandinavien och på den
Europeiska marknaden (Rutten, 1998). Ett sådant nätverk skulle öka den
fysiska tillgängligheten till intermodala transporter, trots att
konkurrenskraften i ett tätt intermodalt terminalnätverk kräver effektivitet och
produktivitet i samordnings och konsolideringsfunktionen för godsflöden
mellan olika regioner utan att påverka det intermodala transportsystemet
negativt i form av skalekonomi (Vleugel et al., 2001). Ett tätt
konkurrenskraftigt terminalnätverk höjer kraven på mer flexibla driftsformer
(Bukold, 1994), för ny och förändrad transportorganisation, ny infrastruktur
och nya terminaler med låga fasta kostnader, samt nya standardiserade
trafikslagsövergripande informationssystem (Trip and Bontekoning,2002).
Ett tätt terminalnätverk ställer krav på förändrade strategier och förändrad
kunskap inom järnvägsindustrin samt hos trafikverken. För trafikverken
omfattar det process, tidshorisont och tänkande kring tidtabellsläggning. För
järnvägsindustrin ställer det krav på att det traditionella vagnslasttänkandet,
1

FlexiWaggon är ett vagnkoncept som utvecklats för transport av hela lastbilsekipage eller
trailrar (se www.flexiwaggon.se). Vid terminalerna kan vagnskorgen vridas och lastbilen
köras av eller på lastbilen. Hanteringen sköts av lastbilschauffören och tar 15 minuter per
enhet. Fördelen med konceptet är att det inte behövs fast hanteringsutrustning på terminalerna
om inte containrar och växelflak skall hanteras.
2
Vridbänksvagnen littera Sgns041 utvecklades kring år 2000 för småskalig kombitrafik. För
terminalhanteringen behövs en standardlastbil för växelflak och en 12 meter bred lastyta
bredvid ett sidospår. Hanteringen sköts av lastbilschauffören med hjälp av lastbilen.
Hanteringen kan sköts under kontaktledningen (se www.kockumsindustrier.se).
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med sitt karaktäristiska produktionsfokus, förändras för att minska det
tidsmässiga och geografiska flexibilitetsgapet, nämnt av Bukold (1996)
relativt landsvägstransporter Mer komplexa transportsystem kräver dessutom
ökat fokus på resursutnyttjande av vagnar, lastbärare och terminaler över
tiden.
Genom att kombinera skytteltågstänkandet med persontrafikens
”InterCitytrafik” erhålls ett transportsystem som benämns som
linjetrafikering. Tanken är att bygga upp transportkorridorer som trafikeras
med frekventa avgångar. Tågen gör kortare uppehåll på mellanliggande
terminaler för att lasta och lossa enhetslaster. På vissa ställen etableras
terminaler där tågen knyts samman och kan byta lastbärare med varandra. Det
medför marknadstäckning på såväl korta som långa avstånd.
Linjetrafikeringen kan jämföras med intercitytåg på persontrafiksidan. De
största skillnaderna mellan intercitytrafiken och linjetrafiken är för det första
att ett persontåg tidvis vara överlastat, dvs. ha stående passagerare utan
sittplats, men för godstrafiken behöver alla behållare behöver sin plats. För
det andra stiger behållarna ej av självmant och kommer ej själv till/från
terminal och slutligen har det transporterade godset en önskad hämtningstid
och leveranstid, men hur transporten sker eller olika väntetider i nätverket
spelar mindre roll.
Förutom förbättrad marknadstäckning innebär linjetrafikeringsprincipen att
järnvägens handikapp med en relativt hög relationsbunden skaldrift kan
minskas. Konsolidering av enheter på kortare, medellånga och långa
transportsträckor ökar möjligheterna till förbättrad transportfrekvens med
bibehållen produktivitet. Men jämför vi direktgående tåg och linjetåg kan vi
för det först konstatera att direkttågen blir snabbare under förutsättning att det
har samma medelhastighet under väg. Det innebär att ett linjebaserat
transportupplägg, under vissa förutsättningar, kan förbättra transportkvaliteten
i produktionsutbudet. Tidsåtgången på linjeterminalerna är avgörande för
konceptets konkurrenskraft,. Men under rätt förutsättningar är linjetågen
flexiblare och kan därigenom erbjudas i fler relationer och med fler avgångar.
Fler terminaler innebär dessutom minskade matartransportsträckor och
därmed minskad risk för matartransporter i ”fel riktning”.
Konceptet linjetrafikering är inte ny och i Sverige genomfördes ett försök att
implementera ett linjetrafikeringssystem under år 1998. Försöket som
dokumenterats och analyserats av Bärthel och Woxenius (2003, 2004) utgick
från ett företags logistikbehov. Att knyta fler kunder till systemet i en senare
implementeringsfas visade sig svårt, eftersom systemet var anpassat efter det
första företagets behov. Men baserat på en kunds behov bar sig systemet inte
ekonomiskt. Hypotesen är att ett motsvarande system måste etableras i en viss
skala och med ett visst antal baskunder som tillsammans genererar tillräcklig
volym i etableringsfasen. Det krävs en långsiktig en strategi där volymer,
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terminaler och linjer öppnas och tillförs systemet successivt samtidigt som
kvaliteten i transportsystemet kan upprätthållas. Genom att dela kostnader, att
dela information är det möjligt att undvika onödiga kostnader och
suboptimering för ingående företag.

Figur 4
Hantering av lastbärare vid Mölndals terminal i mars 2001 (Foto:
Fredrik Bärthel).

Det har aldrig utförts någon miljöbeskrivning och analys kring Lättkombi
eller linjekombitrafikeringsprincipen. Systemet har fördelen att hanteringen
sker under kontaktledningen, vilket innebär att diesellok inte behöver
utnyttjas för dragning till och från terminalerna. Hanteringen sker med gaffeleller motviktstruckar som är mindre än de motviktstruckar som används i de
konventionella terminalerna. Det kan innebära minskade krav på terminalens
underbyggnad och det medför minskad bränsleförbrukning. Vidare innebär
närheten mellan kund och terminal minskar transportsträckorna med lastbil.
Multimodala transporter kommer att bli en intressant konkurrent till
sjötransporter om punktligheten i de nationella men främst internationella
transporterna förbättrades för skogsindustrin (Skoglund, 2007). Åsikterna
delas av petrokemiindustrin som anger osäkerheten kring bristande
punktlighet som den viktigaste orsaken till att strategiskt inte våga satsa på
järnvägstransporter (Bärthel, 2005).
Rapporten har fokus mot marknadssegmentet produktgods, men för att även
öka andelen transporter för lågvärdiga produkter behöver spårkapacitet
byggas ut och infrastrukturen behöver anpassas till näringslivets krav på
effektiva godstransporter med järnväg (Nelldal, 2005, Skoglund, 2007).
Banornas bärighet behöver ökas från 6,4 ton per meter till 8 eller 10 ton,
axellasterna behöver ökas till minst 25 ton och lastprofilen behöver ökas till
lastprofil C. Kapaciteten behöver anpassas och byggas ut med fler mötesspår
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på minst 750 meter längd på de sträckor där det inte finns eller planeras
dubbelspår.
Kapitlet indikerar ett avsevärt och kontinuerligt ökande gap mellan strategier
och beteende hos den intermodala transportindustrin relativt
forskningsvärden. Som redan beskrivits saknas det kunskap om potentialen
med konventionell kombi och med innovative intermodala systemdesigner.
Det gäller framför allt på en strategisk nivå och gäller alla aktörer i det
intermodala transportsystemet. Intermodala transporer har hamnat mellan
stolarna mellan rena järnvägs- och landsvägstransporter. Det har inneburit att
intermodala transportkedjor designats utgående från vagnslastparadigmet där
transportkedjorna designats som vagnslast- eller systemtåg som kompletterats
med 1-2 terminalhanteringar och 1-2 landsvägsdragningar. Tiden och
kostnaderna som dessa extra aktiviteter gör att tids-kostnadskvoten
(Bontekoning et al, 2002) för intermodala transporter betraktas som
ineffektiv.

3.8 Terminal
Terminalfunktionen knyter samman de olika trafikslagen i en intermodal
kedja och ses därför ofta som den felande länken när effektiviteten i den
intermodala kedjan skall förbättras. Terminaler absorberar tid och kostnader,
vilket i många fall gör den intermodala transportkedjan oattraktiv i
transportköparens eller speditörens ögon. För att förbättra effektiviteten har
myndigheter och transportoperatörer Men utvecklingen av kombinerade
transportsystem är motsägelsefull. För det första pågår en koncentration av
kombiverksamheten till ett färre antal storskaliga kombiterminaler. För det
andra visar Transportindustriförbundet (2004) och företrädare för
kombisektorn skepticism mot att ”växla och rangera en vagn genom ett
nätverk av tidtabellslagda tåg” (Aastrup, 2002). Det har inneburit att ett flertal
kombioperatörerna övergått från att trafikera ett nätverk till att koncentrera
verksamheten kring ett fåtal relationer trafikerade med direkta heltåg. Krav på
heltåg medför att tids- och kostnadsdrivande aktiviteter, som växling och
rangering, kan undvikas (Woxenius och Bärthel, 2008). Dessutom innebär att
tågbildning enbart sker på ett fåtal ställen fördelar som ökad effektivitet, ökad
frekvens och bättre resursutnyttjande av anläggningar, personal och truckar
(Transportindustriförbundet, 2004). Företrädarna menar att koncentrationen
skall fortsätta både vad gäller antal linjer och terminaler. För det första
innebär koncentrationen att marknaden för kombinerade transporter begränsas
till relationer med stora volymer för att konsolidera tillräckligt med lastbärare
för heltåg. För det andra begränsas möjligheterna att etablera transporttjänster
som samproduceras i fjärrledet (Ohnell, 2004). Konsolideringen av lastbärare
krävs för att transportören skall kunna tillgodogöra sig järnvägens låga
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undervägskostnader under fjärrtransporten. Denna strategi har blivit
accepterad i transportindustrin trots att forskningsresultat visar att det finns en
stor brist på terminaler på det Europeiska nätverket (Bithas and Nijkamp,
1997).
Terminalkostnaderna kan i generella drag indelas i kapitalkostnader för
införskaffande av terminalmark, anläggningskostnader för underbyggnad och
infrastruktur på terminalerna samt införskaffande av hanteringsutrustning.
Dessa kan betraktas som fasta kostnader. De rörliga kostnaderna utgörs till
stor del av personalkostnader och här finner vi den första skillnaden i
kostnadsstrukturen mellan hamnpendlarna och Cargo Nets transporter.
Hamnpendlarna har en flexibel organisationsstruktur där åkerierna sköter
transportverksamhet och terminalhantering under normal arbetstid. Det
innebär ökande möjligheter att jämna ut flödena under dagen, och minskar
personalbehovet och undviker personalbehov under obekväm arbetstid. Det
skall ställas i relation till Cargo Net AB där merparten av hanteringen sker
mellan 03.00 – 08.00 samt mellan 16.00 – 22.00 och där personalen inte kan
utnyttjas under stora delar av dagen.
Växling till och från terminalerna tar lång tid och skall helst ske på obekväm
arbetstid (kl 03-04.00) dvs långt innan Green Cargos ordinarie växling startar.
Det dimensionerar växlingsföretagets resurser på orten, men skapar annars
problem för styckegods och annat gods som skall terminalbehandlas innan
distribution. Posten Logistik och Schenker påpekar behovet av korta
hanteringstider vid terminalerna om de intermodala transporterna skall vara
ett alternativ till landsvägstransporter. Tidsförbrukningen vid noderna får inte
överstiga tidsvinsterna som görs i fjärrtransportledet.
Järnvägsföretagens kunskap och tänkande baseras på långa tåg som körs
mellan två terminaler eller bangårdar utan hantering, av- eller tillkoppling av
vagnar. Tänkandet och därmed lönsamheten i dagens transportsystem baseras
i hög grad på skalekonomi, efter som en stor volym innebär låg kostnad per
transporterat ton. Strategin och tänkandet med långa tåg terminal-terminal
skapar kapacitetsproblem, och därmed låsningar, vid lastning och lossning av
tåg, eftersom ett stort antal enheter skall lastas och lossas under en begränsad
tidsperiod. De stora volymerna kräver mycket resurser under den tid lossning
och lastning av tåg pågår, övrig tid har man ofta svårt att utnyttja resurserna.
Stora volymer innebär också att det tar tid, en viktig aspekt för tidskänsligt
gods.
En annan volymmässig låsning kan uppstå vid multimodala transporter. När
godset lossas (styckehanteras) från godsvagnen för lastning på lastbil vid
ankommande hanteringsterminal (frilast, industrispår eller godsmagasin) kan
det hända att fel del av lasten kommer med lastbilen och därmed till lagret.
Det kan skapa administrativa svårigheter hos mottagaren. IT-stöden kan ofta
inte ”stänga” en leverans förrän hela volymen har tagits emot och registrerats,
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det kan medföra utrymmesmässiga blockeringar på lastkajer och i
godsmottagningen.

3.8.1 Utveckling
mot
transportrelationer

fler

terminaler

men

färre

Antalet intermodala terminaler har inte minskat sedan 1990-talets mitt, men
antalet relationer som trafikeras har minskat radikalt och som beskrivs i
kapitel 3 har de nätverk som tidigare trafikerades förändrats. Nätverken består
numera av ett antal terminaler sammanbundna med skyttlar där de olika
förbindelserna har få eller inga anknytningar sinsemellan. Det begränsar den
intermodala potentialen inom dagligvarubranschen, eftersom de nuvarande
nätverken inte uppfyller kundernas krav på geografisk tillgänglighet och
tidsmässig flexibilitet.
Ett tätt terminalnätverk ställer för det första krav på större
infrastrukturinvesteringar under Banverkets kommande Banhållningsplan och
för det andra ställer det förändrade krav på organisationen och processerna
kring planering, projektering och byggnation. Dessa två krav går hand i hand,
eftersom det existerande nätverket inte överensstämmer med de önskemål och
krav som dagligvarubranschen ställer på tillgänglighet, serviceutbud och
flexibilitet.
Ett tätare terminalnätverk ställer istället krav på mindre investeringstunga
terminaler utan ytbunden hanteringsutrustning samt en flexibel organisation
på och kring terminalerna. Det innebär att de traditionella rollerna, där
järnvägsföretaget driver terminaler samt tågdragning och åkerierna sköter
insamling och distribution kring terminalerna, behöver luckras upp. Den
utvecklingen startade hamnpendlarna till och från Göteborgs Hamn och den
utvecklingen kring terminalens roll i det intermodala transportsystemet samt i
en regions utveckling behöver fortsätta och förfinas.

3.8.2 Terminalhantering ur ett miljöperspektiv
Ur energi- och miljösynvinkel är den intermodala transportkedjan kan den
intermodala transportkedjan delas in i tre funktioner: järnväg, terminal och
landsväg. Ur energi och miljösynvinkel är länken för järnvägstransport möjlig
att likställa med ren järnvägstransport. Dragkraften är i flertalet fall ellok
(littera Rc, Ma, Br 185, 141, 142, 161, 241 och 441) men i de fall diesellok
används, exempelvis från Göteborgs Hamn till Vaggeryd, är miljöprestandan
för transportkedjan sämre och kan ifrågasättas relativt vägtransporter.
Järnvägsföretagen använder dock i allt högre grad ellok för dragning under
elledning varvid ett mindre diesellok antingen finns vid mottagande terminal
eller dras med i tågsättet. Problematiken för järnvägstransporter föreligger
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således vid terminalerna där diesellok måste användas för in- och utveckling
till terminalerna. En översyn av gränssnittet mellan terminalerna och
bangården bör genomföras på nationell nivå, vilket dels skulle minska
behovet av att nyttja fossila bränslen, ökar den intermodala transportkedjans
tids- och kostnadseffektivitet och slutligen minskar störningskänsligheten
mellan terminalerna. Detta har genomförts vid terminaler som Avesta/Krylbo,
Luleå, Malmö och Töva.
Blinge (1995) genomförde en analys av en intermodal transport mellan
Göteborg och Stockholm. I analysen jämförs en intermodal lösning med en
landsvägslösning i tre fall beroende på var terminalen ligger relativt
avsändaren och mottagaren. Blinge drar slutsatsen att intermodala transporter
var betydligt miljövänligare än lastbilstrafik och Woxenius (2003) anger
dessutom att Banverket, efter att Blinges analys genomförs, skrivit avtal om
att enbart nyttja s k grön el. Det innebär att dagens siffror borde vara lägre än
de som anges för i nedanstående tabell som i fallet nationell beräknats på ett
genomsnitt hur elen produceras i Sverige. Slutsatsen är att en intermodal
transportkedja belastade miljön med ungefär 50 % av utsläppen i samtliga
kategorier.
Demker et al (1994) anger i en studie att miljöeffekterna av
transportmedelsval för olika transportkedjor ur ett energiperspektiv.
Rapporten anger att överföringar av lastbilstrafik till andra trafikslag har
mycket liten miljöpotential och det även vid stora överföringar. Rapporten
anger att ren järnvägstrafik har miljöfördelar mot ren landsvägstrafik till följd
av järnvägens skalfördelar och låga energiförbrukning per tonkilometer.
Rapporten ifrågasätter överföringen till intermodala transporter, men
rapporten har blivit kraftigt ifrågasatt av forskningsvärlden.
IFEU och SGKV (2002) släppte en utredning som visade att intermodala
transporter i flertalet fall var överlägsen renodlad landsvägstrafik vad gäller
energiförbrukning och koldioxid. Men för andra utsläppskategorier var
transportlösningarna sämre till följd av att diesellok utnyttjades i högre grad
eller att energin producerades på ett för miljön mindre hållbart sätt.
Järnvägs- och intermodala transporter anges ofta som betydligt miljövänligare
än rena landsvägstransporter, vilket ifrågasatts från landsvägsförespråkarna.
En genomgång av Europeisk forskning utförd av Kreutzberger et al (2006)
visar intermodala transporter är avsevärt bättre än rena landsvägstransporter
om; (1) enbart energiförbrukning och koldioxid beaktas, (2) men även om mer
lokala emissioner (förutom svaveldioxider), olyckor, trängsel och buller tas
med i beräkningarna, (3) för alla godsslag från styckegods till massgods, men
inte vid (1) vid långa mataravstånd, (2) när transportköpare eller
samlastningsterminaler ligger längs transportsträckan, vilket medför forsling
”i fel riktning” samt (3) när energi producerar av ej energieffektiva kraftverk.
Slutligen konstaterar man att rullande landsväg har miljöprestanda jämförbar
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med landsvägstransporter. Erbjuder endast att flytta utsläppen från en region
till mindre miljökänslig region.
Intermodala transporter ger upphov till den miljöpåverkan som uppstår när
energi för omlastning av lastbärare mellan väg- och järnvägsfordon sker.
Terminalernas design medför att dieselfordon behöver användas för att växla
tåg från överlämningsbangård till terminal, hanteringar sker i flertalet fall med
motviktstruck varefter enheten ställs i depå eller hämtas av en lastbil. Åt
motsatt riktning sker i princip samma aktiviteter frånsett att ett antal
terminaler är utrustade så att växling från terminalen inte behöver ske med
diesellok (Bäckström, 2008, Bärthel, 2008). Det förbrukas dessutom energi
vid ompositioneringar på terminalen.
En typisk hanteringsenhet på svenska terminaler är en reach-stacker med en
lyftkapacitet på 42-45 ton. Terminalhanteringen består av lossning från bil,
lyft med truck/kran/ terminaltraktor, utväxlig av järnvägsvagnar till
linjedragning med lok. Lossning från bil tar ungefär totalt 15 minuter inne på
terminalområdet. Bränsleförbrukningen för denna del är inte separat beräknad
inom ramen för MilKalk.
En reach-stacker förbrukar mellan 15-21 liter per driftstimme (Bäckström,
2008 och Bark et al, 2008). Antalet hanterade enheter per timme varierar
kraftigt, men normalt ligger den maximala mängden kring 12-13 enheter i
timmen, men att man vid bra styrning och bra terminaldesign och organisation
kan hantera 20-25 enheter på en timme vid arbetstoppar (Brunstad, 2007). Ett
lyft av container tar 2-3 minuter och växelflak/trailers ungefär den dubbla
tiden om stödbenen behöver vevas upp och kontrolleras. Till detta kommer
tomgångskörning och körtider. Bränsleförbrukningen varierar kraftigt, men
uppgår till 1,1-1,7 liter per hanterad enhet (Bark et al, 2008). Det stämmer
hyfsat med Bäckström (2008) som anger att vid den genomsnittlig
överföringen mellan bil och tåg (enkel väg) så emitteras vid Gullbergsvass ca
11 kg CO2 och den fossila energianvändningen är ca 152 MJ. För Stockholm,
Årsta är motsvarande värden ca 7 kg CO2 och 98 MJ. I Luleå är värdena 4 kg
CO2 och 55 MJ. Att det är lägre emissioner i Luleå kommer sig främst av
kortare hanteringstider med maskinerna (Bäckström, 2008 och Bark et al,
2008). Tidsåtgång, förflyttningen och energiförbrukningen är beroende av
designen på terminalen.
Hur många gånger lastbärarna hanteras varierar mellan olika terminaler, men i
grova drag kan man säga att hälften av lastbärarna mellanlagras så att de
kräver två lyft. För terminalarbetet gäller att lyfttiden är längre för växelflak
och trailers. Därför blir emissionerna från maskinerna större för dessa
lastbärare än för containers. De blir dock inte dubbelt så stora eftersom
körtiden och tomgångskörningen är ungefär lika lång för samtliga lastbärare.
Till exempel så gäller för Gullbergsvass att drifttiden (lyft, körning, tomgång)
är ca 7 minuter för container och ca 12 minuter för växelflak/trailers.
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Utväxlingen av järnvägsvagnar antas bestå av momenten växla tomma
vagnar, tomgångskörning av loket och växling av lastade vagnar. Totalt
uppskattas tiden till ca en timma. Beroende på vilken loktyp som används så
varierar bränsleförbrukningen vid växlingsarbete mellan 16 och 40 liter per
timma och vid tomgångskörning 6 och 17 liter per timma. Fördelningen av
arbetet mellan växling och tomgångskörning är ca 50 minuters växlingsarbete
och 10 minuter tomgångskörning per godståg.
Ett intressant jämförelseexempel är SJ Lättkombi där växelflaken lyftes under
spänningsförande tråd. Det innebar för det första att diesellok undveks för
växling till och från terminalen. För det andra hanterade trucken med lätthet
åtta växelflak under en 20 minutersperiod, vilket inklusive tomtransporter på
terminalen innebär 0,7-0,8 liter per hanterad enhet.
Litteraturen visar på ett stort antal studier som har mycket varierande resultat.
Blinges (1995) studie överensstämmer med resultaten från Bäckströms (2008)
studie och en gemensam slutsats är att en intermodal transportkedja belastar
miljön med ungefär 50 % av utsläppen i relativt en landsvägstransport på
transportavstånd på 400 – 450 km. Studierna visar också att intermodala
transporter kan ifrågasättas på kortare avstånd till följd av de avsevärda
utsläppen på terminalerna, men att som Bark et al (2008) dra slutsatsen att
med den energiförbrukning som behövs i den intermodala terminalen kan hela
lastbilsekipaget 20-30 km köra är tvivel aktig utan fortsatta studier. Det
indikerar att lyft och terminalväxling är två energikrävande moment och att
det med rätt terminaldesign, rätta styrningssystem och rätt teknik borde gå at
spara stora energimängder per år. Det indikerar att intermodala transporter
inte har den miljöfördel som ofta nämns på korta sträckor.
På kort sikt bör undersökning göras om tomgångskörningen kan minskas för
terminalmaskinerna. På lång sikt bör möjligheterna till alternativa bränslen/
bränsleblandningar undersökas, avgasrening på maskinerna samt hur
användandet av diesellok för växling till och från terminalerna kan minimeras
eller undvikas.

3.9 Insamling och distribution
Den absoluta majoriteten av kombiforskningen utgår från järnvägen och
fokuserar terminal-till-terminal. Stordriftsfördelarna i terminalhanteringen och
i viss mån även tågföringen har studerats ingående och diskuteras flitigt. Det
studerade systemets gränser brukar dras vid terminalens grindar och
lastbilsforslingen betraktas ofta som något som bara ”beställs” eller sköts av
kombibolagets kund. Forskningen om lastbilsforslingen verkar begränsad till
makroekonomisk modellering av terminalers upptagningsområde (Nierat,
1997) och operationsanalytisk m a p upptagningsområde och val av vilken
terminal en lastbil skall köra till (Morlok och Spasovic, 1997). Samtidigt som
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lastbilsforslingen är styvmoderligt behandlad av vetenskapen identifieras den
ofta som en nyckelfråga för intermodala transporters konkurrenskraft och
miljöprestanda. Åkeriernas roll är särskilt viktig i Sverige där de är
kombibolagens direkta kunder i inrikestrafiken.
Kreutzberger et al drar slutsatsen att trots att en av studierna drar slutsatsen att
det endast är sjötransporter är bättre i miljösynvinkel, så behöver
matartransporterna fokuseras tydligare. Matartransporterna belastar en
intermodal transportkedja med både interna och externa kostnader. Trängsel
och lokala miljöproblem är mest kritiska i tätbebyggda områden och oklokt
användande av intermodala transporter adderar ofta lokala problem trots att
den totala externa effekten för transportkedjan blir lägre (Holzapfel, 2003).
Kan man öka effektiviteten och resursutnyttjandet i matartransporterna skulle
man kunna åstadkomma:
1. öka den intermodala konkurrenskraften på marknaden både
företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt
2. öka kostnadstäckningen för de externa kostnaderna hos intermodala
transportkedjor, vilket innebär att de intermodala transporterna i allt
högre grad internaliseras
3. öka toleransen för lokala effekter i tätbebyggda områden
För lastbilsforslingen dominerar dock ett grundantagande att lastförmågan och
kostnadsstrukturen med dominerande rörliga kostnader gör att det inte finns
stordriftsfördelar i det delsystemet. Riktigheten i detta antagande kan
ifrågasättas, det behövs t ex ett visst antal på varandra följande uppdrag för ett
tillfredsställande tidsutnyttjandet av lastbil med chaufför. Åkerierna förväntas
t ex vara delaktiga i terminalhanteringen i linjekombisystem men kan
sannolikt inte leva helt på att forsla till och från småskaliga terminaler.
Vid olika tillfällen har det även framkommit att åkerier anser intermodala
väg-järnvägsterminalerna vara svåråtkomliga, ha låg säkerhet, ej vara
anpassade för känsligt gods, etc. Behovet av en utvärdering av den
intermodala terminalens möjligheter och begränsningar är stort för att kunna
öka preferensen för intermodala transporter bland åkerier och speditörer.
Vilka terminalrelaterade faktorer gör att intermodala transporter väljs bort
framför en ren lastbilstransport? Hur kan terminalen göras attraktivare i form
av olika kringtjänster som ökar den intermodala lösningens konkurrenskraft?
Lastbilsforsling i intermodala transporter är ofta bara en delmängd i ett åkeris
verksamhet och vår kunskap om resten är ofta fragmentarisk.
Bättre lokaliserings- och nätverkspolicies är viktiga för de
företagsekonomiska och samhällsekonomiska kostnaderna på och kring en
terminal. Korta avstånd med bra infrastruktur mellan transportköpare och
terminal leder inte enbart till bättre energi- och miljöeffektivitet utan även till
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att begränsa de operativa kostnaderna och därmed öka konkurrenskraften för
intermodala transporter. Fördelarna med fjärrtransporten uppväger endast till
en begränsad del nackdelarna med matartransporter och terminalhantering.
Lokalisering och serviceutbud på intermodala terminaler blir kritiskt. Den
intermodala terminalen måste utvecklas mot ett logistiskt nav där fjärrtrafik
med lastbil, intermodalt och järnväg koordineras med den regionala och
lokala insamlingen och distributionen kring terminalen. Gods mellan
fordon/transporter skall på ett enkelt och effektivt sätt kunna cross-dockas,
lastas om och lagras. Här kan dock skönjas ett framtid planeringsproblem och
det är av yttersta vikt att myndigheter och industriföretag tar ett rejält samlat
grepp kring planering och utveckling av den intermodala terminalen eftersom
det inte är enbart dagligvarubranschen som har behov av samlastningsoch/eller crossdocking funktion vid terminalen.

3.10 Intermodala komponenter
Sommar (2006) beskriver de parametrar som styr val av transportlösning och
den första egenskapen i det intermodala systemet som påverkar valet och
därmed om val av intermodala transporter är möjligt är tillgången till
intermodala lastbärare. Det finns en uppsjö av ostandardiserade
standardiserade lastbärare som generellt kan grupperas i tre kategorier;
semitrailers, ISO-containrar och växelflak (Bark et al, 2002, Vreeenken et al,
2005, Woxenius och Bärthel, 2008). En stor del av de lastbärare som går
intermodalt inrikes i Sverige kräver specialtillstånd, eftersom dimensionerna
överskrider gällande lastprofil.
Lastbärarna har olika fördelar och nackdelar relaterat till intermodala
transporter och ställer därmed olika krav på utformning av system och
terminaler (Bontekoning et al, 2004, Nelldal, 2005). Semitrailern är den
dominerande enhetslastbärare på landsvägssidan, effektiv i intermodala vägsjö transporter, men en gökunge vid intermodala väg-järnväg transporter
(Woxenius, 1997). Det har försvårats genom införandet av high-cube trailern
som kräver att de intermodala operatörerna köper in en ny generation
djuplastningsvagnar. Leveranstiden för nya vagnar är 12-18 månader.
Intermodala transporter av semitrailers är komplicerade och
kostnadsdrivande. Det har medfört att järnvägssidan föreslagit
växelflaksbaserade intermodalt transportsystem för att effektivisera systemen,
minska hanteringskostnaderna och framför allt kunna lyfta av och på
lastbärarna under kontaktledningen (Siegmann och Tänzler, 1996, Woxenius,
1998, Bärthel och Woxenius, 2003 och Nelldal et al, 2005). Växelflak klass C
kan hanteras under kontaktledningen med en gaffeltruck (Bärthel och
Woxenius, 2003), men kortare växelflak medför att de praktiska
möjligheterna att utnyttja en lastbärares kapacitet uttryckt i vikt-, volym och
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längddimensioner är begränsad. Lastkapaciteten minskar med 10-30 % till
följd av styckegodsets odelbarhet (Jensen, 1987). För att begränsa antalet
hanterade enheter och införa en standardiserad lastbärare har förslag på
lastbärare med längd 9,0-10,7 meter föreslagits (Jensen, 1987, Leander, 1996
och Nelldal et al, 2005). Branschen menar dock att standarden 13,6 meter är
den dominerande (Storhagen et al, 2008) och en standardisering av de
intermodala lastbärarna är en förutsättning för att effektivisera den
intermodala transportkedjan (Bontekoning et al, 2004). Ett ökat samarbete
mellan trafikverken inom Sverige och mellan olika länder borde kunna
underlätta samarbetet rörande standardisering och regelverk kring lastbärare
och lastsäkring av intermodala enheter.
Intermodala transporter anges ofta som en orsak till godsskador och en
grundläggande brist är att internationella regelverken för landsväg och järnväg
är helt olika. Andersson (2008) beskriver problematiken med att det i de
internationella reglerna inte är tillåtet att vid järnvägstransport förhindra gods
att glida i sidled med endast överfallssurrning. I tillägg till överfallssurrning
måste det finnas någon form av förstängning, eftersom nedbindning endast får
användas i syfte att begränsa glidvägen vid glidande lastsäkrat gods.
Motsvarande krav finns inte i landsvägens föreskrifter. Detta problem med
helt olika regler ställs på sin spets i gardinenheter, särskilt som andelen
gardinenheter (trailers och växelflak) är stadigt ökande. Gardinsidorna
betraktas enligt standarden EN 12642 endast som ett väderskydd och är alltså
inte avsedda att användas till lastsäkring. I denna typ av lastbärare är det
därför i huvudsak friktion och överfallssurrning som kan användas för att
förhindra rörelser av godset i sidled. De internationella järnvägsreglerna
diskvalificerar således en allt större andel lastenheter att transporteras på
järnväg, vilket kan leda till att kombitrafikens förmåga att attrahera gods
drastiskt kommer att minska. Även om gardinsidor byggs efter den reviderade
standarden EN 12642 XL, med förstärkta sidor, är det frågan om en i denna
standard godkänd utböjning på 300 mm vid belastning kan accepteras vid
järnvägstransport.

3.11 Gods som kräver specifik tillsyn (GRSA)
Intermodala dagligvarutransporter är i skrivande stund ett hett område3. En
konkret frågeställning är hur man löser kylproblematiken, eftersom 50% av
volymerna har kylkrav. Det råder delade meningar om hur stort det är, men
enligt respondenter och fallstudier är kyltransporter främst ett organisatoriskt
problem. Bristande kylkontroll (bevakning), spårbarhet, brist på möjlighet till
korrigerande åtgärder när systemet fallerar i kombination ansvarsfrågor gör att
3

DN (2008) Frakt med tåg bromsas av tidtabellen, Dagens Nyheter, 2008-04-20
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åkerier tvekar att använda intermodala transporter för tempererade transporter.
De åkerier som använder eller använt intermodala tempererade transporter
anger främst att med kontinuerligt (förebyggande) underhåll och skötsel av
aggregaten så fungerar det, men att det vore önskvärt med bättre kontroll av
enheter och temperatur under järnvägstransporten. En ljusning på fronten kan
dock skönjas. Under maj/juni 2008 har dels Frigoscandia angett att företaget i
samarbete med Unilever skall starta intermodala transporter för tempererade
varor mellan Sverige och Italien och Green Cargo anger i ett pressmeddelande
att företaget införskaffat lastbärare för tempererade transporter av drycker.

3.12 Lok och dragkraft
Den tekniska utvecklingen inom järnvägssektorn har tidigare drivits av
järnvägsföretagen. Idégenerering och utveckling har därefter övergått till
forskarsamhället och ett förslag till nytt dragkraftssystem för järnväg skapades
av Järnvägsgruppen vid KTH under 2000-talets första år (Nelldal et al, 2005
och Östlund et al, 2005). Idén bygger på att ett lok skall kunna utnyttjas för
växling, rangering samt dragning på huvudlinjer och sidolinjer. Nelldal et al
(2005) anger införandet av det nya dragfordonssystemet, sk duolok, kan
medföra kostnadsbesparingar på omkring 12 %, men rapporten anger inte de
energi- och miljöbesparingar som förväntas med det nya konceptet.
Under 1930-taket skaffade dåvarande Statens Järnvägar ett antal
ackumulatorlok för drift på sidospår, terminaler och bangårdar utan
elektrifiering. Dessa lok slopades under 1970-talet, men för närvarande
används ett hybridlok på den intermodala terminalen i Årsta. Konceptet
bygger på ett lok littera T44 som byggts om efter ett system som utvecklats av
företaget Railpower. Vid ombyggnaden har dieselmotorn (1000 kW) bytts
mot en mindre motor om 200 kW med tillhörande generator. Loket har
därutöver utrustats med blyackulumatorer och utvärderingar indikerar att det
finns en besparingspotential motsvarande 40-50 % i bränsleförbrukning
relativt ett diesellok av motsvarande storlek (Skoglund, 2007). Loket har dock
visat sig ha bristande driftstillförlitlighet, men de generella resultaten om
bränsleförbrukningen stöds av undersökningar från Nordamerika (ibid.).
Det pågår forskning kring duolok och hybridlok, men i övrigt är mycket lite
publicerat.
Dieselloken står för ungefär 4 % av Green Cargos transportarbete, men
orsakar större delen av utsläppen från företagets järnvägstrafik. Företaget
testade under år 2006 s k eco-driving med diesellok Testerna visar att
bränsleförbrukningen minskade med 20-21 % i tung trafik mellan Halmstad –
Hyltebruk. Nackdelen var något längre körtider.
Mindre investeringar i elektrifiering av industrispår visar också på både
företagsekonomiska vinster som minskade miljöpåverkan. Frågan bör utredas
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vidare tillsammans med en analys av anslutningsspåren till existerande
intermodala terminaler för att minimera behovet av diesellok.

3.13 Informations- och övervakningssystem
De intermodala transporterna i Norden har ökat kraftigt sedan avregleringen
av järnvägssystemet år 1988 och förväntas fortsätta öka till följd av ökande
bränslepriser, ökad containerisering samt konkurrenskraft hos de intermodala
transportföretagen. Med ökande godsvolymer ökar trängseln på och kring
terminaler samt depåer, vilket i sin tur ökar kraven på effektivitet och
tillförlitlighet i de informationssystemen. För intermodala transportsystem
med sina komplexa nätverk och sina systemberoenden ställs höga krav på
identifiering och styrning av transportenheter samt sändningar för att erbjuda
kunden en attraktiv tjänst. Informations- och kommunikationssystemen har
numera nått en grad utveckling att de tillåter organisationer i en intermodal
transportkedja att hantera dess komplexitet och därmed effektivisera
beslutsfattande, affärstransaktioner och operativ drift i likhet med unimodala
transportkedjor (Sjöstedt, 2003). Det finns således en tydlig effektiviserings-,
rationaliserings- och miljöpotential kopplad till effektiva informations- och
styrningssystem. I ”Moderna Transporter” (Prop: 2005/06:160) anges just att
”bristande standardisering av informationssystemen för snabbare identifiering
av gods och lastbärare är ett hinder för utvecklingen av intermodal trafik” och
industrins intressenter av den potential standardisering erbjuder (Ahldén,
2008). Slutsatserna i Bark et al (2008) där effektiviserings- och
miljöpotentialen från IT-system negligeras ifrågasätts av näringslivet.
Industrin identifierar behovet av ökad kunskap kring effekterna av IT-system
för att identifiera effektiviserings- och miljöpotentialen (Ljunggren, 2008,
Pettersson, 2008).
För att agenten på ett kostnadseffektivt sätt skall kunna samordna flöden och
erbjuda transportörerna högt resursutnyttjande behövs standardiserade
intermodala IT-stöd för identifiering, spårbarhet och styrning av tidsoch/eller temperaturkänsliga sändningar och lastbärare i
trafikslagsövergripande transportsystem.
Ett antal EU- och forskningsprojekt som FreightWise, Intrans, Intersys, Smart
Vareflyt, InnovaRFID, RFID-NET, Cassandra, SmartFreight och Rosaette
pågår inom området. En beskrivning av detta finns i Bärthel och Persson
(2008).

3.14 Trafik- och infrastrukturella aspekter
Den största negativa förändringen mot utveckling av nya intermodala
transportupplägg finner vi på trafikmarknaden och specifikt i den punkt där
trafikslagen knyts samman, terminalerna. Den ökande organisatoriska
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komplexiteten som följer i spåren av avregleringen av järnvägssystemet har
medfört att de intermodala terminalerna kommit att befinna sig i ett
organisatoriskt vakuum mellan trafikverken, kommunala myndigheter samt
markägaren Jernhusen AB. De olika organisationerna saknar
korresponderande strategier och deras divergerande direktiv kring
intermodalitet ökar komplexiteten och försvårar lokaliserings- och
investeringsbeslut kring terminaler. Barriären förstärks av att kontaktytan
mellan initierande aktör och nämnda företag inte är tydligt fastlagd.
Banverket, myndigheten med sektorsansvar, upplevs sakna kunskap och
saknar handlingsplaner för hur dessa frågor skall behandlas. Minskade eller
obefintliga kontaktytor mellan systemets aktörer ökar barriärerna mot att
utveckla nya intermodala transporttjänster.
Utvecklingsprocessen visar att bristen på kontaktytor mellan organisationerna
genererar flera sekventiella utvecklingsprocesser som sällan har samma
förutsättningar och mål. Utvecklings- och planeringsprocessens komplexitet
har ökat, som följd av avregleringen, från en systemteoretisk
lokaliseringsansats med nära samarbete mellan aktörerna SJ, RailCombi och
Banverket till en komplex process innehållande ett stort antal aktörer från
kommuner, regioner, trafikverk, Jernhusen AB, järnvägsoperatörerna,
intermodala operatörer, speditörer, åkerier och transportköpare. Utveckling av
intermodala terminalnätverk ställer således krav på samordning av mål,
resurser och därmed på utvecklingsprocesser. Bristen på kontaktytor och
neutrala forum för dialog kring dessa utvecklingsfrågor ökar risken för
bristande långsiktighet, hållbarhet och samsyn mellan systemets olika aktörer.
Med nuvarande organisation, nuvarande kontaktytor och process kan krav och
önskemål från olika aktörer inte med säkerhet tillgodoses.
Risken är uppenbar att terminalen lokaliseras samt designas och dess
verksamhet optimeras utgående från en eller ett fåtal kunder, från ett
traditionellt perspektiv, ur ett kortsiktigt lokalt eller regionalt perspektiv. Här
kan ett gap mellan nuvarande tänkande och önskvärt tänkande identifieras.
Den framtida efterfrågan på terminalservice rör inte enbart den traditionella
terminalhanteringen (lyft) utan berör även kompletterande kringtjänster.
Dagligvarubranschen anger specifikt ett behov av samlokalisering av
hanteringsfunktionen med en funktion för cross docking på de intermodala
terminalerna. Det för att kunna koordinera lokalt producerade flöden med mer
långväga flöden innan distribution till butik.
Även i de fall terminaler existerar och en ny transportlösning skall utvecklas
har vi konstaterat att den organisatoriska komplexiteten ökat. För det första
har kontaktytorna mellan systemets aktörer minskat, men framför allt saknas
klara och entydiga regler för hur tilldelning av spårkapacitet för växling samt
för slottider på terminalerna ska ske på ett neutralt sätt mellan systemets olika
aktörer. Mindre aktörer anger att tillgängligheten till intermodala terminaler är
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begränsad och växlingstider tilldelas enligt principen ”grand fathers right”,
vilket gynnar de traditionella och fortfarande dominerande aktörerna. Även
om kontaktytorna mellan Banverket och Green Cargo minskat innebär fler
aktörer ökad risk för diskriminering och/eller utestängning från
terminalmarknaden.
Bristen på tydliga och transparenta regler och processer gäller inte bara
utvecklings- och lokaliseringsfrågor utan även taktiska och operativa frågor
som tilldelning av slottider och förseningshantering. Det gäller metoder och
direktiv för att fördela slottider på terminalerna och för dragningarna mellan
huvudlinje (ex bangård) och terminal. Frågan ställdes på sin spets i samband
med Banverkets regeringsuppdrag kring Strategiska kombiterminaler.
Enligt Banverkets regeringsdirektiv 2006-03-21 skulle regler för tilldelning av
slottider på terminaler utarbetas och analyseras. När utredningen ”Strategisk
kombiterminaler” slogs samman med ”Hamnstrategiutredningen” ströks
emellertid ämnet från den sammanslagna utredningen. Avsaknaden av regler
och direktiv är en barriär för nya operatörer som vill in på en väl etablerad
marknad och medför svårigheter för transportköpare att i samarbete med
varandra och terminalbolag skapa prioriteringsregler för lastning och
lossnings av olika typer tidskritiskt gods. Respondenterna i projektet anger
behovet av god tidsprecision i kombination med differentierat utbud av
tidsslotter som en grundläggande förutsättning. Här föreligger ett tydligt
behov av forskning och utveckling hos sektorsansvarig myndighet.
Det konstateras även att en tillkommande barriär är bristen på kapacitet på
järnvägsnätet. En viktig tillkommande konsekvens av den kontinuerligt
ökande barriären är, förutom bristen på processer och strategier för tilldelning
av slottider på och kring terminalerna, är den uppenbara bristen på tilldelbara
slottider mellan terminalerna eller mellan bangårdarna. Avnämarna efterlyser
en transparent top-down process i tidsslottstilldelningen, i vilken
transportköparnas argument och krav kan framföras, i vilken godstrafiken får
en högre prioritet relativt persontrafiken och där konsekvenserna av en
trafikstyrande aktörs agerande kan tydliggöras och kommuniceras mellan
olika aktörer.

3.15 Fler operatörer – möjliggör strategiskt satsning på
järnväg
För varuägarna har avregleringen inte enbart varit till ondo eftersom den har
medfört ett utökat utbud av järnvägsoperatörer. På sikt skapar detta en bättre
insyn och ökad kunskap om järnvägssystemet. Transportköparna ges även
större valmöjligheter samtidigt som riskerna minskas genom att företagen inte
låser sig vid ett system där det enbart finns en operatör att tillgå (Bärthel,
2008). Järnvägstransporterna anges nationellt som kvalitetsmässigt rumsrena,

A - 51

men i de internationella förbindelserna återstår mycket arbete (Paridon, 2007).
Nya problem inom järnvägssektorn är snarare bristen på lok, vagnar och
kapacitetsbristen på järnvägsinfrastrukturen.
Effekter av avregleringen är tydliga i såväl Sverige (Banverket, 2008) som
Tyskland (Ott, 2004, Banverket, 2007). I Tyskland har marknadsandelen ökat
från 15-20 % för godstransporter och även i Sverige är trenden tydlig. För
svensk del är det främst containertransporter mellan Göteborgs Hamn och
inlandsteminaler, rundvirkestransporter samt i viss mån trailertransporter som
de nya bolagen lyckats konkurrera kring. Godstrafiken på järnvägsnätet i
Sverige har ökat med 24 % sedan år 1997, vilket skall jämföras med SIKA
prognos från 1997 som anger 10 % mellan 1997 och 2010. Lastbilen har
under samma tidsperiod ökat med 21 %, vilket prognostiserades till 38 %
(Banverket, 2008).
Järnvägstrafiken har ökat kraftigt sedan 1990-talets början och på ett flertal
linjer råder kraftig kapacitetsbrist. På fem sträckor, i för den intermodala
utvecklingen viktiga områden, är kapaciteten överbelastad, vilket begränsar
den överförbara potentialen till intermodala transporter. Den kapacitetsbristen
fanns inte då exempelvis SJ Lättkombi var under utveckling. Kortare
överbelastade avsnitt inverkar kraftigt på kapaciteten på hela linjer, men
uppfattningen är att Banverket inte ens avväger mindre men effektiva
kapacitetshöjande åtgärder som nya förbigångsspår på dessa avsnitt.
Förbigångspår som i många fall togs bort under X 2000 anpassningen i början
av 1990-talet då brist inte förelåg.

3.16 Kapillär infrastruktur
Den kapillära infrastrukturens betydelse för godstransporter med järnväg har
diskuterats i två svensk rapporter under de senaste åren. Den första rapporten
beskriver utvecklingen av det kapillära nätverket i ett urval av svenska
kommuner (Östlund et al, 2006). Kommunerna grupperades i storstads-,
logistik, respektive små kommuner för att baserat på intervjuer med
företrädare för myndigheter, transportköpare, järnvägsoperatörer och
Banverket diskutera utveckling av den kapillära infrastrukturen i
kommunerna. Rapporten avslutades med en samhällsekonomisk kalkyl för ett
tiotal industrispårsprojekt som genomförts under den senaste 10-rsperioden.
Slutsatsen var att det i samtliga fall utom ett var samhällsekonomiskt att satsa
på industrispår men att det kortsiktigt krävs relativt stora volymer (> 30 000
ton) om ett enskilt företag skall stå för investeringskostnaden. Det
konstaterades i studien att en kraftig begränsning för transporter av
dagligvaror är grossisternas begränsade intresse för investering i industrispår
till deras lager.
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En djupare ekonomisk analys av den kapillära infrastrukturen genomfördes av
Banverket (2007/b) med stöd av Järnvägsgruppen vid KTH. Syftet med
studien var att utreda användning och utveckling av industrispår och vilka
förutsättningar som skulle behöva förändras om järnvägstransporter skulle bli
konkurrensneutrala med lastbilstransporter. Resultatet av rapporten var för det
första att minska nuvarande byråkrati och krångel som borttagande eller
förändring av Järnvägsstyrelsens tillståndsgivning för innehavare av
industrispår. Förslag förelåg dessutom att instifta ett statsbidrag för
investerings- och reinvesteringskostnader i industrispår i samma nivå som för
vägsidan. Slutligen föreslogs förändrad investerings- och avgiftssättning för
industrispårväxlar som ansluter till industristamspår eller järnvägens
huvudlinjer.
Kapaciteten på järnvägsnätet, tilldelningen av slottider på linjenät, bangårdar
och terminaler samt bristen på industrispår är tre barriärer som talar mot
ökade intermodala transporter. Detta är tre välkända problem och för att lösa
dessa behövs, förutom etablering av neutrala forum, en översyn av de
processer, modeller och prioriteringsregler för investeringsbeslut och
tidtabellsläggning som trafikverken utnyttjar. En viktig aspekt är att bättre
avbilda det intermodala nätverket i de modeller som finns utvecklade för
mikro- och makroanalyser av transportsystem och som ligger till grund för att
beräkna effekter (nyttor och kostnader) med investeringar eller andra
prioriteringar.
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4 Sammanställning - Vita fläckar
Intermodala transporter anges ofta som en lösning för att minska
energiförbrukningen och därmed utsläppen av koldioxid från transportsektorn.
Det är en sanning som ofta tas för given och slutsatserna av denna
kartläggning och analys av forskningsfronten inom intermodala transporter
bekräftar att forsknings- och utvecklingsinsatserna för att minska
energiförbrukningen i intermodala transportkedjor är mycket begränsade. En
genomgång genomförd av Kreutzberger et al (2006) visar att intermodala
transporter är miljövänligare, men utvecklingsansatser saknas för att
miljöanpassa intermodala transporter ytterligare. I kapitel 4.5.2 konstaterar vi
att terminalhanteringen vid de konventionella terminalerna är allt annat än
miljövänlig ur ett energi- och resursperspektiv. Men utveckling av
energieffektivare hanteringsutrustning måste koordineras med effektiva
informations- och styrningssystem för att öka den totala effektiviteten på
terminal och systemnivå samt med effektivare system för insamling och
distribution. Industrin identifierar behovet av ökad kunskap kring effekterna
av nya IT-system för att identifiera effektiviserings- och miljöpotentialen
Forsknings- och utveckling inom området intermodala transporter har varit
fokuserade kring kostnadseffektiviseringar i järnvägs- och
terminalfunktionerna för att minska brytavstånden från 400-450 km ned till
150-200 km och därmed öka potentialen för intermodala transporter från ett
system- eller komponentperspektiv. Det ligger i linje med traditionen inom
järnvägsforskningen och landsvägsforskningen att utveckla tekniska system
eller komponenter utan direkt marknadskoppling.
En mycket stor del av forskningen inom EU och i Sverige fokuserar på den
intermodala terminalen och specifikt på att identifiera, utveckla och etablera
nya terminaltekniker. Det skulle enligt Nelldal et al (2005) minska
hanteringskostnaderna avsevärt, men det verifieras inte av forskning på
Chalmers (ex Bärthel och Woxenius, 2003) samt Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet (ex Bergkvist, 2007) som identifierar förändringar i
organisationen som nyckeln till att utveckla intermodala transportsystem och
sänka terminalkostnaderna. Resultatet av studien visar även på behovet att
vidga terminalperspektivet från att vara en nod där enhetslastbärare lastas om
från ett trafikslag till ett annat till en plats där lyft kompletteras med mer
värdeadderande och serviceinriktad verksamhet. Funktioner som ofta påpekas
är terminal för lagring och cross-docking av gods, tullklarering och andra
logistiktjänster.
För att kraftigt öka marknadstäckningen och därmed de intermodala
transporternas marknadsandel krävs att även mindre flöden täcks in av
terminalnätverket. Förslag från forskningsvärlden ligger på att utveckla ett tätt
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terminalnätverk anpassat efter den driftsformen linjetåg. Systemet har tidigare
testats av SJ i den sk Dalkullan är Dagab/Hemköp, men det har aldrig utförts
någon miljöbeskrivning och analys kring Lättkombi eller
linjekombitrafikeringsprincipen. Systemet har fördelen att hanteringen sker
under kontaktledningen, vilket innebär att diesellok inte behöver utnyttjas för
dragning till och från terminalerna. Hanteringen sker med gaffel- eller
motviktstruckar som är mindre än de motviktstruckar som används i de
konventionella terminalerna. Det innebär minskade krav på terminalens
underbyggnad och det medför minskad bränsleförbrukning. Vidare innebär
närheten mellan kund och terminal minskar transportsträckorna med lastbil.
Transportköpare, speditörer och åkerier anger ofta att intermodala transporter
har bristande transportkvalitet. Genomgången av litteraturen visar att de
åsikterna främst är knutna till tiden som faktor vid val av transportlösning.
Bristande frekvens och tidläggning av att transportera i kombination med att
långa växlingstider och terminaltider inte kan övervinnas av korta
fjärrtransporttider. Tidsvinsten under fjärrtransporten behöver överstiga
tidsförluster vid växling, hantering och lokal dragning vid och kring
terminalerna om intermodala transporter skall vara ett alternativ på
transportmarknaden förutom på riktigt långa avstånd och för långsamgående
gods. Nya terminaldesigner i kombination med nya driftsformer behöver
således analyseras djupare och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Järnvägsföretagen har blivit fler – konkurrensen är avgörande för att industrin
strategiskt skall våga satsa på intermodala transporter (Storhagen et al, 2008)
och järnvägsföretagen arbetar med punktligheten och inrikes
järnvägstransporter är idag rumsrena (Paridon, 2007). Det är den bristande
spårkapaciteten och processen för tilldelning av slottider som diskvalificerar
miljövänligare multimodala järnvägstransporter relativt landsvägstransporter
för exempelvis skogs- och kemiprodukter.
Potentialen för intermodala transporter kopplad till transportföretag och
transportförmedlares strategiska beslut. Potentialen för intermodala
transporter skulle därigenom bli mycket stor om organisationen anpassas efter
ett intermodalt transportsystem. I rapporten diskuteras begreppen kund- och
agentinitierade intermodala transportkedjor som två nya begrepp som
ifrågasätter om marknaden är organiserad för att kunna utnyttja intermodala
transporter mer än marginellt. På en taktisk och operativ nivå efterlyses en
neutral agent som för det första har en utvecklande funktion och för det andra
kan ”sy ihop” olika kunders flöden och transportkrav till en fungerande
transporttjänst. Utvecklingen av intermodala transportsystem kan på strategisk
nivå avhjälpas genom att neutrala forum etableras på lokal och regional nivå
för att myndigheter och trafikverk i samarbete med operatörer och
transportavnämare skall kunna diskutera och prioritera investeringar och
utvecklingsplaner. Den förändrade processen skulle, förutom att öka
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kontaktytorna och informationsutbytet, genom övergång från sekventiellt till
parallellt förfarande ge möjligheter till avsevärda effektivitetsvinster för
transportköpare, transportörer och för samhället.
Ökande barriärer har framför allt identifierats i gränssnittet mellan
produktionssystem och infrastruktur (trafikmarknaden). Viktiga faktorer som
förklarar förändringen är för det första den kontinuerligt ökande
kapacitetsbristen på järnvägsnätet. För det andra saknas transparenta regelverk
och processer för tilldelning av tidsslotter på infrastruktur och vid terminaler.
Avregleringen av järnvägsnätet har äntligen börjat få effekt, men för att få full
effekt krävs en översyn och justering av Banverkets strategiska och taktiska
planeringsprocesser.
Vi kan slutligen konstatera att transportköpare upplever osäkerhet kring
samhällets intentioner och agerande att vidta nödvändiga åtgärder för att ställa
om transportsektorn mot ökad miljömässig hållbarhet och därmed ökad andel
intermodalitet. Frågan har återigen blivit aktuell, eftersom regeringen, i total
kontrast till klimatberedningens slutsatser (Klimatberedningen, 2008), anger
att investeringar i vägar är samhällsekonomiskt effektivare än investeringar
järnvägar. Trots den tilltagande klimat- och miljödebatten verkar
myndigheterna inte skapa nödvändiga förutsättningar för att på lång sikt öka
den intermodala trafiken radikalt.
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Förord
Arbetet med en ny infrastrukturplanering har påbörjats. Utgångspunkten är att
de olika trafikslagen ska komplettera varandra för att på ett optimalt sätt stödja efterfrågat transportbehov och uppfylla de transportpolitiska målen. Exempelvis måste kollektivtrafik byggas ut framförallt i storstadsområdena av miljö
– och kapacitetsskäl och för att klara en hållbar utveckling. På landsbygden
behöver transporterna samordnas i större utsträckning än idag, allt för att ge
kunderna ett bättre utbud. Att resa med bil kommer även i framtiden att vara
viktigt för tillgängligheten. Men kollektivtrafiken, där bilen kan vara en del av
resan, måste öka sin andel av resorna för att främja en hållbar utveckling.
I arbetet gjordes ett strategiskt vägval redan genom att inrätta ett speciellt delprojekt Kollektivtrafik. Det i sig syftar till att reducera transportsystemets
miljöpåverkan.
Gruppen har haft två uppgifter att behandla. Den ena är ett nationellt perspektiv på kollektivtrafik - lokal/regional/interregional, inklusive ett nationellt
perspektiv specifikt på de långväga resorna. Den andra uppgiften är att ge ett
nationellt perspektiv på turistnäringens behov när det gäller transportsystemet
och tydliggöra åtgärdsinriktningen inom detta område.
Arbetet har bara översiktligt behandlat de långväga bilresorna. En fördjupad
analys med förslag till åtgärder behövs inom detta område.
En huvuduppgift har varit att vara bollplank till såväl den nationella som de
regionala systemanalyserna. Gruppen har också levererat underlagsmaterial
och haft dialog med berörda grupperingar under våren. Denna rapport sammanfattar underlagsmaterial inkl gruppens förslag till åtgärder med syfte att
användas i det fortsatta arbetet med prioritering av åtgärder.
Delområdet Kollektivtrafik har haft särskilda dialoger med delprojekten Sektorsåtgärder och Riktade mindre åtgärder.
Delområdet Turism har haft särskilda dialoger med NUTEK och med turistnäringen.
Deltagarförteckning för de två arbetsgrupperna finns på sista sidan i denna
rapport.

4(56)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Innehållsförteckning
1. Inledning.........................................................................................................................5
2. Kollektivtrafik – lokal/regional/interregional.............................................................7
2.0 Sammanfattande tabell...........................................................................................................7
2.1 mål ......................................................................................................................................13
2.2 Nuläge/brister.......................................................................................................................14
2.3 Funktion – vad .....................................................................................................................22
2.4 strategi – hur ........................................................................................................................24
2.5 åtgärder ................................................................................................................................28
2.5.1 Generella åtgärder.......................................................................................................................28
2.5.2 Specifika åtgärder för större städer/starka stråk..........................................................................31
2.5.3 Specifika åtgärder för landsbygd ................................................................................................33
3.5.4 Specifika åtgärder för långväga resor .........................................................................................34

3. Samlad effektbedömning för kollektivtrafiken.........................................................36
3.1 generellt ...............................................................................................................................36
3.2 Samlade satsningar ger störst effekt ....................................................................................37
3.3 strategisk miljöbedömning...................................................................................................38
3.4 jämställdhet..........................................................................................................................40

4. Turism och turistnäring ..............................................................................................42
4.1 Mål ......................................................................................................................................42
4.2 Nuläge och brister................................................................................................................43
4.3 Funktion – vad .....................................................................................................................48
4.4 Strategi – hur........................................................................................................................48
4.5 Åtgärder ...............................................................................................................................50
4.6 Sammanfattande tabell mm..................................................................................................53

5(56)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

1. Inledning
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att åstadkomma en bättre miljö och
ökad trafiksäkerhet men utvecklad kollektivtrafik underlättar framförallt människors dagliga liv, förbättrar resmöjligheterna till och från arbete och utbildning, minskar trängseln i större städer, bidrar till en hållbar stadsutveckling
samt påverkar turistnäringen positivt. Kollektivtrafiken är med andra ord ett
verktyg eller motor för tillväxt och ökad sysselsättning och bidrar till samhällets välfärdsutveckling inom ramen för långsiktig hållbarhet.
För att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv krävs att investeringar
görs i ett systemtänkande (hela resan) och att paketeringen görs med resenären i centrum. Många investeringar är små (s.k. trimningsåtgärder) men satta
i system ger de ofta stora effekter och stor kundnytta. Att utgå från att
satsa på hela system i större städer, att satsa i starka stråk samt samordna resurserna i glesbygd är därför en viktig utgångspunkt för att få ut största möjliga kundnytta och attraktivitet i transportsystemet.
Vidare presenteras i denna rapport även ett underlag rörande turistnäringen. I
flera delar gynnar utbyggnad av kollektivtrafiken även denna näring. I ett
längre perspektiv stärks dessutom detta samband pga. klimatutvecklingen och
miljökraven. Men dessutom sker en utveckling när det gäller turistnäringen
som ställer stora krav på transportsystemet utöver satsningar på kollektivtrafiken. Ett särskilt avsnitt rörande turistnäringens utveckling och åtgärdsbehov i
generella termer när det gäller transportsystemen redovisas under avsnitt 4.

Så här har arbetet lagts upp
Två områden har behandlats; ett nationellt perspektiv på kollektivtrafik –
lokal/regional/interregional, inklusive ett nationellt perspektiv specifikt på
de långväga resorna samt att tydliggöra åtgärdsinriktningen för turistnäringen. Två arbetsgrupper har bildats.
Arbetsgruppen kring kollektivtrafik har sammanfattat och förädlat de viktigaste slutsatserna från KOLL framåt. Den har även tagit del av underlaget ”Så
kan vi fördubbla kollektivtrafiken tillsammans” som är framtaget inom ramen
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för en partnersamverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk
Kollektivtrafik (f.d. SLTF), Bussbranschens Riksförbund, Tågoperatörerna
samt Taxiförbundet. Vidare har gruppen redovisat läget och trenderna inom
det långväga resandet. En särskild workshop har hållits om de långväga resorna. Arbetet och underlaget har vilat på en helhetssyn där ett hållbart transportsystem är utgångspunkten.
Arbetsgruppen kring turism har sammanfattat den viktigaste kunskapen från
”Fakta om svensk turism och turistnäring” samt från Vägverkets kundgruppsdokument, och gruppen har arbetat enligt samma principer som gruppen för
kollektivtrafik. Även här har en särskild workshop anordnats.
Delprojektet har bara översiktligt behandlat de långväga bilresorna. En fördjupad analys med förslag till åtgärder behövs inom detta område.
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2. Kollektivtrafik – lokal/regional/interregional
2.0 SAMMANFATTANDE TABELL
Under arbetet har gruppen identifierat mål, funktioner och strategier. Olika
typer av åtgärder föreslås för de olika delarna. Resultatet har sammanfattats i
en tabell.
Tabellen inleds med en generell del med mål, funktion och generella åtgärder
som gäller för delprojektets alla tre delar. Därefter redovisas specifika delar
för större städer/starka stråk, landsbygd, långväga resor resp. turism och turistnäring. Åtgärderna har strukturerats utifrån 4- stegsprincipens steg och
redovisas i lodräta kolumner dvs. steg 1- åtgärder i kolumn 1, steg 2 i kolumn
2 osv. Regionala/lokala förutsättningar kan innebära att en åtgärd både kan
vara en steg 2 resp. en steg 3- åtgärd.
Åtgärderna är både åtgärder som trafikverken har ett direkt ansvar för att
genomföra och åtgärder där verken främst har en stödjande funktion.
Mål
•

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

•

En kraftfull ökning av marknadsandelen för kollektivtrafik (Källa: KOLL framåt)
Funktion - vad

Vi skapar en attraktiv kollektivtrafik genom att uppfylla de värden som är viktiga för resenären
-

Tillförlitlighet
Restid och turtäthet
Enkelhet
Lyhördhet
Trygghet
Prisvärdhet

Parametrarna är olika viktiga beroende av förutsättningarna. På landsbygden är resmöjligheterna med kollektivtrafik i dagens system begränsade. Här handlar det i första hand om att samordna och utveckla de resmöjligheter
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som redan finns, exv. att underlätta samåkning.
Strategier - hur
Genomför satsningar utifrån ett ”Hela resan perspektiv” – se alla färdsätt som en del av den kollektiva resan. Säkerställ tillräcklig omfattning av medfinansiering till kollektivtrafikens infrastruktur (statsbidrag).

Generella åtgärder
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Påverkar transportbehovet
och val av transportsätt

Effektivare utnyttjande
av befintlig struktur

Begränsade ombyggnadsåtgärder

Nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder

Trafikslagsövergripande reseplanerare för samtliga kollektivtrafikresor
med möjlighet att se pris, boka och
köpa resa, inkl bokning av ledsagning.

Förbättrade och attraktivare stationer/bytespunkter

Gemensam standard för betalning så
att kort kan användas för längre
sträckor eller i flera områden.
Uppbyggnad av system för ledsagning
Tillgänglighetsanpassa befintliga
tågfordon

- underhåll
- trygghet - bemanning och service
- väntutrymmen
- parkering och uthyrning, cykel/bil
- angöring taxi och
långväga buss

Förbättrade busshållplatser
- underhåll
- säkrare och tryggare hållplatser
- effektivare system, färre men uppsamlande
hållplatser
- realtidsinformation till resenär

Gemensam standard vid upphandling av fordon

Tillgänglighetsanpassa stationer inom det prioriterade nätet fram till år 2015.

Förbättrad transportslagsövergripande störningsinformation, bra resenärsgarantier och rutiner för att ta
hand om resenären vid förseningar

Tillgänglighetsanpassa busshållplatser inom det
prioriterade nätet på det statliga nationella vägnätet
fram till 2015

Strategier och underlag för stationers
och bytespunkters utveckling.

Tillgänglighetsanpassning av stationer, busshållplatser och fordon efter utvidgning av prioriterat nät
efter 2015

Transportsnål bebyggelseplanering
Tydliggöra stationsförvaltarrollen
utifrån resenärsnytta
Fortsatt utveckling och utvidgning

Attraktiva gång- och
cykelvägar

Resecentra, nya stationer och
bytespunkter
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av det prioriterade nätet efter 2015
Utveckla systemen för kundundersökningar tillsammans med övriga
aktörer
Införa och verka för hållbara resepolicies
Skattelagstiftning, t ex ingen förmånsbeskattning av kollektivtrafikkort, transportneutral drivmedelsbeskattning och reseavdrag
Kraftfull nationell och regional/lokal
marknadsföringskampanj
Ökad kunskap om kundorientering,
servicekultur o kvalitetsutveckling
Ny affärsmodell i kollektivtrafikbranschen
Strategiska framtidsprojekt och
kollektivtrafikforskning
Säkra kompetensförsörjning i kollektivtrafikbranschen
Utveckla dialogen med resenären

Specifika åtgärder för större städer/starka stråk
Strategier - hur
-

Satsa på lokaltrafik i större städer (framförallt i städer med fler än 50 000 invånare)
Satsa på starka stråk (stråk mellan städer och för pendling till/från regioncentra)
Genomför specifika satsningar på vissa kundgrupper
Befintliga resenärer som kan lockas att resa mer
Ungdomar
Bilister som utan hinder skulle kunna åka kollektivt.

Exempel på regioner där kollektivtrafiken har störst potential att vinna marknadsandelar genom en utvecklad
regional trafik är Skåne, Göteborgsregionen Jönköpingsområdet, Östergötland, Mälardalen(inklusive Uppsalaområdet), Storstockholm, Gävleborg och Umeå vilket också redan är områden med kraftfull regionförstoring.
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Steg 1

Steg 2

Steg 3

Informationsinsatser/marknadsföring
kring kollektivtresande och olika
kundgrupper

Effektiva bussystem
- Signalprioritering för kollektivtrafik
- Kollektivkörfält på del av sträckan
- Kollektivkörfält på längre sträckor
- Särskilda banor, ”tänk spår kör buss”
- Attraktiva hållplatser med realtidsinformation
- Attraktiva fordon
- Bra turtäthet (med styv tidtabell)

Skapa förutsättningar för bättre
trafikutbud – kortare restid, högre
turtäthet genom t ex stombusslinjer

Pendelstråksanalyser

Mindre kapacitetshöjande investeringar

Steg 4

Större kapacitetshöjande investeringar f a i storstadsregionerna Stockholm – Mälardalen, Västsverige och Skåne

Integrerade trafikplaner
Demonstrationsprojekt
Strukturplaner för samordning av
bebyggelse och kollektivtrafik på
lokal, regional och nationell nivå

Ökade underhållsinsatser
kring storstäderna för
ökad punktlighet

Utveckla strategier och prioriteringsgrunder för nya system på spår
och bana

Höjd drift- och underhållsnivå på tunga stråk
samt service kopplat till
bytespunkter

Tillskapa trygga, attraktiva och
strategiskt lokaliserade parkeringsmöjligheter för bil och cykel vid
bytespunkterna

Specifika åtgärder för landsbygd
Strategier - hur
- Samordna allmän och särskild kollektivtrafik på landsbygd

Steg 1

Steg 2

Samordnad upphandling av samhällsbetalda transporter på landsbygd inkl taxi

Effektiva linjestråk med
utvecklad matning (där
potential finns) inkl driftoch underhåll

Steg 3

steg 4
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Se över lagstiftningen samt upphandlingsmodeller för att skapa
förutsättningar för taxiservice med
syfte att klara hela- resanperspektivet även på landsbygden

Mötesplatser/bytespunkter
för anropsstyrd trafik och
linjebunden trafik

Utveckla befintliga och nya transportsystem samt studera effekter

Specifika åtgärder för långväga resor (se även generella åtgärder)
Strategier - hur
-

Peka ut ett nationellt nät där kollektivtrafiken ska ha en hög kvalitet och tillgänglighet för funktionshindrade
Effektivt knyta ihop de regionala, nationella och gränsöverskridande transportsystemen
Satsa i områden där transportbehovet redan är stort, där det växer och där infrastrukturen har störst brister.
Satsa på attraktiva bytespunkter och god information.
Utveckla långväga tågtrafik där förutsättningar finns att korta restider i viktiga relationer
Utveckla långväga busstrafik på sträckor där väginfrastrukturen ger konkurrenskraftiga restider.
Flygets roll är i första hand att vara en länk till övriga Europa och övriga världen.
Tänk hela resan och utveckla lösningar där bilen kan vara början eller slutet på resan t ex bilpooler, taxi.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

En nationellt utbyggd infrastruktur
för alternativa drivmedel

Förbättra vägvisningen
generellt och till större
resmål.

Effektiva transportslagsövergripande kopplingar till
flygplatserna, Arlanda, Landvetter och Skavsta, Kastrup
och Gardemoen

Utveckla alternativ som minskar
behovet att medföra bil till Gotland t
ex mindre och miljövänligare båtar
eller flyg kombinerat med bilpool.

Bevaka viktiga stationer/bytespunkter för långväga buss, särskilt möjligheten att angöra samt
bättre information om
utbudet

Minska störningskänsligheten genom smärre
kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder
stråkvis

Medverka till att ta bort hinder mot
att öka andelen kollektivtrafik till
flygplatser som exempelvis tilläggsavgiften för resa till/från Arlanda.

steg 4

Utveckla järnvägssystemet
genom stråkvisa och tidsmässiga samordnade investeringar, framförallt i och mellan
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö,
Stockholm – Norrland, Stockholm-Dalarna. och Stockholm/ Göteborg-Karlstad
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Utred förutsättningar för höghastighetsbanor.
Nationellt system för biluthyrning/bilpooler
Förbättra utbudet och samordna
biljett- och prissystem för resor över
länsgräns

Detta är de allra viktigaste framgångsfaktorerna och åtgärderna för att förbättra kollektivtrafiken
För att få en mer attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik så är, kundperspektivet, frågor om utbud, framkomlighet (prioritering, ökad kapacitet), tillförlitlighet och
enkelhet (lättöverskådliga och tillgängliga system av trafikering/fordon/prissättning)
samt lyhördhet (resenärsskydd, att få sina synpunkter beaktade mm) det allra viktigaste. Ur ett samhällsperspektiv är frågor om gemensamma, mål, regional utveckling
med ökad tillgänglighet för medborgarna och ökad sysselsättning i näringslivet samt
ett enkelt, hållbart och strukturerat transportsystem det viktigaste.
Uppdelat enligt fyrstegsprincipen är dessa de viktigaste åtgärderna för att förbättra
kollektivtrafikens konkurrenskraft och förbättra för turistnäringen:
Steg 1
• Ökad samordning mellan samhälls-, transport- och kollektivtrafikplanering
• Förbättrade möjligheter för dialog med företrädare för kollektivtrafiken och
bättre möjligheter att planera, boka och betala sin resa
• Stimulansåtgärder som lockar fler att resa, exv. prova-på-aktiviteter
• Bättre incitament för hållbart resande i lagstiftningen
Steg 2
• Förbättra underhållet på järnvägsnätet, särskilt kring storstäderna
• Förbättra vinterunderhållet samt angöringsmöjligheter med cykel och bil vid
hållplatser och bytespunkter
• Smärre åtgärder på hållplatser för ökad tillgänglighet/säkerhet
• Bättre vägvisning till bytespunkter och viktiga turistorter/områden
Steg 3
• Effektivare bussystem i större städer samt bättre kollektivtrafik på turistorter
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•
•

Bra utbud och förbättrade hållplatser/bytespunkter i prioriterade stråk
Kapacitetshöjande åtgärder i framförallt järnvägsnätet (flaskhalsar)

Steg 4
• Effektiva och strukturerande system på spår eller bana (inkl busskörfält) i
större städer
• Utveckla järnvägssystemet genom stråkvisa och tidsmässiga samordnade investeringar, inkl nya resecentrum/bytespunkter

2.1 MÅL
Det goda samhället ska kännetecknas av en socialt, kulturellt, ekonomiskt och
långsiktigt hållbar utveckling. En god tillgänglighet inom transportsektorn är
avgörande för att uppnå denna utveckling.
Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet har delats in i etappmål;
•

Ett tillgängligt transportsystem; Det innebär bl.a. att andelen som går,
cyklar eller åker kollektivt ska öka, att restiden i kollektivtrafiken ska
minska, att andelen funktionshindrade som kan resa kollektivt ska öka
samt att andelen barn som kan gå, cykla eller resa på annat sätt på
egen hand ska öka.

•

Hög transportkvalitet; Exempelvis skall punktligheten i kollektivtrafiken öka.

•

Säker trafik; Långsiktigt ska ingen dödas eller allvarligt skadas till
följd av trafikolyckor.

•

God miljö; Bl.a. ska klimatpåverkan begränsas och god bebyggd miljö
ska eftersträvas.

•

Regional utveckling; Ökad kollektivtrafikandel, större och bättre fungerande arbetsmarknadsregioner samt positiv utveckling för turistnäringen.

•

Ett jämställt transportsystem; Medborgarna ska kunna vistas tryggt
och säkert i transportsystemet, kvinnor och män ska ges samma möj-
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lighet att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska tillmätas samma vikt.
Kollektivtrafiken är ett viktigt medel som stödjer de transportpolitiska målen
för en långsiktigt hållbar utveckling. Som underliggande mål har därför Koll
framåts övergripande mål valts:
•

En kraftfull ökning av marknadsandelen för kollektivtrafik

Med detta mål avses att marknadsandelen för kollektivtrafik, gång och cykel
sammantaget ska öka och att andelen bilresor ska minska.

2.2 NULÄGE/BRISTER
Det finns en stor potential att utveckla kollektivtrafiken som ett viktigt medel
för att skapa hållbar tillväxt.
Många undersökningar visar att potentialen är stor för att få en hel del privatbilister att helt eller delvis flytta över sitt resande till kollektivtrafik utan stora
åtgärder i systemet, framförallt i städerna och längs större stråk. Olika provapå-aktiviteter i landet visar också på en stor resandeökning, både under aktiviteterna och efteråt.
Det finns ett starkt samband mellan regional utveckling och möjligheterna att
pendla på allt större avstånd inom stora arbetsmarknader. Väl fungerande kollektivtrafik ger möjlighet att välja bostadsort mer fritt i förhållande till platsen
där vi arbetar eller studerar.
Männen gör fler resor per person och dag än vad kvinnor gör. Skillnaden är
större mätt i reslängd än i restid. Männen reser i snitt 66 minuter per dag och
tillrygglägger en sträcka på 50 kilometer medan kvinnor reser 58 minuter och
36 kilometer per dag. Männens längre sträcka är möjlig genom valet av färdmedel. Männen använder sig mer av privatbil medan kvinnorna nyttjar kollektivtrafik och förflyttar sig mer till fots i större omfattning. Kvinnor reser också
mer oregelbundet och gör fler uppehåll på resorna för att uträtta ärenden. Det
beror på att kvinnor arbetar deltid i större omfattning och att de tar större ansvar för hem och familj och gör fler service- samt inköpsresor än männen 1 .

1

Män och kvinnor i trafiken. En litteraturstudie. VTI rapport 522: 2005
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Kvinnor har fortfarande generellt en mer begränsad restidsbudget än män, och
reser samtidigt i högre grad kollektivt. En snabb och konkurrenskraftig kollektivtrafik är därför viktig för att kvinnor och män ska få en mer jämställd
nytta av regionförstoringen.
Det finns också en risk för att utvecklingen av större regioner kan leda till en
ökad segregation på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män. Kvinnorna
arbetar oftare deltid och tar ett större ansvar för barnen vilket gör att de vill bo
rimligt nära arbetsplatsen. De har också större krav på flexibilitet i sitt resande
som gör att kvinnor upplever långa pendlingsavstånd i stora arbetsmarknadsregioner som stressiga. 2 .
Som ett led i utvecklingen av kollektivtrafiken har sektorn ett antal utmaningar att ta sig an. Storstadsregionerna behöver förbättra tillförlitligheten. Föraryrkets status behöver förbättras, ökad affärsmässighet, bättre framkomlighet,
ökad samordning av resevillkor, pris- och biljettsystem, information, ökat
resenärsinflytande etc.
Förbättrat samarbete och ökad samordning mellan markanvändnings-, transport- och kollektivtrafikplanering underlättar möjligheterna till en effektiv
kollektivtrafikförsörjning.
Kundens behov måste synliggöras och arbetet måste utgå från de värden som
är viktiga för kunden. Här behövs en förskjutning mot service- och intäktsorientering.
Kvaliteten på hållplatser är generellt sett låg i landet. Brister finns när det
gäller trygghet (exv belysning), säkerhet och tillgänglighet.
Avtal mellan trafikhuvudmän och operatörer behöver innehålla mer incitament som utvecklar kollektivtrafiken.
Spelreglerna mellan kommersiell och upphandlad kollektivtrafik behöver förtydligas.
Kollektivtrafikens problembild kan åskådliggöras med nedanstående figur. I
centrum finns resenärernas viktigaste behov. I ovalen närmast resenären finns
brister i förutsättningarna för trafiken både vad gäller infrastruktur, fordon

2

Friberg, Tora. Persontrafikens ”vita fläckar”. Om arbetspendling med kollektivtrafik ur ett
jämställdhetsperspektiv. Linköpings universitet: Centrum för kommunstrategiska studier.
2004
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samt planeringsprocessen. I den yttersta ovalen beskrivs brister i strukturen
och ”den gemensamma affären”.
KOLL framåt som handlingsprogram arbetar mycket med åtgärderna i den
yttre ovalen. I åtgärdsplaneringen kommer mycket fokus att ligga på de inre
ovalerna.
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Långväga resor i siffror
Enligt SIKA:s resvaneundersökningar är antalet långväga resor totalt i det
närmaste oförändrat om man jämför 2005/06 med perioden 1999/2001. Delas
däremot resandet upp i inrikes och utrikes så tenderar det inrikes långväga
resandet minska medan antalet resor till/från utlandet har ökat. (Fortsättningsvis fokuseras här på det inrikes resandet.)
Bilen är det klart dominerande färdmedlet på långväga inrikesresor och står
för ca ¾ av antalet resor och 2/3 av transportarbetet. Bussen står för en lika
stor andel av antalet resor som av transportarbetet, ca 5-6 %. Detsamma gäller
för tåget med 13-15 %. Flygets andel av det långväga resandet är konstant,
omkring en tiondel av transportarbetet, men endast 4 % av antalet resor.
De flesta långväga resor som görs är fritidsresor. Övriga privata ärenden
(långpendling, inköp och service) har ökat sin andel och står nu för en knapp
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fjärdedel av de långväga inrikesresorna. Tjänsteresor har minskat sin andel av
de långväga resorna och står nu för ca en sjättedel.
Enligt den nationella prognos för persontransporterna i Sverige år 2020 och
2040 som Banverket/Vägverket tagit fram kommer det långväga transportarbetet öka med 16 % fram till år 2020 jämfört med basåret 2006. I absoluta tal
är det tågresandet som enligt prognosen står för den största ökningen när det
gäller det långväga resandet fram till år 2020 (38 %). Långväga bilresande
ökar med 10 %, långväga buss med 8 % och flygresorna ökar med 3 %. Prognoserna för perioden 2020-2040 visar på fortsatt störst ökning för tågresandet, följt av buss och flyg. Bilresandet är det som ökar minst 2020-2040.
Sammantaget leder utvecklingen enligt prognosen till att kollektivtrafikens
andel av det långväga resandet ökar från 44 % 2006 till 47 % år 2020 och till
50 % 2040.
Trender för olika trafikslag
För flyget har det inrikes resandet stagnerat medan det utrikes resandet har
ökat kraftigt 3 . Inrikesresandet står på samma nivå (ca 6 miljoner resor per år)
som för 15 år sedan. Mellan 2003 och 2006 ökade utrikesresorna från ca 15
miljoner till ca 19 miljoner resor per år 4 . När det gäller resandet utomlands ser
branschen inte heller några tecken på att efterfrågan kommer att minska i och
med att ekonomin växer och därmed efterfrågan. Något som kan ha en dämpande effekt på efterfrågan på flygresor är klimatdebatten samt ökade bränslepriser och ökade biljettpriser till följd av detta. När det gäller klimatfrågan
har flygbranschen gjort en internationell överenskommelse om att minska
flygets klimatpåverkan. Ökade bränslepriser driver på utvecklingen mot
minskad bränsleförbrukning och introduktion av biobränslen.
Efterfrågan på tågtrafik har ökat på senare tid 5 . Förklaringar till detta är dels
investeringar i banor och fordon, dels demografiska förändringar där inflyttning till städer gynnat järnvägen. Den ekonomiska utvecklingen har också
verkat för ett ökat resande generellt. För tågets del ses dålig framkomlighet till
följd av kapacitetsbrister som något som kan verka dämpande på utvecklingen
på längre sikt. Det finns ett ökat intresse för höghastighetståg runt om i världen. Som en del av förberedelsearbetet inför åtgärdsplaneringen har Banverket under våren fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för höghastighetståg. Banverkets utredning visar att det finns marknadsmässiga förutsättningar
3

Svenskt Flyg
SIKA och Luftfartsstyrelsen
5
Branschföreningen Tågoperatörerna
4
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Resor över 10 mil med alla trafikslag 2006
Källa: Banverket/Vägverket
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för höghastighetståg i hastigheter över 300 kilometer i timmen mellan Stockholm - Göteborg och Stockholm - Öresund. Ett befolkningsunderlag finns i
regionen som är tillräckligt stort för ett nytt trafiksystem. De största trafikflödena i landet går också i dessa korridorer. En ny bana ger mycket korta restider både mellan ändpunkterna och för resande inom och mellan regionerna
längs banorna. Det blir möjligt att inom en timmes restid pendla mellan
Stockholm och Linköping eller Göteborg och Jönköping. Det blir också möjligt att nå Köpenhamn respektive Göteborg från Stockholm på runt tre respektive två timmar.
Långväga busstrafik ökade efter avregleringen men har på senare tid legat på
en tämligen konstant nivå 6 . För busstrafiken har bl.a. ökade drivmedelspriser
påverkat förutsättningarna för att driva trafiken lönsamt. Branschen ser också
svårigheter med att få en långsiktighet i sina investeringar. Förutsättningar för
att snabbt öka trafiken finns emellertid i högre utsträckning när det gäller
busstrafiken än för tåg då buss kräver enklare infrastruktur och mindre investeringar för att öka utbudet.
Resandet med Gotlandstrafiken ökar 7 . Resandet varierar dock starkt mellan
säsongerna. Under perioden maj till augusti görs nära två tredjedelar av personresorna.
Relationen snabbtåg – flyg
Restiden är den avgörande faktorn i relationen mellan tåg och flyg 8 . Förändring av restid med tåg har större betydelse än förändring av priset för överföringen mellan flyg och tåg. Vid 3 timmars restid blir tåget lika snabbt som
flyget vid resor city till city, eftersom den totala restiden när man ska flyga,
inklusive anslutningsresor och bytestid, är ca 3 timmar från Stockholm till
nästan vilken stad som helst i Sverige.
När X2000 introducerades på sträckan Stockholm-Göteborg minskade
restiden från 4 till 3 timmar samtidigt som tågets marknadsandel ökade från
40 till 60 procent av den totala flyg-tåg-marknaden. 9 Liknande utveckling har
skett på andra linjer där snabbtåg introducerats och restiden förkortats - från
Stockholm till Småland och Skåne och från Stockholm till Karlstad och Dalarna. De kortare restiderna med tåg har framförallt minskat resandet från de
flygplatser som ligger inom 40 mils avstånd från Stockholm.
6

Bussbranschens Riksförbund
Rikstrafiken
8
Transek
9
Bo Lennart Nelldal, KTH
7
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Ökad samverkan mellan trafikslagen nödvändig
Överlag finns det en enighet i branschen kring att den långväga resemarknaden skulle må bra av en ökad samverkan. Det gäller att få till en bra mix av
trafikslagen för att få en större och bättre fungerande marknad med större andel kollektivtrafikresenärer. Samverkan kring exv. information, bokningssystem, och integrerade prissystem förenklar resandet för resenärerna och är
mycket viktigt. Hit hör också samverkan kring tillgänglighet för funktionshindrade. Det är också viktigt att ha en samordnad fysisk planering där man
får in kollektivtrafiken redan vid planeringen av exempelvis vägar. Det gäller
att redan i detta skede planera för busskörfält, hållplatser osv.
Resenärers värderingar
Det finns få studier om värderingar vid långväga resande. Man får istället
framför allt studera den kunskap som idag finns om värderingar vid kollektivresande i allmänhet.
I Kollektivtrafikbarometern, som presenteras varje år av Svensk Kollektivtrafik (som utför undersökningen tillsammans med läns- och lokaltrafikbolagen),
intervjuas ett statistiskt urval av det svenska folket i åldrarna 15-75 år. Studien
(2007 års siffror) visar att ungdomar är den grupp som använder kollektivtrafiken mest. Denna grupp är också mest nöjd med kollektivtrafiken. Vidare
visar studien vilka av ett antal på förhand utvalda faktorer som svenskarna är
mest nöjda respektive mest missnöjda med.
De faktorer människor i studien sa sig vara mest nöjda med är miljövänligheten, lätt att få information om avgångstider, trygghet, rent och snyggt i fordonen, nära till hållplatser och stationer, förarnas och personalens uppträdande.
De faktorer man sa sig vara absolut mest missnöjda med var informationen
vid förseningar och stopp, lyhördhet för synpunkter, att det är socialt och trevligt att åka med kollektivtrafiken och att linjerna går bästa vägen. Vidare
framhölls enkelhet, pålitlighet, snabbhet och trygghet som de viktigaste faktorerna för det sammanfattande betyget för kollektivtrafiken.
Brister – långväga resor med kollektivtrafiken
Terminaler, bytespunkter och hållplatser
Utifrån ett resenärsperspektiv är bytespunkter och terminaler mycket viktiga 10 .
Det är önskvärt att alla färdsätt ansluter i samma punkt, och då gärna centralt.
10

Rikstrafiken 2003
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Det är också viktigt att alla bytespunkter (även enklare busshållplatser) är väl
och attraktivt utformade. Övergångarna måste fungera såväl tidtabells- som
miljö- och utformningsmässigt.
Biljettsystem, tidtabeller och information
Bokning och inköp av biljetter kan i många fall inte göras på samma ställe för
olika operatörer och trafikslag 11 . Tidtabellernas utformning är alltför varierad
mellan trafikslagen och mellan olika operatörer och länstrafikbolag. De är
också ofta svårlästa och svårtillgängliga med många finstilta tillägg. Informationen om resevillkor brister. De som inte klagar kan gå miste om kompensation som de är berättigade till.
Diskussioner med grupper av resenärer inom ramen för KOLL framåt ger en
likartad bild. Resenärerna upplever att brister i samordningen inom kollektivtrafiken minskar möjligheterna att enkelt genomföra en kollektivtrafikresa.
Bristerna märks såväl vid planering som vid beställning och betalning av resa,
och dessutom vid störningar under resan. 12
Det är också svårt att få information om resmöjligheter över nationsgränserna.
Utbud, samordning och infrastruktur
Utbudet stämmer inte med önskemålen, t ex att tågen inte stannar på vissa
orter 13 . Det är också bristande fysisk samordning mellan trafikslagen samt
bristande samordning över länsgränser. Kommersiell långväga busstrafik är
inte samordnad med övrig kollektivtrafik och går ofta från helt andra hållplatser. Det råder också oklar ansvarsfördelning bl.a. vid järnvägsstationer när
verksamheten bedrivs av flera olika parter. Kapacitet för tåg till och genom
Stockholm (Getingmidjan) är också låg. Det finns behov av upprustning av
vägar för buss- och anslutningstrafik. Dessutom finns det fysiska brister i terminaler och resecentra, bristande anslutningstrafik till flyg, färja och järnväg,
samt generella brister i tillgänglighet till Stockholm, sjukhus, högre utbildning
osv. för olika delar av landet.
Kostnader, pålitlighet, trygghet
Kostnaden upplevs för hög för privatresenärer (främst flyg, men även tåg,
särskilt X2000) 14. Dessutom upplevs priset för resor över länsgränser (främst
11

Rikstrafiken 2003
KOLL framåt Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information,
bokning och biljetthantering
13
Rikstrafiken 2003
14
Rikstrafiken 2003
12
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tåg) som hög. Det råder också bristande tidhållning (särskilt för X2000).
Ibland blir också avgångar inställda (gäller särskilt flyg). Järnvägsstationer
kan också vara stängda och/eller obemannade vilket gör det svårt att köpa
biljetter, svårighet att få service och information samt bristande trygghet.
Funktionshindrade
I projektet Hela Resan, under ledning av Rikstrafiken, definierades fem problemområden för funktionshindrade 15 . Dessa var information, biljett/bokning,
personlig service och bemötande, samordning samt den fysiska miljön.
Tillgängligheten för långväga busstrafik vid terminaler
Under 2005 och 2006 gjorde Bussbranschens Riksförbund en inventering av
tillgängligheten för expressbussar vid landets 20 största terminaler för tågoch busstrafik. Studien visar att det på många platser är långt kvar till att uppnå en gemensam bytespunkt för alla färdmedel. Problemen handlar bl.a. om
nekad access till gemensam terminal och olika behandling av olika typer av
busstrafik.
Kapacitetsbrist på spåren
Brister i spårkapaciteten leder till förseningar och samhällsekonomiska kostnader 16 . Tågtrafikökningen (se ovan) har lett till att infrastrukturen på sina håll
är maximalt utnyttjad under högtrafiktid. Det innebär bl. a. att Banverket inte
alltid kan tillgodose tågföretagens önskemål om att få köra fler tåg. Under
sådana förhållanden blir järnvägssystemet mycket känsligt för störningar. Kapacitetsbrister finns framförallt i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och
Malmö, men också på Västra stambanan, Södra stambanan, Ostkustbanan,
Göteborg–Trollhättan, och delar av Västkustbanan och Bergslagsbanan. Kapacitetsproblemen väntas tillta de kommande åren.

2.3 FUNKTION – VAD
Slutsatserna från KOLL framåt är att en attraktivare kollektivtrafik kan förbättra miljön och skapa förutsättningar för förstorade arbetsmarknader och
därigenom hållbar regional tillväxt. För att nå dit måste alla inom transportsektorn bli bättre på att sätta resenärernas behov i centrum. Samtidigt är det
viktigt att staten bidrar till goda förutsättningar för kollektivtrafiken.
Vi skapar en attraktiv kollektivtrafik genom att uppfylla de värden som är
viktiga för resenären:
15
16

Rikstrafiken 2003
Banverket
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Tillförlitlighet
Restid och turtäthet
Enkelhet
Lyhördhet
Trygghet
Prisvärdhet

Tillförlitlighet, främst inom storstadsområdena, är det område där större insatser måste till för att öka kundnöjdhet och resande. Detta innebär att det
krävs ökade underhållsinsatser och insatser i vinterdrift för att möta kraven på
pålitlighet/punktlighet i kollektivtrafiken. Detta gäller främst på järnväg, men
i viss mån på väg. För att kunna lita på kollektivtrafiken krävs också att utbudet är långsiktigt och att inte stora neddragningar görs under exempelvis skollov.
För att nå en konkurrenskraftig restid/turtäthet behövs attraktiva centrala
bytespunkter och kapacitets- och framkomlighetshöjande åtgärder i främst
större städer och starka regionala stråk t ex Citytunneln och Citybanan.
Enkelhet i resa förutsätter bra system för att planera, boka, betala och få god
information under sin resa. Dessa system måste vara såväl trafikslags- som
färdmedelsövergripande och kräver en utveckling för att åstadkomma detta
och även knyta ihop olika system på lokal, regional och nationell nivå. Även
här är framgång beroende av att sektorns aktörer samverkar i utvecklandet/förbättrandet av kundanpassade system.
En större lyhördhet efterfrågas av kunderna. Relationen mellan resenär och
trafikföretag/trafikhuvudmän/trafikverk behöver stärkas. Här har operatören
som dagligen möter resenären en central roll. Varje aktör påverkar olika delar
av hela resan - att vara lyhörd för resenärernas behov av helhetslösningar
innebär att vi ser hela resan när vi genomför åtgärder. En ökad dialog med
Resenärsforum och olika kundgrupper är ett viktigt medel för detta. Forum för
samråd om kollektivtrafikens kvalitet och utformning behöver också utvecklas. Kollektivtrafikbarometern är ett konkret verktyg som bör användas i högre utsträckning för att ta tillvara kunders synpunkter som leder till ökad kundnöjdhet och ökat kollektivtrafikresande.
För att nå känslan av den hela resan är attraktiva bytespunkter och stationer
av stor vikt. Betydande åtgärder behöver göras för att ge bytespunkterna i
Sverige en ansiktslyftning till lämpliga standardnivåer som även gör kollektivtrafiken användbar för funktionshindrade. Detta bidrar till att göra resan
trygg, säker och komfortabel. Förutom investeringar i infrastruktur behöver
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satsningar ske på höjd drift- och underhållsnivå samt service. Ett exempel på
det sistnämnda är ledsagning.
Prisvärdhet handlar om hur resenären värderar resans kvalitet i form av utbud, komfort etc. i förhållande till priset för resan. Olika grupper av resenärer
och potentiella resenärer har skilda behov. Unga har t.ex. andra värderingar än
äldre, vidare värderar man olika vid arbets- och skolresor jämfört med t.ex.
fritidsresor.
Funktionen, dvs. vad vi vill uppnå utifrån resenärens behov, skiljer sig inte för
långväga resor i förhållande till övriga resor. För att kunna erbjuda en attraktiv kollektivtrafik och kunna nå målet om en ökad kollektivtrafikandel av de
långväga resorna måste alla inom transportsektorn bli bättre på att sätta resenärernas behov i centrum. Vi kan göra det genom att uppfylla de värden som
är viktiga för resenärerna

2.4 STRATEGI – HUR
För att markant öka marknadsandelen måste satsningarna ske där de har störst
effekt, nämligen i trafikstarka stråk och i medelstora eller större städer. En bra
utgångspunkt är det utpekade nationella nät som finns framtaget för målet om
ökad tillgänglighet för funktionshindrade 2010 (se karta på sidan 25). Det
behövs dock vissa kompletteringar av detta nät till viktiga turistorter/områden.
Om satsningar görs ger det också positiva effekter på miljö, tillgänglighet,
regional utveckling, trafiksäkerhet och stadsutveckling. EU:s Grönbok om
stadstrafik, som antogs 25 september 2007, betonar vikten av att stärka kollektivtrafiken i städerna.
Exempel på regioner där kollektivtrafiken har störst potential att vinna marknadsandelar genom en utvecklad regional trafik är Skåne, Göteborgsregionen
Jönköpingsområdet, Östergötland, Mälardalen(inklusive Uppsalaområdet),
Storstockholm, Gävleborg och Umeå vilket också redan är områden med
kraftfull regionförstoring.
Initiativ som ska stimuleras är sådana som tar ett helhetsgrepp om kollektivtrafiken, vilket innebär en vilja att satsa på ökad lyhördhet, marknadskommunikation, incitamentsavtal, koppling till regional utveckling eller stadsutveckling och en bättre infrastruktur. Exempel på åtgärdsområden är ett högt turutbud, hög komfort, hög framkomlighet, lättbegripligt trafiksystem, realtidsinformation, regelbundna kundnöjdhetsmätningar och väl fungerande kundklagomålshantering.
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Det behövs utbyggnad av spårkapacitet i storstäderna, åtgärder som minskar
störningskänsligheten på enkelspårsbanor och underhålls- och driftssatsningar
på såväl spår som väg. Det behövs samverkan vad gäller information och biljetter. Informationsbehovet för resenärerna är individuellt och kan, förutom
ren trafik- eller trafikinformation omfatta möjligheter för bil- och cykelparkering, bagageförvaring, handikappanpassning osv.
På längre sträckor kan busstrafiken inte förkorta restiden i någon nämnvärd
grad på samma sätt som tåg genom uppgradering av järnvägssystemet. Däremot är bussen konkurrenskraftig med pris och på vissa sträckor som är
svårtillgängliga med tåg t ex Borlänge-Karlstad, Jönköping-Borås och Örebro-Norrköping. En uppgradering av järnvägen kan till exempel innebära en
50 % marknadsandel på sträckorna Stockholm – Sundsvall och Stockholm –
Linköping. För Stockholm – Göteborg är det rimligt att anta en 60 % marknadsandel vid halvtimmestrafik.
Ser man på olika kundsegment finns stor potential i att behålla de stora ungdomskullar som kollektivtrafiken tappar efter många års troget kollektivtrafikresande. Många undersökningar visar att potentialen är stor att få en hel del
bilister att helt eller delvis flytta över till kollektivtrafik utan stora åtgärder i
systemet (ca 20 %). De bilister det rör sig om är de som använder bilen trots
att de har ett konkurrenskraftigt alternativ i form av kollektivtrafik. Att
genomföra prova-på-aktiviteter är ett effektivt sätt att öka resandet. Det finns
en stor efterfrågan på bra kollektivtrafik och den kan tas tillvara genom att
visa upp det utbud som finns samt genomföra och kommunicera förbättringar.
Också inom interregional trafik finns potential för ett ökat kollektivresande,
främst beträffande fritidsresor. Här finns behov av bättre utbud, men främst
åtgärder som minskar störningskänsligheten på enkelspårsbanor.
Bytespunkten är en nödvändig och viktig del av transportsystemet och är en
inkörsport till kollektivtrafikresan. En väl fungerande bytespunkt är viktig för
synen på kollektivtrafiken. För att utveckla bytespunkten så att den motsvarar
de behov som finns hos dagens resenärer samt de behov som den potentiella
resenären har, så behövs investeringar av olika art på landets bytespunkter.
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Prioriterat nät för tillgänglig
kollektivtrafik 2010
_______

Tåg

_______

Buss

Vägverket/Banverket
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Resenärerna vill göra och gör rationella val i sitt resande. Det är den bästa
mixen vi är ute efter. I glesbygd eller på landsbygd är bilen och samåkning
många gånger de mest hållbara alternativen i början eller slutet av ”hela resan”. För att ändå kunna öka andelen kollektivt resande är det viktigt att säkerställa en effektiv matning till exempelvis expressbussar eller tåg. I dessa
sammanhang blir också en bra taxiförsörjning i mindre tätorter, glesbygd och
landsbygd en viktig del. I just dessa fall är det då viktigt att genom satsningar
på drift och underhåll kunna säkerställa farbara vägar. Och för att underlätta
samordning och de fysiska bytena mellan trafikslagen måste satsningar göras
på att få till attraktiva bytespunkter med god information. Hinder i form av
regelverk behöver identifieras och om möjligt undanröjas.
Sammanfattningsvis har följande strategier identifierats:
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

Satsa på lokaltrafik i större städer (framförallt i städer med fler än 50 000 invånare)
Satsa på starka stråk (stråk mellan städer och för pendling till/från regioncentra)
Samordna allmän och särskild kollektivtrafik på landsbygd och underlätta
samåkning
Genomför specifika satsningar på vissa kundgrupper
Befintliga resenärer som kan lockas att resa mer
Ungdomar
Bilister som utan hinder skulle kunna åka kollektivt.
Genomför satsningar utifrån ett ”Hela resan perspektiv” – se bilen och cykeln som en del av kollektiva resan
Öppenhet för att prova nya lösningar för att öka kollektivtrafikandelen
Säkerställ tillräcklig omfattning av medfinansiering till kollektivtrafikens
infrastruktur (statsbidrag). Medfinansiering är ett bra medel för att skapa incitament för utveckling
Effektivt knyta ihop de regionala, nationella och gränsöverskridande transportsystemen
Satsa på attraktiva bytespunkter och god information.
Utveckla långväga tågtrafik där förutsättningar finns att korta restider i viktiga relationer.
Utveckla långväga busstrafik på sträckor där väginfrastrukturen ger konkurrenskraftiga restider.
Flygets roll är i första hand att vara en länk till Europa och övriga världen.
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2.5 ÅTGÄRDER
2.5.1 Generella åtgärder

Stationer/bytespunkter (terminaler)
För att försäkra sig om att ”hela resan” blir så enkel och smidig som möjligt
spelar bytespunkten en viktig roll. Detta gäller oavsett om det gäller byte från
lokal till långväga resa, internationell till nationell resa, från bil till kollektivtrafik osv. Stationsfunktionen måste också vara anpassad till alla de olika typer av resor som görs – lokala resor, pendlar- eller långväga resor.
Behovet av att utveckla kollektivtrafiken och dess bytespunkter är stort. Samarbetet mellan aktörer kring stationer måste förbättras. Aktörerna bör arbeta
för utveckling av landets stationer/bytespunkter och där säkerställa en grundkvalitet samt utarbeta hållbara ansvarsmodeller.
Sedan tidigare finns undersökningar gjorda bland resenärer och besökare på
stationer i landet. Ytterligare analyser av kundernas behov och krav behöver
dock göras, framförallt avseende potentiella resenärers behov och krav på
bytespunktens utformning och funktion. En gemensam modell för att fånga
resenärers och potentiella resenärers behov håller på att utvecklas av Jernhusen, Samtrafiken, Banverket och Vägverket.
En ny EG-förordning har beslutats som innebär att ett nytt begrepp införs –
stationsförvaltare (station manager). Stationsförvaltaren ska bl.a. ansvara för
tjänster som information till resenärer och assistans och ledsagning för funktionshindrade. EG-förordningen gäller inledningsvis järnvägstrafik men
kommer sannolikt att påverka även andra trafikslag.
En grov bedömning av investeringsbehovet har gjorts. Stationernas utvecklings- och upprustningsbehov är stort och består av investeringar i allmänna
ytor, (reserelaterade utrymmen) i stationshus/terminaler och i ökade satsningar på tjänster och produkter. Exempel på detta kan vara utbyggnader av
väntutrymmen för bättre komfort, bemanning och service, ersättning av befintliga överdimensionerade allmänna utrymmen, parkeringar för cykel och
bil, uthyrning av bil och cykel, angöringar för taxi och långväga buss eller
satsningar på särskilda pendelparkeringar.
Den övergripande bedömningen (gjord av Banverket/Vägverket i KOLL
framåt) av kostnaden för utveckling av stationsanläggningen utgår från dagens
bestånd, oberoende av de olika aktörernas strategier för framtida verksamhet:
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•

•

Förändringar av stationshus – utveckla, bygga om och anpassa. Detta
är kostnader för investeringar i 200 stationshus, huvudparten av dessa
kostnader är för Jernhusen ägda stationshus. Bedömd totalkostnad är
ca 730 miljoner kronor.
En satsning, utöver de idag angivna i inriktningsunderlaget, för att utveckla parkeringsfunktionerna för både bil och cykel. Gäller speciellt
utökat antal pendlarparkeringar för kopplade resor och höjning av kvalitetsnivån på cykelparkeringar. Huvudaktörer är kommuner och trafikhuvudmän men även Jernhusen. Den totala samhällskostnaden uppgår till ca 500 miljoner kronor

Till detta kommer investeringar i allmänna utrymmen i nya projekt på nya
banor i en storleksordning av 850 miljoner kronor. Observera att dessa investeringar inte är tillkommande kostnader utan ska inrymmas i planerna för
dessa projekt. I dessa projekt kan kommuner, Jernhusen eller privata komma
att vara aktörer. Oklarheten vad gäller finansieringen av dessa investeringar är
densamma som i befintligt bestånd.
Biljettsystem, tidtabeller och information
Inom sektorn finns ett flertal förslag på förbättringar inom detta område, och
arbete pågår också med att genomföra förslagen. Exempel på förbättringar är
mer trafikslagsövergripande reseplanerare, gemensamt telefonnummer, samlad lösning för reseplanering, bokning och betalning, smarta kompatibla kort
samt bättre samverkan, rutiner och teknik för störningsinformation. De föreslagna åtgärderna och ett utökat samarbete mellan trafikverken och branschaktörerna innebär stora möjligheter att relativt fort förbättra för resenärerna
och därmed skapa förutsättningar för ökat resande med kollektivtrafik, både
kommersiell och samhällsbetald. I detta avseende är det också viktigt att ta
funktionshindrades behov i beaktande.
Branschsatsningar för bättre informations-, boknings- och betalmöjligheter för
långväga resor (tillsammans med övrig kollektivtrafik) bör bejakas. Alla trafikslag och även internationella resor till våra närmaste grannländer måste
inkluderas. Systemen måste utformas så att konkurrensen inte begränsas.
Förbättrad kunddialog
För att kollektivtrafiken ska uppfattas som attraktiv krävs att den som utför
eller upphandlar trafiken har en bra dialog med kunderna/resenärerna. Detta
kan ske genom forum för dialog, marknadsundersökningar, bra trafikupplysning, bra hantering av kundklagomål samt en hög tillgänglighet (lätt att komma i kontakt med).
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Bättre busshållplatser
Som ett led i att öka attraktionskraften i kollektivtrafiken så behöver hållplatser göras mer tillgängliga, trygga, säkra och effektiva.
I arbetet med målet 2010 om en tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade har ett nationellt nät (med regional förgrening) pekats ut av trafikverken
och de regionala aktörerna. För detta nät har kvalitetskriterier/standarder tagits fram där utpekade hållplatser ska vara tillgängliga för funktionshindrade.
Det handlar bl.a. om plattformar, instegshöjder och gånganslutningar.
Erfarenheter från arbetet med skolskjutsar och det s.k. 30-försöket visar att
många hållplatser i landet har för låg säkerhetsnivå, särskilt med tanke på en
ev. regel/rekommendation om sänkt hastighet vid hållplatserna. Dessutom
fortsätter trenden att allt fler barn övergår från att resa med särskilt upphandlad skolskjuts till att resa med linjetrafiken. Detta gör sammantaget att trycket
på fler säkra hållplatser ökar på vägar med 70 km/tim eller mer. Fler säkra och
trygga hållplatser behöver byggas/justeras de kommande 10 åren, men det
måste också ske en dialog om andra tänkbara förbättringar. Det kan handla
om alternativa färdvägar, färre men mer uppsamlande och mer säkra hållplatser, skolors lokalisering, vandrande skolbussar (promenad i grupp) till/från
hållplats eller sänkt hastighet. Det viktiga är att väghållare, trafikhuvudman/entreprenör och kommun har dialog i tidiga skeden så att förutsättningarna finns för åtgärdernas finansiering och genomförande.
När det gäller effektiviteten så behöver flera hållplatser och bytespunkter
byggas/justeras för klara rimliga restider för resenärerna. Även här kan det
handla om att bygga färre men mer uppsamlande hållplatser för att minska
antalet stopp. Detta kräver naturligtvis att anslutningsvägar och utformningen
av dessa görs attraktiva, exv. genom bra parkering för cykel och bil. Det kräver också att säkerheten och tryggheten vid dessa hållplatser beaktas.
Informationen till resenärerna vid hållplatserna måste utvecklas. Detta är särskilt viktigt på landsbygden där utbudet är minst.
I tätorter bör hållplatser och fartdämpande åtgärder samordnas så att kollektivtrafikens attraktionskraft säkras samtidigt som säkerheten ökar. Genom att
samordna mer effektiva hållplatser i tätort med avsmalningar (s.k. klack- eller
timglashållplatser) som fartdämpande åtgärd uppnås också ett ytterligare syfte, nämligen ökad tillgänglighet för gående och för bilparkering. Nationella
principer med avsiktsförklaringar kring fartdämpande åtgärder (gupp) håller
på att tas fram (samarbete mellan Vägverket, SKL, Svensk Kollektivtrafik,
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Bussbranschen, Kommunal m.fl.). Den grundläggande tanken är att uppnå
både ökad trafiksäkerhet, en god arbetsmiljö (förare) samt en attraktiv kollektivtrafik.
Tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade
För att en resa ska fungera för funktionshindrade krävs en fungerande helhet
av infrastruktur, fordon, service och information. Ett trafikslagsövergripande
nationellt nät av kollektivtrafik har pekats ut och åtgärder håller på att genomföras för att detta ska vara användbart för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga till 2010. Nätet är en grund för fortsatt successiv utvidgning som omfattar ytterligare tillgänglighetsanpassning av infrastrukturen.
Den planerade utbyggnaden av ett nationellt kollektivtrafiknät kommer inte
att klaras till 2010. Det som återstår är framförallt brister på stationer och tågfordon. För busshållplatser och dess omgivande delar kommer det fortsättningsvis till största del att handla om en fortsatt utvidgning inom tätorter och
på det regionala vägnätet. Dessa delar är en förutsättning även för att kunna
nyttja det nationella nätet där tågtrafiken utgör stommen.
Under kommande planperiod föreslås en inriktning som innebär att
- det nationella prioriterade kollektivtrafiknätet är fullt utbyggt senast
2015 vilket bedöms skapa en kollektivtrafik som kan användas av 70
% av personer med funktionshinder
- parallellt med detta genomföra en fortsatt successiv utvidgning som
bedöms skapa en kollektivtrafik som är användbar för uppemot 90 %
av personer med funktionshinder senast 2019
Den totala kostnaden för tillgänglighets- och kvalitetshöjande åtgärder av infrastrukturen i syfte att skapa en användbar kollektivtrafik för personer med
funktionshinder bedöms uppgå till mellan 3-6 miljarder kronor, enligt redovisningen i KOLL framåt 2007-12-21.
2.5.2 Specifika åtgärder för större städer/starka stråk
Kapacitetsbrist, samordning och infrastruktur
Kapaciteten i och kring storstäderna samt i områden med stor besöksnäring
måste förbättras. Flaskhalsar finns framförallt i storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, Västsverige och Skåne. För exempel på specifika spårinvesteringar, se Banverkets inriktningsunderlag.

32(56)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Säkerställ en satsning på drift och underhåll på såväl spår som väg i de områden som har stora brister i funktionell kvalitet och har stora störningar i dag
(se respektive trafikmyndighets inriktningsunderlag).
Åtgärder i större städer
I städerna bör utgångspunkten vara att skapa system som är effektiva och
strukturbildande för att de ska bli attraktiva. En satsning på spårtrafik ger bra
resandeeffekter men det viktigaste är att nyttja spårtrafikens fördelar, oavsett
vilken teknik/lösning man sen än väljer. Olika alternativ bör utvärderas och
det är viktigt att visa en öppenhet för nya lösningar. Att tänka spår men köra
buss kan många gånger vara effektivt – det är också ett sätt att påskynda en
förbättring av kollektivtrafiken. Bus Rapid Transit (BRT) är ett exempel på
system som ger strukturbildande effekter i större städer.
För att lyckas krävs dock både att kommun och trafikhuvudman är överens
om målet och satsningarna, att inte börja med kompromisser samt att göra
flera investeringar samtidigt. Effektiva bussystem kräver satsningar i särskilda
körfält/banor, signalprioriteringar, väl synliga, tillgängliga och attraktiva hållplatser, realtidsinformation, attraktiva och tillgängliga fordon, bra turtäthet
(med styv tidtabell, exv. 10-minuterstrafik) samt god information, dialog med
och marknadsföring till allmänheten. I Sverige har bl.a. Jönköping och Lund
(Lundalänken) genomfört sådana satsningar. I några andra städer har delar av
sådana satsningar genomförts . Göteborg och Södertälje är exempel på städer
som för närvarande planerar för större infrastruktursatsningar för en mer utvecklad kollektivtrafik enligt principerna ovan.
Banverket, Vägverket och Vinnova håller på att ta fram ett strategiskt underlag för att kunna bedöma om och i så fall hur mer avancerade system för personresor – på spår eller bana – kan utvecklas och införas. En slutredovisning
kommer under hösten 2008. Det pågår även studier och planering i ett antal
kommuner.
Banverket har i ett FUD-projekt låtit ta fram ett förslag till sammanvägning av
väsentliga egenskaper för tillgängliga lokala och regionala kollektivtransportsystem. 17

17

Se Banverkets webbplats:
http://banportalen.banverket.se/banportalen/templates/bvSubPage.aspx?id=1021&e
pslanguage=SV&subject=356
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Gång och cykeltrafikens potential i städer ska inte undervärderas och möjligheten att kombinera cykeltrafik med kollektivtrafik bör underlättas med attraktiva och strategiskt lokaliserade cykelparkeringar vid bytespunkterna samt
genom ökade möjligheter att ta med cykel på tåg och buss.
Åtgärder i starka stråk
Även i starka stråk behöver satsningar göras. På både väg och järnväg handlar
det om bra fordon, hög turtäthet samt attraktiva bytespunkter med goda anslutningsmöjligheter med bil och cykel. Infartsparkeringar och cykelvägar
med bra cykelparkeringar vid bytespunkterna är viktigt.
I Skåne har man satsat både på en utbyggd tågtrafik (de s.k. Pågatågen) samt
på ett 10-tal stråk på väg, bl.a. på sträckan Höganäs-Helsingborg.
En fördubblad kollektivtrafikandel förutsätter att många kommuner och regioner gör gedigna satsningar enligt exemplen ovan.

2.5.3 Specifika åtgärder för landsbygd
Effektiva linjestråk
Huvudstrategin bör vara att verka för effektiva linjestråk med bra anslutningsmöjligheter – dvs. komplettera satsningen i starka stråk. Genom att integrera linjestråken med pendelparkeringar och matningar –
där potential finns – så gynnas både stråken och perifera områden. De
perifera delarna av trafiksystemet knyts samman och ger ett ökat resande i stråken. Linjestråken kan få effektivare linjedragning och samtidigt som taximatning (där potential finns), samåkning eller anslutning
med bil eller cykel klarar det mer finmaskiga nätet. En ny lag om kollektivtrafik bör omfatta alla samhällsfinansierade resor, där inga hinder
finns för en utvecklad och mera samordnad trafik. Drift och underhåll
på både stråk och anslutande vägar måste säkerställas på en tillfredsställande nivå.
Nya upphandlingsmodeller
Taxiservice saknas på allt fler områden, särskilt i glesbygd men även i
vissa tätorter. Det beror till stor del på hur upphandlingen av främst
den särskilda kollektivtrafiken genomförts. Det finns behov av att objektivt belysa för- och nackdelar med olika upphandlingsmodeller,
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både för att använda samhällsresurserna på ett optimalt sätt och för att
behålla en tillräcklig taxiservice för att klara hela-resan-perspektivet
även på landsbygden.
Utveckla upphandlingslagstiftningen så att trafikhuvudmannen ges
möjlighet att tillgodose resbehov genom att, själv eller tillsammans
med andra myndigheter och organisationer, upphandla även annan
service eller samordna trafikering med annan lokal service. Även möjligheter till särskilt stöd för glesbygdstrafik behöver prövas.

2.5.4 Specifika åtgärder för långväga resor
För att nå målet om en ökad kollektivtrafikandel för de långväga resorna har
vi identifierat ett antal åtgärder. Utöver dessa (se nedan) kan även flera av de
åtgärder som föreslås ovan vara betydelsefulla för att öka andelen kollektivtrafikresor bland de långväga resorna.
Vägvisningen behöver förbättras generellt och till större resmål. Dessutom
behöver hållplatser och rastplatser på det större vägnätet ses över och rustas.
För rastplatser finns det nationella riktlinjer om upprustning och drift/skötsel.
Många flygplatser är underförsörjda med anslutande kollektivtrafik. Bättre
anslutningar med tåg, buss eller samåkning i taxi borde utvecklas. Dessutom
borde hinder som skulle kunna öka andelen exempelvis tilläggsavgiften för
resa till/från Arlanda tas bort.
Kapacitetsbrister och en ökad efterfrågan gör att järnvägssystemet behöver
utvecklas för kortare restider i trafikstarka stråk och goda anslutningar mellan
regionala och interregionala förbindelser. Utveckling behövs framför allt i och
mellan storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö samt i relationerna Stockholm-Norrland och Stockholm/Göteborg-Karlstad. Med effektiva
fordonskombinationer kan kapaciteten också förbättras.
Höghastighetsjärnväg
I utredningen om Svenska höghastighetsbanor skriver Banverket att Götalandsbanan och Europabanan är stora samhällsbyggande och strukturerande
projekt som i likhet med vad som idag sker i Öresundsregionen, med stor sannolikhet kommer att ge människor möjlighet att ändra boende- och livsmönster på ett mycket påtagligt sätt.
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De korta restiderna och den kraftigt ökade fjärr- och regionaltågstrafiken med
höghastighetsbanor underlättar för människor och företag att välja var man
vill arbeta och bo. Förbättrade pendlingsmöjligheter och ökad tillgänglighet
till storstädernas utbud vidgar såväl regioner som marknaden för många tjänstesektorer. Flexibla regionaltågssystem kan också göra att även orter som ligger långt från höghastighetsbanorna får betydligt bättre kommunikationer än
idag.
Med en separat höghastighetsjärnväg skulle mycket av den snabbtågstrafik
som idag går Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö ersättas av höghastighetståg på Götalandsbanan och Europabanan. Kvar på Västra och Södra
stambanan skulle långsammare gods- och regionaltågstrafik gå. En separering
av gods- och persontrafiken på järnväg i korridorerna Götalandsbanan och
Europabanan ökar givetvis kapaciteten för persontrafik i Sverige. Men den
ökar också kapaciteten för gods- och regionaltrafik på Västra och Södra stambanorna. Den separerade trafiken gör också att medelhastigheten blir mer enhetlig på respektive banor, vilket möjliggör en bättre kvalitet i trafiken – med
minskade förseningsrisker – och i sig också en ökad kapacitet.
En preliminär sammanfattande bedömning av anläggningskalkyler för Götalandsbanan och Europabanan är att de faktiska anläggningskostnaderna sannolikt torde hamna i intervallet 100-150 miljarder kronor. I Banverkets utredning föreslås att regeringen överväger särskild finansiering av höghastighetsbanor.
Förbättrade möjligheter till pendling över länsgräns
En länsgräns ska inte få utgöra hinder för bra möjligheter att kunna
resa/pendla. I de största regionerna är tågtrafiken stommen för de långväga
resorna. I mer glesa regioner bör busstrafiken utvecklas.
Områden att förbättra är mer enhetliga biljett- och prissystem som mer tar
hänsyn till hur människor vill resa istället för hur länsgränserna går. Dessutom
bör utbudet anpassas till nya arbetsmarknadsområden för dag- och veckopendling. Kommersiell och upphandlad trafik bör kunna kombineras/samordnas för kundens bästa.
Möjligheterna att få tillstånd att trafikera över länsgräns behöver också ses
över för att åstadkomma ett bättre utbud för resenärerna. Även resevillkor och
språk/begrepp bör ses över och samordnas för att underlätta för resenärerna,
samt för att locka nya resenärer till kollektivtrafiken.

36(56)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

3. Samlad effektbedömning för kollektivtrafiken
3.1 GENERELLT
Kollektivtrafiken är ett verktyg för att nå viktiga mål i samhället. KOLL
framåt lyfter i den gemensamma visionen fram att kollektivtrafiken underlättar det dagliga livet, ökar tillgängligheten till utbildning och arbete samt bidrar till en bättre miljö. Förutom detta vet vi att kollektivtrafiken dessutom
bidrar till ökad trafiksäkerhet – om kollektivtrafiken är rätt utformad – samt
att jämställdheten blir bättre med en bra kollektivtrafik.
Ökad tillgänglighet och regional utveckling
En utvecklad kollektivtrafik underlättar för människor att resa till arbete, service och utbildning. Studier i Skåne visar att antalet arbetsmarknadsområden
har minskat från nästan 20 på 1970-talet till två idag, mycket tack vare en
satsning på regionaltåg (Pågatågen) och stombusslinjer. Möjligheten för alla
medborgare att resa, även barn och funktionshindrade, förbättras. Trängseln
minskar också eftersom kollektivtrafiken är mindre ytkrävande. En bil kräver
22 m2 per resande, en buss 2,1 m2 och en spårvagn 1,2 m2 per resande. Turistnäringen påverkas också positivt med en utvecklad kollektivtrafik. Fler arbetstillfällen skapas när tillgängligheten och attraktionskraften förbättras.
Bättre miljö
Om fler reser kollektivt och färre reser ensamma i bil minskar klimatpåverkan. En bil med 1 person ger upp emot 2 kg koldioxid per mil beroende på
bränsleförbrukning. En buss med 25 passagerare genererar ca 0,25 kg koldioxid per passagerare. För en tågresa är koldioxidutsläppet per resenär mycket
litet. En fördubbling av kollektivtrafikresandet skulle, enligt beräkningar från
Svensk Kollektivtrafik, minska koldioxidutsläppen från persontrafiken med ca
23 %.
Ökad trafiksäkerhet
Att resa med buss är ca 9 gånger säkrare än att resa med bil. Om hänsyn tas
till hela resan, dvs. att personer går till och från hållplats så minskar skillnaden. Fortfarande är dock resan 2-5 gånger säkrare än med personbil. Tåg är
ännu säkrare än buss.
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Jämställdhet
Kvinnors restidsbudget är mer begränsad än männens. Det innebär att snabb
kollektivtrafik, som kan konkurrera med privatbilen, utgör ett viktigt medel
för att kvinnor och män ska få en mer jämställd tillgänglighet till arbetsmarknaden.
Att öka kollektivtrafikens marknadsandel bidrar således till målen ovan. Exempel på åtgärder som ökar marknadsandelen finns redovisade under respektive kapitel. Exempel på åtgärder som gynnar de viktigaste kraven/behoven
hos resenärerna (dvs. ger positiva effekter) är;
Krav/behov

Exempel på åtgärder som ger effekt

Tillförlitlighet

Bättre drift- och underhåll, kapacitetsförbättringar
och bra störningsinformation

Restid

Effektiva hållplatser, färre stopp, bra utbud

Enkelhet

Bra prissystem, god information innan och under
resan samt strukturbildande system (spårväg,
prioriterad busstrafik mm)

Lyhördhet

Forum för dialog med resenären, system för
kundklagomål och effektiv trafikupplysning

Trygghet

Synlig personal i trafiken, attraktiva priser i
nattrafiken, bra belysning i hela resan och
gångvägar med god sikt

Prisvärdhet

Bra prissystem, god komfort och användbar restid
(möjlighet att läsa, koppla upp dator, vila mm)
utifrån resenärernas varierande behov

Lönsamhet för turismen

Bra kapacitet på vägar och järnvägar, möjlighet att
planera, boka och betala sin resa, bra bytespunkter,
vägvisning, rastplatser mm.

3.2 SAMLADE SATSNINGAR GER STÖRST EFFEKT
Samordnade åtgärder satta i system har visat sig ge bäst effekt. Många gånger
kan flera mindre åtgärder (trimning) ge bättre effekt per krona än en stor åt-
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gärd. Exempel från förbättringar i större städer och starka stråk visar på att en
satsning på bättre fordon, bra bytespunkter med anslutningsmöjligheter, information i realtid, prioriterad trafik, bra utbud, marknadsföring och dialog
samt bra prissystem ger mycket goda effekter på resandet.
3.3 STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING

En satsning på kollektivtrafiken syftar bl.a. till att reducera andelen individuellt resande, vilket leder till minskade klimatpåverkande emissioner. Avgörande för resultatet är hur inriktningen tas om hand i de regionala systemanalyserna.
Åtgärderna syftar till att öka kollektivtrafikandelen och åstadkomma en hållbar ökad tillgänglighet i det långväga resandet. Hela resan, med informationsoch biljettsystem, bytespunkter, kombinationsresor och bildelning mm är instrument.
Om våra riktlinjer följs och kollektivresandet ökar på bekostnad av bilresandet kommer utvecklingen att gå mot ett mer transporteffektivt samhälle. Genom en medveten samhällsplanering med god bebyggelsestruktur och där
exploateringar sker i lägen nära kollektivtrafik och där kollektivtrafiken är
norm kommer det totala transportbehovet minska. Avgörande för energieffektiviseringen är resenärens hela resa – från dörr till dörr.
I exemplen på åtgärder återfinns sådana som förkortar restiden, ökar turtätheten (kapacitetsåtgärder) men också åtgärder som underlättar byten mellan
transportslagen. Steg 1-åtgärder i form av förskjutna arbets- och studietider
samt samordnande upphandlingar av samhällsbetalda transporter på landsbygden som syftar till en jämnare fördelad fyllnadsgrad.
Teknikutvecklingen leder till att utsläppsproblemen på personbilssidan kommer att minska. Genom att flera väljer att resa kollektivt minskar behovet av
bilresor. Under planperioden kommer de fossila bränslena från upphandlad
busstrafik vara utfasade till 90 %, om rekommendationer i Svensk Kollektivtrafik:s miljöprogram följs. Samtidigt är det viktigt att med satsningar på infrastruktur för buss generellt underlätta för alla resor med buss, såväl dagens
dieselbussar som de som körs med förnyelsebara drivmedel. En modern
dieselbuss med partikelfilter tar 50 resenärer och drar 3 liter milen, vilket ger
avsevärt mindre koldioxidutsläpp per resenär, om fyllnadsgraden är god, jämfört med om alla dessa resenärer tog egen bil. Bussar för långväga trafik kan
övergå till förnyelsebara energikällor när infrastruktur för tankställen är heltäckande (även i Europa). För bussar inom långväga transporter bör hybrid-
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drift vara ett attraktivt alternativ inom fem år. I USA har den första bussen
med hybriddrift avsedd för intercity trafik precis tagits i drift. Betydligt lägre
bränsleförbrukning och näst intill halvering av kvävedioxidutsläpp kan redovisas. Järnvägstrafik kan drivas med el som producerats på olika sätt. Teknikutveckling är viktigt även för elproduktionen.
På landsbygden föreslås en inriktning på samordning av allmän och särskild
kollektivtrafik för att möjliggöra en kollektivtrafik som inte går med halvtomma bussar. Delprojekt sektor har en betydelsefull roll att påverka resbehov, resmönster, trafikutövare (däck, emissioner), upphandlare m fl.
En motsättning finns mellan en växande turistnäring som med automatik innebär växande transporter. Bättre kollektivtrafikutbud till frekventa resmål
minskar behovet av egen bil och leder till energieffektivare transporter. Ett
exempel är resorna till Gotland där alternativ behöver utvecklas som minskar
behovet att medföra bil t ex mindre miljövänligare båtar eller flyg kombinerat
med bilpool.
Sammanfattningsvis kan konstateras att en ökad kollektivtrafikandel har potential att minska halterna av luftföroreningar eller människors exponering för
luftföroreningar. Men för att få avsedd effekt är följande avgörande:
Hög beläggningsgrad. Bussar med låg beläggning släpper ut mer luftföroreningar per personkilometer än moderna personbilar. Så det är mycket viktigt
att man inte enbart ökar utbudet utan genomför åtgärder så kollektivtrafikresandet upplevs som attraktivt jämfört med nuvarande personbilsburet resande
och därigenom ökar andelen.
Rena Fordon. Kollektivtrafik måste bedrivas med "rena fordon". Det är viktigt att krav i upphandlingar, policys etc. premierar de renaste fordonen, särskilt om de ska trafikera områden med mycket människor som exponeras för
luftföroreningarna. Ny teknik (hybridisering, stopp-funktioner etc.) bör kunna
vara av intresse för kollektivtrafik i tätbebyggda storstäder. Det är inte givet
att biobränslen är bättre ur luftföroreningssynpunkt än nya fordon drivna med
konventionella bränslen. Motor- och avgasreningstekniken är avgörande, i större omfattning än bränslets ursprung.
I allmänhet är eldriven spårbunden trafik bra ur lokal luftföroreningssynpunkt,
men man bör beakta att partikelhalterna i relativt slutna rum som t ex tunnelbanan är mycket höga, och att ökad spårbunden kollektivtrafik riskerar att öka
metallutsläppen.
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Låg exponering. Anläggningar, stationer, omstigningspunkter bör utformas
så att resenärerna i så stor utsträckning som möjligt inte utsätts för avgaser
och slitagepartiklar. Det är dessutom förknippat med obehag att stå och vänta
i en miljö med avgaslukt och uppvirvlande partiklar.

3.4 JÄMSTÄLLDHET
Det finns idag en viss uppdelning mellan mäns och kvinnors resande, där
kvinnor i större utsträckning nyttjar kollektiva transportmedel. En grundpelare
för stärkt regional utveckling och ett mer jämställt samt klimatsmart transportsystem är därför ett effektivt kollektivtrafiksystem.
Männen gör fler resor per person och dag än vad kvinnor gör. Skillnaden är
större mätt i reslängd än i restid. Männen reser i snitt 66 minuter per dag och
tillrygglägger en sträcka på 50 kilometer medan kvinnor reser 58 minuter och
36 kilometer per dag. Männens längre sträcka är möjligt genom valet av
färdmedel. Männen använder sig mer av privatbil medan kvinnorna nyttjar
kollektivtrafik och förflyttar sig mer till fots i större omfattning. Kvinnor reser
också mer oregelbundet och gör fler uppehåll på resorna för att uträtta ärenden. Det beror på att kvinnor arbetar deltid i större omfattning och att de tar
större ansvar för hem och familj och gör fler service- samt inköpsresor än
männen 18 .
Det är således kvinnors restidsbudget som är mer begränsad än männens, inte
sträckan i sig. Det innebär att snabb kollektivtrafik, som kan konkurrera med
privatbilen, utgör ett viktigt medel för att kvinnor och män ska få en mer jämställd tillgänglighet till arbetsmarknaden. Det handlar därför om att satsa på
snabba regionala tågförbindelser, satsa på separata kollektivtrafikfält samt
motorvägshållplatser. Uppsnabbning av kollektivtrafiken bör i första hand ske
inom den restidströskel som kvinnor har. Denna är föränderlig över tiden och
beroende av arbetsmarknadens utbud/attraktivitet.
Det finns också en risk för att utvecklingen av större regioner kan leda till en
ökad segregation på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män. Kvinnorna
arbetar oftare deltid och tar ett större ansvar för barnen vilket gör att de vill bo
rimligt nära arbetsplatsen. De har också större krav på flexibilitet i sitt resande

18

Män och kvinnor i trafiken, en litteraturstudie. VTI rapport 522: 2005
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som gör att kvinnor upplever långa pendlingsavstånd i stora arbetsmarknadsregioner som stressiga. 19 .
Trygghet i resor blev synligt och tydligt i slutet av 1990-talet. Flera projekt,
utredningar och politiska nationella beslut fastslog att trygghet är en viktig
fråga för att människor skall resa kollektivt. Kvinnor talade oftare om trygghet, den psykiska upplevelsen och att inte ha kontroll. Säkerhet är därmed den
mer tekniska och fysiska effekten. Resultaten visade att kvinnor valde bort
kollektivtrafik, önskade sig privatbil eller valde att gå på trafikerade leder
hellre än att använda trafiksäkra undergångar och cykelvägar. Trygghet handlar också om tillgänglighet för flera grupper. Att inte våga resa minskar möjligheterna att förflytta sig. Trygghet blev ett etappmål som skulle uppfyllas i
nationella planer samtidigt som det sjätte delmålet – ett jämställt transportsystem – beslutades. Trygghet handlar om hela resan - på fordon, bytespunkter
och till och från fordon. Parkering är därför viktigt och handlar om både privatbil, cyklar och moped/MC. 20
Den kollektivtrafik som underlättar oregelbundna arbetstider och uppehåll på
resan har hög turtäthet stor del av dygnet och bra information. Stomlinjer är
exempel på en sådan typ av trafik. Stomlinjer kan utnyttjas ännu mer effektivt
om de blir del av ett helt system för snabba kostnadseffektiva busstrafiklösningar. Inom svensk fordonsindustri har man t ex utvecklat konceptet BRT,
Bus Rapid Transit, som nu med fördel prövas för att öka kollektivtrafikens
andelar i länder som Norge (superbuss), Turkiet och Brasilien. När trafiken är
gles och oregelbunden eller har tillförlitlighetsproblem ger det extra stora svårigheter för kvinnor som grupp.
Prissystemen som finns gynnar mest de som reser många resor under en viss
period. Om man arbetar oregelbundet är ofta någon variant av biljett med rabatt på ett visst antal resor fördelaktigt. Dessa biljetter ger emellertid inte
samma möjligheter till uppehåll utan begränsas av bytesregler. De vanligaste
biljettsystemen som finns kan därför sägas missgynna resmönstret för kvinnor
som grupp.
Trafikhuvudmän och entreprenörer i kollektivtrafikbranschen domineras i
antal av män och styrs av män i vilka maktstrukturen försvårar kvinnors karriärmöjligheter. Eftersom kvinnor är mindre representerade i ledning för kollektivtrafikföretag minskar även möjligheterna att påverka trafiken.
19

Friberg, Tora. Persontrafikens ”vita fläckar”. Om arbetspendling med kollektivtrafik ur ett
jämställdhetsperspektiv. Linköpings universitet: Centrum för kommunstrategiska studier.
2004
20
Lisa Warsén, MINSANN AB
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4. Turism och turistnäring
I ett relativt sent skede av förberedelsearbetet inför infrastrukturplaneringen
uppmärksammades att turistnäringen riskerade att hamna utanför planeringsarbetet. Skälet är att näringen dels inte har varit van vid att delta i den här typen av aktiviteter dels att den består av många små näringsidkare. På senare år
har visserligen ett antal större aktörer kommit till som t ex Ski Star när det
gäller vinterturism. Men även de större aktörerna har bara i begränsad utsträckning haft resurser att engagera sig i de samhällsplaneringsdiskussioner
som förs. Framför allt så förs ingen diskussion om de affärsmöjligheter som
skulle kunna realiseras om transportsystemet utformades för att skapa bättre
möjligheter t ex när det gäller att få människor från övriga Europa att välja
Sverige istället för Alperna som resmål på vintern.
Kunskapen om näringens storlek och utveckling har också varit dåligt känd.
Näringen som förenklat uttryckt omfattar både shopping, affärsresor och semesterresor växer snabbt och är mycket arbetskraftsintensiv varför den ger
stora bidrag till regional utveckling. Vinterturismen investerar bara i Dalarna
och de 4 nordliga länen för 30 mdr de närmaste 8-10 åren. Samtidigt är den
starkt säsongsbetonad varför det trafikarbete den generar inte slår igenom om
man bara använder helårssiffror.
Transportsystemet har en avgörande betydelse för näringens utveckling. Turism har historiskt utvecklats kopplat till transportsystemets utveckling.

4.1 MÅL
De övergripande målen ur ett samhällsperspektiv är regional tillväxt och
hållbar tillgänglighet.
Turistnäringen har som eget mål att förbättra lönsamheten och öka omsättningen, från dagens ca 236 miljarder kronor per år till 500 miljarder år 2020.
Framförallt är det turister från utlandet som kommer att bidra till ökningen.
En stor del av denna ökning kommer att ge stora effekter på regional tillväxt.
Det kräver emellertid satsningar när det gäller infrastruktur. Huvuddelen av de
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resor och transporter som genereras av näringen och dess kunder sker idag via
vägtransportsystemet.
För att tillgängligheten ska bli hållbar krävs att marknadsandelen för kollektivtrafiken ökar.

4.2 NULÄGE OCH BRISTER 21
Turistnäringen är ett samlingsbegrepp som utgörs av summan av de verksamheter i olika branscher (så som till exempel rese-, hotell- och flygbranschen) som är riktade till och konsumeras av människor när de reser till
och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett
år för fritid, affärer eller andra syften. (Turismens begreppsnyckel, Turistdelegationen november 1995, www.nutek.se )
Turistnäringen omsatte (2007) ca 236 miljarder kronor, en ökning med 4,4 %
från året innan. Mellan åren 2000 och 2007 har turistkonsumtionen i Sverige
ökat med nästan 50 % i löpande priser. Exporten, värdet av utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade under samma period med nästan 100 %
Av hela omsättningen svarar svenska fritidsresenärer för 45 %, svenska affärsresenärer för 20 % och utländska besökare för 35 %. Exportvärdet uppgick till 87,6 miljarder kronor vilket var något mer än exportvärdet av svenska
personbilar. Turistnäringen omsätter idag mer än jordbruk, skogbruk, yrkesfiske och gruvnäring tillsammans. Sedan 1995 har turistnäringen bidragit med
nästan 50 000 nya heltidsarbeten. Under 2007 bidrog turistnäringen med drygt
160 000 helårsverken.
Tillgänglighetsperspektivet är viktigt för turistnäringen. Näringen ger viktiga
bidrag till regional tillväxt speciellt i glesbygd. Vinterturismen i Dalarna och
Jämtland/Härjedalen har och kommer att skapa omfattande sysselsättning,
omsättning i detaljhandeln och även bidrag till olika typer av samhällsservice.
Idre t ex en liten ort i norra Dalarna har en samhällsservice som motsvarar de
större orterna i södra Dalarna tack vare den omfattning vinter- men även
sommarturismen har.
21

Fakta om svensk turism och turistnäring, mars 2008, NUTEK – se
http://www.nutek.se/sb/d/673
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Varje miljon kronor i omsättning inom näringen motsvaras av ett jobb inom
den samma. Utöver detta skapas arbetstillfällen och tillväxt runt turistnäringen
inom handel, hantverk och andra sektorer.
Attraktionskraften i turistnäringen är beroende av helheten dvs. av hur naturoch kulturmiljö, evenemang och infrastruktur sammantaget ser ut och fungerar ihop. Företagen inom näringen måste därför ha en tung och aktiv roll i sin
kommun/region jämfört med andra mer traditionella näringar.
De regioner (områden) som har flest besökare 1997-2007 (räknat i gästnätter)
är Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Dalarna. De regioner som haft
kraftigast tillväxt de senaste 10 åren är Värmland, Stockholm, Östergötland
och Kronoberg. Turismens regionala betydelse, mätt i intäkter per capita, är
störst i Jämtland och på Gotland.
När det gäller inkommande turism är besökare från Norge och Tyskland klart
dominerande, följda av Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Men
Östeuropa har de senaste åren börjat öka kraftigt.
De största besöksmålen och sevärdheterna (antal besökare 2006) i Sverige är:
Plats/område
Liseberg
Kulturhuset, Stockholm
Sälens skidanläggningar
Fyrishov, Uppsala
Globen Arena
Skansen
Stockholmsmässan, Älvsjö
Eriksdalsbadet
Gröna Lund
Vasamuseet
Åre/Duved

Antal besökare 1000-tal
2 844
2 788
2 009
1 532
1 367
1 359
1 296
1 199
1 050
973
966

Kommentar: Tabellen ovan visar behovet av lokala och långväga resor till några platser i landet. Flera
av ovan nämnda besöksmål har många lokala besökare vilka inte räknas som turister enligt definitionen. Turistnäringen är i huvudsak en småföretagarbransch, vilket inte syns i tabellen.
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Trender
Turister blir allt tydligare med att uttrycka vad de vill uppleva. Aktiviteter
som inkluderar natur och kultur blir allt mer populära, och även internationellt
lockar naturnära upplevelser i glesbygden som besöksmål. En hållbar turism
är en trend både i Sverige och i övriga världen. Det finns också ett ökat intresse för vägen som attraktion (resan kan ibland vara målet). Kunder efterfrågar
alltmer miljöanpassning och att turistnäringen tar ansvar för natur- och kulturmiljöer. Detta leder till att branschen försöker miljöanpassa driften i allt
större utsträckning.
Inom vinterturismen sker en mycket stark utveckling och planerade investeringar i skidanläggningar boende och shopping i Dalarna och Jämtland/Härjedalen samt även Västerbotten och Norrbotten ligger i samma storleksordning som malm och skog och överträffar de flesta industriinvesteringarna på andra håll.
Således räknar aktörerna i Sälen/Idre satsa knappt 10 mdr de närmaste tio
åren. Man räknar med att det kommer att generera knappt 250 000 fler fordon
under vintersäsongen på vägar som redan idag är hårt belastade. I de 4 nordliga länen räknar man med att under den kommande 10-årsperioden investera
c:a 20 mdr varav 15 mdr investeras enbart i Jämtland/Härjedalen .
Dessa satsningar gör man utgående ifrån dagens transportsystem. Om restiderna för Öst- och Mellaneuropéer kunde kortas genom bättre förbindelser
med en kombination av flyg tåg och vägtransporter skulle betydligt större
besöksvolymer kunna uppnås. Den svenska fjällvärlden är mycket attraktiv
för de tättbefolkade delarna i övrig Europa men idag är transportssystemet
inte tillräckligt bra för att kunna erbjuda en bra åtkomst till denna resurs.
Användning av transportsystemet
Turistnäringen bedriver verksamhet både i glesbygd och i storstad och den
kan vara spridd och verka i stora områden eller vara mycket koncentrerad till
en plats. Transporter inom turistnäringen består till största delen av besökarnas resor till och inom området eller platsen. Men även försörjningen med
dagligvaror mm på turistorterna genererar en hel del godstransporter. I takt
med att shopping fogas till utbudet (som tex. i Åre och Sälen) ökar också det
behovet av tunga transporter.
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Till Sverige kommer ca 2 milj. med färjor och c:a 5,5 milj. besökare med flyg.
Inom Sverige är bil idag det vanligaste färdsättet för såväl fritids- som affärsresenärer utom för resor över 60 mil där flyget har ngt större andel ca 50 %.
Därefter kommer charterbuss och annan kollektivtrafik. Nästan tre av fyra
resor på fritiden görs med bil och mer än hälften vid affärsresor.
Transportmönstret är mycket varierande i både tid och rum. Påfrestningarna
på transportsystemet varierar kraftigt under året, så genererar till exempel
vinterturismen i fjällvärlden eller sommarturismen i södra delen av landet upp
till 10ggr så mycket trafik som under övriga delar av året. Den är dessutom
koncentrerad till ”stugbytardagar” Dessa trafiktoppar ställer stora krav på
väghållningen. Stora arrangemang innebär också extrem trafik under några få
timmar eller dagar. Till våra storstäder har man en omfattande bussturism som
kräver parkeringsmöjligheter mm.
Drygt hälften av alla svenska affärsresor går till storstadsområdena. Under
2006 gick var fjärde affärsresa till Stockholm. Merparten av affärsresorna
görs på vardagar och de minskar under sommaren.
Shoppingresor blir allt vanligare och på flera håll i landet utvecklas köpcentra
som drar till sig konsumenter från ganska långt håll som t ex Gekås i Ullared,
IKEA:s varuhus i Kalmar som har blivit en viktig leverantör till Ölandsturisterna. m fl. Anläggningarna av det här slaget kräver en relativt omfattande
trafikapparat både för att klara besökarnas behov och för leveranser av varor.
Behov hos turistnäringen
Turistnäringen består till stor del av privata företag som drivs på företagsekonomiska grunder. Behoven hos den här gruppen grundar sig på förutsättningarna för företagande, det vill säga intäkter (marknad, kunder, försäljning) och
utgifter (löner, inköp, skatter och avgifter) samt det regelverk som styr. Turistnäringen består även av frivilliga organisationer och politiska institutioner
som arbetar för att främja turismen i olika delar av landet.
Tillgänglighet och framkomlighet
För branschen är tillgänglighet en förutsättning. Besöksmål måste vara tillgängliga för besökare. Viktiga faktorer för att uppfylla detta är planering i
tidiga skeden, lokalisering, infrastruktur, vägar, parkeringar och information
inför och under resa. För turistnäringen är det viktigt att kunna hantera sä-
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songsvariationer i beläggningen likaväl som att kunna erbjuda en resa som i
sig är en upplevelse. För att turistnäringen ska kunna skapa en positiv helhetsupplevelse har vägen till och från ett besöksmål betydelse. Det finns därför ett
behov av god framkomlighet och bra underhåll av vägar till viktiga besöksmål.
Vägvisning, skyltning och information
Turistnäringen behöver nå ut med information i syfte att locka till sig besökare. Det handlar om såväl bra reseplanerare, skyltning till egen anläggning som
kartor, broschyrer och digital information som visar vägen till orten, kommunen och landskapet. Syftet är att kunden ska ta sig fram säkert och hitta till
resmålet på ett enkelt sätt. Det ska också vara möjligt att stanna på väg till
eller från ett resmål för att ta rast eller för att få information om resmålet.
Även vägvisning för upplevelse (kultur, utsikt mm.) är viktigt.
Kontakt med styrande organ och inflytande vid planeringen
Turistäringen behöver kunna kommunicera med styrande organ både lokalt,
regionalt och nationellt i Sverige och internationellt för att kunna framföra
åsikter samt påverka utvecklingen efter näringens behov. Detta gäller såväl
infrastrukturutveckling som utveckling av bestämmelser, lagar och regler.
Likvärdiga och rimliga villkor
För en sund och livskraftig turistnäring och ett gott företagande krävs likvärdiga konkurrens- och arbetsvillkor i förhållande till både omvärlden och andra
näringsgrenar i Sverige. Behoven gäller såväl skattesystem, lagar och förordningar som skyltning, underhåll och investeringar i infrastruktur.
Kunskapsstöd
Turistnäringen satsar på hållbarhet och på att bevara värdefulla miljöer och
har därför ett intresse för dessa frågor. Kundgruppen har även lyft fram kraven på säkerhet och trygghet för sina kunder. En undersökning visar att vägar
och vägtransporter är den viktigaste faktorn för kundgruppen. Snabbhet och
framkomlighet är nödvändigt eftersom restiden är av stor betydelse för om en
affär eller ett besök blir av eller inte.
Brister som behöver åtgärdas för turistnäringen
Följande förbättringsområden har identifierats:
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•

Dialogen behöver förbättras mellan infrastrukturansvariga och branschen om planering, lokalisering och hur infrastrukturen ska utformas.
Det handlar om hur kommunikationer, transporter och tillgänglighet
ska kunna bidra till en ökad tillgänglighet till kundgruppens målpunkter och om att resvägen (inkl cykelstråk) ska vara en del av upplevelsen för näringens kunder.

•

Information och skyltning till företagen behöver förbättras, för att göra
det lättare för kunderna att hitta fram.

•

Turistnäringens satsning på ett hållbart och trafiksäkert resande behöver stödjas.

4.3 FUNKTION – VAD
Den övergripande funktionen som bör säkras för turistnäringen är god tillgänglighet till frekventa resmål. Utveckling av den fysiska infrastrukturen är
A och O för näringen i ett längre perspektiv. I närtid är en avancerad koordinerad transportapparat viktig som nyttjar den fysiska infrastrukturen och ger
alternativa resmöjligheter och därmed ökar tillgängligheten till alla motivskapande attraktioner och aktiviteter. Detta innebär också att tillgängligheten
till/från viktiga bytespunkter måste vara god. Vägar, järnvägar och bytespunkter samt ett för kunden rimligt utbud av attraktiva transportmöjligheter bör
därför finnas. För kunden är frågor om tillförlitlighet, rimlig restid och turtäthet, enkelhet och prisvärdhet viktiga.

4.4 STRATEGI – HUR
Turistnäringen som objekt i infrastrukturplaneringen och som deltagande aktör är en relativt ny företeelse. Behov och åtgärder har normalt kanaliserats
via kommuner och regionala organ. Den här pågående processen innebär lite
av ett trendbrott. Det innebär också att formerna ännu inte är optimalt utvecklade. Den expansion som näringen själv ser som möjlig kräver om den skall
bli verklighet insatser och åtgärder som vi i dagsläget inte har möjlighet att
identifiera och än mindre göra samhällsekonomiska bedömningar av. Strategierna är därför begränsade till dels ett kortare perspektiv dels några mer
övergripande funderingar i det längre perspektivet.
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Strategin i det kortare perspektivet med de förutsättningar som för närvarande
går att överblicka handlar om förbättringar i befintliga transportsystem. Det är
att satsa i områden där transportbehovet växer och där infrastrukturen har
störst brister. Det är att i första hand visa på befintligt utbud av resor och utveckla möjligheterna att använda befintliga system, i andra hand förbättra
utbudet och bytesmöjligheter och i tredje hand förbättra och effektivisera nyttjandet av kapaciteten i transportsystemet.
I ett längre perspektiv - om de möjligheter som man ser inom näringen skall
gå att förverkliga - kommer mer omfattande förändringar och investeringar i
flera delar av transportsystemet att behövas. Hittills har turistnäringen oftast
planerat sina investeringar utifrån befintlig infrastruktur. Så görs t ex stora
investeringar i fjällvärlden under kommande 10-årsperiod som med nuvarande transportmöjligheter kommer att ge kraftig ökning av biltrafiken på befintliga tillfartsvägar. Det finns emellertid en potential som idag inte går att utnyttja på grund av att transportmöjligheterna ser ut som de gör idag. Samtidigt
är näringen en av de snabbast växande och bidrar redan idag i stor omfattning
till både landets ekonomi och regional utveckling. För att få ett bättre underlag för att bedöma potentialen föreslår vi att man som en pilot gör en framåtblickande idéstudie på ett område. Utgångspunkt skulle vara underlag från
näringen om vilka de kritiska restiderna är från möjliga avreseorter och hur
många fler övernattningar/skiddagar som skulle vara möjligt att åstadkomma
om den kritiska restiden gick att uppnå från de avreseorter som är möjliga att
locka besökare från. Näringen bidrar också med sysselsättningseffekter och
effekter på dagligvaruhandel mm samt vilka investeringar det skulle handla
om. Med de kritiska restiderna som underlag får transportverken sedan ta
fram vilka förändringar i transportsystemet som krävs för att göra det möjligt
att nå destinationen inom den kritiska tiden. Genom att titta på transportlösningar samlat skulle det också vara möjligt att hitta långsiktigt hållbara lösningar.
Särskilt intressant under planeringsperioden är några områden:
Vinterturismen
I takt med klimatförändringarna verkar de svenska destinationerna bli alltmer
attraktiva även för utländska turister. Men ett hinder är infrastrukturen som
gör att restiderna inte är rimliga för längre bort boende. Här behövs både ut-
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byggnad av fysisk infrastruktur och bättre service när det gäller bagage och
resor inom destinationerna.
Affärsturismen inklusive konferenser, evenemang o dyl.
Sverige har unika möjligheter inom detta område både vad gäller förmågan att
arrangera och när det gäller intressanta och inspirerande miljöer. För att få ett
hållbart resande krävs emellertid en bättre samordning av olika transportslag
och aktörer.
Shopping
Handelns utveckling och planer pekar mot en stadig ökning av detta område.
Det växer både i anslutning till andra destinationer t ex vinterturistorter som
Åre och i anslutning till större tätorter. Shopping är idag en aktivitet inom
upplevelsefacket. Mycket av resandet är gränsöverskridande, varför det internationella perspektivet är viktigt.
Sommardestinationer
Flera destinationer/områden har stora tillväxtmöjligheter och lockar redan
idag såväl utländska som svenska gäster. Näringen själv arbetar alltmer på att
utveckla destinationer dvs. samordna aktörer och aktiviteter inom olika områden. Det kommer att öka attraktionskraften och med bra infrastruktur och
transportlösningar finns stora utvecklingsmöjligheter. Bohuslän, Halland,
Öland och Gotland är några av de mest attraktiva områdena. Men den relativt
orörda fjällvärlden och skogslandskapen kommer sannolikt att få ökad betydelse.

4.5 ÅTGÄRDER
Lättare att planera, boka och betala sin resa
Möjligheterna att planera, boka och betala sin resa måste förbättras ytterligare. Idag finns en fungerande reseplanerare – Hela Resan – för nationella resor
med alla trafikslag. Denna reseplanerare bör göras mer känd, bl.a. genom att
tjänsten marknadsförs i turistnäringen. Möjligheterna att boka och betala förbättras för närvarande. Pris- och biljettsystemen – för både korta och långa
resor – är dock fortfarande svåra att förstå. Här behövs en utveckling av gemensamma resevillkor, smarta kort, information på flera språk mm.
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Bra bytespunkter med goda anslutningar
För att den kollektiva resan ska fungera bra för kunden krävs attraktiva bytespunkter med god information, bemanning, bagagehantering och där det är lätt
att komma vidare. Idag finns det bara tågförbindelse till en flygplats i landet,
Arlanda. Dessa tågförbindelser behöver utvecklas för att medge goda anslutningar för den som ska vidare, alternativt bör bättre buss- eller andra samåkningsmöjligheter utvecklas. Till och från övriga flygplatser och resecentrum i
landet behöver också utformningen och vidareanslutningen för turisterna ses
över.
Utveckla anslutningar mot grannländernas flygplatser
På en del håll i landet är det närmare till grannlandets flygplats än till den regionala/nationella. Genom att förbättra informationen och/eller utveckla bättre
förbindelser kan en mer hållbar tillgänglighet skapas. Kastrup fungerar redan
idag som den viktigaste internationella (och för vissa resor även nationella)
flygplatsen för västra Skåne. Det idag O-flexibla prissystemet för broöverfarter, t ex med charterbussar, motverkar i sig ett ökat kollektivt resande med
buss mellan Danmark och Sverige. Andra flygplatser som t.ex. Gardemoen
(Oslo) och Trondheim skulle för vissa delar av västra Sverige kunna fungera
som viktiga bytespunkter. Vissa regionala flygplatser skulle kunna fungera
som viktiga ingångar för utländska turister som t.ex. Östersund för Åre. Önskemål finns också om att skapa en gemensam flygplats för Sälenfjällen och
Trysil i Norge.
God lokaltrafik i turistorter/områden
Det räcker inte med att utveckla goda resmöjligheter till och från viktiga turistorter/områden. Anledningen till att många väljer bilen till exv. Sälen eller
Åre är för att klara de lokala resorna på plats under besöket. Många trafikhuvudmän prioriterar i första hand skolskjuts och arbetspendling för lokalbefolkningen när trafikering och utbud planeras, vilket ibland leder till brister i
resealternativ för turisterna. Därför behöver etableringar/lokaliseringar diskuteras och lokala resmöjligheter byggas i de orter/områden som har potential.
Det kan innebära transportlösningar med lokalbuss, samåkning i taxi eller
lokala ban- eller liftsystem.
Bättre framkomlighet och trafikutbud
Många besöksmål ligger i de större städerna. För att kunna erbjuda en hållbar
tillgänglighet för turister krävs också att järnvägen har god kapacitet, att det
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finns tillräckligt med utrymme för turistbussar (körfält och parkeringar) samt
att det lokala trafikutbudet är tillfredsställande, samordnat och känt. Det finns
en hel del att göra för att förbättra informationen, prissystem/biljettförsäljning,
sightseeing och logistiken vid stora evenemang.
Kvalitet och kapacitet på vägarna och järnvägarna till och i turistorter/ områden behöver förbättras. För att möta den tillväxt som turistnäringen har som
mål så krävs också investeringar i järnvägar, vägar och bytespunkter.
En översyn av bärighetsklasser är också ett behov för många turistdestinationer då broar, lokala vägnät och anslutningsvägar idag inte är möjliga att trafikera med turistbussar.
Bättre vägvisning
Det ska vara lätt att hitta till besöksmålet och till/från viktiga bytespunkter,
det gäller såväl för förare av privatbilar som för buss och taxi. GPSnavigatorer har gjort det lättare för många att hitta, men för turistnäringen är
det också viktigt att skyltningen längs vägen fungerar tillfredsställande. Dagens skyltning längs väg är uppbyggd efter principer och under en tid då besöksnäringen var en mycket liten näring. De kompletterande skyltarna om
turistvägar och intressanta turistmål (brun-vita skyltar) samt nya hänvisningsskyltar till järnvägsstationer/busstationer och Bed & Breakfast har dock förbättrat situationen något (Fortfarande finns dock ingen skyltning på väg från
Dalarna till Stockholm, och inte heller någon skyltning från stockholmsregionen till Sälen). Tydliga symboler och information på flera språk efterfrågas.
Översyn av lagar och regler
•

Nya kör- och vilotidsregler innebär kostnadsökningar för 7-12 dagars
resor eftersom extra förare och buss måste ersätta ordinarie förare och
buss. Förändringen leder även till att bussförare måste tillbringa en
större del av sin fritid på annan ort än hemort vilket leder till att yrkets
attraktionskraft avtar. Siffror för 2007 visar att resor med en varaktighet mellan sex och åtta dagar minskade med 34 procent för den svenska bussnäringen. I och med de nya reglerna minskar även flexibiliteten
för företag som erbjuder nationella turistresor med buss då möjligheten att dela dygnsvilan ändrades. Regelverket behöver därför ses över i
syfte att möjliggöra attraktiva reseupplägg, både vad gäller pris och
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•

Lag om paketresor och resegaranti: När näringen vill förenkla tillgängligheten genom att exempelvis erbjuda möjligheter att boka och
betala boende, evenemang och transporter via webben uppstår konflikter med nuvarande lagstiftning kring paketresor och resegaranti. En
översyn av dessa regelverk bör göras för att stimulera mer attraktiva
informations-, boknings och betalningsfunktioner för turister.

4.6 SAMMANFATTANDE TABELL MM
Liksom för Kollektivtrafiken har ett försök gjorts att identifierar mål funktion och
åtgärder. Många av de åtgärder som redovisats under kollektivtrafik under steg ett
samt en del under steg 2 som förbättrade och attraktivare stationer/bytespunkter,
förbättrade busshållplatser är positiva även för turistnäringen. Bland de specifika
åtgärderna för långväga resor finns likaså flera som är viktiga för turistnäringen.
Att utveckla alternativ som minkar behovet att medföra bil är något som är speciellt
angeläget när det gäller turistnäringen och vinterturismen sett utifrån ett miljöperspektiv. Speciellt de stora turistdestinationerna i Härjedalen och Dalarna dit man idag
nästan måste ha bil om man skall ta sig dit med en normal barnfamilj.

Nedan redovisas specifika åtgärder
Specifika åtgärder för turism och turistnäring
Funktion - vad
Den övergripande funktionen som bör säkras för turistnäringen är god tillgänglighet till frekventa resmål. Detta
innebär också att tillgängligheten till/från viktiga bytespunkter är god. Vägar, järnvägar och bytespunkter samt ett
för kunden rimligt utbud av attraktiva transportmöjligheter bör därför finnas. För kunden är frågor om tillförlitlighet, rimlig restid och turtäthet, enkelhet, upplevelse och prisvärdhet viktigast.

Strategi:
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Strategin är att satsa i områden där transportbehovet växer och där infrastrukturen har störst brister. Strategin är
också att i första hand visa på befintligt utbud av resor, i andra hand förbättra utbudet och bytesmöjligheter och i
tredje hand förbättra kapaciteten i transportsystemet. Viktigt är också att säkerställa en god tillgänglighet med bra
resmöjligheter på turistorten eller i turistområdet.

Steg 1 Påverka transportbehovet

Steg 2 Effektivare ut-

Steg 3 Begränsade

Steg 4 Nyinvester-

och val av transportsätt

nyttjande av befintlig
struktur

ombyggnadsåtgärder

ingar och större
ombyggnadsåtgärder

Stödja utvecklingen av kombinerade
transportlösningar till viktiga destinationer speciellt vad gäller vinterturismen.

Överenskommelser mellan turistnäringen på kritiska destinationer och
näringsliv längs resvägarna för att undvika köbildning mm

Utveckla anslutningar
mot grannländernas
flygplatser (t ex Gardemoen och Trondheim)

I det långa perspektivet satsa på utbyggnad av
Järnvägsförbindelserna till de stora
fjälldestinationerna som saknar
sådana, under förutsättning
att långsiktig lönsam finansiering
kan ordnas

Utveckla möjligheter
att ta in utländska
turister reguljärt till de
större vintersportorterna.

Skapa förutsättningar som minskar
behovet av bil vid vistelse på turistorterna. T ex Flyg kombinerat med
bilpool eller buss;

God lokaltrafik i turistorter/områden
Samråd med läns- och
stadsarkitekter. Info till
byggnadsnämnder.
Tex. , lokaltrafik mellan
fjällanläggningar, krav
vid planeringen av
fjällområden
Utveckla bagagehanteringen på tåg

Utveckla cykelturistleder. De skapar
goda förutsättningar för miljövänlig
semester .

Identifiera och etablera ett
nationellt system för cykelskyltning och för att ta
med cykel på tåg eller
buss

Stödja utvecklingen av bokningssystem mm så att ”bästa” lösning på
transportbehovet kan väljas före
resan
Utveckla vägvisning och skyltning
för att underlätta val av ”bästa väg ”
till destinationen.

Utveckla användningen
av GIS/GPS för att göra
det lättare att hitta till
sevärdheter evenemang

Investeringar behöver göras
för att utveckla
cykelleder. T ex
Kattegattleden
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mm.
Skapa förutsättningar för
bredare rapportering, från
(evenemang, festivaler).
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Lägesrapport

Samhällsekonomi
stora objekt
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Förord
Detta är en lägesrapport från de fyra trafikverken. Rapporten har tagits fram
av en arbetsgrupp med ansvar för samhällsekonomiska analyser – särskilt för
stora eller komplicerade objekt. Det är ett av flera delprojekt inom ramen för
trafikverkens gemensamma åtgärdsplanering. Arbetsgruppen har några
huvuduppgifter:
1. Öka jämförbarheten mellan väg- och järnvägsobjekt
2. Föreslå metodförbättringar för effekter som inte hanteras väl med
nuvarande metoder för samhällsekonomiska analyser
3. Ansvara för att prognoser över den framtida trafikutvecklingen tas fram
och kvalitetsgranskas. I detta ligger att ansvara för verktygsutveckling,
prognosförutsättningar och riggningsarbete
4. Genomföra samhällsekonomiska kalkyler för samtliga stora och
komplicerade objekt
5. Förbereda samhällsekonomiska systemkalkyler och samlade
effektbedömningar.
De tre första punkterna är i huvudsak avslutade i och med denna
avrapportering, arbetet med de faktiska kalkylerna pågår för fullt, medan
förberedelserna för systemkalkyler och en sammanfattande effektbedömning
knappt har påbörjats.
Ett syfte med rapporten är motivera och dokumentera de prognos- och
kalkylförutsättningar som har valts. Det är viktigt för att de som gör själva de
samhällsekonomiska kalkylerna ska veta vad som gäller. Det är också viktigt
för att underlätta en analys av resultaten samt för att det i kommande
planeringsomgångar ska vara möjligt att förhålla sig till resultaten från denna
omgång.
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Uppgifternas varierande karaktär gör att lägesrapportens röda tråd ibland kan
vara lite svår att följa och att skrivsättet varierar mellan mer dokumenterande
och mer resonerande text. Som läsanvisning kan sägas att kapitel 2 innehåller
svaret på punkt 1 ovan, kapitel 3 och 4 är svaret på punkt 2 medan kapitel 5
och 6 är svaret på punkt 3. Det avslutande sjunde kapitlet redovisar vilka
kalkyler (punkt 4) som vi i dagsläget tror kommer att göras.
Det framgår i texten när de fyra trafikverken uttryckligen står bakom
slutsatser, när det finns olika slutsatser och när slutsatserna är arbetsgruppens.

Stockholm 19 juni 2008 (reviderad 19, 26 samt 30 september),
Jonas Eliasson (KTH) och Mattias Lundberg (WSP)
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1

Bakgrund

1.1

Planeringsprocessen

Ett underlag inför infrastrukturpropositionen
Den övergripande planeringen av vägar, järnvägar, luft- och sjöfart i Sverige
görs i två steg. Den första delen kallas inriktningsplanering. Då analyseras
strategiska frågor som handlar om transporternas och transportsystemets
utveckling, möjligheter och problem på övergripande nivå. Trafikverken
lämnar in sina analyser i ett inriktningsunderlag till regeringen, och det ligger
sedan till grund för regeringens infrastrukturproposition.
Inriktningsunderlagen lämnades in i början av sommaren 2007. De ligger till
grund för den infrastrukturproposition som preliminärt kommer att
presenteras av regeringen i september 2008. Inriktningsplaneringen är klar i
och med ett riksdagsbeslut om infrastrukturpropositionen i december 2008.
Runt årsskiftet 2008/09 väntas regeringen ge trafikverken ett direktiv för att
genomföra åtgärdsplaneringen för perioden 2010-2020, där enskilda åtgärder
ingår. Det projekt som denna lägesrapport beskriver utgör en förberedelse för
planen, främst genom att säkerställa metoder för analys, bedömningar och
prioriteringar samt genomförande av nationella och regionala systemanalyser.

En gemensam åtgärdsplanering
I inriktningsplaneringen och infrastrukturpropositionen ligger inte fokus på
enskilda åtgärder eller objekt (ett ”objekt” är på fackspråk en ny- eller
ombyggnad av en väg eller spår). Det händer att regeringen pekar ut viktiga
objekt redan i infrastrukturpropositionen, men huvudregeln är att de åtgärder
som ska göras under nästa planeringsperiod anges i åtgärdsplaneringen. I
enlighet med regeringens direktiv om förberedande arbete inför
åtgärdsplaneringen presenterar Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket,
Luftfartstyrelsen, länen och regionerna sina systemanalyser och metoder för
regeringen sista september 2008.
Åtgärdsplaneringen går alltså omlott med inriktningsplaneringen: samtidigt
som regeringen lägger sista handen vid infrastrukturpropositionen har
trafikverken börjat sitt förberedande arbete för åtgärdsplaneringen. För att till
åtgärdsplaneringen hinna med att ta fram ett gediget underlagsmaterial för
beslutsfattande har trafikverken tillsammans tagit fram gemensamma
trafikprognoser och påbörjat arbetet med ett stort antal analyser av olika slag
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– bland annat samhällsekonomiska analyser. I denna planeringsomgång görs
detta för första gången i nära samarbete mellan de olika trafikslagen.
Det slutliga planförslaget lämnas in till regeringen omkring maj 2009. Det
kommer att innehålla såväl enskilda namngivna objekt som potter för
utpekade åtgärdstyper och sektorsåtgärder samt drift, underhåll och
bärighetssatsningar. Regeringens beslut om innehåll i förslagen och hur
mycket pengar respektive länsplan ska omfatta beräknas komma i december
2009. Planen gäller sedan under perioden 2010–2020 (den nuvarande omfattar
perioden 2004–2015). Det som prioriterats i långtidsplanerna genomförs
sedan i den takt som medel ges i statsbudgeten.

För att klara tidsplanen måste kalkyler göras nu
Samtidigt som regeringen förbereder sin infrastrukturproposition, så är
trafikverken alltså i full färd med att förbereda underlag till nästa
regeringsbeslut – det som handlar om vilka åtgärder som ska genomföras.
Redan nu så handlar mycket av debatten om konkreta, namngivna vägar och
spår – men i den kommande infrastrukturpropositionen så fattas endast
undantagsvis sådana beslut: huvudprincipen är att de sparas till planbeslutet
som kommer tidigast i slutet av 2009. Arbetet med att ta fram
underlagsmaterial för beslut i åtgärdsplaneringen, i form av bland annat
trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler tar tid samtidigt som
tidplanen är snäv. Därför måste vi börja med prognoser och kalkyler nu för att
hinna leverera ett beslutsunderlag som kan användas inför det förslag som
skall presenteras under våren 2009.
Det är slutligen regeringen som fattar beslut om vilka åtgärder som ska
genomföras. Genom förberedelserna inför åtgärdsplaneringen har man skaffat
sig metoder och underlag som utgår från en helhetssyn på infrastrukturen. Det
ger stöd vid de nödvändiga prioriteringar som väntar.

1.2

Hur en kalkyl görs

Omvärldsförutsättningar, prognosmodeller samt effektsamband och
värderingar behövs
För att göra en samhällsekonomisk kalkyl behövs tre saker: Det första är
omvärldsförutsättningar – prognoser för bl.a. framtida befolkning, ekonomisk
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utveckling, biljettpriser, bränslepriser och mycket annat.
Omvärldsförutsättningarna hämtas från många olika källor. Till exempel är
SCB:s befolkningsprognoser och Långtidsutredningens prognoser för
ekonomisk utveckling viktiga källor, liksom International Energy Agency’s
(IEA:s) prognos för underliggande bränslepris (alltså bensin- och dieselpris
exklusive skatt). Källorna ska vara väl etablerade. De används av andra
planerings- och analysmyndigheter, som t ex Naturvårdsverket,
Energimyndigheten och Konjunkturinstitutet. Vissa specifika förutsättningar
tar trafikverken fram själva, t ex utvecklingen av biljettpriser och
bränsleskatter. Alla förutsättningar fastställs gemensamt av alla trafikverken,
för att man ska få så jämförbara kalkyler för alla transportslag som möjligt.
Det andra som behövs är en prognosmodell. Där matas
omvärldsförutsättningarna in för att få fram en prognos av transporterna ett
visst framtida år (i nuvarande åtgärdsplanering 2020). Prognosmodellen
används också för att förutsäga effekterna av en viss åtgärd – exempelvis hur
mycket tågresandet ökar av en ny tågförbindelse. I Sverige har trafikverken
gemensamma prognosmodeller, Sampers för personresor och Samgods för
godstransporter. Syftet med gemensamma modeller är att alla transportslag
och alla delar av landet får gemensamma prognoser och i stort sett jämförbara
kalkyler.
Det tredje som behövs i kalkylen är effektsamband och samhällsekonomiska
värderingar. Effekterna är av fyra slag: förändringar i tillgänglighet (t ex
restider och reskostnader), miljöeffekter (t ex koldioxid, buller och
hälsofarliga utsläpp), trafiksäkerhet (döda och skadade) samt flera typer av
ekonomiska effekter (t ex drift- och underhållskostnader, skatteeffekter,
biljettintäkter osv.). De samhällsekonomiska värderingarna, bedömer effekter
av en åtgärd i förhållande till andra åtgärder, genom att översätta dem till en
gemensam enhet. ”Enheten” är praktiskt taget alltid kronor, men man kunde
lika gärna översätta till t ex minuter.
Vissa effekter ingår inte i kalkylen, oftast för att det inte finns tillförlitliga
metoder för att värdera dem. Det viktigaste exemplet är intrång i natur- och
kulturmiljöer. Ett annat viktigt exempel är långsiktiga effekter på en regions
lokaliseringsutveckling (t ex glesare/tätare struktur). Därför är aldrig kalkylen
”hela sanningen” - effekter som inte ingår i kalkylen måste också övervägas
av den som fattar beslut om infrastrukturen. De effekter som ingår i kalkylen
och de som inte ingår i kalkylen kommer att presenteras samlat och
tillsammans med en måluppfyllelseanalys och en fördelningsanalys i en så
kallad samlad effektbedömning.
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Utgångspunkten är långtidsutredningar och EET-strategin
De flesta förutsättningar hämtas från olika sorts långtidsprognoser – t ex
SCB:s befolkningsprognoser och Långtidsutredningens prognoser för
ekonomisk utveckling.
Men kalkylerna i denna åtgärdsplanering utgår också från den s.k. EETstrategin (EET står för Effektiva Energi- och Transportsystem), som
utarbetats gemensamt av trafikverken, Naturvårdsverket och
Energimyndigheten. Syftet med EET-strategin är att ”föreslå vilka
styrmedelsförändringar som krävs för att begränsa transport- och
energisektorernas miljöpåverkan så att miljökvalitetsmålen Begränsad
klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Frisk luft och
God bebyggd miljö uppnås.” Det är framför allt de åtgärder som syftar till att
begränsa transportsektorns klimatpåverkan som är relevanta för kalkylerna i
åtgärdsplaneringen. Hit hör bl.a. höjda bränsleskatter, CO2-differentierat
förmånsvärde och fordonsskatt och kilometerskatt på tung trafik. Kalkylerna i
åtgärdsplaneringen utgår alltså från att dessa åtgärder genomförs
Det innebär att kalkylerna utgår från styrmedel som syftar till att regeringens
miljökvalitetsmål för klimatpåverkande utsläpp ska uppfyllas 1 .
Omvärldsförutsättningarna beskrivs i kapitel 5.2.
Förutsättningar kommer att förändras
Vad vi tror om framtiden förändras ständigt. Om man skulle behöva göra om
alla analyser och prognoser varje gång som våra gissningar om framtiden
förändras, då fick man ändra sig varje månad. Men det är inte så våra
prognoser, kalkyler eller analyser fungerar eller används.
Inriktningsunderlagen har karaktären av resonerande analyser: ”Utvecklingen
verkar vara på väg åt detta håll – är detta önskvärt? Om inte, vad kan man
göra åt det? Vilka åtgärder leder på ett kostnadseffektivt sätt mot uppsatta
mål?” Sådana svar är inte alls lika känsliga som själva prognoserna för
förändringar i omvärldsförutsättningar. De representerar insikter snarare än
spådomar. De ger underlag för resonemang snarare än exakta råd.

1

Transportsektorn har inget separat fastslaget klimatmål; regeringen har valt att inte fastställa
klimatmål för enskilda sektorer för att undvika ”suboptimering”, dvs. att man inte minskar
klimatutsläppen i de sektorer där det är kostnadseffektivast.
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Regeringen tar hänsyn till att förutsättningar kan förändras. Den som fattar
beslut om planen måste alltid lägga till sin kunskap om hur världen förändrats
sedan underlagen skrevs.

1.3

Deltagare i arbetsgruppen

Trafikverkens arbete med samhällsekonomiska kalkyler för större objekt har
hållits samman av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har haft följande deltagare
under arbetet hittills (december 2007 till september 2008). Vissa har dock
bara deltagit under en del av perioden.
Jonas Eliasson
Sten Hammarlund
Håkan Persson
Lena Wieweg
Pär Ström
Henry Degerman
Ulla-Stina Ingemarsson
Maria Zachariadis
Fredric Almkvist
Helen Jakobsson
Gunnel Bångman
Krister Sandberg
Gunnar Eriksson
Jörgen Leyendecker
Agnes von Koch
Sylvia Yngström Wänn
Per Bergström Jonsson
Helena Braun Thörn
Camilla Hjorth
Peo Nordlöf
Camilla Nygårds
Carsten Sachse
Mattias Lundberg

KTH
Banverket
Banverket
Banverket
Banverket
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2

Blir kalkylerna jämförbara?

2.1

Inledning

Kalkylerna en viktig del i beslutsunderlaget
Samhällsekonomiska kalkyler används bl.a. som ett hjälpmedel för att
prioritera mellan olika åtgärder och investeringar i transportsystemet. I princip
skulle de också kunna användas för att avgöra den optimala totala
investeringsvolymen. Någon tydlig roll för bestämmandet av de totala
anslagen till transportinvesteringar och andra åtgärder har dock kalkylerna
sällan spelat. Ett av de viktigaste skälen till det är att statens totala budget är
begränsad av olika skäl. Att ett projekt är samhällsekonomiskt lönsamt
betyder dock i princip att det är värt att öka statens intäkter (t ex genom
skattehöjningar) för att få råd med det. Problemet är att det är mycket svårt att
bedöma den samhällsekonomiska förlusten av sådana skattehöjningar.
I det teoretiska idealfallet skulle alla typer av investeringar och åtgärder kunna
jämföras med hjälp av samhällsekonomiska kalkyler, och prioriteringen ges
av vad som har högst samhällsekonomisk lönsamhet. I praktiken räcker dock
inte den beräknade lönsamheten till som enda beslutsunderlag, bland annat
eftersom alla effekter inte finns med i den formella kalkylen (vanligen för att
det inte finns metodik att beräkna/värdera dess effekter – intrång i natur- och
kulturmiljö är kanske det viktigaste exemplet). En standardkalkyl kan
generellt behöva kompletteras och ifrågasättas med tre typer av
överväganden: osäkerheter i förutsättningar och effektberäkningar;
ofullständigheter i form av effekter som inte kunnat beräknas eller värderas;
samt överväganden som rent principiellt ligger utanför det
samhällsekonomiska ramverket, som t ex fördelningseffekter och politiska
visioner.
Trots sina begränsningar är de samhällsekonomiska kalkylerna ett viktigt
beslutsunderlag, som ofta kan ge åtminstone en indikation på olika åtgärders
relativa kostnadseffektivitet – hur stora samhällsekonomiska värden som
skapas per krona.
Huvudfrågan är hur jämförbara väg- och spårkalkyler är
Frågan uppstår därför i vilken grad som samhällsekonomiska kalkyler för
olika typer av åtgärder och investeringar är jämförbara i praktiken. Ett
specialfall av frågan är i vilken grad som verkliga kalkyler för väg- och
spårinvesteringar är jämförbara. Frågan har aktualiserats inför den kommande
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åtgärdsplaneringen år 2008 i och med att regeringen har deklarerat att
samhällsekonomisk effektivitet ska få ökad betydelse för prioriteringen
mellan olika åtgärder – även för prioriteringen mellan väg- och
spårinvesteringar.
Som redan nämnts så är det skillnad på verklig samhällsekonomisk
effektivitet och beräknad. Den ”verkliga” samhällsekonomiska effektiviteten
är ett teoretiskt begrepp som bygger på perfekta prognoser om framtiden och
olika åtgärders effekter, och som innehåller korrekta värderingar av alla typer
av effekter. Den ”beräknade” samhällsekonomiska effektiviteten är den
approximation som fångas av en samhällsekonomisk kalkyl, med sina styrkor
och svagheter. Regeringen syftar rimligen på den verkliga effektiviteten
snarare än den beräknade. Frågan om jämförbarhet mellan olika
åtgärdskalkyler (och mellan väg- och spårkalkyler i synnerhet) kan då
formuleras som:
•

hur väl den verkliga samhällsekonomiska effektiviteten approximeras av
den beräknade,

•

om approximationen är olika god för väginvesteringar jämfört med
spårinvesteringar samt

•

om t ex skillnader i kalkylmetodik systematiskt snedvrider kalkylerna i
någon riktning.

Förutsättningar och metodik är i hög grad harmoniserade
På en övergripande nivå kan man konstatera att kalkylmetodiken för väg- och
spårobjekt är i hög grad harmoniserad. Så har länge varit fallet, och ytterligare
harmonisering har genomförts inom ramen för denna
åtgärdsplaneringsomgång. Till exempel är alla kalkylparametrar desamma
(värderingar av tid 2 , utsläpp osv.), förutsättningarna för prognoserna är
desamma (befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, bränsle- och
biljettpriser osv.) och för de större objekten används ett gemensamt
prognos/kalkylverktyg (Sampers/Samkalk).
Man bör hålla i minnet att de framtida omvärldsförutsättningar som antas,
som t ex ekonomisk utveckling, befolkningslokalisering och –

2

Tidigare användes exempelvis olika tidsvärden för resor med olika trafikslag.
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sammansättning, bränsle- och biljettpriser osv., kan ha stor betydelse 3 för
kalkylernas utfall. ”Samhällsekonomisk lönsamhet” är alltså inte en
inneboende, oberoende egenskap hos ett objekt, utan den beror på hur
omvärlden ser ut. Vissa av förutsättningarna, som t ex bränsleskatt och vissa
biljettpriser, är politiskt bestämda.

Jämförbarhetsfrågan rymmer flera dimensioner
Frågan om jämförbarhet har diskuterats inom trafikverkens gemensamma
arbetsgrupp för samhällsekonomiska kalkyler i åtgärdsplaneringen. Detta
kapitel är ett försök att beskriva de olika argument och ståndpunkter som
framkommit under dessa diskussioner. Kapitlet bygger också på en rapport 4
som beskriver olikheter mellan de kalkylverktyg som används.
I detta kapitel beskrivs ett antal potentiella problem med jämförbarhet mellan
samhällsekonomiska kalkyler för väg- och spåråtgärder. För varje problem
ges sedan en sammanfattning av arbetsgruppens bedömning av problemets
giltighet och betydelse. För flera av problemen skiljer sig dock olika experters
bedömningar åt. I sådana fall görs ett försök att referera de ståndpunkter som
framkommit.
Fokus är alltså specifikt på jämförbarhet mellan kalkyler för väg- och
spåråtgärder. Avsikten är alltså inte att diskutera för- och nackdelar med
samhällsekonomiska kalkyler i största allmänhet, även om vissa frågor berör
mer allmänna överväganden.
De frågor som diskuteras är indelade i tre grupper:
Principiella frågor:
•

”Beslutsfattarnas vilja avspeglas inte i kalkylerna”

•

Långsiktiga effekter på lokalisering ingår inte

•

Att vägträngseln inte är reglerad

3

Det är dock ont om systematiska studier av vilka faktorer som har störst betydelse för
rangordningen av olika objekt, och hur stor påverkan de egentligen har.
4
WSP Analys & Strategi: ”Jämförelse av Samkalk, EVA och Bansek”
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•

Om nyttan påverkas av om vägtrafikanter inte betalar sina externa
kostnader

Skillnader i metodik:
•

Olika kalkylverktyg för mindre åtgärder

•

Olika metoder för uppräkning av nyttor över tiden

•

Nyttan av helt nya kollektivtrafikförbindelser svårberäknad

•

Olika sätt konstruera jämförelsealternativ

Osäkerheter och ofullständigheter:
•

Värdet av mer flexibla tidtabeller svårberäknat

•

Osäkerhet om godstrafik

•

Värdet av vägkapacitetsökningar vid hög trängsel är svårberäknat

2.2

Principiella frågor

“Beslutfattarnas vilja avspeglas inte i kalkylerna”
En principiell invändning mot samhällsekonomiska kalkyler är att
beslutsfattarnas vilja inte avspeglas i kalkylerna (utom indirekt, genom
ingående förutsättningar som priser och lokalisering). Därmed kan man mot
jämförbarhet anföra att om det finns en målsättning från samhällets sida om
en strukturerande förändring, exempelvis en annorlunda fördelning av
godstransporter mellan olika transportslag eller en ökning av andelen resor
med kollektiva färdmedel, kan därför inte den samhällsekonomiska kalkylen
ensam ge vägledning för val av åtgärder som leder i den önskade riktningen.
På detta kan man svara att det är helt riktigt att beslutfattarnas vilja inte
avspeglas i de samhällsekonomiska kalkylerna – och att det inte är meningen
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heller 5 . De samhällsekonomiska kalkylerna kan på sätt och vis sägas vara det
som impliceras av “summan av individernas betalningsviljor 6 ”. Det finns
många överväganden som inte ingår, t ex rättvisa (såsom t ex olika slag av
fördelningseffekter) och rättighetsperspektiv (exempelvis funktionshindrades
tillgång till kollektivtrafiken, tillgänglighet för mycket unga och mycket
gamla). Det är fullt tillåtet för en politiker att vilja något annat än vad som
fångas av en samhällsekonomisk kalkyl; det är i själva verket det vi har
politiker till. Men av detta följer inte slutsatsen att väg- och spårinvesteringar
inte är jämförbara; slutsatsen är istället att politiker inte slaviskt bör använda
samhällsekonomisk lönsamhet som prioriteringsprincip.
Slutsats:
•

Det är väsentligt att vara medveten om att samhällsekonomiska kalkyler
inte ens i idealfallet innehåller samtliga relevanta aspekter.
Fördelningseffekter och rättighetsperspektiv är kanske de tydligaste
exemplen på perspektiv som saknas.

•

Det är tillåtet och naturligt för politiker/beslutsfattare att göra andra
avvägningar mellan delvis motstridiga mål än den avvägning som
impliceras av de samhällsekonomiska värderingarna.

•

Det finns inte någon garanti för att utfallet av ens en ”ideal” strikt
samhällsekonomisk prioritering skulle vara konsistent med andra politiskt
formulerade mål.

•

Inget av dessa förbehåll implicerar dock att väg- och spårkalkyler inte
skulle vara jämförbara. Givet att man (för tillfället) accepterar det
principiella samhällsekonomiska angreppssättet, så utgör förbehållen ovan
inget direkt hinder för att jämföra väg- och spårkalkyler.

5

Enligt transportpolitiken är också en grundläggande princip att de enskilda människorna och
företagen själva väljer hur de ska ordna sina transporter. Principen anses medverka till att
samhällsekonomisk effektitivet uppnås i transportsystemet (se prop 2005/06:160, s.42).
6
Den samhällsekonomiska lönsamheten beror på hur effekter värderas (tidsvärden,
olycksvärden osv.). Dessa värderingar fastställs genom att studera medborgarnas egna
implicita värderingar – hur de väger tid och risk mot kostnader till exempel. De är alltså inte
politiskt fastställda, utan speglar i princip medborgarnas egna, genomsnittliga värderingar.
(Undantaget är koldioxidvärderingen, som fastställts på annat sätt, utgående från olika
politiska beslut.)
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Långsiktiga effekter på lokalisering ingår i princip inte
De samhällsekonomiska kalkylerna utgår från att befolkning och lokalisering
är likadant lokaliserade som utan investeringen som analyseras. Det är
givetvis en förenkling av verkligheten, och beror enbart på att det (ännu) inte
finns tillförlitliga lokaliseringsprognosmodeller 7 . Antagandet är alltså att
huvuddelen av nyttorna 8 av investeringen fångas i kalkylen även om man
bortser från lokaliseringseffekter.
Denna förenkling kan ha betydelse för jämförbarheten mellan väg- och
spårkalkyler om det är så att lokaliseringseffekterna i någon mening är större
för spår- än för vägåtgärder (eller tvärtom). Formulerad så allmänt är givetvis
frågan meningslös – det beror förstås på typen av åtgärd/investering och de
speciella förutsättningarna i varje enskilt fall.
Slutsats:
•

Att lokaliseringseffekter inte ingår i kalkylerna tenderar oftast att
underskatta nyttan hos större, ”strukturskapande” åtgärder jämfört med
mindre åtgärder med minimala lokaliseringseffekter 9 .

•

Jämförbarhetssvårigheterna ligger alltså egentligen inte i första hand
mellan väg- och järnvägsinvesteringar, utan snarare mellan investeringar
som kan förväntas ha stora lokaliseringseffekter och sådana som inte
förväntas ha det. Även inbördes jämförelser mellan två objekt med stora
lokaliseringseffekter är därmed svåra.

•

Fenomenet att stora investeringar har en viss tendens att ”skapa sin egen
efterfrågan” genom långsiktiga lokaliseringseffekter är generellt enbart en
fördel för kollektivtrafikinvesteringar (eftersom det ger underlag för

7

För Stockholms län och Mälardalen finns ett par-tre stycken, som också används relativt
flitigt för planeringsändamål, men såvitt känt hittills aldrig för samhällsekonomiska kalkyler.
8
Det kan här vara på sin plats att påminna om att termen ”nyttor” även omfattar ”onyttor”
som t ex emissioner, buller och trängsel.
9
Men absolut inte alltid: det kan vara olika från fall till fall. I fallet med väginvesteringar kan
i princip nyttan överskattas av att lokaliseringseffekter försummas i kalkylen, nämligen om
lokaliseringseffekter gör att trängseln på en ny väg blir högre än beräknat. Det är lätt att
konstruera teoretiska exempel som visar detta, men det är oklart hur viktiga eller vanliga
sådana fenomen är i verkligheten.
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utökad trafik, vilket ökar nyttan av investeringen). För väginvesteringar är
det däremot ofta eller åtminstone i vissa fall till nackdel (om de totala
trängselnivåerna ökar eller om nyskapade externa effekter överstiger
nyttan av omlokaliseringseffekterna 10 ). Det är detta argument som kan
formuleras lätt slagordsmässigt som att ”väginvesteringar skapar ett
bilsamhälle medan kollektivtrafikinvesteringar skapar ett
kollektivtrafiksamhälle”. Även om man ska vara försiktig med sådana
generella uttalanden så ligger det något i detta.
•

Även om det alltså kan slå åt olika håll i enskilda fall, så finns det skäl att
tro att försummandet av lokaliseringseffekter tenderar att underskatta
nyttan av stora kollektivtrafikinvesteringar relativt stora väginvesteringar.

Att vägträngseln inte är reglerad gör att nyttan
av förstärkt vägkapacitet ökar
Om efterfrågan på vägtrafik är större än kapaciteten (dvs. om det blir
vägträngsel) så kommer mängden vägtrafik vara större än den
samhällsekonomiskt optimala (givet en viss infrastrukturkapacitet) 11 . Det
faktum att vägtrafikvolymerna är högre än de optimala gör att lönsamheten
hos vägkapacitetsökningar blir högre än om volymen varit optimal. Eller
omvänt: om man med någon typ av styrmedel valde att nedbringa
trafikvolymen till den optimala, så skulle lönsamheten hos kapacitetsökningar
minska.
Men med spårtrafik är det annorlunda. Till skillnad från vägtrafik så har
spårtrafik en efterfrågereglerande mekanism, nämligen tidtabeller. Mängden
spårtrafik regleras därmed så att den (åtminstone i princip) kommer att vara
samhällsekonomiskt optimal 12 (givet infrastrukturkapaciteten). Utan denna
”ransoneringsmekanism”, dvs. om alla som ville i princip fick trängas på
spåret, hade lönsamheten hos spårkapacitetsökningar varit högre.

10

Omlokaliseringen gör å ena sidan att fler kan dra nytta av tillgänglighetsförbättringen som
skapas av investeringen. Å andra sidan gör detta att externa effekter i form av emissioner,
trängsel och olyckor ökar. Vilken effekt som dominerar kan man inte avgöra generellt, utan är
olika från fall till fall.
11
Notera att optimala trafikvolymer innebär att trängsel ibland råder.
12
”Samhällsekonomiskt optimal” syftar här på ”verkligt” optimalitet snarare än
”kalkylberäknad” optimalitet.
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Det faktum att vägträngseln i storstäderna inte är prissatt fullt ut gör att
lönsamheten hos kapacitetsförbättringar ökar jämfört med om vägträngseln
vore prissatt. Det behöver dock inte implicera att väg- och spårinvesteringar
därför inte är jämförbara. Man kan nämligen hävda att om man tror att detta
är det sätt som systemen kommer att vara utformade på även i framtiden, så är
det riktigt att utgå från dessa förutsättningar. Om man däremot tror att
förutsättningarna i framtiden kommer vara annorlunda än idag – t ex andra
banavgifter eller större inslag av trängselprissättning av vägtrafiken – så bör
man givetvis utgå från dessa andra förutsättningar. Det är precis analogt med
hur vi behandlar alla andra förutsättningar för kalkylerna, allt från
befolkningsfördelning till bilinnehav och kollektivtrafiktaxor: man bör utgå
från “bästa möjliga bedömning om framtiden”, och vid behov analysera flera
scenarier för att undersöka robustheten i slutsatserna.
Slutsats:
Trafikverken är överens om att det är viktigt att informera om att förhållandet
att vägträngsel inte är korrekt prissatt ger högre lönsamhet för
kapacitetsökningar. De har dock något olika uppfattningar om man därmed
kan säga att kalkylerna inte är ”jämförbara”. Nedan redovisas två olika
ståndpunkter – observera att de ligger relativt nära varandra.
Banverket är tveksamt till att beteckna kalkylerna som jämförbara och betonar
följande:
•

Begreppet ”samhällsekonomisk lönsamhet” tenderar att användas som om
det vore ett objektivt mått, oberoende av politiska beslut. Att kalla
kalkylerna för ”jämförbara” skulle dölja det faktum att transportsystemet
har en inbyggd förutsättning som ökar lönsamheten hos väginvesteringar
framför spårinvesteringar, nämligen att trängseln i spårtrafik är reglerad
(genom tidtabeller) medan vägträngseln inte är reglerad.

•

Med andra ord finns det ett inslag av cirkelresonemang i kalkylerna:
politiker bestämmer förutsättningar i form av banavgifter och bränsle- och
(eventuella) trängselskatter, vilka sedan blir betydelsefulla för kalkylens
utfall. Detta bör framhållas tydligare.

Vägverket och den externa projektledningen tycker i högre grad att kalkylerna
är jämförbara och betonar följande:
•

Det är rimligt att utgå ifrån de förutsättningar som kan förväntas gälla i
framtiden, inklusive sådana förutsättningar som är politiskt bestämda. Är
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det så att vägträngsel, så vitt man kan bedöma, i stor utsträckning kommer
att vara oreglerad även i framtiden, så bör kalkylerna utgå från detta.
•

Även om man anser att vägtrafikens externa effekter bör internaliseras i
högre grad, så bör kalkylerna utgå från bästa möjliga bedömning av vilka
förutsättningar som kommer att gälla, inte från vilka förutsättningar man
anser bör gälla.

•

Om väg- och spårkalkyler utförs med harmoniserad metodik och
kalkylverktyg, så är det rimligt att beteckna väg- och spårkalkyler som
”jämförbara”, trots att efterfrågan är reglerad i det ena fallet men inte i det
andra. Så länge verkligheten förväntas se ut så, är det detta som kalkylerna
ska utgå ifrån.

“Om transportköpare betalar mer eller mindre än sina externa
kostnader påverkar det nyttan av infrastrukturinvesteringar”
Begreppet internalisering
Såväl väg- som spårtrafik orsakar externa effekter – det vill säga effekter som
primärt drabbar andra än trafikanten själv – i form av olyckor, emissioner,
buller och slitage. (Även trängsel är en extern effekt, men den är av lite
annorlunda karaktär och behandlas därför i en egen punkt ovan.) I princip är
målet att sådana effekter ska prissättas, eller internaliseras i ekonomisk
terminologi, för att nå ett samhällsekonomiskt optimalt utnyttjande av
transportsystemet. Det är marginalkostnaden för att transportera sig eller sitt
gods man vill ska internaliseras – det vill säga att trafikanten vid sitt
transportbeslut ska ta hänsyn till de externa effekterna just denna transport
orsakar. Sådana marginalkostnader internaliseras i dag i viss utsträckning
genom banavgifter och bränsleskatter. 13
Internaliseringsgrad i tidigare planeringsomgångar
Hur de externa effekterna ska värderas (och därmed hur stora avgifterna och
skatterna bör vara) är en svår fråga. En viktig extern effekt är utsläpp av
koldioxid. I trafikverkens kalkyler har hittills ett kilo koldioxid värderats till
13

Dessutom finns andra skatter såsom fordonsskatt som är oberoende av hur mycket man kör
– däremot kan sådana skatter vara utformade för att exempelvis gynna köp av mer
miljövänliga fordon.
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1,50 kr – se kapitel 6 14 . Det är högre än dagens koldioxidskatt på ca 1 kr/kg
(2,34 kr per liter bensin). Enligt SIKA 15 överstiger banavgifterna de
genomsnittliga externa effekterna för persontrafik med 0.5 öre per
personkilometer, medan de för godstrafik understiger de externa effekterna
med 1 öre per tonkilometer. Internaliseringsgraden för vägtrafik beror på
vilken typ av vägtrafik man betraktar (exempelvis landsbygd/tätortstrafik,
storlek på lastbil eller drivmedel). Om man antar ett CO2-pris på 1,50 kr/kg
kan man (som ett förenklat överslag) säga att godstrafik i genomsnitt är
underprissatt med 5 öre per tonkm, och persontrafik med 7 öre per
personkm 16 .
Med ett CO2-pris på 1,50 kr/kg betalar alltså vägtrafiken i dag i lägre grad
sina externa kostnader än tågtrafik. Skillnaden blir mycket större om man
jämför med vägtrafik i tätorter.
Konsekvens av underinternalisering
Med denna bakgrund kan följande argument formuleras: Eftersom vägtrafik i
tidigare planeringsomgångar inte i full utsträckning betalat sina externa
effekter blir mängden vägtrafik högre än den samhällsekonomiskt optimala.
Därmed överskattas lönsamheten hos väginvesteringar eftersom det är fler
som drar nytta av investeringen. För spårtrafik gäller att persontrafiken är
något överprissatt och godstrafiken är något underprissatt vilket innebär att
nyttan för järnvägsinvesteringar både kan över- och underskattas, dock
relativt sett i mindre grad än vad som gäller för väginvesteringar.
Konsekvens av överinternalisering
Som framgick i kapitel 1.1 utgår vi i denna planeringsomgång från att
styrmedel (enligt EET) införs som begränsar trafikens klimatpåverkande
utsläpp. Styrmedlen beskrivs längre fram (i kapitel 5.2), men innebär
skattehöjningar som gör att vägtrafiken betalar mer än sina externa kostnader
om värderingen av koldioxid behålls på 1,50 kr per kg. Tror man på
argumentet ovan skulle det alltså betyda att lönsamheten hos väginvesteringar
underskattas.

14

Värderingen på 1,50 kr/kg avser den koldioxidskatt som krävdes under perioden 1999-2010
för att nå etappmålet för koldioxidutsläpp år 2010 (Källa: SIKA PM 2008:3).
15
SIKA PM 2008:1 Järnvägstrafikens externa effekter 2007
16
Jämförelsen avser bensindriven personbil med katalysator på landsbygd, respektive lastbil
med 35 tons lastvikt på landsbygd.
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Påverkas nyttan av under- eller överinternalisering?
Argumentet att internaliseringsgraden skulle påverka nyttan av
infrastrukturobjekt är dock inte oomstritt. De externa effekterna olyckor,
slitage, emissioner och buller är nämligen prissatta i kalkylen.
Konsumentöverskottet blir visserligen större (eller mindre) än vad det skulle
ha varit med en ”korrekt” prissättning 17 , men detta uppvägs av att de externa
effekterna prissätts i kalkylen, under vissa förutsättningar. Mer precist kan
man bevisa följande:
Det samhällsekonomiska värdet av en åtgärd utan internalisering av en extern
effekt är samma som värdet av åtgärden skulle bli om effekten hade varit
internaliserad – under förutsättning att
•

den externa effekten ingår i kalkylen, liksom skatteintäkten från den
internaliserande skatten (på det sätt som är brukligt i våra kalkyler)

•

efterfrågan är en linjär funktion av kostnaden inom det aktuella intervallet

•

den generaliserade kostnaden är oberoende av efterfrågan, dvs. det finns
inga trängseleffekter.

Den tredje förutsättningen gäller vanligen inte i storstadsområden. Man kan
också notera att förutsättningarna för påståendet inte är uppfyllda om man i
kalkylen antar konstant efterfrågan (vilket inte är ovanligt för mindre
åtgärder) eller om de externa kostnaderna är icke-linjära i trafikvolymen.
Att ovanstående påstående är teoretiskt korrekt bestrider ingen. Däremot finns
olika uppfattningar om i vilken grad förutsättningarna är uppfyllda – eller
snarare, om förutsättningarna är ”tillräckligt väl uppfyllda” för att man ska
kunna hävda att skillnaden i internaliseringsgrad inte på ett avgörande sätt
påverkar jämförbarheten.
Påverkas jämförbarheten?
Det finns också skilda meningar på samma sätt som beskrevs ovan i fallet
med oreglerad trängsel, nämligen om påståendet “om prissättningen inte är
internaliserande påverkar det nyttan av väg- och järnvägsinvesteringar”
överhuvudtaget implicerar påståendet “väg- och spårinvesteringar är därför
17

Med ”korrekt” prissättning menas här och i det följande ett pris som inkluderar alla externa
effekter, dvs. som är lika med den samhällsekonomiska marginalkostnaden.
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inte jämförbara”. Medan vissa menar att man inte kan kalla väg- och
spårkalkyler för jämförbara därför att internaliseringsgraden är olika, så
menar andra att det är rimligt att utgå från de förutsättningar som kan
förväntas gälla, och att så länge metodiken är harmoniserad så är det rimligt
att beteckna kalkylerna som jämförbara.
Slutsats:
Trafikverken gör delvis olika bedömningar av frågan, men ståndpunkterna
ligger relativt nära varandra.
•

Banverket är tveksamt till att beteckna kalkylerna som jämförbara
eftersom man menar att skillnaden i internaliseringsgrad förmodligen
påverkar kalkylutfallen avsevärt, på grund av icke-lineariteter i antingen
efterfrågan eller de externa effekterna.

•

Vägverket och den externa projektledningen tycker att kalkylerna i högre
grad är jämförbara eftersom man menar att så länge de externa effekter är
prissatta i kalkylerna blir kalkylresultaten väsentligen desamma som om
full internalisering hade rått.

•

Precis som med frågan om trängsel kan man alltså ha olika uppfattningar
om huruvida det av detta argument, även om man anser att det är giltigt
(vilket alltså inte är oomstritt), följer att väg- och järnvägskalkyler inte
kan betecknas som är principiellt jämförbara. Tolkningarna finns
refererade ovan under ”Att vägtrafiken inte är reglerad…”.

2.3

Skillnader i metodik

Olika kalkylverktyg för mindre objekt
För större investeringar använder både Vägverket och Banverket Sampers (för
prognoser) och Samkalk (för de efterföljande kalkylerna). Denna
verktygskombination kan prognostisera och analysera så kallade
”systemeffekter” i form av nygenererade och överflyttade resor, ekonomiska
effekter som skatter och biljettintäkter osv. För mindre investeringar, däremot,
använder man varsitt enklare kalkylverktyg. Vägverkets heter EVA, och har
vissa begränsningar:
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•

EVA-beräkningarna utgår från att den totala trafikvolymen är konstant
mellan jämförelse- och utredningsalternativ 18 . EVA ska därför inte
användas (med vanlig hantering) om den analyserade åtgärden skapar
nygenererad trafik (i någon större omfattning). Till ”nygenererad” trafik
räknas här överflyttningar från andra färdmedel, förändrade målpunktsval
eller fler resor i största allmänhet. Om åtgärden i verkligheten innebär
nygenererad trafik kan EVA-förenklingen ge över- eller underskattningar
av nyttan, beroende på omständigheterna och typ av åtgärd.

•

EVA bör normalt inte användas vid höga trängselnivåer. Eftersom EVAberäkningen inte i själva programmet låter eventuell trängsel påverka
trafikvolymerna kan den beräknade nyttan överskattas om kapacitetstaket
på en väglänk nås. 19 Särskilt stort kan felet bli om åtgärden avser en
kapacitetsförbättring, eftersom inte bara trafikvolymen utan även restiden
skulle överskattas i jämförelsealternativet.

Banverket har ett motsvarande kalkylverktyg för mindre åtgärder kallat
Bansek. Bansek har också vissa begränsningar, och skiljer sig från Samkalk i
vissa avseenden:
•

Externa effekter beräknas schablonmässigt i Bansek: av nygenererat
spårresande antas schablonmässigt hälften komma från vägtrafik, och
andra hälften vara nya resor eller överflyttningar från t ex busstrafik. Den
halva som antas motsvara minskad vägtrafik används för att beräkna
minskningen av emissioner och olyckor i vägtrafiken.

•

Jämfört med Samkalk beräknar Bansek en lägre nytta än Samkalk vid
överflyttning av resor från regionalbuss till regionaltåg. Det är oklart
vilket beräkningssätt som är mest ”rätt”, men det kan vara viktigt att veta
om skillnaden. Förmodligen är dock denna skillnad sällan betydelsefull.

Slutsats:

18

EVA utgår från att trafiken ökar autonomt utifrån extern givna förutsättningar, däremot
finns ingen nygenererad trafikökning som beror på analyserad åtgärd.
19
Det finns fall där förenklingen inte ger så stora fel även om trängselnivån är hög: Om
åtgärden avser något annat än en kapacitetsökning (t ex trafiksäkerhet) och
trafiktillväxtstakten måttlig (så att man kan försumma att denna dämpas av trängseln) kan det
vara en rimlig approximation att som ett överslag beräkna nyttan med EVA. Ännu bättre blir
approximationen om man justerar ned trafiktillväxttakten för att kompensera för trängseln.
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•

Begränsningarna i de förenklade kalkylverktygen är välkända för
användarna av kalkylverktygen. Så länge de används på det sätt som de är
avsedda – t ex att EVA inte används när man tror att åtgärden mer än
marginellt genererar ny trafik – så är ovanstående begränsningar inget
större problem för jämförbarheten mellan väg- och spårkalkyler. För
större investeringar (med ”systemeffekter” i form av överflyttad och
nygenererad trafik) används Sampers/Samkalk för såväl spår- som
väginvesteringar.

•

Det är viktigt att de förenklade kalkylverktygen inte används för analyser
som de inte är lämpade för. En risk om EVA används – på ett felaktigt sätt
– för analyser av kapacitetsförbättringar är att nyttorna för sådana mindre
väginvesteringar överskattas. Det finns dock en medvetenhet om denna
risk, och bland annat fattas besluten om huruvida EVA eller Samkalk ska
användas på central nivå.

Olika metoder för uppräkning av nyttor över tid
I Samkalk beräknas de samhällsekonomiska nyttorna för ett visst s.k. analysår
(i denna åtgärdsplanering 2020). Sedan beräknas nyttorna för övriga år framåt
och bakåt i tiden genom att anta att nyttorna ökar (eller minskar) i takt med
trafiktillväxten – se kapitel 4.5 för en närmare beskrivning av hur det görs.
Trafiktillväxten beräknas genom ytterligare en prognos (för 2040 i denna
åtgärdsplanering). Uppenbarligen vore det mycket bättre att inte behöva anta
att nyttorna växer proportionellt mot trafiken, utan i stället beräkna nyttorna
för ytterligare ett analysår (2040 t ex) och sedan beräkna nyttorna för övriga
år genom interpolering. Det tar dock längre tid att göra, framför allt för att
man måste ta fram kalkylförutsättningar för ytterligare ett år.
För järnvägstrafik innebär förfarandet med nyttouppräkning från ett enda
analysår att man inte fångar nyttan av möjligheten till ökande trafikering
framtida år. I nuvarande åtgärdsplanering är detta delvis åtgärdat genom att
det framtida prognosåret (2040) har fått ökad trafik, vilket gör att
resandetillväxten (och därmed nyttoökningen) blir större. På detta sätt fångas
dock inte att nyttan faktiskt ökar snabbare än resandetillväxten, eftersom
ökande trafik innebär ökad nytta per resenär (genom ökad turtäthet).
För vägtrafik innebär förfarandet att framtida nyttor av trängselminskande
åtgärder kan underskattas, eftersom ökande trängsel i jämförelsealternativet
ökar nyttan av trängselminskande åtgärder. Å andra sidan kan nyttan av
nyinvesteringar överskattas om trängseln på den nya vägen ökar så att
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restidsvinsten per resenär minskar i takt med ökande trafik. Betydelsen av
uppräkningsmetodik har testats i en enda kalkyl – Förbifart Stockholm (2006).
Det visade sig att skillnaden mellan att räkna upp nyttorna med
trafiktillväxten (som i det fallet utgick från beräknad tillväxt 2015–2040) och
att använda det mer korrekta sättet med två kompletta analysår var liten –
omkring 5 procent av totalnyttan för perioden 2015–2040, och ännu mindre
för hela investeringens livslängd (eftersom man i bägge fallen av
försiktighetsskäl antog en betydligt mindre nyttoökning, 0.5%, efter 2040).
Slutsats:
•

Om det är möjligt och rimligt med hänsyn till tillgängliga resurser bör
man använda två analysår för kalkylerna. Med bättre framförhållning
borde detta vara möjligt i framtida planeringsomgångar. Att döma av den
enda studie som finns verkar dock metoden att räkna upp nyttor med
trafiktillväxten ge resultat med fullt acceptabel noggrannhet.

•

Genom att utökad trafikering antas för framtida prognosår (2040) så
fångas en stor del av värdet (om än inte hela) av framtida ökande
trafikering på järnväg.

•

Sammanfattningsvis bedömer vi därför att det förenklade sättet att räkna
ut framtida nyttor inte borde vara något allvarligare problem för
jämförbarhet mellan väg- och spåråtgärder. Det empiriska underlaget är
dock tunt, och vi ser gärna fler studier av frågan.

Nyttan av helt nya kollektivtrafikförbindelser
kan vara svårberäknad
Konsumentöverskottsberäkningen i Samkalk bygger på den s.k. ”rule of a
half”, som är en approximation giltig för ”små” förbättringar. Rule-of-a-halfberäkningar fungerar dåligt när en viss förbindelse har extremt dåligt eller
obefintligt utbud i utgångsläget. Detta problem uppstår nästan uteslutande när
man upprättar en helt ny kollektivtrafikförbindelse.
Problemet går att lösa på tre sätt – logsummeberäkningar, annan
marknadsdefinition eller successiv förbättring (kalkylen görs i steg med en
mindre förbättring i varje steg, och resultaten läggs ihop).
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Det kan vara värt att notera att det inte är att prognostisera resandet i den nya
förbindelsen som är problemet, utan att nyttoberäkningen utgår från en
approximation som inte är giltig i denna typ av fall.
Slutsats:
Problemet är känt bland experter och är möjligt att lösa. Förutsatt att
kalkylerna utförs enligt ”best practice” så är detta alltså inget problem, vare
sig för jämförbarhet eller enskilda kalkyler.

Banverket och Vägverket konstruerar sina jämförelsealternativ
på olika sätt
Samhällsekonomiska kalkyler görs genom att ett jämförelsealternativ (JA),
utan åtgärden som ska analyseras, jämförs med ett utredningsalternativ (UA),
där åtgärden genomförts. Principen för vad som ska ingå i JA respektive UA
skiljer sig dock åt. I Vägverkets JA antas endast redan beslutad infrastruktur
vara byggd, och UA består följaktligen av beslutad infrastruktur plus den
analyserade åtgärden. I Banverkets UA ingår däremot hela den infrastruktur
som bedöms bli en del av planen, medan JA består av samma infrastruktur
minus den analyserade åtgärden 20 . Det beror på att nyttan av enskilda åtgärder
i spårsystemet i hög grad beror på vilka andra åtgärder som genomförs.
Det är möjligt att denna skillnad i praxis för hur JA och UA konstrueras kan
påverka utfallet av kalkylerna. För spårobjekt är detta den enda möjliga
praxisen, så frågan är om en förändring av praxis för vägkalkyler skulle
förändra utfallen av kalkylerna. Man kan tänka sig två fenomen som påverkar
utfallet i olika riktning. Om vägobjekten i den bedömda planen i hög
utsträckning komplement till varandra, så att trafik som nygenereras av ett
objekt ökar efterfrågan (och därmed nyttan) på övriga objekt, så skulle en
övergång till ”banverkspraxis” öka nyttan av objekten. Om vägobjekten i
stället i hög utsträckning är substitut till varandra, t ex två mer eller mindre
parallella vägar där viss trafik kan välja den ena eller andra vägen, så skulle
en övergång till ”banverkspraxis” minska nyttan av objekten.
Slutsats:

20

I vissa fall, där åtgärden i fråga inte bedöms ingå i planen, så utgörs JA av hela planen och
UA av planen plus åtgärden.
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Inga systematiska studier av har genomförts vad en övergång till
”banverkspraxis” för konstruktion av JA/UA skulle innebära för vägobjektens
lönsamhet, men vår bedömning är att detta inte skulle förändra lönsamheten i
nämnvärd utsträckning. Det är nämligen förhållandevis få objekt som är vare
sig nära substitut eller komplement till varandra, varför vi bedömer att nyttan
av olika objekt vanligen är tämligen oberoende av huruvida andra objekt
genomförs eller ej (även om det givetvis finns undantag).
Vår bedömning är alltså att skillnaden i JA/UA-praxis mellan spår- och
vägobjekt inte påverkar jämförbarheten i nämnvärd utsträckning.

2.4

Osäkerheter och ofullständigheter

Det finns ett antal metodproblem som i princip påverkar spår- och vägkalkyler
likartat, även om de ibland i allmän debatt förs fram som något som särskilt
skulle missgynna just det ena trafikslaget. Ett par sådana exempel är effekter
på regional tillväxt 21 eller effekter under byggtid. I kapitel 3 och 4 beskrivs
hur arbetsgruppen anser att sådana frågor kan hanteras i denna
åtgärdsplanering. En annan sådan fråga gäller osäkerhet om framtida
trafiktillväxt 22 .
Det finns samtidigt en (något vag) uppfattning i gruppen att det finns fler
olösta metodproblem i spårkalkyler än i vägkalkyler. Detta kan påverka
jämförbarheten om det är så att det är fler nyttor som saknas i spårkalkyler än
i vägkalkyler. Tills vidare får det betraktas som en obevisad hypotes: det finns
inga systematiska studier av hur saknade eller svårberäknade nyttor påverkar
den relativa lönsamheten. Huruvida detta gör att spårnyttor underskattas i
förhållande till vägnyttor är oklart. För flera av metodfrågorna anser
arbetsgruppen också att vi nu har förslag på hur de kan lösas (eller åtminstone
förbättras). Det gäller exempelvis hantering av förseningar, princip för
21

Snarare än en systematisk skillnad mellan väg och spår bör det vara så att åtgärder vars
nytta till stor del kommer från tidsvinster för arbetsresor underskattas. Omvänt gäller det att
relativt sett gynnas åtgärder med hög andel tjänste- och fritidsresor samt utsläppsminskningar
och trafiksäkerhetsförbättringar i kalkylerna.
22
Under den senaste tioårsperioden har järnvägstrafiken (enligt uppgift) ökat snabbare än
prognostiserat. Högre ökningstakt innebär givetvis högre lönsamhet. Detta är dock inget
principiellt problem. Ingen hävdar något annat än att kalkylen ska baseras på bästa möjliga
bedömning av framtida efterfrågetillväxt (och andra förutsättningar). Det är givetvis en
intressant och viktig fråga hur denna bedömning tas fram, och man kan ha olika meningar om
vad resultatet blir, men det ändrar inget principiellt.
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tidtabellsläggning, beräkning av producentöverskott och möjlighet att
prognostisera långväga tågtrafik – se kapitel 4. Nedan berörs kort några
ytterligare områden där vi inte har hunnit finna lösningar och där fortsatt
metodutveckling är angelägen.
Värdet av ökad flexibilitet i tidtabellen saknas
Det kan i vissa fall finnas ett särskilt värde i att en viss infrastruktur tillåter
större flexibilitet i tidtabellsläggningen, dvs. fler möjliga tidtabeller. Idén är
att vi inte vet exakt vilka förutsättningar som gäller i framtiden, så ökad
handlingsfrihet är ett värde i sig. Det finns flera högprioriterade
järnvägsobjekt som har till syfte att öka flexibiliteten. I en traditionell kalkyl
ger dock dessa objekt små nyttor.
Slutsats:
•

Förmodligen är det ett svårt men lösbart problem att kvantifiera detta
värde. Det finns rätt välutvecklade teorier för hur “framtida
handlingsfrihet” ska värderas när man ska fatta beslut under osäkerhet.

•

Det finns dock oss veterligt inget underlag för att ens bedöma
storleksordningen av denna nyttopost.

•

Det är därför oklart om denna effekt kan anses snedvrida kalkylerna
märkbart.

Osäkerhet om godstrafik
Kalkyler för godstrafik är betydligt mer osäkra än kalkyler för persontrafik.
Det beror dels på att prognosmodellerna som används för godstrafik är mindre
utvecklade än personprognosmodellerna, dels på att metoderna för
samhällsekonomisk värdering av godstransporter är mindre utvecklade än
värderingarna av persontransporter. Kalkyler där stora delar av nyttorna avser
godstrafik är därför mer osäkra, relativt sett. Osäkerheten kan innebära såväl
över- som underskattningar av det samhällsekonomiska värdet.
Bland spåråtgärderna finns flera objekt som är enbart syftar till att förbättra
för godstrafiken. Bland vägåtgärderna är sådana objekt däremot ovanliga.
Slutsats:
•

Kalkyler för godstrafik är mer osäkra än persontrafikkalkyler. Det är
angeläget med fortsatt metodutveckling av såväl prognos- som
värderingsmetodik.
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•

Det är viktigt att man vid användande av kalkyler som beslutsunderlag är
medveten om att osäkerheten vid beräkning av godsnyttor är relativt sett
större. Kalkyler med en stor andel godsnyttor (relativt personnyttorna) är
därför mer osäkra.

•

Medan det finns renodlade godsåtgärder på spårsidan, så är sådana
åtgärder ovanliga på vägsidan. Det finns därför fler spåråtgärder vars nytta
är mycket svårberäknad.

Värdet av vägkapacitetsökningar vid hög trängsel är svårberäknat
Sampers/Samkalk-analyser för vägåtgärder bygger på trafikanalyser med
beräkningsverktyget EMME/2. EMME/2 är en s.k. statisk jämviktsmodell,
och modeller av denna typ tenderar att underskatta hur snabbt restiderna ökar
vid hög trängsel, bl.a. därför att modellen försummar fenomenet att bilköer
blockerar korsningar ”uppströms”. Det innebär att analyser som bygger på
EMME/2 å ena sidan tenderar att överskatta framtida trafikvolymer (eftersom
modellen underskattar hur mycket trängseln ökar restiderna), men å andra
sidan tenderar att underskatta nyttan av trängselminskande åtgärder som t ex
kapacitetsökningar eller alternativa vägar. Problemet uppstår förstås främst i
storstäderna.
Problemet går att lösa genom att ersätta statiska modeller (EMME/2 och
liknande) med dynamiska (simuleringsbaserade) modeller (som t ex Contram,
Aimsun eller Dynameq). En av fördelarna med dynamiska trafikmodeller är
att de förmår ta hänsyn till att bilköer kan blockera korsningar ”uppströms”,
och på så sätt skapa indirekta, ytterligare köer. Arbete pågår med att införa
dynamiska trafikmodeller i planeringen, men det är hittills otillräckligt
integrerat i det strategiska planeringsarbetet.
Slutsats:
•

Statiska trafikmodeller tenderar att underskatta restiderna i vägnät med
hög trängsel. Därmed tenderar de å ena sidan att överskatta trafikvolymer
långt fram i tiden och å andra sidan underskatta nyttan av
trängselminskande åtgärder. Det finns få studier av hur mycket dessa
problem påverkar utfallet av kalkylerna.

•

Trafikverken menar att man snarast möjligt bör undersöka möjligheten att
ersätta statiska modeller med dynamiska trafikmodeller vid analyser av
trafiksituationer med hög trängsel. Detta är dock ett omfattande arbete
med många delmoment som inte hinns med under denna åtgärdsplanering.
På kort sikt måste därför statiska modeller fortsätta användas, men man
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bör i relevanta fall genomföra kompletterande analyser med dynamiska
modeller.

2.5

Slutsatser – sammanfattande bedömning

Rapportens övergripande fråga är huruvida samhällsekonomiska kalkyler är
”jämförbara”. I inledningen formulerades tre delfrågor. Nedan ges
trafikverkens sammanfattande bedömning av frågorna.
Hur väl approximeras den verkliga samhällsekonomiska nyttan av den
beräknade?
Uppenbarligen finns effekter som inte ingår i den beräknade
samhällsekonomiska nyttan. De tre viktigaste menar vi är intrång i natur- och
kulturmiljö, lokaliseringseffekter och arbetsmarknadseffekter (utöver vad som
ingår i kalkylen genom konsumentöverskottet). Den sista effekten verkar dock
kunna kvantifieras approximativt genom separata, nyutvecklade beräkningar.
Förutom lokaliseringseffekter kan det finnas andra långsiktiga effekter som
inte hanteras fullt ut i nuvarande prognosmetodik, som t ex effekter på
bilinnehav.
Men utöver dessa överväganden är vår bedömning att den kalkylerade
samhällsnyttan i allmänhet är en relativt god approximation av den verkliga
samhällsnyttan. I de fall då man kan anta att de ovannämnda saknade
effekterna är små, eller kan bedömas vara ungefär lika stora för de åtgärder
som jämförs, bör den beräknade samhällsekonomiska lönsamheten vara en
relativt god indikator på vilken av ett antal studerade åtgärder 23 som skapar
störst samhällsekonomisk nytta per satsad krona.
Förutsättningen för denna bedömning är givetvis att kalkylerna och de
underliggande prognoserna är utförda med bästa möjliga metodik.
Är approximationen olika god för väginvesteringar jämfört med
spårinvesteringar?
Det är givetvis svårt att svara allmänt på denna fråga, men vår bedömning är
att kalkylerna för spårinvesteringar är behäftade med större osäkerheter än
kalkylerna för väginvesteringar. Det beror på bl.a. på att den framtida
23

Man kan notera att detta innebär att vi tror mer på den relativa lönsamheten för en samling
möjliga åtgärder än den absoluta lönsamhet för ett enskilt objekt. Det senare påverkars starkt
av genuint osäkra antaganden om t ex diskonteringsränta, ekonomisk tillväxt, trafiktillväxt,
skattefaktorer etc., men den förra inte är alls är lika känslig.
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användningen av spåret (tidtabellen) är ett så centralt och samtidigt så osäkert
antagande i kalkylen, och på att det finns fler olösta metodologiska
svårigheter på spårsidan.
Snedvrider skillnader i kalkylmetodik systematiskt kalkylerna i någon riktning?

Först bör framhållas att kalkylmetodiken för väg- och spår objekt är
harmoniserad i hög grad. Så har länge varit fallet, och ytterligare
harmonisering har genomförts inom ramen för denna
åtgärdsplaneringsomgång. Till exempel är alla kalkylparametrar desamma
(värderingar av tid, utsläpp osv.), förutsättningarna för prognoserna är
desamma (befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, bränsle- och
biljettpriser osv.) och för de större objekten används ett gemensamt
prognos/kalkylverktyg (Sampers/Samkalk).
Trafikverken har svårt att se att den nuvarande kalkylmetodiken systematiskt
skulle snedvrida kalkylernas utfall till förmån för endera transportslaget. Som
påpekats ovan så ska inte kalkylerna ses som en slutlig sanning: det finns
effekter som ligger utanför kalkylen, värderingarna av de effekter som finns
med är inte okontroversiella eller säkra, och rangordningen av åtgärder
påverkas av omvärldsförutsättningar. Men med detta sagt återstår frågan om
själva den nuvarande kalkylmetodiken systematiskt gynnar något av
transportslagen. Så vitt vi kan bedöma är detta inte fallet.
Bland trafikverken finns delade meningar om man därmed kan kalla
kalkylerna för ”jämförbara”. Banverket invänder att en sådan beteckning
förleder en att tro att den samhällsekonomiska lönsamheten är ett begrepp
som existerar oberoende av de förutsättningar varpå den vilar. Att kalla
kalkylerna för ”jämförbara” skulle dölja det faktum att transportsystemet har
en inbyggd förutsättning som ökar lönsamheten hos väginvesteringar framför
spårinvesteringar, nämligen att trängseln i spårtrafik är reglerad genom
tidtabeller, medan vägträngseln inte är reglerad (se vidare avsnitt 2.2).
Vägverket och den externa projektledningen instämmer visserligen i att det
faktum att vägtrafiken inte är reglerad ned till den samhällsekonomiskt
optimala nivån tenderar att öka lönsamheten hos väginvesteringar. Men man
menar att det är rimligt att utgå från de förutsättningar som kan förväntas gälla
i framtiden, inklusive sådana förutsättningar som är politiskt bestämda. Är det
så att vägträngsel, så vitt man kan bedöma, i stor utsträckning kommer att
vara oreglerad även i framtiden, så bör kalkylerna utgå från detta. Om vägoch spårkalkyler, givet dessa förutsättningar, utförs med harmoniserad
metodik och kalkylverktyg, så är det rimligt att beteckna väg- och
spårkalkyler som ”jämförbara”.
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Trafikverken menar alltså att man knappast kan tala om en systematisk
snedvridning av kalkylerna till förmån för väg framför spår, utöver möjligen
den nämnda snedvridningen att vägträngsel till skillnad från spårträngsel är
väsentligen oreglerad, vilket så att säga är inbyggt i själva transportsystemet.
Däremot finns en annan snedvridning som vi anser är värd att lyftas upp: vi
bedömer att nuvarande kalkylmetodik tenderar att missgynna expanderande,
tätbebyggda områden med högt specialiserad arbetsmarknad och näringsliv.
Det finns fyra skäl för denna uppfattning:
•

Kalkylerna tar inte med ”strukturerande” effekter (lokaliseringseffekter),
vilka främst har betydelse i expanderande regioner

•

Kalkylerna tenderar att underskatta effekter på arbetsmarknad och
ekonomisk utveckling, och problemet blir större ju högre
specialiseringsgraden är (se kapitel 3).

•

Trafikmodellerna underskattar restidsökningarna vid hög trängsel, vilket
framförallt gäller i stortstadsområden.

•

Intrång värderas inte i kalkylerna – men i tättbebyggda områden får man i
högre grad med en implicit intrångskostnad i kalkylen genom att man i
hög grad måste undvika intrång (framför allt genom tunnlar), vilket ökar
anläggningskostnaderna.

Dessa förhållanden menar vi tenderar att snedvrida kalkylernas utfall till
nackdel för tättbebyggda, expanderande och högspecialiserade regioner. Man
bör vara medveten om detta om man jämför nettonuvärdeskvoter för olika
objekt.
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3

Hantering av regional utveckling

Investeringar i transportsystemet ger möjlighet till mer gynnsam regional
utveckling. Det är det argument för större investeringsobjekt som kanske
används oftast i dagens debatt och där det samtidigt florerar flest olika
begrepp och olika angreppssätt för att fånga effekterna. Effekterna kallas ofta
arbetsmarknadseffekter, dynamiska effekter eller tillväxteffekter. Begreppen
lokaliseringseffekter och tillväxteffekter använder vi för att täcka in de
effekter som brukar avses.

3.1

Lokaliserings- och tillväxteffekter

Lokaliseringseffekter kan ge annan transportefterfrågan
De nyttor som uppkommer till följd av åtgärder i transportsystemet handlar
främst om minskade restider och minskade reskostnader. Den minskade
restiden för befintliga, tillkommande och från andra färdmedel överflyttade
resenärer beräknas i nätverksmodellerna och i de modeller för
transportefterfrågan som används i den traditionella samhällsekonomiska
analysen.
Den traditionella kalkylen utgår från en prognos av resande inklusive
nygenererat och överflyttat resande. Nygenererat resande behöver dock inte
enbart vara fråga om omfördelning från andra färdmedel och/eller
reserelationer. På sikt kan det även vara fråga om att fler hushåll och företag
attraheras till berörda regioner. Detta är grunden för eventuella
lokaliseringseffekter.
Att hushåll och verksamheter omlokaliseras till följd av åtgärder i
transportsystemet representerar i sig ingen nytta i samhällsekonomiskt
avseende. Däremot kan man hävda att om ingen hänsyn tas till hur åtgärden
påverkar lokaliseringsmönstret riskerar man att under- eller överskatta antalet
människor som drar nytta av åtgärden. I kapitel 2.2 konstaterade vi att detta
relativt sett kan missgynna större objekt i förhållande till mindre och
kollektivtrafikobjekt i förhållande till vägobjekt.
En del av tillväxteffekten är en kompletterande nytta
Vid större åtgärder i transportsystemet finns andra faktorer som påverkas av
minskade reskostnader och som i vissa avseenden bör komplettera den
traditionella kalkylen. Minskade reskostnader som ökar regionens
marknadspotential (tillgänglighet) ger upphov till skalfördelar och ökad
specialisering. Detta medför positiva effekter (nyttor) i flera avseenden.
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Exempelvis ges hushåll och företag ett större och mer varierat utbud av varor
och tjänster inom den förstorade regionen. Motsvarande gäller även för olika
samhällsfunktioner, som utbildning, vård, omsorg eller kultur. Vidare innebär
den större regionen bättre förutsättningar för kunskapsexternaliteter
(kunskapsutbyte).
Det är i första hand den ökade marknadspotentialens effekter på
arbetsmarknadens funktionssätt som motiverar att den traditionella kalkylen
kompletteras med möjliga tillväxteffekter av åtgärder i transportsystemet. Den
ökade marknadspotentialen ger en bättre matchning av utbud och efterfrågan
på arbetsmarknaden. Individer kan välja att ta ut en del av restidsvinsten
genom byte till mer välbetalda jobb. Företag får samtidigt tillgång till ett
större potentiellt arbetskraftsutbud. Individer som i alternativfallet var
arbetslösa kan bli sysselsatta. Sammantaget leder denna påverkan på
arbetslöshet, sysselsättning och produktion till förväntade tillväxteffekter; den
genomsnittliga arbetsinkomsten ökar till följd av en ökad genomsnittlig
arbetsproduktivitet. Till en del representerar dessa tillväxteffekter nyttor som
bör ses som ett komplement till den traditionella kalkylen.
Hur stor del av tillväxteffekterna som beaktas i den mikroekonomiska
standardkalkylen är en lika omdiskuterad fråga som hur stora effekterna
egentligen är. På en mycket generell nivå kan man säga att tidsvärdet torde
inkludera all nytta som direkt tillkommer resenären, men att det dels finns
nyttor som kommer på först på längre sikt, dels finns nyttor som tillkommer
samhället och inte resenären. Exempel på sådana nyttor är:
•

Skattekilar (resenären beaktar inte att högre lön även innebär högre
skatteintäkter).

•

Effekten av högre tillgänglighet till högre utbildning kommer först på sikt
(när man är student har man låg betalningsvilja), och dessutom är delar av
nyttan av högre utbildning en extern effekt (bl.a. pga. skattekilen).

•

En större arbetsmarknad är mindre utsatt för asymmetriska chocker. Om
exempelvis en fabrik läggs ned drabbas folk mycket hårdare på orter som
inte har alternativa arbetsgivare.

Variation i tidsvärden försummas
Att inte konsumentöverskottet som ingår i kalkylen fångar alla effekterna i
ekonomin (tillväxteffekter osv.) beror alltså i första hand på att
konsumentöverskottet enbart avspeglar de nyttor som tillfaller resenären själv.
Men i själva verket fångar inte heller konsumentöverskottet alltid ens den
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nytta som tillfaller resenären. Det beror på att tidsvärdena i kalkylen inte är de
”korrekta”, i meningen de värderingar av tid som resenärerna faktiskt har. Av
rättvise- och fördelningsskäl värderas restid lika för alla resenärer och för alla
typer av regionala privatresor – arbets- som fritidsresor. Annorlunda uttryckt
vill man att objekt som ger lika stora tidsvinster ska se lika bra ut i en
samhällsekonomisk kalkyl oavsett om det är ”rika” eller ”fattiga” områden
som gynnas. Ur rättvisesynvinkel är det givetvis invändningsfritt – men det
innebär att skillnaden konsumentöverskott/ekonomisk effekt förstärks
ytterligare, eftersom inte en del av de ekonomiska effekterna som tillfaller
individerna är korrekt representerade i kalkylen 24 .

3.2

Tänkbara modellverktyg

Det finns fyra modeller för att skatta tillväxt- och lokaliseringseffekter som
används i Sverige: DYNLOK, RUT, Samlok och ÅF/Infraplans modell 25 .
ÅF/Infraplans modell skiljer sig från de andra genom att den inte är en
formaliserad modell. Tabellen nedan sammanfattar modellernas egenskaper.
Lokaliseringseffekter
Modell

Mått på tillgänglighet

Tillväxteffekter

ÅF-Infraplan Tillämpas ej

Kvantifieras ej

Antagande baserat på ny
pendling

DYNLOK

Differentierade mått, baserade
på bilrestider

Befolkning och
Sysselsättning

Beräknas indirekt via
effekter på sysselsättning

RUT

Logsumma (Sampers)

Sysselsättning

Beräknas från
Inkomstekvation

Samlok

Nivå och förändring, baserade
på GK-matriser (Sampers)

Befolkning och
Sysselsättning

Beräknas från
Inkomstekvation

De formaliserade modellerna bygger på tillgänglighetsmått
DYNLOK hanterar explicit lokaliseringseffekter till följd av åtgärder i
transportsystemet. DYNLOK har i olika versioner tillämpats i ett flertal
analyser av både väg- och järnvägsprojekt. Det är en modell som beräknar
24

Dessutom är inte antagandet att individens nytta fullt ut speglas av betalningsviljan
invändningsfritt. Vid högre inkomster avtar i princip nyttan av att tjäna en krona.
25
En utförligare jämförelse finns i rapporten Lokaliserings- och tillväxteffekter i samhällsekonomiska analyser - en förstudie, WSP Analys & Strategi rapport 2008:3.
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lokaliseringseffekter för arbetstillfällen och arbetskraftsutbud till följd av
åtgärder i transportsystemet som påverkar tillgängligheten. Tillgängligheten
är uppdelad på tre komponenter: inomkommunal, inomregional och
utomregional tillgänglighet. Tillgänglighetsmåtten baseras på
arbetstillfällen/arbetskraftsutbud och restider, med varierande
restidskänslighet för de tre komponenterna. De tre tillgänglighetsvariablerna
är modellens enda förklaringsvariabler. DYNLOK innehåller ingen separat
beräkning av tillväxteffekter. Dessa beräknas på indirekt väg med ledning av
beräknade sysselsättningseffekter.
RUT (Regional UTvecklingsmodell) har i olika versioner tillämpats i ett tiotal
analyser av olika typer av infrastrukturprojekt sedan mitten av 90-talet. I den
nuvarande versionen av modellen, RUT-2, beräknas effekten av förändrad
tillgänglighet med avseende på regional inkomstutveckling,
företagsutveckling och sysselsättningsutveckling. Tillgängligheten mäts med
den från Sampers beräknade logsumman. I modellen beräknas
lokaliseringseffekter för sysselsättning, däremot ingår ingen motsvarande
beräkning av effekter på befolkning eller arbetskraftsutbud. Vidare ingår en
separat beräkning av effekter på inkomstutveckling, dvs. tillväxteffekter
behandlas explicit i modellen.
SAMLOK har utvecklats på uppdrag av SIKA, och är integrerad med
Sampers såtillvida att de centrala tillgänglighetsvariablerna
(marknadspotentialen) i Samlok-modellen baseras på de modellberäknade
generaliserade kostnaderna i Sampers. Samlok beräknar dels
lokaliseringseffekter för sysselsättning och arbetskraftsutbud (baserade på
skattningar av det ömsesidiga beroendet mellan arbetskraftens förändring och
sysselsättningens förändring), dels inkomsteffekter baserade på en separat
skattad ekvation för inkomstförändring. Samlok har tillämpats i ett stort antal
infrastrukturprojekt, bl.a. i Banverkets inriktningsunderlag.
Infraplans modell bygger på antaganden för det aktuella objektet
Infraplan (numera en del av ÅF) har under flera år engagerats i utredningar
kring analyser av samhällsutvecklingen i samband med infrastrukturprojekt
runt om i landet, inte minst i samband med olika järnvägsrelaterade projekt.
Vilken specifik modell som tillämpats i de olika projekten är dock svårt att
bedöma. Det går inte heller att granska modellen, eftersom man inte vill
offentliggöra någon teknisk dokumentation av den.
Eftersom denna ansats skiljer sig från de övriga modellerna beskrivs nedan
kortfattat resultatet från en utredning av Svealandsbanans effekter som
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beställts av Näringsdepartementet 26 . Därefter ges några kommentarer från
arbetsgruppen kring modellens användbarhet för åtgärdsplaneringen.
De kvantitativa resultaten av ÅF:s analys är att (vår numrering):
1. ”Befintliga samhällsinvesteringar har kunnat nyttjas effektivare till ett
samhällsekonomiskt värde av i storleksordningen 5 à 6 miljarder kronor.
2. Lokaliseringsförutsättningarna har blivit avsevärt förbättrade, vilket i sig
har stärkt näringslivet och arbetsmarknaderna. Tillsammans med det
förbättrade arbetsmarknadssamspelet (nedan) bedöms det
samhällsekonomiska värdet till ca 6 miljarder kronor.
3. Arbetsmarknadssamspelet har blivit avsevärt mera effektivt. Det
samhällsekonomiska värdet är svårt att särskilja från de förbättrade
lokaliseringsförutsättningarnas effekt på arbetsmarknaden. En särskild
beräkning med annan metod antyder att effekterna kan stå för ungefär
hälften vardera av de totalt 6 miljarder kronorna.
4. Kompetensförsörjningseffekterna har inte kunnat utvärderas på ett
tillfredsställande sätt till följd av att högskoleenheten i Eskilstuna
etablerades strax före Svealandsbanan. Erfarenheter från andra regioner
visar dock att dagspendlingtillgänglighet till högre utbildning ger starkt
förbättrad rekrytering till högre utbildning, starkt förbättrad
kompetensförsörjning och förbättrad befolkningsutveckling.”
Arbetsgruppen anser att utredningen innehåller en intressant analys av
regionens funktion, men anser att det är svårt att förhålla sig till de
kvantitativa resultaten. Tveksamheten beror bland annat på:
1. Värdet av bättre utnyttjande av befintliga investeringar.
Tillgänglighetsförändringar påverkar attraktiviteten hos olika
lokaliseringar, och en ny lokaliserings/prisjämvikt kommer att uppstå tillgänglighetsvinsterna kapitaliseras på fastighetsmarknaden. Denna
kapitalisering ska inte läggas till i kalkylen, eftersom
tillgänglighetsvinsten redan räknas med som en vinst på
transportmarknaden. Endast om det finns marknadsmisslyckanden eller
externa effekter på fastighetsmarknaden kan det vara korrekt att lägga till
delar av denna effekt. Det är i alla händelser en kraftig överskattning att
lägga till ett värde motsvarande värdet av hela den genomsnittliga
26

Svealandsbanan - uppföljning av samhällseffekter. Slutrapport 080229. ÅF.
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infrastrukturkostnaden per person i landet – som om samtliga nyinflyttade
till Eskilstuna (t ex) annars skulle ha fått sitt boende nybyggt och gratis
(vilket denna beräkningsmetod innebär).
2. Lokalisering. Arbetsgruppen anser inte att utredningen visar hur man kan
avgöra vad som är själva investeringens effekt på utveckling av
befolkning och sysselsättning. Särskilt svårt är att avgöra vad som är en
nettoeffekt i form av exempelvis tidigare ej sysselsatta som kommer i
arbete. Eftersom ÅF inte är beredda att offentliggöra någon ekonometrisk
modell för detta går det inte att bedöma rimligheten i antagandena.
3. Arbetsmarknadssamspel. En central parameter är i hur hög grad det ökade
arbetsresandet innebär ökad sysselsättning – det är den som avgör värdet
av det ökade arbetsmarknadssamspelet (utöver den traditionella
konsumentöverskottsnyttan). Det går inte att avgöra hur denna parameter
bestämts i utredningen. Det går därmed inte att granska
beräkningsmetoden eller rimligheten i resultatet.
4. Stärkt kompetensförsörjning. Arbetsgruppen anser att detta argument i
princip har ett värde, men att det är synnerligen svårprognostiserat. Det är
också viktigt att väga in var folk annars hade bott. I utredningen antas på
annat stället (punkt 1 ovan) att de inflyttade annars skulle bo i
storstadsregionerna. Därmed bör denna effekt utgöra en negativ post vad
avser nyinflyttade, eftersom effekter av matchning och
högskolerekrytering är ännu större i storstäderna.

3.3

Rekommendation

Efter en samlad bedömning föreslås att Samlok ligger till grund för analyser
av lokaliserings- och tillväxteffekter inom åtgärdsplaneringen. Samlok är den
enda modellen som ger en simultan bestämning av lokaliseringen av
befolkning och sysselsättning. RUT beräknar inte effekter på befolkningen,
medan DYNLOK beräknar befolkning och sysselsättning i separata om än
sammankopplade modeller. RUT och Samlok använder båda
tillgänglighetsmått som genereras av Sampers medan DYNLOK är skattad
med tillgänglighetsmått baserade på bilrestider. En skillnad mellan RUT och
Samlok är att Samlok är skattad på ett teoretiskt mer fördelaktigt mått på
förändrad tillgänglighet, medan RUT är skattad på nivådata.
Arbetsgruppen anser att resultatet bör presenteras som ett tillägg till den
nuvarande kalkylen. Effekten bör alltså kvantifieras separat i
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effektbedömningen, men inte ingå i den ”officiella” nettonuvärdekvoten27 .
Inkomsteffekterna föreslås utgöra grunden för detta tillägg. Detta då
inkomsteffekter, till skillnad från lokaliseringseffekter, torde vara permanenta
och att betrakta som netto. Tillägget till kalkylen föreslås beräknas som
Samlok-resultatet minus relevanta poster från Sampers/Samkalk-resultatet
(eller annan modell såsom Bansek eller EVA).
Vi bedömer att det av flera skäl är angeläget att ta reda på hur stor del av
tillväxteffekterna som hade fångats med regionalt differentierade tidsvärden.
Därför anser trafikverken att den traditionella beräkningen av värdet av ökat
arbetsresande bör jämföras med Samlok-resultaten. Sedan kan Samloks
implicita arbetsrestidsvärde 28 beräknas och jämföras med den regionala
lönenivån 29 . Motsvarande beräkning har genomförts i Banverkets
inriktningsunderlag.

27

Däremot kan man gärna dessutom redovisa vad kvoten skulle bli om effekten inkluderas.
Det vill säga det tidsvärde som skulle ha gjort att Samlok-resultat och
konsumentöverskottsberäkning sammanfallit.
29
Det vill säga den genomsnittliga lönen per timme efter skatt i exempelvis den aktuella
kommunen eller länet.
28
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4

Övriga metodförbättringar

En bättre hantering av regionala utvecklingseffekter kan betyda mycket för
kalkylernas trovärdighet. Det finns också ett antal andra metodförbättringar
som kan ha stor betydelse. I detta kapitel redovisas de förbättringar som
arbetsgruppen enats om.

4.1

Samlad effektbedömning

En viktig metodförbättring för att underlätta förståelse av kalkylernas resultat,
granska dem och öka jämförbarheten mellan dem är att alla objektkalkyler ska
redovisas enligt samma mall. Mallen för samlad effektbedömning återfinns i
Bilaga 2 – Samlad effektbedömning. För de mindre objekten – som utvärderas
med EVA, Bansek el dyl. – har en något förenklad mall tagits fram.
Ett antal andra resultat från bl.a. trafikprognosen bör också tas fram och
redovisas (om de är intressanta för det aktuella objektet).
•

Konsumentöverskottet uppdelat på arbetsresor, övriga privata resor (t.ex.
fritidsresor), tjänsteresor samt övrig yrkestrafik. Det ger en indikation på
arbetsmarknadseffekter och på objektets funktion.

•

Nyttors fördelning geografiskt, dvs. i hur stort område objektet ger
påtagliga tillgänglighetsvinster. Flera av de resultat som beskrivits ovan
kan summeras för olika områden för att illustrera geografisk fördelning
(och dessutom ge underlag för ev. diskussioner om samfinansiering).
Analysen kan se olika ut från objekt till objekt, men något geografiskt
nedbrutet konsumentöverskottsmått bör användas 30 .

•

Tillgänglighetsvinster som tillfaller ny befolkning respektive
oexploaterade områden – indikation på hur objektet påverkar en regions
bebyggelseutveckling. Det är dock osäkert för hur många objekt dessa
resultat kommer att hinna tas fram.

30

Exempelvis måttet samlad tillgänglighet som delar upp en tillgänglighetsförändring i
ändrad restid, ändrad reskostnad och ändrad resmöjlighet. Det beskrivs i
Tillgänglighetseffekter av nya nordsydliga förbindelser, Rapport 2004:12 Transek
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4.2

Princip för tidtabellers utformning

Vilken effekt ett järnvägsobjekt beräknas få beror på vilken trafikering som
antas i jämförelse- och utredningsalternativet, det vill säga på hur tidtabellerna
utformas. Det är en både tidskrävande och svår uppgift att utforma väl
avvägda tidtabeller. När tidtabeller läggs måste ökad reshastighet, minskad
risk för förseningar och ökat antal avgångar (samt tid för underhållsåtgärder)
vägas mot varandra. Frågan är hur detta kan optimeras på bästa sätt.
Arbetsgruppen anser att det bör vara den kalkylmässigt optimala tidtabellen
man ska sträva efter i såväl JA som UA. Skillnad i nytta mellan JA och UA
som optimerats kalkylmässigt bör nämligen vara approximativt lika med
skillnad i ”verklig” nytta. Det kan dock uppstå konstiga resultat, särskilt för
godstrafik och regional trafik, vilket i så fall kan vara en indikation på att
kostnadsfunktioner eller kalkylvärden borde revideras. Arbetsgruppen anser
också att det för varje åtgärd bör beskrivas hur tidtabell valts och varför det
gjorts som det gjorts.

4.3

Värdering av förseningar

I nya ASEK 4 finns nya rekommendationer om hur ändrade förseningsrisker
ska värderas. Rekommendationerna innehåller enligt arbetsgruppen några
skrivningar som blivit missvisande. Det gäller att ett ”förseningstidsvärde” på
1,5 gånger åktiden ska användas för biltrafik, då detta egentligen verkar avse
en komfortvärdering av att resa i trängsel (med ett möjligt inslag av
restidsosäkerhet). Det gäller också motivet till att för förseningar i
kollektivtrafik använda en värdering av medelförseningslängden med 2,5
gånger åktiden, då detta värde dels bygger på andra risknivåer än de vanliga i
Sverige, dels HEATCO (Harmonised European Approaches for Transport
Costing and Project Assessment) själva verkar ha valt en väntetidsvärdering i
stället för en förseningstidsvärdering. Vidare är gruppen tveksam till
rekommendationen att komfortvärderingen av trängselkörning (det som i
ASEK-rapporten kallas ”förseningstidsvärde” för bilresor) och värde av
restidsosäkerhet inte ska användas samtidigt i kalkylen, eftersom
dubbelräkningsrisken sannolikt inte är så stor. Slutligen finns det teoretiska
och empiriska skäl som talar för att en standardavvikelseansats vore att
föredra även för kollektivtrafik (motiven beskrivs i rapporten Åtgärder för
minskade tågförseningar – Hur kan samhällsekonomisk nytta beräknas? WSP
Analys och Strategi, 2008:1).
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Arbetsgruppen anser därför att:
1. Det som i ASEK 4 beskrivs som förseningstidsvärde för biltrafik ska
tolkas som en komfortvärdering och att denna kan kombineras med en
värdering av restidsosäkerhet, men att risken för dubbelräkning därvid ska
belysas.
2. Restidsosäkerhet för alla privata bilresor – inte bara arbetsresor – ska
värderas med 0,9*åktidsvärdet*restidens standardavvikelse
3. Restidsosäkerheten för privata resor med kollektivtrafik värderas till:
Värde av restidsosäkerhet = 1,4 * restidens standardavvikelse *
restidsvärdet för normal åktid (som kollektivtrafikåktidsvärde används
ASEK:s rekommendationer på 102 kr per timme för långväga resor och 51
kr per timme för kortväga resor)
4. För tjänsteresor antas värderingen av restidsosäkerhet vara dubbelt så hög
som för privata resor.
Notera att SIKA dock inte delar den tolkning som arbetsgruppen gjort av de
förseningstidsvärden som rekommenderas i ASEK 4. SIKA menar att
rekommendationerna om värdering av restidsosäkerhet och förseningstid i
ASEK 4 bör tillämpas.

4.4

Effektsamband förseningar järnväg

För att kunna värdera vilken nytta objekten ger för minskade (eller ökade)
förseningar krävs effektsamband mellan åtgärd och effekt. På vägsidan har
sådana under senare tid etablerats. På järnvägssidan är det mer komplicerat.
Det går att bedöma förändring av förseningar i spårtrafik genom avancerade
verktyg (såsom Railsys el Opentrack), enklare verktyg (Samfost) eller
expertbedömningar. BV har i tidigare planeringsomgångar gjort simuleringar
med avancerade verktyg. Arbetsgruppen anser att detta hade varit önskvärt
även denna gång, men detta är inte möjligt med hänsyn till tidsplanen. I stället
görs expertbedömningar. För samtliga järnvägsobjekt görs det av samma
grupp inom BV, gruppen kommer också att utgå från en samlad statistik över
antalet försenade tåg i utgångsläget. Därmed bör konsistenta antaganden
kunna göras om ungefär hur hög andel av förseningarna som kan undvikas
genom åtgärden.
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4.5

Princip för nyttouppräkning

Bakgrund
Beräkning av samhällsekonomiska effekter i investeringskalkyler baseras på
en prognos och därtill hörande effektberäkning för prognosåret 2020. De
årliga effekterna, beräknade för år 2020, antas inträffa varje år under
kalkylperioden. Storleken på de årliga effekterna förändras dock med den
prognostiserade trafiktillväxten. I Figur 1 illustreras principen för beräkning av
årliga nyttoeffekter med hänsyn till trafiktillväxt. Banverket och Vägverket
har tidigare haft olika principer för nyttouppräkningen, nedan beskrivs hur
arbetsgruppen anser att principerna denna gång kan göras mer jämförbara.
örbara.

Årliga nyttoeffekter övriga år under kalkylperioden
(beräknad utifrån 2020 och trafiktillväxt)
Nytta prognosår
(beräknad utifrån
prognos 2020

Lutning =
trafiktillväxt

2006

Byggstart
år 2010

Trafikstartår

Prognosår
2020

Byggtid

Figur 1 Årliga nyttoeffekter och trafiktillväxt

År 2040

Kalkylperiod slut
(trafikstart +40)
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Länkvisa uppräkningstal
För enkelhets skull antas i denna text att kalkylen avser en förbättring av en
viss ”länk” – vilket kan avse en väg eller en kollektivtrafikförbindelse – på
vilken det färdas en viss ”volym” – vilket kan avse antal passagerare, antal
fordon eller antal ton gods. Helst vill man med ”länkvolym” avse godsrespektive persontrafik, så att man kan räkna upp gods- och personnyttor
separat. Det gäller särskilt för järnväg, där det annars är svårt definiera vad
”trafiken” är (ton gods eller personer?) – därför skiljer vi på uppräkning för
person- och godstrafik på järnväg (se bilaga 1). För väg anser vi dock att det
är rimligt att enbart räkna med antalet fordon.
Begreppet ”nyttor” avser samtliga effekter av åtgärden, alltså (som vanligt)
även ”onyttor” som olyckor, utsläpp, fordonskostnader osv.
Under ganska restriktiva antaganden gäller att nyttorna är proportionella mot
volymen på länken – alltså om länkvolymen hade varit hälften så stor så hade
alla nyttor blivit hälften så stora. Ofta är detta rimligt: om det är hälften så
många passagerare som drar nytta av en restidsförkortning så blir ju förstås
restidsvinsten hälften så stor, t ex, och om det kör dubbelt så många fordon på
en väg så blir emissionerna (ungefär) dubbelt så höga (givet måttlig trängsel).
Uppenbarligen finns det dock ett otal undantag från detta – t ex om det finns
trängsel (eller andra externa effekter) på alternativa länkar eller anslutande
länkar, eller om vissa effekter är icke-linjära i trafikvolymen (vilket gäller för
de flesta effekter så fort det finns trängsel – restid och emissioner t ex). Vidare
så spelar det (potentiellt) roll varför volymen blir hälften så stor – vilken
trafik är det så att säga som försvinner? Är verkligen tidsvärden etc.
oförändrade?
I allmänhet kommer det därför inte gälla att nyttorna är proportionella mot
länkvolymen. Bästa sättet att konstruera nyttouppräkningstal vore att använda
flera analysår, alltså att beräkna nyttorna för två (eller flera) år och sedan
interpolera nyttorna för mellanliggande år. F ö förtjänar det kanske att
påpekas att det inte finns något skäl att anta att denna interpolation ska göras
exponentiellt, alltså att nyttorna ska växa med ett visst procenttal per år. I
brist på bättre information vore det rimligare att anta linjär tillväxt. Historiskt
sett – sett över flera decennier – verkar transportarbetet snarast uppvisa
avtagande tillväxt.
Men, i de analyser som nu görs är vi av tids- (och budget-)skäl hänvisade till
att endast använda ett analysår. Därför antar vi att nyttorna är proportionella
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mot länkvolymen, och så interpolerar vi länkvolymen mellan två år i stället för
att interpolera nyttorna 31 .
Eftersom hela detta förfarande bygger på att nyttorna är proportionella mot
länkvolymen så är det just tillväxten i länkvolym som ska användas – inte
någon generell trafiktillväxt i regionen eller så. Ibland har man dock inga
prognostiserade länkvolymer att utgå ifrån – om inte länken i fråga finns med
i nätet (vilket inte är så ovanligt i EVA-kalkyler). I så fall anser vi att man kan
tillgripa nödlösningen att ta ett lämpligt aggregat med andra länkar (t ex
”regionala vägar i länet X”) och hoppas att länkvolymen på länken i fråga
växer på samma sätt som detta aggregat.
Beräkning av nyttouppräkningstal
Bilden nedan visar principen, antaget att ”nu” är 2006, 2010 trafikstartår och
analysåret är 2020. Y-axeln visar länkvolym.
Länkvolym

2006

2010

2020

Figur 2 Schematisk illustration av endogen och infrastrukturpåverkad tillväxt

Den nedre linjen visar enbart endogen trafiktillväxt. Den övre linjen visar
länkvolymen med den förbättrade länken. Notera att både nivån och lutningen
31

Återigen: det finns inget skäl att anta att länkvolymen skulle växa exponentiellt i stället för
t ex linjärt eller med avtagande tillväxt. Dessvärre är antagandet om exponentiell tillväxt
hårdkodat i våra beräkningsmodeller.
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förändrats. Att lutningen förändras av åtgärden kan t ex bero på att den
ursprungliga länken hade otillräcklig kapacitet. Eftersom vi formellt antar att
flera olika länkar öppnar/förbättras 2010 så kan också dessa andra åtgärder
förändra lutningen.
Vad vi är intresserade av är lutningen (”nedräkningen”) från 2020 till 2010.
Ett någorlunda vettigt sätt att beräkna den är att dra ut den övre linjen (den
streckade delen) till 2006, beräkna trafikvolymen för 2006 och sedan beräkna
tillväxttakten för perioden 2006-2020 – även om det förstås bara är delen
mellan 2010-2020 som spelar roll. För att beräkna länkvolymen 2006 får man
alltså använda omvärldsförutsättningarna för 2006, men nätet för 2020 – om
vi antar att hela detta nät ”träder i kraft” 2010, vill säga.
Vad menas då med ”nätet för 2020”? Strängt taget menar vi nätet för 2010
med länkförbättringen genomförd. För att spara arbete så är det dock rimligt
att lägga in flera länkförbättringar på en gång i ”2020-nätet”. Det är inte
ologiskt heller: vi antar så att säga implicit att ett helt nät öppnar/förbättras
momentant 2010.
Rekommendationer i sammanfattning
För Samkalk:
1. Prognoser för 2006, 2020 och 2040 ger länkvolymen
2. Prognoserna för 2006 och 2020 använder för enkelhets skull 2020-nätet,
inklusive länkförbättringen. Samsdata och övriga omvärldsförutsättningar
avser 2006 resp. 2020.
3. Prognosen för 2040 använder 2040-förutsättningar och 2040-nät om det
finns. Om möjligt lägger man t ex in en rimlig trafikeringsökning för jvgnätet.
4. JA/UA-analys för 2020 ger nyttan 2020.
5. Räkna upp/ned nyttor för övriga år med länkvolymen.
6. I de fall när trafikstartåret ligger väldigt nära analysåret (t ex trafikstart
2018 och analysår 2020) så är det förmodligen onödigt besvär att ha ett
särskilt nedräkningtal före 2020; i stället kan man använda
uppräkningstalet som kommer från perioden 2020-2040, så spar man lite
arbete.

48(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

För EVA:
1. Prognoser för 2006, 2020 och 2040 ger trafikökningstakt för lämpliga
aggregat av länkar
2. Samtliga prognoser använder respektive års nät 32 och
omvärldsförutsättningar.
3. Länkvolymen räknas upp från dagens nivå med de beräknade
trafikökningstakterna.
4. Nyttorna beräknas på vanligt sätt för de tre analysåren och räknas upp/ned
med trafikökningstakterna på vanligt sätt.
I Bilaga 1 – Metod för nyttouppräkning beskrivs mer i detalj hur
arbetsgruppen anser att nyttouppräkningstalen bör tas fram.

4.6

Beräkning av producentöverskott

Begreppet ”producentöverskott” är en ekonomisk term och utgörs enkelt
uttryckt av intäkter minus kostnader. I en samhällsekonomisk kalkyl är det i
första hand förändringen av producentöverskottet mellan två analysscenarier
som är av intresse. I kalkylmodellen Samkalk beräknas producentöverskott
för de färdmedel där det finns en producent, det vill säga flyg, buss och tåg.
Beräkningen görs dels av totala intäkter och kostnader i respektive
prognosscenario, dels av förändringen mellan två scenarier (utrednings- och
jämförelsealternativ). Det ställer krav på att beräknade intäkter och kostnader
dels är rimliga på totalnivån (exempelvis totala intäkter och kostnader för
inrikes flygtrafik i Sverige), dels att de beräknade förändringarna vid
trafikomflyttningar och trafikeringsförändringar är rimliga. Att såväl
totalnivån som marginaleffekten är korrekta ställer därmed dubbla krav på de
använda kostnadsfunktionerna.
De kostnadsfunktioner för färdmedlen buss och flyg som användes tidigare
innehöll en alltför hög marginaleffekt. Detta innebar att resandeförändringar
med dessa färdmedel beräknades ge orimligt stora kostnadsförändringar.
Även de beräknade totala kostnaderna gav felaktiga resultat, i synnerhet för
busstrafiken. Kostnadsfunktionerna för tåg innehöll dock inte dessa problem.

32

För 2040 har dock inte några nya nät tagits fram.
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Kostnadsfunktioner för buss och flyg har nu omarbetats och de kostnader som
beräknas är rimliga både vad gäller totalnivå och marginaleffekt. Det innebär
således att problemen med orimliga kostnadsförändringar till följd av
resandeförändringar nu har eliminerats.

4.7

Möjlighet att prognostisera långväga tågtrafik

I några tidigare genomförda Sampersanalyser har överflyttningen från flyg till
tåg ansetts orealistiskt låg när en kraftig förbättring gjorts av tågutbudet. Det
gäller exempelvis en analys Banverket gjort av Götalandsbanan.
Arbetsgruppen bedömer att detta kan bero på att Sampers har för låga
korselasticiteter mellan långväga tåg och flyg, även om tydliga belägg för
detta saknas. Samtidigt är kanske tåg-egenelasticiteten å andra sidan för hög
(vilket i så fall skulle innebära att en för liten överflyttning av resor från flyg
motverkas av ett för stort nygenererat tågresande).
För att hantera detta anser arbetsgruppen att verktyget Samvips33 på kort sikt
bör komplettera Sampers i analyserna för Götalandsbanan. När det görs är det
viktigt att prognoserna koordineras – helst genom att resultat från Samvips
lyfts in i Samkalk (eller Banverkets kalkylark eller motsvarande). Det är
också angeläget att ta hänsyn till att Samvips eventuellt kan överskatta
totalresandet eftersom modellen med detta upplägg utgår från samma
totalresande som Sampers. Det kalkylverktyg som brukar användas i samband
med Samvipsanalyser ska alltså inte användas eftersom det bland annat
innehåller andra tidsvärden än Samkalk.
På något längre sikt (men så snart som möjligt) anser gruppen också att man
mer systematiskt bör dokumentera de problem som dyker vid olika analyser.
Denna dokumentation bör sedan diskuteras med dem som bäst vet hur
Sampers fungerar och är uppbyggd, för att därigenom kunna vidareutveckla
Sampers, t ex genom omestimering. Det vore också bra att använda Sampers
så kallade realtids- och utrikesmodeller, eftersom de är framtagna just för att
kunna hantera sådana här situationer. Det är dock osäkert om den arbetsinsats
som krävs för detta motsvarar nyttan.

33

Samvips betecknar en kombination av Sampers och verktyget Vips. Vips har (i praktiken)
andra möjligheter än Sampers att ta hänsyn till bland annat hur väntetid värderas vid låg
turtäthet.
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4.8

Fördelningsanalyser av jämställdhetseffekter

För att belysa fördelningseffekter mellan kön finns en modell för fördelning
av konsumentöverskottsberäkning på kvinnor respektive män numera för
SAMM (Stockholm) och snart även Väst. Det är separata Sampersmodeller
för kvinnor och män med förenklad ärendeindelning. Arbetsgruppen anser att
modellen bör testas för några vägobjekt, därefter kan ställning tas till om den
senare även ska användas för analyser av paket av åtgärder.

4.9

Effekter under byggtiden

Effekter under byggtiden kallas ibland också trafikantmerkostnader. I ASEK
4 finns ingen rekommendation om hur de ska behandlas. De kan bestå av
exempelvis förseningar för vägtrafik och för kollektivtrafik, effekter för
kringboende som buller och damm samt förändringar av olycksrisken. De
negativa effekter som uppkommer under byggandet av infrastrukturprojekt är
oftast större i stadsmiljö än på landsbygden, eftersom antalet närboende i
staden är fler, trafikflödena större och bebyggelsen tätare.
Arbetsgruppen anser därför att beräkningar av effekter under byggtiden i
första hand ska göras för objekt i storstäder och andra tätbebyggda miljöer.
Någon etablerat metod för hur effekterna ska kvantifieras finns inte i
dagsläget. Exempel på outklarade frågor är hur den trafikpåverkande
byggtiden ska beräknas och om det borde användas särskilda effektsamband
för att värdera effekter under byggtid. Ett arbetssätt som arbetsgruppen ändå
anser nu kan användas är att först göra en expertbedömning av hur
trafiklösningen under byggtiden påverkar effekterna ovan och sedan värdera
dem enligt gängse ASEK värderingar. Om tid och resurser medger det kan
påverkan på restider (och eventuellt olycksrisker) självklart ännu hellre
beräknas med en trafikmodell. Resultatet bör redovisas under ”ej prissatta
effekter” i samlad effektbedömning som en indikator på effektens storlek.
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5

Prognosresultat

5.1

Prognosernas användning

Notera att det är så kallade basprognoser som redovisas i detta kapitel. Med
det menar vi att syftet med prognoserna är att kunna göra
samhällsekonomiska kalkyler, men inte att ge vår bästa bedömning av den
troliga utvecklingen av trafiken. Skillnaden har att göra med vilka antaganden
om ny infrastruktur som görs. För persontrafiken ligger beslutade
väginvesteringar som beräknas ha trafikstart senast år 2010 med och
spårinvesteringar till år 2020 (med antagandet om fortsatt medelstilldelning i
takt med nuvarande plan). Orsaken till skillnaden är att kalkylerna för väg och
järnväg görs på olika sätt (när ett vägobjekt analyseras läggs det till och
jämförs med ett basnät, när ett järnvägsobjekt analyseras tas det bort från och
jämförs med ett basnät). För godstrafik görs kalkylerna på motsvarande sätt,
men här redovisar vi både en prognos med jämförbara investeringar och för
järnväg också en prognos med utökade järnvägsinvesteringar 34 .
Prognosresultaten för 2040 används enbart som en omräkningsfaktor för att
fördela nyttorna i kalkylerna över hela kalkylperioden och de har därför en
begränsad påverkan på prognosresultaten. En stor del av nyttorna i den senare
delen av kalkylen försvinner sedan genom att de diskonteras till nuvärden.

5.2

Prognosförutsättningar

Omvärldsförutsättningar och styrmedel enligt EET
Befolkningen ökar med drygt 7 procent medan antalet förvärvsarbetande bara
ökar med knappt 3 procent, det vill säga sysselsättningsgraden minskar.
Befolkningen ökar i de flesta län – se Figur 3 – snabbast växer den i
storstadslänen samt i övriga Mälardalslän och Halland. Bara i några få län
väntas minskad befolkning.

34

I kapitel 5.3 beskrivs de två sätt som godsprognoserna tagits fram på.
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Figur 3 Befolkningsförändring per län mellan 2006 och 2020 enligt basprognosen.
Källa SCB

Antalet sysselsatta växer långsammare än befolkningen totalt sett. De mest
expansiva länen är ungefär desamma som där befolkningen ökar snabbast – se
Figur 4. I de flesta län väntas dock en minskning av antalet sysselsatta –
särskilt gäller det i norrlandslänen.

Totalt

Norrbottens län

Västerbottens län

Jämtlands län

Västernorrlands län

Gävleborgs län

Dalarnas län

Västmanlands län

Örebro län

Värmlands län

Västra Götalands län

Hallands län

Skåne län

Blekinge län

Gotlands län

Kalmar län

Kronobergs län

Jönköpings län

Östergötlands län

Södermanlands län

Uppsala län

Stockholms län

-6%
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Figur 4 Sysselsättningsförändring per län mellan 2006 och 2020 enligt basprognosen.
Källa Långtidsutredningen 2003/04.

Antal bilar per 1000 invånare minskar med 1,6 procent mellan 2006 och
2020 35 . Hushållens disponibla inkomst antas öka med 30 procent mellan åren
2006 och 2020 enligt långtidsutredningen, LU 2004. Det vill säga ungefär i
takt med historisk utveckling. Observera dock att branschstrukturen i
godsprognosen baseras på LU 2001 36 .
EET-strategin antas införd med bl.a. följande antaganden. Oljepriset antas
vara oförändrat till 2020 enligt senaste prognos från IEA. Bensin- och
dieselskatten höjs med 75 öre per liter från år 2008 (exkl. moms). Därefter
räknas skatten på bränslet upp årligen till 2020 med den totala BNPutvecklingen, som därmed antas öka med 44 procent 2006-2020 (i genomsnitt
35

Det kan dock vara en underskattning av antalet bilar, till följd av att bilinnehavsmodellen
bara tar hänsyn till bränsleprisökningen och inte effektiviseringen av fordonen.
36
Orsaken är att den branschutveckling som antogs 2004 i dag bedöms som mindre realistisk.

Totalt

Norrbottens län

Västerbottens län

Jämtlands län

Västernorrlands län

Gävleborgs län

Dalarnas län

Västmanlands län

Örebro län

Värmlands län

Västra Götalands län

Hallands län

Skåne län

Blekinge län

Gotlands län

Kalmar län

Kronobergs län

Jönköpings län

Östergötlands län

Södermanlands län

Uppsala län

Stockholms län

-15%
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2,6 % per år) 37 . Detta innebär en något snabbare ökning än vad som antogs i
den prognos för EET som gjordes i samband med kontrollstation 2008 (+37%
2006-2020).
Dieselbeskattningen görs jämförbar med bensinbeskattningen år 2010, dvs.
skatten per CO2-enhet blir densamma. Samtidigt tas den särskilda ”straff”faktorn för diesel bort i fordonsskatten. Fordonsskatten görs mer koldioxiddifferentierad och förmånsvärdet för tjänstebilar görs om (införs successivt
fram till år 2012) för att styra mot bilar med lägre CO2-utsläpp. En
kilometerskatt som differentieras mellan landsbygd och tätort och i
genomsnitt ligger på 0,8 kr per km (exkl. moms) införs för lastbilar.
Mellan 2020 och 2040 antas priset på samtliga bränslen (bensin, diesel,
etanol, gas och el) öka med 0,3 procent per år. Skatten på bensin och diesel
räknas fortsatt upp med den totala BNP-utvecklingen (som antagits vara 2 %
per år). I tabell 3 längre fram redovisas samtliga styrmedel ur EET-strategin
som har införts. I bilaga 4 beskrivs de närmare.

Framtida körkostnad och taxor
Bakgrund
Körkostnader och biljettpriser är viktiga förutsättningar främst för
prognoserna (priset för att resa påverkar efterfrågan), men det har också
betydelse för värderingen av åtgärdernas effekter (exempelvis
emissionskostnaderna).
Styrmedlens påverkan på personbilparkens utveckling har beräknats av
WSP/KTH med en särskild bilparksmodell 38 . Mot slutet av perioden fram till
2020 introduceras ett 30-tal laddhybridmodeller, med tyngdpunkt på år 2020.
För att kunna räkna ut nyttoomräkningstalen till kalkylerna behövs det också
en prognos för 2040. För att kunna göra den prognosen behövs bland annat en
bilkörkostnad, som i sin tur är en funktion av bränslepris (underliggande pris
+ skatter) och bränsleförbrukning.

37

Källa SIKA, som i sin tur baserar den på en prognos från Konjunkturinstitutet för perioden
2007–2015 och därefter från Långtidsutredningen 2004, för 2006–2007 har faktiskt utfall
hämtats från SCB.
38
Bilparksprognos i åtgärdsplaneringen. Rapport 2008-05-26
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Antagande om underliggande bränslepris
För närvarande ligger råoljepriset på en högre nivå än prognosen för det
långsiktiga jämviktspriset. Vi har valt att utgå från senast tillgängliga och
mest tillförlitliga källa – vilket är IEA:s (International Energy Agency) World
Energy Outlook från november 2007. Enligt den kommer oljepriset så
småningom att sjunka igen, till en nivå omkring 62 dollar per fat
(motsvarande 108 dollar per fat i nominella termer 2030).
Priset för bensin och diesel är hämtat från EET-strategin som nämndes ovan. I
EET-strategin utgick man ifrån den då senaste internationella prognosen för
det långsiktiga jämviktspriset på råolja, som låg på 49 dollar per fat 39 . I
åtgärdsplaneringen utgår vi från EET strategins föreslagna
bränsleskattehöjningar, trots att prognosen för det underliggande bränslepriset
(dvs. priset utan skatter och avgifter) reviderats upp något. ”Vårt” bensinpris
är därför något högre än EET strategins. Tolkningen bygger på att
underliggande bränslepris och bränsleskatter är delvis ”kommunicerande
kärl”: om bränslepriset ökar kraftigt så behövs inte omfattande
bränsleskattehöjningar för att nå transportsektorns klimatmål för 2020, och
vice versa.
För år 2040 har prognosen från IEA till 2030 extrapolerats. Även EET
strategins förslag om årlig höjning av skattesats till 2020 har extrapolerats till
2040. För antagande om bränsleförbrukning har vi utgått från en
expertbedömning (se bilaga 5).
Det är viktigt att påpeka att för prognoserna är det den samlade körkostnaden
för bil som avgör efterfrågan (allt annat lika), och att oljepriset endast
påverkar en del av körkostnaden via det underliggande
bränslepriset. Körkostnaden bestäms också av vilka antaganden man gör om
bränsleskatter och energiförbrukning (l/km). Högre bränslepriser för
konsumenten kan exempelvis på sikt antas öka efterfrågan på mer
bränslesnåla bilar. Det är därför inte givet att ett ändrat oljepris får ett så stort
genomslag i prognosresultaten.
Antagandena innebär stora ökningar av bränslepriset och stora minskningar av
bränsleförbrukningen – eftersom dessa två antaganden motverkar varandra
blir nettoeffekten på körkostnaden per km dock inte så stor. Notera också att
bränslepriset och bränsleförbrukningen för 2040 enbart påverkar våra
kalkyler genom att de påverkar trafikökningstakten, och därmed
39

Den prognosen är också hämtad från IEA.

56(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

nyttoökningstakten. Vi försummar därmed effekten att en minskad
bränsleförbrukning minskar emissionskostnaderna efter analysåret 2020.
Antagande om bränsleförbrukning
För persontrafikprognosen 2020 får vi fram indata till Sampers (om
körkostnad per km) och Samkalk (om utsläppsfaktor) via körningar med
bilinnehavs- och bilparksmodellen. För 2040 går inte detta och därför krävs
ett enklare antagande.
En bedömning av hur mycket bränsleeffektivare personbilarna i den svenska
bilparken kan tänkas bli till 2040 finns som sagt i bilaga. Den landar i att
personbilsflottan består av fordon som drar i genomsnitt minst 60 procent
mindre bränsle än dagens genomsnitt. SIKA:s vetenskapliga råd
rekommenderade att två scenarier används; ett teknikoptimistiskt och ett
mindre optimistiskt. Det är dock inte praktiskt möjligt för oss att använda två
scenarier i (alla) våra kalkyler – därför krävs beslut om bränsleförbrukning för
ett scenario.
Bedömningen i bilagan kan kallas teknikoptimistisk eftersom det bygger på
att laddhybrider får ett starkt genomslag. Ett mindre optimistiskt scenario är
att de inte (alls) får genomslag (för att tekniken inte visar sig fungera/bli
ekonomiskt rimlig). I ett sådant scenario skulle förbrukningen kunna minska
med ca 30 procent jämfört med i dag (en summering av nettot 40 av
energieffektiviseringsåtgärderna i den första tabellen i bilagan).
Arbetsgruppen har därför valt en bränsleeffektivisering som ligger mitt
emellan de två scenarierna. Det innebär -45 procent år 2040 jämfört med
2006. Denna bränsleeffektivisering motsvarar vad man får om man antar att
fordonsparken 2040 ser ut precis som den nybilsförsäljning 2020 som
bilparksmodellen beräknar. Antagandet kan alltså formuleras att ingen
ytterligare teknisk utveckling sker efter 2020 och att konsumenternas val av
biltyper inte förändras efter 2020, trots ökande bränslebeskattning. Sett på
detta vis kan antagandet sägas vara relativt pessimistiskt. Å andra sidan kan
man hävda att det i antagandena som bilparksmodellens prognos bygger på
finns en viss underliggande ”teknikoptimism”, eftersom prognosen bygger på
att laddhybrider kommer ut på marknaden. (Konsumenternas val mellan
laddhybrider och andra slag av fordon är däremot en prognos byggd på
historiska preferenser, inte ett (exogent) ”antagande”.)

40

Alla åtgärder kan inte summeras
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I Tabell 1 redovisas antaganden om förändrad medelförbrukning som har
tagits fram i bilparksprojektet och ligger till grund för hur kostnaden för att
köra bil och hur bilparkens genomsnittliga CO2-utsläpp förändras.
Tabell 1
Antagande om förändrad medelförbrukning [l/mil]
2006

2020

2040

Bensin

0,89

0,82

0,62

Diesel

0,82

0,52

0,40

Elhybrid

0,56

0,41

0,37

Etanol

1,00

0,73

0,50

Gas

0,78

0,61

0,56

För tunga fordon bygger vi också på en expertbedömning om en
teknikutveckling som leder till minskad medelförbrukning – se bilaga 6. Till
år 2020 antas att hybridlösningar som ger 25 procent minskad
energiförbrukning är standardlösning för distributionsfordon. Lastbilar för
fjärrtransporter antas också ha elhybridteknik som ger 7 procent minskad
förbrukning per fordonskilometer. I kombination med effektivare motorer och
förbättrad aerodynamik och rullmotstånd, större nyttolast med hjälp av lättare
material och i vissa fall längre fordon antas förbrukningen för dessa fordon
minska med ca 15 procent. Dessutom antas att biodrivmedel, i form av andra
generationens drivmedel från biomassa, används i en större omfattning än
idag.
Till 2040 antas att hybridlastbilar är standard, både för distributionsbilar och
för fjärrtransportbilar. Motorerna antas också ha blivit mer effektiva och
utformningen av fordonen har lett till minskat luftmotstånd etc. Bedömningen
är att energianvändningen minskar med ca 30 procent för fjärrtransporter och
ca 40 procent för distributionslastbilar.

Antagande om bränslepris vid pump
Prognosen för det underliggande bränslepriset och antagandet om ökade
bränsleskatter enligt ovan innebär att det reala bensinpriset stiger från 11,33
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kr per liter år 2006 till 15,58 kr år 2020 41 och sedan till 21,01 kr år 2040. i
bilaga 9 dokumenteras antagandena om bränslepris närmare. Dieselpriset
stiger på motsvarande sätt från år 2006. Etanol, gas och även el stiger med 0,3
procent per år efter år 2020. I Tabell 2 redovisas antaganden om
drivmedelsprisernas utveckling.
Tabell 2
Antagande om drivmedelsprisernas utveckling (kr/liter, prisnivå 2006)
Bensin
Diesel
E85
Gas

2006

2007

2008

2020

2040

11,33
10,76
8,63
9,64

11,75
11,07
8,69
9,64

13,17
11,58
8,91
9,64

15,58
17,67
9,27
9,64

21,01
23,65
10,51
10,24

I trafikprognoserna innebär detta att det reala bensinpriset (alltså utan
inflation) antas öka med ca 38 procent 2006–2020 och dieselpriset med ca 64
procent för samma period.
Körkostnad per km
Samtidigt ingår i prognoserna en fortsatt utveckling mot allt energieffektivare
fordon som förbrukar mindre fossila bränslen per körd kilometer samt en
successivt ökad andel av fordonsflottan som framförs med hjälp av alternativa
drivmedel och el. Körkostnaden per km beror alltså på antagna reala
prisförändringar för olika bränslen (vilket i sin tur beror på antagna skatter
och underliggande bränslepriser), genomsnittlig bränsleförbrukning för fordon
med olika drivmedel, marknadsandelar för olika drivmedelstyper i bilparken
samt den så kallade ”övriga marginalkostnaden”, vilken omfattar bl.a. däck,
reparationer och värdeminskning. De tre första delarna beskrivs kortfattat
ovan, och mer i detalj i dokumentationen av bilparksprognosen. Den övriga
marginalkostnaden utgör knappt hälften av den totala körkostnaden, och antas
oförändrad i reala termer i framtiden, i brist på annat underlag.
Den sammanlagda effekten av fordonseffektivisering, ökad andel av andra
drivmedelstyper (laddhybrider, etanol etc.), prishöjningar och övrig
marginalkostnad blir att körkostnaden ökar med 0.7 procent från 2006
(”nuläget”) till 2020, och minskar med 12 procent från 2006 till 2040.

41

Motsvarar 16,20 kr i dagens (2008) prisnivå. Det kan antas motsvara ungefär 20:60
kronor/liter i 2020 års penningvärde (med en antagen inflation på 2 % per år).
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Antagande om taxor
Under lång tid har taxorna i kollektivtrafiken ökat i reala priser. Gruppen har
dock antagit att taxorna, förutom för flyg, hålls oförändrade under perioden
2006-2020. Flyget ska enligt EET omfattas av handel med utsläppsrätter och
får därmed en kostnadsökning enligt Luftfartstyrelsen på 1,5 procent till 2020.
Det är rimligt att anta att en teknisk utveckling kommer att ske även på
spårfordonssidan. Vi saknar dock möjlighet att nu göra ett sådant antagande.
Å andra sidan är det sannolikt att biljettpriserna skulle påverkas uppåt av den
relativt kraftiga bränsleprishöjning som antas. Av dessa skäl har vi antagit att
relativpriset mellan körkostnad per km för bil respektive taxor i
kollektivtrafiken (exkl. flyg) hålls oförändrade mellan 2020 och 2040. Det
innebär att taxorna sänks med 12,5% jämfört med 2006.

Hur mycket av styrmedlen från EET ingår i prognosen?
För att nå EET strategins mål om 25 procents minskning av
koldioxidutsläppen i Sverige, måste utsläppen år 2020 minska med ca 17
miljoner ton i jämförelse med en referensprognos för 2020 som
Energimyndigheten tagit fram.
Vår transportprognos innehåller inte alla styrmedel som tas upp i EETstrategin. Vi har avgränsat prognosen till styrmedel som riktar sig mot
klimatutsläpp från transportsektorn. Naturligtvis ingår inte de styrmedel som
riktar sig mot industrin, bostäder och service etc. Inte heller ingår de
styrmedel som i första hand riktar sig mot buller samt emissioner av kväveoch svaveldioxid och partiklar.
De styrmedel i EET-strategin som vi har kunnat kvantifiera i vår
transportprognos beräknades i EET arbetet minska koldioxidutsläppen med ca
3,6 miljoner ton – se Tabell 3. I tabellen redovisas vad som ingår respektive
inte ingår av de styrmedel som riktar sig mot transportsektorn. Reseavdraget
har vi inte tagit med eftersom det inte går att lägga in i nuvarande modell.
Styrmedel i form av ökad kapacitet på järnväg (utöver investeringstakten i
gällande planer) har inte tagits med eftersom det är ”åtgärder” som ska
utvärderas i samband med planerna. I vår transportprognos ingår å andra sidan
styrmedel som inte har kvantifierats i EET-strategin. Det gäller dels handel
med utsläppsrätter med flyg, dels som sagt ökad trafikering på järnväg
motsvarande investeringstakten i gällande planer.
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Tabell 3
Redovisning av styrmedel riktade mot CO2 från transportsektorn som är med i prognoserna i
åtgärdsplaneringen och den väntade effekt på CO2 enligt EET-strategin.
Styrmedelsförslag i EET
(transporter)

Konsekvensbeskrivning: Minskade CO2utsläpp i EET

Ingår i
ÅP-prognos

Samhällsbyggnad

Ej kvantifierat, potential 0,2 Mton

NEJ

Kapacitetsförstärkning järnväg

Ej kvantifierat, om ökad jvg-kap kan föra över trafik
så kan påverkan bli stor

NEJ

Statsbidrag kapillärt järnvägsnät

0,045 Mton per år

NEJ

Statlig satsning kollektivtrafik

0,040 Mton per år

NEJ

Belysning

0,4 Mton per år

NEJ

Bensin och dieselskatt

0,9+0,41=1,31 Mton

JA

CO2-baserad fordonsskatt

0,05 till 0,1 Mton

JA

CO2-baserat förmånsvärde

0,3 till 0,5 Mton

JA

Bindande CO2-krav nya bilar

0,5 Mton per år

JA

Hastighetsefterlevnad/kameror

0,008 ton per år

JA

Reseavdraget

Ej kvantifierat

NEJ

Konsumentinformation
nybilsköpare

Ej kvantifierat

NEJ

Km-skatt

0,46-0,53 Mton per år

JA

Miljöbilspremie tunga fordon

Ej kvantifierat

NEJ

Handel m utsläppsrätter flyg

Ej kvantifierat

JA

Handel m utsläppsrätter sjöfart

Ej kvantifierat

NEJ

Energieffektivisering för
arbetsmaskiner och på järnväg:

0,05-0,16 Mton per år

NEJ

Mer förnybara drivmedel inom
transportsektorn

~ 0,7 Mton per år

JA

Summa styrmedel som ingår i
ÅP-prognos

3,6 Mton

Transportsektorn bör i enlighet med EET-strategin klara en minskning med ca
4 miljoner ton jämfört med prognostiserade utsläpp. Enligt den
överslagsberäkning som gjorts kommer transportprognosen att ge en
minskning med ca 5 miljoner ton – se kapitel 5.4. Våra prognoser ligger alltså
väl i linje med EET-strategin.

5.3

Resultat

Persontransporternas utveckling
Persontransportarbetet ökar totalt sett med ca 15 procent till 2020.
Transportarbetet med bil fortsätter att öka i ungefär samma takt fram till år
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2020, som det har gjort historiskt. Därefter ökar det snabbare till följd av
energieffektiviseringen som gör att kostnaden för att köra bil minskar trots
ökade bränslepriser. Tåg fortsätter att öka kraftigt under hela
prognosperioden, i linje med hur det har utvecklats åtminstone under den
senaste tioårsperioden. Den minskning som har uppmätts för transportarbetet
med buss bromsas upp, transportarbetet med långväga buss ökar snabbare än
med regional buss.
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Figur 5 Persontransportarbetets utveckling, alla färdmedel (Miljarder personkilometer
per år)

2020
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Figur 6 Persontransportarbetets utveckling för enbart de kollektiva färdmedlen samt
gång och cykel (tåg exkl. övrig spårtrafik). Miljarder personkilometer per år.

2020
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I nedanstående tabeller redovisas persontransportprognosen mer i detalj.
Tabell 4
Persontransportprognos åtgärdsplanering 2008 42 (Miljoner
personkilometer per år)
Färdmedel
Långväga bil
Långväga tåg
Långväga buss
Inrikes flyg
Summa långväga
Regional bil
Regional tåg
Regional övrig spår
Regional buss
Gång och cykel
Summa regionalt

2006

2020

2040

2006-2020
i procent

2020-2040 i
procent

13793
5 918
1 755
3 076
24542
66336
3 919
4 741
7 926
3786
86708

14962
8 479
1 914
3 148
28503
74804
6 451
6 160
8 228
4188
99831

16 417
10 441
2 302
3 804
32964
92 554
8 796
6 549
10 003
4 249
122151

8%
43%
9%
2%
16%
13%
65%
30%
4%
11%
15%

10%
23%
20%
21%
16%
24%
36%
6%
22%
1%
22%

Tabell 5 Persontransportprognos åtgärdsplanering 2008 (Miljoner personkilometer per år)
Summa bil
Summa tåg
Summa buss
Totalt transportarbete

2006-2020 2020-2040
12%
21%
52%
29%
5%
21%
15%
21%

Ovan har transportarbetet redovisats, det vill säga antalet personkm. I
kalkylsammanhang är det också intressant hur trafikarbetet (antalet
fordonskm) utvecklas. Det gäller särskilt för vägkalkyler eftersom effekter
(för exempelvis utsläpp) beräknas av körda fordonskilometer. Enligt
prognosen väntas trafikarbetet med personbil öka nästan exakt som
transportarbetet. Ökningen blir 11 procent 2006-2020 och 21 procent 20202040 (att jämföra med 12 respektive 21 procent för transportarbetet).

42

Banverkets körningar. Data sammanställt från matrisresultat i Sampers (bil och GC) samt
resultat från linjeanalys efter Samkalkkörning (kollektivtrafik). OBS att siffran för regional
tåg år 2006 kommer att revideras (en aning).

64(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Godstransporternas utveckling
Godstransportprognosen utgår från en prognos över branschutvecklingen på
varuslagsnivå framtagen av Jacob Wajsman, Banverket. Den har sedan
använts för att ta fram två prognoser. För det första ett jämförelsealternativ
(JA) med begränsade investeringar (behövs för Vägverkets metod att göra
kalkyler). För det andra för en prognos med mer investeringar (behövs för
Banverkets metod) – den kallas nedan investeringsprognos. De båda
prognosscenarierna är framtagna på lite olika sätt. JA-prognosen med
Samgodsmodellen och Investeringsprognosen av Jacob Wajsman kombinerat
med bangodsmodellen. JA-prognosen innehåller beslutad
infrastrukturutbyggnad på väg med trafikstart senast 2010-01-01 och en
begränsad del av kapacitetsökningen på järnväg till 2020. Investeringsprognosen innehåller järnvägsinvesteringar till 2020 med en utbyggnadstakt
enligt gällande plan 43 . Investeringsprognosen finns enbart beskriven för
järnväg. Delprojektet gör bedömningen att man med samma infrastruktur
skulle få resultat som stämmer tillräckligt bra överens på totalnivån för att vi
ska kunna säga att vi utgår från en gemensam prognos.
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Figur 7 Godstransportarbetets utveckling. Miljarder tonkilometer per år.

43

Eftersom modellen inte bedömts ge realistisk överflyttning mellan trafikslag har dock en
lägre investeringstakt lagts in i själva körningen.
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I arbetet har vi stött på en hel del modelltekniska problem. Det finns som sagt
två olika sätt att ta fram en godsprognos – med Samgods eller med Wajsmans
modell kombinerad med Bangods. Båda sätten har brister. En nackdel med
Samgods är att den gett orealistiskt stora överflyttningar mellan
transportslagen när vi har lagt in våra antaganden om kostnadsökningar på
lastbil och kapacitetsökningar på järnväg. Dessutom ger den en fördelning
mellan olika järnvägssträckor som ibland stämmer dåligt med faktiska flöden.
En nackdel med Wajsmans modell är att modellen och indatat som har
använts inte är offentligt och därmed inte möjligt att granska. Det är
exempelvis oklart hur kapacitetsrestriktioner (och därmed överflyttning
mellan transportslag) hanteras. I det arbete som nu gjorts har dessutom endast
järnvägstrafiken tagits fram varför vi inte vet vad prognosen skulle säga om
lastbil och sjöfart. Eftersom denna modell verkar ge realistiska flöden på
enskilda järnvägssträckor använder vi den ändå för Banverkets kalkyler,
medan Samgods används för Vägverkets kalkyler.
Lösningen är inte tillfredsställande, men vi ser ingen annan lösning med tanke
på tidsplanen. Bedömningen är som sagt att resultaten stämmer tillräckligt bra
överens på totalnivån för att vi ska kunna säga att vi utgår från en gemensam
prognos. De resultat som beskrivs nedan kommer från JA-prognosen (det vill
säga Samgods) – observera alltså att de är osäkra och att vi anser att en
utveckling av en bättre godsmodell är angelägen.
Tabell 6
Godstransportprognos. Jämförelsealternativ med begränsade investeringar
(miljarder tonkilometer per år)
Färdmedel

2006

2020

2040

2006-2020
i procent

2020-2040 i
procent

Lastbil (JA)

44,3

51,6

64,3

17 %

25 %

Järnväg (JA)

22,1

25,6

31,7

16 %

23 %

Järnväg (Investering)

22,1

27,4

33,7

24 %

23 %

Sjöfart (JA)
Totalt transportarbete

45,9

51,5

60,7

12 %

18 %

112,3

128,8

156,7

15 %

22 %

Observera att det är skillnad på utvecklingen om man studerar transportarbete
(tonkm) enligt ovan eller trafikarbete (fordonskm). För vägkalkyler är det
trafikarbete som är mest intressant eftersom effekter beräknas av körda
kilometer per lastbil. För bankalkyler är det däremot godstransportarbetet som
är mest intressant eftersom effekter beräknas utifrån körda ton gods per
kilometer. I bilaga 7 beskrivs skillnaden mellan tonkm och fordonskm
närmare och hur omräkning mellan dem går till.
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Av Tabell 7 framgår att trafikarbetet med lastbil väntas öka snabbare än
transportarbetet (+30 % i stället för +17%) 44 .
Tabell 7
Relativ förändring av trafikarbetet med lastbil. Jämförelsealternativ med begränsade
investeringar
Förändring, 2006-2020 (fkm)

Förändring, 2020-2040 (fkm)

Trafikslag

Per år

Totalt

Per år

Totalt

Långväga lastbil

1,7 %

27 %

1,7 %

40 %

Kortväga lastbil

2,6 %

44 %

2,6 %

68 %

Lastbil totalt

1,9 %

30 %

1,9 %

45 %

Trafikarbetet med lastbil hamnar i den slutliga prognosen på en ökning med
30 procent. Skillnaden i ökningstakt för långväga respektive kortväga
lastbilstransporter hänger samman med att trafikslagen har olika
förutsättningar. Den långväga lastbilstrafiken konkurrerar med järnväg och
sjöfart. Höjda kostnader för lastbilstrafiken och utbyggd järnvägsinfrastruktur
leder till att lastbilstrafikens ökning dämpas. Den kortväga lastbilstrafiken har
mer karaktären av distributionstrafik och kan inte på samma sätt ersättas med
andra trafikslag. Den kompletterar dessutom de långväga transporterna för
samtliga trafikslag så att ökad långväga järnvägstrafik även kan leda till ökad
kortväga lastbilstrafik. Den långväga lastbilstrafikens utveckling har
beräknats med Samgodsmodellen. För den kortväga lastbilstrafiken saknas
prognosmodeller och vi har gjort ett antagande att den ökar i takt med BNP.
Antagandet bygger på att lastbilstrafiken över en lång period har ökat t.o.m.
snabbare än BNP.
Utveckling av totalt transportarbete
När utvecklingen av person- och godstransporter studeras samlat syns att båda
väntas öka i ungefär samma takt som tidigare. Persontransportarbetet väntas
dock växa snabbare än under de senaste åren. Godstransportarbetet väntas
växa i ungefär samma takt som de allra senaste åren, men långsammare än i
början av 2000-talet.

44

Det stämmer också med den historiska utveckling som framgår av Vägverkets statistik.
Enligt denna har ökningstakten för lastbilstransporterna uttryckt i fordonskilometer varit
betydligt högre än om de uttrycks i tonkilometer. Data bygger på en trafikarbetsmodell där
även körsträckedatabasen används. Källor för statistikunderlaget är VTI, SCB, SIKA och
Vägverkets trafikmätningar.
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Figur 8 Totala transportarbetets utveckling gods och person. 1970=Index 100

5.4

Koldioxidutsläpp

Prognosen
Koldioxidutsläppen från transportsektorn har ökat sedan 1990, men kommer
enligt prognosen att börja minska om de styrmedel som föreslås enligt EET
skulle sättas in med omedelbar verkan. Det är personbilarna som står för den
största delen av utsläppen idag, men personbilarnas utsläpp beräknas minska
framöver. Den effektivisering som har antagits för lastbilar äts upp av det
ökade trafikarbetet. Mot slutet av perioden har personbilarnas andel av
utsläppen minskat betydligt.

68(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Tabell 8
Koldioxidutsläpp (Miljoner ton per år, fossil CO2) 45
Trafikslag

1990

2006

2020

2040

1990-2006

1990-2020

1990-2040

Personbil

12,4

12,3

8,1

5,6

-1%

-35%

-55%

Lätt lastbil

1,1

1,8

1,9

2,4

67%

72%

120%

Buss och lastbil utan släp

1,2

1,4

1,3

1,7

14%

12%

40%

Lastbilar med släp

2,4

3,2

3,7

4,9

35%

53%

105%

Totalt vägtrafik

17,1

18,7

15,0

14,6

10%

-12%

-14%

Inrikes tåg

0,02

0,02

Övrig spårtrafik

0

0

Inrikes flyg

0,46

0,64

Buss

0,19

0,28

Totalt kollektivtrafik

0,66

0,94

Inrikes sjöfart
Totalt

Vägsektorns koldioxidutsläpp står alltså för den helt dominerande delen av
utsläppen från trafiken i Sverige. Utsläppen från övriga trafikslag påverkas
också i ganska liten grad av de EET styrmedel vi har med i
prognosförutsättningarna.
CO2-utsläppen jämfört med målen i EET
I EET-strategin, som till stor del baseras på Energimyndighetens och
Naturvårdsverkets underlag till regeringens översyn vid Kontrollstation 2008,
föreslås styrmedel som bedöms minska Sveriges koldioxidutsläpp till en nivå
år 2020 som är 25 till 30 procent lägre än 1990. 1990 låg de totala utsläppen i
Sverige på drygt 72 Mton. En minskning med 25 procent innebär att utsläppen
för Sverige ska ner till ca 54 Mton år 2020. I myndigheternas underlag ingick
en utsläppsprognos till år 2020 utan nya styrmedel. Där uppgår utsläppen till
71 Mton år 2020. För att målet om 25 procent ska nås, måste utsläppen år
2020 ned med ca 17 Mton jämfört med Energimyndighetens prognos.

45

Sjöfart saknas f.n., liksom kollektivtrafik 2040 (och 1990). Eftersom vägsektorn dominerar
utsläppen, blir den totala minskningen av utsläppen sannolikt bara något mindre än de 12
procenten till 2020.
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Den största delen av minskningen, 6-10 Mton, föreslår myndigheterna ska
uppnås genom att begränsa utsläppstaket i handel med utsläppsrätter.
Transportsektorn bör klara en minskning med ca 4 Mton jämfört med
prognostiserade utsläpp och 1-2 Mton bedöms kunna minskas i industrin, från
energianvändning i areella näringar och från fluorerade gaser. Resterande
minskning ska klaras med s.k. projektkrediter i andra länder. Vi har ännu inte
hunnit räkna fram något referensscenario till vår transportprognos i
åtgärdsplaneringen. Därför använder vi oss av myndigheternas
kontrollstationsprognos när vi ska stämma av måluppfyllelsen i vår prognos.
Vi måste dock först skala om den till den nivå vi mäter våra CO2-utsläpp
med, nämligen modellberäknad nivå som kommer från ARTEMIS.
Kontrollstationens statistik över utsläpp från transportsektorn baseras på
bränsleförsäljning.
Tabell 9
Kontrollstation 2008. Prognoser och mål för CO2
Sektor

1990

K2008-prognos

Mål:

Beting: minskning

Målnivå 2020

Mton

2020

Minskning %

jämfört m. K2008-

Mton

Mton

jämfört med

prognos Mton

70,7

-25 %

1990
Totalt

72,2

Handel m utsläpp,

17

54,1

6-10

industrisektorn
Inrikes transporter

18,4

21,7

-4 %

4

Övriga sektorer

1-2

Projektkrediter i andra

1-7

17,7

länder
Inrikes transporter väg

17,1

20,1

4-6

K2008-Artemisnivå

De EET styrmedel vi tagit hänsyn till i åtgärdsplaneringen är främst riktade
mot vägsektorns utsläpp. Vägsektorns utsläpp i referensprognosen uppgår till
20,1 Mton år 2020. I åtgärdsplaneringens transportprognos för vägsektorn
uppgår CO2-utsläppen år 2020 till 15,0 Mton. Det innebär en minskning
jämfört med referensprognosen med drygt 5 Mton vilket ligger väl i linje
med målen i EET-strategin på ca 4 Mton.

14,1-16,1
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Jämfört med 1990 minskar koldioxidutsläppen inom transportsektorn (den del
som ingår i prognosmodellerna) med 12 procent 46 . Även uttryckt från 1990
hamnar vi i och med detta i linje med trategins mål för 2020. Efter 2020 sker
dock i stort sett ingen ytterligare minskning av utsläppen enligt den
schablonartade prognos som har tagits fram till 2040.
Minskningen på drygt 5 Mton i vägsektorn enligt transportprognosen ligger
lite högre än den förväntade minskningen på totalt 3,6 Mton som var
kvantifierad utsläppsminskning med motsvarande styrmedel i EET-strategin.
Vi når alltså något längre enligt den här prognosen än vad som har beräknats i
konsekvensbeskrivningen av EET. Intressant är också att vi enligt den här
prognosen når målsättningen för CO2-minskning till 2020 utan att använda
delar av de styrmedel som föreslås i strategin. För att få fortsatta tillräckliga
minskningar till 2040 behövs ytterligare styrmedel. Det är dock inte av så stor
betydelse i detta sammanhang eftersom 2040-resultaten, som vi nämnt ovan,
inte har så stor inverkan på kalkylresultaten.
Notera att detta är de utsläppsminskningar som basprognosen beräknas
medföra. Det slutliga utfallet av utsläpp beror till en del också på vilka
infrastrukturobjekt som slutligen kommer med i planerna och byggs.

5.5

Referensscenario

Förutsättningar
Arbetsgruppen har antagit förutsättningar för ett referensscenario som kan
visa betydelsen av de EET förutsättningar som lades till grund för
basprognosen. Annorlunda uttryckt visar basprognosen en trolig utveckling av
en mer ambitiös klimatpolitik än i dag och referensscenariot en trolig
utveckling om inga nya politiska beslut fattas.
Av detta skäl varierar vi priset för att köra bil (genom antaganden om
bränslepris och styrmedel som påverkar fordonsutveckling) och för att åka

46

Observera att sjöfart och kollektivtrafik inte ingår i denna siffra – de har dock liten
inverkan på förändringen av de totala utsläppen.
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kollektivt (genom kollektivtrafiktaxan) 47 . Det finns samtidigt en mängd andra
faktorer som det egentligen vore intressant att variera (såsom trafikutbud,
inkomstutveckling eller bilinnehav) 48 . Om många faktorer varieras samtidigt
blir det dock svårt att bedöma betydelsen av varje faktor. Därför väljer vi att
enbart variera de skatter, priser och styrmedel som är en del av en ambitiösare
klimatpolitik.
Motivet till realt oförändrat bränslepris är helt enkelt att de flesta långsiktiga
prognoser för oljeprisets utveckling talar för ungefär oförändrade priser, det
politiker i första hand kan påverka är skatterna och därför hålls de
oförändrade i detta scenario. Samma motiv ligger bakom att vi inte har med
de EET åtgärder som syftar till att påverka den genomsnittliga bensin- och
dieselförbrukningen.
Motivet till att låta taxorna i kollektivtrafiken vara realt oförändrade är främst
att det är så referensprognosen gjorts i tidigare planeringsomgångar. Det
stämmer visserligen inte med den trendmässiga ökning vi under lång tid har
sett 49 , men å andra sidan konkurrerar särskilt den långväga kollektivtrafiken
prismässigt med biltrafiken (den regionala kollektivtrafikens priser styrs i hög
grad även av trafikhuvudmännens vilja/möjlighet att subventionera trafiken).
Att vårt antagande om oförändrade bränslepriser kommer att leda till något
lägre körkostnad för personbilar (tack vare minskad genomsnittlig
bränsleförbrukning) kan därför tala för att inte samtidigt anta höjda
kollektivtrafiktaxor.
Resultat
Referensscenariot har inte hunnit göras färdigt i tid så att resultaten kunnat tas
med i denna lägesrapport. Av detta skäl går det inte heller att göra någon
jämförelse med basprognosen.

47

I basprognosen följde kolltaxan utvecklingen av körkostnad bil. Eftersom körkostnaden
råkade bli nästan oförändrad till 2020 innebär det att kolltaxan blir i stort sett densamma i
både basprognos och referensscenario.
48
Sådana faktorer kan hanteras genom objektsspecifika känslighetsanalyser.
49
Under perioden 1985-2004 ökade taxorna i den regionala kollektivtrafiken med i
genomsnitt 1,7 procent per år. Även i den långväga kollektivtrafiken har priserna (för
åtminstone SJ:s trafik) ökat i minst samma takt de senaste 15 åren.
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6

Kalkylförutsättningar

Med utgångspunkt från basprognoserna görs objektspecifika prognoser för
situationen med och utan respektive objekt. Utifrån skillnaden mellan dessa så
kallade jämförelse- och utredningsalternativ kvantifieras och värderas sedan
effekterna av varje objekt i en samhällsekonomisk kalkyl. Den totala effekten,
på t.ex. koldioxidutsläppen, kommer att skilja sig från basprognosens
beräkningar. Hur mycket denna differens blir beror till en del av vilka objekt
som i slutändan kommer att väljas. I detta kapitel redogör vi kort för vilka
principer och värderingar som styr kalkylerna.

6.1

Övergripande kalkylprinciper och värderingar

ASEK
I allt väsentligt anser arbetsgruppen att åtgärdsplaneringen bör utgå från de så
kallade ASEK rekommendationerna som nyligen reviderats (ASEK 4) 50 .
Några viktiga förändringar jämfört med den senaste planeringsomgången är
att
•

Successiv kalkylering används för investeringskostnad

•

Kalkylperiod blir max 40 år och därefter används restvärde

•

Skattefaktor 1 sänks och skattefaktor 2 slopas

•

Tjänstetidsvärde höjs (till 275 kr alla färdmedel)

•

Värdering av restidsosäkerhet införs

•

Olycksvärdering höjs (till 22,3 mkr per dödad)

•

Bullervärdering höjs (med 87 %)

Hur de två första punkterna bör hanteras i praktiken kommenteras nedan.
Övriga punkter samt andra förändringar beskrivs i SIKA PM 2008:3,
Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK
50

SIKA anser dock att åtgärdsplaneringen i sin helhet bör utgå från ASEK 4.
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4 (se www.sika-institute.se). Observera att ett avsteg från ASEK är hur
restidsosäkerhet bör värderas, vilket beskrevs i kapitel 4.3.
Koldioxidvärdering
Den i EET scenariot beslutade höjningen av bränsleskatten har som primärt
syfte att minska utsläppen av koldioxid. Arbetsgruppen anser därför att en
ökad koldioxidskatt borde implicera en höjd koldioxidvärdering. Av olika
skäl 51 har vi dock valt att behålla värderingen ASEK:s värdering på 1,50
kr/kg koldioxid. Detta medför överinternalisering i kalkylsteget.
För vissa kalkyler innebär detta att när man vidtar åtgärder specifikt i syfte att
minska koldioxidutsläppen (genom minskat transportarbete på väg) kan det
uppstå ett negativt bidrag till kalkylen. Det negativa bidraget uppstår just på
grund av det faktum att åtgärden ger önskad effekt – dvs. vägtrafiken minskar
och därmed statens intäkter från drivmedelsskatter. Med överinternalisering är
den posten större än det positiva bidraget från de minskade externa effekterna
(utsläpp, trafikolyckor etc.). I normalfallet uppvägs denna förlust av ett ökat
konsumentöverskott, men inte alltid.
Med utgångspunkt från motivet att den höjda skatten är ett viktigt medel för
att minska koldioxidutsläppen kan därför kalkylförutsättningarna uppfattas
som inkonsistenta och motsägelsefulla. Arbetsgruppen anser att detta, i de fall
där de ingående posterna i kalkylen uppmärksammas, riskerar ge felaktiga
signaler till beslutsfattarna och att det kan skapa trovärdighetsproblem för de
samhällsekonomiska kalkylerna.
Samtidigt kan konstateras att om man skulle räkna med full internalisering i
kalkylerna genom en höjd koldioxidvärdering bedöms de flesta kalkyler
påverkas marginellt jämfört med vad nuvarande kalkylförutsättningar ger 52 .
Arbetsgruppen har diskuterat olika sätt att minska problemet med
överinternalisering, bl.a. genom att ändra skattesatsen i kalkylsteget. Detta
innebär dock vissa praktiska svårigheter och det finns också ett problem att
motivera detta teoretiskt.

51

Exempelvis en allmän ambition att undvika avsteg från ASEK, att värderingen utgår från
ett politiskt satt mål och att en ändrad värdering ger merarbete.
52
De specifika beräkningsexempel som gav upphov till denna diskussion och som uppvisade
kraftiga underskott p.g.a. överinternaliseringen genomfördes med en kalkylmetodik som nu
har reviderats på ett sådant sätt att detta problem inte uppstår.
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För att belysa hur överinternaliseringen påverkar kalkylresultaten anser
arbetsgruppen att en analys bör genomföras där man antar en internaliserande
koldioxidvärdering. Analysen bör göras både för ett antal typfall för att belysa
den generella inverkan av överinternaliseringen samt för de specifika kalkyler
där man ser att överinternaliseringen spelar en substantiell roll.
Analysresultatet kan lämpligen redovisas dels i en övergripande beskrivning
av den metodik som används i åtgärdsplaneringen och dels i relevanta fall i
anslutning till objektspecifika effektbeskrivningar. I dessa effektbeskrivningar
är det också viktigt att på ett pedagogiskt sätt försöka förklara varför enskilda
kalkylposter kan se kontraintuitiva ut trots att den samlade
nettonuvärdekvoten kan vara rimlig.
Högre bränsleskatt och bränslepriser har använts, än vad som antogs vid
införandet av EET strategin, i trafikprognoser och kalkyler.
I EET strategin ingår bland annat antagande om att en politik införs, som
motsvarar att bränsleskatterna höjs med 75 öre per liter exkl. moms, att denna
höjning sedan räknas upp årligen med den totala BNP utvecklingen, att
dieselbeskattningen görs jämförbar med bensinbeskattningen och att den
särskilda ”straff”-faktorn för diesel tas bort ur fordonsskatten. Införandet av
dessa åtgärder i trafikprognos och kalkylvärden genomförs genom att de 75
örena per liter läggs på från år 2008. Därefter räknas skatten på bränslet upp
årligen till 2020 med förväntad BNP utveckling. Jämförbarheten mellan
bensinbeskattning och dieselbeskattning antas införas 2010 samtidigt som
”straff”-faktorn för diesel tas bort.
Dessa förändringar har inte helt införts på det sätt, som antogs vid införandet
av EET strategin, i trafikprognoser och kalkyler. Det har resulterat i högre
bränslekatt och bränslepriser, än vad som avsetts. Preliminära överslag visar
att i reala priser uttryckta i 2006 års prisnivå, finns följande skillnader för
2020: bensinskatten + 1,03 kronor/litern, bensinpriset +1,21 kronor/litern och
dieselpriset +0,32 kronor/litern.
Dessa förhöjda värden påverkar prognoser, trafikalstringstal och kalkyler på
fyra sätt. 1. Via bilinnehavsmodellen. 2. Via bilparksmodellen. 3. Via de
bränslekostnader uttryckta som kronor per kilometer som används i
prognosmodellen för 2020, för att ge skillnad gentemot basåret 2006. 4. Via
de kalkylvärden uttryckta för 2020 som används i kalkylmodellen för
bensinkostnad, dieselkostnad, bensinskatt och dieselskatt.
Sammantaget, generellt och allt annat lika bör detta innebära att nyttan av
vägobjekt minskat och att nyttan av järnvägsobjekt ökat gentemot om EET
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strategin införts enligt vad som tidigare antagits. Storleksordningen på de
sammanlagda effekterna är inte helt klar.
Delprojektets förslag är att nuvarande kalkylparametrar behålls tills vidare
och att trafikprognosen av tidsskäl inte görs om. För att belysa hur antaganden
om bränslepriser och bränsleskatter påverkar, genom prognos och kalkyl
kedjan, kommer känslighetsanalyser att genomföras såväl vad gäller EET
strategin gentemot ett referensscenario utan EET strategin, som de förhöjda
EET värdena i hela kedjan, vad avser bränsleskatter och bränslepriser
gentemot ett scenario med ursprungligen förväntade EET värden.

6.2

Investeringskostnad

Objektens investeringskostnad bör så långt som möjligt beräknas genom
successiv kalkylering. Trafikverken anser att det ska finnas tre
ambitionsnivåer för anläggningskostnadskalkyler. En fullständig
osäkerhetsanalys görs för objekt med en kostnad på över 500 miljoner kronor
(under planperioden). För objekt på 100–500 miljoner kronor görs också
successiv kalkyl, men med förenklade analyser på kortare tid och med mindre
analysgrupper. För objekt under 100 miljoner kronor räcker det med enklare
osäkerhetsanalyser och riskbedömning. I den samhällsekonomiska kalkylen
bör åtgärdskostnaden baseras på 50 procents konfidensnivå. I samlad
effektbedömning bör dock även en kostnad med högre konfidensnivå anges –
se Bilaga 2 – Samlad effektbedömning.

6.3

Livslängd

Enligt ASEK 4 ska kalkylperioden sättas till beräknad ekonomisk livslängd,
men max upp till 40 år. Vid längre livslängd än 40 år läggs ett restvärde till
efter kalkylperiodens sista år. Den ekonomiska livslängden för nya vägar och
spår ska vara 60 år utom för väg i tätort och förbifarter som ska ha 40 år – när
inte bättre information föreligger. Argumentet för en förbifart är att vägen
visserligen normalt finns kvar efter 40 år, men dess funktion blir en annan.
T.ex. kan en förbifart ersättas med en ny förbifart på längre avstånd från
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tätorten och då finns ofta den gamla vägen kvar, men med en huvudsakligen
lokal trafik 53 .
För järnvägar längs de stora stråken gäller å andra sidan att de ofta har en
funktionell livslängd på mer än 100 år. Där kan det vara motiverat med en
livslängd längre än 60 år. Trafikverken anser sammantaget att förbifarters
ekonomiska livslängd bör bedömas från fall till fall, men tydligt motiveras.

6.4

Beräkning av restvärde

Eftersom kalkylperioden ofta är kortare än objektens ekonomiska livslängd
behöver ett restvärde användas. Hur ett restvärde bör beräknas framgår av
Vägverkets skrift, Gemensamma förutsättningar, Kap 6 Samhällsekonomisk
kalkyl (s. 12), men återges här i korthet eftersom det sällan har gjorts tidigare.
Restvärdet ska beräknas enligt följande formel:
Restvärde =

ÅterståendeLivstid
* Investeringskostnad
TotalLivstid

Restvärdet kan antingen läggas som en nytta efter kalkylperiodens sista år
eller så ska investeringskostnaden minskas med nuvärdet av restvärdet. ASEK
4 rekommenderar den sistnämnda lösningen. Det är inte självklart vilken
metod som bör användas, men vi anser att ASEK:s metod tills vidare bör
användas.
I Vägverkets skrift ovan finns räkneexempel i både Word och Excel.

53

I våra storstäder råder ofta speciella förhållanden som gör det motiverat med en 60-årig
livslängd för vägar där. Orsaken är att trafiken ökar även på lång sikt och att vägarna snarast
får en viktigare funktion i regionen med tiden. För förbifarter utanför små orter på landsbygd
gäller å andra sidan oftast att tätorten inte ens på lång sikt växer så mycket att förbifartens
funktion förändras. Därför är det i första hand för förbifarter utanför växande, medelstora,
tätorter som en 40-årig livslängd kan vara motiverad.
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7

Objekt som ska analyseras

I detta kapitel listas de stora objekt som vi planerar att genomföra
samhällsekonomiska kalkyler Med hjälp av Sampers/Samkalk. Utöver dessa
finns det cirka 500 mindre kalkyler där huvudsakligen EVA verktyget
kommer att användas. Observera att listan är preliminär – det är inte säkert att
alla objekt verkligen hinner analyseras och samtidigt kan ytterligare objekt
tillkomma.

7.1

Vägobjekt

Objekt i norra Sverige
Umeåprojektet etapp 1 och etapp 2
Skellefteå
E4 Kallax Söderleden + Grandenleden
Sundsvallsprojektet
Förbifart Örnsköldsvik
Förbifart Härnösand (Kittjärn - Överdal)
Objekt i västra Sverige
Åbromotet-Kungstensmotet-Vädermotet
Klareberg-Mellby, inkl omledning E6-E45
Viared - Kråkered
Marieholm - Agnesberg (=Agnesberg – Slakthuset)
Marieholmsförbindelse/tunnel och med Partihallsförbindelsen
Godsprioriterad Hisingsled, Vädermotet-Klarebergsmotet, Halvorsänglänk till 155
Kollprioritering 155: Burmotet-Syrhålamotet, Syrhålamotet-Vädermotet, Trafikplats Sörred,
Varholmen-Gossbydal
Tvärled E20-40: Landvettervägen Tvärled E20-40, Slambymotet
K2020 Ökad framkoml. busstrafik
Eriksbergsmotet - Ringömotet
Objekt i östra Sverige
Hjulsta - Kista
Danderyd - Arninge
Skurubron
Nockeby - Tappström
Förbifart Norrköping
Norra länken
Tomteboda - Haga södra
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Norrtull - Kista
Frescati - Bergshamra
Förbi Stockholm
Södertörnsleden
Bro Södertälje
Södertälje - Hallunda
Förbifart Tullinge
Genomfart Tullinge
Östlig förbindelse
Objekt grupp i södra Sverige
Hurva - Kristianstad

7.2

Spårobjekt

Objekt som bör analyseras med SAMPERS/SAMKALK
Götalandsbanan och Västlänken
•

Stockholm – Jönköping – Göteborg, nytt dubbelspår

•

Västlänken i Göteborg

Kommentar: NNK måste beräknas för Ostlänken, Göteborg – Borås,
Mittlänken och Västlänken. Ytterligare särredovisning av NNK kan vara
önskvärd, särskilt beträffande etappen Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd.
Ostkustbanan
•

Stockholm – Gävle, ökad kapacitet

•

Gävle – Sundsvall, partiella dubbelspår

Norrbotniabanan
•

Norrbotniabanan (Umeå – Luleå), nytt enkelspår

Botniabanan och uppgraderingen av Ådalsbanan pågår och ingår därmed i
jämförelsealternativet.
Skåne
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•

Malmö – Staffanstorp – Dalby, nytt enkelspår

Objekt som bedöms kunna analyseras med Bansek
Västra stambanan
•

Göteborg – Alingsås, ökad kapacitet

Södra stambanan
•

Malmö (Arlöv) – Lund (Flackarp), utbyggnad till fyra spår

•

Hässleholm – Nässjö, snabbtågsanpassning > 200 km/h

Västkustbanan
•

Ängelholm – Maria (Helsingborg), utbyggnad till dubbelspår

•

Maria – Helsingborg (Tågaborgstunneln), utbyggnad till dubbelspår

•

Varberg – Hamra, utbyggnad till dubbelspår

Övrigt
•

Tomteboda – Kallhäll, utbyggnad till fyra spår

•

Stockholm C, framtida utformning

•

Södertälje hamn – Södertälje C

•

Södertälje – Eskilstuna – Kvicksund, utbyggnad till dubbelspår

•

Nynäsbanan, kapacitetsförstärkningar (etapp 2 – 3)

•

Falun – Borlänge, utbyggnad till dubbelspår

•

Sundsvall, genomfart genom staden

•

Sundsvall – Härnösand, linjeomläggning

•

Olskroken, ökad kapacitet

•

Vålbergsrakan, nytt enkelspår Karlstad – Vålberg
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Objekt med tydlig godsprofil
• Hallsberg – Degerön, utbyggnad till dubbelspår
•

Väster om Vänern

•

Godståg genom Bergslagen

•

Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, dubbelspår

•

Västra stambanan och Södra stambanan, fler förbigångsmöjligheter

•

Norrköping/Händelö, anslutning till hamn och kombiterminal

Objekt i spårvägar och tunnelbanor
Cederskiölds utredning innehåller många stora investeringsobjekt i spårvägar
och tunnelbanor. Behov av åtgärder finns även i Göteborgs spårvägsnät. I
dessa fall är det andra aktörer (SL och GL) som ansvarar för att ta fram ett
likvärdigt beslutsunderlag.

7.3

Planerade känslighetsanalyser

Betydelsen av olika osäkerheter är viktiga att studera genom
känslighetsanalyser. Syftet är både att studera hur rangordningen mellan olika
objekt påverkas av olika förutsättningar och att studera hur robust enskilda
objekts nytta är. Det finns ett antal olika typer av osäkerhet som kan behöva
belysas, exempelvis:
•

Modellosäkerheter (hanteras exempelvis yrkestrafik rättvisande)

•

Osäkerhet i de samhällsekonomiska värderingarna (vad betyder
exempelvis en annan koldioxidvärdering)

•

Osäkerhet i objektets egenskaper (vad händer om exempelvis
trafikeringen blir annorlunda)

•

Osäkerhet i förutsättningar (vad händer om exempelvis bränslepriset ökar)
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Nedan är en översiktlig lista i utkastform över känslighetsanalyser som
arbetsgruppen anser är prioriterade. Sannolikt kommer dock inte alla att
hinnas med.

Objektsspecifika analyser – för att testa robusthet
• Högre pris på fjärrtåg (SJ-taxa): 2-3 spårobjekt, t.ex. del av
Götalandsbanan, del av Ostkustbanan
•

Olika trafikeringar (t.ex. Götalandsbanan och dess delar)

•

Olika hastighetsstandarder (t.ex. Götalandsbanan)

•

Trängselavgifter: 1 spårobjekt i Göteborg, ca 3 vägobjekt i Göteborg

•

Lokalisering och befolkning: T.ex. Förbifart Sthlm och 1-2 vägobjekt till
bland de dyraste

•

Beroende av andra objekt: ca 7-10 av de dyraste/mest kontroversiella vägoch spårobjekten

•

Hastighetsgräns: ev. 1-3 vägobjekt

•

Olika utformningsstandard (t ex Sundsvall), alternativt att uppgradera
befintlig sträcka

Generella analyser – för ökad förståelse
• Högt bränslepris (t.ex. dubbelt mot basprognos, dvs. 124$)
Lågt bränslepris (t.ex. återgång till historiskt pris)
Referensscenario (se kapitel 5.5)
Samtliga dessa görs för samma 3 spårobjekt och 7 vägobjekt, de väljs för
att vara representativa
•

Noggrannare hantering restid vid trängsel: mesosimulering för 2 st
breddningsåtgärder väg (ev. Norra länken eftersom simulering gjorts
förut)

•

Kostnadskänslighet vid ökad inkomst: 2-4 objekt där kostnadskänslighet
minskar i takt med BNP-ökning (inte i takt med halva BNP)
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•

Bilinnehav: 2-4 objekt med annat bilinnehav

Generella analyser – för att testa robusthet
• Hög koldioxidvärdering (3,50 kr per kg), för objekt >500 mkr
•

Ingen trafiktillväxt

•

Dubbel trafiktillväxt (för det ”aktuella” färdmedlet), vid kalkylens slutår

•

Högre investeringskostnad, prel. 85% konfidensnivån (anpassas till nivå
som används för anläggningskalkylerna)

•

Ändrad tillväxt yrkestrafik, godsnyttor räknas upp med +/- 30 procent

•

Arbetstidsvärde, anta att arbetsresor har tidsvärde motsvarande lönen.
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Bilaga 1 – Metod för nyttouppräkning
Beräkning för olika typer av järnvägsinvesteringar

För utvärdering av järnvägsinvesteringar finns två olika metoder för
resandeprognoser och effektberäkning. Dessa metoder brukar benämnas
”elasticitetsberäkningar” respektive ”projektprognoser”. Avgörande för vilken
metod som används är i vilken omfattning det aktuella projektet påverkar
trafikutbudet.
Projekt med liten inverkan på trafikutbudet (i första hand små tidsvinster,
ingen eller mycket små förändring av turtäthet) kallas ofta ”små projekt” och
utvärderas med hjälp av elasticitetsberäkningar av resandeefterfrågan.
Elasticitetsberäkningen görs utifrån Basprognosen med hjälp av Bansek eller
Excelmodellen.
Projekt som innebär större förändringar av trafikutbudet kallas analogt för
”stora projekt”. Dessa innebär så stora utbudsförändringar att det krävs en
projektprognos (det vill säga två prognosscenarier där effekten beräknas som
UA-JA) för utvärdering av effekterna. Beräkningarna görs med hjälp av
Sampers/Samkalk.
Trafiktillväxten kommer att beräknas på något olika sätt för dessa två
huvudgrupper av projekt. För de ”små projekten” används trafiktillväxttal
som är beräknade utifrån prognoser med trafik och infrastruktur enligt
Basprognosen men med olika omvärldsförutsättningar vid tre olika tidpunkter,
2006, 2020 och 2040. För de stora projekten beräknas aktuell trafiktillväxt för
varje enskild utvärdering. Dessa metoder beskrivs nedan.
Val av geografisk enhet vid järnvägsinvesteringar

Trafiktillväxten kan beräknas och redovisas med olika detaljeringsgrad. Den
minst detaljerade nivån är total trafiktillväxt för all tågtrafik före och efter
brytår (prognosår 2020) och den mest detaljerade nivån utgörs av olika
tillväxttal per linje och länk där en länk är sträckan mellan två noder (ca
7 000). Den senare nivån är inte möjlig att hantera rent praktiskt och
kalkyltekniskt. Det vi praktiken har att välja på är att beräkna trafiktillväxt per
linje (eller linjegrupper) eller per länk (eller grupper av länkar) för alla linjer
som trafikerar den aktuella sträckan. Nedan visas en principiell skiss över
linjer och länkar på en viss bansträcka.
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Noder

Linjer

Länkar

Figur: Linjer och länkar i järnvägsnätet

Antalet tåglinjer i Basprognosen är ca 140. Om dessa slås samman till
funktionella linjegrupper, såsom ”Kommersiell trafik Stockholm-Göteborg”
respektive ”Pendeltågstrafik i Stockholm” blir antalet grupper ca 20. Det
innebär att vi behöver beräkna ca 2 x 20 tillväxttal för dessa linjegrupper (före
och efter brytåret). Vid utvärdering av ett investeringsprojekt kan flera
linjegrupper komma att påverkas. En viktad genomsnittlig trafiktillväxt
baserad på trafiktillväxt och transportarbete för respektive linjegrupp kan
dock enkelt beräknas.
Antalet länkar i järnvägsnätet är mycket stort. Trafiktillväxt behövs dock inte
för alla länkar utan enbart för de länkar där investeringar ska utvärderas. En
investering kan vidare beröra ett stort antal länkar. Med andra ord är det
specifika trafiktillväxttal per investeringsprojekt som behövs. Utifrån en
objektslista skulle sådana tillväxttal kunna beräknas. Det är dock betydligt
mer komplicerat än ovan beskrivna beräkning av trafiktillväxt per linje eller
linjegrupp.
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Både samhällsekonomiska kalkyler, kalkylmodeller och resandeprognoser är
uppbyggda kring tåglinjer. Vi väljer därför att beräkna trafiktillväxt för olika
funktionella linjegrupper som trafikerar en viss relation (t.ex. StockholmGöteborg), trafikområde (t.ex. länstrafik i Kalmar, pendeltrafik i Göteborg)
eller bansträcka (t.ex. Ostkustbanan inkl. Botnia). Denna indelning finns
sedan tidigare och används regelmässigt vid utvärdering av trafik i ett
prognosscenario.
Det skulle även vara möjligt att beräkna tillväxt för varje enskild prognoslinje.
Vid utvärdering av en viss åtgärd beräknas ett viktat genomsnitts utifrån de
linjer som berörs av åtgärden. Nackdelar med det senare tillvägagångssättet,
jämfört med linjegrupper, är att vi vet att modellens fördelning av resande på
enskilda linjer är betydligt osäkrare än summan av resande på flera parallella
linjer. Dessutom ger en beräkning av tillväxt på linjegrupper (ca 20 stycken)
ett mer överskådligt resultat än tillväxt på olika linjer (ca 140 stycken).
Tillväxt för ”små” järnvägsprojekt

Tillväxttal för perioden före brytåret, dvs. från trafikstart till 2020, tas fram
genom att Basprognosen körs även med omvärld 2006. På så sätt erhålls
prognosresultat för beräkning av autonom trafiktillväxt.
Med hjälp av Samkalk linjetabell beräknas differentierade tillväxttal
uppdelade på linjegrupper. Exempel på linjegrupper är långväga kommersiell
trafik Stockholm-Göteborg och Pendeltågstrafik i Stockholm etc.
Beräkningen av tillväxttal för respektive linjegrupp görs genom följande:
⎛
Årlig trafiktillväxt före brytår linjegrupp ij = ⎜
⎜
⎝

i

i

j

j

∑ pkm2020 ∑

1 / 14
⎞
⎟
pkm2006
⎟
⎠

Vid utvärdering av projekt/objekt kan det hända att flera olika linjegrupper
påverkas. I sådana fall beräknas en viktad projektspecifik trafiktillväxt.
För att beräkna trafiktillväxt efter brytåret körs en modifierad basprognos med
omvärld 2040. Modifieringen består i att trafikutbudet, i form av turtäthet,
ökas med X % på samtliga tåglinjer. Med hjälp av Samkalk linjetabell
beräknas differentierade tillväxttal uppdelade på samma linjegrupper som för
tillväxt före brytår (se ovan)
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Årlig trafiktillväxt efter brytår linjegrupp ij =
⎛
⎜
⎜
⎝

i

i

j

j

∑ pkm2040 ∑

1 / 20
⎞
⎟
pkm2020
⎟
⎠

Tillväxt för ”stora” järnvägsprojekt

Som beskrivs ovan är ”stora projekt” sådana som kräver en projektprognos för
utvärdering. De stora projekt som kommer att utvärderas i åtgärdsplaneringen
2008 är exempelvis Norrbottniabanan och Götalandsbanan. Beräkning av
trafiktillväxt kan i dessa fall begränsas till perioden efter brytåret då dessa
projekt i de flesta fall har en så lång byggtid att trafikstart i stort sett
sammanfaller med brytåret. I de fall byggtiden är kortare än tio år kan
trafiktillväxten före brytåret approximeras med trafiktillväxten efter brytåret.
Trafiktillväxten för perioden efter brytåret kommer att beräknas separat för
varje projekt genom att projektprognosens UA körs med omvärld 2040 samt
ökad turtäthet med X % (samma som för Basprognosen enligt ovan).
Den trafiktillväxt som ska användas vid diskontering av effekter i respektive
projektprognos beräknas utifrån de direkt berörda tåglinjerna i respektive
prognos. Direkt berörda tåglinjer definieras enligt BV redovisningsmall för
Sampers/Samkalkresultat som de linjer som trafikerar studerad sträcka
och/eller får betydande utbudsförändringar mellan JA och UA.
Beräkningen av tillväxttal för direkt berörda linjer (från linje x till linje y) görs
genom följande:
Årlig trafiktillväxt efter brytår direkt berörda linjer =
⎛
⎜
⎜
⎝

x

x

y

y

∑ pkm2040 ∑

1 / 20
⎞
⎟
pkm2020
⎟
⎠

Denna tillväxt kommer att användas vid diskontering av samtliga effekter
beräknade med Samkalk liksom av övriga persontrafikeffekter (t.ex.
förseningar).
Tillväxt för godsjärnvägsprojekt

Då effekter av en åtgärd beräknas görs det i förhållande till godsprognosen
2020. Eftersom effekten avser enbart ett år och en samhällsekonomisk kalkyl
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avser 40 år så måste man ha en uppfattning om hur effekten av åtgärden ser ut
för alla andra år under kalkylperioden. Detta hanteras genom att tillämpa
tillväxttal. Nyttor och kostnader som beräknas för prognosåret läggs ut för
varje kalkylår med hjälp av tillväxttal.
Det eller de tillväxttal man är intresserad av är de som representerar den
autonoma tillväxten. Dvs., den tillväxt som uppstår över tiden pga. förändrade
omvärldsförutsättningar. Det betyder att man måste skaffa sig en uppfattning
om hur den autonoma tillväxten kan se ut över tiden. I princip kan det göras
genom att utgå ifrån två prognosscenarier som bygger på samma
förutsättningar i allt utom omvärldsförutsättningarna. Genom att beräkna den
procentuella förändringen av t ex bruttotonkm mellan de olika scenarierna kan
man få en uppfattning om hur stor tillväxten är pga. olika
omvärldsförutsättningar.
Tillväxttal kan tas fram enligt nedan:
•

Utgå ifrån 2006 års godsstatistik (matriser som tas fram av samgods) och
motsvarande matriser för 2020 som baseras på Jakob Wajsmans
uppräkningar.

•

Stoppa in både 2006 års matriser och 2020 års matriser i den STAN
riggning som ska användas för att ta fram länkflöden för 2020 prognosen.

•

Beräkna den procentuella förändringen av transportarbetet mellan 2006
och 2020 utifrån den mest lämpliga indelningen.

Vilken indelning som bör användas är ännu inte bestämd. Den prognos
banverket tar fram 2020 för gods utgörs inte av resultatet av STAN körningen
2020 utan bygger på de uppräkningstal som Jakob Wajsman tar fram för att
räkna upp matriserna 2006 till 2020 (järnvägsdelen). Efter uppräkning av
järnvägsvolymer 2006 med dessa uppräkningstal och bedömningar om
transportvägar mm tas en bangodsprognos fram 2020. Resultatet i
godsprognosen (bangods) redovisas sedan i form av trafikering och volym på
ett antal olika sträckor. Ifall tillväxttal ska tas fram för respektive sträcka
innebär det att en bangodsprognos måste tas fram för 2006. Banverket
bedömer att ett sådant arbete inte är möjligt att genomföra utifrån den tidplan
som gäller. Ett alternativt sätt skulle vara att utgå ifrån de länkflöden som
STAN genererar 2006 och 2020. Därefter görs en grov indelning av länkar
som motsvarar de sträckor som anges i bangodsprognosen. Förändrad volym
mellan 2006 och 2020 på de indelade länkarna utgör sedan underlag för
beräkning av tillväxttal. Om detta går är dock osäkert. Banverkets erfarenhet
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av STAN är att resultaten på länknivå stämmer dåligt med verkliga volymer
(däremot på totalnivå verkar STAN ge rimliga resultat). Ovanstående metod
förutsätter därför att felen i resultaten på länknivå kan antas ta ut varandra på
de länkar som representerar en sträcka i bangodsprognosen. Huruvida det blir
så kan bara bedömas efter att man sett resultat från STAN. I värsta fall måste
en grövre indelning göras t ex flera sträckor får samma tillväxttal eller alla
sträckor får samma tillväxttal. Detta kan man bara ta ställning till efter det att
man har resultat från STAN.
Tillväxt för ”små” vägprojekt

Vid beräkningar med Samkalk har man prognostiserade länkvolymer för
2020. Det vanliga för EVA-kalkyler, däremot, är att utgå från dagens trafik 54
(oftast uppmätt, ibland beräknad) och räkna ut trafiken för framtida år genom
trafikuppräkningstal. Principiellt skiljer sig trafikuppräkningstal från
nyttouppräkningstal. Bilden nedan visar trafikuppräkningen 2006-2020
streckprickad:
Länkvolym

2006

2010

2020

Om länkförbättringen påverkar trafikvolymen – som på bilden – så kommer
trafikuppräkningstalet skilja sig från nyttouppräkningstalet. Men EVAkalkyler ska ju strängt taget enbart avse objekt där åtgärden inte påverkar
länkvolymen – och vips så försvinner problemet.
54

I denna planeringsomgång trafikflöden år 2006.
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För perioden efter 2020 så används volymökningen under perioden 20202040 som nyttouppräkning, som antyds av bilden nedan. Detta vilar, precis
som förut, på antagandet att nyttorna växer som volymen på länken. 2040prognosen ska (så långt möjligt, förstås) avspegla förutsättningarna då. Om
det är möjligt att t ex lägga in ytterligare objekt (som man är rätt säker på
kommer) eller trafikeringsökningar (en mer eller mindre schablonmässigt
ökad turtäthet alltså) så är det rimligt att göra det.

Länkvolym

EVA-uppräkning

2006

2010

2020

2040
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Bilaga 2 – Samlad effektbedömning
Titel på Åtgärden
(Kartbild)

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

BESKRIVNING
Nuläge
Problem och önskemål
Förslag till åtgärd

EKONOMI OCH PLANERING

Anläggningskostnad inkl. riskbedömning och ev. finansiering
(anläggningskostnad i prisnivå 2006 (exkl. skattefaktor och produktionsstöd)

Komplexitet och möjlighet till etappindelning
Tidshorisont
Planeringsläge, fysisk och ekonomisk plan

SAMMANHANG
Andra förutsättningar av betydelse samt relation till andra åtgärder
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Alternativa åtgärder för att uppnå syftet
PRISSATTA EFFEKTER ENLIGT SAMKALK 55
Kalkylförutsättningar (specifika för Åtgärdsplaneringen där inte annat anges)
Diskonteringsår

2010

Byggtid, antal år (projektspecifik)
Byggstartår (kalkylmässigt)

2010

Trafikstartår (kalkylmässigt och projektspecifikt) = 2010+Byggtid
Kalkylperiod från trafikstart

40 år

Bedömningsperiod (2010 + byggtid + kalkylperiod)
Ekonomisk livslängd (projektspecifik), antal år
Prisnivå

2006

Prognosår och scenario

2020 EET

ASEK nivå

4

Nyckeltal
Nyckeltal

Huvud-

samhällsekonomisk

analys

effektivitet 56

Känslighetsanalys

Investerings

(Huvud-

Noll

Hög

-

analys)

trafiktillväxt

trafiktillväxt

(Inv.

kostnad

Inv. kostnad

(Inv. kostnad

(Inv. kostnad

kostnad 50

50 %

85 %

50 %)

50 %)

%)

Nettonuvärde
Nettonuvärdeskvot, NNK
Nyttokostnadskvot, NK

55

Alternativt enligt annat verktyg eller handräkning. När Samkalk har använts får det
resultatuttaget utgöra grund för tabellen.
56
Nettonuvärde=Nytta-Kostnader, NNK=Nettonuvärde/(Investeringskostnad-Restvärde),
NK=Nettonuvärde/Kostnader. Kostnader=(Investering- Restvärde), Drift, Underhåll,
Reinvestering och skattefaktor(er).

CO2
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Investeringskostnad minus
Restvärde (diskonterat inkl.
SF)

Nyckeltal Kostnadseffektivitet 57
Trafiksäkerhet (Mkr/DSS): ____ Trafiksäkerhet (Mkr/Räddat liv): _____ Restid
(kr/timme):____

Samhällsekonomisk effekt

Resenärer

Godskunder

Trafikföretag

Nuvärde,
miljoner kr

Effekt prognosår 2020
58

Restid

XXX

Persontimmar

Reskostnad

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Vägavgift/vägskatt

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Restidsosäkerhet, förseningar

XXX

Persontimmar

XXX Mkr

Komfort

XXX

Mkr/år

XXX Mkr
59

XXX Mkr

Transporttid

XXX

Tontimmar

Transportkostnad

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Vägavgift/vägskatt

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Restidsosäkerhet, förseningar

XXX

Tontimmar

XXX Mkr

Övriga effekter godskunder

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Biljettintäkter

XXX

Mkr exkl moms

XXX Mkr

XXX

Mkr exkl moms

XXX Mkr

Trafikeringskostnad

60

XXX Mkr

Budgeteffekter

Drivmedelsskatter, moms,
banavgifter

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Externa kostnader

Trafiksäkerhet

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Emissioner HC

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Emissioner NOx

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

57

Kostnadseffektiviteten beräknas som annuitetsberäknad investeringskostnad (ej
restvärdesjusterad investeringskostnad) dividerat med effekt för prognosår för åtgärden.
Nyckeltalen beräknas endast för huvudanalysen
58
Samtliga tidskomponenter; åktid, anslutningstid, bytestid, turintervall, förseningstid,
ärenden samt befintliga/kvarvarande respektive tillkommande/försvinnande trafik
59
Samtliga
60
Trafikeringskostnad består av fordonskostnader, omkostnader, overheadkostnader och
banavgifter (tågtrafik)
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Emissioner SO2

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Emissioner Partiklar

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Emissioner CO2

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

61

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Buller

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Plankorsningar väg/järnväg

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Barriär

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Annan

XXX

X/år

XXX Mkr

Drift och underhåll,väg

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Drift och underhåll,väg

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Reinvesteringar

XXX

Mkr/år

XXX Mkr

Slitage

Övrigt

Investeringskostnad 50 %
minus Restvärde, inkl. SF

-

-

XXX Mkr

Nettonuvärde

-

-

XXX Mkr

Som komplement till ovanstående kalkylsammanställning redovisas effekter på
trafiksäkerhet och emissioner i följande två tabeller. Dessa effekter erhålls direkt från
Samkalk.
Förändrade skadeföljder år 2020
Kategori

Fordon

Dödade/svårt

Lindigt

Egendoms-

skadade

skadade

skador

Personbil
Kvarvarande vägtrafik
Yrkestrafik
Personbil
Försvinnande vägtrafik
Yrkestrafik
Personbil
Totalt vägtrafik

Yrkestrafik
Totalt

Förändrade utsläppsmängder av luftföroreningar och koldioxid från Samkalk
kompletteras med beräkning av effekter för godstrafik på järnväg (utanför Samkalk).
61

Kollektivtrafik och godstrafik på järnväg
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Förändrade utsläppsvolymer av luftföroreningar (ton per år) och koldioxid (1000 ton per
år) UA-JA
Färdmedel
Tåg
Övrig spårtrafik
Flyg
Buss
Personbil
Yrkestrafik väg
Totalt all trafik

HC

NOx

SO2

Partiklar

CO2
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Fördelning av nyttor och kostnader för huvudanalys 50 %, diskonterade till år 2010:
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Investeringskostnaden i diagrammet avser restvärdesjusterad investeringskostnad.
EJ PRISSATTA EFFEKTER
Typ av effekt/mått

Kvantifierad effekt

Buller*

Om sådana

(om ej med i kalkyl)

uppgifter finns,
markeras annars
med -

Påverkan landsbygd
Påverkan tätort
Påverkan naturområden
Exploateringseffekter
Arbetsmarknadseffekter
Restidsosäkerhet/trängsel
(om ej med i kalkyl)
Ev. fler relevanta
effekter/mått…

Kvalitativ bedömning/uppskattad storleksordning
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*För effekter som har utretts separat hänvisas till referens i referenslistan.

Slutsatser om samhällsekonomisk lönsamhet:
Differens mellan åtgärdens kostnader (diskonterade inkl. skattefaktor(er)) och
summan av de prissatta effekterna (nuvärdet)= nettonuvärde:

Om en åtgärd med negativt nettonuvärde ändå ska anses samhällsekonomiskt lönsam
(eller olönsam trots ett positivt nettonuvärde) måste det sammanvägda Nuvärdet av
de ej prissatta effekterna minst motsvara detta belopp. Beakta risken för
”dubbelräkning”.
Upprättarens bedömning av om prissatta och ej prissatta effekter sammantaget tyder
på samhällsekonomisk lönsamhet (ja/nej/osäkert):
.

FÖRDELNINGSEFFEKTER

MÅLUPPFYLLELSEBEDÖMNING

Transportpolitiskt mål

Bedömning av åtgärdens bidrag till måluppfyllelse

Tillgänglighet
Transportkvalitet
Säkerhet
Miljö
Regional utveckling
Jämställdhet
Det övergripande målet*
* Bedömning av såväl samhällsekonomisk effektivitet som långsiktig hållbarhet.
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Målkonflikter

Hur väl uppfylls projektmålen?
(Upprättarens bedömning av om åtgärden får önskade effekter)

REFERENSER
•
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Bilaga 3 - Scenarioantaganden, prognosår 2020, Sampersversion 2.3
Scenarioantaganden, prognosår 2020, Sampersversion 2.3

Uppdaterad av : Helena Braun Thörn, Vägverket

Parametrar och värden vid efterfrågeberäkning med Sampers 2.3.
Förutom nedan anges vid körning sökvägar till databaser, nycklar i samsdb och matrisplatser i emme/2-db.

Scenarionivå

Nationellt
modellsteg

Parametrar

Pb

Flyg

Ansvarig
arbetsgrupp

BV/VV
2006

BV/VV
2020

BV/VV
2020 REF

BV/VV
2040 REF

Prognosår
Realinkomstutveckling
Årtal för kostnader
KPI
Gruppstorlek Nationella Privatresor, Personer/bil
Gruppstorlek Nationella Tjänsteresor, Personer/bil
Faktor ÅMD till VAMD, Priv
Faktor ÅMD till VAMD, Tj
Kostn Gotlandsfärja, kr/enkelresa

2006
1
2006
284,2
3
1,5
1
1
905,5

2020
1,30
2006
284,2
3
1,5
1
1
905,5

2020
1,3
2006
284,2
3
1,5
1
1
905,5

2040
1,93
2006
284,2
3
1,5
1
1
905,5

Styrgruppen
ÅP Stora objekt
ASEK
Omvärldsgruppen
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp

Bränslekostnad kr/km
Övr margkostn bil, kr/km
Andel leasing 0-5 år
Andel leasing 6-16 år
Andel leasing 17-21 år
Andel leasing 22-26 år
Andel leasing 27-64 år
Andel leasing över 65 år
Flygtaxa, Sthl dir rabatt pensionär, kr/biljett
Flygtaxa, Sthl dir rabatt ungdom, kr/biljett
Flygtaxa, Sthl dir rabatt student, kr/biljett
Flygtaxa, Sthl via rabatt pensionär, kr/biljett
Flygtaxa, Sthl via rabatt ungdom, kr/biljett
Flygtaxa, Sthl dir rabatt student, kr/biljett
Sk tt
d
i l ff kt

0,968
0,832
0
0,085
0,067
0,028
0,069
0,004
558
311
462
939
559
832

1,033
0,832
0
0,085
0,067
0,028
0,069
0,004
578
322
478
972
579
867

0,795
0,832
0
0,085
0,067
0,028
0,069
0,004
566
316
469
953
567
844

0,753
0,832
0
0,085
0,067
0,028
0,069
0,004
566
316
469
953
567
844

ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
O ä ld
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Regionalt
modellsteg

Skatteavdrag - marginaleffekt
Skatteavdrag - tidsvinst
Skatteavdrag - avstånd
Skatteavdrag - gräns
Faktor VAMD till ÅMD Arbete bil/f
Faktor VAMD till ÅMD Arbete bil/p
Faktor VAMD till ÅMD Arbete kollektivt
Faktor VAMD till ÅMD Arbete cykel
Faktor VAMD till ÅMD Arbete gång

0,4
30
2
7000
0,767
0,767
0,73
1
1

0,4
30
2
7000
0,767
0,767
0,73
1
1

0,4
30
2
7000
0,767
0,767
0,73
1
1

0,4
30
2
7000
0,767
0,767
0,73
1
1

Omvärldsgruppen
Omvärldsgruppen
Omvärldsgruppen
Omvärldsgruppen
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp

Faktor VAMD till ÅMD Tjänste bil/f

0,822

0,822

0,822

0,822

Sampers arbetsgrupp

Faktor VAMD till ÅMD Tjänste bil/p

0,822

0,822

0,822

0,822

Sampers arbetsgrupp

Faktor VAMD till ÅMD Tjänste kollektivt

0,73

0,73

0,73

0,73

Sampers arbetsgrupp

1

1

1

1

Sampers arbetsgrupp

Pb

Faktor VAMD till ÅMD Tjänste gång
Faktor VAMD till ÅMD Övrigt bil/f
Faktor VAMD till ÅMD Övrigt bil/p
Faktor VAMD till ÅMD Övrigt kollektivt
Faktor VAMD till ÅMD Övrigt cykel
Faktor VAMD till ÅMD Övrigt gång
Marginalkostnad kr/km

1
1,058
1,058
0,9
1
1
0,832

1
1,058
1,058
0,9
1
1
0,832

1
1,058
1,058
0,9
1
1
0,832

1
1,058
1,058
0,9
1
1
0,832

Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
Sampers arbetsgrupp
ÅP Stora objekt

Anslutningsdata

Bensinkostnad kr/km
Marginalkostnad, taxi

0,968
-

1,033
-

0,795
-

0,627
-

ÅP Stora objekt
Sampers

Parametrar

Faktor VAMD till ÅMD Tjänste cykel

Externa data/förutsättningar

Data från SCB och WSP
Bränslekostnad kr/l bensin/diesel
Bränsleförbrukning l/100 km
bensin/diesel/elhyrbid/etanol/gas

Omvärld
11,33/10,76
8,779/7,096

14,79/14,04

11,33/10,76

11,33/10,76

ÅP Stora objekt

7,39/6,23 8,3/5,4/4,9/8,5/6,87,6/4,7/4,5/7,1/7,0ÅP Stora objekt
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Övrigt
Nationellt modellsteg

Skatter och avgifter

-

-

-

Matrisjustering
Omräkning bilresor till bilar (för den delmängd som
Sampers räknar på)

Pr:1,77 Tj:1,28

Lv tåg
Pr: 1,77
Tj: 1,28

Lv tåg
Pr: 1,77
Tj:
1,28

-

Lv tåg
Pr: 1,77
Tj:
1,28
Sampers arbetsgrupp

Regional riggning

Antal iterationer i regionalt modellsteg (Pa, Sa, Sk, Sy, Vä)

2,3,2,2,2

3,4,3,3,3

3,4,3,3,3

3,4,3,3,3

Samstabeller

Indata Bilinnehav

SCBdata

2020 2)

2020

2040

Övrigt

Attraktionsvariabler
Utrikesresemodellen
Parkering vid flygplatser och järnvägsstationer
Stationsmatriser till anslutningsmodellen
Disponibel inkomst
Vägnät
Flyglinjer
Flygtaxor
Flygbusstaxa
Tågtaxor, lv
Järnvägsnät
Busstaxor, lv
Långväga busskodning
Kolltaxor
Beläggningsgrad, till Samkalk (för alla resenärer)
Avdragsregler för arbetsresor
Andel månadskort
Regional busskodning

Samgods

Viss rev. i
2001 års Viss rev. i 2001 Viss rev. i 2001
2001 års värden
värden
års värden
års värden
1
1,348
1,348
2006
2015
2020
2020 +
Nov. 2007
2020
2020
2020
2001*KPI till 06 2006*1,36
2006*1,015
2006*1,015
2001*KPI till 06 2006*1,36
2006
2006
2006
2020
2020
2020 + 50%
2006
2006*1,36
2006
2006
2001rev
2001rev
2001rev
2020 + 50%
2006
2006*1,36
2006
2006
enligt 2006
enligt 2006
enligt 2006
enligt 2006
2006
2006
2006
2006
2001 1)
Lika 2006 2)
Lika 2006 2)
2020 + 50%

Sampers arbetsgrupp
ÅP Stora objekt

Sampers
Sampers
Sampers
Sampers
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
Sampers
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
ÅP Stora objekt
Sampers
Sampers
Sampers
ÅP Stora objekt

101(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Bilaga 4 - Prognosförutsättningar/kalkylmetoder i ÅP 2008
Följande beslut om prognosförutsättningar och kalkylmetoder har tagits av delprojekt
6 samhällsekonomiska analyser utöver det som beslutats tidigare av styrgruppen för
modellutveckling, Sampers arbetsgrupp och ASEK. Kursiv text till höger anger var
besluten har tagits 62 .

Prognosår 2020 - persontransporter
•

•
•
•

•

•

•
62

Bensin- och dieselskatten höjs med 75 öre per liter (exkl. moms). Därefter
räknas skatten på bränslet upp årligen till 2020 med den totala BNPutvecklingen (ej BNP/capita). Dieselbeskattningen görs jämförbar med
bensinbeskattningen år 2010, dvs skatten per CO2-enhet blir densamma.
Samtidigt tas den särskilda ”straff”-faktorn för diesel bort i fordonsskatten
Oljepriset antas vara oförändrat till 2020 enligt prognos från IEA 63
För bilinnehavsmodellen används enbart bensinpriset uppräknat enligt
ovan samt årlig utveckling av BNP per capita.
Fordonsskatt: Dagens CO2-komponent är 15 kr/g för fossila bränslen och
10 kr/g för alternativa. CO2-komponenten höjs till 25 kr/g CO2 och
(10/15)*25 kr/g CO2 för alternativa bränslen, komponenten tas ut för
utsläpp över 120 gram CO2/km. Dieselbeskattningen görs jämförbar med
bensinbeskattningen år 2010, dvs skatten per CO2-enhet blir densamma.
Samtidigt tas den särskilda ”straff”-faktorn för diesel bort i fordonsskatten
Förmånsvärdet skärps successivt t.o.m. 2012. Vägverkets
miljöbilsdefinition ska gälla. Reduktionen av förmånsvärdet för miljöbilar
som drivs med bensin respektive diesel sätts till 20%. Förmånsvärdet av
fri bensin ökas från faktor 1.2 till 2. Ingen ytterligare skärpning efter 2012.
EU:s bindande krav för nya bilars genomsnittliga utsläpp med 130 (120) g
CO2/km antas gälla och påverkar utbudet i bilparksmodellen (egenskaper
hos nya bilar på marknaden). Utbudet sätts samman utifrån
expertbedömningar av Kristina Birath WSP. (Inga ytterligare skärpningar
av de bindande kraven till 2020).
I scenariot har nya bilmodeller lagts till utbudet som justeringar av

EET
Arbetsgrupp
(BNP+strafffaktor)
Arbetsgrupp
Modellgivet
EET

EET

EET
Arbetsgrupp
(utbud)

Arbetsgrupp

Se SIKA PM 2008:3, Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för
transportsektorn: ASEK 4 respektive Vägverkets skrift, Gemensamma förutsättningar.
63
In this Outlook-(World Energy Outlook 2007), the IEA crude oil import price – a proxy for
international oil prices – is assumed to be around $60 in year 2006 dollars in 2015 and to rise
slightly to $62 by 2030 (or $108 in nominal terms). Prices of the major benchmark crude oils,
West Texas Intermediate (WTI) and Brent, will correspondingly be higher.
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•
•
•
•

•

•
•

•

nuvarande modeller. I vissa fall har det inneburit att priserna ändrats på
tillkommande modeller 64 .
Tull på etanol antas borta
Vi antar förändrad infrastruktur för distribution av biodrivmedel enligt
pumplagen, med nuvarande fördelning mellan etanol och gas.
Vi antar att låginblandningen av etanol ökar till 10% fr.o.m. 2010
Energieffektivisering tunga fordon, -15% tung lastbil och -25%
distribution, till år 2020. -30 resp -40% till år 2040. Enligt
expertbedömnning.
ATK-systemet med hastighetskameror antas utökas enligt EET med totalt
1 100 nya kameror till 2020 (dagens teknik, inte på sträcka mellan
kamerorna).
Nytt system för reseavdrag 65 tas inte med.
Kollektivtrafiktaxorna antas realt oförändrade från 2006, även flygtaxorna
men dessa räknas upp med 1,5% för handel med utsläppsrätter enligt EET.
Nytt hastighetssystem för vägnätet medtaget för nationella vägar enligt
VV pressrelease 2008-03-28.

EET
Arbetsgrupp
Arbetsgrupp
Arbetsgrupp

EET

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp
EET
(flyget)
Arbetsgrupp

Prognosår 2020 – godstransporter
•

•

•
•
•

•
64

Bensin- och dieselskatten höjs med 75 öre per liter (exkl. moms) och
därefter räknas skatten på bränslet upp årligen till 2020 med den totala
BNP-utvecklingen (ej BNP/capita).
Kilometerskatt för lastbilar införs differentierad på tätort respektive
landsbygd enligt SIKA Rapport 2007:5.
Energiskatten antas vara internaliserande, km-skattenivån anpassas efter
detta. Enligt SIKA Rapport 2007:5.
Kilometerskatten antas inte påverka transportefterfrågan.
Eurovinjetten försvinner i Sverige men bibehålls i övriga Europa (vi tar
inte hänsyn till att det är möjligt att Eurovinjetten kommer att ersättas av
km-skatt i övriga Europa)
Prognosen baseras på LU 1999/2000, prognos till 2015

EET

EET
Arbetsgrupp
(different)
Arbetsgrupp
Modellgivet
Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Modeller med ny teknik som leder till stor minskning av bränsleförbrukningen har antagits
vara 30 000 kr eller 50 000 kr dyrare jämfört med motsvarande utgångsmodell. Prisökningen
gäller oavsett utgångsmodells drivmedel och driftsteknik.
65
Nytt reseavdrag kan inte modelleras i Sampers utan omskattning av modellsystemet
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•
•
•

•

•
•

Varuflödesprognos för 2020 har tagits fram av Jacob Wajsman utifrån LU
1999/2000
Exporten 2020 bryts ner till utrikeshandel på ländergrupper mha prognos
från exportrådet från 2005
Utrikeshandel 2020 bryts ner geografiskt till STAN modellens
områdesnivå med hjälp av utrikeshandelsstatistik för 2005, dvs. samma
geografiska fördelning som i nuläget 2006.
Inrikeshandeln bryts ner till kommunnivå med hjälp av dagbefolkningen
(antalet sysselsatta i olika branscher) för 2010 och 2025 från förra
inriktningsplaneringen. Dessa data baseras på LU1999/2000.
Bro över Fehmarn Bält antas inte vara klar till 2020 (men detta testas i en
känslighetsanalys)
Sjöfartsnät 2020 används samma som i IP (inga ändringar enligt Sjfv)

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp
Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp

Prognosår 2040 – persontransporter (Sampers ej
Samkalk)
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Trafiknät (samma som 2020 + kända större investeringar Förbifart
Stockholm, Sundsvall Syd, dessutom banprojekt)
Trafikering – utökad trafikering som ryms i den infrastruktur vi antagit i
punkten trafiknät ovan)
Realinkomstutv=BNP-utveckling/capita. 2% per år 2020–2040
Bensin- och dieselskatten räknas upp årligen till 2040 med den totala
BNP-utvecklingen (sammanfaller med BNP/capita)
Körkostnad kr/km 2040. Energieffektivisering -45 % till 2040, enligt
antagande som dokumenteras i separat pm.
Underliggande bränslepris (bensin, diesel, etanol, gas, el) ökar med 0,3 %
per år 2020–2040. Bygger på extrapolering av IEA-prognos till 2030 för
råolja och antagandet att alla drivmedel får samma utveckling.
Relativpriset mellan körkostnad per km för bil respektive taxor i
kollektivtrafiken hålls oförändrade mellan 2020 och 2040, vilket innebär
något sjunkande taxor
Kollektivtrafiktaxor 2040 utvecklas i samma takt som körkostnad bil per
km, 2020-2040 – dvs. en svag minskning
Bilinnehav 2040 (interpoleras fram från 2020 med hjälp av befolkning för
2040)

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp
Sekretariat
Arbetsgrupp
Sekretariat
Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat
Arbetsgrupp

104(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Prognosår 2040 - godstransporter
•

Godsprognos till 2040. Årlig uppräkning av trafiktillväxten mellan 2020
och 2040 sätts till samma som mellan 2006 och 2020

Arbetsgrupp
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Bilaga 5 - Utbud av personbilar 2020 och 2040
Kristina Birath, WSP. Slutversion 2008-04-23
Bakgrund

Många krafter driver på för snålare och renare fordon. EU kommissionen har beslutat
att den genomsnittliga sålda bilen i EU från respektive fordonstillverkare (hela
koncerner) inte får släppa ut mer än 120 g CO2/km. Detta gäller från 2012. Om
biltillverkarna inte lyckas nå målet utgår böter. Biobränsledirektivet kräver 10
procent förnybara drivmedel till 2020 (på energibasis). Genom en övergång till
laddhybrider minskar volymen biodrivmedel som behövs för att ersätta fossila
drivmedel.
Tekniska åtgärder för energieffektivare fordon

De viktigaste tekniska lösningarna för energieffektivare fordon är följande 66 :
Teknik
Effektivisering
Direktinsprutning och ”mager förbränning
10-13 %
(förbränning med luftöverskott)”
Variabel ventilstyrning
5-7 %
Down-sizing av motorn i kombination med turbo
10-15 %
Dual clutch transmission, dubbelkopplingsväxellåda, 4-5 %
en typ av växellåda som ersätter automatväxellåda,
mekanisk växling som jobbar som en automat
Stop-start
3-4 % *
Stop-start med återvinning av bromsenergi
7%*
Elektriskt motorstöd
7%*
Komponenter med reducerad mekanisk friktion
3-5 %
* Siffrorna gäller för en hel körcykel (EU:s). Kör bilarna i stadstrafik blir
besparingen större enligt King.

Teknikerna ovan är utvecklade och de bör vara allmänt tillgängliga på marknaden
inom 5-10 år till följd av ökade bränslepriser och krav på effektivisering.
Tillsammans bedömer King-studien att detta kan ge upp till 30 % effektivare fordon
jämfört med idag, på marknaden runt 2012-2015.

66

The King Review of low-carbon cars. Part I: the potential for CO2-reduction, Oktober
2007.
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Hybrider

Elhybrider finns redan på marknaden, exempelvis Toyota Prius och Honda Civic, de
reducerar bränsleåtgången med ca 35 procent jämfört med ett konventionellt fordon.
Elhybrider går inte att ladda utan drivs med bensin. Nästa utvecklingssteg för lätta
fordon är övergång till eldrift. Det kommer i första hand att handla om laddningsbara
hybridbilar, dvs. bilar med ett batteri som laddas med el från nätet som kombineras
med hybridteknik och en förbränningsmotor.
King-studien menar att utbudet av laddhybrider kommer öka efter 2015, och kommer
vara det viktigaste bidraget till att effektivisera fordonsflottan. Många tillverkare
kommer också att kombinera laddhybridtekniken med förnybara bränslen vilket
ytterligare kommer att minska utsläppen.
Laddhybridteknik ger ca 50-75 % effektivisering jämfört med dagens teknik.
Batteriutvecklingen är den kritiska faktorn för framgången för laddhybrider. Stora
summor satsas nu på batteriutveckling. Den dominerande lösningen idag är
nickelmetallhydrid, NiMH, men det som väntas komma i större skala är litiumjonbatterier 67 .
Elbehovet för en laddhybrid beräknas till ca 1500 kWh/år (exempelvis drar
laddhybriden Prius+ 0,16 kWh/km). En miljon bilar har då ett energibehov på ca 1,5
TWh2.
Merkostnaden för laddhybridtekniken är fortfarande hög, ca 10 000 Euro per fordon.
Eftersom bilarna kommer att ha dubbla motorer kommer de att bli dyrare än dagens
bilar men merkostnaden kommer att minska med större produktionsserier. Det gäller
både hybridtekniken i sig och av batterier.
Förnybara drivmedel

I dag är etanol, E85, det stora förnybara drivmedlet i Sverige. Inget tyder på att detta
skulle ändras. EU kommissionen har lagt fram ett förslag på hur biodrivmedel ska
definieras inom biobränsledirektivet. Direktivet säger att bränslen minst måste bidra
till 35 procent minskad koldioxidutsläpp ur ett well-to-wheel-perspektiv. Etanol från
sockerrör som framförallt används i Sverige bidrar med en genomsnittlig minskning
av koldioxidutsläpp med ca 74 procent. Tillgången på klimateffektiv etanol på
världsmarknaden är god och EU kommissionens tullkodexkommitté har nyligen
beslutat att E85 ska ha samma tull som bensin och diesel, dvs 6,5 procent av
marknadsvärdet.
Den stora förändringen beräknas komma när det blir marknadsgenombrott för andra
generationens drivmedel, dvs bränslen från olika typer av biomassa. Den kan göras
67
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på kemisk väg eller genom förgasning. Antingen kan cellulosa brytas ner till socker
genom hydrolys och jäsas till etanol eller kan biomassa förgasas till syntesgas.
Många olika bränslen kan produceras från syntesgas, t ex syntetisk diesel (FTdiesel), metanol, etanol, DME och vätgas. Genombrottet för andra generationens
drivmedel väntas komma runt 2015.

Diesel

Övergång till dieselmotorer som är ca 30 procent mer energieffektiva jämfört med
ottoteknik pågår på bred front i Europa. I flera länder är dieselandelen så hög som
60-70 procent, t ex i Frankrike. Bensinbilen tappar mark, framförallt stora bilar med
hög bränsleförbrukning. Utsläppen av CO2 från en dieselmotor minskar med ca 20
procent jämfört med bensin. Idag finns inte tillräcklig raffinaderikapacitet för att göra
all diesel som efterfrågas i världen, priset på diesel ökar kraftigt vilket kan stoppa
upp efterfrågan kortsiktigt. Idag är dessa bilar beroende av fossil diesel men i en
framtid när syntetisk diesel från biomassa kommer ut på marknaden kan utsläppen
från dieselbilar minska ordentligt.

Sammanfattning

Bedömning om vad som kommer att hända på fordonsmarknaden till 2020 och 2040.
2020

Genombrott för laddhybrider i nybilsutbudet, priserna har pressats för
hybridtekniken. En tredjedel av nybilsförsäljningen är laddhybrider som drar minst
50 procent mindre bränsle. Flera laddhybrider kombineras med förnybara drivmedel.
EUs mål om 10 procent biodrivmedel är nått. I Sverige är det etanol som gäller
tillsammans med syntetisk diesel från biomassa. Beroende på prisutveckling kan
syntetisk diesel helt dominera marknaden för dieselfordon. Infrastruktur för laddning
av el har byggts upp.
Fordonsparken består av 20 procent fordon som drar ca 60 procent mindre än idag,
resterande 80 procent drar 30 procent mindre jämfört med idag.
2040

Laddhybrider dominerar helt marknaden. De drar ca mellan 50-75 procent mindre
bränsle jämfört med idag, ett genomsnitt av el- och förbränningsmotordrift.
Bränsleförbrukningen kommer att minska mer på korta resor än längre, ca 60-70
procent på korta resor och mellan 50-60 procent på långväga resor. De kombineras
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med diesel- eller ottomotorer som till stor del kör på andra generationens förnybara
drivmedel. Ca 40 procent av drivmedelsförsäljningen är biodrivmedel. Det kan vara
mer beroende på prisutveckling på biodrivmedel och oljeprodukter.
Hela flottan består av fordon som drar minst 60 procent mindre bränsle jämfört med
idag.
Källor:

Tvågradersmålet i sikte? Naturvårdsverket, 2007, Rapport 5754,
Hybridbilen, Framtiden är redan här, Gröna Bilister, 2008
The King Review of low-carbon cars, Part I: the potential for CO2 reduction, King
2007
Plugged in, the end of the oil age, G. Kendall, WWF, april 2008
Scenarios for a Clean Energy Future, Interlaboratory Working Group, US Dept. Of
Energy, 2001
Scenarios of U.S. Carbon Reductions: Potential Impacts of Energy-Efficient and
Low-Carbon Technologies by 2010 and Beyond, Interlaboratory Working Group, US
Dept. Of Energy, 1997
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Bilaga 6 – Teknikutveckling tunga fordon 2020 och 2040
Kristina Birath, WSP.
Hittills har trycket på miljöförbättringar av tunga fordon varit inriktat på att minska
utsläpp av NOx, CO och PM. Nästa steg blir att göra motorerna och fordonen mer
energieffektiva. Ett problem idag är att det inte finns något krav på
bränsleförbrukningsredovisning på tunga fordon så det går inte att jämföra hur
törstiga olika modeller är. Vägverket har dock lagt fram ett förslag på att ta fram en
modell för att bedöma bränsleförbrukningen.
De viktigaste åtgärderna för att minska bränsleförbrukningen per ton-km är:
• Effektivare motorer och hybridisering
•

Minskat luftmotstånd (fordonskonstruktionen)

•

Bättre ruttplanering som ger ökad fyllnadsgrad.

Här behandlas de två första punkterna.
Effektivare motorer

Motorutvecklingen fokuserar nu på effektivare dieselmotorer där det finns en del
vinster att göra inom motortekniken. Ett exempel är HCCI – en vidareutveckling av
dieselmotorn. Motorn utvecklas i första hand för att klara utsläppskrav på NOx och
PM men har också en högre verkningsgrad, ca 48 procents verkningsgrad jämfört
med den bästa dieselmotorn som ligger på runt 44 procent. HCCI står för
Homogenous Charge Compression Ignition, homogent laddad kompressionständning. Alla tillverkare arbetar för att få ut HCCI-motorer eller HCCI-lik
förbränning på marknaden.
Hybridtekniken som kombineras med motorn kommer för såväl distributionslastbilar
och fjärrlastbilar. Det ger dock olika mycket resultat. För fordon som kör trafik med
mycket stop och start, inne i tätorter, kan hybridtekniken ge upp till 30 procent
minskad bränsleförbrukning. Bromsenergin lagras i exempelvis superkondensatorer
och används sedan vid starten igen. Hybridlösningar för tätortstransporter bedöms av
Volvo och Scania vara i begränsad serieproduktion senast 2010-2012.
Hybridtekniken kan kombineras med vilken motortyp och bränsle som helst. Nu gör
Volvo tester med dieselhybridbussar och distributionsbilar och Scania med
etanolhybridbussar. För långväga transporter ger hybridisering mindre effekt, ca 5-7
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procent enligt Volvo och Scania. Dessa fordon kommer att finnas tillgängliga några
år efter hybrider för distributionsbilar.
Energisnålare fordonskonstruktioner

Genom bättre aerodynamik och lättare material minskar bränsleförbrukningen.
2020

Hybridlösningar som ger 25 procent minskad energiförbrukning är standardlösning
för distributionsfordon, lösningar med seriehybrider med superkondensatorer eller
batterier används eller alternativt parallellhybrider med kraftig elmaskin om inte
seriehybridens designfördelar behöver eller kan användas.
Lastbilar för fjärrtransporter har också elhybridteknik som ger 7 procent minskad
förbrukning per fordonskilometer. I kombination med effektivare motorer och
förbättrad aerodynamik och rullmotstånd, större nyttolast med hjälp av lättare
material och i vissa fall längre fordon har förbrukningen för dessa fordon minskat
med ca 15 procent.
Biodrivmedel, i form av andra generationens drivmedel från biomassa, används i en
större omfattning än idag. Det är etanol från cellulosa och bränslen från förgasning
av biomassa (syntetisk diesel, metanol, etanol, DME). EUs mål om 10 procent
förnybara drivmedel till 2020 är nått. För depåtankade distributionslastbilar används
biodrivmedel i större omfattning än i fjärrtransportbilar. Den svenska
lastbilstillverkaren Scania satsar för närvarande främst på etanol för dieselmotorer
och Volvo främst på DME.
2040

Hybridlastbilar är standard, både för distributionsbilar och för fjärrtransportbilar.
Motorerna har också blivit mer effektiva och utformningen av fordonen har lett till
minskat luftmotstånd etc. Bedömningen är att energianvändningen minskar med ca
30 procent för fjärrtransporter och ca 40 procent för distributionslastbilar.
Den stora effektiviseringspotentialen gör också att efterfrågan på biodrivmedel kan
mötas, om inte effektiviseringen äts upp av ökade transportmängder. 2040 kommer
biodrivmedel vara en viktig faktor i transportsektorn ca 30 procent av drivmedlen
kan vara från biomassa, framförallt syntetisk diesel, etanol, DME och metanol kan
vara aktuellt.
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TUNGA FORDON
Fordonstyp
Distributionslastbilar
Fjärrlastbilar

Bränsleförbrukning jämfört med idag
2020
2040
- 25 %
- 40 %
- 15 %
- 30 %

Källor:

Tvågradersmålet i sikte? Naturvårdsverket, 2007, Rapport 5754,
Hybridbilen, Framtiden är redan här, Gröna Bilister, 2008
The King Review of low-carbon cars, Part I: the potential for CO2 reduction, King
2007
Plugged in, the end of the oil age, G. Kendall, WWF, april 2008
Scenarios for a Clean Energy Future, Interlaboratory Working Group, US Dept. Of
Energy, 2001
Scenarios of U.S. Carbon Reductions: Potential Impacts of Energy-Efficient and
Low-Carbon Technologies by 2010 and Beyond, Interlaboratory Working Group, US
Dept. Of Energy, 1997
HCCI motorn:
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/motor/article45433.ece?service=print
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Bilaga 7 – Lastbilens transportarbete åren 1997 och 2007
Jakob Wajsman 08.05.18
Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerar varje kvartal statistik över
transportarbete och godsmängd för lastbilstransporterna uppdelat på regioner,
varuslag, yrkestrafik, övrig trafik mm i rapporten ”Inrikes och utrikes trafik
med svenska lastbilar”. SCBs redovisning publiceras också som officiell
statistik av SIKA. Redovisningen baseras på kvartalsvisa
urvalsundersökningar där 8 000 lastbilar per år ingår. Förarna till de aktuella
lastbilarna redovisar för varje körning antal körda kilometer, utnyttjad tid,
kört varuslag, pålastad kvantitet, godsvolym, start- och målpunkt mm.
Lastbilsförarna är enligt lag skyldiga att lämna uppgifterna, varför
undersökningen helt saknar bortfall. Undersökningen är således mycket
omfattande och håller mycket hög standard, varför felet på riksnivå kan
betraktas som försumbart. Förutom kvartalsstatistiken sammanställer SCB en
mer omfattande årsstatistik med hjälp av samtliga insamlade uppgifter.
Årligen tillhandahåller också SCB en specialbearbetning som underlag för
mina kompletterande beräkningar av transportarbetets utveckling.
Undersökningarna påbörjades år 1972 och har med vissa undantag genomförts
årligen.
Det finns dock brister i undersökningen, nämligen att den endast behandlar
svenska fordon och endast fordon med en totalvikt > 3,5 ton. Den redovisade
statistiken måste således kompletteras med lastbilar med en totalvikt < = 3,5
ton och med utländska lastbilar. Därför har SCB, för att lösa problemet med
att det saknas små lastbilar, bl.a. genomfört en undersökning av dessa fordon,
vilken redovisas i rapporten ”Inrikes godstransporter med lätta lastbilar
2000”. Genom att utnyttja beståndet av fordon och fordonens årliga
medelkörsträcka, kan man få fram transportarbetet för andra år än de som
redovisas i undersökningen. Utländska lastbilars transporter i Sverige går att
erhålla utifrån utrikeshandelstatistiken om den kombineras med statistik för
järnvägen och sjöfarten. Dessa beräkningar är relativt komplexa och förändrar
endast utvecklingen mellan de aktuella åren marginellt, varför de inte
behandlas här.
För år 1997 uppgick transportarbetet enligt SCBs undersökning till 26 255
miljoner tonkm för de långväga transporterna (> 10 mil). Utländska
lastbilarnas transportarbete i Sverige uppgick år 1997 till 2 900 miljoner
tonkm. Detta innebär att det totala långväga transportarbetet med lastbil
uppgick till 29 155 miljoner tonkm, vilket avrundas till 29,2 miljarder tonkm.
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Det kortväga transportarbetet (<= 10mil) uppgick år 1997 enligt SCBs
undersökning till 6 875 miljoner tonkm. De små lastbilarnas transportarbete
uppgick till 700 miljoner tonkm. Detta innebär att det totala kortväga
transportarbetet med lastbil uppgick till 7 575 miljoner tonkm, vilket avrundas
till 7,6 miljarder tonkm.
För år 2006 uppgick transportarbetet enligt SCBs undersökning till 30 834
miljoner tonkm för de långväga transporterna. Dessa har därvid kompletterats
med inrikesdelen av de svenska bilarnas utrikestransporter, vilka till skillnad
från år 1997 inte ingick i redovisningen. Utländska lastbilarnas
transportarbete i Sverige uppgick år 2006 till 4 100 miljoner tonkm. Detta
innebär att det totala långväga transportarbetet med lastbil uppgick till 34 934
miljarder tonkm, vilket avrundas till 34,9 miljarder tonkm.
Det kortväga transportarbetet uppgick år 2006 enligt SCBs undersökning till 6
875 miljoner tonkm. De små lastbilarnas transportarbete uppgick till 900
miljoner tonkm. Detta innebär att det totala kortväga transportarbetet med
lastbil uppgick till 7 902 miljoner tonkm, vilket avrundas till 7,9 miljarder
tonkm.
För år 2007 saknas ännu helårsdata, varför årsvärdena måste baseras på
skattningar utifrån utvecklingen de tre första kvartalen. Genom att studera
utvecklingen på varuslagsnivå och relatera till motsvarande kvartal år 2006
samt komplettera med annan statistik avseende trafikarbetets utveckling,
produktionsutvecklingen i olika branscher, utvecklingen för andra
transportmedel mm kan man få en relativt god bild av nivån år 2007. Detta
har resulterat i att transportarbetet för år 2007 har beräknats uppgå till 36,4
miljarder tonkm för de långväga transporterna och 8,2 miljarder tonkm för de
kortväga transporterna.
Ökningen av transportarbetet utryckt som tonkilometer skulle därmed mellan
åren 1997 och 2007 uppgå till 25 % för de långväga transporterna och 11 %
för de kortväga transporterna. Enligt Vägverkets trafikräkningar uppgår
ökningen av trafikarbetet uttryckt som fordonskilometer till 31 % under
motsvarande period.
Utvecklingen för trafikarbetet bör relateras till de långväga transporterna,
eftersom de kortväga flödena till stor del utgörs av grus- och sandtransporter
till byggen, distributionstransporter mellan produktionsställen, lager,
grossister och detaljister samt transporter av skogsråvara mellan avverkningsoch uppsamlingsplatser. Dessa flöden passerar troligtvis inte de aktuella
trafikräkningspunkterna i någon större omfattning. Den skillnad som återstår

114(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

att förklara är således den mellan en ökning på 25 respektive 31 %, dvs. en
skillnad mellan en årlig ökningstakt på 2,3 respektive 2,7 %.
Om man antar att felen inte går att relatera till statistiska felaktigheter eller
variationer, måste förklaringen relateras till en förändrad transportstruktur den
senaste tioårsperioden. Eftersom transportarbete = trafikarbete*medellastvikt
måste således lastvikten ha minskat under den aktuella tioårsperioden. Det
kan därför vara meningsfullt att studera vad som hänt på transportsektorn
under denna period. Man kan därvid bl.a. konstatera att
• just-in-time-konceptet användes alltmer och med hela Europa som bas,
vilket medförde att lastbilen blev alltmer integrerad i industrins
produktionsprocesser och därigenom transporterade ”mindre sändningar” för
att minimera lagren samt för att exakt rätt mängd gods skulle vara framme vid
de aktuella industrierna i utsatt tid
• produktion av högförädlat gods med låg densitet som vanligtvis
transporteras med lastbil ökade, vilket medförde att godset på en fylld lastbil
vägde mindre än tidigare
• containeriseringen integrerades i produktions- och distributionsprocessen
och utvidgades till att omfatta alltfler godsslag, vilket medförde att lastbilens
tillgängliga volym för godset minskade från 160 till 110 m3, vilket i sin tur
resulterade i att utnyttjandegraden och därmed godsmängden per fordon
minskade
• företagsstrukturen ändrades mot en koncentration till färre företag med en
ökad specialisering och vidareförädling, vilket innebar fler små sändningar
med gods som har en låg densitet
• lagerstrukturen ändrades mot etablering av storlager, vilket förlängde
transportavstånden för det högförädlade godset
• obalansen mellan import- och exportflöden ökade, vilket medförde att
andelen tomtransporter ökade
• importflödena av insats- och konsumtionsvaror som vanligtvis transporteras
med lastbil ökade, vilket ökade andelen transporter med låg densitet och
därmed sänkte medellastvikten.
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Utöver de ovan redovisade punkterna finns det givetvis även faktorer som
skapade utrymme för en ökad medellastvikt. Som exempel kan nämnas att
lastbilarna successivt blivit större, varvid maxlastvikten ökat. Ytterligare ett
exempel är att lastbilsnäringen blivit allt effektivare när det gäller att få fram
returtransporter, vilket minskat andelen tomtransporter. Dessa förändringar
torde dock vara av marginell betydelse i sammanhanget. Det vore således
anmärkningsvärt om trafikarbetet inte ökade mer än transportarbetet. Det är
snarare förvånande att det endast skiljer 0,4 % per år i ökningstakt mellan
trafikarbetet och transportarbetet.
Det bör också i sammanhanget noteras att de data som ovan redovisats
avseende lastbilstrafiken ingår tillsammans med data för övriga
transportmedel i en tidsserie som Sveriges Transportindustriförbund (STIF)
använt sedan år 1990. STIF representerar flyget, sjöfarten, järnvägen och
lastbilsnäringen. Samma dataunderlag har också använts i många andra
sammanhang. Som exempel kan nämnas underlag till regeringsuppdrag och
förfrågningar från departement, forskningsuppdrag från KTH samt analyser
och prognoser till Green Cargo AB. Tidsserien utgjorde också underlag till
”SOU 2003:104 Järnvägsutredningens huvudbetänkande, Järnväg för
resenärer och gods”.
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Bilaga 8 – Indataposter i Samkalkriggning
Förslag till indataposter i Samkalkriggning vid arbete med Åtgärdsplanering
2007/2008
Värdering: ASEK 4; Nivå: 2006
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Huvudflik

Underflik 1

Underflik 2

Underflik 3

Underflik 4

Konsumentöverskott

Nationell

Pb

Kvarvarande

Tjänste

Privat

Tillkommande/försvinnande

Tjänste

Privat

Pby

Lbu

Lbs

Buss

Kvarvarande

Tjänste

Privat

Åtgärdsplaneringen
(Slopat
scenario)
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Godskostnader
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Godskostnader
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Godskostnader
Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad
Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad

275
0
1,24
102
0
2,22
275
0
1,24
102
0
2,22
248
0
1,2
4
248
0
1,2
10
248
0
1,0
50
275
275
275
147
147
122
122
0
102
203
102
42
22
10
10
0

Åtgärdsplaneringen
EET
275
0
1,24
102
0
2,22
275
0
1,24
102
0
2,22
248
0
1,2
4
248
0
1,2
10
248
0
1,0
50
275
275
275
147
147
122
122
0
102
203
102
42
22
10
10
0

Åtgärdsplaneringen
REF
275
0
1,24
102
0
2,22
275
0
1,24
102
0
2,22
248
0
1,2
4
248
0
1,2
10
248
0
1,0
50
275
275
275
147
147
122
122
0
102
203
102
42
22
10
10
0

118(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR
Tillkommande/försvinnande

Tjänste

Privat

Tåg

Kvarvarande

Tjänste

Privat

Tillkommande/försvinnande

Tjänste

Tidsvärde åktid

275

275

275

Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad
Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad
Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad
Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad

275
275
147
147
122
122
0
102
203
102
42
22
10
10
0
275
275
275
192
134
115
115
0
102
203
102
42
22
10
10
0

275
275
147
147
122
122
0
102
203
102
42
22
10
10
0
275
275
275
192
134
115
115
0
102
203
102
42
22
10
10
0

275
275
147
147
122
122
0
102
203
102
42
22
10
10
0
275
275
275
192
134
115
115
0
102
203
102
42
22
10
10
0

Tidsvärde åktid

275

275

275

Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1

275
275
192

275
275
192

275
275
192

Tidsvärde väntetid period 2

134

134

134

Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad

115
115
0

115
115
0

115
115
0

119(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Privat

Flyg

Kvarvarande

Tjänste

Privat

Tillkommande/försvinnande

Tjänste

Privat

Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad
Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad
Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad
Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad

115
0
102
203
102
42
22
10
10
0
275
275
275
211
176
140
140
0
102
174
102
42
22
10
10
0

115
0
102
203
102
42
22
10
10
0
275
275
275
211
176
140
140
0
102
174
102
42
22
10
10
0

115
0
102
203
102
42
22
10
10
0
275
275
275
211
176
140
140
0
102
174
102
42
22
10
10
0

Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad
Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad

275
275
275
211
176
140
140
0
102
174
102
42
22
10
10
0

275
275
275
211
176
140
140
0
102
174
102
42
22
10
10
0

275
275
275
211
176
140
140
0
102
174
102
42
22
10
10
0

120(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Regional

Pb

Kvarvarande

Tjänste

Privat

Tillkommande/försvinnande

Tjänste

Privat

Pby

Lbu

Lbs

Reg koll

Kvarvarande

Tjänste

Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Beläggningsgrad arbete
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Beläggningsgrad arbete
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Godskostnader
Tidsvärde åktid
Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad
Godskostnader
Tidsvärde åktid

10
10
0
275
0
1,31
51
0
1,89
1,1
275
0
1,31
51
0
1,89
1,1
248
0
1,2
4
248
0
1,2
10
248

10
10
0
275
0
1,31
51
0
1,89
1,1
275
0
1,31
51
0
1,89
1,1
248
0
1,2
4
248
0
1,2
10
248

10
10
0
275
0
1,31
51
0
1,89
1,1
275
0
1,31
51
0
1,89
1,1
248
0
1,2
4
248
0
1,2
10
248

Andel intern olyckskostnad
Beläggningsgrad

0
1,0

0
1,0

0
1,0

Godskostnader

50

50

50

Tidsvärde åktid

275

275

275

Tidsvärde bytestid

275

275

275

Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad

275
275
275
Buss: 147 / Tåg: 244Buss: 147 / Tåg: 244
Buss: 147 / Tåg: 244Buss: 147 / Tåg: 244
Buss: 147 / Tåg: 244Buss: 147 / Tåg: 244
Buss: 147 / Tåg: 171Buss: 147 / Tåg: 171
0
0
0

121(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Tillkommande/försvinnande

Privat

Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad

Tjänste

Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad
Tidsvärde åktid
Tidsvärde bytestid
Tidsvärde anslutningsresa
Tidsvärde väntetid period 1
Tidsvärde väntetid period 2
Tidsvärde väntetid period 3
Tidsvärde väntetid period 4
Andel intern olyckskostnad
Kväveoxider (Nox)
Kolväten (HC)
Partiklar
Koldioxid (CO2)
Svaveldioxid (SO2)
Kväveoxider (Nox)
Kolväten (HC)
Partiklar
Koldioxid (CO2)
Svaveldioxid (SO2)
Bensinkostnad
Dieselkostnad personbil
Dieselkostnad lastbil
Bensinskatt
Dieselskatt

Privat

Emissioner

Landsbygd

Tätort

Fordon

Bil

51
102
51
87
28
24
15
0

51
102
51
87
28
24
15
0

51
102
51
87
28
24
15
0

275
275
275
275
275
275
275
275
275
Buss: 147 / Tåg: 244Buss: 147 / Tåg: 244
Buss: 147 / Tåg: 244Buss: 147 / Tåg: 244
Buss: 147 / Tåg: 244Buss: 147 / Tåg: 244
Buss: 147 / Tåg: 171Buss: 147 / Tåg: 171
0
0
0
51
51
51
102
102
102
51
51
51
87
87
87
28
28
28
24
24
24
15
15
15
0
0
0
75
75
75
38
38
38
0
0
0
1,50
1,50
1,50
25
25
25
84
84
84
52
52
52
2454
2454
2454
1,50
1,50
1,50
97
97
97
4,03
4,21
4,03
4,45
5,12
4,45
3,69
4,25
3,69
7,30
11,37
7,30
6,16
12,55
6,16

122(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR
Buss

Vehicletype
Mode
Fast sträckkostnad
Fast tidskostnad
Fast slitagekostnad
Marginell slitagekostnad
Marginell sträckkostnad
Marginell tidskostnad
Antal platser
Beläggningsgrad
Årlig kostnadsförändring sträcka
Årlig kostnadsförändring tid
Första kostnadsförändringsår
Sista kostnadsförändringsår
Olyckskostnad
Tätortsfaktor
obs gram/fkm

Fast Nox
Fast HC
Fast Part
Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2

Flyg

Marg CO2
Vehicletype
Mode
Fast sträckkostnad
Fast tidskostnad
Fast slitagekostnad
Marginell slitagekostnad
Marginell sträckkostnad
Marginell tidskostnad
Antal platser
Beläggningsgrad
Årlig kostnadsförändring sträcka
Årlig kostnadsförändring tid
Första kostnadsförändringsår
Sista kostnadsförändringsår
Olyckskostnad
Tätortsfaktor
Fast Nox
Fast HC
Fast Part
Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2

3, 14, 20, 30, 31, 32 3, 14, 20, 30, 31, 32 3, 14, 20, 30, 31, 32
a, b, x
a, b, x
a, b, x
5,537
5,537
5,537
5,099
5,099
5,099
0,365
0,365
0,365
0,0073
0,0073
0,0073
0,139
0,139
0,139
0,127
0,127
0,127
40
40
40
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
2020
2020
2020
2020
2020
2020
0,198
0,198
0,198
0,2
0,2
0,2

3,739
0,175
0,074
0,000
333,6
0,074
0,003
0,001
0,00001
6,672

3,739
0,175
0,074
0,000
333,6
0,074
0,003
0,001
0,00001
6,672

3,739
0,175
0,074
0,000
333,6
0,074
0,003
0,001
0,00001
6,672

9
f
5,92
193
0
0
0,115
7,61
18
0,8
1
1
2020
2020
0,04
0,1
7,384
0,353
0,718
2267,5
0,573
0,009
0,043
134,868

9
f
5,92
193
0
0
0,115
7,61
18
0,8
1
1
2020
2020
0,04
0,1
7,384
0,353
0,718
2267,5
0,573
0,009
0,043
134,868

9
f
5,92
193
0
0
0,115
7,61
18
0,8
1
1
2020
2020
0,04
0,1
7,384
0,353
0,718
2267,5
0,573
0,009
0,043
134,868

123(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Snabbtåg

Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2
Vehicletype
Mode
Fast sträckkostnad
Fast tidskostnad
Fast slitagekostnad
Marginell slitagekostnad
Marginell sträckkostnad
Marginell tidskostnad
Fast banavgift
Marginell banavgift
Antal platser
Beläggningsgrad
Årlig kostnadsförändring sträcka
Årlig kostnadsförändring tid
Första kostnadsförändringsår
Sista kostnadsförändringsår
Olyckskostnad
Tätortsfaktor
Fast Nox
Fast HC
Fast Part
Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2

0,718
2267,5
0,573
0,009
0,043
134,868
2
k
28,72
88,33
2,2746
0,0041
0,096
0,303
4,514
0,0097
266
0,6
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,718
2267,5
0,573
0,009
0,043
134,868
2
k
28,72
88,33
2,2746
0,0041
0,096
0,303
4,514
0,0097
266
0,6
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,718
2267,5
0,573
0,009
0,043
134,868
2
k
28,72
88,33
2,2746
0,0041
0,096
0,303
4,514
0,0097
266
0,6
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

124(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR
Interregional

Pendeltåg

Vehicletype
Mode
Fast sträckkostnad
Fast tidskostnad
Fast slitagekostnad
Marginell slitagekostnad
Marginell sträckkostnad
Marginell tidskostnad
Fast banavgift
Marginell banavgift
Antal platser
Beläggningsgrad
Årlig kostnadsförändring sträcka
Årlig kostnadsförändring tid
Första kostnadsförändringsår
Sista kostnadsförändringsår
Olyckskostnad
Tätortsfaktor
Fast Nox
Fast HC
Fast Part
Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2
Vehicletype
Mode
Fast sträckkostnad
Fast tidskostnad
Fast slitagekostnad
Marginell slitagekostnad
Marginell sträckkostnad
Marginell tidskostnad
Fast banavgift
Marginell banavgift
Antal platser
Beläggningsgrad
Årlig kostnadsförändring sträcka
Årlig kostnadsförändring tid
Första kostnadsförändringsår
Sista kostnadsförändringsår
Olyckskostnad
Tätortsfaktor
Fast Nox
Fast HC
Fast Part
Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2

1
j
12,43
27,92
1,2481
0,0032
0,078
0,193
2,061
0,008
120
0,5
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
j
19,34
27,59
1,2509
0,0026
0,09
0,127
2,068
0,0065
180
0,4
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
j
12,43
27,92
1,2481
0,0032
0,078
0,193
2,061
0,008
120
0,5
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
j
19,34
27,59
1,2509
0,0026
0,09
0,127
2,068
0,0065
180
0,4
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
j
12,43
27,92
1,2481
0,0032
0,078
0,193
2,061
0,008
120
0,5
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
j
19,34
27,59
1,2509
0,0026
0,09
0,127
2,068
0,0065
180
0,4
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

125(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Pendeltåg i storstad

Dieseltåg

Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2
Vehicletype
Mode
Fast sträckkostnad
Fast tidskostnad
Fast slitagekostnad
Marginell slitagekostnad
Marginell sträckkostnad
Marginell tidskostnad
Fast banavgift
Marginell banavgift
Antal platser
Beläggningsgrad
Årlig kostnadsförändring sträcka
Årlig kostnadsförändring tid
Första kostnadsförändringsår
Sista kostnadsförändringsår
Olyckskostnad
Tätortsfaktor
Fast Nox
Fast HC
Fast Part
Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2
Vehicletype
Mode
Fast sträckkostnad
Fast tidskostnad
Fast slitagekostnad
Marginell slitagekostnad
Marginell sträckkostnad
Marginell tidskostnad
Fast banavgift
Marginell banavgift
Antal platser
Beläggningsgrad
Årlig kostnadsförändring sträcka
Årlig kostnadsförändring tid
Första kostnadsförändringsår
Sista kostnadsförändringsår
Olyckskostnad
Tätortsfaktor
Fast Nox
Fast HC
Fast Part
Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2

0
0
0
0
0
0
0
18
i
25,29
32,11
1,4225
0,0027
0,092
0,111
2,478
0,0063
240
0,4
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
j
15,49
27,08
1,09
0,0035
0,146
0,277
1,904
0,0106
86
0,5
1
1
2020
2020
0,75
0,08
35,5
0,92
0,87
0,014
2329
0,25
0,006
0,006
0,0001
16,4

0
0
0
0
0
0
0
18
i
25,29
32,11
1,4225
0,0027
0,092
0,111
2,478
0,0063
240
0,4
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
j
15,49
27,08
1,09
0,0035
0,146
0,277
1,904
0,0106
86
0,5
1
1
2020
2020
0,75
0,08
35,5
0,92
0,87
0,014
2329
0,25
0,006
0,006
0,0001
16,4

0
0
0
0
0
0
0
18
i
25,29
32,11
1,4225
0,0027
0,092
0,111
2,478
0,0063
240
0,4
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
j
15,49
27,08
1,09
0,0035
0,146
0,277
1,904
0,0106
86
0,5
1
1
2020
2020
0,75
0,08
35,5
0,92
0,87
0,014
2329
0,25
0,006
0,006
0,0001
16,4

126(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

Nattåg

Fast Part
Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2
Vehicletype
Mode
Fast sträckkostnad
Fast tidskostnad
Fast slitagekostnad
Marginell slitagekostnad
Marginell sträckkostnad
Marginell tidskostnad
Fast banavgift
Marginell banavgift
Antal platser
Beläggningsgrad
Årlig kostnadsförändring sträcka
Årlig kostnadsförändring tid
Första kostnadsförändringsår
Sista kostnadsförändringsår
Olyckskostnad
Tätortsfaktor
Fast Nox
Fast HC
Fast Part
Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2

0,87
0,014
2329
0,25
0,006
0,006
0,0001
16,4
16
j
30,58
73,35
2,2872
0,0051
0,09
0,218
4,544
0,0122
230
0,5
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,87
0,014
2329
0,25
0,006
0,006
0,0001
16,4
16
j
30,58
73,35
2,2872
0,0051
0,09
0,218
4,544
0,0122
230
0,5
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,87
0,014
2329
0,25
0,006
0,006
0,0001
16,4
16
j
30,58
73,35
2,2872
0,0051
0,09
0,218
4,544
0,0122
230
0,5
1
1
2020
2020
0,75
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

127(131)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR
Tbana

ÖvrSpår

Vehicletype
Mode
Fast sträckkostnad
Fast tidskostnad
Fast slitagekostnad
Marginell slitagekostnad
Marginell sträckkostnad
Marginell tidskostnad
Fast banavgift
Marginell banavgift
Antal platser
Beläggningsgrad
Årlig kostnadsförändring sträcka
Årlig kostnadsförändring tid
Första kostnadsförändringsår
Sista kostnadsförändringsår
Olyckskostnad
Tätortsfaktor
Fast Nox
Fast HC
Fast Part
Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2
Vehicletype
Mode
Fast sträckkostnad
Fast tidskostnad
Fast slitagekostnad
Marginell slitagekostnad
Marginell sträckkostnad
Marginell tidskostnad
Fast banavgift
Marginell banavgift
Antal platser
Beläggningsgrad
Årlig kostnadsförändring sträcka
Årlig kostnadsförändring tid
Första kostnadsförändringsår
Sista kostnadsförändringsår
Olyckskostnad
Tätortsfaktor
Fast Nox
Fast HC
Fast Part
Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2

26
t
22,21
32,11

26
t
22,21
32,11

26
t
22,21
32,11

0,092
0,111

0,092
0,111

0,092
0,111

180
0,4
1
1
2020
2020

180
0,4
1
1
2020
2020

180
0,4
1
1
2020
2020

0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60, 61, 62, 67, 68
s
10,77
26,33

0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60, 61, 62, 67, 68
s
10,77
26,33

0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60, 61, 62, 67, 68
s
10,77
26,33

0,044
0,095

0,044
0,095

0,044
0,095

180
0,4
1
1
2020
2020

180
0,4
1
1
2020
2020

180
0,4
1
1
2020
2020

0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Övrigt

Fast SO2
Fast CO2
Marg Nox
Marg HC
Marg Part
Marg SO2
Marg CO2
Kalkylränta
Byggstartår
Prognosår
Diskonteringsår
Omkostnader nationellt
Omkostnader regionalt
Trafikstartår
Trafiktillväxt före brytår

0
0
0
0
0
0
0
4
2010
2020
2010
0,11
0,11

Brytår

0
0
0
0
0
0
0
4
2010
2020
2010
0,11
0,11

0
0
0
0
0
0
0
4
2010
2020
2010
0,11
0,11

2020

2020

40 år
22321000
4147000
199000
14000
ijkst
abx
f
1
1
1,21
1
1
6

40 år
22321000
4147000
199000
14000
ijkst
abx
f
1
1
1,21
1
1
6

Trafiktillväxt efter brytår

Investeringskostnader

Kalkylperiod
Kostnad dödad
Kostnad svårt skadad
Kostnad lindrigt skadad
Kostnad egendomsskada
Emme/2 mode för tåg+övr spår
Emme/2 mode för buss
Emme/2 mode för flyg
Nationell dygnsfaktor
Regional dygnsfaktor
Skattefaktor 1
Skattefaktor 2
Andel invest som skattejusteras
Moms på biljetter
År 1 (byggstart)
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
År 7
År 8
År 9
År 10

22321000
4147000
199000
14000
ijkst
abx
f
1
1
1,21
1
1
6
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År 8
År 9
År 10
DoU och Reinv jvg
Teknisk utveckling

Fast årlig DoU-kostnad
Teknisk utveckling personbil 2008
Teknisk utveckling personbil 2010
Teknisk utveckling personbil 2015
Teknisk utveckling personbil 2020
Teknisk utveckling personbil 2040
Teknisk utveckling lastbil 2008
Teknisk utveckling lastbil 2020
Teknisk utveckling lastbil 2040

100
96
87
76
51
100
83
68
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Bilaga 9 – Förklaring bränslepris
Helena Braun Thörn och Mattias Lundberg, 16 sept 2008.
Bensinpris och skatt i utgångsläget

Prognosen utgår från ett bensinpris vid pump år 2006 som hämtats från ASEK 4.
Priset är 11,33 kr per liter. Det är ett medelvärde av priset år 2005 och 2006 från två
källor (SPI och SCB) – det uttrycks i 2006-års prisnivå.
Bensinpriset består av total skatt (som i sin tur består av energiskatt och
koldioxidskatt samt moms) och producentpris 68 . Producentpriset år 2006 är
differensen mellan det totala bensinpriset 2006 och en prognos över koldioxidskatt
och energiskatt för 2008 69 . Producentpriset är 4,03 kr per liter, energiskatten 2,81 kr
och koldioxidskatten 2,22 kr. Sedan tillkommer moms, vilket ger priset 11,33 kr vid
pump. I prognosen har verkliga skatter använts för utgångsläge 2006. Även
producentpriset skiljer sig från ASEK. I prognosen är producentpriset 4,25 kr/l exkl.
moms, energiskatten 2,72 kr och koldioxidskatten 2,10 kr. Det totala priset vid pump
är precis som i ASEK 11,33 kr/l.

Uppräkning till år 2008

Bensinskatten (dvs. energiskatten och koldioxidskatten, exkl moms) är uppräknad till
2008 med total BNP (dvs. ej BNP per capita – se nedan). BNP har hämtats från
faktiska siffror 2006-2007 (från SCB) och från en prognos 2007-2008. Notera att
detta innebär en högre skatt än den som visade sig bli den verkliga år 2008.
Producentpriset har hållits oförändrat (gäller hela prognosperioden 2006-2020).

68

Bensinpriset går in i bilparksmodellen. Därifrån kommer sedan körkostnad i kr per km. Den
har stor betydelse för hur trafiken utvecklar sig.
69
Att en prognos för 2008 använts beror på att man velat återspegla så aktuella skatter som
möjligt. Det är rimligt när kalkylvärden tas fram, men blir lite förvirrande i
prognossammanhang. Prognosen har senare visat sig stämma nästan med den faktiska skatt
som utgick år 2008. Skillnaden är något öre.
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År 2008 antas också en engångshöjning av koldioxidskatten med 75 öre, exkl. moms
(enligt EET). Dessutom har en redan genomförd höjning med 15 öre lagts till.
Därmed hamnar priset vid pump på 13,25 kr per liter 70 .

Uppräkning till 2020

Bensinskatten (både energi- och koldioxidskatt) ska enligt EET räknas upp med
BNP. Hela höjningen antas sedan läggas på koldioxidskatten. Vi har tolkat EET som
att uppräkningen ska göras med total BNP. Prognosen för BNP-ökningen ligger på i
genomsnitt 2,6 procent per år. Prognosen kommer från SIKA som i sin tur baserar
den på en prognos från Konjunkturinstitutet för perioden 2007–2015 och därefter
från Långtidsutredningen 2004, för 2006–2007 har faktiskt utfall hämtats från SCB.
Prognosen innebär en kraftigare tillväxt i början av perioden än i slutet av den.
Notera att inkomstutveckling ingår på flera ställen i prognosen. Den har i dessa fall
satts lika med BNP-utveckling per capita. Enligt samma källa som ovan är den
knappt 1,9 procent per år 71 .

Uppräkning till 2040

Mellan år 2020 och 2040 har såväl total BNP som inkomstutveckling antagits till 2
procent per år.

70

Notera att i själva bilparkskörningen har ett pris på 13,17 kr gått in. Orsaken är ett
handhavandefel när engångshöjningen lagts till.
71
BNP används på ytterligare ett ställe i prognoserna, nämligen för att prognostisera
yrkestrafik på väg (eftersom ingen prognosmodell finns för detta). Där har BNP antagits öka
med 2 procent per år.
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Finansiell samverkan
i infrastrukturprojekt
– modeller och metoder
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Förord
Rapporten är framtagen inom delprojekt Finansieringsformer i projekt
Gemensam åtgärdsplanering.
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1. Bakgrund och syfte
Den 17 januari 2008 uppdrog regeringen åt trafikverken och vissa
länsstyrelser att förbereda åtgärdsplaneringen för 2010 – 2020. Regionala
självstyrelseorgan och samverkansorgan erbjöds att inleda förberedelsearbetet
på motsvarande sätt.
I trafikverkens uppdrag ingår att utarbeta modeller och metoder som ska
tydliggöra förutsättningar för och förbättra möjligheterna till regional,
kommunal och privat medfinansiering av investeringsobjekt som kommer att
inrymmas i åtgärdsplaneringen. Syftet är att skapa förutsättningar för
redovisning av intressenter, deras respektive möjligheter till åtaganden och
villkor samt, där så bedöms möjligt, en gemensam avsiktsförklaring för
respektive objekt.
Denna del av uppdraget som således drivs tillsammans med ansvariga på
samtliga trafikverk ska rapporteras till regeringen den 30 september 2008.
Samtidigt i januari fick länsstyrelser/regionorgan i uppdrag att ta fram en
regional systemanalys som utifrån regionala och nationella mål ska beskriva
behovet av transportfunktioner och åtgärder inom varje län/(stor)region. De
av trafikverken utarbetade modellerna och metoderna ska också kunna ligga
till grund för de regionala systemanalyserna.

2. Sammanfattning
Utgångspunkten för regional, kommunal och privat medfinansiering av investeringar i den statliga transportinfrastrukturen är de starka sambanden mellan transportsystemet
och utvecklingen av regioner och näringsliv. Även om det finns
en principiellt tydlig ansvarsfördelning mellan nämnda parter
är det i praktiken av avgörande betydelse med en nära
samverkan mellan dessa både vid planering och genomförande
av infrastrukturåtgärder.
Medfinansiering från regioner, kommuner och företag
aktualiseras och motiveras av att dessa parter ser ett värde av
investeringen som går utöver de allmänna trafikintressen som
trafikverkan har att bevaka och tillgodose.
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Medfinansiering förekommer idag både som rena bidrag och i
form av förskottering för att tidigarelägga statliga investeringar.
Medfinansieringen vilar idag på frivillighetens grund och bör så
göra också fortsättningsvis.
Omfattningen av medfinansieringen från respektive part bör stå
i proportion till hur nyttorna med en investeringsåtgärd
(exempelvis tidsvinster för lång- och kortväga trafik, förbättrade
förutsättningar för regional utveckling, möjlighet till alternativ
markanvändning) fördelar sig mellan olika intressen.
Dialog om medfinansiering bör inledas i tidigt skede för att
identifiera möjligheterna att öka nyttan med det aktuella
projektet och lösningar på finansieringen.
Frågan om medfinansiering bör göras till en del av den
gemensamma åtgärdsplaneringen. För samtliga projekt som är
aktuella i åtgärdsplaneringen bör en prövning göras av
förutsättningarna för och möjligheterna till medfinansiering.
Stor öppenhet bör eftersträvas. Avsiktsförklaringar bör tecknas
för att tydliggöra intressen och utgöra grund för fortsatt
beredning.
Genomförande av projekt som inkluderar medfinansiering ska
baseras på avtal som tydligt reglerar projektets syfte,
omfattning och tidplan samt finansiering. Avtalen måste vila på
tydliga mandat hos respektive part.
Inom följande områden kan medfinansiering vara aktuell
A. I åtgärdsplaneringen icke namngivna infrastrukturprojekt med
krav på stor flexibilitet för att kunna svara mot akuta trafikoch stadsbyggnadsfrågor
B. Infrastrukturprojekt med stark påverkan på regional och lokal
utveckling
C. Infrastrukturprojekt med särskilda effekter på möjligheter till
alternativ markanvändning
D. Infrastrukturprojekt med privata, kommunala eller regionala
krav som går utöver vad som ligger i trafikverkens ansvar att
tillgodose
E. Infrastrukturprojekt med särskilda privata, kommunala
och/eller regionala intressen som ställer krav på
tidigareläggning eller att investeringen som sådan ska
samordnas med andra investeringar
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Den medfinansiering som beskrivits ovan bör ses som del av en
samfinansiering där staten normalt står för huvuddelen av
finansieringen av den statliga infrastrukturen. I en
samfinansiering kan följande komponenter ingå
¾ Engångsbidrag från kommun, region eller företag
¾ Bidrag från kommun, region eller företag som utbetalas i takt
med byggandet
¾ Årlig ersättning för förbättrad funktion eller standard
¾ Investeringar av kommun, region eller företag i egen
anläggning
¾ Statligt bidrag till annans investering
¾ Bidrag från EU
¾ Brukaravgifter

Den angivna metoden för medfinansiering genom årliga
ersättningar har den betydande fördelen att medfinansiären
kan periodisera sina utgifter under en längre period och
därmed också uppnå en god matchning mellan kostnad och
nytta. För väg- och järnvägssektorn kräver denna metod
ställningstagande från regeringen för att kunna tillämpas fullt
ut. Vägverket och Banverket har i en gemensam skrivelse till
regeringen hemställt om sådant ställningstagande.
För projekt inom ovan nämnda områden (A-E) kan en eller flera
av de angivna finansieringskomponenterna vara aktuella. I
rapporten redovisas ett antal typfall. Kombinationen av
komponenter bör väljas i dialog mellan berörda parter och
utifrån förutsättningarna i det aktuella fallet.

3. Utgångspunkter
Den statliga åtgärdsplaneringen syftar till att planera och prioritera åtgärder så
att bästa möjliga bidrag ges för att uppnå det tranportpolitiska målet och dess
delmål. I planeringen av åtgärder ska hänsyn tas till andra aktörers planering
och den pågående och förutsebara utveckling i samhället som sker i fråga om
befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, etc. De många aktörernas planering
ska sammanjämkas och utgöra en hållbar utgångspunkt för genomförande av
åtgärderna tidsmässigt, kostnadsmässigt och utformningsmässigt.
Den ekonomiska och fysiska planeringen i kommunerna och regionerna och
den statliga ekonomiska och fysiska planeringen som äger rum i trafikverken
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hänger samman. Avvikelser från planerna i något avseende påverkar således
andra aktörers möjligheter och förutsättningar att nå de mål som har satts upp.
Hållbara planer är således ett mål i sig för planeringen. Hållbarheten stärks
genom att det sker en tydlig samverkan mellan den kommunala/regionala
planeringen och den statliga åtgärdsplaneringen i fråga om
infrastruktursatsningar.
Planeringen utgår från en grundläggande ansvarsfördelning mellan olika
aktörer. De statliga trafikverken har ansvar för att främja effektiva
transportsystem. Kommunerna och regionerna ska verka för kommunens
respektive regionens bästa. Företag och näringsidkare ska agera för företagets
bästa. Varken kommuner, regioner eller företag kan eller får använda sina
medel för åtgärder som inte har dessa syften. Medverkan i den statliga
planeringen eller i genomförande av statliga åtgärder i finansiellt eller annat
hänseende kan således aldrig sträckas längre än vad som är ekonomiskt
motiverat för kommunen, regionen eller företaget med hänsyn till de intressen
de ska beakta och faller inom vad som är legalt.
Under årens lopp har kommuner och företag genom förskottering av medel
medverkat till att åtgärder i de statliga infrastrukturplanerna kunnat
genomföras i tid eller att senareläggningarna inte menligt inverkat på
kommunernas eller företagens egna planer och åtgärder. I vissa fall och i olika
hänseenden har det rått oklarheter i fråga om det lagenliga i den medverkan
som skett i finansiellt avseende. Flera statliga utredningar har utrett frågan.
Olika förslag har lämnats från tillsatta utredningar. Några propositioner eller
riksdagsbeslut finns ännu inte i dessa frågor.
Trafikverken ska i sin planering och i genomförande av åtgärder ta hänsyn till
trafikens framkomlighet, systemens tillgänglighet, trafiksäkerhet,
miljökonsekvenser, m.m. Kommunerna och regionerna har i sin planläggning
att ta hänsyn till sina intressen. Utbyggnaden av bostadsområden, områden för
handel, service, industri, rekreation, m fl ändamål i kommunerna är beroende
av goda kommunikationer som kännetecknas av säkerhet, miljöanpassning,
tillgänglighet, etc. Regionernas uppgift att skapa långsiktiga förutsättningar
för en positiv utveckling för tillväxt och välfärd är i långa stycken beroende
av att det finns väl fungerande kommunikationer även i framtiden. Kraven på
vidgade arbetsmarknader och förändrade bosättningsmönster, m.m. ställer
ökade krav. Ett förverkligande av regionala visioner och mål ställer krav på
infrastrukturplaneringen.
Uppgifterna hos staten å ena sidan och kommunerna och regionerna å den
andra möts i punkter och vid gränser där det inte alltid är självklart hur långt
parternas ansvar sträcker sig i det enskilda fallet. Någon form av förhandling
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och överenskommelse krävs där gränserna dras upp och läggs fast. Inte minst
gäller det frågor som rör standard, funktioner och utformning. Motsvarande
förhållande kan också gälla för ett företag eller grupper av företag. Det är i
dessa sammanhang som utrymme ges för samverkan, diskussioner och
överenskommelser om medfinansiering.

4. Ansvarsfördelning mellan stat, kommuner
och näringsliv
Den grundläggande ansvarsfördelningen gällande infrastrukturen för
transporter är en politisk fråga och beslutas i politiska församlingar.
Staten har huvudansvar för investeringar i transportinfrastrukturen.
Trafikverken har ansvar för att effektiviteten i sina respektive
transportsystem. Det betyder att det är en statlig angelägenhet att svara för
investeringar på det statliga vägnätet, järnvägsnätet, de statliga farlederna och
vid de statliga flygplatserna.
Ansvarsgränserna mellan stat och kommun är dock inte helt klara. För vägar
gäller exempelvis att staten som huvudregel är väghållare för allmänna vägar.
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får dock besluta
att en kommun ska vara väghållare inom kommunen. I normalfallet begränsas
kommunens väghållning till tätortsområden. 202 av landets kommuner är
väghållare. Genomgående vägar i tätorter är dock staten vanligtvis väghållare
för. De beskrivna förhållandena utgör i sig skäl till att planering och
finansiering bör diskuteras i ett sammanhang och lösas i samverkan och
samförstånd med berörda intressenter.
Företag och enskilda anordnar sina vägar och järnvägar utifrån den egna
samfärdseln. Enskilda vägar kan dock få statsbidrag under vissa givna villkor
bl. a att de är öppna för allmän trafik.
Utgångspunkten för utveckling av modeller och metoder för medfinansiering
av investeringar i infrastrukturanläggningar är att den grundläggande
ansvarsfördelningen inte rubbas. En följd av denna utgångspunkt är att
planeringen och prioriteringen av infrastrukturobjekten ska i första hand ske
med hänsyn till objektens samhällsekonomiska lönsamhet och deras bidrag till
att nå det tranportpolitiska målet och de sex delmålen. En utebliven
medfinansiering får således inte rubba denna grundprincip för prioritering av
objekt. En medfinansiering från kommuner eller företag aktualiseras och
motiveras av att dessa parter ser ett värde av investeringen som går utöver de
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allmänna trafikintressen som trafikverken har att bevaka.

5. Tidigare former och exempel på
medverkan i finansieringen
Investeringar i ny infrastruktur och uppgradering av befintlig infrastruktur har
i allmänhet positiva effekter både lokalt, regionalt och nationellt. Insikten
härom har ibland resulterat i statliga initiativ till förhandlingar om lokal
medfinansiering av stora investeringsprojekt främst i storstadsområdena. Det
finns vidare många exempel på kommunala initiativ till förskottering av
framförallt väginvesteringar men också järnvägsinvesteringar i första hand för
att undvika förseningar i förhållande till den ursprungliga planeringen. Även
näringslivet har medverkat med förskotteringar. Planeringen och
genomförandet av åtgärder i trafikanläggningar kan också komma i otakt med
planeringen och genomförande av investeringar hos kommuner och enskilda.
Även i dessa fall har finansiell medverkan skett.
Den mest frekventa samverkan och medfinansieringen äger rum i små objekt
för att lösa akuta behov. Vanligtvis rör det åtgärder som syftar till att öka
tillgängligheten, förbättra miljön eller öka säkerheten för dem som vistas på
vägen eller intill järnvägen. Det samarbete som under årens lopp utvecklats är
mycket värdefullt för att få trafiksystemen att fungera bra. Denna samverkan i
de små åtgärderna kan ses som smörjoljan i ett system som annars skulle
gnissla betänkligt. Dessa smärre objekt är aldrig namnsatta i den långsiktiga
åtgärdsplaneringen. Det finns knappast något behov av att ändra detta
förhållande inför framtiden. Processen skulle enbart bli krångligare utan att
några vinster skulle uppträda, snarare tvärtom om sådana procedurer skulle
införas.
Även andra former för samverkan i investeringsprojekt mellan olika
intressenter finns etablerade för att öka nyttan av investeringar. Exempel
härpå är lokala investeringar i resecentrum av olika slag som komplement till
statliga investeringar i vägar och järnvägar eller att medfinansiären ställt krav
på en högre standard eller en annan utformning än vad som faller inom den
gräns för vilket trafikverkets ansvar och uppgifter sträcker sig.
Medfinansiering av statliga investeringar har alltid skett utan att det funnits en
lagstadgad skyldighet att medverka. Den medfinansiering som ägt rum har
motiverats ofta utifrån stadsbyggnadsskäl och/eller regionalpolitiska motiv för
att stimulera en önskvärd utveckling.
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Även fortsättningsvis måste medfinansieringen vila på den s.k. frivillighetens
grund, dvs. utan att det finns en lagstadgad skyldighet att delta. Man ska i
princip kunna avstå från att medfinansiera utan att trafikverkens prioriteringar
ändras men då med konsekvensen att de tillkommande nyttor som
medfinansieringen skulle möjliggöra uteblir.

6. Nyttor och fördelningseffekter av
investeringar i infrastrukturanläggningar
Byggande av infrastrukturanläggningar baseras på att nyttan med
investeringen ska överstiga den uppoffring eller kostnad som man har för
projekten under dess livslängd. Nyttan av anläggningen kommer olika aktörer
till del. Trafikanterna får tidsvinster, bättre komfort, en ökad säkerhet och
trygghet och lägre kostnader för underhåll och drift av sina fordon. Boende
kan få en högre tillgänglighet till service och arbete. Näringsidkare kan få
högre tillgänglighet och få förutsättningar för bättre logistik. Kommunen
och/eller regionen kan ges bättre förutsättningar för framtida exploatering för
boende, handel och industri. Miljöstörningarna kan reduceras.
Med varje investering följer också negativa konsekvenser under själva
genomförandet och nya barriärer och andra negativa konsekvenser kan
uppträda när anläggningen är färdigställd. De negativa konsekvenserna
fördelas och bärs av olika intressena i samhället.
Vilka effekter och konsekvenser som uppträder i det enskilda projektet
bestäms av en mängd faktorer. I förstudier, utredningar och planer bestäms
och avgränsas objektens omfattning, lokalisering, funktioner och därmed dess
utformning. I de utrednings- och planeringsprocesser som genomförs
involveras alla intressenterna i projektet. Effekterna och konsekvenserna av
en investering i en anläggning tas om hand i den samhällsekonomiska
kalkylen eller analysen. Den kalkyl som upprättas är inte det enda underlaget
som finns för att besluta om prioriteringar mellan olika objekt. I allmänhet
utgör den en del i ett mer omfattande beslutsunderlag. Skälet är att den
samhällsekonomiska kalkylen inte kan fånga alla effekter och konsekvenser
av en investering och det finns effekter som inte kan åsättas ett bestämt värde
i kalkylen. Exempelvis är det svårt att bedöma investeringens konsekvenser
för och effekter på den regionala utvecklingen eller värdera effekter för och
konsekvenserna på framtida stadsutbyggnad i tätorter. Det är vidare svårt att
exakt värdera systemeffekterna härledda ur en begränsad investering.
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7. Intressenter och deras krav och
förväntningar på infrastrukturprojekt
Det finns många intressenter i byggande av nya infrastrukturanläggningar.
Samtliga har krav och förväntningar på projektet och dess genomförande.
Kommunerna och regionerna kanaliserar många av intressena. Kommunerna
har ett mycket starkt inflytande över det fysiska samhällsbyggandet.
Kommunerna är således en part som alltid involveras i projekten i tidiga
skeden. Ofta är det kommunerna och regionerna som tagit initiativet till och
påtalat behovet av investeringar i nya vägar eller järnvägar eller i andra
infrastrukturåtgärder.
Det är inte enbart den tidsmässiga hållbarheten som ska eftersträvas i planerna
och dess genomförande. Den tidsmässiga hållbarheten är inte enbart utsatt för
risken av bristande finansiella resurser vid genomförandet utan också att
tillåtlighets- och tillståndsprocessen drivs effektivt. Led- och liggetider för
behandling och beslut hos tillåtlighets- och tillståndsgivande myndigheter är
ofta mycket långa och tillbörlig hänsyn tas inte till de intressen som sökande
har att få genomföra åtgärden vid planerad tidpunkt. Styrningen av
tillåtlighets- och tillståndsprocessen är inte på ett effektivt sätt synkroniserad
med planerings- och projekteringsprocessen.
Andra intressenter än de statliga trafikverken kan ha och har självfallet också
krav på utformning och kostnader för det enskilda projektet om de ska delta i
finansieringen. Krav utöver vad som kan anses skäligt att trafikverkan
ansvarar för bör rimligtvis finansieras av dem som reser dessa ytterligare
krav. Som tidigare nämnts bör fördelningen av ansvaret bestämmas i det
enskilda fallet och ingå som en del i en gemensam samverkans- och
förhandlingsprocess.
En investering ska gå genom många skeden innan den kan förverkligas.
Möjligheterna att påverka är störst i tidiga skeden. Redan i dessa skeden finns
det således grundad anledning att inbjuda, involvera och ta upp förhandlingar
med parter för att i samverkan diskutera möjligheterna att öka nyttan med det
aktuella projektet och eventuellt också finna lösningar på hur finansieringen
av den fortsatta framdriften av projektet ska kunna ske och om förutsättningar
för medverkan finns i olika avseenden.
Följande skeden finns och varje skede ska överlämna ett resultat till nästa
skede:
¾ Förstudier
¾ Utredningar
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¾
¾
¾
¾
¾

Planer
Systemprojektering
Detaljprojektering
Byggande
Drift och underhåll

Beroende på entreprenadform faller projekteringen på byggherren eller
entreprenören. Om finansiell medverkan ska ske i något eller flera skeden ska
tydligt definieras vad det är för resultat som varje skede ska lämna efter sig
till form, innehåll och kvalitet.

8. Trafikverkens åtaganden och förpliktelser i olika
projekt – principer, möjligheter och praktik
Trafikverkens åtaganden i och förpliktelser i väg- och järnvägsprojekt styrs av
lagstiftning och föreskrifter i regleringsbrev. Den fysiska planeringsprocessen
styrs huvudsakligen av lagstiftning. En förutsättning för att driva planeringsoch projekteringsprocessen fram till fastställelse av arbetsplan eller
järnvägsplan är att projektet finns med i en av regeringen eller länsstyrelse
fastställd långtidsplan.
Den planering och projektering som genomförs syftar till att genomföra
åtgärden med de syften, funktioner och utformning som svarar mot de
uppgifter och ansvar trafikverken har. Även om trafikverken har ett stort
ansvar för åtgärdens effekter och konsekvenser täcker det inte in alla de
egenskaper och funktioner som andra intressenter har på anläggningen.
Trafikverkens åtaganden kan således inte sträcka sig längre än vad som deras
ansvar sträcker sig. Vad gränsen går i det enskilda projektet måste avgöras
utifrån de specifika förutsättningar som råder. Trafikverken kan inte binda sig
tidsmässigt med hänsyn till finansieringsprocessen. Ytterst är det riksdagen
som beviljar medlen och bestämmer budgetrestriktionen för varje år.
Anslagens storlek är underkastad även andra hänsyn än att exakt hålla den
långsiktiga planen. Bl. a bedömningar om konjunkturer och
stabiliseringspolitiska övervägande ger anledningar till avvikelser från den
långsiktiga planens finansieringsförutsättningar.
För att teckna civilrättsligt bindande avtal med annan part krävs således att
myndigheten har ett bemyndigande från regeringen att få träffa avtal och att
trafikverket har en tryggad finansiering för genomförande av projektet.
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9. Kommunernas (och näringslivets) lagenliga
möjligheter till åtaganden om medfinansiering
I Ds 2008:11 ”Kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt”
görs en genomgång av ansvarsfördelning och finansiering av infrastruktur och
de rättsliga förutsättningarna för kommunala bidrag till statlig infrastruktur. I
utredningen konstateras att bestämmelserna i väglagen inte utgör hinder för en
kommun eller en landstingskommun att lämna bidrag till byggande av väg.
Även s.k. förskottering har vid domstolsprövning ansetts omfattas av
begreppet bidrag i väglagens mening, även om ”bidraget” endast utgöres av
den kostnad som kommunen eller landstinget har i form av räntekostnaden
eller uteblivna ränteintäkter. I utredningen konstateras att någon motsvarande
kompetensregel inte finns för järnvägen. Den kommunala
kompetensutredningen har behandlat frågorna om kommunernas lagenliga
möjligheter medverka i finansieringen av statliga infrastrukturinvesteringar
och föreslår förtydliganden när det gäller vägar och järnvägar. När det gäller
allmänna farleder och flygplatser hänvisar utredningen till andra pågående
utredningar. Någon proposition i frågan har ännu inte lagts.
I utredningen om kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt
föreslås undantag från lokaliseringsprincipen som innebär att - om särskilda
skäl föreligger - ska kommunala bidrag kunna lämnas till investeringar även
utanför den egna kommunens eller det egna landstingets område. Vidare
behandlas olika redovisningsaspekter på kommunala bidrag till statlig
infrastruktur. Följande två citat ur utredningen belyser innebörden av
undantaget från lokaliseringsprincipen.
”När kommuner eller landsting gör insatser inom verksamheter som faller
inom den kommunala kompetensen, men där insatserna går utanför det egna
området, uppkommer frågan om insatsen strider mot lokaliseringsprincipen.
Vid tidigare domstolsprövningar, där tillämpning av lokaliseringsprincipen
varit aktuell, har en proportionell intresseavvägning gjorts mellan kostnaden
för den aktuella åtgärden och den förväntade nyttan för kommunen eller
landstinget eller dess medlemmar. Vid en sådan proportionalitetsbedömning
ankommer det på den enskilda kommunen eller landstinget att påvisa nyttan
med insatsen. Annorlunda uttryckt är det kommunen eller landstinget som ska
bevisa att engagemanget är kompetensenligt.” Som tidigare nämnts är det ofta
svårt att bedöma den regionalekonomiska effekten av en åtgärd. Detta
förhållande skapar också svårigheter att tillämpa ovan nämnda principer.
”Med rekvisitet särskilda skäl avses bl.a. att projektet, till vilket bidraget ges,
har regional nytta för ett större område än varje enskild kommun. Den nya
trafiklösningen ska medföra markant förbättrade kommunikationsmöjligheter
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i området. Byggandet av den aktuella vägen eller järnvägen kan t.ex. bidra till
kraftigt förbättrade transportmöjligheter som underlättar arbetspendling och
skapar större arbetsmarknadsregioner, men också främjar företagsetableringar
liksom utveckling av befintliga företag. I framför allt storstadsregioner kan
det också handla om investeringar som löser upp flaskhalsar i trafiknätet och
därmed möjliggör ökat bostadsbyggande och andra exploateringar.”
Den kommunala redovisningen bygger på samma teoretiska och principiella
utgångspunkter som de som gäller för privat redovisning, låt vara med en del
smärre avvikelser med hänsyn till den kommunala särarten. Bestämmelser om
räkenskapsföring finns i kommunallagen. Bestämmelserna är översiktliga och
ger stort utrymme för utvecklingen av den kommunala redovisningen för
kommunerna själva. För att främja och utveckla god redovisningssed har
Rådet för kommunal redovisning bildats. Rådets syn på aktuella
redovisningsfrågor i anslutning till kommunal medfinansiering av statliga
infrastrukturinvesteringar har inhämtats av utredningen. Dess syn är följande:
”I skrivelsen från Rådet för kommunal redovisning framförs att enligt
gällande redovisningslagstiftning och kompletterande normering klassificeras
finansiellt stöd till annan huvudmans investering som bidrag och ska
kostnadsföras i bidragsgivarens redovisning. Det innebär att sådana bidrag ska
resultatredovisas i sin helhet redan när den ekonomiska händelsen äger rum,
dvs. när avtalen undertecknas. Lagen om kommunal redovisning och
utfyllande normering från rådet bygger på en redovisningsmodell som utgår
från bokföringsmässiga grunder. Enligt bokföringsmässiga grunder ska
inkomster och utgifter periodiseras till de räkenskapsår dit de hör. Avgörande
är när den ekonomiska händelsen äger rum, inte när den regleras
likvidmässigt.
Vidare framhåller rådet i sin skrivelse att ett viktigt kriterium, bärande även
hos andra nationella och internationella normgivare, är att resursen ska
kontrolleras av huvudmannen, dvs. huvudmannen ska ha beslutsrådighet över
tillgångens nyttjande och användning. Eftersom redovisningen inte bara ska
ligga till grund för beslut om enhetens framtida utveckling utan också för
utkrävande av ansvar (exempelvis genom allmänna val), är kravet på kontroll
över resurser som aktiveras fundamental. Kontrollkriteriet anses vara en av
hörnstenarna i en redovisningsmodell som bygger på bokföringsmässiga
grunder, oavsett sektor. I annat fall blir redovisningsenhetens avgränsning och
därmed också dess ansvar och skyldigheter mycket oklar.
De infrastrukturella investeringar, till vilka kommuner och landsting ger
bidrag, bedöms enligt rådet av bidragsgivarna medföra framtida nytta, om inte
för redovisningsenheten så åtminstone för vissa av medborgarna i

16(33)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

kommunerna och landstingen. Den framtida nyttan i sig räcker emellertid inte
som grund för identifiering av tillgångar hos bidragsgivarna, eftersom det
grundläggande kriteriet att tillgången ska kontrolleras av huvudmannen inte är
uppfyllt. Ett annat problem som rådet pekar på är hur man ska kunna
säkerställa att samma resurs inte aktiveras som tillgång i två olika
redovisningsenheter. Dessutom bör det enligt rådet beaktas att om
kontrollkriteriet skulle tas bort, öppnar det möjlighet för aktivering av en rad
olika tillgångar som kan anses utgöra nytta för kommunerna och dess
medborgare.”
God redovisning handlar ytterst om att öppet redovisa de faktiska
förhållandena. På god redovisning ställer man kravet korrekthet,
fullständighet och ändamålsenlighet så att ansvar kan utkrävas och att
redovisningsinformationen kan ligga till grund för beslut av interna och
externa intressenter och aktörer. Att ändra i grundläggande principer för
redovisning är inte möjligt och framförallt inte lämpligt. Vill man exempelvis
periodisera en utgift får man träffa sådana avtal som gör detta möjligt.
Redovisningen speglar endast faktiska förhållanden.

10. Medfinansiering – ett nytt
inslag i planeringsprocessen
I föregående avsnitt har gällande förutsättningar och möjligheter till
medfinansiering av infrastrukturåtgärder behandlats såväl principiellt som
praktiskt. I tidigare planeringsomgångar har frågor som rör
ansvarsfördelningen och finansieringen inte behandlats så ingående som nu är
fallet. Enligt direktiven ska utarbetas modeller och metoder som ska
tydliggöra förutsättningar för och förbättra möjligheterna till regional,
kommunal och privat medfinansiering av investeringsobjekt som kommer att
inrymmas i åtgärdsplaneringen. Syftet är att skapa förutsättningar för
redovisning av intressenter, deras respektive möjligheter till åtaganden och
villkor samt, där så bedöms möjligt, en gemensam avsiktsförklaring för
respektive objekt. Det som direktiven ger uttryck för är en mer systematisk
genomgång och redovisning av intressentbilden knutet till varje projekt, vilka
möjligheter som finns till åtaganden från olika intressenter och i så fall vilka
villkor som är eller kan vara förknippade med ett åtagande. Om det är möjligt
bör också intresset kunna dokumenteras i form av en gemensam
avsiktsförklaring.
Det betyder att för varje åtgärd som planeras ska redovisas vilka som är de
närmaste intressenterna i projektet, vilka möjligheter de ser till åtaganden av
finansiell art och vilka villkor som kan vara förknippade med ett åtagande.
Det är väsentligt att denna uppgift sker så tidigt som möjligt i

17(33)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

planeringsprocessen eftersom åtaganden kan och ofta är knutna till åtgärdens
syfte, funktioner, lokalisering och utformning och som är av betydelse för
kostnader för och nyttor av projektet. I detta skede bör också klargöras
styrkan i intresset hos olika parter och på vilket sätt det kan yttra sig. Finns
det ett stort intresse som åtföljs av en tydlig betalningsvilja för att få projektet
till stånd – med de krav och villkor som är och kan vara förknippade med
projektet – bör en gemensam avsiktsförklaring tecknas. Arbetet i denna del av
åtgärdsplaneringen bör påbörjas så tidigt som möjligt och senast under hösten
2008. Initiativet bör i första hand ligga på den planeringsansvariga enheten.

11. Modeller och metoder för samoch medfinansiering
11.1. MODELLER

Med samfinansiering förstås i detta sammanhang att staten överenskommer
med kommun och/eller företag om en finansiering av en investering i
infrastruktur på sådant sätt att flera parter bidrar till den samlade
finansieringen. Kommun och företag benämns här medfinansiär eftersom det
normalt är staten som står för huvuddelen av finansiering. I begreppet
samfinansiering ligger en betoning av vikten att se på den samlade
finansieringsbilden inkluderande brukaravgifter samt bidrag från statliga
myndigheter och EU-organ. En eller flera av nedan beskrivna
finansieringskomponenter kan ingå i olika upplägg för samfinansiering.
Av den förda diskussionen i denna PM kan man se följande fem skilda
områden för medfinansiering:
A. I åtgärdsplaneringen icke namngivna infrastrukturprojekt med krav på stor
flexibilitet för att kunna svara mot akuta trafik- och stadsbyggnadsfrågor
B. Infrastrukturprojekt med stark påverkan på regional och lokal utveckling
C. Infrastrukturprojekt med särskilda effekter på möjligheter till alternativ
markanvändning
D. Infrastrukturprojekt med privata, kommunala eller regionala krav som går
utöver vad som ligger i trafikverkens ansvar att tillgodose
E. Infrastrukturprojekt med särskilda privata, kommunala och/eller regionala
intressen som ställer krav på tidigareläggning eller att investeringen som
sådan ska samordnas med andra investeringar
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För varje område presenteras nedan en modell för finansiell medverkan av
vilken framgår principer och tänkbara lösningar.
För icke namngivna projekt enligt kategorin A finns inte anledning att teckna
särskilda avsiktsförklaringar mellan de parter som är involverade i samband
med den långsiktiga planeringen. Kännetecknanden för dessa projekt är att
planeringshorisonten som längst är två- tre år. För dessa projekt utgör
finansieringen i sig inte några stora problem. Samverkan handlar ofta om att
hitta praktiska lösningar i det enskilda fallet när det gäller projektens
utformning och finansiering. Öppenhet att finna lösningar har oftast varit
mycket stor. Det förhållningssätt som hittills gällt när det gäller dessa projekt
bör inte förändras utan pågå fortsättningsvis på samma sätt som hittills. Avtal
om projektens utformning och finansiering träffas i varje särskilt fall inför
genomförande.
Kategorierna B och C tar sikte på sådana projekt som är av särskild betydelse
för regional och/eller lokal utveckling. Den typ av effekter av
infrastrukturanläggningar som rubriceras som regional eller lokal utveckling
är svårbedömbara i den samhällsekonomiska kalkylen och i viss utsträckning
tas de inte omhand i kalkylen. En lokal, regional eller privat medverkan i
finansieringen ger ett uttryck för hur starkt intresset är och kan därmed spela
en betydelsefull roll i prioriteringen av projekt.
När det gäller projekt av kategorin D där privata, kommunala och/eller
regionala intressen ställer krav som går utöver vad som trafikverken har
anledning att tillgodose utifrån de intressen de ska tillgodose påverkas inte
prioriteringen av projekten i den långsiktiga planeringen. Däremot påverkas
utformningen och omfattningen av projektet av tilläggskraven. Det finns
emellertid skäl som talar för att så tidigt som möjligt för aktuellt trafikverk att
teckna bindande avtal som reglerar hur tilläggskraven ska tillgodoses
materiellt och finansiellt. Det är väsentligt att kraven hanteras i tidiga skeden
med hänsyn till deras påverkan på den fysiska planeringen och projekteringen
och hanteringen av kraven i tillåtlighets- och tillståndsprocessen.
När det gäller kategorin E av projekt där det finns privata, kommunala
och/eller regionala intressen för tidigareläggning eller stark tidsmässig och
produktionsmässig samordning med andra investeringar för att få ut samlade
effekter ställs särskilda krav på planerings- och avtalsprocessen. En
substantiell finansiell medverkan från privata, kommunala och/eller regionala
intressen bör manifesteras i en avsiktsförklaring som undertecknas av berörda
parter, dvs. också staten via ett eller flera trafikverk. En del i en sådan
avsiktsförklaring bör innehålla ett åtagande från staten att verka för att så
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långt möjligt säkerställa finansieringen av den del staten enligt
avsiktsförklaringen ska svara för och att söka påverka en god effektivitet i
tillåtlighets- och tillståndsprocessen. Bindande avtal träffas först när
finansieringen är tryggad från alla parters sida.
Som tidigare nämnts sker en relativt omfattande förskottering från
kommunernas och andra intressenters sida för att säkerställa tidpunkter för
planerade åtgärder. Denna möjlighet bör även fortsättningsvis finnas. Motivet
för detta är att det alltid sker förändringar i förutsättningar och i omvärlden
som påverkar prioriteringarna och möjligheterna till genomförande av
planerade åtgärder. Möjligheten till förskottering kan underlätta ett effektivt
genomförande av planerade åtgärder.
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Tabell 1 Modeller för medfinansiering av infrastrukturprojekt
Kriterier

Icke
namngivna
projekt

Projekt med
stark påverkan
på regional
och lokal
utveckling

Avsiktsförklaring i
den långsiktiga
planeringen

Nej

Ja

Påverkan på
prioriteringen
i den
långsiktiga
planeringen

Ingen

Ja

Projekt med
särskilda
effekter på
möjligheter till
alternativ
markanvändning
Ja

Projekt med
särskilda utformningskrav

Projekt med
krav på
tidsmässig
samordning
eller tidigareläggning

Ja

Ja

Ja

Ingen

Ja

Tidpunkt för
bindande
avtal, genomförandeavtal
Statligt
åtagande

När
finansieringen
är tryggad

När
finansieringen
är tryggad

När
finansieringen
är tryggad

När
finansieringen
är tryggad

När
finansieringen
är tryggad

Inget särskilt
utöver vad
som är gängse

Inget särskilt
utöver vad
som är gängse

Inget särskilt
utöver vad
som är gängse

Inget särskilt
utöver vad
som är gängse

Trygga
finansiering
och
effektivitet i
tillåtlighetsoch tillståndsprocessen

Privat,
kommunalt,
regionalt
åtagande

Inget särskilt
utöver
finansieringen

Inget särskilt
utöver
finansieringen

Inget särskilt
utöver
finansieringen

Inget särskilt
utöver
finansieringen

Trygga
finansieringen
och
effektivitet i
tillåtlighetsoch
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tillståndsproce
ssen

11.2 METODER
Varje projekt äger sina olika egenskaper när det gäller möjligheter till
finansiella lösningar. Förhållandena varierar från projekt till projekt. Det finns
således ingen enhetlig metod som passar i alla tänkbara fall. Man får
undersöka förutsättningarna och analysera dessa i varje särskilt projekt där
man tänker sig en finansiell medverkan från olika parter. För att skapa
flexibilitet och låta den finansiella medverkan tydligt spegla styrkan i de
intressen olika parter företräder bör i princip inga generellt gällande
procentsatser läggas fast. Som följd av denna princip borde också statliga
bidrag kunna utgår med varierande procenttal och inte som idag med en på
förhand given procentsats (F.n. 50 % med möjlighet till 75 % om särskilda
skäl föreligger) utan avgöras från fall till fall med hänsyn till de
omständigheter som gäller i det enskilda fallet. En ändring i förordningen om
statsbidrag skulle därmed behöva initieras.
Nedan följer en genomgång av exempel på infrastrukturprojekt där det kan
vara aktuellt med flera finansiärer som samverkar. Eftersom förhållanden i
viss mån kan variera mellan olika trafikslag presenteras exemplen efter sådan
indelning.
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Tabell 2 Metoder för medfinansiering av infrastrukturprojekt inom
vägtrafiksektorn
Objekt
Parter
Finansieringslösning Redovisningskrav Kommentar
i medfinansiärens
bokföring
Väg, statlig

Vägverket, Statliga anslag i
kommun/
kombination med
region
direkt bidrag från
kommun/region,
antingen som andel av
anläggningskostnaden
eller som fast belopp

Bidraget redovisas
som kostnad det
räkenskapsår
utbetalning sker

Genom att betala
bidraget successivt
under genomförandet
kan under vissa
omständigheter en viss
periodisering ske av
medfinansiärens
utgifter

Väg, statlig

Vägverket, Statligt lån i
kommun/
kombination med att
region
kommun/region/privat
intressent årligen
betalar en ersättning
som motsvaras av ett
åtagande från
trafikverkets att hålla
ingånget avtal om
kapacitet, m.m.

Ersättningen
redovisas som
kostnad varje år
som utbetalning
äger rum

Finansieringen sker
över avtalad period

Väg, statlig

Vägverket, Trafikavgifter tas ut
brukare
för att helt eller delvis
finansiera
investeringen

Både statlig
Vägverket, Var och en finansierar
väg och
kommun
sin del, dock med
kommunal
samordning i
gata/anläggning
genomförandet

Kommunen tar
upp anläggningen
som tillgång och
gör årliga
avskrivningar
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Tabell 3 Metoder för medfinansiering av infrastrukturprojekt inom
järnvägssektorn
Objekt
Parter
Finansieringslösning
Redovisningskrav i
medfinansiärens
bokföring

Kommentar

Järnväg

Banverket,
kommun/
region,
trafikhuvud
man

Statligt anslag i kombination
med direkta bidrag från
medfinansiärer antingen som andel av
kostnaden för anläggningen
eller som fast belopp

Bidraget redovisas
som kostnad det
räkenskapsår
utbetalning sker

Järnväg

Banverket,
kommun(er)/
region(er)

Statligt lån i kombination med
att kommun/region/privat
intressent årligen betalar en
ersättning som motsvaras av
ett åtagande från trafikverkets
att hålla ingånget avtal om
kapacitet, m.m.

Ersättningen
Finansieringen
redovisas som
sker över
kostnad varje år som avtalad period
utbetalning äger rum

Järnväg

Banverket,
järnvägsföretag
Slutkund
Järnväg,
Banverket,
stationer,
Jernhusen,
resecentrum trafikhuvud
man,
kommun

Genom att
betala bidraget
successivt
under
genomförande
t sker en viss
periodisering
av medfinansiärens
utgifter

Förhöjda banavgifter tas ut för
att delvis finansiera åtgärden

Var och en finansierar sin del,
dock med samordning i
genomförandet, statsbidrag
till kollektivtrafikanläggningen utgår

Kommunen tar upp
anläggningen som
tillgång och gör
årliga avskrivningar

Tabell 4 Metoder för medfinansiering av infrastrukturprojekt inom sjöfartssektorn
Objekt
Parter
Finansieringslösning Redovisningskrav För- och
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Farled

Sjöfartsverket,
kommun/hamnföretag

i medfinansiärens
bokföring
Full transparens i
projektets
bokföring, endast
verkliga kostnader

Avtal om
kostnadsfördelning i
procent

nackdelar

Hamnan- Hamnföretag/kommun Ingen statlig
läggning
medverkan

Tabell 5 Metoder för medfinansiering av infrastrukturprojekt inom
luftfartssektorn
Objekt
Parter
Finansieringslösning
Redovisningskrav För- och
i medfinansiärens nackdelar
bokföring
Flygplats Luftfartsverket, Ränte- och
Som en långfristig
kommun/region/ amorteringsfria lån
fordran om lånet
förfaller senare än
inom 12 månader
Flygplats Luftfartsverket

Nyupplåning/omsättning
av lån på den finansiella
marknaden till de villkor
som LFV kan erhålla i
förhandling

Som en långfristig
fordran om lånet
förfaller senare än
inom 12 månader

EU-bidrag ska alltid sökas där så är möjligt att erhålla.
Statliga bidrag utgår normalt med stöd av särskild förordning. Det finns dock
flera exempel på där staten i särskilda regeringsbeslut beviljat medel i form av
bidrag till investeringar i infrastrukturåtgärder. (Flygplatser i Torsby och
Pajala).

11.3. KOMMENTARER TILL DE I METODERNA
INGÅENDE FINANSIERINGSKOMPONENTERNA
De i föregående avsnitt beskrivna finansieringsmetoderna innehåller en eller
flera finansieringskomponenter. Sammanfattningsvis är komponenterna
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Engångsbidrag från kommun, region eller företag
Bidrag från kommun, region eller företag
Årliga bidrag
Investeringar av kommun, region eller företag i egen anläggning
Statligt bidrag till annans investering
Bidrag från EU
Brukaravgifter

Här lämnas några ytterligare kommentarer till var och en av dessa
komponenter. Det ska också betonas att komponenterna kan kombineras på
flera sätt än vad som angivits i föregående avsnitt.
Engångsbidrag från kommun, region eller företag
Utbetalning av engångsbidrag görs enligt avtal i samband med byggstart eller
enligt avtalad tidplan. Engångsbidrag är en hanteringsmässigt enkel form.
Dock innebär denna bidragsform ett sådant ofta en betungande finansiell
engångseffekt som är svår att klara för bidragsgivaren.
Bidrag från kommun, region och företag som utbetalas successivt under
projekttiden
En variant av engångsbidrag är bidrag som utbetalas successivt under
byggtiden och i takt med att projektet framskrider. Genom detta uppnås en
viss fördelning av den finansiella belastningen över tiden för bidragsgivaren.
Årliga bidrag
Som alternativ till engångsbidrag bör bidrag kunna ges i form av årliga
belopp. Den årliga ersättningen bör knytas till att anläggningens funktioner
och standard uppfyller de krav som parterna enligt avtal kommit överens om.
I avtalet mellan trafikverken och intressenten bestäms under vilken period
bidraget ska utgå. Denna form av finansiell lösning baseras på att ersättningen
svarar mot en tydlig motprestation från anläggningsägaren. Det krävs årliga
uppföljningar av parterna för att kontrollera att överenskommen standard och
funktionalitet upprätthålls för att ersättning ska utgå.
Medfinansiering genom årliga bidrag har den betydande fördelen att
medfinansiären kan periodisera sina utgifter för en längre period. Många
kommuner och andra intressenter som befinner sig i en liknande finansiell
situation klarar inte att belasta sin resultaträkning med engångsbelopp.
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Trafikverken bör ges möjlighet att i Riksgälden ta upp lån för den del av
finansieringen av investeringen som motsvaras av de årliga avtalade
ersättningarna. Genom ett sådant förfarande undviks helt anslagsbelastning av
den externfinansierade delen.
En tillämpning av ovan det beskrivna förfarandet med årliga bidrag förutsätter
ställningstaganden från regeringen.

Investering av kommun, region eller företag i egen anläggning
Åtgärder hos stat respektive kommun, region och företag utgör ofta
komplement till varandra. En investeringsåtgärd hos kommun, region eller
företag som görs i sådana sammanhang bör ses som en del i en
samfinansieringslösning.
Statligt bidrag till annans investering
Den statliga bidragsgivningen styrs idag av särskild förordning. Förslag på
förändrade regler bör tas fram som ger större möjlighet att se på dessa bidrag
som del i en samfinansieringslösning.
Bidrag från EU
EU-bidrag söks enligt gällande villkor och regler. Sökande kan vara både
trafikverk och annan intressent.
Brukaravgifter
Finansiering genom brukaravgift innebär att avgift tas ut av den som använder
infrastrukturanläggningen för att finansiera eller bidra till finansieringen av en
investering.
Inom sjö- och luftfart finns sedan länge etablerade former för avgiftsuttag
med ett finansierande syfte.
Inom väg- och järnvägsområdet innebär gällande lagstiftning vissa
begränsningar i möjligheten att ta ut finansierande avgifter. Erfarenheterna av
sådana avgifter är också mycket begränsade. Frågan om avgifter inom vägoch järnvägsområdet med ett finansierande syfte har dock aktualiserats i
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många sammanhang under senare tid och bör ägnas stor uppmärksamhet som
en del av den samlade finansieringen av ny infrastruktur.
Inom vägområdet gäller att avgifter kan tas ut av trafikanterna med stöd av
väglagen (29 §). En förutsättning är att vägen ifråga har börjat byggas efter
den 1 juli 1988 och att det statsrättsligt är fråga om avgift och inte en skatt.
Det finns en EG-rättslig reglering som idag begränsar möjligheterna att ta ut
avgifter för tunga vägfordon avsedda för godstransport. Det är inte tillåtet att
vid sidan av den s k eurovinjetten ta ut ytterligare vägavgifter eller vägtullar
av den tunga trafiken. Undantag från detta görs dock för broar, tunnlar och
bergspass. För sådana vägavsnitt kan såväl vinjett som vägtull tas ut
samtidigt.
Idag tillämpas vägavgifter för Öresundsbron och Svinesundsförbindelsen. I
betänkandet Andra vägar att finansiera nya vägar (SOU 2006:33)
presenterades en utredning av möjligheterna för att införa avgifter för
trafikanterna särskilt för planerade och nya sträckor av väg E6 i Västra
Götaland men också mer generellt. Under senare år har ett flertal möjliga fall
med vägavgifter aktualiserats.
En avgiftsbeläggning av visst vägavsnitt kan förväntas påverka trafiken och
kan innebära problem med avledning av trafiken till vägar som kan användas
utan kostnad. Förutsättningar för att få nödvändig trafikvolym på en
avgiftsbelagd väg påverkas bland annat av att det nya vägavsnittet innebär en
stor vägförkortning, stor restidsvinst, stor komfortförbättring inklusive ökad
trygghet, hög lastbilsandel samt att andelen långväga resenärer och
tjänsteresenärer är hög.
För järnvägen gäller att dagens banavgifter i huvudsak är baserade på
samhällsekonomisk marginalkostnad men att järnvägslagen ger möjlighet för
infrastrukturförvaltaren att ta ut s k finansierande avgifter.
En förhöjd banavgift kommer att direkt påverka järnvägsföretag,
trafikhuvudmän och godstransportörer och indirekt resanden och godskunder.
Till en del bör de trafikerande företagen kunna täcka den höjda avgiften
genom en ökad försäljningsvolym. Förhöjda banavgiften kommer dock i
större eller mindre utsträckning slå igenom i högre biljettpriser respektive
högre avgifter för godstransporter. Höjda priser utöver den
samhällsekonomiska marginalkostnaden innebär allmänt sett risker för att den
nya eller förbättrade anläggningen inte får ett effektivt utnyttjande. Det gäller
således att den nya eller förbättrade anläggningen påverkar
transportproduktens innehåll och kvalitet så att värdet av denna
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produktförbättring svarar mot höjningar av resande- eller transportkostnaden.
Det måste finnas ett mervärde för trafikanten och godskunden som följer med
den förhöjda avgiften.
Sambandet mellan förhöjd banavgift och slutkund ser olika ut för personrespektive godstrafik. När det gäller godstrafik finns ofta ett mycket nära
samband vilket underlättar dialogen om den förhöjda avgiften och de positiva
effekter som kan uppnås med den nya eller förbättrade anläggningen. För
persontrafiken är sambandet betydligt mer komplicerat. Biljettpriserna i
kommersiell persontrafik sätts utifrån resenärernas betalningsvilja. Det är i
slutändan de enskilda trafikanterna som måste märka en påtaglig förbättring
för att ett höjt biljettpris till följd av en förhöjd banavgift ska accepteras.
Priserna i samhällsstödd trafik sätts utifrån politiska och administrativa
överväganden. Kostnadstäckningsgraden i samhällsstödd trafik uppgår till
mellan 40 och 80 procent. Prisökningar till följd av åtgärder på
järnvägsinfrastrukturen måste även här ha en koppling till åtgärdens effekter
på resans värde. Annars kan kostnadstäckningsgraden komma att påverkas.
Det är i sammanhanget väsentligt att påpeka att järnvägsföretag,
trafikhuvudmän och godstransportörer inte kan ges någon särställning vid
tilldelning av tåglägen till följd av de åtaganden som görs beträffande
medfinansiering. Kapacitetstilldelningen på järnvägen sker med stöd av
järnvägslagen och görs oberoende av hur anläggningen är finansierad.

12. Samverkans- och förhandlingsprocessen
Samverkans- och förhandlingsprocessen ska utgå från att det är parter som har
berättigade intressen att beakta när det gäller investeringens tidsmässiga
förläggning, lokalisering, utformning, funktioner och kostnader. Processerna
bör inledas i tidiga skeden av planerings- och projekteringsprocessen då
möjligheterna att tillgodose önskemålen är som bäst. I en sådan process ska
båda parter vara beredda på jämkningar mellan olika intressen i syfte att
kunna fullfölja de (moraliska) ”förpliktelser” som en avsiktsförklaring kan ha
när processen befinner sig i sin början. En medverkan i finansiellt hänseende
måste innehålla någon form av motprestation från den andra partens sida som
kan avse tider, utformningar, standarder, genomförandeformer och/eller
kostnader för investeringen. Samverkans- och förhandlingsmandat bör därför
inhämtas av dem som ska genomföra samverkan och förhandlingarna så att
processen blir substantiell.
Såväl när det gäller avsiktsförklaringar som renodlade genomförandeavtal är
det mycket väsentligt att ange omfattning, utformning och syftet med
projektet. I ett genomförandeavtal bör alla väsentliga kostnadspåverkande
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faktorer regleras och läggas fast. Såväl avsiktsförklaringar som
genomförandeavtal ska baseras på realistiska kalkyler vad anläggningen
kommer att slutligt kosta.

13. Avsiktsförklaringar, överenskommelser och
avtal – rättigheter, skyldigheter och insyn
I trafikverkens uppdrag ingår som inledningsvis redovisades att utarbeta
modeller och metoder som ska tydliggöra förutsättningar för och förbättra
möjligheterna till regional, kommunal och privat medfinansiering av
investeringsobjekt som kommer att inrymmas i åtgärdsplaneringen. Dessa
modeller och metoder finns redovisade i föregående avsnitt. Syftet är att
skapa förutsättningar för redovisning av intressenter, deras respektive
möjligheter till åtaganden och villkor samt, där så bedöms möjligt, en
gemensam avsiktsförklaring för respektive objekt.
En avsiktsförklaring innebär att parterna presenterar en dokumenterad
målsättning för den fortsatta processen. Det är väsentligt att intensionerna i en
avsiktsförklaring kan genomföras och resultera i det önskvärda, dvs. i det här
sammanhanget att åtgärden återfinns i planen. Konsekvensen om så inte sker
är ju att tilltron till planeringsprocessen skadas. De många avvikelserna
tidigare från vad som planerats i olika omgångar har kritiserats. Flera viktiga
aktörer har också påtalat behovet av att se över hela planerings- och
prioriteringsprocessen.
Vid undertecknande av s.k. genomförandeavtal sker en juridisk bindning avtal
mellan inblandade parter där alltig regleras vad avser objektet, dess
omfattning, innehåll, utformning och finansiering.

14. Behov av ändrade regler och villkor
Den metod för medfinansiering genom årliga bidrag som beskrivits i denna
rapport kräver ställningstagande av regeringen för att kunna tillämpas fullt ut.
Förslag om detta bör lämnas av trafikverken.
I beskrivningen av medfinansieringsmodeller förs fram att en ändring i
förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. bör ske så att statsbidrag kan utgå i form av
olika procentuella nivåer och till ändamål inom ett bredare område beroende
på hur stort och av vilket slag det statliga intresset är i det enskilda fallet.
Även här bör avsiktsförklaringar och intresseavvägningar ske mer
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systematiskt i likhet med andra infrastrukturåtgärder som är föremål för den
långsiktiga planeringen.
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Bilaga 1
Blankett för att dokumentera samverkan i finansieringen av infrastrukturprojekt
Projektets namn:

Typ av projekt, kategori:

Intressenterna:

Intressenternas motiv för medverkan:

Intressenternas åtagande:

Villkor för intressenternas åtagande:

Status i samverkansprocessen:
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Bilaga 2
Exempel, medfinasiering
Exempel på träffade avtal om medfinansiering
Trafikslag
Projekt
Typ av projekt
Järnväg

Citytunneln
Malmö

Ny tunnel och
spåranläggning. Nya
stationer.

Järnväg

Citybanan
Stockholm

Ny tunnel och
spåranläggning. Nya
stationer.

Järnväg

Södra
Utbyggnad till fyra
stambanan
spår
genom Åkarp
Västkustbanan; Mötesstation
Vegeholm

Järnväg

Investering Avtalspart
(mkr)
9 450 Malmö kommun,
Region Skåne

16 300 Stockholms kommun,
Stockholms läns
landsting.
2 000 Burlövs kommun,
Region Skåne

Medfinansiering
Engångsbidrag till statens
anläggning. Finansiering av
egen del av
stationsanläggningarna.
Delfinansiering av
stationerna (80%).
Delfinansiering påverkan på
länets kollektivtrafik.
Engångsbidrag om 150 mkr
till statens anläggning.

Sjöfart

Göteborg

Farled

26 Kommunalförbundet
Malmöhus läns
kollektivtrafik,
Helsingsborgs
kommun
700 Göteborgs Hamn AB

Sjöfart

Malmö

Farled

160 Malmö kommun

50 % Malmö kommun, 50 %
SjöV

Sjöfart

Norrköping

Farled

250 Norrköpings kommun

50 % Norrköpings kommun,
50 % SjöV

Väg

Stockholm

Norra länken (del i
Stockholmsprojektet)

11 000 Stockholms kommun

Väg

Stockholm

Södra länken (del i
Stockholmsprojektet)

6 000 Stockholms kommun

Bidrag med 800 mkr

Väg

Göteborg

Götaleden (del i
Göteborgsprojektet)

2 500 Göteborgs kommun

Bidrag med 600 mkr

Exempel på
projekt där
dialog om
medfinansiering
pågår:
Trafikslag
Projekt

Typ av projekt

Investering Trolig avtalspart
(mkr)

Engångsbidrag till statens
anläggning med 12,4 mkr.

GHAB 28 %, SjöV 72 %

Bidrag med 1 700 mkr

Medfinansiering
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Järnväg

Dalabanan

Kapacitetsutbyggnad
Mora - Uppsala för
att minska restider

250 Dalabanans
intressenter, Region
Dalarna, berörda
kommuner

Förhöjd banavgift, 100 % av
beloppet max 20 år.

Järnväg

Rosersberg

Anslutning till
kombiterminal

150 Näringslivet, berörd
kommun

Järnväg

Karlstad

Resecentrum och
bangårdsombyggnad

420 Karlstads kommun,
Värmlandstrafiken

Järnväg

Sundsvall

Resecentrum,
kombiterminal,
anslutningar m m

800 Sundsvalls kommun

Bidrag till statens
anläggning (anslutningen)
och finansiering av egen
anläggning (kombiterminal).
Bidrag till statens
anläggning och finansiering
av egna anläggningar.
Kommunen betalar del av
ny sträckning genom
Sundsvall

Sjöfart

Gävle

Farled, förstudie

300

Sjöfart

Stockholm

Farled

150

Väg

Umeå

Förbifart

1 780 Umeå kommun

Bidrag (250) och
förskottering (265)

Väg

Sundsvall

Ny sträckning

4 000 Sundsvalls kommun

Bidrag (250) och vägavgift
(2 400)

Väg

Motala

Ny sträckning

1 750 Motala kommun

Bidrag (100) och vägavgift
(1 500)

Väg

Göteborg

Fortsättning
Göteborgsprojektet

3 500 Göteborgs kommun

Vägavgift (2 300)

Länsstyrelsen, Gävle
kommun
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Metodbeskrivning

Miljöbedömning
i transportsektorns
åtgärdsplanering 2010-2021
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Förord
Banverket, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket och Vägverket har fått i regeringsuppdrag att efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet utveckla en
metodik för miljöbedömning av trafikverkens åtgärdsplanering 2010-2020. Uppdraget redovisas med denna rapport.
En med åtgärdsplaneringen integrerad miljöbedömning ska leda fram till en miljökonsekvensbeskrivning (mkb) som utgör ett formellt underlag för beslut om åtgärdsplanen. Miljöbedömningen ska under planeringsprocessen bidra till att strategiska
frågor väcks tillräckligt tidigt för att kunna beaktas på ett verkningsfullt sätt och påverka åtgärdsplaneringens utformning.
Formellt samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och omfattning har inletts under arbetet med denna metodbeskrivning. Samrådet är pågående och kommer att fortsätta
vidare under arbetet med miljöbedömningen av åtgärdsplanen.
Två viktiga källor till kunskap om miljöbedömning finns att tillgå; EU kommissionens hemsida om miljöbedömning: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
samt Naturvårdsverkets nya handbok om miljöbedömning av planer och program.
Arbetet har bedrivits i nära samarbete av en arbetsgrupp bestående av
Jan Skoog Banverket, Elin Löwendahl och Jenny Ryman Luftfartsstyrelsen, Michel
Gabrielsson och Kristina Rundcrantz Vägverket, Reidar Grundström Sjöfartsverket.
Ett stort antal andra medarbetare på myndigheterna har också bidrag till arbetet.
Anna Wahlström och Mikael Johannesson Naturvårdsverket, Michael Frisk Riksantikvarieämbetet samt Peggy Lerman Lagtolken AB har bidragit med stöd och synpunkter.
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Sammanfattning
Miljöbedömning är en process som myndigheter och kommuner ska genomföra när
de upprättar, eller ändrar, vissa planer och program vars genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
En miljöbedömning ska leda fram till en miljökonsekvensbeskrivning (mkb) som
utgör ett formellt underlag för beslut i åtgärdsplaneringen. Miljöbedömningen ska
under planeringsprocessen bidra till att strategiska frågor väcks tillräckligt tidigt för
att kunna påverka planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningsprocessen är styrd av lagstiftning.
Den metod för miljöbedömning som redovisas i denna rapport har utvecklats och
diskuterats kontinuerligt med personer från Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Metoden är tänkt att kunna användas av såväl trafikverk som län. Länen, Boverket, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen, Räddningsverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting har informerats om
metoden och erbjudits tillfälle att lämna synpunkter.
Den framtagna metoden för miljöbedömning baseras på miljöbalken 6 kap. och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och beskriver arbetet med
behovsbedömning, avgränsning, utredning, granskning, beslut och uppföljning. Miljöbedömningen är en iterativ, upprepande och överlappande process som inte kan
delas upp entydigt, och samma fråga kan därför återkomma, men med lite olika vinkling. Miljöbedömningen måste integreras och anpassas efter planeringsarbetet för att
uppnå syftet med lagstiftningen. Samråd måste ske kontinuerligt under hela miljöbedömningsarbetet. Den framtagna metoden strävar efter att hålla samman miljöbedömning och övrig planering i en integrerad process.
Lagstiftningen om miljöbedömning av planer och program inklusive åtgärdsplan och
länstransportplan är omfattande och krävande. Lagstiftningen styr miljöbedömningens omfattning och ambitionsnivå på ett sätt som inte motsvaras av andra delar av
planen. Det innebär att genomförandet av miljöbedömningen kommer att vara resurskrävande, särskilt om den ska genomföras på kort tid.
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Målbild, strategi och egenkontrollprogram är en stomme som ska fungera som ledning och ett tillvägagångssätt för att på ett så åskådligt sätt som möjligt underlätta det
komplexa arbetet med att genomföra en miljöbedömning.
Egenkontrollprogrammet är den mest konkreta delen i metoden och fungerar som ett
stegvist arbetssätt. Programmet består av frågor som besvarade uppfyller alla krav
lagstiftningen ställer.
Metodbeskrivningen redogör dessutom för förutsättningar och ansvar för att integrera
miljöbedömningen med åtgärdsplaneringen, om fyrstegsprincipen i miljöbedömningen, samt ett par centrala begrepp. Metoden förutsätter expertkompetenser inom flera
områden. Samråd med annat land är en aspekt som måste behandlas i miljöbedömningsprocessen.
Möjligheterna att genomföra miljöbedömningen har förbättrats genom den samverkan mellan trafikverken som påbörjats. Det visar inte minst det inledande arbetet
med miljöbedömningen och framtagande av metod, där samarbetet mellan trafikverken har fungerat bra.
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DEL 1 Allmänt
1. Bakgrund
1.1 ÅTGÄRDSPLANERING
OCH HÅLLBAR UTVECKLING
1.1.1 Planering för infrastruktur
Riksdagen har beslutat att den långsiktiga infrastrukturplaneringen ska ske i två steg;
först planeras inriktningen och sedan åtgärderna. 1 I steg ett arbetar regeringen fram
en proposition med mål, ekonomiska ramar och inriktning för planeringsperioden,
2010-2020.
När Riksdagen godkänt propositionen följer åtgärdsplaneringen som steg två. Regeringen kommer att ge Vägverket, Banverket och länen i uppdrag att föreslå detaljerade planer för satsningar i transportinfrastrukturen. Uppdragen kommer att ange preliminär ekonomisk ram för respektive plan och eventuella anvisningar för planeringen. Nyttan för samhället i förhållande till kostnaden av olika alternativ ska anges.
Redovisningen från Vägverket, Banverket och länen utgör planförslag och regeringen beslutar efter remissbehandling om Åtgärdsplaner för perioden.
Åtgärdsplanens innehåll kommer på så sätt att styras av regeringens uppdrag, som
väntas i januari 2009. Det är därför i dagsläget oklart hur inriktningen blir. Tidigare
år har det rört sig om nyinvesteringar, drift och underhåll samt sektorsåtgärder. Med
sektorsåtgärder menas åtgärder som inte ändrar den fysiska infrastrukturen, som t.ex.
information, hastighetspolicy, trafikstyrning, övervakning eller trafikering.
1.1.2 Transportsektorns utmaningar inom miljöområdet
Transportsektorn står för en stor och ökande andel av de svenska koldioxidutsläppen 2 . År 2005 släppte transportsektorn ut drygt 20 miljoner ton koldioxid och prognosen till 2020 pekar på fortsatt ökade utsläpp och en växande andel, om inte nya
1 www.regeringen.se
2 Underlagsrapport 3 - Åtgärdsmöjligheter i Sverige - en sektorsvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008.
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styrmedel införs. Drivkrafterna för ökade utsläpp i transportsektorn är starka och det
finns en stark koppling till ekonomisk utveckling. Samtidigt är det (enligt exempelvis
IPCC (2007) och Stern (2006) 3 , tydligt att kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser
i själva verket är en nödvändig förutsättning för att inte den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen ska drabbas. Utmaningen för transportsektorn består i de kraftiga utsläppsminskningar som på sikt måste åstadkommas. Sektorn domineras idag helt av
fossila bränslen. Transportsystemet har en strukturerande effekt på samhället och
påverkar därmed transportefterfrågan (och därmed energianvändningen) under lång
tid framöver.
Men transportsektorn står även inför andra utmaningar. Luftföroreningar i tätorter
och buller utgör stora problem för människors hälsa. Transportinfrastrukturens miljöpåverkan på landskap är mångfaldig och den påverkar landskapet och bebyggelseutveckling på mycket lång sikt. Det är inte bara frågan intrång och hårdgjord yta som
är av betydelse utan även den mer “diffusa” påverkan på landskapet som uppstår
genom fragmentering och degradering av naturmiljöer som är av betydelse. Effekterna på natur- och kulturvärden i landskapet underskattas grovt om bara den fysiska
påverkan mäts. Ny infrastruktur medför också nya utsläpp av koldioxid genom produktion, drift och underhåll av anläggningarna. Detta har hittills inte uppmärksammats i större utsträckning.
Behovet att minska tranportsektorns miljöpåverkan är uppenbar. Trafikverkens planering av åtgärder för perioden 2010-2020 har strategisk betydelse för hur transportsektorns miljöpåverkan kommer att förändras, men flera faktorer ligger dock utanför
trafikverkens påverkan. Några exempel är makroekonomisk utveckling i samhället
samt politiskt beslutade skatter och avgifter för transporter.

1.2 VAD SKA ÅSTADKOMMAS
Miljöbedömning är en process som myndigheter och kommuner ska genomföra när
de upprättar, eller ändrar, vissa planer och program vars genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.

3 Refererade i: Åkerman, J m. fl. (2007). Tvågradersmålet i sikte? Scenarier för det svenska energi- och
transportsystemet till år 2050. Rapport 5754. Naturvårdsverket 2007.
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1.2.1 Syfte
Syftet med miljöbedömningen är att påverka både planeringens innehåll och resultat,
så att hållbar utveckling främjas. Detta kan bara uppnås genom att väl integrera miljöbedömningen med övrigt planeringsarbete. Det underlättas om miljöbedömningen
anpassas efter planeringens upplägg.
1.2.2 Uppdraget – metodutveckling och förberedelse
Regeringen gav i januari 2008 i uppdrag åt trafikverken att inleda förberedelsearbetet
för åtgärdsplaneringen av infrastrukturåtgärder för perioden 2010-2020 4 . I detta uppdrag ingår att ”Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet gemensamt ska utveckla en
metod för genomförande av strategiska miljöbedömningar” 5 . Vidare anges att trafikverken och länsstyrelserna ”löpande ska genomföra strategiska miljöbedömningar
enligt framtagen metod” 6 . Det innebär att miljöbedömningen för åtgärdsplaneringen
inleds nu och fullföljs våren 2009 när det finns närmare instruktioner om inriktning.
Under januari - september 2008 har omfattande förberedelser gjorts för att sammanställa och kvalitetssäkra underlagsmaterial för upprättandet av Åtgärdsplan 20102020. Redan i den inledande fas I görs strategiska val som har betydelse för miljöeffekterna av den slutliga planen. Det har därför varit angeläget att så tidigt som möjligt inleda miljöbedömningen. För fas I (regeringens uppdrag om förberedelsearbete
inför regeringens kommande direktiv om åtgärdsplanering) har därför utvecklats en
metod för att integrera arbetet med miljöbedömning redan när underlagsmaterial
bearbetas. Metoden har använts av de olika delprojekten. Även länen har erbjudits att
arbeta efter denna metodik. Metoden har nu utvecklats för fortsatt planering.
1.2.3 En åtgärdsplan som bidrar till hållbar utveckling
Åtgärdsplaneringen ska bidra till hållbar utveckling inom miljöområdet genom att
verka för att minska transportsektorns miljöpåverkan.
För att uppnå detta måste åtgärdsplanen och miljöbedömningen fokusera på de miljöaspekter som är särskilt viktiga att behandla på en övergripande och strategisk nivå.
Särskilt viktiga miljöaspekter att fokusera på är de miljöaspekter som är allvarliga
och där transportsektorn står för en betydande del av den sammanlagda påverkan i

4 Regeringsbeslut 114, 2008-01-17, N2008/243/IR.
5 ibid.
6 ibid.
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kombination med att trafikverken har en stor potential att minska denna negativa
påverkan. Denna prioritering uttrycks i en målbild för planeringen.
1.2.4 Ett tydligt beslutsunderlag
Trafikverkens förslag till åtgärdsplan utgör beslutsunderlag för regeringen. Miljöbedömningen ska bidra till tydlighet genom att belysa miljöeffekter och konsekvenser
av de val som görs. Kvaliteten på beräkningar och bedömningar av miljöpåverkan
kommer att variera beroende på tillgång till underlagsmaterial och möjlighet att ta
fram nytt underlag. Ett problem är att effektsambanden i många fall är osäkra. Det är
viktigt att redovisa och hantera osäkerheter på lämpligt sätt. Till exempel med hjälp
av känslighetsanalyser.
För investeringsobjekt ger prognoser (baserat på en rad antaganden om bränslekostnader och teknikutveckling) goda uppskattningar av utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. Utsläpp och andra effekter av drift, underhåll och inte minst sektorsåtgärder är dock inte lika lätta att uppskatta. Metodik för att beskriva transportsystemets
påverkan på natur- och kulturmiljöer i landskapet används i princip enbart på objektsnivå inom trafikverken. Metoder finns för analyser på landskapsnivå, men är
inte välkända inom trafikverken och har ännu inte använts i någon större omfattning.
1.2.5 En öppen planeringsprocess
Miljöbedömningen i planeringen ska leda fram till en miljökonsekvensbeskrivning
(mkb) som utgör ett formellt underlag för beslut om planen. För att klara syftena med
åtgärdsplanen är planeringsprocessen avgörande. Miljöbedömningen ska bidra till att
strategiska frågor väcks tillräckligt tidigt för att kunna beaktas på ett verkningsfullt
sätt vid utarbetande av alternativ i planeringen. Integrationen mellan planeringsprocessen och miljöbedömning är därför avgörande.

2. Om miljöbedömning
Miljöbedömning är en process som myndigheter och kommuner ska genomföra när
de upprättar, eller ändrar, vissa planer och program vars genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Den framtagna metoden strävar efter att hålla
samman miljöbedömning och övrig planering i en integrerad process.
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2.1 BEGREPPET STRATEGISK
MILJÖBEDÖMNING OCH MKB
Det äldre begreppet strategisk miljöbedömning används inte i svensk lagstiftning.
I miljöbalken 6 kap. används istället begreppet ”miljöbedömning av planer och program”. Trots att ”strategisk miljöbedömning” är ett väl etablerat begrepp hos trafikverken, och trots att begreppet används i regeringens uppdrag, anser vi det mest
lämpligt att använda samma begrepp som i lagen, dvs. ”miljöbedömning av planer
och program.”
Begreppet miljökonsekvensbeskrivning (mkb) används både vid planeringen och
prövning av enskilda objekt och för det dokument som tas fram i samband med detta.
Motsvarande gäller för Åtgärdsplaneringens mkb men på en mer övergripande nivå.
Båda typerna av mkb regleras av miljöbalkens kap. 6 men av olika bestämmelser.

2.2 ÖVERSIKT AV REGLER
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar
utveckling främjas (MB 6 kap. 11 §). Trafikverkens tolkning av hur bestämmelserna
bör tillämpas i åtgärdsplaneringen redovisas i avsnitt 4. Här ges en kortfattad beskrivning av de viktigaste kraven. Bestämmelser finns i bilaga B.
Huvudsakliga medel för att nå syftet är:
•

•

•

Långsiktigt hållbara beslut ska bygga på effektiva lösningar, där alternativa
möjligheter undersökts och de gjorda valen motiveras. Vidare ska säkerställas att skadeförebyggande åtgärder vidtas och genomförandet ska följas upp
för att möjliggöra korrigerande åtgärder om oförutsedda negativa verkningar
uppstår.
Beslutsprocessen ska bli öppnare med hjälp av samråd i tidigt skede med olika myndigheter med miljöansvar. Det ska vara öppen granskning av förslag,
där myndigheter och allmänheten får delta. Med hjälp av beslutsfattarens ansvar att beakta synpunkter från samråd och att motivera sina ställningstaganden blir beslutsprocessen tydligare.
Konsekventa ramar för alla verksamhetsutövare ska skapas med hjälp av integration av miljöhänsyn i tidigt skede i alla myndigheters formella planeringsprocesser, så att förutsättningarna blir kända från början och miljökraven likartade, samt genom uppföljning och korrigering av misstag, där alla är
medansvariga för sina miljökonsekvenser. Detta ligger i linje med ordinarie
egenkontrollansvar enligt miljöbalken.
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Reglernas 7 krav kan sammanfattas med följande element, som delvis hänger samman
och ibland upprepas i en iterativ process med samråd (figur 1).

Avgränsning

Utredning
Granskning
förslag

Uppföljning
Samråd
Beslut

Figur 1. Miljöbedömningens huvudelement
Processens element omfattar huvudsakligen följande:
•

•

•
•

Avgränsning innebär att trafikverken eller länen i samråd med miljömyndigheter (nationellt t.ex. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, regionalt länsstyrelser och kommuner) identifierar vilka miljöparametrar och alternativ som är relevanta och rimliga att behandla, samt vilken utredning i tid
och rum som är relevant och rimlig med hänsyn till effekterna. Avgränsningen handlar alltså om a) innehåll, b) omfattning och detaljeringsgrad.
Utredning innebär identifiering, beskrivning och bedömning med beaktande
av rimliga alternativ – av betydande positiv och negativ miljöpåverkan, av
behövliga åtgärder för att motverka negativa och förstärka positiva effekter
samt av åtgärder för att följa upp. En mkb upprättas.
Granskning av förslag avser både åtgärdsplan och mkb, vilka i flera samråd
granskas av myndigheter och allmänheten, ibland även internationellt, varefter behövliga revideringar och kompletteringar görs.
Beslut avser planens godkännande - varvid mkb och synpunkter från samråd
ska beaktas - och offentliggörande inklusive motiv till den valda utformning-

7 Sedan den 21 juli 2004 finns bestämmelser i miljöbalken 6 kap. om miljöbedömning. Kompletterande
bestämmelser finns i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Ytterligare underlag
utgörs av förarbeten, Naturvårdsverkets utkast till handbok samt vägledningsdokument från europeiska
kommissionen.
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•

en av planen (huvudalternativet), en beskrivning av hur integreringen av miljöhänsyn har gått till; hur synpunkter och hur mkb har beaktats (särskild
sammanställning).
Uppföljning gäller planens genomförande, inklusive ytterligare beslutsprocesser och konkreta åtgärder, och ska fokusera på väsentliga positiva och negativa verkningar för hälsa, miljö och resurshushållning.

Det bör noteras att processen inleds av en behovsbedömning, där trafikverken eller
länen identifierar de formella kriterier som utlöser krav på mkb. För åtgärdsplaneringen krävs i princip alltid en miljöbedömning. Det är nämligen en sådan formell
sektorsplan som alltid kan antas ge betydande miljöpåverkan. Planer och program
som anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som räknas upp i bilaga 1 och 3 i mkb-förordningen ska automatiskt antas
medföra betydande miljöpåverkan. Regeringen har också i uppdragen förutsatt att
miljöbedömning ska göras. Det är dock trafikverkens ansvar att konstatera detta formellt och redovisa ställningstagandet i ärendet. Det kan göras enkelt i samband med
avgränsningen.
Det är bara processens huvuddrag som beskrivs i bestämmelserna liksom allmänna
kriterier för innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Dessa behöver utvecklas i
den aktuella planeringsprocessen och samråden syftar bl.a. till att bidra till detta. Det
är med andra ord samtliga deltagande myndigheters uppgift att aktivt bidra vid avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen etc.

2.3 FYRSTEGSPRINCIPEN I MILJÖBEDÖMNINGEN
Fyrstegsprincipen är en av de vägledande metoderna för trafikverken för att generera
alternativ. Motiven att rangordna åtgärder för ett visst transportbehov är både kostnadseffektivitet, resurshushållning och miljöanpassning. De fyra stegen formuleras
vanligen på följande sätt:
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt.
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
Åtgärder i de första två stegen kan t.ex. vara ekonomiska styrmedel, samhällsplanering, beteendepåverkan eller effektivare användning. Dessa kan både ersätta infrastrukturinvesteringar och utgöra positiva komplement till dem.
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Miljöbedömning ger stöd för tillämpningen av fyrstegsprincipen eftersom miljöpåverkan ingår i utvärderingen av transportfunktioner och åtgärder. Motiven beskrivs i
mkb och en särskild sammanställning till beslutet. Miljöbedömningen ska beakta
samverkan mellan olika planer, program och andra beslut. Ett sådant transportslagsövergripande angreppssätt underlättar formulering av åtgärder (alternativ) som främjar
miljömässigt och samhällsekonomiskt optimalt transportslag eller kombination av
transportslag i olika delar av transportsystemet.
Fyrstegsprincipen är på så sätt en metod för att utforma samlade åtgärdspaket, som så
småningom innehåller samtliga steg och där åtgärder som behövs i övriga samhället
kan synliggöras som förutsättningar. Det ger underlag för att avgränsa planeringen
till åtgärder som ligger inom trafikverkens mandat och formulera rimliga alternativ
för miljöbedömningen.

2.4 CENTRALA BEGREPP
2.4.1 Betydande miljöpåverkan
Betydande miljöpåverkan används dels som kriterium för när det ska krävas miljöbedömning, dels som samlande begrepp för avgränsningen av miljöbedömningen.
Att identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan leda till är ett av de mest centrala momenten i miljöbedömningen.
Både positiv och negativ påverkan ska behandlas. Det måste antas att transportsektorns miljöpåverkan förändras både positivt och negativt vid genomförandet av åtgärdsplaneringen, med tanke på dess tidsmässiga, geografiska och ekonomiska omfattning Det kan också vara ett uttalat syfte att planen faktiskt ska bidra till positiva
trender som minskad miljöpåverkan från transportsektorn. För åtgärdsplaneringen
2010-2020 pekas särskilt ut betydelsen av minskade utsläpp av klimatgaser från
transportsektorn.
Begreppet betydande miljöpåverkan är inte närmare preciserat i lagstiftningen eftersom innebörden beror på typ av förändring och påverkat område, t.ex. aktuella miljöproblem, känsliga biotoper, kulturarv. Bedömningen måste därför göras tillsammans av dem som har god kännedom om åtgärdsplanen och det som kan påverkas.
När det gäller stora infrastrukturplaner är osäkerheten stor och hänsyn måste tas till
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en mängd olika miljöaspekter. Även det understryker vikten av att (bred) kompetens
finns med i planeringen.
Förarbetena till miljöbalken 8 anger att den betydande miljöpåverkan som ska identifieras, beskrivas och bedömas inkluderar: ”sekundära, kumulativa, samverkande,
permanenta och tillfälliga samt positiva och negativa effekter på kort, medellång och
lång sikt.” Så långt det är möjligt ska sambanden beskrivas mellan inverkan på miljöaspekter som t.ex. människors hälsa, klimat, kulturarv, eftersom det kan tydliggöra
allvarligare påverkan än om enbart enskilda miljöaspekter bedöms 9 .
2.4.2 Strategiska val
Begreppet strategiska val kan syfta på t.ex. urval av underlag och metoder men också
formulering av åtgärder och andra alternativ. Detta är centrala frågor i planering och
miljöbedömning. Exempel på strategiska val från fas I är valet av EET-strategin som
förutsättning för prognoser, antaganden om energieffektivisering och oljepris.
Alternativ kan vara av två huvudtyper. De kan för det första hantera olika lösningar
på uppgiften, t.ex. olika inriktning på åtgärdsplanen, olika mix av åtgärder, olika
geografisk fokus. De kan för det andra ha det metodmässiga syftet att ge stöd för att
utvärdera planens effekter. Detta brukar formuleras som en beskrivning av miljöns
sannolika utveckling om planen inte genomförs, så kallade nollalternativ. Nollalternativ ska alltid beskrivas i mkb och övriga alternativ så långt det är relevant och
rimligt 10 .
Även åtgärdsbegreppet kan syfta på olika företeelser. Åtgärder kan vara det som
behöver genomföras för att uppfylla dimensionerande funktioner som definierats,
exempelvis viss restid mellan två orter. För en given funktion identifieras tänkbara
och rimliga åtgärder i en fyrstegsanalys. Åtgärderna kan indelas i enlighet med fyrstegsprincipen. Därutöver finns åtgärder för att minska negativa eller förstärka positiva miljöeffekter.

8 Prop. 2003/04:116 s. 65.
9 Miljöbalken 6 kap 12 § samt Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as
well as Impact Interactions. EU kommissionen. May 1999.
10 I ÅP kommer troligen följande alternativ att användas; Business as usual, EET utan åtgärdsplan samt
EET med åtgärdsplan.
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Åtgärder kan också kategoriseras efter tid, dvs. det finns åtgärder som kan genomföras på kort sikt, medellång sikt eller lång sikt. De kan sättas samman i olika paket
med en mix av olika åtgärdstyper.

2.5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANSVAR FÖR ATT
INTEGRERA MILJÖBEDÖMNING I PLANERINGEN
Tidigare erfarenheter, bl.a. från förberedelsearbetet fram till regeringens kommande
direktiv om åtgärdsplaneringen (fas I), visar att följande förutsättningar är kritiska
framgångsfaktorer vid genomförandet av åtgärdsplaneringen för att uppfylla miljöbalkens krav på att integrera miljöaspekter i planeringen och för att uppnå hög grad
av effektivitet och god kvalitet i miljöbedömningen:
Resurser
• Tillräckliga resurser för miljöbedömning ska finnas i åtgärdsplaneringen och
i varje delprojekt. Resurserna ska vara tillräckliga både för att bedöma effekter av förslag och för samordning mellan delprojekten samt för att de medverkande aktivt ska delta i planeringsprocessen.
• Resurser för arbetet inom delprojekten med miljöbedömning ska säkerställas
tidigt.
Organisation och ansvar
• Miljöbedömningarna ska ske helt integrerat med planeringen. Den ska inte ta
formen av en extern granskning i efterhand.
• En representant för miljöbedömningen ska finnas med i projektledningen.
• Ansvaret för att genomföra en miljöbedömning ska uttryckligen ges till respektive projektledare för de delprojekt som kommer att ingå i åtgärdsplaneringen. Det tydliggör det ansvar som finns enligt miljöbalken. Miljöbedömningen bör inte läggas på ett separat delprojekt.
• Projektledarna för åtgärdsplaneringen, samt delprojektledarna för delprojekten har ansvaret för, och fastställer miljöbedömningen, samt utser vem/vilka
som genomför miljöbedömningen på delprojektnivå.
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•

Ett särskilt delprojekt för miljöbedömning ska inrättas. Detta delprojekt har
till uppgift att a/ på uppdrag av projektledarna för ÅP (vilka har huvudansvaret för miljöbedömningen), genomföra den övergripande miljöbedömningen
b/ Delprojektet har ansvar för miljöbedömningsprocessen c/ utgöra helpdesk
och stötta delprojekten och länen (där delprojektledarna respektive länen har
ansvaret för miljöbedömningen) att genomföra miljöbedömningen.

Kompetens och kunskap
• Samtliga ansvariga i miljöbedömningen ska ges en introduktionsutbildning
som ger erforderlig kunskap om planeringsprocess och metod.
• Personal med god kompetens inom både samhällsplanering och transportrelaterade miljöaspekter ska ingå i arbetet och verka för en helhetssyn.

Process och arbetssätt
• Miljöbedömning ska parallellt med annan utredning och analys tillsammans
med kommunikation vara en löpande del av samordnings- och utvärderingsarbete i projektledning och i delprojekten.
• För att stödja delprojektledarna bör en stödfunktion för miljöbedömning finnas gemensamt för trafikverken, en ”help desk” som inte tar ifrån projektledares ordinarie ansvar att bemanna projekten med den kompetens som behövs för olika delfrågor.
• Regelbundna möten även mellan delprojekten och huvudansvariga för miljöbedömning bör säkerställas för att undvika missförstånd om vilket delprojekt
som har ansvaret, samt risk att avgränsa bort aspekter som tycks mindre betydande, men som i kombination med andra delprojekt ger betydande kumulativa effekter.
Bedömningar och dokumentation
• Den samlade effektbedömningen som tagits fram av både VV och BV utgör
huvudverktyget för såväl sammanställning av kalkyler och liknande samt utgör grunden för en så kallad bred konsekvensbeskrivning.
• Vid val av åtgärder och åtgärdstyper som är av betydelse för att nå målen,
ska det redovisas om motiven huvudsakligen, eller i kombination, varit tekniska, ekonomiska, miljömässiga eller av annat slag. Miljömässig hänsyn ska
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•

enligt miljöbalken redovisas i ”särskild sammanställning” till besluten (se
kapitel 4).
Utvärdering av planeringens måluppfyllelse ska omfatta både funktion, ekonomi och miljö. Även detta ska sedan redovisas i den särskilda sammanställningen.
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DEL 2 Metodbeskrivning
3. Översikt av planeringsmetoden
Metoden som strukturerar arbetet att genomföra miljöbedömningen i åtgärdsplaneringen bygger på tre komponenter; målbild, strategi samt egenkontrollprogram. Bedömning och beskrivning av miljöpåverkan kräver i sin tur olika metoder och modeller, vilka inte beskrivs närmare här. Det förutsätts att de olika experter som deltar i
miljöbedömningsarbetet, liksom när det gäller annat analysarbete i åtgärdsplanen, har
kunskap om och nyttjar relevanta analysmetoder etc.
Metoden ska vara giltig för länens arbete med regionala planer och ett antal olika
delprojekt hos trafikverken vid upprättandet av åtgärdsplanen. Tänkbara delprojekt
kan gälla åtgärder som investeringar, drift och underhåll, bärighet samt sektorsåtgärder. Den metod som presenteras här kan därför behöva anpassas till arbetet hos länen
och till respektive delprojekt hos trafikverken.

Målbild

Strategier

Egenkontrollprogram

EG direktiv 2001/42/EG
Miljöbalken kap 6
Förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar

Figur 2. Komponenter i metod för miljöbedömning av åtgärdsplaneringen.

3.1 MÅLBILD
3.1.1 Syftet med en målbild
Motivet för att formulera en särskild målbild för miljö i åtgärdsplaneringen, är att få
alla delar av åtgärdsplaneringsprocessen att bidra till att transportinfrastrukturens
mest betydande negativa miljöaspekter minimeras, samtidigt som miljönyttans fulla
potential tillgodogörs. Detta speglas av lagkravet på miljöbedömning att fokusera -
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avgränsa - och att belysa betydande positiva såväl som negativa miljöpåverkan. På så
sätt styr vi infrastrukturutvecklingen mot en långsiktigt hållbar framtid.
Denna målbild kommer att ge stöd för att bedöma påverkans betydelse, formulera
alternativ och göra andra strategiska val, vilket sedan ska beskrivas i mkb.
3.1.2 Att upprätta en målbild
Målbilden ska följa både av nationella miljökvalitetsmål och av det transportpolitiska
delmålet God miljö eftersom dessa anger politiskt prioriterade önskvärda miljötillstånd. Delmålet lyder i nuläget: Transportsystemets utformning och funktion ska
anpassas till krav på en god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning med mark, vatten, energi och andra
naturresurser ska främjas. Det motsvarar miljöbalkens portalparagraf. Det ger goda
förutsättningar för integration och samverkan.
3.1.3 Förslag till målbild – klimat, hälsa och landskap
I arbetet med den inledande planeringsfasen har det utifrån de Svenska miljökvalitetsmålen utvecklats en preliminär målbild, som bygger på tre välkända miljöutmaningar för transportsystemet: klimat, människors hälsa och landskapet med dess olika
funktioner och värden.
Den samlade transportsektorn berör samtliga miljökvalitetsmål och transport är utpekat i vissa delmål. Målbilden klimat-hälsa-landskap lyfter emellertid fram de miljöaspekter som trafikverken anser vara särskilt viktiga att behandla på en övergripande
strategisk nivå som den nationella infrastrukturplaneringen. Trafikverken har dessutom ett särskilt stort nationellt ansvar för dessa miljöaspekter, eftersom transportsektorn står för en betydande del av den negativa påverkan. Sist men inte minst gäller att
trafikverken har en stor potential att påverka dessa miljöaspekter inom sin verksamhet.
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HÄLSA

KLIMAT

LANDSKAP

Figur 3. Målbild för åtgärdsplaneringen över vilka miljöaspekter som i utgångsläget
ska bevakas vid upprättandet av plan. Målbilden som avgränsning innebär dock inte
att man helt kan bortse från övriga miljöaspekter som räknas upp i 6 kap. 12 §.
Arbetet med målbild är en del av miljöbedömningens avgränsning. Urvalet av miljöaspekter för målbilden inleddes under fas I. Denna inledande avgränsning behöver
dock upprepas i respektive delprojekt, för att kontrollera om den aktuella mixen av
åtgärder innebär att fler miljöaspekter behöver tas upp i miljöbedömningen eftersom
de kan påverkas på ett betydande sätt. En indikation på att det är betydande påverkan
är att åtgärdernas genomförande kan motverka möjligheterna att uppnå målen.
Prioriteringarna i målbilden ger på motsvarande sätt en grund för att utvärdera åtgärdernas effekter. Sist men inte minst ger målbilden underlag för att beskriva i mkb hur
miljömål m.m. har beaktats, eftersom svenska miljökvalitetsmål bygger på de miljöaspekter som finns med i reglerna och målen har använts i avgränsningen.
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3.2 STRATEGI
3.2.1 Syftet med strategier
Syftet med strategier är att finna vägar att nå målbilden med åtgärder. För att ge god
styrning bör strategierna bör vara fastställda. Inom ramen för åtgärdsplaneringen
kommer olika strategier för prioritering av åtgärder sannolikt att ta form. En del av
miljöbedömningen bör omfatta att beskriva hur styrningen av åtgärdsprioritering
medför strategiska val, bland annat när det gäller efterlevnad av miljörelaterade strategier. Som utgångspunkt för åtgärdsplaneringen finns en rad strategier av betydelse
för miljö.
3.2.2 Övergripande strategier - gemensamma utgångspunkter

Inom ramen för arbetet med Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av miljömålen 2008 har trafikverken deltagit i arbetet med tre åtgärdsstrategier 11 :
•
•

•

En strategi för effektivare energianvändning och transporter – för att minska
utsläppen från energi- och transportsektorerna (EET-strategin).
En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp som innefattar en miljöorienterad produktpolitik – för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp och
för att minska de diffusa utsläppen av miljögifter (GRK-strategin).
En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö – för ökad
hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljö och människors hälsa, för god
hushållning med mark och vatten, miljöanpassad fysisk planering och hållbar
bebyggelsestruktur (HUM-strategin).

Särskilt EET-strategin är av betydelse för åtgärdsplaneringen. Trafikverken, Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt tagit fram EET-strategin.
EET-strategin har i den inledande fasen utgjort grund för prognosarbetet. I strategin

föreslås åtgärder och prioriteringar som kan vara av betydelse för den fortsatta
åtgärdsplaneringen.
3.2.3 Trafikslagsvisa strategier
De enskilda trafikverken har i olika sammanhang upprättat åtgärdsstrategier för miljöarbetet inom respektive sektor. Dessa innehåller i flera fall åtgärdsförslag som bör
föras fram för bedömning om finansiering via åtgärdsplanen 2010-2020. De ger på så
sätt en grund för formulering av alternativ.

11

Mer information finns att hämta hos miljömålsrådet.
http://www.miljomal.nu/nar_vi_malen_atgardsstrategier/inledning_atgardsstrategier.php
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De trafikslagsvisa strategierna bör användas i åtgärdsplaneringen genom att:
• Beskriv befintligt kunskapsläge som underlag för nulägesbeskrivning mm
• Generera åtgärdsförslag - alternativ
• Bidra till avgränsning och utvärderingen av konsekvenser genom att peka ut
prioriterade miljöfrågor.
3.2.4 Andra planer och program
Åtgärdsplanering kan bidra till, eller motverka, möjligheterna att genomföra andra
nationellt eller internationellt fastställda planer och program. Detta måste givetvis
beaktas i planeringen och detta ska beskrivas i mkb:n. Det är därför av betydelse att
känna till, och ta hänsyn till dessa planer vid upprättandet av Åtgärdsplan 2010-2020.
I bilaga C finns exempel på internationella och nationella planer som ska beaktas och
som i miljöbedömningen kan ge stöd för att
• identifiera viktiga miljöfrågor (avgränsning)
• ge underlag för nulägesbeskrivning och utvärdering av effekter

3.3 EGENKONTROLLPROGRAM
3.3.1 Syften med egenkontrollprogrammet
Egenkontrollprogrammet består av frågor som ger stöd vid genomförandet av miljöbedömningen och som bidrar till att miljöbedömningen integreras i planeringsprocessen. Frågorna är även en bas för avgränsningen av miljöbedömningen, för utvärdering liksom för formulering av alternativ, förebyggande åtgärder och uppföljning.
Egenkontrollprogrammet har fyra övergripande syften:
•
•
•
•

att bidra till att integrera miljöbedömningen i planeringsprocessen.
att säkerställa att miljöbedömningen sker systematiskt och fokuseras på den
betydande miljöpåverkan och målbilden.
att ge ett strukturerat underlag för miljökonsekvensbeskrivningen.
att säkerställa att miljöbedömningen uppfyller all formella krav.
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3.3.2 Uppbyggnad
Ett antal frågeställningar som motsvarar momenten i miljöbedömningen ska besvaras. Dessa frågor utgör ett egenkontrollprogram som ger en överblick över miljöbedömningsprocessen och förväntas bidra till att miljöbedömningen integreras i arbetet
med åtgärdsplaneringen. Till respektive fråga anges en hänvisning till aktuell del av
metodbeskrivningen (kap. 4). Där återfinns mer detaljerade beskrivningar av vad som
omfattas av frågeställningen och hur denna kan besvaras. I egenkontrollprogrammet
ges också som stöd en hänvisning till relevant del av lagstiftningen.

4. Arbetet med miljöbedömning
I detta avsnitt beskrivs steg för steg hur miljöbedömning kan göras i åtgärdsplaneringen, med stöd bl.a. av målbild, underlag från strategier och med frågorna i egenkontrollprogrammet.
Processen för miljöbedömning har olika krav på offentlighet i flera skeden av arbetet.
Detta samlas i ett eget avsnitt om samråd. Notera att processen redan har inletts i fas
I med samråd och remisser om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll samt omfattning och detaljeringsgrad.

4.1 BEHOVSBEDÖMNING
Behovsbedömning betyder här avgörandet om en plan eller ett program ska miljöbedömas eller inte. Om genomförandet av en plan eller program, som upprättas eller
ändras av en myndighet eller kommun och som krävs i lag eller annan förordning,
kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs en miljöbedömning. Frågan om
betydande miljöpåverkan kan avgöras på olika sätt, t.ex. generellt av lagstiftaren eller
för ett visst fall av den planerande myndigheten. Exempelvis Nationell väghållningsplan och banhållningsplan ska enligt reglerna anses medföra betydande miljöpåverkan om de anger förutsättningar för vissa tillståndsprövningar 12 .

12 Verksamheter och åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivning.
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Regeringen har i sitt uppdrag förutsatt att åtgärdsplaner ska antas ge en betydande
miljöpåverkan, dvs. att åtgärdsplaner styr kommande projekt på ett sådant sätt att
kravet på miljöbedömning aktiveras. Det är dock planerande myndigheters - trafikverken respektive regioners - ansvar att ta ställning i frågan om miljöbedömning ska
genomföras 13 .

Ställningstagandet kan se ut så här och undertecknas av projektledare för åtgärdsplaneringen.
Åtgärdsplaner ska som anger förutsättningar för kommande tillstånd för vissa verksamheter och åtgärder ska miljöbedömas. (Se miljöbalken 6 kap. 11 §
samt 4 § 1 st f) i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar).
Endast om det är uppenbart att ingen åtgärd som behandlas i planeringen
kan komma att behöva myndighetstillstånd, är det möjligt att slutsatsen blir
”ingen miljöbedömning”. Som myndighetstillstånd räknas t.ex. prövningar
enligt miljöbalken men också planläggning och lov enligt plan- och bygglagen. Även beslut enligt sektorslagar som väglagen och lagen om byggande av
järnväg får i detta sammanhang anses som myndighetstillstånd.
Slutsatsen är därför att en miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap. 11 § 1
st. av åtgärdsplaneringen ska genomföras.
Ställningstagandet kan offentliggöras senare i processen, t.ex. i remissen av förslag
till plan med mkb, genom att följande rad finns med i följebrevet:
Åtgärdsplan ska miljöbedömas eftersom den anger förutsättningar för kommande tillståndsprövning av vissa verksamheter och åtgärder. (Se miljöbalken 6 kap. 11 § samt 4 § 1 st) i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar).

13 Det finns oklarheter i reglerna om detta, men noggrann hantering minskar risken för omtag i kommande planeringsprocesser på grund av formfel. Om en miljöbedömning inte genomförs som skulle ha
genomförts kan sannolikt planen eller programmet överklagas till kommissionen varvid planen eller
programmet kan komma att upphävas.
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4.2 AVGRÄNSNING
Syftet med avgränsningen är att koncentrera arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen på de miljöfrågor som är mest relevanta för den aktuella planen eller programmet (MB 6 kap. 12, 13 §§).

Avgränsningen handlar om vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla
samt dess omfattning och detaljeringsgrad. Innehållet regleras i MB 6
kap. 12 §, medan miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska avgränsas utifrån vad som är rimligt med hänsyn till olika
aspekter som nämns i MB 6 kap. 13 §.

4.2.1 Betydande miljöpåverkan med stöd av målbild
Som nämndes tidigare (2.4 Centrala begrepp) är betydande miljöpåverkan en ”grön
tråd” i miljöbedömning. Begreppet används t.ex. för att aktivera krav på miljöbedömning, för att avgränsa, för beaktandet av mkb i besluten och för uppföljning.
Begreppet är helt grundläggande för avgränsningen och återkommer därför i detta
avsnitt.
Kriterier för att precisera vad som är betydande finns i reglerna - se bilaga B - men
det är med stöd av samråden och kunniga inom olika miljöområden som kriterierna
kan bidra till att få ett beslutsunderlag av rimligt omfång, tydligt och väl avvägt, som
lyfter fram alternativ som främjar hållbarhet och väsentliga faktorer att hantera i beslutandet.
Metoden för miljöbedömning ska uppfattas så här: Utgångspunkten för att bedöma
vad som är betydande i åtgärdsplaneringen är vilka miljöutmaningar som sektorn har
ett stort delansvar att lösa och hur urvalet av åtgärder i planen kan påverka detta.
Prioriterade utmaningar beskrevs ovan i målbilden (3.1.), dvs. klimatet, människors
hälsa och landskapet med dess olika funktioner och värden. En inledande bedömning
av vad som kan utgöra betydande miljöpåverkan har gjorts i fas I, se bilaga D. Uppgiften för miljöbedömningen kommer fortsatt att vara att identifiera ”skärningspunkterna” mellan målbilden och kommande uppdrag om inriktning av åtgärderna, för att
precisera den inledande bedömningen. Det innebär att trafikverkens delprojekt och
länen har ansvar för att ompröva och eventuellt precisera och komplettera målbilden.
Frågan är vilka miljöaspekter som berörs av vilka slags åtgärder och på vilket sätt?
Denna avgränsningsanalys ska ge underlag för att utveckla alternativa lösningar (åt-
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gärdsmix) som når den avsedda inriktningen men med minsta möjliga miljöpåverkan
genom till exempel skadebegränsande eller kompenserande insatser.
Målbilden har prioriterat tre miljöaspekter som hänger samman med följande miljökvalitetsmål, där transporter särskilt pekats ut som betydelsefulla för måluppfyllelse.
Målbilden som avgränsningsmetod innebär inte att åtgärdsplaneringen kan bortse
från miljöpåverkan utanför de prioriterade miljöaspekterna klimat, hälsa och landskap. Andra miljöaspekter behöver därmed givetvis beaktas i planeringen, som planeringsförutsättningar i likhet med andra givna omständigheter. Metoden utformas
dock mot bakgrund av kravet att mkb 14 ska beskriva den miljöpåverkan som kan
klassificeras betydande och bedömningen att all betydande miljöpåverkan, som går
att identifiera med tillgänglig kunskap i detta skede av planeringsprocessen, fångas
upp av dessa tre miljöutmaningar. Samråden om avgränsning och om förslag till plan
och mkb får visa om andra miljöaspekter är relevanta och rimliga att ta upp på denna
planeringsnivå, dvs. processen används som kvalitetskontroll av antagandena i målbilden. Samråden kan bekräfta att målbilden behöver kompletteras för att fånga betydande påverkan men också peka på annan miljöhänsyn som behöver tas in i planeringen. Samrådsprocessen beskrivs närmare i avsnitt 4.4.1.

14 MB 6 kap. 12 §.
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Åtgärdsplan med integrerad miljöbedömning
Miljökonsekvensbeskrivning (mkb)

Särskild sammanställning

Miljöhänsyn/
integration

Betydande
miljöpåverkan

Betydande miljöpåverkan
och miljöhänsyn
Figur 4. Figuren illustrerar den betydande miljöpåverkan som ska beskrivas i en mkb
och den miljöhänsyn som man ska beakta samt beskriva i särskilda sammanställningen.
4.2.2 Avgränsningens omfattning och upplägg
Miljöbedömningen ska så långt som det är relevant och rimligt identifiera, beskriva
och bedöma den betydande miljöpåverkan som kan uppstå för t.ex. människors hälsa,
klimatet, landskap med kultur, biologisk mångfald och materiella tillgångar (MB 6
kap. 12 § 2 st). Detta förutsätter en avgränsning inte bara av relevanta miljöaspekter
utan också av geografiskt område (avgränsning i rummet), tidsperspektiv, metoder,
deltagande i samråd m.m. Avgränsning ger på så sätt basen för arbetet med miljöbedömning och är en ständigt aktuell fråga; vad är relevant och rimligt?
Avgränsning är emellertid också en särskild fas i inledningen av arbetet med miljöbedömning, där samråd ska ske med vissa myndigheter. Tanken är att flertalet avgränsningsfrågor ska klaras av i inledningen men att det även i fortsättningen ska
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vara en medveten fokusering på frågor som är angelägna för att hantera den betydande miljöpåverkan.
Avgränsningen bygger i första hand på befintligt underlag. Det kan inte förväntas
vara tillräckligt för att identifiera och bedöma den betydande miljöpåverkan, men kan
ge tillräckligt stöd för att identifiera viktigare utredningsfrågor och sätta preliminära
gränser för utbredning i tid och rum och för att identifiera viktiga aktörer i samrådsprocessen. Det ger m a o underlag för att komma igång.
Det underlättar arbetet med miljöbedömning att utgå från den logik som bygger upp
mkb dokumentet. Underlag för samråd och diskussionen om avgränsning kan därför
disponeras under följande rubriker. Vad som kan ingå i respektive block utvecklas i
följande avsnitt;
- Planen och dess sammanhang (4.3.1)
- Miljöförhållanden - nulägesbeskrivning, ”base line” (4.3.2)
- Alternativ (4.3.3)
- Miljöeffekter, skadeförebyggande och uppföljning (4.3.4)
- ”Processen” - samråd, integration, metoder mm (4.4-4.6)
4.2.3 Avgränsning i tid
Eftersom miljöeffekter av investeringar och miljöutmaningar kan sträcka sig längre
än till planperiodens slut, ska miljöbedömningen behandla effekter så långt det är
relevant och rimligt även efter 2020. Arbetet med detta får stöd av att:
• prognosåren för utsläpp av klimatgaser är 2020 och 2040
• anläggningarnas funktionella livslängd och strukturerande påverkan på landskapet är ännu längre.
Som tidigare nämnts (2.4.1) anger förarbetena till miljöbalken 15 att den betydande
miljöpåverkan som ska identifieras och beskrivas i princip inkluderar: ”… effekter på
kort, medellång och lång sikt.” Vilka tidsgränser som ska sättas för olika effektbedömningar beror - liksom i andra analysarbeten - på vad som är relevant och rimligt.
4.2.4 Geografisk avgränsning
Åtgärdsplaneringen omfattar åtgärder nationellt, men förslag till åtgärder kan få betydelse för andra länder. Detta gäller särskilt godstransporter, sjö- och luftfart. Om
åtgärdsplanen kan antas leda till betydande miljöpåverkan i andra länder, ska dessa
15 Prop. 2003/04:116 sid. 65.
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beredas möjlighet att delta i granskningen av förslag till plan med mkb. Naturvårdsverket ska informeras om planen eller programmet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i annat land. Naturvårdsverket ansvarar sedan för kontakten med berörda länder.
När påverkan från internationella transporter är väsentlig för svenska miljöförhållanden bör dessa ingå i miljöbedömningen. Syftet är att tydliggöra vilken del av miljöproblemen som svenska åtgärder råder över. Ett exempel kan vara internationell sjöfart väster om Sveriges västkust som står för en del av bakgrundshalterna av bl.a.
kväveoxider och svaveloxider som sprids in över fastlandet och medverkar till nedfall av försurande ämnen. Bakgrundshalterna samt det faktum att internationella
transporter anlöper svenska hamnar kan också påverka luftkvaliteten i tätorter.
Åtgärdsplaneringen är både nationell och regional. Den bör därmed beakta underlag
från länstransportplaneringen. Regionala frågor som kan tas upp i planeringen kan till
exempel vara konkurrenskraften för kollektivtrafiken, samspelet mellan transportoch bebyggelseplaneringen, uppfyllelse av miljökvalitetsnormer i olika städer eller
andra specifika miljöförhållanden.
4.2.5 Avgränsning av bedömningsgrunder och process
Betydande påverkan ska inte bara identifieras och beskrivas utan också bedömas,
dvs. utvärderas i förhållande till berörda intressen, bl.a. allmänhetens intresse och
politiska mål. Avgränsningen ska därför ta upp frågan om bedömningsgrunder - mot
vad ska utvärdering ske?
För att få så tillförlitligt underlag som möjligt är det viktigt att ha tillräcklig bredd i
deltagandet. Avgränsningen ska därför, mot bakgrund av valda frågeställningar för
miljöbedömningen, identifiera typ av kompetens och aktörer som bör delta i miljöbedömningen, när och hur.
4.2.6 Kriterier som stöd för avgränsningen
Målbild används här som en form av kriterium för att identifiera betydande miljöpåverkan, men det finns fler generella utgångspunkter som ska leda till att miljöbedömningen - och dokumentationen i mkb:n - är både relevant och rimlig. Detta beror enligt reglerna - på vad det finns för bedömningsmetoder och aktuellt kunskapsläge,
på allmänhetens intresse samt på planens karaktär (t.ex. innehåll, detaljeringsgrad
och vilka andra beslut som ska fattas).
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För att allmänheten ska kunna påverka planens utformning behövs någon form av
remissförfarande i mycket tidigt skede. Direktivet anger t.ex. att allmänheten ska
delta ”när alla alternativ är öppna” 16 . Det kommer emellertid inte att finnas tid till
detta i den kommande planeringsprocessen. Granskningsremissen av förslag till plan
med mkb blir därför av stor betydelse. Inbjudan bör tydligt visa att synpunkter på
avgränsningen är viktig. Det måste vidare i åtgärdsplaneringens organisation finnas
beredskap för att revidera och komplettera beslutsunderlaget i samband med granskningsremissen, om allmänhetens synpunkter föranleder detta. För att i någon mån
motverka denna brist i planeringsprocessen bör uttryck för allmänhetens intresse
sökas på annat sätt. Exempelvis kan den kommunala översiktsplaneringen visa lokala
farhågor när det gäller infrastruktur och miljö. Andra källor till information kan vara
de regionala systemanalyserna, den regionala utvecklingsplaneringen, strukturfondsprogram, samråd om regionala miljömål, erfarenheter från genomförandet av stora
objekt m.m.
Mycket viktig utgångspunkt för avgränsningen är planens innehåll och karaktär. Det
är väsentligt att avgränsningen för varje betydelsefull miljöpåverkan bedömer om det
är möjligt att redan nu identifiera konkreta verkningar av planen eller om det enbart
går att identifiera risker för negativa verkningar, vilka i sådant fall kan behöva styras
i genomförandet. Detsamma gäller positiva miljöeffekter.
Det är enligt reglerna möjligt att i miljöbedömningen (och mkb) ange att frågan bättre bedöms i samband med annan typ av beslut. Detta kan ses som en form av skadeförebyggande och uppföljning. Det är med andra ord viktigt att tydliggöra när och
hur risken bör hanteras, så den inte faller mellan stolarna eller glöms bort. Notera att
det inte är godtagbart att generellt hänvisa till att miljöpåverkan hanteras bättre senare.
Planens åtgärder kan delas in i olika kategorier, beroende på deras karaktär. Det kan
handla om prioriteringar på en strategisk nivå, där detaljerade effekter knappast kan
anges. Det kan handla om grupper av åtgärder för olika insatsområden, där storleken
på effekter kan anges för viss omfattning av en insats. Det kan handla om prioritering
av projekt/objekt; där typiska effekter kan identifieras och känsliga landskapsavsnitt
uppmärksammas. Miljöbedömningen i åtgärdsplaneringen ska lyfta fram de fråge-

16 Uttrycket kommer från Århuskonventionen, sammanfattat för EU genom direktiv 2003/35/EG, som
uppges vara införd i direktiven om miljöbedömning av planer och program såväl som miljökonsekvensbeskrivning av projekt.
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ställningar som är relevanta att hantera i ett tidigt skede och som är svårare att hantera i det enskilda projektet, till exempel koldioxidutsläpp.
Åtgärdsplanens inriktning har tidigare år rört sig om såväl nyinvesteringar, drift och
underhåll samt sektorsåtgärder. Det blir viktigt att hantera miljöfrågor som har betydelse på denna strategiska nivå och tydliggöra när och hur de bör hanteras. Utifrån
en sådan inriktning kan följande exempel ges (med föreslaget område från målbild
inom parantes):
• Nyinvesteringar: förändrat markanvändning och fragmentering (Landskap),
luftkvalitet (Hälsa), ökad trafik (Klimat)
• Drift och Underhåll: ytbeläggningsfrågan (Klimat samt Hälsa), saltning (Hälsa m a p dricksvatten), ogräsbekämpning (Hälsa), omläggande av trummor samt slåtter (Landskap).
• Sektorsåtgärder: Styrning av trafik, hastighetspolicy (Klimat).
Åtgärdsområden som normalt finns med i planerna avseende järnväg och väg:
• Mittseparering i befintlig sträckning
• Riktade åtgärder för säker framkomlighet
• Riktade miljöåtgärder
• Riktade åtgärder för gång/cykel
• Riktade åtgärder för kollektivtrafik
• Riktade handikappåtgärder
• Riktade tillgänglighetsåtgärder i storstad
• Bärighet: förstärkning av mittseparerade vägar
• Bärighet: större byggnadsverk, rekonstruktion
• Bärighet: sårbarhetsprevention
• Medfinansiering från stat till kommun: gång/cykel
• Medfinansiering från stat till kommun: kollektivtrafik
• Medfinansiering från stat till kommun: handikappåtgärder
• Medfinansiering från stat till kommun: säker framkomlighet
• Medfinansiering från stat till kommun: miljö
• Objekt som ej är namngivna i planerna (för sådana objekt skall effekt- och
nyttobeskrivning ske när de aktualiseras, om de beräknas kosta 10 miljoner
kronor eller mer skall en samhällsekonomisk kalkyl upprättas).
• Utrymme för att möta tillkommande behov för de namngivna objekten
• Utrymme för utredningar i planerna
• Miljö (Förorenad mark, buller, energieffektivisering)
• Trafiksäkerhet
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•
•
•
•
•

FUD och teknisk utveckling
Anpassning av stationer för funktionshindrade
Marknadsåtgärder och samhällsplanering
Bärighet, lastprofil, anslutning till kombiterminaler och industriområden
Även andra delar av potter kan bli aktuella

Det kan tillkomma åtgärdsområden. Tidigare planer har innehållit försök till balanserad mix bestående av ovanstående åtgärdsområden.

4.3 UTREDNING AV MILJÖPÅVERKAN
- MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN
Efter avgränsningen av mkb:n fortsätter arbetet med att utarbeta mkb:n. Detta avsnitt
behandlar kunskapssammanställningar och bedömningar som steg för steg ska ge
underlag för mkb dokumentet. Kursiverad stil sammanfattar bestämmelserna i MB 6
kap. 12 § som reglerar vad mkb:n ska innehålla.
Som nämnts är miljöbedömningen en iterativ, upprepande och överlappande process
som inte kan delas upp entydigt. Samma fråga kan därför återkomma. Med ny kunskap efter till exempel samråd kan det vara lämpligt eller till och med nödvändigt att
gå igenom ett eller fler moment i miljöbedömningen en gång till
4.3.1 Planen och dess sammanhang
Sammanfatta planens innehåll och huvudsakliga syfte (MB 6 kap. 12 §).
Planens syfte - funktion - i planeringsprocessen beskrevs kort i avsnitt 1.1. Uppdraget
om åtgärdsplanering visar planens inriktning och tidigare åtgärdsplaner kan ge stöd
för att kort beskriva vilka slags åtgärder som kan tänkas bli aktuella i kommande
plan. Detta ger utgångspunkter för att identifiera vilka åtgärder som i ”skärningspunkten” med målbilden indikerar betydande miljöpåverkan.
Sammanfatta planens förhållande till andra planer och program (MB 6 kap. 12 §).
Det här syftar på politiska mål och strategier, internationellt och nationellt, liksom
regioners strukturfondsprogram, tillväxtavtal, miljöpolicy, kommunala översiktsplaner m.fl. planer och program som kan stödjas/styras av eller påverka åtgärdsplanen.
Se bilaga C som ger exempel på underlag. Detta ger underlag för att identifiera samverkande/motverkande åtgärder av betydelse för åtgärdsplanens genomförbarhet,
men också för att uppmärksamma t.ex. samverkande och kumulativa effekter.
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För att bedöma om en viss åtgärd kan leda till en betydande miljöpåverkan kan behövas kunskap om:
• hur mycket åtgärden påverkar möjlig grad av miljöhänsyn i kommande beslut om genomförandet,
• i vilken utsträckning åtgärdsplanen har betydelse för andra planers och programs miljöpåverkan,
• om de aktuella typerna av åtgärder har stor betydelse eller ej, för integreringen av miljöaspekter i planen som främjar hållbar utveckling,
• om åtgärdsplanen kan ge effekter som är relevanta för prioriterade miljöproblem,
• om åtgärdsplanens genomförande stödjer eller motverkar genomförandet av
internationella regler som t.ex. vattendirektivet, landskapskonventionen och
konventionen om biologisk mångfald (bilaga C).
Sammanfattningsvis:
• En summerande beskrivning av planens innehåll och hämtas enklast från det
övergripande plandokumentet.
• Andra relevanta planer och program bedöms vara de som listas i bilaga C
• Bedöm om dessa planer står i konflikt med, eller samverkar med Åtgärdsplanen.
En sammanfattning av hur planen beaktat miljömål (MB 6 kap. 12 §).
Miljöarbetet i Sverige kretsar kring miljömål. För transportsektorn gäller såväl miljökvalitetsmålen på nationell och regional nivå som de transportpolitiska miljömålen.
Information om uppställda miljömål kan ofta fås genom samråd med myndigheter
nationellt, regionalt och lokalt 17 .
I avsnittet om avgränsning finns en genomgång av miljömål som stöd för beskrivning
i mkb av målhantering.
Sammanfattningsvis:
• Beskriv för åtgärderna relevanta miljömål
• Bedöm hur och om samt i vilken grad åtgärdernas genomförande bidrar till
måluppfyllelse eller står i konflikt med målen.

17 MB 6 kap. 13 § 2 st, prop. 2003/04 sid. 65.
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4.3.2 Miljöförhållanden - nuläge, ”base line”
Beskriv miljöförhållandena i områden som kan påverkas betydligt med uppmärksamhet på områden av särskild betydelse för miljön och relevanta befintliga miljöproblem (MB 6 kap. 12 §).
Använd befintliga underlag för att sammanfatta viktiga egenskaper i dagens miljö,
mot bakgrund av tänkbara åtgärder i planen. Det ska med andra ord vara en riktad
beskrivning, ett relevant urval av miljöförhållanden där planen kan spela roll, inte en
allmän bild av miljön i Sverige. Målbilden ger ett första urval av viktiga miljöfrågor
och problem, dvs. att beskriva förhållanden av betydelse för klimat, hälsa och landskap. Beskriv särskilt värdefulla och sårbara miljöförhållanden som kan komma att
påverkas av planens genomförande. Till exempel kan kommunala översiktsplaner
visa vilka värden som finns inom olika områden och på så sätt ge stöd för precisering. Med hjälp av samråden med i första hand Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet kan ytterligare konkretisering bli möjlig.
Beroende på skalan i åtgärdsplanens satsningar kan områdena identifieras närmare
eller endast uppmärksammas på så sätt att det i planen noteras att de ska uppmärksammas i den kommande beslutsprocessen. Det är en form av uppföljning och kan
behöva återrapporteras.
Betydelsefulla områden kan vara riksintressen som till exempel Natura 2000, grusåsar för vattenförsörjning, stora orörda områden eller störningskänsliga områden,
utsatta boendemiljöer. Skyddade miljöer kan bli ett hinder mot att genomföra vissa
åtgärder. Hänsynskrävande områden ska på denna strategiska beslutsnivå emellertid
uppfattas även som en uppmaning att söka alternativ för att visa hänsyn. Samråden
ska ge stöd för att identifiera andra alternativa lösningar.
Områden som ingår i Natura 2000 nätverket har ett särskilt starkt skydd. Exploatering eller andra åtgärder, som t.ex. bruk av salt, får i princip inte skada de skyddade
naturvärdena. Regeringen kan i enstaka undantagsfall tillåta skada, om det saknas
alternativ och är fråga om tvingande orsaker av väsentligt allmänintresse. Riksintresse för kommunikation är inte självklart av sådan dignitet. Om vissa prioriterade arter
berörs ska EU-kommissionen yttra sig före regeringens bedömning. Tillåts skada
kommer det att ställas stränga krav på kompensation. Detta innebär att bland riksintressena behöver särskild uppmärksamhet riktas mot Natura 2000, i synnerhet som
ekologiskt nätverk på landskapsnivå.
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Trafikverken har i allmänhet haft en kritisk inställning till skydd av områden som
medel för att vidmakthålla landets biodiversitet. Givetvis ska viktiga naturområdens
värden skyddas från ny infrastrukturetablering, men det är inte bara i dessa utpekade
områden som hänsyn behövs utan även (och ibland i synnerhet) utanför. Transportinfrastrukturens miljöpåverkan är mångfaldig, men det som framstår som mest karakteristiskt för transportsektorn är inte själva intrånget och den hårdgjorda ytan, utan
den mer “diffusa” påverkan på landskapet genom fragmentering och degradering av
naturmiljöer. Effekterna på natur- och på samma sätt även kulturvärden i landskapet
underskattas grovt om man bara mäter den fysiska påverkan som infrastrukturen
medför.
Redovisning
• Identifiera berörda huvudområden på karta i lämplig skala.
• Beskriv vilka typer av områden det rör sig om - värdegrunder, vad är
skälet att de behöver uppmärksammas.
• Beskriv dagens påverkan och effekter (kan hämtas från de objektsvisa
effektbeskrivningarna).
• Identifiera riksintresseområden på rimlig landskapsnivå, inklusive nätverk för Natura 2000, som kan påverkas.
• Redovisa slutsatserna från befintliga övergripande landskapsekologiska
analyser.
• Redovisa slutsatserna från befintliga övergripande kulturmiljöanalyser.
• Redovisa övriga relevanta miljöförhållanden utifrån miljöaspekterna i
MB 6 kap 12 §.
4.3.3 Alternativ
Den betydande positiva och negativa miljöpåverkan som kan antas uppkomma av
planens genomförande ska identifieras, beskrivas och bedömas 18 . Rimliga alternativ
ska också identifieras, beskrivas och bedömas. Miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs ska beskrivas (MB 6 kap. 12 §).
Det finns två huvudfunktioner hos alternativ enligt bestämmelserna, dels en genomförandeinriktad, dels en metodmässig. Alternativ behandlar således olika sätt att uppnå den avsedda inriktningen hos infrastrukturplaneringen genom åtgärdsplanen och

18 Observera att det inte bara är sådan påverkan som man vet kommer att uppkomma utan även sådan
betydande påverkan som kan antas uppkomma.

40(72)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

jämförelser mellan skissade alternativ är en metod för att utvärdera miljömässiga
vinster och förluster. Så småningom utkristalliseras en plan - en mix av åtgärder som
anses på bästa sätt främja det angivna syftet. Övriga varianter representerar ett urval
mer eller mindre rimliga alternativ, vars miljömässiga följder också ska beskrivas på
rimligt sätt så att valen blir begripliga i beslutsprocessen. I mkb:n summeras de viktigaste slutsatserna om alternativs miljöpåverkan och motiven för att välja bort dem.
Så kallade nollalternativ 19 har i princip endast metodmässiga funktioner, dvs. ska
underlätta bedömningen av vilka förändringar som beror på åtgärdsplanen, så att
denna inte lastas för negativa följder som skulle uppstått oavsett planen. Nollalternativ kan i planeringen behöva ta hänsyn till att flera framtida utvecklingar kan anses
troliga:
•
•
•
•

Bedömningen måste utgå från vilka åtgärder som föreslås i Åtgärdsplanen.
Jämförelseprognosen ger utsläppssiffror utan genomförd plan.
Kvarstående bullerstörningar genom att nya vägar inte tillkommer.
Kvarstående problem för natur och kultur om åtgärder inte genomförs. Se
bristanalysen.

Observera att nollalternativet inte innebär att man inte gör någonting. Allt som redan
planerat och ändå skulle genomföras även om den nya planen inte upprättas ska ingå
i nollalternativet.
Redovisning
Viktiga aspekter att lyfta fram är hur utsläppstrend för koldioxid från transportsektorn ser ut med eller utan Åtgärdsplan.
Ur Fas I hämtas förslag till riktade åtgärder för en rad miljöaspekter. Om dessa åtgärder är konsekvensbedömda korrekt bör det vara möjligt att även bedöma utvecklingen i miljön utan dem. Information om ”nuläge” finns också att hämta i till exempel fördjupningsdokumenten till vägverkets strategiska plan.
Utveckling av särskilda aktiviteter för att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan respektive säkra eller förstärka positiv påverkan, kan ses som

19 I ÅP kommer man troligen att arbeta med tre alternativ: en business as usual med plan, en EET utan
plan och en EET med plan.

41(72)
Datum: 2008-09-29
Beteckning:
SA10A 2008:1854
LS 2008-0511
F08-853/SA10
0403-08-01239
Ert datum: 2008-01-17
Er beteckning: N2008/243/IR

en del av alternativarbetet. Denna typ av aktiviteter bör beskrivas separat i mkb, med
åtaganden i planen om vad som ska genomföras, och bör därför vara tydligt urskiljbara.
4.3.4 Betydande påverkan på miljöaspekter och uppföljning
”Skärningspunkten” mellan olika åtgärder och miljöförhållandena kan illustrera effekterna - den betydande miljöpåverkan. Reglerna använder olika ord för detta: påverkan, inverkan, effekt, konsekvenser. Vi har valt att stå kvar vid begreppet betydande miljöpåverkan. När påverkans betydelse i granskningsprocessen utvärderas i
ett samhällsperspektiv, ger det slutsatser om konsekvenserna. Det är acceptansen av
dessa konsekvenser som ytterst bedöms av regeringen när åtgärdsplanerna antas.
Konsekvenser är därför inte ett begrepp som vi använder för arbetet med miljöbedömningen; den utvärderingen sker senare.
Beskrivning av miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs (MB 6 kap.
12 §).
Utgångspunkten för att bedöma åtgärdsplanens miljöpåverkan är bedömningen av
hur omgivningen hade tett sig för det fall åtgärdsplanen inte hade kommit till, det så
kallade nollalternativet som beskrivs ovan. Detta omfattar såväl positiv som negativ
påverkan som kan antas ske om åtgärdsplanens styrning inte skulle ha funnits.
Beskrivning och bedömning av betydande miljöpåverkan av planen och av rimliga
alternativ (MB 6 kap. 12 §).
Ovan har beskrivits hur planens och områdenas karaktär påverkar slutsatser om vad
som är betydande påverkan eller inte. Även effekternas karaktär påverkar emellertid
bedömningen av vad som är betydande. Det kan - enligt reglerna - handla om effekternas omfattning, totaleffekter, sannolikhet, varaktighet, frekvens, reversibilitet,
gränsöverskridande m.m. 20 .
Betydande miljöpåverkan till följd av åtgärdsplaneringen ska bedömas - negativa och
positiva förändringar - med avseende på olika miljöaspekter 21 och deras inbördes
samspel/förhållanden. Miljöaspekter kan sorteras på många olika sätt, utan att helheten eller samspelet kan fångas. Diskussioner om vad som är relevanta miljöaspekter
och vad begreppen står för, utgör en viktig grund vid identifiering, beskrivning och
20 Miljöpåverkan avser såväl sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga, positiva
och negativa effekter på kort, medellång och lång sikt (Prop. 2003/04:116 s. 65.).
21 I MB 6 kap. §12 anges en rad miljöaspekter. Det är den betydande miljöpåverkan på dessa aspekter
ska identifieras, beskrivas och bedömas i första hand.
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bedömning av miljöpåverkan. På detta sätt skapas förståelse för frågorna och förutsättningar för integration av miljöaspekter i planeringen.
Målbilden - klimat, hälsa, landskap - är ett sätt att sortera miljöaspekterna och vår
bedömning är att det bättre passar denna övergripande beslutsnivå än den lista som
finns i reglerna och som är i princip den samma som för projekt 22 . Det ger också en
samstämmighet mellan avgränsning och det fortsatta arbetet med bedömningen. Avgränsningen får inte någon funktion om samtliga miljöaspekter dyker upp igen.
Bedömningen av vad som är betydande avser således påverkan på
• klimatet, i första hand genom magnituden av utsläpp till luft av koldioxid.
• hälsa i ett folkhälsoperspektiv, i första hand via magnituden i luftföroreningar, spridning av buller och minskad åtkomst till rekreationsmiljöer.
• landskapet som rum för biologisk mångfald och ekosystem, kulturmiljöer,
bebyggelse och andra resurser som mark och vatten.
När det gäller det fortsatta arbetet med bedömningen av den betydande miljöpåverkan bör uppmärksammas att kvantifiering med fördel kan göras kvalitativ i det tidiga
skedet, t.ex. verbala beskrivningar. Relativt grova bedömningar av storleksordningar
på ökade eller minskade utsläpp bör vara tillräckliga för att kunna bedöma om olika
strategiska val leder till måluppfyllelse.
Transportsektorns miljöpåverkan är i många fall relativt välkänd och dess omfattning
dokumenterad. Nivån på utsläpp av koldioxid och luftföroreningar och antalet bullerstörda finns till exempel beskrivna i trafikverkens sektorsrapporter till Miljömålsrådet 2007 23 . För andra miljöaspekter, som till exempel biologisk mångfald, vet vi att
påverkan från infrastruktur och trafik sker, men vi kan i dagsläget inte kvantifiera
denna annat än i ganska grova termer. Beskrivningar finns i de tidigare omnämnda
sektorsrapporterna. Det är viktigt att göra bedömningen av betydande miljöpåverkan
på nationell- och regionalnivå. Den betydande miljöpåverkan som uppstår i snävare
geografiska perspektiv hanteras i andra delar av planeringsprocessen som till exempel i förstudier eller väg/järnvägsutredningar.

22 Beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på biologisk
mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella
tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter.
23 http://www.miljomal.nu/las_mer/rapporter/myndigheter/Sektorsrapporter/sektorsrapporter.
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Beskriv åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan samt åtgärder som ska vidtas för uppföljning och övervakning
av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför 24 (MB 6 kap.
12 §).
Åtgärder för att förebygga skada, kompensera etc. kallas här miljöåtgärder, för att
undvika sammanblandning med planens åtgärder.
Sammanfatta de miljöåtgärder som föreslås i planen men också vilka miljöåtgärder
som bör tillkomma men som inte omfattas av planen. Miljöåtgärder som inte omfattas av planen kan vara sådana som föreskrivs eller genomförs av andra myndigheter
eller andra aktörer.
Miljöåtgärder som finansieras i planen är till exempel bullerskydd, viltpassager, restaurering eller skapande av biotoper. När det gäller allmänna intressen, skyddade
områden m.m. kan kompensation bli aktuell vid störningar eller intrång. Huvudtanken med miljöåtgärder i landskapet är att bättre nå en uthållig utveckling genom att
behålla eller skapa de funktioner som finns i landskapet.
Erfarenheter från Tyskland pekar på behovet av långsiktiga strategier när det gäller
miljöåtgärder. I Tyskland avsätts rutinmässigt mellan 5-10 procent av ett projekts
budget till miljöåtgärder. Trafikverken måste långsiktigt motverka förlusten av livsmiljöer och kulturmiljöer genom att aktivt skapa nya och se till att inte nya problem
uppstår.

•
•

•

Bedömningen utgår från planens åtgärder och kopplingen till föreslagna

miljöåtgärder måste vara tydlig och transparent.
Bedömningen bygger på ett helhetsgrepp för att se om det går optimera miljöåtgärder, dvs. få bättre lösningar genom att koppla samman åtgärderna, koncentrera åtgärder till samma område etc. för att få största
möjliga effekt.
Bedömningen måste ange eventuella kvarstående effekter som uppstår
trots föreslagna miljöåtgärder.

24 Direktivet uttrycker det ”åtgärder för att förhindra, minska och så långt som möjligt uppväga betydande negativ miljöpåverkan”.
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•

•

•
•

Bedömningen av betydande miljöpåverkan behöver identifiera vad
som inte anses möjligt att vare sig förebygga, hindra eller motverka,
dvs. irreparabel miljöpåverkan.
Förslag på miljöåtgärder kan hämtas från t.ex. trafikverkens delprojekt
sektorsåtgärder, riktade åtgärder, Vägverkets bristanalyser och Länsstyrelsernas arbete med miljökvalitetsmålen.
Föreslagna miljöåtgärder bör om möjligt beskrivas både kvantitativt
och kvalitativt.
Om det är möjligt bör åtgärderna beskrivas på karta eftersom det underlättar uppföljning och uppmärksammande i följande beslut.

Övervakningen/uppföljning av vidtagna miljöåtgärder ska integreras i den normala
planeringscykeln. Den är dock kopplad till ett uttryckligt ansvar för trafikverken eller
länen som planansvarig myndighet att vidta lämpliga avhjälpande miljöåtgärder, så
visst mått av systematik får anses ligga i kravet. Uppföljningen får inte bara vara
passivt registrerande utan ska även bli föremål för en analys. Att följa upp oförutsedd
betydande miljöpåverkan kräver någon form av miljöövervakning. Använd i första
hand befintliga övervakningssystem och komplettera vid behov.
Förslag till uppföljning
•
•
•
•
•

Trafikverken kan använda befintliga system för generell övervakning, t.ex.
indikatorer, Mål och Mått (VV).
Lämpligt med kontakt med ansvariga organ för att samråda om lämplig
komplettering, t.ex. andra mätområden och kompletterande parametrar,
Ordinarie uppföljning av trafikutveckling är en uppföljning av åtgärdsplanen.
Om det finns risker för betydande miljöpåverkan som inte kan följas upp
med befintliga system så bör dessa kompletteras.
Det är både möjligt och lämpligt att hänvisa till allmän miljöuppföljning,
men i så fall behöver det anges att uppföljning kommer att ske i samband
med t.ex. luftövervakningen, och att samråd ska ske för att säkerställa att rätt
parametrar mäts, att rätt ställen övervakas etc.

4.3.5 Icke-teknisk sammanfattning
En icke-teknisk sammanfattning ska fogas till mkb:n. Kraven på sammanfattningen
ska precis som mkb:n vara bred men samtidigt enkel och tydlig. Den kan lämpligen
innehålla följande rubriker:
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A. Planen och dess sammanhang.
Planens huvudsakliga innehåll, syften och förhållanden till andra relevanta planer
och program.
B. Miljöförhållanden - nulägesbeskrivning, ”base line”.
Väsentliga förhållanden i miljötillståndet, skyddade och sårbara områden, särskilt
riksintressen som Natura 2000, miljömål och miljöproblem, annat väsentligt som
kännetecknar områden som kan påverkas betydligt.
C. Alternativ.
Rimliga alternativ till planen och motiven för den valda mixen av åtgärder. Alternativ som valts bort inklusive motiv.
D. Miljöeffekter m.m.
Betydande miljöpåverkan på relevanta miljöaspekter, jämförda med nollalternativet,
miljöåtgärder för att hantera miljöpåverkan och för dess uppföljning.
E. ”Processen” - samråd, integration, metoder m.m.
Hur miljömål har beaktats och annan miljöhänsyn har visats. Beskrivning av hur
bedömningen gjorts och vilka problem som påträffats (t.ex. tekniska brister eller brist
på kunskap) när de begärda uppgifterna sammanställdes.
Det ska räcka att läsa sammanfattningen för att få en bild av vad planen innebär, dvs.
det räcker inte med att i sammanfattningen ge hänvisningar om var man hittar fakta
mkb eller åtgärdsplan.
Sammanfattningen ska inte innehålla uträkningar eller fackuttryck om dessa inte
förklaras. Tanken är att sammanfattningen ska vara begriplig för den breda allmänheten.
En preliminär sammanfattning ska finnas redan vid samråd med allmänheten om
förslag till plan med mkb, eftersom ett huvudsyfte är att underlätta samråd.

4.4 SAMRÅD - OFFENTLIGHET
Samråd har i rättstillämpningen tillmätts stor betydelse när det gäller mkb för projekt.
Det finns ingen anledning tro att tolkningen blir mindre stängt när det gäller mkb för
planer och program. Bristande samråd öppnar för möjligheten att klaga - nationellt
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eller hos EU - att objekten i planen inte tagits fram efter de lagstadgade processtegen.
Delar av planeringsprocessen kan i värsta fall behöva tas om. Bristande tid i processen är därför olämpligt att hantera genom för korta eller på annat sätt bristfälliga
samråd.
4.4.1 Samråd om avgränsning
Samråd om omfattning och detaljeringsgrad för åtgärdsplanens mkb ska ske med
Naturvårdsverket och andra centralt berörda förvaltningsmyndigheter.
I fas I har delprojektet ’Stöd till strategisk miljöbedömning’ inlett samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Samrådet är pågående och kommer att
fortsätta under hela åtgärdsplaneringsprocessen. Kontakter har även tagits med andra
aktörer, för att få inspel i den pågående processen, även om det inte krävs uttryckligen av reglerna. Detta är i enlighet med lagstiftarens ambitioner om tidiga samråd
och innebär att arbetet med miljöbedömningen fortlöpande blir förankrat och möjliggör påverkan på innehåll och utformning av planen.
I den särskilda sammanställningen ska integrering och inverkan av samråd beskrivas.
Det underlättas av att det förs en ”loggbok” eller samrådssynpunkter på annat sätt
löpande summeras.
4.4.2 Offentliggörande av behovsbedömning och avgränsning
Planerande myndighets ställningstagande till behovsbedömning och avgränsning ska
redovisas i ärendet. Det kan ske genom att beslut liknande förslaget nedan finns i
ärendet, vartill kan hänvisas i kungörelse om granskning av förslag till plan med
mkb.
Ställningstagande till behov och avgränsning av miljöbedömning.
För åtgärdsplaner ska göras miljöbedömning om de anger förutsättningar för kommande tillståndsprövning av vissa verksamheter och åtgärder. (Se miljöbalken 6 kap.
11 § samt 4 § 1 st) i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar). Om
så inte är fallet ska ändå en miljöbedömning genomföras om planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som kan påverka
miljön och om det vid beaktande av kriterierna i bilaga 4 i mkb-förordningen kan
antas att genomförandet av planen medför betydande miljöpåverkan.
Endast om det är uppenbart att ingen åtgärd som behandlas i planeringen kan komma att behöva myndighetstillstånd, är det möjligt att slutsatsen blir ”ingen miljöbedömning”. Som myndighetstillstånd räknas t.ex. prövningar enligt miljöbalken men
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också planläggning och lov enligt plan- och bygglagen. Även beslut enligt sektorslagar som väglagen och lagen om byggande av järnväg får i detta sammanhang anses
som myndighetstillstånd. Slutsatsen är därför att åtgärdsplaneringen ska tas fram
med stöd av miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap. 11 § 1 st.
Avgränsning handlar om att få en verkningsfull besluts- och genomförandeprocedur
med relevant och rimligt beslutsunderlag. Efter samråd med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, berörda länsstyrelser och kommuner finner Vägverket/Banverket/Länen att följande är väsentliga faktorer i avgränsningen:
…
4.4.3 Granskning av planförslag med mkb
När det finns ett utkast till plan med miljökonsekvensbeskrivning - dvs. i fas II - ska
dessa offentliggöras för samråd med berörda myndigheter och allmänheten. Planansvariga ska göra informationen tillgänglig om var planen med mkb finns att tillgå,
samt hur och inom vilken tid synpunkter kan lämnas.
Synpunkter som inkommer ska beaktas dvs. tas under övervägande, och hur detta
görs ska sedan redovisas i en särskild sammanställning till beslutet. Notera att reglerna anger att remissinstanserna ska ges skälig tid till att yttra sig. En god remisstid
innebär även att det ska finnas möjlighet att hinna beakta de synpunkter som lämnas,
genom kompletterande utredning och revidering av planen.
Samråd om åtgärdsplanen med mkb bör inledas med i vart fall myndigheter så fort
det finns tillräckligt material för meningsfull diskussion om åtgärderna, med tanke på
att det är ytterst kort om tid i den skissade tidsplanen. För samråd med allmänheten
bör gälla att förslaget med mkb ska ha nått sådan mognad att det sammanhängande
går att förstå planens funktion och verkningar.
Naturvårdsverket handlägger samråd om gränsöverskridande betydande miljöpåverkan. Sådant samråd avser förslaget till plan med mkb och kan initieras av Sverige då sådan påverkan förutses - eller av annat land som bedömer att påverkan kan uppstå där. Sådant samråd tar i vart fall ett par månader och får därför ske även under
regeringens remiss av förslagen. Eventuella synpunkter som leder till behov av revideringar får då behandlas i samband med remissen.
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4.5 SUMMERA METODER, INTEGRATION, MOTIV MM
Sammanfattning av hur bedömningen gjorts och eventuella problem i samband med
att uppgifterna sammanställdes. Beskrivning av hur miljökvalitetsmål och andra
miljöhänsyn beaktas i planen. Skäl som ligger bakom val av olika alternativ (MB 6
kap. 12 §).
Metoder för miljöbedömning i den översiktliga och strategiska beslutskategori som
åtgärdsplanen tillhör behöver inte vara komplicerade. Metoder inte ska förkastas bara
av skälet att de är enkla. Det bör understrykas att det sällan är fråga om de mätbara
och direkt uppföljbara slutsatser, som kan förekomma i mkb för projekt.
Nationella och regionala bedömningsgrunder som kan ge stöd för att utvärdera planens konsekvenser är t.ex. indikatorer som används av myndigheter vid utvärderingen av hur miljömål klaras, grunder för att bedöma det faktiska miljötillståndet eller
liknande. Urvalet bör utgå från vilken inriktning planen har och vilken slags förändringar det kan ge upphov till.
Det bör även beskrivas i mkb:n vilken typ av kompetens som använts. Redogörelsen
ska inkludera tekniska brister eller brist på kunskap.
Integrationen av miljöaspekter i planeringsprocessen ska beskrivas:
• när i planeringsprocessen som miljöfrågor först undersöktes,
• vilka som har deltagit i arbetet,
• hur miljöfrågor har påverkat utformningen av alternativa förslag,
• hur bedömning av olika alternativs miljöeffekter har lett till korrigeringar eller förslag på skadeförebyggande åtgärder, kompensation, uppföljning etc.,
• hur miljöeffekter har påverkat valet av huvudalternativ.
Särskilt viktigt är att notera skälen till att planen har fått den aktuella inriktningen i
stället för alternativ som övervägts, eftersom detta sedan måste redovisas i den särskilda sammanställningen till beslutet.
Det är praktiskt att samla information av detta slag under hand, i en form av ”loggbok”, som sedan ger underlag för att i mkb beskriva metoder m.m. och för den särskilda sammanställningen till beslutet som ska synliggöra motiv, integration m.m.
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4.6 BESLUTA MED MKB
4.6.1 Att beakta mkb och samråd
Som nämndes i avsnittet om samråd, ska både mkb och synpunkter från samråd beaktas av regeringen innan planen antas. Det kan tyckas självklart att beaktande bara
kan ske före beslutet, men kravet behöver läsas tillsammans med kravet på samrådstid och motivering. Processen behöver med andra ord planeras så att insikter om miljöpåverkan och synpunkter seriöst ska kunna tas om hand och bemötas på ett tydligt
sätt. Se även följande avsnitt.
Att ”beakta” innebär inte att rekommendationer i mkb, synpunkter eller krav alltid
ska följas, men de måste tas under övervägande. I de fall förslag och synpunkter inte
följs bör detta motiveras och redovisas.
4.6.2 Den särskilda sammanställningen
När planen har antagits ska i en särskild sammanställning redovisas (MB 6 kap. 16
§):
1. hur miljöaspekter har integrerats i planen,
2. hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats,
3. skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för alternativ som övervägts,
4. Miljöåtgärder för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan.
Beskrivningen av integrationen - miljöhänsynen - förutsätter att detta löpande har
noterats under miljöbedömningens gång, eftersom processer ofta brukar vara svåra
att rekapitulera. Rutiner med dagbok eller liknande är ett sätt att förenkla denna beskrivning och att tydliggöra hur planeringen har anpassats efter förutsättningarna.
Det bör underlätta genomförandet.
För åtgärdsplanerna fattas det slutliga beslutet av regeringen. Eftersom regeringen
inte deltagit i processen förutsätter detta krav att trafikverken och regionerna tillhandahåller underlag för den sammanställning som måste ske till beslutet.
Det är tänkbart att även de beslut som fattas av trafikverken och länen angående åtgärdsplanen formellt betraktas som ”beslut” i den mening som avses här. Särskilt
mot bakgrund av att myndigheterna har haft ansvar för att driva hela processen. Det
är därför rekommendabelt att trafikverken och länen till sina ställningstaganden om
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vilket förslag som ska lämnas till regeringen, bifogar sin egen särskilda sammanställning. Denna kan även underlätta motiveringen av regeringens beslut.
4.6.3 Beslutets offentlighet
Det är formkrav att sammanställningen och planen ska göras tillgängliga för samrådskretsen, i samband med upplysningen att planen har antagits. Detta krav kan
rimligen inte behöva tillgodoses vid varje ställningstagande till åtgärdsplaner, utan
bör syfta på regeringens beslut att godta - anta - planerna. Offentliggörandet kan
dock ske genom andra myndigheters försorg, om det bedöms lämpligt av regeringen.
4.6.4 Uppföljningen i beslutandet
Uppföljning har beskrivits i avsnitt 4.3.4 ovan om betydande miljöpåverkan. Här bör
understrykas att den beslutande myndigheten - trafikverken, länen och regeringen
som beslutsmyndighet - har ansvar för att skaffa sig kunskap om den betydande positiva och negativa miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medför. Detta
ska göras för att myndigheterna tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats, så att lämpliga miljöåtgärder för avhjälpande
kan vidtas.
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Bilaga A: Egenkontrollprogram
Ett antal frågeställningar som motsvarar stegen i miljöbedömningen ska besvaras.
Dessa frågor utgör ett egenkontrollprogram som ger en överblick över miljöbedömningsprocessen och förväntas bidra till att miljöbedömningen integreras i arbetet med
åtgärdsplaneringen. Till respektive fråga anges en hänvisning till aktuell del av metodbeskrivningen (avsnitt 4). Där återfinns mer detaljerade beskrivningar av vad som
omfattas av frågeställningen och hur denna kan besvaras.
Nr

Frågeställningar som ska
besvaras under miljöbedömningen

Hänvisning till
hjälpavsnitt i
metodbeskrivningen

Hänvisning till
lagstiftningen*

Anmärkning

(*Teckenförklaring finns
längst ned.)

Behovsbedömning
1

Har en behovsbedömning
genomförts och offentliggjorts?
Avgränsning

4.1

MB 6:11
Fo 4-5§
Dir art 3

2

Vilken avgränsning av betydande miljöpåverkan har
gjorts?
Vilken avgränsning i tid har
gjorts?
Vilken avgränsning avseende betydande miljöpåverkan
i annat land har gjorts?
Vilka bedömningsgrunder
och kompetens har använts?
Vilka andra avgränsningar
har gjorts?

4.2.1 samt Bilaga
B (kriterier)

MB 6:11, 12, 13
Dir art 3.5 bilaga
II

3
4

5
6

7

Utredning av miljöpåverkan
Vad är planens innehåll och
huvudsakliga syfte?

Gäller projektledning

4.2.3
4.2.4

4.2.5
4.2.6

4.3
4.3.1

Fo bilaga 4
Projektledningen
Dir art 3.5 bilaga samt NaturvårdsverII
ket
MB 6:13
MB 6:11, 12, 13
Fo bilaga 4
Dir art 3.5 bilaga
II
MB 6:12
MB 6:12
Dir art 5 bilaga I
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8
9
10

11
12

13
14

15

16

17
18
19

Hur förhåller sig planen till
andra planer och program?
Hur har planen beaktat miljömålen?
Hur är miljöförhållandena i
nuläget i områden som kan
komma att påverkas av planen?
Vilka alternativa åtgärder
har övervägts?
Vilken betydande miljöpåverkan uppstår eller kan
antas uppstå till följd av
planen?
Hur påverkas miljön om inte
planen genomförs?
Vilka åtgärder föreslås för
att förhindra betydande miljöpåverkan?
Vilka åtgärder föreslås för
att följa upp och övervaka
den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen medför?
Icke-teknisk sammanfattning
Har en icke-teknisk sammanfattning bifogats till
mkb:n?
Samråd och remiss
Har samråd om avgränsning
av mkb genomförts?
Har behovsbedömning och
avgränsning offentliggjorts?
Har samråd om mkb skett?

4.3.1
4.3.1
4.3.2

4.3.3
4.3.4

4.3.3, 4.3.4
4.3.4

4.3.4

MB 6:12
Dir art 5 bilaga I
MB 6:12
Dir art 5 bilaga I
MB 6:12
Dir art 5 bilaga I

MB 6:11
Dir art 5 bilaga I
MB 6:12
Dir art 5 bilaga I

MB 6:12, 18
Dir art 5 bilaga I
MB 6:12, 18
Dir art 5 bilaga I
MB 6:12, 18
Dir art 10 och 5
bilaga I

4.3.5
MB 6:12
Dir art 5 bilaga I

4.4.1

MB 6:13

4.4.2

Fo 6 §
Dir art 15
MB 6:14
MB 6:16
Fo 8

4.4.3
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Dir art 6
20

21

22

23

24

25
26

27

28
29

Har en bedömning av om
betydande miljöpåverkan
kan tänkas uppkomma i
annat land genomförts?
Har Naturvårdsverket informerats om eventuell betydande miljöpåverkan i
annat land?
Har samråd skett med
grannländer om eventuell
gränsöverskridande betydande miljöpåverkan?
Sammanfattande metodbeskrivningar mm
Hur har miljöbedömningen
gjorts (metoder och bedömningsgrunder)?
Vilka problem har uppstått i
samband med sammanställningen av uppgifterna?
Hur har miljömål och andra
miljöhänsyn beaktats?
Vilka motiv ligger bakom
val av olika alternativ?
Färdigställande av plan

4.4.3

MB 6:14

4.4.3

MB 6:14

4.4.3

MB 6:15
Dir art 7

Hur har mkb och samråd
beaktats inför beslut om
plan?
Har en särskild sammanställning redovisats?
Har planen offentliggjorts?

4.6.1

MB 6:16
Dir art 8

4.6.2

MB 6:16
Dir art 8
MB 6:16
Dir art 9

Ska handläggas av
naturvårdsverket

4.5
4.5

MB 6:12
Dir art 5 bilaga I

4.5

MB 6:12
Dir art 5 bilaga I

4.5

MB 6:12
Dir art 5 bilaga I
MB 6:12
Dir art 5 bilaga I

4.5
4.6

4.6.3

TECKENFÖRKLARING TILL EGENKONTROLLPROGRAM
MB – Miljöbalken kapitel och paragraf.
Dir - Direktiv 2001/42/EG (om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan).
art – artikel.
Fo – Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Görs av regeringen
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BILAGA A2 CHECKLISTA MÅTT
I arbetet med åtgärdsplaneringen kommer trafikverken att använda följande checklista vid analys av investeringsobjekt i en så kallad samlad effektbedömning per objekt.
För att möjliggöra viss jämförbarhet rekommenderas även övriga att använda checklistan. Inget hindrar att checklistan utvecklas, men investeringsobjekten analyseras
utifrån denna checklista redan i nuläget. Checklistan illustrerar på vilken nivå miljökonsekvenser idag kan beskrivas av trafikverken.
Miljö och markanvändning

Före
åtgärd

Efter
åtgärd

Differens Enhet

Utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar
Utsläpp Koldioxid (CO2)

Ton/år

Utsläpp Kväveoxid (NOx)

Kg/år

Utsläpp Kolväte (HC/VOC)

Kg/år

Utsläpp partiklar (PM10)

Kg/år

Utsläpp svaveldioxid (SO2)

Kg/år

Hälsoeffekter av luftföroreningar
Antal utsatta för halter över miljökvali-

Antal personer, varav

tetsnormer - NO2

barn

Antal utsatta för halter över miljökvali-

Antal personer, varav

tetsnorm – partiklar (PM10)

barn

Antal utsatta för halter över miljökvali-

Antal personer, varav

tetsnorm – bensen.

barn

Antal utsatta för halter över miljökvali-

Antal personer, varav

tetsnorm – ozon.

barn

Buller och vibrationer
Bullernivåer över riktvärden - Boende

Antal personer, varav
barn

Bullernivåer över riktvärden - Vård-

Antal personer, varav

och undervisningslokaler mm

barn

Vibrationer för boende och byggnader

Antal personer, varav
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(m/s2)

barn

Kretsloppsanpassning/naturresurser
Påverkan på naturgrustillgångar

Ton

Saltanvändning

Ton

Påverkan på yt - och grundvatten

Antal/ha störning/personekvivalenter

Användning av miljöskadliga material

Se miljöutredning

Påverkan ekosystem
Skyddade naturområden

Km/ha/antal m störning

Biologisk mångfald

Mätetal saknas

Påverkan landsbygd
Kulturmiljö

Km/ha/antal m störning

Rekreation och friluftsliv

Antal berörda personer

Landskapsbild

Km/ha/antal m störning

Frigörande/ianspråktagande av mark

Antal ha och beskrivning

Påverkan tätort
Kulturmiljö

Km/ha/antal m störning

Rekreation och friluftsliv

Antal berörda personer

Stadsbild

Mätetal saknas

Frigörande/ianspråktagande av mark

Antal ha och beskrivning

Störningar under byggtiden

Samlat mätetal saknas

Fysisk aktivitet

Mätetal saknas

Redovisa även övriga aspekter som
bedöms vara av betydelse.
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Bilaga B Regler som styr element
i miljöbedömning
I utdraget ur regelverken följer ordningen arbetsmomenten istället för paragraferna
och nyckelord markeras med fetstil för att underlätta inläsningen. Direktivets lydelse
innebär ibland förtydliganden som kan underlätta för tillämpningen och finns därför
med som stöd för tolkningen av miljöbalken.
Miljöbalken 6 kap. (MB)
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, (Fo)
Direktiv 2001/42/EG, (Dir)
Syften
MB 11 § 2 st Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen
eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.
Dir 1. Syftet med detta direktiv är att sörja för en hög nivå på skyddet av miljön
och bidra till att integrera miljöaspekter i utarbetandet och antagandet av planer
och program för att främja en hållbar utveckling, genom att säkerställa att en miljöbedömning genomförs i enlighet med detta direktiv för vissa planer och program
som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Dir (4). Miljöbedömningar är viktiga för att integrera miljööverväganden vid utarbetande och antagande av vissa planer och program som kan antas medföra betydande miljöpåverkan i medlemsstaterna, eftersom det därigenom säkerställs att
sådan påverkan till följd av genomförandet av planer och program beaktas när
dessa förbereds och innan de antas.
Dir (5). Antagandet av förfaranden för miljöbedömning på planerings- och programstadiet bör gynna företagen genom att dessa får mer konsekventa ramar att
verka inom genom att relevant miljöinformation införs i beslutsfattandet. Införandet
av en bredare uppsättning faktorer i beslutsfattandet bör bidra till hållbarare och
effektivare lösningar.
Generella krav på processen
Dir (15). För att bidra till en öppnare beslutsprocess och i syfte att säkerställa att
de uppgifter som lämnas för bedömningen är uttömmande och tillförlitliga är det
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nödvändigt att föreskriva att myndigheter med relevant miljöansvar och allmänheten skall höras vid bedömningen av planer och program, samt att lämpliga tidsramar fastställs som ger tillräckligt med tid för samråd, inbegripet avgivande av
yttranden.
MB 22 § Myndigheter och kommuner skall sträva efter att samordna arbetet med
de bedömningar och beskrivningar som görs enligt bestämmelserna i detta kapitel.
Fo 8§2 Om ett förslag till plan eller program kräver samråd enligt både 6 kap. 14 §
miljöbalken och annan författning skall berörda myndigheter och kommuner sträva
efter att genomföra samråden i ett sammanhang.
Behovsbedömning
11 § 1 st När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett
program, som krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Fo 4 § Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken skall genomförandet av en
plan, ett program eller en ändring i en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om
1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en
verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till denna
förordning och är
a) en översiktsplan enligt 4 kap. plan- och bygglagen
(1987:10),
b) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen
(1977:439) om kommunal energiplanering,
c) en avfallsplan enligt 15 kap. 11 § miljöbalken,
d) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,
e) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, eller
f) en annan plan eller ett annat program som utarbetas för jord- eller skogsbruk,
fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning.
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Fo 5 § När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program som omfattas av 6 kap. 11 § miljöbalken men inte av 4 § denna förordning
skall genomförandet av planen, programmet eller ändringen antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om
1. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön, och
2. myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4
till denna förordning finner att genomförandet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
Samråd och beslut behovsbedömning
11 § 3 st --- Regeringen får också meddela föreskrifter om samråd i samband med
bedömningen av om en plan, ett program eller en ändring kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Fo 6 § 1 st Vid bedömningen av om genomförandet av en plan eller ett program
som avses i 4 § andra stycket eller 5 § skall antas medföra en betydande miljöpåverkan skall myndigheten eller kommunen ge den eller de länsstyrelser, kommuner
och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet tillfälle att yttra sig.
För planer och program på nationell nivå skall samråd i stället ske med Naturvårdsverket och andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter.
Fo 6 § 2 st Myndighetens eller kommunens bedömning i frågan om en plan eller ett
program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan skall redovisas i plan- eller
programärendet och göras tillgänglig för allmänheten.
Avgränsning
MB 1 § 3 st Att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas när en myndighet
eller kommun gör en miljöbedömning av en plan eller ett program följer av 12 §.
Dir 4.1. Den miljöbedömning som avses i artikel 3 skall utföras under utarbetandet
av en plan eller ett program och innan de antas eller överlämnas till lagstiftningsförfarande.
MB 12 § 1 st Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11 § skall myndigheten
eller kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan antas medföra iden-
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tifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall också identifieras, beskrivas och
bedömas.
MB 13 § 1 En miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § skall innehålla de uppgifter
som är rimliga med hänsyn till
1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
3. allmänhetens intresse, och
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer
och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.
Bedömningskriterier betydande miljöpåverkan Fo Bilaga 4 25
1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper
I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet
a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser
b) har betydelse för andra planers och programs miljöpåverkan
c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar
utveckling,
d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller
e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning.
2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat
a) Sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att
avhjälpa den,
b) påverkans totaleffekt
c) påverkans gränsöverskridande art,
d) riskerna för människors hälsa eller för miljön
e) påverkans storlek och fysiska omfattning
Dir. Geografiskt område och antalet personer som kan antas komma att beröras,
f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella
särdrag i naturen, och
g) påverkan av områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller
internationell skyddsstatus.

25 Kriterierna används både vid behovsbedömning - i de fall då det inte redan har angetts i förordning
att planen ska antas ge betydande miljöpåverkan - och vid avgränsning.
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Samråd och beslut avgränsning
13 § 2 Innan en myndighet eller kommun bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen, skall myndigheten eller kommunen
samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen eller
programmet. För planer och program på nationell nivå skall samråd i stället ske
med Naturvårdsverket och andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter.
Dokumentet mkb
MB 12 § 2 st Miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla
1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga
syfte och förhållande till andra relevanta planer och program,
2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om
planen, programmet eller ändringen inte genomförs,
Dir b) Väsentliga förhållanden i tillståndet hos miljön och dess sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs.
3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att
påverkas betydligt,
Dir c) De kännetecknande miljöförhållandena i områden som kan antas komma att
påverkas betydligt.
4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett
sådant naturområde som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse
för miljön,
Dir d) Alla befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet,
däribland i synnerhet sådana som berör något område av särskild betydelse för
miljön, såsom områden som anges enligt direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG.
5. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas
i planen eller programmet,
Dir e) De mål för skydd av miljön som uppställts på internationell nivå och på gemenskaps- eller medlemsstatsnivå och som är relevanta för planen eller programmet och det sätt på vilket dessa mål och varje form av miljöhänsyn har beaktats
under utarbetandet av planen eller programmet.
6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med
avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv,
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, fornoch kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan
dessa miljöaspekter,
Dir f) Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma, inbegripet aspekter
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såsom biologisk mångfald, befolkning, folkhälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft,
klimatfaktorer, materiella tillgångar, kulturarv, inbegripet arkitektoniskt och arkeologiskt arv, landskap samt det inbördes förhållandet mellan dessa faktorer. Denna
påverkan bör inbegripa sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och
tillfälliga, positiva och negativa effekter på kort, medellång och lång sikt.
7. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan,
8. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att
uppgifterna sammanställdes,
Dir. t.ex. tekniska brister eller brist på kunskap
9. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av
den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och
Dir 10.1. Medlemsstaterna skall övervaka den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planerna och programmen leder till för att, bland annat, i ett tidigt
skede kunna identifiera oförutsedd negativ påverkan och kunna vidta lämpliga
avhjälpande åtgärder.
10. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1–9.
Samråd om förslag till plan och till mkb
MB 14 § Den myndighet eller kommun som upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § skall göra den och förslaget till plan eller program tillgängliga
för berörda kommuner och myndigheter samt allmänheten. Dessa skall ges skälig
tid att yttra sig.
Fo 8 § För planer och program som kräver samråd enligt 6 kap. 14 § miljöbalken
skall den myndighet eller kommun som upprättat miljökonsekvensbeskrivningen
tillgängliggöra information om
1. hur berörda myndigheter och kommuner samt allmänheten och andra intresserade
kan ta del av miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program,
och
2. hur och inom vilken tidsram synpunkter kan lämnas.
Dir 6.2. De myndigheter som avses i punkt 3 nedan och den allmänhet som avses i
punkt 4 skall ges möjlighet att på ett tidigt stadium och inom rimlig tid yttra sig om
utkastet till plan eller program och den bifogade miljörapporten innan planen eller
programmet antas eller överlämnas till lagstiftningsförfarande.
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MB 15 § Om en miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § avser en plan eller ett
program vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i
ett annat land, skall den myndighet som regeringen bestämmer sända beskrivningen och förslaget till plan eller program till den berörda staten. Sådan information
skall också lämnas om en annan stat som kan antas bli utsatt för en betydande miljöpåverkan begär det.
Om den berörda staten begär det, skall samråd ske avseende den gränsöverskridande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra och de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan.
Dir 6.4. Medlemsstaterna skall definiera allmänheten med avseende på punkt 2
och därvid inbegripa den allmänhet som berörs, eller kan antas bli berörd, eller
som har ett intresse av beslutsfattandet enligt detta direktiv, inbegripet relevanta
icke-statliga organisationer t.ex. sådana som främjar miljöskydd och andra berörda organisationer.
Beslut om plan och program
MB 16 § 1 st Om en miljöbedömning krävs enligt 11 §, skall den miljökonsekvensbeskrivning som avses i 12 § samt synpunkter från samråd enligt 14 och 15
§§ beaktas innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering.
MB 16 § 2 st När planen eller programmet har antagits skall den beslutande myndigheten eller kommunen i en särskild sammanställning redovisa
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,
2. hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats,
3. skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som
varit föremål för överväganden, och
4. de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.
Beslutets offentlighet
16 § 3 Sammanställningen och planen eller programmet skall göras tillgängliga för
dem med vilka samråd skett enligt 14 och 15 §§. Dessa skall även informeras om
att planen eller programmet har antagits.
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Uppföljning
MB 18 § När en plan eller ett program har antagits skall den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan
som planens eller programmets genomförande faktiskt medför. Detta skall göras för
att myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om sådan betydande
miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas.
Dir 10.2. För att uppfylla kraven i punkt 1 får befintliga övervakningsmekanismer
användas, när så är lämpligt, i syfte att undvika dubblerad övervakning.
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Bilaga C Planer
C.1 Internationella planer
• Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet
• EU:s klimat- och energipaket 2008
• FN:s Luftvårdskonvention
• Europeiska landskapskonventionen
• Konventionen om biologisk mångfald
• Våtmarkskonventionen
• EU:s habitat- och fågeldirektiv
C.2 Nationella planer
• Nationell klimatpolitik i global samverkan. Prop. 2005/06:172
• Svensk klimatpolitik. SOU 2008:24
• Den svenska klimatstrategins utveckling (kontrollstation 2008)
• Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter
C.3 Regionala planer
• Åtgärdsprogram för regionala miljömål
• Regionala klimat- energi- och transportstrategier
• Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
• Regionala kulturarvs-/kulturmiljöprogram
• Regionala landskapsstrategier
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Bilaga D Avgränsning av Miljöaspekter
enligt 6:12
Väsentliga skäl för denna avgränsning är att transportsektorn:
a) direkt pekas som en viktig aktör för ett antal miljöaspekter i utvärderingen
av de nationella miljökvalitetsmålen.
b) står för en hög andel (> X%) av de svenska utsläppen till luft: (Luft)
c) utsätter mer än 2 miljoner människor för buller. (Hälsa)
d) tar mark i anspråk för infrastruktur i anslutning till områden ingående i det
europeiska Natura 2000-nätverket och andra områden av betydelse för natur
och kultur (biotopförlust, biologisk mångfald, växt och djurliv, landskap)
e) har en strukturbildande funktion som har påverkan på samhällsbyggandet
I tabellen nedan redovisas de miljöaspekter som specifikt omnämns i lagstiftningen.
Vidare anges koppling till de i åtgärdsplaneringen prioriterade områdena klimathälsa-landskap samt en kommentar om möjlig betydande miljöpåverkan. Kolumnerna indikerar även ”det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter”.
Kulturarvet och kulturmiljön motsvaras inte bara av ”forn- och kulturlämningar samt
annat kulturarv”. Det har kopplingar till och ligger även i fler av de uppräknade
aspekterna (till exempel landskap).

Relevans i åtgärdsplaneringen/potentiellt
betydande miljöpåverkan för
klimat
Biologisk
mångfald

Klimatpåverkan
har potentiellt stor
betydelse för den
biologiska mångfald, men påver-

Relevans i åtgärdsplaneringen/potentiellt
betydande miljöpåverkan för
hälsa

Relevans i åtgärdsplaneringen/potentiellt betydande miljöpåverkan för
landskap

Transportsystemet tar
mark i anspråk, fragmenterar landskapet och orsakar barriärer. Detta påverkar funktioner i landska-

Övrig kommentar:
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kas ej direkt av
ÅP

pet och hela ekosystem
Kumulativa effekter med
annan exploatering kan
uppstå. Ingår i mkb

Ingår ej i mkb
Djurliv

Transportsystemet innebär
för djur förlust av livsmiljöer, barriäreffekter, trafikdödlighet och förorenar
och stör samt ger nya
livsmiljöer och korridorer.

Ingår i mkb
Växtliv

Transportsystemet tar
mark i anspråk och påverkar i samband med detta
det lokala växtlivet. Detta
beskrivs/hanteras i utredningen av de enskilda
objekten.
Ingår ej i mkb

Landskap

Transportsystemet gör
intrång i och fragmenterar
landskapet.
Ingår i mkb
Transportsystemet
utgör en grundläggande förutsättning för befolkningens boende och sysselsättning. Behandlas i planeringen
men ingår inte i
mkb

Befolkning

Människors
hälsa

Transportsektorn
utsätter över 2
miljoner människor för buller
Ingår i mkb
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Bebyggelse

Transportsystemet
påverkar bebyggelsen utspridning/förtätning.
Detta har i sin tur
betydelse för
transporternas
energiförbrukning
och utsläpp
Ingår i mkb

Förändringar av bebyggelsen som tillkommit
som en följd av förändringar i infrastrukturen ger
påverkan på landskapet
Ingår i mkb

Transportsektorn gör
intrång i bl.a. kulturmiljöer. Ingår i mkb

Forn- och
kulturlämningar samt
annat kulturarv

Transportsektorn
bidrar till utsläpp
av försurande
ämnen som påverkar mark,
vatten, fornlämningar mm. Med
eller inte avgörs
av projektledaren
Transportsektorn
utgör i sig en
kulturmiljö. Ingår
ej i mkb

Materiella
tillgångar

Mark

Infrastrukturanläggningar påverkas av förändrat
klimat, till exempel mer nederbörd
och risk för ras.
Ingår i planeringen men ej i mkb

Infrastrukturen är en
resurs som påverkar landskapet

Transportsektorn
bidrar till utsläpp
av försurande
ämnen som påverkar mark,
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vatten, fornlämningar mm. .
Med eller inte
avgörs av projektledaren
Vatten

Transportsystemet
släpper ut till
exempel salt och
dagvatten som
kan påverka
grundvattnets
kvalitet. Ingår i
mkb

Luft

Transportsektorn
bidrar till överskridande av
miljökvalitetsnormer
Ingår i mkb

Klimatfaktorer

Transportsektorn
står för en betydande del av
energiförbrukning
och utsläpp av
växthusgaser.
Ingår i mkb

Transportsektorn
bidrar till utsläpp
av försurande
ämnen som påverkar mark,
vatten, fornlämningar mm. Med
eller inte avgörs
av projektledaren
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Bilaga E Särskild sammanställning
Särskild sammanställning om miljöintegration i åtgärdsplaneringen
Hur miljöaspekter har integrerats
Vilka miljöaspekter har identifierats som viktiga inom klimat-hälsa-landskap?
Har miljöaspekterna påverkat val av alternativ eller åtgärder? På vilket sätt?
Leder delprojektens förslag totalt sett till att miljömålen kan uppnås? Om inte, varför?
Har bedömningsmetoder och aktuell kunskap varit tillräcklig?
Är det miljöunderlag som tagits fram relevant för att kunna miljöbedöma olika vägval eller finns brister i använd arbetsmetodik?
Hur arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har beaktats
Vilken miljöpåverkan har miljökonsekvensbeskrivningen identifierat?
Vilken miljöpåverkan har klassats som betydande?
Hur har slutsatserna från mkb kring miljöpåverkan beaktats i det färdiga förslaget?
Hur synpunkter från samråd har beaktats
Huvuddragen i de synpunkter som har kommit in?
Har alla synpunkter beaktats och besvarats?
Vilka synpunkter har påverkat förslaget och på vilket sätt?
Vilka synpunkter har inte påverkat förslaget och varför?
(det är också bra att bilägga en komplett samrådsredogörelse)
Skäl till att planen har antagits i stället för alternativ som varit föremål för
överväganden
Beskriv vilka alternativ som har behandlats? - Vari består skillnaden mellan alternativen?
Hur har alternativen tagits fram?
Vilka kriterier har använts för att välja alternativ och hur har dessa viktats vid valet
av alternativ?
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Åtgärder för uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan
För varje del där det konstaterats kunna bli betydande miljöpåverkan: lista hur påverkan ska följas upp, övervakas samt hur miljöpåverkan ska minimeras.
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Bilaga F. Förslag till innehållsförteckning
för miljökonsekvensbeskrivningen.
Kapitel 1. Beskrivning av planen.
1.1. Syftet med planen.
1.2. Relation till andra planer.
1.3. Genomförandebeskrivning.
1.4. Trafikprognoser och motiv för val av scenario.
Kapitel 2. Avgränsning
2.1 Metod
2.2 Avgränsning av planeringsområde
2.3 Avgränsning i tid
2.4 Källor
2.5 Prognos
2.6 Scenarier
Kapitel 3. Hållbar utveckling och miljökvalitetsmål
3.1 Antagna miljömål och miljöaspekter
3.2 Övriga mål
3.3 Motiv för uteslutande av mål
3.4 Indikatorer
3.5 Miljökvalitetsnormer
Kapitel 4. Miljötillstånd utan plan
4.1 Miljöbedömning av det aktuella planeringsområdet
4.2 Sannolik utveckling i miljön inom ramen för prognosår och valt scenario
4.3 Relevanta miljöproblem
4.4 Miljöbedömning utifrån miljömål och miljöaspekter
Kapitel 5. Miljökonsekvenser av dagens transportssystem
5.1 Dagens transportsystem och dess sannolika utveckling
5.2 Miljökonsekvenser av dagens transportsystem
5.3 Miljöbedömning utifrån miljömål och miljöaspekter
5.4 Rekommendationer för att minska miljökonsekvenser
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Kapitel 6. Betydande miljöpåverkan av delprojekt
6.1 Beskrivning av projekten
6.2 Motiv till projekt ur transportsynpunkt
6.3 Beskrivning av hur åtgärderna i 5.4 har beaktats
6.4 Beskrivning av, och motiv för, valda alternativ
6.5 Åtgärder för att undvika, minska och kompensera negativa miljöeffekter
6.6 Kvarstående negativa miljöeffekter
6.7 Positiva miljöeffekter
6.8 Miljöbedömning av projekt och deras alternativ u
6.9 Rekommendationer
Kapitel 7. Betydande miljöpåverkan av ny åtgärdsplan
7.1 Beskrivning av det nya förslaget till åtgärdsplan
7.2 Hur har miljökonsekvenser beaktats vid upprättande av planen
7.3 Negativa miljöeffekter
7.4 Positiva miljöeffekter
7.5 Bedömning av effekter utifrån miljömålen
7.6 Rekommendationer
Kapitel 8. Rekommendationer för beslutsprocess
8.1 Krav i lagstiftningen
8.2 Konflikt mellan miljö och andra intressen
8.3 Rekommendationer för beslutsprocessen
Kapitel 9. Uppföljning
9.1 Översikt
9.2 Uppföljning av transportsystemet
9.3 Uppföljning av åtgärder under planeringsprocess
9.4 Uppföljning efter genomförda projekt
Kapitel 10. Problem i samband med sammanställning
Kapitel 11. Icke-teknisk sammanfattning

