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Förord

I kapacitetsutredningen beskrivs behov och förslag till åtgärder som kan öka
effektiviteten och kapaciteten ända till år 2050 i det svenska transportsystemet.
Syftet med denna delrapport är att öka kunskapen om några frågor där val som
görs i närtid kan påverka hur efterfrågan på kapacitet bör hanteras även på lång
sikt. Den är en lägesrapport som dokumenterar en del av de diskussioner som
förts i delprojektet Analys.
De frågor som vi valt att ta upp här är:
1. Hur kan trafiken komma att utvecklas och vilken roll spelar antagna
förutsättningar?
2. Hur påverkar ekonomiska styrmedel trafikutvecklingen och därmed behovet
av ny infrastruktur?
3. Hur kan trafik och kapacitetsbehov påverkas av bebyggelseutvecklingen?
4. Hur viktigt är god spårkapacitet för en väl fungerande godstrafik och hur kan
begränsad kapacitet bäst utnyttjas?
5. Vilka för- och nackdelar har olika trafikupplägg för höghastighetståg?
Ambitionen är inte att ge några heltäckande svar på dessa svåra frågor, däremot
att öka kunskapen om dem. Rapporten bygger delvis på tre andra
underlagsrapporter – persontrafikprognos, godstrafikprognos och
höghastighetstågskalkyler. De rapporterna ger mer utförliga beskrivningar av
frågorna.
Analysgruppens arbete har letts av Sylvia Yngström Wänn och Pär Ström och ett
flertal personer från Trafikverket har deltagit i arbetet. Jonas Eliasson, Mattias
Lundberg och Lena Wieweg från Centrum för transportstudier har också
deltagit. Själva rapporten har huvudsakligen skrivits av Mattias Lundberg.
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1 Trafikutveckling
För bedömningen av den framtida efterfrågan på kapacitet är det centralt med
prognoser för trafikutvecklingen. Om utvecklingen är felbedömd finns risk att
statsmakterna väljer att satsa för mycket eller för lite på utbyggd kapacitet eller
andra styrmedel, eller gör fel avvägning mellan satsningar inom olika trafikslag.
Prognoser innehåller alltid osäkerheter, särskilt när de görs för en så lång
tidshorisont som i denna utredning. För transportprognoserna krävs
antaganden om den framtida infrastrukturen, fordonens egenskaper och
kostnader, utbud av kollektiva färdmedel och taxor. Det krävs också antaganden
om framtida omvärldsförutsättningar, t.ex. inkomst, befolkning eller
näringslivsstruktur. Flera av de indata som krävs för att göra
transportprognoser är alltså prognoser i sig. Förutom resultat av prognoserna
diskuteras därför i detta kapitel vilken betydelse alternativa förutsättningar kan
ha för bedömningen av framtida efterfrågan.
Hur nyttan av åtgärder för att hantera den ökade transportefterfrågan enligt
prognoserna påverkas av sådant som kalkylförutsättningar beskrivs i kapitel 4
och 5.

1.1 Persontrafik
Prognosresultat
I rapporten ”Förutsättningar och Persontransportprognos JA i
kapacitetsuppdraget” redovisas resultat, förutsättningar och begränsningar för
prognosen. Resultaten i rapporten visar vad som händer med de förutsättningar
som antagits om inget ytterligare ansätts i form av styrmedel e dyl.
Enligt prognosen ökar det totala transportarbetet 1 mellan 2006 och 2050 med
63 procent, varav bilresandet ökar med 67 procent och spårresandet med 80
procent – se Tabell 1. Det motsvarar årliga ökningstakter på 1,1 procent totalt,
och något snabbare med bil och spårtrafik (1,2 respektive 1,3 %).
Tabell 1 Transportarbete, miljoner personkm per år samt ökning 2006 till 2050.

2006
Bil
Spårtrafik
Buss
Inrikes flyg
Gång och cykel
Totalt
transportarbete
1

89 189
14 476
10 423
3 074
3 786
120 948

2050 Öknin
g
149 206
67 %
26 007
80 %
11 982
15 %
5 883
91 %
4 604
22 %
197 682
63 %

Tabellen visar det prognostiserade trafikarbetet, d v s inrikes trafik. Exakt definition se

underlagsrapporten Förutsättningar och Persontransportprognos JA i kapacitetsuppdraget.
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För samtliga trafikslag väntas trafiken öka snabbare i början av prognosperioden
(från 2006 till 2030) än i slutet (från 2030 till 2050). Exempelvis blir den årliga
ökningstakten för bil 1,5 procent till 2030 och 1 procent därefter, medan tåg
sjunker från 1,8 procent per år till 1,2. Att ökningstakterna sjunker beror på de
prognosförutsättningar som har valts. Realinkomsterna antas visserligen växa
snabbare efter 2030, men såväl tillväxt av befolkning, sysselsättning och
bilinnehav som minskning av bränslekostnad per km antas bli långsammare
efter 2030. Se vidare Tabell 2, i nästa avsnitt. Även ökad trängsel på vägarna och
spåren kan hålla tillbaka ökningstakten.
Att spårtrafiken väntas växa snabbare än personbilstrafiken stämmer med den
utveckling som har skett de senaste 10-15 åren. Som framgår av Tabell 1 är
personbilstrafiken dock väsentligt mer omfattande än spårtrafiken och den
väntas därmed växa snabbare i absoluta tal, med ca 60 miljarder personkm per
år jämfört med drygt 10 miljarder för spårtrafiken.
Snabbast väntas inrikesflyget öka. Notera dock att prognosen för flygtrafiken är
mer osäker än för bil- och spårtrafik – skulle ökningen bli enligt prognosen är
det ett markant trendbrott jämfört med de senaste 20 åren då inrikesflyget legat
i stort sett still (utrikesflyget ökar däremot snabbt). Prognosens ökningstakt (på
ca 1,5 % per år) är också något snabbare vad som förväntas i mer kortsiktiga
prognoser från Transportstyrelsen2. En förklaring är att sjunkande taxor har
antagits (-15 % till år 2030). Det finns också mer modelltekniska förklaringar till
varför prognosen pekar på en snabbare ökningstakt än i tidigare nationella
prognoser 3.
I Figur 1 redovisas hur biltrafiken beräknas öka i olika delar av landet. Snabbare
ökning än genomsnittet för riket väntas i Stockholm, Uppsala, Halland (Södra
VVÄ) och större delen av Skåne. Långsammare ökningstakter än genomsnittet
väntas i hela norrland samt några län i södra Sverige. När bilflödena läggs ut på
väglänkar tyder det på att det blir kapacitetsbrist för vägtrafiken på många
ställen år 2050, om trafiken ökar enligt prognosen.

2

I Inrikesflygets förändringar - trender och behov, Transportstyrelsen 2009, motsvarar

prognosen en årlig ökningstakt år 2012–2020 på 1,3 % per år. I Prognos 2011-2016,
Transportstyrelsen 2011, är dock motsvarande ökningstakt 2012–2016 bara 0,1 % per år.
3

I den nya Sampersmodellen är tidsvärdet i större utsträckning beroende på fördelning i flera

inkomstklasser. När inkomsterna skrivs fram ända till år 2050 är det troligt att många personer
hamnar i de höga inkomstklasserna och därmed får höga tidsvärden (låg kostnadskänslighet). I
modellen ökar det sannolikheten att flyg väljs för en resa.
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Figur 1 Ökningstakt personbilstrafik 2006 till 2050 (fordonskm). Snitt för riket är 64 %
(streckad linje).

Förutsättningars betydelse
Det finns en mängd förutsättningar som påverkar resultaten i en trafikprognos
och de samhällsekonomiska kalkyler som görs utifrån den.
Förutsättningar som påverkar reskostnader spelar stor roll för trafiktillväxten
I tabell 1 beskrivs några förutsättningar som har stor påverkan på
trafiktillväxten i prognoserna och därefter beskrivs i text några ytterligare
förutsättningar som kan vara bra att känna till när resultat analyseras.
Tabell 2 Förutsättningar som har stor påverkan på prognosresultatet i Sampers.

Förutsättning

Per år
2006-30

Per år
2030-50

Påverkan trafiktillväxt

Realinkomstutveckli
ng

1,8%

2,0%

ökning => ökning

Befolkning

0,4%

0,2%

ökning => ökning

Bränslekostnad bil
kr/km

-2,3%

-1,2%

minskning=> ökning

Förvärvsarbetande

0,4%

0,2%

ökning => ökning arbetsresor

Antal bilar

0,7%

0,1%

ökning => ökning

Biljettaxor flyg

-0,7%

0,0%

minskning=> ökning
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Även hur befolkningen omfördelas mellan 2006-2030 och 2050 har stor
påverkan på resultaten. Snabbast väntas befolkningen växa i storstadslänen
samt i Halland och Östergötland – se Tabell 3. Befolkningen ökar mer i de högre
åldrarna än i de lägre och antalet sysselsatta växer långsammare än
befolkningen totalt. Jämfört med den historiska utvecklingen väntas i stort sett
alla län växa långsammare (eller minska snabbare) framöver. Ett undantag är
Södermanland.
Tabell 3 Befolkningsutveckling per län de senaste 40 åren (statistik) och de kommande 40
åren (prognos).

1970 till
2010

2010 till
2050

1970 till
2010

2010 till
2050

Stockholm

39%

24% V Götaland

15%

13%

Uppsala

48%

17% Värmland

-4%

-4%

1%

2%

2%

1%

Södermanland

9%

15% Örebro

Östergötland

12%

Jönköping

10%

-5% Kopparberg

0%

-9%

Kronoberg

10%

1% Gävleborg

-6%

-12%

Kalmar

-3%

0% Västernorrland

-11%

-9%

Gotland

7%

2% Jämtland

1%

-4%

Blekinge

0%

0% Västerbotten

11%

-1%

5% Västmanland

Skåne

26%

20% Norrbotten

-3%

-13%

Halland

55%

19% Riket

17%

10%

Nedan beskrivs några andra förutsättningar:
•
•
•
•

Vägavgifter finns 2030 och 2050 i Stockholm och Göteborg.
Fordonskostnaderna för tåg och flyg antas oförändrade 2006-2030-2050.
Biljettaxorna för all kollektivtrafik, utom flyg, är oförändrade 2006-20302050.
Oljepriset antas enligt IEA:s prognos vara $115 (i dagens prisnivå) per fat
2030. Bränslepriset antas konstant mellan 2030 och 2050.
Fordonseffektiviseringen medför dock att körkostnaden för bil uttryckt i
kr/km fortsätter att minska.
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Ekonomisk utveckling spelar stor roll för det totala resandet
Den makroekonomiska utvecklingen kan variera mycket och är relativt
svårprognoserad. På en så lång prognosperiod som till år 2050 hinner även små
skillnader i årlig tillväxttakt få stort genomslag på den totala tillväxten av
ekonomin. Någon känslighetsanalys med annan ekonomisk utveckling har inte
nu gjorts. Ett exempel på betydelsen är en äldre analys där ett scenario med 7
procent högre BNP-tillväxt beräknades leda till ca 5 procent mer
persontransportarbete (notera att modellen bedömdes underskatta den verkliga
effekten) 4.
Normalt spelar inte bedömningen av den ekonomiska utvecklingen någon stor
roll för persontrafikanalyser i den strategiska planeringen. Förändringar i
disponibel inkomst spelar visserligen stor roll för den totala trafikefterfrågan,
men alla investeringsobjekt i ett trafikslag påverkas i princip lika mycket av
detta. Nyttorna av investeringar stiger/sjunker proportionellt mot utvecklingen
av disponibel inkomst (ett viktigt undantag är när trängsel råder, då nyttan kan
påverkas mer). Fokus i denna utredning ligger dock på hur stora de framtida
kapacitetsbehoven är och därmed är bedömningen av den ekonomiska
utvecklingen viktig.
Någon känslighetsanalys med annan ekonomisk utveckling har inte gjorts i
arbetet med kapacitetsutredningen. Vi konstaterar dock att bedömningen av den
ekonomiska utvecklingen är en relativt stor prognososäkerhet. Eftersom
bilinnehavet är starkt kopplat till inkomst, och flygtrafiken är starkt
konjunkturberoende, kan osäkerheten också spela en viktig roll för fördelningen
mellan trafikslag.

Oförändrade bränslekostnader minskar biltrafiken ca 10 procent
Prognosen bygger på ett scenario från IEA (International Energy Agency) där
bland annat stora tekniska förbättringar av bilar antas. Fordonseffektiviseringen
medför att körkostnaden för bil (i kr/km) minskar, vilket den också har gjort
historiskt. Oljepriset antas enligt IEA:s prognos vara $62 per fat 2006 och stiga
till $115 per fat 2030. Dessa antaganden leder till att de genomsnittliga
bränslekostnaderna sjunker relativt kraftigt, med 43 procent till år 2030 och
med 53 procent till år 2050.
Dessa antaganden är såväl osäkra som kontroversiella. Därför har en
känslighetsanalys gjorts av vad en realt oförändrad bränslekostnad mellan 2006
och 2030 skulle innebära. Resultatet framgår av Tabell 4. Biltrafiken blir 11
procent lägre än i den ursprungliga prognosen och spårtrafiken 3 procent högre
(buss, flyg samt gång och cykel ökar ungefär lika mycket). En orsak till att

4

Strategisk Analys, Samplan Rapport 1999:2. Scenarierna innehöll även skilda antaganden om

strukturförändringar i näringslivet. Liknande samband finns i internationella studier. I exempelvis
Hanly et al från 2002, Review of Income and Price Elasticities in the Demand for Road Traffic,
anges en långsiktig inkomstelasticitet (som är det relevanta i våra långsiktiga prognoser) på 0,73
som ett genomsnitt från sju andra studier. Observera att det sambandet enbart avser biltrafik.
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förändringen av bilresandet inte blir större är att bränslekostnaden bara utgör
en del av körkostnaden för bil (i dagsläget knappt halva kostnaden).
I stället för att öka med 44 procent mellan 2006 och 2030 i huvudprognosen
skulle biltrafiken enligt känslighetsanalysen öka med 39 procent. För
spårtrafiken skulle ökningen stiga från 54 till 56 procent.
Tabell 4 Transportarbete, miljoner personkm per år samt skillnad 5.

JA 2030

Bil
Spårtrafik
Buss
Inrikes flyg
Gång och cykel
Totalt
transportarbete

118 555
22 145
10 755
3 812
4 404
159 671

Hög
bränslekostnad
2030
105 383
22 837
11 102
3 937
4 480
147 739

Skillnad

-11%
3%
3%
3%
2%
-7%

Tabellen visar också att drygt 90 procent av effekten av den högre
bränslekostnaden är ett minskat resande (för att färre och/eller eller kortare
resor görs), knappt 10 procent av det tidigare biltransportarbetet dyker upp som
överflyttningar till kollektivtrafik eller gång och cykel.

Bilinnehavet antas öka långsammare i framtiden
Bilinnehav spelar stor roll för sannolikheten att bilresor görs, och därmed för
såväl totala resandevolymer som fördelning mellan färdmedel. I trafikprognosen
beräknas bilinnehavet, dvs. antalet bilar per tusen invånare, öka med ca 6
procent till år 2050. Detta är en långsam takt jämfört med hur det har växt fram
till i dag 6. De allra senaste åren (2006 till 2010) har bilinnehavet dock varit
oförändrat, vilket möjligen kan tyda på att ett trendbrott håller på att ske. Om
bilinnehavet i stället skulle fortsätta växa i ungefär samma takt som tidigare kan
det få stor effekt på biltrafiken. Indirekt skulle det också minska spårtrafiken.
Bilinnehavet beror till stor grad på inkomstutvecklingen. Från år 1995 till år
2007 har bilinnehavets inkomstelasticitet varit knappt 0,4 7. Det betyder att om
5

OBS att transportarbetet JA 2030 skiljer sig något från det som redovisas i underlagsrapport om

höghastighetståg, pga. en äldre Sampersversion använts för känslighetsanalysen.
6

Bilinnehavsmodellen går inte att köra längre än till 2030. Därför har bilinnehavet för 2050

beräknats manuellt. I dessa beräkningar gjordes antagandet att biltätheten per s.k. samsområde är
oförändrad från 2030 till 2050. Biltätheten sjunker då något jämfört med 2030 för att
befolkningen har omfördelats från glesbygd till tätorter, där biltätheten är lägre.
7

PM Göran Tegnér och Thomas Höjemo, WSP, 2011-12-08. Liknande resultat finns i

internationella studier, exempelvis Dargay och Vythoulkas från 1999, Estimation of a dynamic
car ownership model: a pseudo-panel approach, som kom fram till en kortsiktig
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inkomsterna (uttryckta som BNP per invånare) ökar med 10 procent så ökar
bilinnehavet med knappt 4 procent. Sett över en period längre bakåt (1975–
2007) har elasticiteten varit ännu högre (knappt 0,6). Att sambandet under
senare år inte har varit lika starkt mellan inkomstökningar och bilinnehav kan
bero på att inkomsterna legat högre från början och att fler därför redan från
start haft möjlighet att ha bil.
Med ovanstående samband på knappt 0,4 (som alltså mycket väl kan tänkas bli
svagare i framtiden) skulle bilinnehavet bli nästan 40 procent högre än i
ursprungsprognosen år 2050 (617 bilar per tusen invånare i stället för 443). Med
samma samband som från en analys av reviderat bilinnehav som gjordes i
åtgärdsplaneringen kan det överslagsmässigt tänkas leda till drygt 30 procent
mer biltrafik och 5 procent mindre spårtrafik år 2050 än i prognosen 8.

Om beteenden ändras kan resandet förändras
Avslutningsvis är det värt att påpeka att prognoserna bygger på att inga
drastiska förändringar sker av beteenden eller värderingar i framtiden. I takt
med ökad välfärd och ökad specialisering i samhället (av produktion,
konsumtion och fritid) har resandet ökat under lång tid. Urbaniseringen har
bidragit starkt till detta. Hittills finns inte mycket som talar för att modellens
samband kommer att förändras drastiskt. Det finns dock forskare som hävdar
att en mättnad av särskilt privatbilismen börjar skönjas i västvärlden i takt med
ökad urbanisering och en mer urban livsstil. Om de har rätt kan våra prognoser
överskatta efterfrågan på resande. Specialiseringen kan å andra sidan förväntas
fortsätta och i så fall finns snarare en risk att vi underskattar ökningen av
efterfrågan.

1.2 Godstrafik
Godsprognosen utgår, liksom persontrafikprognosen, från en ekonomisk
utveckling enligt huvudscenariot i Långtidsutredningen 2008 till år 2030.
Denna aggregerade information om ekonomisk tillväxt har sedan överförts till
ett förändrat handelsmönster år 2050. Nedbrytningen på en finare bransch- och
regionnivå har gjorts med en allmän jämviktsmodell (STRAGO). Med hjälp av
en utrikeshandelsprognos och en varuvärdesprognos har sedan
efterfrågematriser för 2050 tagits fram.
Denna efterfrågan måste sedan läggas ut i trafiknätet för att ge flöden på länkar.
Normalt görs det med modellen Samgods. Denna gång har dock en förenklad

inkomstelasticitet på 0,24 och en långsiktig på 0,65. En äldre sammanställning tyder å andra
sidan på högre elasticiteter, mellan 0,75 och 1,25. Se Littman 2011 Transportation Elasticities How Prices and Other Factors Affect Travel Behavior som refererar Johansson and Schipper
1997.
8

Elasticiteten 0,8 användes.
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hantering gjorts 9. Efterfrågan år 2050 har lagts ut med antagandet att samma
transportlösningar väljs som år 2006 10. Resultatet blir trafikvolymer per länk,
där ingen kontroll görs av om kapaciteten räcker för dessa flöden. I praktiken
spelar det främst roll för järnväg. Flödena på järnväg kan därför ses mer som en
potential än en fullständig prognos. I kapacitetsutredningens huvudrapport
kallas detta för Godsscenario järnväg. Flödena kan bli mindre om
kapacitetsbegränsningar gör att andra trafikslag väljs eller andra anpassningar
görs (exempelvis minskad produktion) 11. I huvudrapporten beskrivs en sådan
utveckling som Godsscenario styr. Notera också att vi utgår från att de
kapacitetsbrister som påverkar transportvalen redan i dag gör det även i
framtiden. Om alla kapacitetsbrister försvinner finns alltså en potential för
större transportökning än enligt vår förenklade prognos.

Resultat
Av det totala godstransportarbetet (i tonkm) i Sverige svarar vägtrafiken år
2008 för två femtedelar (40 procent), sjöfarten för nästan lika mycket (37
procent) och järnvägstrafiken för en dryg femtedel (23 procent). Särskilt på de
kortare sträckorna dominerar lastbil. Anledningen är framför allt lastbilens höga
flexibilitet och möjlighet till dörr-till-dörr lösningar, utan behov av
omlastningar. Vid längre sträckor ökar tågets och sjöfartens andel av
godstransportarbetet. Det beror bland annat på järnvägens och sjöfartens låga
energiförbrukning per transporterad tonkilometer, vilket är en fördel som ökar
med transportvolymen och avståndet.
Godstransporterna har de två senaste decennierna ökat, efter att ha legat stilla
mellan 1970 och 1990. Efter 1990 har de till och med ökat snabbare än
persontrafiken – se Figur 2.

9

Orsaken är dels att kapacitetsrestriktioner i järnvägsnätet hanteras bristfälligt i den nya (och

gamla) s.k. Samgodsmodellen, dels att logistikmodulens sätt att lösa optimeringsproblemet
innehåller stora osäkerheter, bl.a. beroende på att fordonens utnyttjandegrad spelar stor roll.
10

Dock har trafiknätet kompletterats med de investeringar som tillkommer i

jämförelsealternativet till 2050.
11

Ibland kan även andra järnvägsrutter väljas, vilket gör att flödena på spår utan

kapacitetsbegränsningar i gengäld kan bli högre.
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Figur 2 Utveckling av transportarbete, 1970=index 100. Källa Trafikanalys.

Vägtrafiken har ökat under i princip hela perioden, medan sjöfarten minskade
kraftigt under 70-talet och transporterna på järnväg i stort sett var oförändrade.
Sedan 1990 ökar dock alla trafikslag, inte minst sjöfart. En stor del av sjöfartens
godstransporter sker i utrikestrafik, merparten av dessa transporteras på
lastfartyg medan färjetrafiken (passagerarfartyg och järnvägsfärjor) står för en
mindre del. Under de senaste trettio åren har det skett en tredubbling av
flygfraktens godstransporter. Flygets vikt- och volymandel av den sammanlagda
fraktade godsmängden är ändå marginell, däremot står flygfrakten för ca 20
procent av godsets monetära värde.
45
40
35
30
25
20
15

Vägtrafik
Bantrafik

10

Sjöfart
5
0
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Figur 3 Utveckling av transportarbete i Sverige, miljarder tonkm. Källa Trafikanalys.

13

2010

Under de senaste 20 åren har den importerade och exporterade godsmängden
ökat kraftigt. Motsvarande ökning i ton för inrikes transporter har varit
långsammare. En orsak är trenden att utrikeshandeln växer dubbelt så fort som
BNP. 12
I utgångsläget för den prognos som nu gjorts (år 2006) beräknas den totala
godsefterfrågan i Sverige uppgå till knappt 370 miljoner ton per år, varav mer än
hälften är inrikes transporter och utrikes (import och export) utgör merparten
av det resterande – se Tabell 5. Transitflöden (transporter utan start eller mål i
Sverige) utgör en mycket liten andel. Enligt prognosen väntas exporten och
importen öka snabbt och mer än fördubblas till 2050. Den inrikes efterfrågan
väntas däremot vara i stort sett oförändrade. Transit väntas växa långsammare
än under senare år.
Tabell 5 Efterfrågan (ton per år) 2006 och 2050 samt förändring

2006

2050

20062050

Inrikes

203

211

4%

Export

82

166

104%

Import

78

165

112%

Transit

6

8

30%

369

550

49%

Totalt

Transportarbetet (dvs. antalet tonkm) väntas växa snabbare än godsefterfrågan
– ökningen beräknas till 61 procent (se Tabell 6) att jämföra med
volymtillväxten på 49 procent. En förklaring är sannolikt att transporterna blir
längre i takt med att insatsvaror köps allt längre bort (det syns också i att import
och export ökar snabbast).

12

SIKA Rapport 2006:2.
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Tabell 6 Transportarbete (tonkm per år) inom Sveriges gränser 2006 och 2050 samt
förändring

2006

2050

20062050

Väg

39,9

61,3

54%

Järnväg

22,3

32,4

46%

Sjöfart

36,9

65,5

77%

Totalt

99,1

159,2

61%

Luftfart (inkl. utrikesdelar) väntas öka ännu snabbare (med 153 %) och mer än
fördubblas, dock från en låg nivå. Även sjöfart väntas öka starkt (+77 %).
Intressantast ur kapacitetssynpunkt är hanteringen i hamnarna, som i volym
(ton) beräknas växa med i genomsnitt 77 procent. Lastbil beräknas öka med 54
procent, eller 1 procent per år. För järnväg ger prognosen en något långsammare
ökning på 46 procent. Observera att detta är den efterfrågan som skulle kunna
realiseras om tillräckligt spårutrymme fanns i järnvägsnätet. Det bör därför ses
som en potential snarare än en vanlig prognos – se vidare nedan.

Malmtrafikens utveckling spelar stor roll för kapacitetsefterfrågan
Ett viktigt avsteg har gjorts från den nedbrutna ekonomiska prognos som tagits
fram ur Långtidsutredningen. Det gäller den framtida utvecklingen av gruv- och
mineralindustrin i Norrbotten som många bedömer kommer att vara mer
positiv. En orsak är att efterfrågan på järnmalm under de senaste åren har stigit,
vilket syns i att priset stigit från 60 till 170 dollar per ton sedan år 2008. Det
finns indikationer på att en utökad malmbrytning kan komma att ske även i
andra delar av landet, såsom t.ex. Bergslagen, men konkret underlag saknas vad
gäller detta. Trafikverket har därför valt att i denna studie inte justera upp
mängden transporterad malm i Bergslagen.
Den utökade malmbrytningen till år 2050 antas huvudsakligen innebära en
ökad export av malm. Ett annat möjligt scenario skulle naturligtvis kunna vara
att ståltillverkningen, där malm utgör insatsvara, ökar till följd av
produktionsökningen för malm.
Varugruppen järnmalm och skrot väntas därmed få den största procentuella
volymökningen mellan 2006 och 2050 av alla varugrupper (163 %). Det leder till
ca 5 mdr tonkilometer ökade malmtransporter på Malmbanan, vilket är ca
hälften av prognosens totala ökning av godstransporterna på järnväg. Ungefär 3
mdr av dessa tonkm beror på avsteget från Långtidsutredningen. Antagandet
om malmtrafikens utveckling spelar alltså stor roll för kapacitetsefterfrågan.

15

1.3 Slutsatser trafikutveckling
1

2

3

4

5

6
7

13

De totala trafikökningarna väntas bli stora eftersom prognosperioden är
lång. De årliga ökningstakterna är dock generellt sett inte högre än i tidigare
gjorda prognoser. Ökningstakterna mellan år 2030 och 2050 är väsentligt
långsammare än fram till 2030.
Det som ökar snabbast i prognosen är (till år 2030) långväga tåg och inrikes
flyg. Långväga tåg ökade nästan lika snabbt enligt prognosen från
åtgärdsplaneringen. För inrikes flyg är ökningen enligt den nya prognosen
betydligt snabbare än enligt tidigare prognoser. Mellan år 2030 och 2050
ökar regionalt tågresande snabbast, men inte heller i detta fall med mer än
halva ökningstakten jämfört med 2006 till 2030.
En förutsättning som ändras mycket och som samtidigt är omdiskuterad är
bränslekostnaden för personbilar. Trots att kostnaden per km antas sjunka
kraftigt (till mindre än hälften av i dag år 2050) påverkar det inte den
prognoserade biltrafiken med mer än ca 10 procent.
Bränslekostnaden för personbilar spelar mycket liten roll för efterfrågan på
spårtrafik. Ändrade bränslekostnader per km påverkar främst reslängd och
antal resor med personbil.
Investeringar i ökad kapacitet har normalt ingen avgörande betydelse för
trafikvolymerna 13. För slutsatser om kapacitetsbehov på lång sikt spelar det
därför inte någon avgörande roll vilka antaganden som görs om
morgondagens infrastruktur. Ett undantag kan vara väg- och
spårinvesteringar i områden med stor latent efterfrågan p.g.a. trängsel,
vilket främst finns i storstäder.
Ett annat undantag kan vara järnvägens kapacitet för godstransporter, där
begränsad kapacitet kan begränsa transportvolymerna. Se kapitel 3.1.
Antaganden om framtida godsefterfrågan spelar stor roll för
kapacitetsbehovet på järnväg. Det gäller särskilt antagandet om den framtida
malmbrytningen.

I åtgärdsplaneringen ökade de namngivna investeringarna persontransportarbetet med knappt 2

procent. Mest ökade det för spårtrafik som ökade med 4 procent. Källa: Samlad beskrivning
effekter av nationell plan och länsplaner.
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2 Bebyggelse
2.1 Frågeställning
Det finns några vägval där vad vi gör i dag kan spela roll för kapacitetsbehoven 14
i storstäder på lång sikt. Lokaliseringen av ny bebyggelse är en fråga där beslut
kan krävas redan i dag eftersom det ger effekter på mycket lång sikt och
eftersom bebyggelsemönster är svåra att ändra i efterhand. De flesta andra
åtgärder är mer kortsiktiga och möjliga att förändra vid en senare tidpunkt –
exempelvis ekonomiska styrmedel. Dock kan även de påverka ny bebyggelse och
bosättningsmönster och därmed indirekt ha långsiktiga effekter.
Beslut om nya vägar och – i ännu högre grad – spår påverkar
bebyggelsestrukturen och därmed regionernas framtida funktionssätt. Ett fokus
i kapacitetsuppdraget är hur stora satsningar på infrastruktur som kommer att
”behövas” i framtiden. Då är den omvända frågan viktig – hur
bebyggelseutvecklingen påverkar efterfrågan och nyttan av nya vägar och spår.
Eller med andra ord, kan behovet av kapacitetsinvesteringar påverkas av
planering eller andra styrmedel för bebyggelsen?
Det forskas en hel del om det komplexa samspelet mellan bebyggelse och
infrastruktur. Denna pm har inga anspråk på att klargöra hela denna fråga och
den bygger enbart på tidigare gjorda analyser. Målet är att ge en uppfattning om
hur stor betydelse en mer eller mindre aktiv styrning av bebyggelsen kan ha.

2.2 Samband bebyggelse och resande
I investeringsplaneringen gäller oftast att bebyggelsens lokalisering inte spelar
särskilt stor roll för vilken kapacitet vägar och spår som är samhällsekonomiskt
motiverad (ett undantag är självklart infrastruktur som byggs för att möjliggöra
exploatering av ett tidigare obebyggt område). På den långa sikt vi nu diskuterar
spelar dock lokaliseringen större roll. Det gäller särskilt i expansiva storstäder
där tillskottet hinner påverka den totala bebyggelsevolymen. Exempelvis
beräknas befolkningen i Stockholms län växa med uppemot 50 procent, eller
närmare 1 miljon personer, till 2050 15 – var deras bebyggelse hamnar påverkar
starkt efterfrågan på kapacitet. Det gäller såväl hur många och långa resor som
görs, som med vilket färdmedel och på vilken länk.
Vi vet att lokalisering av bebyggelse (såväl bostäder, som arbetsplatser och
service) spelar roll för var, hur långa och med vilket färdmedel vi reser och
transporterar varor. I princip gäller att ju tätare, desto högre andel gång och
cykel samt koll och desto kortare totalt resande. Sambandet ökar i takt med
14

Notera att det egentligen inte finns något absolut kapacitetsbehov och att det egentligen vore

mer korrekt att prata om kapacitetsefterfrågan. Blir det exempelvis mycket dyrt att resa så
kommer efterfrågan att gå ned och kapaciteten räcka till. För enkelhets skull används ändå ordet
behov ibland i texten.
15

+51% i RUFS alternativ hög, mellan 2005 och 2050.
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ökad specialisering i samhället (av arbetsmarknad, konsumtion och
produktion). Vi kan därför anta att betydelsen blir större över tid. I ett
forskningsprojekt har det nyligen studerats hur tre olika bebyggelsestrukturer
påverkar resandet i Stockholm respektive Skåne 16. De strukturer som jämförs är:
•

•
•

”Den monocentriska staden”. Karaktäriseras av förtätning, centralitet,
funktionsblandning
och
hög
bebyggelsetäthet.
Huvuddelen
av
bostadstillskottet tillkommer centralt som flerbostadshus i goda
kollektivtrafiklägen.
”Den utspridda staden”. Karaktäriseras av hög grad av decentralisering,
nyexploatering och låg bebyggelsetäthet. Huvuddelen av bostadstillskottet
tillkommer som småhus i goda lägen i vägtrafiksystemet.
”Stationssamhällen”. Karaktäriseras av sammanhållen bebyggelse och
förtätning i stationsområden, men i mindre skala. Alternativet kombinerar
täthet med varierande boendemiljöer och boendeformer. Bostadstillskottet
är blandat och lokaliseras i goda kollektivtrafiklägen längs det spårburna
trafiknätet.

Scenarierna sträcker sig liksom i kapacitetsuppdraget till år 2050. Befolkning
och sysselsättning antas växa något snabbare i forskningsprojektet (med
undantag för sysselsättning i Skåne), och båda har ung samma antagande om
ekonomisk utveckling 17. Körkostnad med bil antas dock bli betydligt lägre i
kapacitetsuppdraget 18. Sammantaget slår dessa antaganden åt lite olika håll (det
blir mer ny bebyggelse i forskningsprojektet, men mer biltrafik per person i
kapacitetsuppdraget). En bedömning är att skillnaderna mellan
bebyggelsescenarierna skulle kunna vara något större med kapacitetsuppdragets
förutsättningar, eftersom det bör bli mer biltrafik 19.
Den monocentriska staden beräknas få högst regional tillgänglighet och andel
kollektivresor, medan den utspridda staden får lägst tillgänglighet, lägst
kollandel och lägst andel gång och cykel. I samtliga scenarier beräknas andelen
bilresor öka jämfört med i dag i både Skåne och Stockholm (en orsak är den
ekonomiska tillväxten). Detta sker alltså trots att körkostnaden inte antas
minska. Skillnaden mellan bilandelen i de olika bebyggelsescenarierna (mätt
16

Bebyggelselokaliseringens betydelse för koldioxidutsläpp och tillgänglighet, WSP Analys &

Strategi 2011.
17

Befolkning +34 % resp 27 % 2006-2050 i Sth resp Skåne i kapacitetsuppdraget att jämföra

med 41 % resp 31 % i forskningsprojektet. Realinkomst ökar med 1,9 % per år i
kapacitetsuppdraget och 2 % per år i FUD-projektet
18

Bränslekostnaden beräknas minska med 53 % i kapacitetsuppdraget, vilket gör att

körkostnaden (bränslekostnad + övrig marginalkostnad) minskar med 29 %. Körkostnaden antas
oförändrad i forskningsprojektet. Orsaken till minskade körkostnader i kapacitetsuppdraget är att
bilarna antas bli snålare. Observera också att modellen (som används i båda projekten) antar att
kostnadskänsligheten minskar (med halva ökningen av realinkomsten). När vi blir rikare upplevs
det alltså som en mindre uppoffring att betala samma antal (reala) kronor för en resa. Till 2050
hinner detta få stor effekt.
19

I ett vägnät med mycket trängsel i utgångsläget gör några procent ökad eller minskad trafik

större skillnad i framkomlighet än i ett vägnät med mindre trängsel i utgångsläget.
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som andel av bil och koll) är 7 resp. 6 procentenheter på dygnsbasis i Skåne
resp. Stockholm. Skillnaderna mellan scenarierna är likartade i maxtimmen,
även om bilandelen beräknas minska något i den monocentriska staden för
Skåne.
Från ett annat forskningsprojekt 20 kan även ett annat samband noteras,
nämligen att spår långt ut från regioncentrum har en tendens att öka bilresandet
i jämförelse med en mer tätbebyggd stad. Lokalisering av bostäder i
kollektivtrafikstråk långt från centrum tenderar att försvaga konkurrenskraften
för cykel och kollektivtrafik – vilket kan verka något paradoxalt. Det beror på att
reselängderna går upp när folk bor längre från varandra och att kollektivtrafik
har svårt att konkurera för resande i andra relationer än in mot och ut från
regioncentrum. Att nya vägar sprider ut bebyggelse och ökar biltrafiken är
välkänt och lättförståeligt. Resultatet av forskningsprojektet tyder på att även
kollektivtrafikinvesteringar kan ha den effekten – befolkningen sprids ut mer,
och därmed ökar även bilresandet. En jämförelse görs av dagens
markanvändning, där en stor del av bebyggelsen ligger längs med
tunnelbanestråken, och en simulerad markanvändning, där mer av bebyggelsen
ligger centralt (den liknar alltså scenariot Monocentrisk ovan). Förändringen
har även här studerats på lång sikt (de 50 åren 1956–2006). De exakta siffrorna
bör tolkas försiktigt. Resultatet blir dock att biltransportarbetet för arbetsresor
blir ca 20 procent lägre i dagens mer spåranpassade bebyggelse, medan övrigt
resande med bil ökar med ca 50 procent. En bidragande orsak är att
kollektivtrafiken ofta fungerar väl för arbetsresor (eftersom många arbetsplatser
ligger i centrum), men sämre för övriga resor – som är fler än arbetsresorna.
Projektet om olika bebyggelselokaliseringar analyserar också hur de olika
bebyggelsescenarierna kan nås. I de olika scenarierna antas olika
utvecklingstendenser och drivkrafter leda fram till respektive struktur genom
bland annat kommunal planering. En analys görs också av vilken roll
ekonomiska styrmedel kan spela. De styrmedel som studeras är bränsleskatt
(som ökar kilometerkostnaden med 25 %), reseavdrag (helt borttagna) och
differentierad VA-taxa (upp till 1 500 kr högre boendekostnad per månad i de
glesaste lägena). En slutsats var att styrmedlen sammantaget gav ung hälften så
stor effekt som skillnaden mellan bebyggelsescenarierna. En annan slutsats var
att reseavdraget kan ha stor betydelse (tre gånger större än bränsleskatten) och
att en orsak till den förhållandevis låga effekten av bränsleskatten är att den
ändå går att dra av genom reseavdraget.

2.3 Samband bebyggelse och kapacitetsefterfrågan
Bebyggelsestrukturen kan alltså ha stor påverkan på resmönstren. Därmed
påverkar den även efterfrågan på väg- och spårkapacitet. I forskningsprojektet
om bebyggelsestrukturer ovan beräknas den genomsnittliga tidsförlusten för en
biltrafikant som ett index som bygger på skillnaden i den modellerade restiden
20

Kollektivtrafikens långsiktiga samhällsnytta i storstad – fallstudie Stockholms tunnelbana,

pågående CTS-projekt.
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och friflödestiden 21. Tidsförlusten beräknas bli nästan 20 procent lägre i den
monocentriska staden än i den utspridda för Stockholm (index 100 i dag ökar till
172 i Monocentrisk och 206 i Utspridd). I Skåne blir skillnaderna något mindre,
knappt 15 procent (index ökar till 205 respektive 234). En skillnad är att
tidsförlusterna i stationssamhället i Skåne ligger nära de i den monocentriska
staden, medan de i Stockholm ligger närmare de i den utspridda staden. En
tolkning är att strukturen Stationssamhällen passar bättre i Skåne som redan är
ganska flerkärnigt, medan Monocentrisk passar bättre i Stockholm som redan
har en stark kärna.
Bebyggelsen kan alltså spela stor roll för trängseln i vägnätet. Huvudfrågan i
denna pm är dock hur behovet av ny kapacitet påverkas. Nedanstående diagram
visar skillnad i modellberäknade flöden på några länkar i maxtrafik 2050 för de
olika bebyggelsescenarierna.
Helsingborg-Helsingör
E22, Malmö-Lund
Öresundsbron
E18 Enebyberg
E4 Rotebro
Utspridd

E4 Salem

Stationssamhällen

Stadsgårdsleden

Monocentrisk

Centralbron
E18 infarten norrifrån
E4 infart Norrtull
Södertörnsleden
Förbifarten
Essingeleden
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Figur 4 Antal fordon i maxtimme år 2050 i olika bebyggelsescenarier

Enligt diagrammet blir skillnaderna i flöden genomgående förhållandevis små.
På centrala leder i Stockholm blir det något mer trafik i Monocentrisk. Det kan
förklaras av att bebyggelsen är mer central. Stadsgårdsleden är ett undantag,
vilket bör bero på att Nacka/Värmdösektorn växer i utspridd och ger trafik in
mot centrum. De perifera lederna får som förväntat mer trafik i Utspridd.
Förbifarten är ett undantag, vilket kan bero på att en funktion är att avlasta
Essingeleden (som får mer trafik i Monocentrisk). I Skåne blir vägflödena minst

21

Restidsförluster pga. trängsel underskattas i statiska modeller. Skillnaderna mellan olika

scenarier är därför sannolikt större i verkligheten.
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i Stationssamhällen, förutom Helsingborg-Helsingör som får något lägre flöden i
Monocentrisk.
En förklaring till de små skillnaderna i flöden kan vara att vägträngseln (i såväl
modell som verklighet) inte kan bli hur illa som helst. I maxtimmen slår
kapaciteten ofta i taket och i stället för att köa väljer många andra rutter eller att
avstå från att åka bil. En bidragande förklaring är antagligen att de statiska
modellerna inte är särskilt bra på att hantera trängsel (köers spridning ”bakåt”
och vidare i nätverket kan inte hanteras).
För spårlänkarna ger de olika scenarierna större skillnader. Det gäller särskilt
för de centrala delarna av tunnelbanan där resandet blir väsentligt större i
Monocentrisk. Alla spår längre ut, såväl befintliga som planerade, får störst
resandevolymer i Stationssamhällen. Detta är inte förvånande eftersom detta är
förortsinriktade investeringar som kan nyttjas mer när fler bor i
upptagningsområdena.
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Figur 5 Antal resenärer i maxtimme år 2050 i olika bebyggelsescenarier

En liknande fråga är vilken roll ny infrastrukturkapacitet (som alltså kan vara
mer eller mindre angelägen beroende på hur bebyggelsen utvecklas) kan spela
för att minska trängsel. Eller annorlunda uttryckt, går det att bygga bort
trängsel? Frågan ligger lite vid sidan av denna pm, men i korthet är ett svar att
ny kapacitet i svenska städer kan ge permanenta avlastningar 22. Ett exempel är
de trafikminskningar som skedde över Slussen efter Västerbron byggdes och

22

I exempelvis London fylls däremot ny kapacitet ofta helt upp av latent efterfrågan.
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över Västerbron efter Centralbron och Essingeleden 23. Däremot är det knappast
möjligt att lösa trängselproblemen i en storstad med ny kapacitet. Ett exempel
från konsekvensbedömningen av Stockholmsförhandlingen är att restiderna
med bil trots relativt stora satsningar jämfört med nuläget endast kunde hållas
på en totalt sett oförändrad nivå och att trängseln beräknades växa i utsatta
delar av vägsystemet 24.

2.4 Samband bebyggelse och nytta av ny kapacitet
I ett närbesläktat forskningsprojekt finns även beräkningar av
samhällsekonomiska nyttor av ny kapacitet med olika bebyggelsestrukturer 25.
Tre väg- och tre spårinvesteringar i Stockholm har studerats. Tidshorisonten är
kortare än i de tidigare refererade projekten (2006–30), bebyggelsestrukturerna
är likartade (Central, Trend och Perifer) även om skillnaderna mellan dem är
mindre.
Biltrafikarbetet i länet blir drygt 4 procent högre i Trend än Central och drygt 8
procent högre i Perifer än Central. På länsnivå påverkas inte biltrafiken särskilt
mycket av de enskilda väg- eller spårinvesteringarna, med undantag för
Förbifarten som ökar biltrafikarbetet med knappt 4 procentenheter i alla
bebyggelsescenarier. I figuren nedan visas hur den samhällsekonomiska nyttan
av de olika projekten ser ut i de olika markanvändningarna.
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Miljö på väg. Länsstyrelsen i Stockholms län 1995:07.

24

Konsekvensbedömningar av underlag till Stockholmsförhandlingens resultat. WSP Analys &

Strategi 2007.
25

Förutsättningars betydelse för lönsamhet, pågående CTS-projekt.
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Figur 6 Summa samhällsekonomiska nyttor (mkr) för några investeringar i olika
bebyggelsescenarier.

Det visuella intrycket att det inte är några stora skillnader i nytta beror på att
skalan är utsträckt (eftersom Förbifarten har så mycket högre nyttor – och
kostnader – än övriga). De procentuella skillnaderna är dock i några fall stora,
vilket betyder att bebyggelsen kan spela stor roll för vilken kapacitet det är
motiverat att investera i.
Det går inte att se någon systematisk skillnad i hur mycket nyttan av vägrespektive spårprojekten påverkas. Den största skillnaden för ett spårprojekt är
Roslagspilen, där nyttan är ca 0,6 mdr i Perifer och 1,0 mdr i Trend. Även
tunnelbana till Nacka får störst nytta i Trend. En orsak kan vara att dessa spår
försörjer sektorer som i dag växer snabbt och att den stora nyttan av dem är för
de boende som får en förbindelse till centrum (och inte för innerstadsbor som
får förbindelser ut ur staden). För spårväg Syd är nyttan knappt 15 procent
högre i Central än i Trend.
För vägprojekten syns den största skillnaden för Södertörnsleden vars nytta går
från 0,8 mdr i Central till 1,2 mdr i Perifer. Det är logiskt med tanke på att leden
främst försörjer relationer långt från centrum. E4 Länken som ligger i
regioncentrum får i stället störst nytta i Central (6,1 mdr jämfört med 5,2 mdr i
Trend). Förbifarten ger ungefär lika stor nytta i alla markanvändningar (varierar
mellan 24,7 och 25,9 mdr), kanske beror det på att dess funktion är en
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blandning av att avlasta centrala leder (främst Essingeleden) och att försörja
mer perifert belägna relationer. Nyttan blir dock störst i Perifer.

2.5 Slutsatser bebyggelse
1. Tillgänglighet blir allt viktigare i takt med ökad specialisering i samhället –
särskilt gäller detta större städer. Tillänglighet kan båda skapas genom ny
infrastruktur och ökad täthet.
2. En fördel med ökad täthet är att mer av resandet kan ske med kollektivtrafik
samt gång och cykel, vilket kan bli viktigare om vägträngseln ökar eller om
miljökrav eller oljebrist gör det dyrare att köra bil.
3. Bebyggelsen kan påverkas genom planering och ekonomiska styrmedel.
Utformningen av reseavdragsregler har stor betydelse.
4. Efterfrågan på kapacitet – och därmed ”behovet” – beror på kostnaden för
att resa.
5. Ny kapacitet kan inte lösa, men ändå mildra, trängselproblemen i en
storstad. En del av ny kapacitet fylls på av de som tidigare har avstått från att
resa.
6. Lokaliseringen av ny bebyggelse har sällan stor påverkan på vägflöden. Ett
undantag kan vara mindre belastade vägar utan trängsel.
7. Bebyggelsen har ändå stor påverkan på samhällsnyttan för ny kapacitet. Att
enbart studera flöden riskerar därför att leda till fel slutsatser.
8. Ju mer utspridd bebyggelse desto mer kapacitetsinvesteringar ”krävs”, i
meningen kommer att efterfrågas och vara lönsamma att bygga.
9. Paradoxalt nog ökar vägtrafiken om spår byggs långt ut från regioncentrum.
Här råder dock sällan trängsel och därför behöver det inte ha så stor
påverkan på ”behovet” av vägkapacitet.
10. Bebyggelse i centrala lägen ökar trängseln centralt och därmed efterfrågan
på kapacitet där. I dessa lägen finns dock fler alternativ till bil.
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3 Gods på järnväg
Kostnaden för att transportera gods med olika trafikslag påverkas av vilka
skatter, avgifter och andra regleringar som sker i framtiden. Därför är
antaganden om prissättning etc viktiga för bedömningen av den framtida
efterfrågan på godstransporter. Det är främst för järnvägstransporter som
infrastrukturkapaciteten kan begränsa transportvolymerna. Inom sjöfart och
vägtransporter spelar kapaciteten inte samma avgörande roll. Samtidigt
påverkar själva antagandet om hur järnvägskapaciteten ser ut
transportvolymerna med tåg, och därmed hur mycket ytterligare kapacitet det är
motiverat att bygga ut. Ett scenario med utökad kapacitet för godstransporter på
järnväg har därför studerats i kapacitetsutredningen 26.

3.1 Kapacitetens betydelse
Samband mellan investerings- och transportvolym
Hur ser då sambandet mellan investeringar i ny kapacitet och transportvolym
ut? Här väljer vi att definiera behovet som det som är samhällsekonomiskt
lönsamt att bygga ut. Det är svårt att ge ett säkert svar eftersom det för det första
är osäkert hur mycket trafik som kommer till eller försvinner när kapaciteten
ändras, för det andra vad det kostar och för det tredje vilken nytta trafiken ger.
Genom att jämföra med tidigare analyser går det dock att få en indikation om
hur trafiken påverkas vid olika investeringsvolymer.
I åtgärdsplaneringen beräknades gods på järnväg öka med 7 procent (från 22,0
mdr tonkm 2006 till 23,5 mdr tonkm 2020) i prognosen för
jämförelsealternativet. Med investeringar på sammanlagt cirka 31 miljarder kr
som – i varierande omfattning – hade betydelse för godstrafiken ökade
järnvägstransporterna med ytterligare 12 procent (till 26,3 mdr tonkm). Med
ytterligare investeringar på ca 4,6 miljarder kr ökade transportarbetet med 1–2
procent ytterligare (till 26,7 mdr tonkm) 27. Sambandet mellan
investeringskostnad och ökning av transportarbete är ungefär detsamma i de två
exemplen. Med samma samband – och under antagandet att det endast är brist
på kapacitet som i dag begränsar järnvägstransporterna – skulle det kosta ca 139
mdr kr att nå den ökning med 56 procent som är potentialen enligt den nya
prognosen. Annorlunda uttryckt skulle det kosta detta belopp att rymma så
mycket godsjärnvägstrafik att vi år 2050 kan ha samma trängselnivå som i dag.
Observera att denna uppskattning är mycket osäker och att det sannolikt
innebär en överskattning av kostnaderna. Orsaken är att prognosen utgår från
26

Rent tekniskt beskriver den prognos som redovisades i kapitel 1.2 ett scenario med utökad

spårkapacitet eftersom den är gjord som en potentialstudie. I detta kapitel studeras därför
egentligen vad som händer när kapaciteten reduceras i förhållande till den prognosen.
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Siffrorna från Samlad beskrivning effekter av nationell plan och länsplaner. Observera att

prognosmetoden (”gamla” Samgods) hanterar kapacitet förenklat.
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samma transportlösningar som i dag trots att det i delar av järnvägsnätet finns
gott om kapacitet i dag som i takt med ökad efterfrågan kan fyllas upp av
godstransporter utan att det krävs några investeringar. Å andra sidan är det
sannolikt att de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att öka godskapaciteten
genomförs först och att det därför efter hand blir dyrare att nå en given
kapacitetsökning.
Ett annat sätt att beskriva sambandet mellan investerings- och transportvolym
är att för varje tiotal miljarder kr i investeringar i godsjärnvägskapacitet mer
eller mindre än det som krävs för att nå prognosens potential är det – givet
ovanstående samband – troligt att godstransporterna på järnväg ökar/minskar
med ca 3-4 procent.

Nytta av ökad kapacitet
Att beräkna den samhällsekonomiska nyttan av åtgärder som har stora effekter
för godstrafiken på järnväg har under lång tid varit förenat med stora
osäkerheter. Osäkerheten har sin grund såväl i svårigheter att kvantifiera
effekterna av åtgärder som i själva kalkylmetodiken och värderingarna.
Kalkylresultaten nedan bör därför ses som indikativa beräkningsexempel.
Den godsprognos som redovisades i kapitel 1.2 visar hur stort
godstransportarbetet kan bli för de olika trafikslagen år 2050 givet att inga
kapacitetsrestriktioner råder för respektive trafikslag. Baserat på detta underlag
har beräkningar gjorts med två metoder att värdera nyttan av ökad kapacitet på
järnväg år 205028.
Godsprognosen ger ett inrikes transportarbete på järnväg år 2050 på 32,4
miljarder tonkilometer. I det delprojektet har också en bedömning gjorts om att
ca 6 miljarder av dessa tonkilometer inte kommer att rymmas i järnvägsystemet
år 2050 om enbart åtgärder i planen 2010–2021 genomförs. Någon detaljerad
bedömning av var i transportsystemet eller vilken typ av transporter som trängs
undan har inte gjorts. Därför görs överslagsmässiga antaganden nedan.
SIKA-metoden innebär i korthet att följande poster beräknas och jämförs med
varandra. Vad kostar det att transportera 6 miljarder tonkilometer på järnväg
med alternativa trafikslag? Vilka tidsvinster/förluster uppstår av att
transportera godset med de olika trafikslagen? Vilka budgeteffekter uppstår
genom ändrade banavgifter eller skatter och avgifter? Hur påverkas externa
effekter i samhället av att flytta transporter från väg eller sjöfart till järnväg?
De antaganden som gjorts gäller exempelvis hur stor andel av transportarbetet
som flyttar från väg och sjö till järnväg. Men också hur stor last som varje fordon
28

Dels har en metod använts som går under namnet ”SIKA-metoden”. Den användes i senaste

åtgärdsplaneringen och för beräkningen av godsnyttan i Höghastighetstågsutredningen (SOU
2009:74). Den bygger på principer som är konsistenta med samhällsekonomisk teori men har
kritiserats för att bygga på alltför schabloniserade indata. I ett FUD-projekt har därför en annan
principiell metod föreslagits, i fortsättningen kallad ”CTS-metoden”. Den är i nuläget inte
tillräckligt väl utvecklad och kvalitetssäkrad för att användas i det löpande kalkylarbetet.
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lastar, hastigheter och andel av olika varuslag som transporteras mm. Vi har valt
samma antaganden som användes i den godssystemkalkyl som gjordes i
samband med åtgärdsplaneringen 2010–2021. Baserat på dessa förutsättningar
beräknas den totala nyttan under kalkylperioden till ca 15 miljarder kr.
CTS-metoden (som bygger på ett pågående forskningsprojekt) skiljer sig i
grunden inte så mycket ifrån SIKA-metoden. Båda metoderna har som syfte att
värdera skillnad i generaliserad kostnad för att genomföra transporter med olika
trafikslag. Skillnaden ligger i hur man försöker fånga denna skillnad. CTSmetoden förutsätter att man kan skatta värdet på marginell kapacitet för en
ytterligare godstransport på järnväg. Detta värde kan sedan användas
tillsammans med beräknat antal tåg som får plats för att beräkna nyttan av den
ökade kapaciteten. I forskningsprojektet har försök gjorts att skatta detta värde
med hjälp av Samgods-modellen. Osäkra resultat pekar på att betalningsviljan
för att få plats med ytterligare ett godståg kan variera mellan några tusen kronor
per tågavgång till ca 100 000 kronor. I denna exempelberäkning har ett viktat
medelvärde på den marginella betalningsviljan använts som hamnar på 40 000
kronor per tågavgång. Observera att kalkylresultat baserat på detta kalkylvärde
måste tolkas med stor försiktighet. Antal tåg som tillkommer för att hantera de 6
miljarderna tonkilometerberäknas med hjälp av grova schabloner om lastvikter
och genomsnittliga transportsträckor. Denna metod att beräkna
samhällsekonomisk nytta av ökad kapacitet pekar mot en nytta på ca 20
miljarder kr för kalkylperioden.
Sammantaget bedöms alltså den samhällsekonomiska nyttan av att bygga bort
de kapacitetsbegränsningar som identifierats år 2050 ligga någonstans mellan
15–20 miljarder kronor. Beräkningen rymmer ett flertal olika osäkerheter och
resultatet bör därför tolkas med försiktighet. Trots de stora osäkerheterna bör
resultatet ändå ge en hyfsad indikation på hur stor samhällsekonomisk nytta
som kapacitetsförstärkande åtgärder på järnväg skulle kunna generera om de
genomfördes så att järnvägen klarar att ta emot den potential av
godstransporter på järnväg som godsprognosen år 2050 pekar på.
Trots osäkerheten bedöms nyttorna vara väsentligt mindre än kostnaderna.
Kostnaderna för de åtgärder som behövs för att realisera dessa godsnyttor är
inte i detalj beräknade men har bedömts uppgå till ca 150 miljarder kr under
perioden 2025-2050. Den samhällsekonomiska kostnaden för dessa åtgärder
har beräknats till ca 140 miljarder kr inklusive skattefaktor 1 29. Baserat på dessa
i och för sig grova beräkningar pekar resultatet på att ett storskaligt
godsjärnvägsscenario bedöms vara samhällsekonomiskt olönsamt. Det betyder
dock inte att det inte finns delar av ett sådant scenario som är lönsamma.
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Beräkningen bygger på att åtgärderna genomförs under 15 års byggtid och fördelas i lika stora

delar över byggtiden. Från dessa kostnader ska investeringarnas restvärde dras vilket uppgår till
ca 12 miljarder kr inklusive skattefaktor 1. Den samhällsekonomiska investeringskostnaden som
ska ställas mot nyttorna slutar således på ca 138 miljarder kr. Utöver dessa kostnader ska
kalkylen belastas med kostnader för underhåll och reinvesteringar. Några beräkningar för dessa
har dock inte presenterats.
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3.2 Prissättningens betydelse
Full internalisering
Full internalisering av godstransporter innebär att de trafikberoende externa
marginalkostnader som trafiken ger upphov till på väg, järnväg och sjöfart ska
täckas av skatter och avgifter. Full internalisering leder till att det varken blir
mer eller mindre transporter än vad som är samhällsekonomiskt motiverat.
Detta är alltså något som i grunden är bra för samhället i sin helhet. Hur
kommer då full internalisering in i godsprognosen?
Prognosen är som sagt förenklad och utgår från att samma transportlösningar
som i dag väljs i framtiden. Det som förändras är bara transportefterfrågan. Det
gör att konkurrenssituationen mellan transportslagen är i princip oförändrad,
dvs. samma relativa förhållande antas råda mellan transportkostnaderna 30.
Även vid en fullständig prognos är det vanligt att samma relativpris används i
framtiden som i nuläget. Då brukar antingen logistiska upplägg tillåtas
förändras (nya Samgods) eller hänsyn tas till kapacitetsbrister (gamla Samgods).
Det gör att sättet som transportmarknaden löser transportproblemet på
förändras trots att relativpriserna är oförändrade.
I den prognos som nu gjorts används dock samma transportlösning 2006 och
2050. Inte heller förändras skillnaden i internaliseringsgrad mellan lastbil, tåg
och sjöfart från idag. Eftersom en utgångspunkt för kapacitetsuppdraget är att
full internalisering ska råda år 2050 är det intressant att studera hur det kan
tänkas påverka såväl relativpriserna mellan trafikslagen som efterfrågad volym.
Det är svårt att avgöra hur mycket skatter och avgifter måste öka för respektive
trafikslag fram till år 2030 eller 2050 för att nå full internalisering. Avgörande
för vilka skatter och avgifter som måste sättas är ju vilka externa kostnader
trafiken ger upphov till. Det är inte säkert att kostnaderna är lika stora i
framtiden. Storleken beror på såväl kvantiteten som värdet på den externa
effekten. Till exempel är det sannolikt att den tekniska utvecklingen leder till
bränslesnålare lastbilar i framtiden vilket leder till att utsläppen av koldioxid
minskar. Detta skulle allt annat lika betyda att en lägre skatt behövs för att
internalisera den externa kostnaden för koldioxid. Men, samtidigt kan
värderingen av koldioxid per kilogram öka på grund av ökade skador från
utsläpp i framtiden, dvs. ökade marginalkostnader. I så fall kan den totala
skatten som behövs för att internalisera den externa effekten behöva vara
oförändrad.
En annan aspekt att ta hänsyn till är om det är möjligt att internalisera externa
effekter tillräckligt differentierat. De flesta beräkningar av
internaliseringsgrader i dag bygger på relativt grova schablonberäkningar som
inte är särskilt differentierade i tid och rum. En viktig fråga är även den
30

Dock förändras transportefterfrågan olika i rummet för olika branscher och leder till att

transportlösningarna förändras pga. samlastningsmöjligheter etc.
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teoretiska utgångspunkten vid beräkning av internaliseringsgrader. Detta gäller
såväl vilka skatter och avgifter som ska ingå i beräkningen som hur de externa
effekterna beräknas. I teorin ska internaliseringsgraden beräknas som kvoten
mellan de trafikberoende skatter och avgifterna (marginalintäkter) och de
trafikberoende externa marginalkostnaderna. I verkligheten tas skatter och
avgifter ut i olika former (fordonsskatter, skattesubventioner mm) vilket gör
frågan om beräkning av internaliseringsgrader än mer komplex.
Det spelar också roll hur konkurrenssituationen mellan trafikslag ser ut.
Lastbilen har ett naturligt monopol för kortväga transporter och transporter där
det av infrastrukturskäl inte är möjligt med något alternativ; såsom
skogstransporter. Sjöfarten har ett naturligt monopol för bl.a. bulkgods över
långa sträckor. Flygfraktens naturliga monopol är för gods som ska
transporteras långa sträckor och där godset har ett högt nyhetsvärde och/eller
högt varuvärde. Järnvägen har egentligen inte någon egen motsvarande
omfattande naturlig monopolmarknad – däremot har den ett naturligt monopol
för produkterna malm och i vissa fall stål. Även om konkurrensytorna mellan
trafikslagen är begränsade så finns de.
Resonemangen som förs ovan understryker att frågan om vilka effekter full
internalisering har för godstrafiken inte har något givet svar. I stället väljer vi att
visa på två tänkbara scenarior som kan uppstå beroende på förutsättning.

Effekt av full internalisering vid dagens förhållanden
Inom ramen för kapacitetsutredningen har ett delprojekt tittat på möjligheten
att öka kapacitetsutnyttjandet i transportsystemet med styrmedel. Där redovisas
beräkningar av hur internaliseringsgraden ser ut idag för de olika trafikslagen –
se Tabell 7.
Tabell 7 Beräknade internaliseringsgrader i dagsläget. Källa: VTI.

Internalisering
(%)
Godstrafik

Järnväg

Väg

Luftfart

Sjöfart
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53-54

-

40

Dessa beräkningar bygger på relativt schabloniserade beräkningar och tar heller
inte hänsyn till samtliga externa effekter. Det framgår ändå att samtliga
trafikslag är underinternaliserade. Om beräkningarna dessutom skulle innehålla
samtliga externa effekter skulle internaliseringsgraden vara något lägre än vad
som redovisas. Om vi antar att samma förhållanden gäller även år 2030 skulle
en fullständig internalisering leda till ökade kostnader för samtliga trafikslag.
Hur detta skulle påverka respektive trafikslags efterfrågan och den totala
transportefterfrågan är dock oklart. De internaliseringsgrader som redovisas i
Tabell 7 pekar mot att tågtrafiken skulle få störst ökning. Uttryckt i relativ
kostnadsökning är detta dock inte säkert. Internaliseringsgraden speglar bara
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hur hög andel av sina externa kostnader respektive trafikslag täcker. Det är
möjligt att det krävs en högre höjning av skatter och avgifter för ett trafikslag
med hög internaliseringsgrad än ett med låg internaliseringsgrad, eftersom det
avgörande är de externa kostnaderna i absoluta tal. En annan faktor som
påverkar effekten av full internalisering är hur stor andel som skatter och
avgifter utgör av den totala kostnaden vid transporter för respektive trafikslag.
Om dessa relationer står sig i framtiden och om vi utgår från att
konkurrensytorna mellan trafikslagen är relativt begränsade är det sannolikt att
full internalisering för respektive trafikslag leder till små överflyttningar av
transporter mellan trafikslagen. Däremot kan full internalisering påverka
svenskt näringsliv i och med att transportkostnaderna generellt ökar. Vilken
effekt en sådan kostnadsökning skulle ha på minskad transportefterfrågan har
inte varit möjlig att nu studera. I förlängningen skulle en sådan dämpning av
näringslivets efterfrågan på transporter dämpa behovet av kapacitet inom
samtliga infrastruktursystem.

Effekt av full internalisering vid framtida förhållanden
Det finns beräkningar av internaliseringsgrader som pekar på ett annat tänkbart
scenario. I en rapport från CTS studeras vad en likabehandling av de externa
effekterna av godstransporter kan betyda med de fordonsegenskaper etc som
förväntas i framtiden. Beräkningarna görs för medellång sikt, ca 2015–2020.
Sjöfartens kostnader väntas öka markant efter 2015 när skärpta krav på utsläpp
av svavel och kväveoxider träder i kraft. En internalisering av kostnaderna för
svavel, kväveoxider och koldioxid kan komma att höja totalkostnaden med 12–
20 procent för fartyg (skillnaderna blir stora för olika fartyg, detta gäller ett
fartyg där andelen bränslekostnad för närvarande ligger på 30 %).
Om samtliga transportslag tvingas internalisera alla sina kostnader – baserat på
den kortsiktiga marginalkostnaden för infrastrukturslitage, olycksrisker samt
emissioner av föroreningar och klimatgaser – beräknas farledsavgifterna kunna
komma att reduceras med minst 90 procent, medan banavgifterna för
elektrifierade godståg skulle fyrfaldigas från dagens nivå. För fartyg skulle det
motverka en del av kostnadsökningen pga. emissionskraven eftersom
farledsavgifterna ofta motsvarar 5–10 procent av närsjöfartens totala kostnader.
För järnvägen beräknas det leda till kostnadsökningar med mellan 11 och 18
procent.
Det är däremot inte givet att kostnaderna för fjärrtransporter med lastbil på de
vägar som konkurrerar med kustsjöfarten och järnvägen, främst europavägar,
behöver öka vid full internalisering. Det beror på att de bästa vägarna har
förhållandevis låga slitagekostnader samt mycket låg olycksrisk. Dessutom
kommer 2015 års fordonsflotta ha väsentligt lägre utsläpp av reglerade
föroreningar än dagens. Om dagens värdering av koldioxid används (vilket är ett
avsteg från likabehandling eftersom värderingen är väsentligt högre inom
vägtrafiken än för t.ex. fartygens emissioner) beräknas transportkostnaden för
lastbil öka med ca 5 procent vid full internalisering.
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Utan modellkörningar är det svårt att avgöra vad dessa kostnadsförändringar
kan betyda för transportvolymerna med olika transportslag. Storleksordningen
kan dock uppskattas utifrån typiska godskostnadselasticiter. En europeisk
översikt anger som bästa gissning en elasticitet för vägtransporter på -0,9 för
påverkan på antalet fordonskm av ett förändrat pris per fordonskm 31. Denna
består i sin tur av tre effekter; byte av färdmedel (-0,3), förändring av
transportefterfrågan (-0,3) och förändring av transporteffektivitet (-0,3). För
påverkan på transportarbete (tonkm) anges -0,6. Notera att dessa elasticiteter är
mycket osäkra och att de i verkligheten varierar beroende på typ av vara,
alternativens attraktivitet etc.
Med ett grovt överslag betyder det, om priserna bara förändras i ett
transportslag i taget, att:
•

•

•

Om lastbilens kostnader ökar enligt ovan så kan trafikarbetet med lastbil
minska med ca 1–2 procent p.g.a. överflyttning till sjöfart och järnväg (5 %
gånger -0,3), och med ytterligare 3–4 procent p.g.a. minskad efterfrågan och
effektivare transportlösningar (t.ex. ökad lastgrad).
Ett typiskt fartygs kostnader kan öka med ca 10 procent (+12 till 20 % p.g.a.
emissioner och -4 till -9 % p.g.a. farledsavgifter), vilket skulle ge ca 3
procents överflyttning till väg och järnväg.
Ökade banavgifter kan ge en överflyttning från järnväg på ca 4–5 procent
(11–18 % gånger -0,3). Trafikarbetet på järnväg skulle totalt kunna minska
med ca 10–15 procent och transportarbetet med ca 7–11 procent.

Sammantaget skulle full internalisering på medellång sikt (definierat enligt
ovan) innebära att järnvägens marknadsandel minskar och lastbilens ökar på de
vägar som konkurrerar med järnväg och kustsjöfart. Det skulle i sin tur ge en
viss minskning av järnvägens kapacitetsbehov. På längre sikt är det sannolikt att
denna slutsats förstärks. Marginalkostnaderna kan antas minska i samtliga
transportslag, men fortare på väg- och sjötransporter eftersom utsläppen och
olyckorna (för väg) i dag är högre än i spårtrafiken. Koldioxidvärderingen kan
dock komma att stiga framöver om målen skärps. Notera också att trängsel- och
bullerkostnader inte är med i beräkningarna ovan. Att ta med dem skulle gynna
sjöfart (eftersom hamn- och farledskapaciteten är förhållandevis god och
förhållandevis få personer utsätts för buller). Även denna slutsats förstärks över
tid, i takt med ökad trafik.

3.3 Slutsatser
1
2

31

För att rymma så mycket godsjärnvägstrafik att trängselnivån år 2050 är
densamma som i dag behövs omfattande investeringar.
Volymen godstransporter på järnväg påverkas av vilken
infrastrukturkapacitet som finns. Som en tumregel gäller att det är troligt att
Price sensitivity of European road freight transport – towards a better understanding of existing

results. Transport & Environment, 2010. I brist på kunskap har vi antagit samma elasticitet för
sjöfarts- och järnvägstransporter som för vägtransporter.
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3

4

5

6
7

8

varje tiotal miljarder kr i investeringar i godsjärnvägskapacitet ökar
godstransporterna på järnväg med ca 3-4 procent.
Den samhällsekonomiska nyttan av att bygga bort de
kapacitetsbegränsningar som identifierats år 2050 bedöms – med en osäker
bedömning – ligga någonstans mellan 15-20 miljarder kronor.
Ett sådant storskaligt godsjärnvägsscenario bedöms vara
samhällsekonomiskt olönsamt. Det betyder dock inte att det inte finns delar
av ett sådant scenario som är lönsamma.
Full internalisering som utgår från de utsläppsegenskaper etc som dagens
fordon har leder sannolikt till små överflyttningar av transporter mellan
trafikslagen.
Full internalisering kan dock påverka svenskt näringsliv i och med att
transportkostnaderna generellt ökar.
Full internalisering utifrån framtida egenskaper kan innebära att järnvägens
marknadsandel minskar och lastbilens ökar på de vägar som konkurrerar
med järnväg och kustsjöfart. Därmed skulle järnvägens kapacitetsproblem
mildras något.
Om hänsyn tas till trängsel- och bullerkostnader bör sjöfartens
marknadsandel öka.
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4 Kraftig utbyggnad av järnvägsnätet –
översiktlig bedömning av samhällsekonomiska
effekter
Sceneriet Kraftig utbyggnad år 2050 innebär väsentligt förändrade möjligheter
till transportlösningar. För persontrafiken har detta identifierats i form av
översiktliga beskrivningar av möjligt trafikutbud, med avseende på
linjesträckningar, antal avgångar och tider. För att ge en översiktlig bedömning
av storleksordningen på värdet av de samhällsekonomiska effekter som dessa
åtgärder och trafikeringsförändringar kan komma att innebära har en förenklad
metod använts (VTI PM 2012-02-10). I korthet innebär metoden att utbudet, i
form av antal avgångar och tåghastighet, har beräknats för nio regionala
trafikområden samt långväga persontrafik. Effektberäkningen görs utifrån ett
beräknat värde per marginell avgång i respektive trafikområde samt förändrade
restider till följd av de beräknade förändringarna av genomsnittshastigheter,
också per trafikområde.
Den samhällsekonomiska beräkningen har avgränsats till effekter för resenärer
samt trafikföretag. Det innebär att förändrade externa kostnader och förändrade
skatter och avgifter inte ingår. Orsaken till detta är att i de flesta fall är
förändringar av de senare av relativtliten omfattning, i förhållande till effekter
för resenärer och trafikföretag. Dessutom förändras externa kostnader samt
skatter och avgifter med ungefär samma storleksordning men med motsatt
tecken. I vissa fall, då resandet i storstadsområden påverkas, kan dock
förändrade externa kostnader vara av större betydelse. Det gäller såväl
luftföroreningar och buller som innebär högre kostnader i storstäder men
framför allt effekter på förändrad trängsel. Dessa effekter har således
underskattats i värderingen.
Som framgår av tabellen nedan är det tillkommande värdet till följd av kortare
restiden relativt litet. Orsaken är främst att de genomsnittliga hastigheterna inte
förändras särskilt mycket, till följd av väsentligt fler tågavgångar. Det är dock
inte osannolikt att värdet av restidsförändringarna är underskattade i den
schablonmässiga beräkningen då effekter av helt nya transportmöjligheter inte
kan beräknas på detta sätt.

33

Tabell 8 Resultat samhällsekonomiska effekter Kraftig utbyggnad (Källa: VTI)
Trafikområde

Kr per

Antal avgångar,

Samhällsekonomisk värde (resenärer

avgång

dubbelturer per dygn

och trafikföretag), Mnkr per år

och dag
JA

Kraftig

Ökat antal turer

utbyggnad

Ökat antal turer
och kortare restid

Skåne-Blekinge

9 000

309

534

1 300

1340

Östra Götalands

4 700

200

348

440

450

Västra Götaland

7 700

256

324

340

490

Värmland

5 100

52

73

70

90

Mälardalen

9 600

279

502

1 370

1 350

Stockholm pendeltåg

8 900

308

630

1 830

1 860

Bergslagen

7 500

71

106

170

270

Södra Norrland

4 000

33

62

70

70

Övre Norrland

5 000

49

59

30

120

Långväga dagtåg

42 200

128

155

730

1 640

Alla persontåg exkl.

10 500

1 685

2 793

7 310

8 630

natt

Det samhällsekonomiska nuvärdet av persontrafikförändringarna i den kraftiga
utbyggnaden uppgår till ca 120 miljarder kronor.
Med beaktande av de ovan nämnda reservationerna rekommenderas
försiktighet vid tolkning av resultaten per trafikområde. Trots det kan man dra
slutsatsen att den samhällsekonomiskt bästa fördelningen av ökad turtäthet är
att prioritera långväga persontrafik. Detta betyder också att kostnaden för att
”tränga undan” denna trafik, exempelvis i form av ökad godstrafik på järnväg, är
väsentligt mycket högre än för annan persontrafik.
Detta innebär vidare att en större tonvikt på utbudsökningar av långväga
persontrafik skulle innebära en större total nyttoökning än den som beräknats
ovan. Vidare antyder beräkningarna att utökad trafik i befolkningstäta områden
ger större samhällsekonomisk nytta än i mer glest befolkade områden. Detta
förstärks av det ovan nämnda förhållandet att potentialen för minskade externa
kostnader i vägtrafiken är väsentligt mycket större i storstadsområdena.
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5 Kalkylförutsättningar
I det förra kapitlet beskrevs betydelsen av metodval samt antagande om
prissättning för bedömningen av framtida efterfrågan av godstrafik och därmed
nyttan av godsinvesteringar. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur stor roll
olika kalkylförutsättningar betyder för nyttan av alla typer av väg- och
järnvägsinvesteringar. I kapitel 5 analyseras mer i detalj deras betydelse för
nyttan av höghastighetståg.
En bakgrund är att valet av förutsättningar ofta ifrågasätts och att det ofta
hävdas att resultaten av samhällsekonomiska kalkyler är mycket känsliga för
valet av antaganden och värderingar. För att undvika godtycke och skapa
jämförbarhet utgår Trafikverket därför alltid så långt möjligt från värderingar
och kalkylprinciper som läggs fast i det så kallade ASEK-arbetet 32. Alla
förutsättningar kan dock inte läggas fast där. Därför beskrivs här kort vad några
centrala val kan spela för roll för kalkylresultaten.

5.1 Förutsättningarnas betydelse
Det finns forskning om hur säkra kalkylerna är. I mycket kort sammanfattning
säger den att de flesta av de prognosförutsättningar som diskuterades i kapitel 1
har liten effekt på rangordningen mellan åtgärder. Vidare säger den att den
relativa värderingen av olika nyttoposter spelar liten roll för rangordningen samt
att generella kalkylförutsättningar påverkar de flesta åtgärder likartat 33. De
projekt som framstår som mest lönsamma i ett scenario är det alltså vanligtvis
även i övriga scenarier. Omvänt gäller att ett projekt som är olönsamt med en
uppsättning förutsättningar normalt är det även med andra rimliga
förutsättningar. Däremot är det naturligtvis så att om t.ex. efterfrågan på
godstransporter ökar så blir åtgärder för ökad godskapacitet mer lönsamma
relativt åtgärder för ökad persontrafik. Den inbördes rangordningen mellan
olika godsåtgärder ändras dock sällan.
I åtgärdsplaneringen för perioden 2010–2021 analyserades betydelsen av en
mängd förutsättningar 34. I kort sammanfattning var några av resultaten att:
•

32

Klimatstyrmedel (enligt det så kallade EET-scenariot) minskade nyttan av
persontrafikinriktade väginvesteringar med ca 7 procent och ökade nyttan
Syftet med ASEK är att skapa en gemensam plattform för enhetliga och jämförbara

samhällsekonomiska analyser inom olika delar av transportsektorn. Motsvarande riktlinjer finns i
många andra länder och de svenska riktlinjerna följer i stor utsträckning harmoniserade
europeiska rekommendationer. Se SIKA Rapport 2009:3 Värden och metoder för
transportsektorns samhällsekonomiska analyser – ASEK 4 (finns på www.trafa.se).
33

Se Lundberg, Börjesson and Eliasson: Are CBA results robust? Experiences from the Swedish

Transport Investment Plan, 2010-2021. Presenterad på ETC 2011.
34

Se Samlad beskrivning – effekter av nationell plan och länsplaner, Banverket m.fl. 2009:157.
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•
•
•
•

•

•
•

•

för järnvägsinvesteringar med ca 2 procent. För godsinvesteringar var
motsvarande effekt -2 procent för väg och +4 procent för järnväg.
Ökat bilinnehav (med 7 procent) ökade nyttan av typiska vägobjekt med ca 5
procent och minskade den med ca 1 procent för spårobjekt.
Högre oljepris (en fördubbling) minskade nyttan av typiska vägobjekt med
ca 5 procent och ökade den med ca 4 procent för spårobjekt.
Olika antaganden om andel elbilar och priset för dem samt för etanol
påverkade nyttan med som mest ett par procent.
Minskade tågdriftskostnader (med 25 procent) påverkar inte
spårinvesteringar som enbart minskar restider, men när en investering gör
att trafikutbudet ändras kan de spela relativt stor roll.
Högre koldioxidvärdering (3,5 kr per kg i stället för 1,5 kr) har liten effekt på
nyttan av väginvesteringar (nyttan ökar ofta pga vägförkortningar, men
sällan med mer än ett par procent). För godsjärnvägsobjekt kan det dock
spela stor roll (om lastbilstrafik flyttar över till järnväg).
Framtida markanvändning och befolkning kan spela stor roll när en
investering görs för att trafikförsörja ett nytt bebyggelseområde.
Brukaravgifter på ett objekt minskar nyttan av det ungefär proportionellt
mot den trafikminskning som avgiften orsakar. Avvisningseffekten är dock
svår att uttala sig generellt om eftersom den beror på hur goda alternativ det
finns till den avgiftsbelagda vägen eller järnvägen.
Ingen trafiktillväxt alls under prognosperioden (2006–2020) eller dubbelt
så hög tillväxt ger stor effekt på nyttan – de minskar resp. ökar med ca 20–
30 procent i båda fallen. Det krävs dock tämligen extrema alternativa
förutsättningar för att ge så stora förändringar av prognosutfallet.

I det forskningsprojekt som nämndes ovan 35 har kalkylvärden varierats
systematiskt för alla de projekt som analyserades i den senaste
åtgärdsplaneringen. En slutsats var att rangordningen mellan projekten är
förvånansvärt robust, även för så drastiska förändringar som en fördubbling av
den relativa vikten för en typ av effekt. En fördubbling av
trafiksäkerhetsvärderingen gav förhållandevis stor effekt med tanke på
trafiksäkerhetsnyttornas ringa andel av de totala nyttorna. Förklaringen är att
trafiksäkerhet utgör den dominerande nyttotypen för några av projekten. En
differentiering av tidsvärdet (som står för merparten av nyttorna) hade liten
effekt. Förklaringen är att de flesta projekt fyller en blandning av syften (till
exempel att förbättra för pendling, för långväga resor, för distributionstrafik och
för långväga godstrafik). När tidsvärdet varieras är det värdet för övriga
resärenden (dvs. inte arbete eller skola) som ger störst effekt på rangordningen.
Detta understryker att annat resande än pendling dominerar användningen, och
därmed nyttorna, av en väg- eller järnvägsinvestering.
En förutsättning som spelar stor roll för såväl prognoserna som kalkylerna är
däremot hur befintliga och nya spår antas trafikeras. I ett forskningsprojekt

35

Lundberg, Börjesson and Eliasson: Are CBA results robust? Experiences from the Swedish

Transport Investment Plan, 2010-2021. Presenterad på ETC 2011.
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konstrueras några fallstudier med olika tänkbara trafikeringsantaganden 36. Ett
fall avser en investering som enbart ger restidsförbättringar, ett annat ger ökad
kapacitet som antingen kan tas ut som kortare restid eller ökad turtäthet eller
ökad punktlighet. I båda dessa fall kan nyttan bli dubbelt så hög med en
trafikering jämfört med en annan. I det tredje fallet antas att det också kan
finnas olika tågtyper – skillnaden i nytta blir då ännu större. Hur olika
trafikeringsantaganden kan påverka en kalkyl beskrivs vidare i kapitel 5.2
(under rubriken ”Osäkerhet i trafikering”).

5.2 Slutsatser
1. En rangordning mellan olika åtgärder efter samhällsekonomisk lönsamhet
är tämligen robust för de flesta förutsättningar. Det betyder att valet av vilka
åtgärder som bör genomföras inte påverkas särskilt mycket av vilka prognoseller kalkylantaganden som görs.
2. Ändrade kalkylvärden spelar liten roll för den inbördes rangordningen av de
flesta projekt. Däremot ökar eller minskar de naturligtvis den absoluta
nyttan av ett projekt. Störst betydelse har tidsvärdena eftersom de ligger
bakom merparten av nyttorna i de samhällsekonomiska kalkylerna.
3. Även tämligen stora variationer av förutsättningar såsom klimatstyrmedel,
oljepris och fordonsparkens sammansättning ändrar nyttan av typiska vägoch järnvägsprojekt med maximalt 5–10 procent.
4. Förutsättningar som kan spela större roll är lokaliseringen av ny bebyggelse,
brukaravgifter, bilinnehav och trafikeringskostnader.
5. Störst roll för kalkylresultaten spelar trafikeringsantaganden i spårtrafik. Ett
realistiskt antagande kan ge dubbelt så stora nyttor som ett annat realistiskt
antagande.

36

Se On timetable assumptions in railway investment appraisal. Eliasson och Börjesson, CTS

Working Paper 2012:X.
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6 Höghastighetståg
Om statsmakterna bestämmer sig för att satsa på höghastighetståg finns ett
antal vägvalsfrågor om hur de bör utformas. Några sådana frågor är:
•
•
•
•
•
•

I hur hög grad ska de integreras med det övriga järnvägssystemet eller vara
ett separat system med hög punktlighet?
Ska befintliga stationer trafikeras eller ska hög medelhastighet prioriteras?
Är många uppehåll viktigare än hög topphastighet?
Ska spår dras genom städer till centrala stationslägen eller till lägre kostnad
utanför?
Är det bättre med ett flexibelt system med många växlar än en robust
järnväg?
Är det viktigare med hög kapacitet än att tillåta hastighetsskillnader mellan
tåg?

Svaret på dessa frågor påverkar vilket trafikupplägg som bör väljas och därför
har fyra olika scenarier analyserats:
•
•
•
•
•

Integrerat höghastighetsnät (US1)
Separerat höghastighetsnät (US2)
Regionalt höghastighetsnät (US4)
Stambanealternativet (US0)

6.1 Resultat
Samhällsekonomisk nytta
Den grundläggande samhällsekonomiska analysen från Sampers/samkalkanalyser redovisas i tabell 8. Beräkningen av godsnyttor kommer från en statlig
utredning om höghastighetsbanor, SOU 2009:74, från 2009. Nyttorna uppstår
till följd av antagande om frilagd kapacitet på stambanorna. I tabell 9
kompletteras beräkningarna i tabell 8 med samhällsekonomisk
investeringskostnad, drift och underhåll och reinvesteringskostnader för
järnväg, restvärde och beräknad lönsamhet för respektive scenario. Övriga
potentiella samhällsekonomiska nyttor eller kostnader som inte ingår i
kalkylresultaten beskrivs därefter och redovisas i tabell 10.

38

Tabell 8 samhällsekonomiska nyttor (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden).
Godsnytta enligt SOU 2009:74.

US1

US2

US4

Stambanan

Producentöverskott

13

31

20

14

Konsumentöverskott

43

44

36

18

Budgeteffekter

-4

-1

-2

0

Externa effekter

5

5

4

2

DoU samt
reinvesteringar väg

0

0

0

0

Godsnytta

10

10

10

0

Summa nytta

67

89

68

34

Av Tabell 8 framgår att de största nyttorna kommer ifrån US2, följt av US4 och
US1. I samtliga dessa scenarier är konsumentöverskott den största posten,
medan skillnaden mellan dem huvudsakligen förklaras av olika
producentöverskott. Alternativet Stambanan har ungefär samma
producentöverskott som US1 och US4, men lägre konsumentöverskott. För US1
och US4 är de totala nyttorna likvärdiga.

Tabell 9 Sammanställning av kalkylerade nyttor och kostnader (miljarder kr, diskonterat).

US1

US2

US4

Summa nytta

67

89

68

Stambanan
34

Restvärde

11

10

9

8

DoU & reinv. jvg

-10

-10

-14

-9

Investeringskostnad

-113

-102

-93

-84

Nettonuvärde

-45

-13

-30

-51

Nettonuvärdeskvot

-0,4

-0,1

-0,4

-0,7
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Resultaten från grundanalyserna indikerar att den kvantifierbara
samhällsekonomiska nyttan för höghastighetståg på en separat
Götalands/Europabana understiger anläggningskostnaderna för banorna
oberoende av trafikeringsupplägg. Det framgår av att nettonuvärdeskvoten 37 i
Tabell 9 är negativ. Av tabellen framgår att US2 är det minst olönsamma
alternativet, följt av US4. En uppgraderad stambana (US0) med lutande tåg i
250 km/h är inte heller lönsam.
Det finns dock nyttor/kostnader som grundkalkylen inte fångar. Om hänsyn tas
till dessa skulle kalkylresultatet kunna ändras. Det finns också ett antal
osäkerheter som mer har att göra med prognos- och kalkylantaganden eller med
sättet som modellerna använts som skulle kunna tänkas påverka slutresultatet. I
kapitel 6.2 redovisas ett antal nyttor/kostnader som inte ingår i grundkalkylen
som skulle kunna påverka kalkylresultatet. Där görs även ett försök att belysa
effekten på kalkylresultatet av några olika alternativa kalkylantaganden.

Jämförelse med tidigare kalkyl
Analyserna i SOU 2009:74 avsåg Europakorridoren med samma upplägg som i
US1 i denna rapport. De samhällsekonomiska nyttorna beräknades bli nästan
dubbelt så höga i SOU:n som de nu beräknas bli i grundkalkylen (118,8 mdr
respektive 67 mdr).
En stor del av skillnaden beror på att olika modellverktyg har använts. I SOU:n
användes verktyget Samvips. Det finns flera skäl till att de gängse nationella
prognos- och kalkylverktygen (Sampers och Samkalk) nu har använts:
•

•

•
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För Samvips saknas dokumentation och validering. Ingen annan än
modellutvecklaren har testat modellen eller ens tittat på den i detalj. Det går
därför inte att jämföra resultat med andra projekt eller att kvalitetsgranska
dem. Vikten av möjlighet till oberoende granskning och jämförbarhet m.m.
beskrivs i Trafikverkets nyligen framtagna Riktlinjer för framtagande av
trafikprognoser (TRV 2010/58780).
Parametrarna som Samvips innehåller är inte estimerade, utan bara
”kalibrerade”. Utfallet av en modell styrs av dess parametrar och det finns
vetenskapliga metoder för att ta fram sådana på bästa sätt givet tillgängliga
data – det är detta som kallas ”modellestimering”. Samvips är inte
konstruerad enligt en sådan process, utan parametrarna är justerade ad-hoc
och för hand för att återskapa dagens resande. Modellen har därför inget
statistiskt förklaringsvärde, och därmed går det inte att veta om den har
möjlighet att prognosera förändringar av transportsystemet (t ex nya spår
eller snabbare tåg). En modell som inte kan utvärderas/valideras statistiskt
kan nämligen i princip ge vilka resultat som helst.
Samvips bygger på ett deterministiskt färdmedelsval per resenärsgrupp.
Detta ger orealistiskt stora kast när förändringar görs av transportsystemet.

Nettonuvärdeskvoten är kvoten mellan nettonyttan (nytta minus kostnad) och kostnaden. Om

den är större än noll har åtgärden högre nyttor än kostnader och är alltså lönsam (enligt kalkylen).
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•

•

Problemet förvärras av att det finns för många långväga bilresor i Samvipsmodellen.
I analyserna till SOU:n togs det först nygenererade resor från Sampers,
därefter lades överflyttade resor också till (i själva Samvips). Förutom att
”överflyttningen” tenderar att bli orimligt stor (se ovan), så läggs den alltså
ihop med det nygenererade resandet.
Konsumentöverskottet beräknas på ett felaktigt sätt i Samvips, vilket hänger
ihop med att färdmedelsvalet beräknas deterministiskt. I SOU:n beräknades
dock konsumentöverskottet utanför modellen.

I underlagsrapporten om höghastighetsanalyser beskrivs vilka skillnader i
prognos- och kalkylutfall de två modellerna ger.

6.2 Effekter utanför grundkalkylen och osäkerheter
Samhällsekonomiska kalkyler för ett så stort projekt och delvis nytt system som
höghastighetståg innehåller självklart stora osäkerheter. Absolutnivån på
nyttorna beror delvis på generella kalkylförutsättningar såsom kalkylränta,
ekonomisk utveckling och skattefaktorer. Dessutom finns nyttor och onyttor
som inte fångas (väl) i en kalkyl, t.ex. vissa regionala utvecklingseffekter,
minskade förseningsrisker i det övriga tågnätet eller intrång i stads- och
naturmiljöer. Några prognos- och kalkylosäkerheter som kan ha stor betydelse
för höghastighetståg analyseras nedan. Först redovisas bedömningar av effekter
som inte fångas, sedan betydelsen av alternativa antaganden.

Saknade regionala utvecklingseffekter
Det finns vissa tillväxteffekter som inte fångas i vanliga samhällsekonomiska
kalkyler. Bakgrunden är att det vid större åtgärder i transportsystemet finns
faktorer som påverkas av minskade reskostnader, men som inte fångas i den
traditionella kalkylen. 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.
Generellt kan man säga att tidsvärdet – det vill säga värdet av att kunna resa
snabbare eller billigare – fångar det allra mesta av den nytta som direkt
tillkommer resenären, men det finns dels nyttor som kommer först på längre
sikt, dels 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 (bland annat på grund av
skattekilen).
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•

•

En större arbetsmarknad är mindre utsatt för asymmetriska chocker. Om
exempelvis en fabrik läggs ned drabbas folk hårdare på orter som inte har
alternativa arbetsgivare.
Dessutom försummar våra standardverktyg skillnaden i tidsvärden mellan
olika områden. Det beror på att tidsvärdena i kalkylen inte är de ”korrekta”, i
meningen de värderingar av tid som resenärerna faktiskt har. Av rättviseoch fördelningsskäl värderas restid lika för alla resenärer och för alla typer
av regionala privatresor – arbets- som fritidsresor. Det innebär dock
samtidigt att kalkylen inte fångar att tillväxteffekterna kan vara större i
högspecialiserade regioner.

En modell, kallad Samlok, har använts i tidigare analyser av höghastighetsbanor
för att kvantifiera dessa ytterligare tillväxtnyttor. I en SamLok-analys beräknas
alltså effekten av att den ökade tillgängligheten leder till ökade inkomster då
människor kan ta mer högavlönade arbeten längre bort och då bättre matchning
på arbetsmarknaden ökar produktiviteten. Dock fångas en del av denna effekt av
tidsvärdena för regionala arbetsresor, vilka därför subtraheras från Samlokresultatet. För Götalandsbanan blev resultatet ett nuvärde på 1,7 mdr kr. Med
denna utgångspunkt är en preliminär bedömning att motsvarande nytta för
både Götalandsbanan och Europabanan är högst ca 2-3 mdr kr.

Saknade förseningseffekter
Med höghastighetstrafik på egna banor förväntas punktligheten kunna
förbättras jämfört med den punktlighet som kan förväntas med en fortsatt trafik
med snabbtåg på stambanorna. Denna nytta fångas inte i de kalkyler som nu
gjorts. En jämförelse ska dock inte göras med dagens förseningsstatistik,
eftersom andra åtgärder bedöms kunna medföra att förseningarna på västra och
södra stambanorna på längre sikt kommer att minska. Preliminära beräkningar
indikerar nyttor för ändpunktsresenärerna på ca 1 mdr kr. Eftersom minskade
förseningar sannolikt även tillfaller resenärer i regional tågtrafik på delar av
sträckorna kan ytterligare nyttor påräknas. En preliminär bedömning är att
nyttan totalt inte överstiger 2 mdr kr.

Saknade störningar under byggtid
En uppgradering av Västra och Södra stambanan kommer att ge upphov till
relativt stora störningar för tågtrafiken under byggtiden. Det har tagits fram en
uppskattning av dessa störningar i PM Konsekvensbedömning av föreslagen
utbyggnad av Södra och Västra stambanorna 2012-01-13. Tågtrafiken kommer
att dels att behöva gå med reducerad hastighet, dels kommer tåg att behöva
ställas in under vissa perioder.
Följande byggetapper bedöms ge reducerad hastighet:
•
•
•
•

Flemingsberg-Alingsås, anpassning till sth 250 km/h
Nässjö-Höör , anpassning till sth 250 km/h
Nässjö-Hässleholm, fyra nya förbigångsspår (Ullstorp, Grevaryd (kompl till
förbigång bägge riktning, i närheten av Älmhult),
Höör-Lund,utbyggnad till fyrspår, delvis i ny korridor
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Övriga etapper byggs utanför idag trafikerad miljö och finns inte med i denna
bedömning. Dessa byggen kommer ändå att påverka befintlig trafik vid
inkopplingar. Där det byggs nya spår intill befintlig järnvägsfastighet förutsätts
de byggas på ett sådant sätt att trafiken på befintlig bana kan fortgå i opåverkad
omfattning i största möjliga mån, exempelvis genom att avstånden hålls över sex
meter.
Exakt hur stora störningar som tågtrafiken kan tänkas drabbas av är svårt att
säga. En uppskattning är att tågen kommer att få mellan 20 och 30 minuters
förlängd restid i 5–10 år. En samhällsekonomisk bedömning av
hastighetsnedsättningarna har gjort med hjälp av en elasticitetskalkyl med
Basprognos 2020 38. Den visar att den förlängda restiden ger en kostnad på
mellan 2,1 och 5,7 miljarder kronor för person- och godståg. Denna kostnad
inkluderar inte störningar i form av inställda tåg och inkopplingar av byggen.

Saknad överflyttning från inrikes flygtrafik
Det har ifrågasatts om modellkörningarna i kapacitetsuppdraget ger så stora
överflyttningar av flygresor till höghastighetståg som kan förväntas. Särskilt har
överflyttningen i relationen Stockholm–Malmö ifrågasatts. Nedan görs ett
försök att rimlighetsbedöma överflyttningen och dess samhällsekonomiska
betydelse.
Hur stor del av nyttorna kan förväntas komma från flyg?
Merparten av nyttorna av infrastrukturinvesteringar uppstår för att
resmöjligheterna blir bättre (minskade utsläpp och olyckor etc fångas också i
kalkylen, men diskuteras inte här). En investering i höghastighetståg ger i första
hand nyttor för resenärer som redan tidigare valde tåg (som nu kan resa
snabbare). Dessutom uppstår nyttor av nygenererat resande och resor som byter
färdmedel (i detta fall från bil och flyg, och i någon mån buss).
Från såväl internationella studier av höghastighetståg, som svenska studier av
vanliga väg- och järnvägsprojekt, vet vi att den klart största delen av nyttorna
brukar komma från befintliga resenärer. Vill man få en känsla för hur stora de
nygenererade resandevolymerna blir kan så kallade egenelasticiteterna för
tågrestid användas. I modeller som använts för höghastighetståg utomlands,
liksom uppföljningar av genomförda höghastighetstågslinjer, är dessa
elasticiteter generellt sett lägre och i något fall lika höga som i Sampers 39 – se
tabell. Det betyder att Sampers snarare ger ett högre nygenererat tågresande än
motsvarande modeller och utfall utomlands 40.

38

Basprognos 2020 togs fram i arbetet med Nationell Plan 2010-2021.

39

Detta gäller den Sampersversion som exempelvis användes i åtgärdsplaneringen (hädanefter

kallad gamla Sampers).
40

Ett undantag är en tidsserieanalys – vilket är ett annat angreppssätt och därför inte självklart

jämförbart. En utförligare beskrivning finns i Forecasting demand for high-speed rail, Börjesson
2011, CTS.
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Hur stor överflyttningen från andra färdmedel blir beskrivs genom så kallade
korselasticiteter. Det är svårt att hitta sådana i internationella studier och
dessutom är de starkt situationsspecifika och beroende på hur modellerna har
konstruerats. Därför jämför vi i stället med statistik för tåg-flygandelar vid olika
restidsskillnader för de relationer i Sverige som har flygförbindelse med
Stockholm.
Färdmedelsandelar och restidsskillnader Stockholm–Malmö
Tåg-flygandelen i relationen Stockholm–Malmö är i dag (enligt ovan nämnda
forskningspapper) 59 procent tåg för privata resor och 19 procent för
tjänsteresor. Skillnaden i restid 41 mellan tåg och flyg är ca 2 timmar och 20
minuter (140 minuter).
Enligt ett samband mellan restidsskillnad och tåg-flygandel som skattats för
”gamla” Sampers blir den förväntade tåg-flygandelen ca 69 procent tåg för
privata resor och ca 43 procent för tjänsteresor när ett höghastighetståg införs
som sänker restiden med ca 1½ timme (93 minuter).
Enligt den prognos, för höghastighetsvariant US2, som gjorts i
kapacitetsuppdraget med ”nya” Sampers 42 blir motsvarande andelar 73
respektive 46 procent.
Om istället ett samband skattas för tåg-flygandelar för alla orter i Sverige som
har flygförbindelse med Stockholm med en exponentialmodell ger det
förväntade andelar på ca 80 respektive 35 procent.
Tabellen nedan sammanfattar resultaten. Som synes ger den nya
Sampersmodellen något större överflyttning från flyg än vad den gamla
41

Här definierat som en ”generaliserad” restid som också innehåller genomsnittlig anslutningstid.

42

En nyutvecklad version för att bättre fånga långväga resor.
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modellen antagligen skulle ha gett. Om det statistiska sambandet används blir
tågandelen ytterligare högre för privatresor, medan den blir mindre för
tjänsteresor. Notera dock att detta samband är ett grovt mått eftersom det finns
skillnader mellan attraktiviteten för tåg och flyg i olika relationer som inte
fångas i detta enkla samband. Sådant kan dock modeller såsom Sampers ta
hänsyn till.
Tågandel

Privat

Tjänste

I dag

59%

19%

Med HHT enl gamla Sampers

69%

43%

Med HHT enl nya Sampers

73%

46%

Med HHT enligt statistiskt samband

80%

35%

Figurerna nedan illustrerar det statistiska sambandet och vad som händer när
tågrestiden förkortas. Den röda punkten visar Stockholm-Malmö i utgångsläget.

Figur 7 Samband restidsskillnad tåg-flyg och tågandel. Privatresor till vänster och tjänste
till höger. Prickad linje är samband enligt ”gamla” Sampers (kalibrerad för Sth-Malmö),
heldragen linje är sambandet enligt regression för alla relationer med flyg till Stockholm.

Av den vänstra figuren framgår att ”gamla” Sampers skiljer sig mycket från det
statistiska sambandet vid höga tågandelar (över ca 80 %) 43. Det är därför i första
hand för privatresande som det kan finnas anledning att ifrågasätta Sampers
korselasticitet vid höga marknadsandelar för tåg.
Jämförelse med internationella erfarenheter
Det är som sagt vanskligt att jämföra överflyttningar mellan olika länder, bland
annat eftersom de beror mycket på hur bra tågalternativen är i utgångsläget (har
tågen låg standard går det såklart att få fler flyg- och bilresenärer att byta till tåg
när bättre tåg införs än om tåget redan från början är någorlunda
43

I nya Sampers har en metod (Box-cox) använts som bättre fångar detta.
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konkurrenskraftigt). Ett par exempel kan ändå vara av intresse (mer om detta
finns i ovan beskrivna forskningspapper). På exempelvis Paris–Lyon och
Madrid–Sevilla mer än halverades flygresorna efter införande av
höghastighetståg. Bil minskade samtidigt med ca 25 procent. På Madrid–Sevilla
hade tåget dock väldigt dålig standard före, vilket förklarar den explosionsartade
utvecklingen. I Tyskland använde å andra sidan höghastighetstågen befintliga
spår och innebar därför inte en lika stor relativ förbättring. Där uppges 12
procent av resorna med höghastighetståg vara överflyttade bil- eller flygresor.
Det är svårt att bedöma vilka internationella erfarenheter som är mest relevanta
för Sverige, tågutbudet bör dock vara förhållandevis attraktivt i utgångsläget.
Betydelse för kalkylresultat
Om man tror mer på det statistiska sambandet än på Sampers, vilken betydelse
kan det i så fall ha för kalkylresultatet? Vi väljer att bortse från tjänsteresor
eftersom vi inte hittat något som tyder på att Sampers underskattar
överflyttningen för dem. Om vi därför antar att tågandelen borde bli 80 procent
Stockholm–Malmö så betyder det att ca 89 000 fler flygresor per år skulle flytta
över till tåg (av knappt 400 000 privatresor i utgångsläget) 44. På motsvarande
sätt skulle ca 62 000 flygresor flytta över i relationen Stockholm–Göteborg.
Nästa steg är att överslagsmässigt beräkna de samhällsekonomiska effekterna av
denna överflyttning. Konsumentöverskottet kommer att öka eftersom de som
flyttar över till tåg gör det för att de får en förbättring. Även
producentöverskotten påverkas genom att flyget slipper trafikeringskostnader
men blir av med biljettintäkter, och vice versa för tåget. Dessutom kan
konsumentöverskotten på flygmarknaden minska för de resenärer som bli kvar
om antalet turer minskar. Dessa potentiella nyttor har beräknats
överslagsmässigt och visar att denna brist knappast utgör någon betydande
kalkylpost. I beräkningarna har ingen utbudsförändring i form av förändrat
antal avgångar förutsatts. Det vill säga förändrade kostnader beräknas enbart
som en funktion av förändrad fordonsstorlek och ingen förlust för kvarvarande
flygresenärer till följd av minskat antal avgångar. För relationen StockholmMalmö skulle en överflyttning med ytterligare 89 000 privatresenärer innebära
en ökning av den samhällsekonomiska nyttan på ca 1 miljard kronor i nuvärde.
Motsvarande för relationen Stockholm-Göteborg, överflyttning av ytterligare
62 000 flygresenärer till tåg, uppgår till ca 0,6 miljarder kronor. Totalt skulle
därför den beräknade samhällsekonomiska nyttan kunna öka med ca 1,6
miljarder kronor.

Saknad nytta av resor till och från Danmark
Med höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö förbättras också
möjligheterna att resa med tåg mellan Sverige och Europa, i synnerhet mellan
Sverige och Danmark. Eftersom den genomsnittliga tågrestiden minskar med
drygt två timmar, från 5:09 till 3:02 i US2, bör en del av det resande som annars
skulle ske med flyg mellan Stockholm och Köpenhamn flytta över till tåg. Det ger
44

Detta gäller när vi jämför med gamla Sampers, antalet blir mindre vid jämförelse mot nya

Sampers.
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i så fall samhällsekonomiska nyttor. Någon överflyttning av flygresor till och
från Danmark fångas inte i den version av modellen Sampers som använts för
huvudprognosen. Nedan görs ett försök att bedöma hur stor den överflyttningen
Stockholm–Köpenhamn kan bli och dess samhällsekonomiska betydelse.
Bedömningen utgår på motsvarande sätt som för Stockholm–Malmö från
sambanden mellan restidsskillnad och tåg-flygandel som skattats för alla orter i
Sverige som har flygförbindelse med Stockholm. Observera att osäkerheterna av
några skäl blir större. För det första är det inte säkert att sambanden ser
likadana ut för utrikesresor. För det andra är andelen transferresor hög för
flyget mellan Stockholm och Köpenhamn. För det tredje har vi utgått från att
flyget i denna relation ökar lika snabbt som för riket i snitt i huvudprognosen,
vilket kan vara orealistiskt 45.
Vi utgår från en prognos för år 2030 på ca 1 800 000 flygresor och 470 000
tågresor utan höghastighetståg – se underlagsrapport om analyser av
höghastighetståg.
En skillnad mot bedömningen för Stockholm–Malmö är att vi först bedömer hur
stor andel av transferresorna som flyttar från flyg till tåg. Mellan Stockholm och
Köpenhamn är andelen transfer i dag ca 35 procent 46. Det är svårt att bedöma
hur många av dessa som kan komma att välja tåg för sin anslutningsresa när
höghastighetståg finns. Vi har gjort ett grovt överslag genom att jämföra med
andelen transferresor för inrikes förbindelser vid olika tågrestider till
Stockholm.

45

De senaste 12 åren har resandet på sträckan ökat med mindre än 4 procent. En orsak är en

minskad transferandel vilket i sin tur beror på ett svagare SAS-nav. En annan orsak är ett ökat
antal direktlinjer från Arlanda. Direktresandet mellan städerna har också utvecklats svagt de
senaste tio åren (trots låga biljettpriser). Källa Swedavia.
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Muntlig uppgift Swedavia.
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Figur 8 Relativ tågandel för transferresor vid olika tågrestid till Stockholm (inrikes) 47.

En skattning i diagrammet ger att tågandelen för transferresorna bör vara
närmast försumbar i utgångsläget (ca 4 %) och stiga till ca 23 procent när
tågrestiden kortas till ca 3 timmar. Eftersom sambandet gäller inrikes relationer
har vi dock antagit att bara hälften så stor överflyttning görs. Det beror på att
Köpenhamn har en speciell roll som så kallad hub för SAS (en flygplats som
många linjer utgår från) vilket t.ex. gör att en transferbiljett ofta nästan fås på
köpet och att turtätheten är hög. Antalet överflyttade transferflygresor blir
därmed knappt 60 000 48.
Överflyttningen för direktresorna mellan Stockholm och Köpenhamn skattar vi
enligt figurerna nedan (som motsvarar Figur 7).
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Figur 9 Samband restidsskillnad tåg-flyg och tågandel. Privatresor till vänster och tjänste
till höger. Prickad linje är samband enligt ”gamla” Sampers (kalibrerad för Sth-Kph),
heldragen linje är sambandet enligt regression för alla relationer med flyg till Stockholm.
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Figuren är från 2001 och kommer från ett underlag till Delbetänkande SOU 2003:33

Tillräcklig flygplatskapacitet för Stockholm-Mälardalsregionen.
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Resultatet blir att tågandelen för tjänsteresor stiger från dagens 14 till 32
procent, och för direktresor från 41 till 80 procent 49. Antalet överflyttade privata
flygresor blir därmed drygt 180 000 50 och antalet tjänsteresor knappt 130 000 51.
Det förtjänar att understrykas att denna bedömning är osäker, men
sammantaget betyder det att knappt 370 000 flygresor skulle flytta över till tåg.
Det motsvarar ca 21 procent av antalet flygresor Stockholm-Köpenhamn. Om
flygprognosen skulle visa sig för optimistiskt och flygvolymen i stället blir
oförändrad betyder det att ca 250 000 resor flyttar över. Liksom för det inrikes
resandet är nästa steg att överslagsmässigt beräkna de samhällsekonomiska
effekterna av denna överflyttning.
En beräkning har gjorts av de samhällsekonomiska effekter som uppstår till
följd av ovan nämnda överflyttningar av flygresor till och från Danmark till tåg.
Med en överflyttning på 370 000 resor per år uppgår nuvärdet av nyttorna till ca
5,5 miljarder kronor och om överflyttningen blir 270 000 resor är motsvarande
samhällsekonomiska nuvärde ca 3,8 miljarder kronor.
Notera att ingen beräkning har gjorts av vilka nyttor som en ökad efterfrågan av
tågresor till Danmark skulle kunna innebära utöver överflyttning från flyg. Det
finns en potential för ökat resande från flera större städer längs Götalandsbanan
och Europabanan till Köpenhamn. Eftersom en ökning av sådana resor inte
predikteras av Sampers så beräknas det heller inga nyttor för detta.
Resultatet av att ta hänsyn till ovan redovisade saknade nyttor och kostnader för
respektive scenario redovisas i tabell 10. Om saknade kalkylposter läggs till
grundkalkylen visar det att det finns potential för att nyttorna kan balanser
kostnaderna för ett av scenariorna (US2). Däremot bedöms övriga scenarior
vara klart olönsamma.
Tabell 10 Sammanställning av kalkylerade nyttor och kostnader (miljarder kr,
diskonterat).

US1

US2

US4

Summa nytta

67

89

68

Stambanan
34

Summa
tillkommande
nyttor
Restvärde (inkl skf
1)

11

11

10

-1

11

10

9

8

DoU & reinv. jvg

-10

-10

-14

-9
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Vi har antagit att den generaliserade restidsskillnaden mellan tåg och flyg minskar från 190

min till 62 min med höghastighetståg. Andelen tjänsteresor antas för flyget vara 60 % (ungefärlig
andel i dag, muntlig uppgift Swedavia) och 26 % för tåg (enligt Samperskörning för
höghastighetståg US2).
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80% - 41% * 470 000 resor

51

32% - 14% * 700 000 resor
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Investeringskostnad
(diskonterad inkl
skf 1)

-113

-102

-93

-84

Nettonuvärde

-34

-2

-20

-52

Nettonuvärdeskvot

-0,3

0,0

-0,2

-0,7

Osäkerhet i biljettpris
I huvudprognosen antas biljettpriserna med tåg vara samma som i dag även när
höghastighetståg har byggts. En känslighetsanalys har gjorts med 25 procent
högre biljettpris på höghastighetstågen. Orsaken är att biljettpriserna spelar stor
roll för kalkylerna och är svåra att förutse samtidigt som det inte är osannolikt
att operatörer kommer att välja att ta mer betalt när tågresorna går fortare och
tjänsten alltså blir bättre än tidigare 52.
Priserna kan dock också komma att bli lägre. Inom forskningsprojektet Gröna
tåget har det studerats hur tågens trafikeringskostnader kan minska i framtiden.
Det bedöms finnas en potential på ca 30 procent 53. Hur stort genomslaget kan
bli på biljettpriser är svårt att sia om. En orsak är att operatörerna även har
andra kostnader. Huvudorsaken är dock att det inte finns någon garanti för att
lägre kostnader för att producera tjänsten tågresor ger lägre priser eftersom en
framtida höghastighetstågsmarknad sannolikt skulle ha starka inslag av
monopolprissättning 54.
Känslighetsanalysen är osäker då det i dag inte finns någon modell eller metod
framtagen för att analysera biljettprisförändringar på enskilda linjer. De grövre
beräkningar som gjorts visar att producentöverskottet ökar med höjda taxor.
Detta beror dels på att de totala intäkterna stiger och dels på att
trafikeringskostnaden minskar när det blir färre resenärer. Att intäkterna totalt
sett ökar beror på att den relativa resandeminskningen är mindre än den
relativa höjningen av biljettpriset. Sammantaget innebär alltså detta att höjda
biljettpriser medför ökade operatörsvinster (producentöverskott).
Högre biljettpriser medför som sagt att det blir färre som reser med
höghastighetstågen, och att de som väljer att resa får betala ett högre biljettpris.
Detta innebär att konsumentöverskottet minskar med högre biljettpriser. Denna
minskning blir enligt kalkylen större än ökningen av producentöverskottet.
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diskuteras detta. Där anges att priserna tidigare har höjts när snabba tåg införts. Priset för X2000
blev ca 50 procent högre än för de vanliga tågen och Arlanda Express blev mer än dubbelt så dyrt
som flygbussarna. Internationella priser för höghastighetståg anges också ligga högre än de som
antagits för de svenska höghastighetstågen.
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Annorlunda uttryckt bestäms priset inte i första hand av insatsvarornas kostnad utan av

efterfrågan, och att insatsvarorna blir billigare påverkar inte efterfrågan.
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Storleken på effekterna är som sagt osäker, men enligt beräkningarna ökar
producentöverskottet med knappt 13 mdr kr med högre taxa, medan
konsumentöverskottet minskar med ca 21 mdr. Den sammanlagda nyttan
minskar med ca 7 mdr, eller knappt 10 procent. Någon beräkning har inte gjorts
av vad lägre taxor kan betyda, men sannolikt är effekten ganska symmetrisk mot
en höjning. En sänkning av taxan med 25 procent kan alltså antas öka nyttan av
höghastighetståg med i storleksordningen 10 procent.
En slutsats av analysen är att höjda biljettpriser minskar den totala nyttan av
höghastighetståg. En annan slutsats är att om operatörerna fritt får sätta
biljettpriser blir de sannolikt mer än 25 procent högre än dagens taxor.

Osäkerhet om trafikering
Nyttan av investeringar i järnvägsinfrastruktur beror på hur infrastrukturen
används, dvs. hur trafikeringen ser ut med respektive utan investeringen man
vill studera. Trafikeringen är ett resultat av samspel mellan flera aktörer, till
exempel staten som bl a tilldelar spårlägen och sätter banavgifter, tågoperatörer
som bestämmer biljettpriser/fraktpriser och tidtabeller (givet de tåglägen de kan
få), samt resenärer och transportköpare som efterfrågar de tjänster som
tågoperatörerna tillhandahåller. Vilken aktör som bestämmer tågutbudet
(turtätheter, restider, uppehållsmönster, biljettpriser osv.) och på vilka grunder
dessa beslut fattas spelar stor roll för vad nyttan av en investering blir. Det finns
alltså skäl att ställa frågan huruvida de trafikeringar som antagits i JA (utan
höghastighetsbana) respektive UA (med höghastighetsbana) riskerar att övereller underskatta nyttan av investeringen.
Investeringens samhällsekonomiska nytta är skillnaden mellan den nytta som
infrastrukturen avkastar i JA, givet JA-trafikeringen, och den nytta som
infrastrukturen avkastar i UA, givet UA-trafikeringen. Det betyder att om det går
att hitta en mer samhällsekonomiskt effektiv trafikering i JA än den som
antagits i analyserna så överskattas investeringsnyttan, och omvänt: om det går
att hitta en mer samhällsekonomiskt effektiv trafikering i UA än den som
antagits i analyserna så underskattas investeringsnyttan. Dessa förutsättningar
utgör en viktig utgångspunkt då Trafikverket själv definierar tidtabeller för sina
prognoser och då trafikeringen har stor betydelse för prognosresultatet.
Ett antal olika UA-trafikeringar har testats. Beräkningarna visar att ett av
scenariorna (US2) gav påtagligt bättre nyttor än övriga höghastighetsscenarior.
Man kan därför anta att US2 är ett ur samhällsekonomiskt perspektiv väl
optimerat scenario även om man inte kan utesluta att det skulle gå att hitta en
ännu mer effektiv trafikering (som alltså skulle ge ännu högre nytta än den som
antagits).
Däremot har bara en enda JA-trafikering testats. Det går alltså inte att utesluta
att nyttan av investeringen överskattas i analyserna – det skulle vara fallet om
det existerar en ännu mer effektiv trafikering än den som antagits i JA.
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Sammanfattningsvis så finns det visst stöd för att hävda att investeringsnyttan
knappast underskattas i analysen, eftersom flera trafikeringsscenarior för UA
testats. Däremot går det inte att utesluta att investeringsnyttan överskattas i
analysen, eftersom bara en enda JA-trafikering har testats.

Osäkerhet om bränslepris bil och flygtaxor
Det bränslepris som använts i prognoserna är, som beskrevs i kapitel 1.1, både
osäkert och omdebatterat. Även framtida biljettpriser med flyg är osäkra. En
känslighetsanalys har därför gjorts av vad ett oförändrat bränslepris och
oförändrade flygtaxor till år 2030 skulle betyda (i stället för den minskning med
43 % och med 15 % av flygtaxorna som är en förutsättning för huvudprognosen).
Resultatet visar att det inte har någon större effekt på nyttan av
höghastighetståg. I scenariot Separerat höghastighetsnät (US2) stiger nyttan
med 0,7 procent eller knappt 0,4 mdr.

Osäkerhet om hastighet i stambanealternativet
Inom ramen för kapacitetsuppdraget har en samhällsekonomisk kalkyl gjorts för
en uppgradering av Västra stambanan och Södra stambanan. Uppgraderingen
gör det möjligt att trafikera banan med både fler tåg och högre hastigheter än
vad som är möjligt enligt infrastruktur i plan. I utbyggnaden ingår ett antal nya
dubbelspåriga sträckningar för 250 km/tim. Dessa är Ostlänken på delen
Järna–Linghem, Mantorp–Gripenberg, Alingsås–Göteborg och Höör–Lund.
Utöver detta ingår några längre trespåriga sträckor i befintlig sträckning samt
ett antal nya förbigångsspår. På delarna Katrineholm–Falköping och Nässjö–
Höör har det antagits anpassning av befintlig bana för 200–250 km/tim genom
linjeoptimering. Utbyggnaden innebär i huvudsak en förbättring av nuvarande
resemarknad, men den innebär inte att någon radikalt förbättrad situation för
orter som i dag ligger utanför stambanestråken. Om det antas att tågen kan köra
med lutande vagnskorg över 200 km/tim antas restiden för non-stop-tåg
Stockholm–Göteborg bli 2 timmar och 25 minuter, och för Stockholm–Malmö 3
timmar och 13 minuter. I den samhällsekonomiska kalkylen för persontrafiken
beräknas den samhällsekonomiska nyttan för detta alternativ under 40 års
kalkylperiod vara cirka 34,5 miljarder kronor.
De restider som grundkalkylen ovan bygger på utgår från att tågen körs med
lutande vagnkorg. Eftersom det finns osäkerheter om att tåg med lutande
vagnkorg kommer att finnas kvar i trafik i framtiden, har en känslighetsanalys
gjorts av vilken effekt det skulle få om trafiken inte genomförs med lutande
vagnkorg. Utan korglutning förlängs restiderna med cirka 15-20 minuter på
båda sträckorna. Beräkningen visar att nyttan minskar med ca 6 miljarder
kronor.
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6.3 Slutsatser höghastighetståg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Det integrerade höghastighetsalternativet (US2) ger störst nyttor.
Samma alternativ, US2 ger högst nettonuvärdeskvot.
Det finns nyttor som saknas i grundkalkylen.
Överflyttningen av inrikes flygresor till höghastighetståg underskattas
eventuellt av den använda prognosmodellen. Nyttan bedöms kunna uppgå
till ca 1,6 mdr kr.
Saknade effekter på den ekonomiska tillväxten bedöms högst kunna uppgå
till 3 mdr kr.
Den saknade nyttan av minskade förseningar bedöms överslagsmässigt
kunna uppgå till 2 mdr kr.
Om modellen kompletteras med resande till och från Danmark bedöms
nyttan av höghastighetståg öka med som högst 5 mdr kr.
Om hänsyn tas till saknade nyttor finns potential för att nyttan balanserar
investeringskostnaden för US2. Övriga scenarior förblir olönsamma.
Höjda biljettpriser minskar den totala nyttan av höghastighetståg. 25
procent högre taxor minskar nyttorna med i storleksordningen 10 procent.
Om operatörerna fritt får sätta biljettpriser blir de sannolikt mer än 25
procent högre än dagens taxor.
Högre körkostnader med bil och högre flygtaxor har marginellbetydelse för
nyttan av höghastighetståg.
Lägre hastighet i stambanealternativet minskar nyttorna med ca 15 procent.
Om hänsyn också tas till störningar under byggtid minskar nyttan av detta
alternativ ytterligare.
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