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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att beskriva effekter av beslutad banavgiftshöjning om totalt 
15,6 miljarder kronor under planperioden (2010–2021). Effekterna beskrivs för olika 
marknadssegment inom transportsystemet och på en aggregerad nivå för samhället 
som helhet. Behovet av kompletterande åtgärder på vägsidan diskuteras också. Likaså 
studeras även hur några viktigare branscher påverkas. 
 
De metoder som har använts är en tidigare utvecklad modell anpassad för 
effektbedömningar av banavgiftsförändringar samt nya Samgodsmodellen som är 
under utveckling. Kunskap och synpunkter kring banavgiftshöjningar och deras effekter 
har dessutom inhämtats från intressenter. Relevant expertis har uppdaterat och 
kvalitetssäkrat marginalkostnader och internaliseringsgrad på väg och järnväg. 
 
Marginalkostnaden för trafikens externa effekter är den påverkan på det övriga 
samhället som en brukare ger upphov till, men som inte utgör en kostnad för brukaren 
själv. Vanligtvis är marginalkostnader relaterade till infrastruktur, luftföroreningar, 
olyckor, buller och trängsel. Att avgiftsbelägga (internalisera) brukandet i nivå med 
dess externa kostnader (marginalkostnadsprissättning) över alla trafikslag resulterar i 
ett för samhället effektivt konsumtions- och produktionsmönster och ökar välfärden. 
Enligt nationalekonomisk teori påverkar inte näringslivets ökade transportkostnader 
Sveriges långsiktiga konkurrenskraft eftersom Sverige bland annat har en rörlig 
växelkurs. Tabell S1 visar att endast internaliseringsgraden på persontransporter på väg 
ligger på det för välfärden eftersträvansvärda värdet 1. Med banavgifter som ökar till 2 
miljarder år 2020 ökar internaliseringsgraden (exklusive buller och trängsel) för 
järnvägens persontrafik till 1,63 och för järnvägens godstrafik till 0,57. 
 
Tabell S1: Externa marginalkostnader (exklusive buller och trängsel), rörliga skatter och 
avgifter samt internaliseringsgrad (2009) 
 Person Gods 

Väg Järnväg Sjö Väg Järnväg Sjö 

(1) Externa kostnader, kr/fordons-km, 
tåg-km 0,42 5,52  3,46 21,89  

(2) Avgifter och skatter, kr/fordons-
km, tåg-km 0,42 3,21  1,78 4,02  

Internaliseringsgrad  (=2/1) 1,01 0,58 ca 0,5 0,51 0,18 ca 0,4 

 
Prissättning av transportinfrastruktur är ett viktigt styrmedel, både för total trafik- och 
transportvolym och för fördelning mellan trafikslagen och deras olika fordon samt 
fördelning i tid och rum. Den avgiftsstruktur som använts i analyserna möjliggör 
styrning mot ökad effektivitet, men de använda modellerna har endast kunnat fånga 
kostnads- och efterfrågeeffekter i ett kortsiktigt perspektiv. 
 
Trots att någon nytta i form av ökad effektivitet (längre tåg, ökad lastfaktor med mera) 
och trots att nyttan av minskad trängsel inte beräknats, är en försiktig tolkning av det 
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samhällsekonomiska resultatet att avgiftsökningen riskerar att minska den 
samhällsekonomiska välfärden. En viktig förklaring till detta har att göra med att de 
icke-internaliserade externa effekterna på väg som uppstår då godstransporter flyttar 
från järnväg är stora. Om beslutad banavgiftshöjning kompletteras med en höjning av 
avgifter på väg eller minskning av externa effekter på väg skulle det minska risken att 
negativt påverka samhällets välfärd. 
 
Banavgiftsuttag och förändrat transportarbete för person- och godstrafik framgår av 
tabell S2. Avgifternas andel av fordonskostnaderna ökar för godstrafiken från 5 procent 
2009 till i genomsnitt 14 procent 2020, där malmtågens andel förväntas bli 17 procent. 
För persontrafiken sker en ökning från 4 procent 2009 till i genomsnitt 11 procent 
2020. För pendeltågen förväntas avgifternas andel av fordonskostnaden bli 13 procent. 
 
Tabell S2: Banavgiftsuttag (mnkr) och förändrat transportarbete inom parentes 

 Utfall 2009 2015 2020 

Persontrafik 327 773   (-1,8 %) 1150   (-3,5 %) 

Godstrafik 182 525   (-2,2 %) 852   (-4,6 %) 

 
Till följd av det högre banavgiftsuttaget 2020 beräknas transportkostnaderna öka med 
mellan 0,16 procent (för högvärdiga produkter) och 0,83 procent (för papper och 
massa) om man ser till de totala transportkostnaderna från dörr till dörr. De största 
transportkostnadsökningarna efter papper och massa har stålprodukter med 0,71 
procent, järnmalm med 0,63 procent och livsmedel med 0,54 procent. De minsta 
transportkostnadsökningarna har, förutom högvärdiga produkter, kemikalier (0,21 
procent), oljeprodukter (0,22 procent), jordbruk (0,22 procent) och trävaror (0,23 
procent). Effekten av en kompenserande åtgärd på väg i kombination med höjda ban-
avgifter resulterar i ökade transportkostnader på mellan 0,7 procent (för råolja och kol) 
och 2,5 procent (för livsmedel). Den transportkostnadsökning som uppstår om endast 
kostnadsökningen på inrikes järnväg beaktas, hamnar mellan 7,1 och 9,5 procent per 
varugrupp. 
 
Varugrupperna stål, papper och massa och livsmedel påverkas på kort sikt mest av en 
banavgiftshöjning, samtidigt som de var för sig har knappt 10 procent av BNP, antal 
sysselsatta, import och export. Om man tittar på transportarbetet per varugrupp för 
inrikestransporter på järnväg, så är det också järnmalm som påverkas mest. Ökade 
transportkostnader kan innefatta strukturella förändringar i näringslivet. 
 
Intressenterna anger att höjda banavgifter måste återinvesteras i järnvägssystemet. 
Godstransportbranschen är positiv till differentierade avgifter, men anger att höjda 
banavgifter kommer att försämra svensk industris konkurrenskraft. En överflyttning av 
gods till främst vägtransporter är trolig. Från persontrafiksidan anges att en 
differentiering riskerar att drabba den kommersiella långväga persontrafiken. De anser 
också att det sammanlagda positiva resultatet för persontrafikoperatörerna riskerar att 
helt utraderas, vilket hävdas resultera i minskade investeringar i moderna fordon. Den 
kortväga persontrafiken påverkas dock av en högre procentuell ökning jämfört med 
den kommersiella långväga trafiken.  
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 
Att utöka den statliga planeringsramen med alternativa finansieringslösningar utgjorde 
en inte obetydlig del av arbetet med den nationella planen. En del i detta arbete var att 
föreslå höjningar av banavgifterna för att på så sätt skapa ekonomiskt utrymme, bland 
annat för en mer offensiv drift- och underhållsstrategi för järnvägen.  
 
Andra och betydligt viktigare argument för höjda banavgifter är att avgifterna ligger 
under skattade marginalkostnader, vilket medför effektivitetsförluster. På vilket sätt 
detta är ett bekymmer, beror delvis på prissättning och marginalkostnad på alternativa 
trafikslag. Marginalkostnaderna visar hur trafikförändringar påverkar emissioner, 
slitage med mera, och en god kunskap krävs för att framöver kunna föreslå och införa 
en ändamålsenlig banavgiftsstruktur med hänsyn till uppställda mål. EU:s regelverk för 
banavgifter är kopplat till marginalkostnaden. Kunskap om marginalkostnader behövs 
också för övriga trafikslag för att förstå effekterna för samhället av avgifts- och 
skatteförändringar inom transportsektorn. 
 
Sett i ett internationellt perspektiv är även de svenska banavgifterna låga. 
 
I trafikverkens förslag till ”Nationell plan för transportsystemet 2010–2021” 
beräknades banavgifterna öka från en nivå på cirka 600 miljoner kronor per år till i 
genomsnitt 1,3 miljarder kronor per år. Med en stegvis ökande takt kan nivån år 2021 
vara uppåt 2 miljarder kronor för att det totala uttaget under planperioden ska uppgå 
till regeringens fastlagda belopp på 15,6 miljarder kronor (prisnivå 2009). 
 
Någon analys av effekterna av banavgiftshöjningen gjordes inte i arbetet med den 
nationella planen. Då ansågs också bra metoder saknas för att analysera effekter i 
transportsystemet orsakade av banavgiftsförändringar. De planerade 
banavgiftshöjningar kan medföra en risk för stora omflyttningar av transporter från 
järnväg till väg. Trafikverket har initierat denna studie för att analysera hur stora 
omflyttningarna blir och vilka effekter de får. 
 

1.2  Syfte 
Rapporten innehåller en analys av effekterna i transportsystemet och för samhället 
som helhet av beslutad höjning av banavgifterna till i genomsnitt 1,3 miljarder kronor 
per år under åren 2010–2021. Analysen är trafikslagsövergripande, framför allt när det 
gäller väg och järnväg. 
 
Syftet med rapporten är närmare bestämt beskriva effekterna av beslutad 
banavgiftshöjning om totalt 15,6 miljarder kronor under planperioden. Effekterna 
beskrivs för olika marknadssegment inom transportsystemet och på en aggregerad nivå 
för samhället som helhet. Behovet av kompletterande åtgärder på vägsidan diskuteras 
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också. Likaså studeras även hur några viktigare branscher påverkas av höjda 
banavgifter (och eventuella åtgärder på vägsidan).  
 
Rapporten syftar inte till att påvisa effekter av övriga omvärldsförändringar, vilka så 
långt det är möjligt hanteras både i utredningsalternativ och i jämförelsealternativ.  
 
Det huvudsakliga värdet ligger i att skapa en förståelse för om utredningsalternativets 
aviserade banavgiftshöjningar (ensamt eller i en kombination med kompletterande 
åtgärd) ligger i linje med de transportpolitiska målen och regeringens intention. 
Dessutom vill Trafikverket förstå hur samhällets välfärd och olika intressenter påverkas 
inför en fortsatt höjning av beslutade banavgiftsintäkter under planperioden.  
 
Utgångspunkten är, i linje med regeringens intention, att påbörja en inriktning för att 
på sikt åstadkomma en effektiv användning av den infrastruktur som beskrivs i 
regeringens och länens planer för 2010–2021, genom att i större utsträckning 
internalisera de för användarna externa effekter som uppstår av trafiken i brukarnas 
beslut inför val av transport, färdmedel och färdväg. 
 

1.3  Metod 
Tre metoder och visst expertstöd har använts för att uppnå syftet och för att så långt 
möjligt kvalitetssäkra och förankra resultatet gentemot både intressenter och aktuell 
vetenskap.  
 
Metod 1 är en tidigare utvecklad modell (avancerad Excelmodell från före detta 
Banverket) som har använts under föregående års effektbedömningar av 
banavgiftsförändringar.  Metod 2 är den nya Samgodsmodellen som är under 
utveckling. Dessutom har kunskap och synpunkter kring banavgiftshöjningar och deras 
effekter inhämtats genom metod 3, som är  en intressentpanel (operatörer, näringslivs- 
och resenärsintressenter). Metoderna beskrivs kortfattat i 1.3.1, 1.3.2 och 1.3.3 nedan. 
 
Så långt det är möjligt i dagsläget har också relevant expertis uppdaterat och 
kvalitetssäkrat marginalkostnader och internaliseringsgrad på väg och järnväg. 
 
Metoderna 1 och 2 har synkroniserats kontinuerligt, bland annat kring järnvägsnät, 
kostnader, avgiftsscenarier, viktiga parametrar och andra relevanta indata inför 
användande. Metodernas resultat och analyser har sammantaget mynnat ut i en 
bredare trafikslagsövergripande analys. 
 
För att begränsa antalet analyser har två nivåer på banavgiftsintäkter analyserats: dels 
1,3 miljarder kronor för år 2015, dels 2 miljarder kronor för år 2020. Den lägre nivån 
utgör genomsnittlig intäkt över åren och den högre nivån utgör en maximal slutgiltig 
intäkt under planperioden, då banavgifterna i verkligheten kommer att öka successivt.  
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1.3.1 Avancerad Excelmodell 
Excelmodellen för effektberäkningar av banavgifter utvecklades under 2009 av WSP 
Analys & Strategi, på uppdrag av dåvarande Banverket. Det huvudsakliga syftet med 
modellen är att, givet en viss trafikstruktur samt resande- och godsvolymer, beskriva 
ekonomiska konsekvenser av olika nivåer och principer för uttag av banavgifter. De 
ekonomiska konsekvenserna beskrivs i första hand med avseende på järnvägstrafikens 
marknadssegment, med en relativt detaljerad geografisk fördelning. I modellen kan 
även volymförändringar beräknas.  
 
Den trafikstruktur och de  resande- och godsvolymer som används i modellen består av 
Trafikverkets prognoser för persontrafik (Samkalk linjetabell) och godstrafik (Bangods). 
Dessa prognoser avser i denna analys år 2020 och år 20151

 
.  

Volymförändringar beräknas i modellen med hjälp av pris- och transportkostnads-
elasticiteter enligt samma metod som Trafikverket använder för samhällsekonomiska 
kalkyler av mindre infrastrukturinvesteringar. De priselasticiteter som används är 
linjespecifika och beror av medelreslängden på respektive linje. Transportkostnads- 
elasticiteterna för godstrafiken är hämtade från Samgods och är olika beroende på 
tågtyp.  
 
De indata som behövs för att kunna beräkna samhällsekonomiska effekter av de 
volymförändringar som de analyserade avgifterna innebär, är i stort sett hämtade från 
BVH 706 (Banverket 2009) med några undantag. De marginalkostnader som används 
finns beskrivna i kapitel 2.3 nedan. 
 
Modellen beskriver kostnads- och efterfrågeeffekter i ett statiskt perspektiv. Syftet 
med vissa avgifter är dock att styra trafiken tidsmässigt över dygnet och att stimulera 
till viss geografisk omfördelning. För att kunna beräkna sådana effekter krävs 
information om hur utbudet påverkas av banavgifter (utbudselasticiteter) samt att nya 
indata om trafikstruktur, resande- och godsvolymer tas fram baserat på det nya 
utbudet. Det saknas för närvarande kunskap om hur utbudet förändras vid olika typer 
av banavgifter. Det har heller inte varit möjligt att inom ramen för detta projekt skapa 
nya trafik- och volymindata som beaktar sådana utbudsförändringar.  Sammantaget 
innebär det att de effekter som beskrivs med hjälp av modellen utgör en 
”ögonblicksbild” av ekonomiska konsekvenser av förändrade banavgifter. 
 

1.3.2 Nya Samgodsmodellen 
Den nya versionen av Samgodsmodellen är en trafikslagsövergripande analysmodell 
som har tagits fram av före detta SIKA, Banverket, Vägverket, Luftfartsstyrelsen, 
Sjöfartsverket och Vinnova2

                                                           
1 Prognosen för år 2020 bygger på omvärldsförutsättningar samt trafikförutsättningar för detta 
år, medan prognosen för år 2015 bygger på trafikförutsättningar för 2015 men på 
omvärldsförutsättningar för 2020.  

. Modellen finns i en preliminär version, och en testningsfas 
pågår för närvarande. Användningen i detta uppdrag ger en möjlighet att testa 

2 Den 1 april 2010, då SIKA, Banverket och Vägverket lades ned, överfördes huvudansvaret för 
Samgodsmodellen till det nya Trafikverket. 
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modellen i skarpt läge. Det ger också underlag för att bedöma behovet av framtida 
utvecklingsinsatser. 
 
I modellen ges möjlighet att simulera de logistiska val som görs på företagsnivå på 
godstransportmarknaden. Varugruppsindelningen är mer detaljerad än i tidigare 
använd modell och omfattar 35 varugrupper. Modellen hanterar val av lastfaktorer, 
sändningsstorlekar och lastbärare. Terminaler modelleras på ett avancerat sätt, 
exempelvis är samlastning av godsvolymer ett potentiellt alternativ till 
direkttransporter. Ett användargränssnitt har tagits fram i syfte att öka systemets 
användbarhet, transparens och användarsäkerhet. 
 
I korthet kan modellen beskrivas som att den för en given efterfrågan, uttryckt i ton per 
varugrupp mellan avsändare och mottagare, genererar samtliga potentiella 
transportkedjor i en relation utifrån ett fördefinierat set av typkedjor. Den beräknar 
sändningsstorlekar och väljer den kostnadseffektivaste transportkedjan bland dem som 
genererats. 
 
I modellen ingår för närvarande 8 olika tågtyper, 21 fartygstyper (färjor inräknade) och 
5 lastbilstyper. Infrastrukturen avbildas genom ett järnvägsnät, ett vägnät och ett 
fartygsnät, som förbinder de 290 svenska kommunerna sinsemellan och med 174 
utrikeszoner. 
 
För mer information om den nya Samgodsmodellen, se ”Representation of the Swedish 
transport and logistics system” (Vierth, Lord, McDaniel, 2009), ”Swedish base matrices 
report” (Edwards, Bates, Swahn, 2008), ”Method report” (de Jong, Ben-Akiva, Baak, 
2008) samt ”Program documentation for the logistics model for Sweden” (de Bok, 
Baak, de Jong, 2007). 
 

1.3.3 Intressentpanel 
Ett inledande möte med operatörer, branschföreningar och övriga intressenter hölls 
för att informera om och ta emot synpunkter på projektets uppläggning och några 
preliminära resultat. En skriftlig förfrågan, inklusive några konkreta frågor (se bilaga 1), 
med önskemål om skriftligt svar sändes ut till branschföreningen Tågoperatörerna, 
Näringslivets transportråd, Transportindustriförbundet, Sveriges hamnar och 
Skogsindustrierna. Projektet och vissa resultat presenterades och diskuterades också 
med Trafikverkets näringslivsråd under mars. 
 

1.4 Disposition av rapporten 
I nästa kapitel (2) och i kapitel 3 sätts banavgiftsfrågan bland annat in i ett teoretiskt 
relevant sammanhang, och en enkel jämförelse med europeiska banavgifter görs. 
Kapitel 4 visar hur banavgifterna kan se ut framöver och hur den avgiftsstruktur som 
analyseras är utformad. Kapitel 5 redogör för effekter och konsekvenser av höjda 
banavgifter och eventuellt behov av kompletterande åtgärd på vägsidan. Kapitel 6 
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diskuterar de effekter intressenterna förväntar sig, och i kapitel 7 sammanfattas de 
viktigaste slutsatserna. 
 
 
 

2. Varför banavgifter och hur höga? 
Prissättning av järnvägens transportinfrastruktur benämns banavgifter och regleras i 
järnvägslagen (2004:519). Huvudprincipen för uttag av banavgifter är 
marginalkostnadsprissättning, det vill säga avgifter som motsvarar trafikens 
samhällsekonomiska externa marginalkostnader. De marginalkostnadsbaserade 
avgifterna bör dock relateras till motsvarande avgifter och marginalkostnader på 
konkurrerande trafikslag. Utöver de marginalkostnadsbaserade avgifterna får särskilda 
avgifter tas ut, under förutsättning att de är förenliga med ett samhällsekonomiskt 
effektivt utnyttjande av infrastrukturen och att trafik inte ”slås ut” på grund av de 
särskilda avgifterna. Dessutom är extra avgifter för trängsel, bokningsavgifter och 
rabatter tillåtna. För prissättning av andra tjänster gäller normalt marknadspris om en 
fungerande marknad finns; i annat fall gäller självkostnadspris. 
 
Någon motsvarighet i form av lagstiftning finns inte för prissättning av övrig 
transportinfrastruktur, mer än som en allmän transportpolitisk princip. Principen att 
transporter ska prissättas enligt sina samhällsekonomiska kostnader är fastlagd i svensk 
transportpolitik (prop. 2005/06:160) och gäller för hela transportsektorn. Prissättning 
av vägtrafiken sker i huvudsak via bränslebeskattningen, som består av energiskatt och 
koldioxidskatt3

 

. En koldioxiddifferentierad fordonsskatt tas också ut för påställda 
fordon, oavsett körsträcka. Trängselskatt behövs endast i mycket stora städer. 

2.1 Samhällets kostnad för väg och järnväg 
En viktig del av samhällets kostnad för trafik på väg och järnväg utgörs av trafikens 
negativa externa effekter. Huvudprincipen för uttag av banavgifter, det vill säga 
marginalkostnadsprissättning, innebär att avgifterna ska motsvara trafikens 
samhällsekonomiska externa marginalkostnader. 
 
Marginalkostnaden för trafikens externa effekter är den påverkan på det övriga 
samhället som en brukare ger upphov till, men som inte utgör en kostnad för brukaren 
själv.4

• infrastrukturrelaterade
 Vanligtvis delas marginalkostnaderna in i följande grupper: 

5

• luftföroreningar och koldioxid 

 marginalkostnader; drift, underhåll och 
reinvesteringar 

• olyckor 
• buller 

                                                           
3 Samt moms. 
4 I trafiksammanhang är de externa effekterna oftast negativa, det vill säga är att betrakta som kostnader för samhället. 
Även positiva externa effekter kan förekomma, den följande texten fokuserar dock på de negativa effekterna eftersom 
dessa är de mest relevanta i trafiksammanhang 
5 Benämns ibland slitage- och deformationskostnader. 
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• trängsel. 
Samtliga marginalkostnader med undantag för koldioxid är i hög utsträckning plats- och 
situationsspecifika. Dessutom är många av marginalkostnaderna beroende av 
fordonsegenskaper. Trots detta finns i samband med mer generella, övergripande 
analyser ett behov av att använda genomsnittliga beräkningar av externa 
marginalkostnader. För att presentera marginalkostnader, som i verkligheten är kraftigt 
differentierade, i form av genomsnittliga värden per trafikslag, krävs att underlaget för 
de genomsnittliga beräkningarna är representativt och att de genomsnittliga siffrorna 
tolkas med en viss försiktighet. För att prissättningen ska fungera som ett effektivt 
styrmedel, och inte enbart som ett finansieringsinstrument, krävs att uttaget av skatter 
eller avgifter så långt det är möjligt differentieras och anpassas till den aktuella trafik- 
och störningssituationen. Detta diskuteras mer i avsnitt 2.2 nedan.  
 
En genomgång av forskning på området visar att de skattade monetära värderingarna 
varierar ganska mycket mellan olika studier, se avsnitt 2.3. I vissa fall är det till och med 
så att det inte finns någon monetär värdering av samhällsekonomiska externa 
marginalkostnader. För järnväg saknas i detta sammanhang skattningar av 
genomsnittlig marginalkostnad för buller och trängsel (trängsel på spåret, trängsel på 
tågen och ”trängsel” vid tilldelning av tåglägen).6

 

 Med tanke på den kapacitetsbrist 
som finns i järnvägssystemet på vissa stråk under vissa tider, är avsaknaden av skattad 
marginalkostnad för den sistnämnda trängselkomponenten ett problem. För vägtrafik 
saknas beräkningar av marginalkostnaden för trängsel i trafiken. Det är alltså 
ofrånkomligt att den sifferbaserade analysen i denna rapport måste göras under viss 
osäkerhet. 

Eftersom de negativa externa effekterna inte utgör en kostnad för brukaren tar denne 
inte hänsyn till dem vid privat- eller företagsekonomiska kostnadskalkyler. 
Trafikarbetet kan därför, ur samhällets synvinkel, vara för omfattande och/eller ha en 
felaktig sammansättning. 
 
De för välfärden ineffektiva produktions- och konsumtionsmönster som följer av 
förekomsten av externa effekter kan alltså korrigeras genom att brukandet som 
orsakar negativa externa effekter avgiftsbeläggs eller beskattas i samma utsträckning 
som det ger upphov till marginella externa effekter. Om den externa kostnaden 
prissätts med hjälp av avgifter och skatter kommer brukaren att internalisera 
kostnaden i sin privat- eller företagsekonomiska kalkyl. 
 
Ett mått som ofta används när internalisering av externa effekter diskuteras är den så 
kallande internaliseringsgraden. Denna beräknas genom att man ställer de 
korrigerande skatterna eller avgifterna i relation till kostnaden för den externa effekten 
(kvoten mellan skatter eller avgifter och marginalkostnader beräknas). I 
internaliseringsgraden ska enbart de externa effekter som varierar med produktions- 
eller konsumtionsvolym ingå. På motsvarande sätt inkluderas endast de skatter eller 
avgifter som varierar med produktions- eller konsumtionsvolym. 
 

                                                           
6 Eventuella positiva systemeffekter av ökat trafikarbete med kollektivtrafik (tåg och buss) i form av tätare turer och 
bättre service i övrigt (den s.k. Mohring-effekten) är heller inte värderad. 
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För att uppnå ett effektivt användande av infrastrukturen ska internaliseringsgraden 
vara lika med 1. Priset, det vill säga skatterna eller avgifterna, ska alltså sättas lika med 
marginalkostnaden. Ett pris över marginalkostnaden kan innebära en 
samhällsekonomisk förlust till följd av för lågt utnyttjande. Ett pris under 
marginalkostnaden leder till att trafikvolymen blir större än den samhällsekonomiskt 
effektiva, vilket resulterar i att välfärden minskar och resurser felallokeras. 
Underprissättning leder till högre kostnader i form av externaliteter (luftföroreningar, 
koldioxidutsläpp, olyckor, buller, infrastrukturslitage, trängsel etc.). En för stor 
trafikvolym leder också till ett överdrivet stort behov av investeringar, drift och 
underhåll till följd av de problem som de stora trafikvolymerna medför. Dessa problem 
kan åtgärdas med korrekt prissättning, vilket normalt sett är en effektiv lösning. 
 

2.2 Banavgifter som styrmedel 
Prissättning av transportinfrastruktur är ett viktigt styrmedel, för både total trafik- och 
transportvolym och fördelning mellan trafikslagen och deras olika fordon samt 
fördelning i tid och rum. Syftet är att använda existerande infrastrukturkapacitet så bra 
som möjligt och att totalt sett öka välfärden i samhället. För att detta ska uppnås måste 
prissättningen över trafikslagen harmoniseras och trafikslagens prissättning måste 
differentieras så långt det är möjligt vad gäller plats, situation och fordonsegenskaper. 
Nedanstående exempel är hämtade från ”Trafikens externa marginalkostnader, väg 
och järnväg” (VTI, 2011). 
 
Behovet av komplicerad differentiering gäller bland annat buller från tågfordon, där 
störningskostnaden beror på hur många individer som utsätts för bullret, tågens 
hastighet, tågens längd, fordonstyp och typ av bromsar. Kostnaden för vägtrafikens 
bullerstörningar beror på bland annat fordons- och däcksegenskaper, vägytans 
standard och, framför allt, på antalet störda individer. En lämplig (men 
svåradministrerad) differentiering för buller kan därmed styra mot bättre fordon och 
ökad välfärd. 
 
Även differentierade spåravgifter kan vara ett effektivt medel för att styra 
järnvägstrafiken mot en användning av fordon som innebär mindre slitage på spåren 
och därmed lägre kostnader för underhåll och reinvesteringar. Det finns underlag för 
hur mycket olika typer av järnvägsfordon bidrar till slitaget av järnvägens infrastruktur. 
De är beräknade som en andel för varje fordonstyp i förhållande till ett genomsnitt för 
alla tåg. Underlagen visar på en stor spridning.  
 
När det gäller olyckor har banor med hög standard för hastighet och spårkapacitet i 
allmänhet få plankorsningar och hög säkerhet vid de korsningar som finns. Banorna har 
därmed en låg marginalkostnad, medan det omvända gäller banor med låg standard. 
Olycksavgiften bör därför differentieras geografiskt.  
 
Trängsel är både på väg och järnväg till sin natur mycket plats- och tidsspecifik och 
varken plats- eller tidsspecifika marginalkostnader finns beräknade. När det gäller 
järnvägstrafik, som är detaljreglerad med hjälp av tidtabeller, förekommer trängsel i 
första hand i samband med ansökningar om tåglägen.  Om det saknas effektiva 



9 
 

metoder och verktyg för fördelning av den tillgängliga kapaciteten, kan dock trängsel 
uppstå även på järnvägsnätet, med långa tidtabellstider och stor störningskänslighet 
som följd. För både väg och järnväg är det väsentligt att på något sätt “reglera” 
trafikvolymen i tid och rum, antingen med priser eller med andra typer av styrmedel, så 
att den aktuella kapacitetssituationen beaktas av godstransportören eller trafikanten.  
 
Även om skattade marginalkostnader kring trängsel saknas, finns stor kunskap om vilka 
tåglägen som är eftertraktade och var trängseln på spåret är som störst. I ”Situationen i 
det svenska järnvägsnätet” (Trafikverket, 2011), framgår att trängseln är särskilt stor 
kring storstäderna och längs de större stråken, vilket visas i bild 1. Denna kunskap bör i 
större utsträckning användas i framtida utformande av en styrande avgiftsstruktur för 
ett effektivare användande av kapacitet, tillsammans med skattade marginalkostnader 
som bland annat styr mot bättre fordon. Exempel på kapacitetsstyrning med 
tågkilometerbaserad tåglägesavgift framgår i Nelldal & Wajsman (2009). Den 
förstudien visar effekter av en differentiering dels i tid (låg- respektive högtrafik), dels i 
rum (beroende på bansträcka). 
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Bild 2.1: Kapacitetsbegränsningar i det svenska järnvägsnätet 2010 

 

2.3  Rekommenderade marginalkostnader och 
internaliseringsgrader 

Inom ramen för den analys som avrapporteras här, har VTI fått i uppdrag att 
sammanställa skattningar av trafikens marginalkostnader och rekommendera vilka som 
ska användas, se VTI (2011) för mer detaljer. I tabellerna 2.1–2.6 redovisas de 
marginalkostnader som VTI rekommenderar och de internaliseringsgrader som följer 
av dessa rekommendationer.  
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ASEK (Arbetsgruppen för SamhällsEkonomiska Kalkyl- och analysmetoder inom 
transportområdet) gav i sin senaste rapport (ASEK 4, SIKA 2009) rekommendationer 
kring marginalkostnader för trafikens externa effekter. Vanligtvis brukar Trafikverket 
följa dessa rekommendationer när samhällsekonomiska analyser genomförs, men 
eftersom de senaste rekommendationerna är något åldrade och nya skattningar 
existerar kan det finnas motiv för att avvika från dem i denna rapport. För närvarande 
pågår också ett arbete med att uppdatera ASEK-värderingarna. Detta arbete beräknas 
vara avslutat i december 2011. I de fall VTI:s rekommendationer tydligt avviker från 
dem som ges i ASEK 4, eller när det finns andra särskilda skäl, görs en känslighetsanalys 
för att belysa om avvikelserna har stor betydelse för det fortsatta analysarbetet.  

 

2.3.1  Rekommenderade marginalkostnader, vägtrafik 
I tabell 2.1 redovisas de marginalkostnader för vägtrafik som VTI rekommenderar.   
 

Tabell 2.1: Rekommenderade marginalkostnader (kr/fordons-km), vägtrafik 
Kostnadskomponent Prisnivå Personbil Lastbil 

Totalt Bensin Diesel E85 CNG Utan 
släp 

Med 
släp 

Infrastruktur 2009 - - - - - 0,54 1,28 

Olyckor 2009 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,43 0,43 

Emissioner till luft 2009 0,23 0,25 0,22 0,13 0,08 1,06 1,75 

Buller  - - - - - - - 

Trängsel  - - - - - - - 

Totalt kr/fordons-km 2009 0,42 0,45 0,41 0,32 0,27 2,03 3,46 

 
VTI trycker på behovet av uppdaterade skattningar av de infrastrukturrelaterade 
marginalkostnaderna. Rekommendationen från VTI är att marginalkostnaderna för 
vägtrafik så länge bör bygga på Haraldsson (2007). Denna innebär en högre nivå än vad 
som rekommenderas i ASEK 4.  

 
VTI förordar att de gällande ASEK-rekommendationerna används för 
marginalkostnadsvärderingar av olyckor på vägsidan.  
 
Marginalkostnader för utsläpp till luft bestäms av emissionsfaktorer, vanligen uttryckta 
som gram per fordonskilometer, och värderingen av de olika utsläppskomponenterna 
(antal kr per kg koldioxid, kväveoxid och så vidare). VTI rekommenderar att gällande 
ASEK-värderingar används för samtliga utsläppskomponenter med undantag för 
koldioxid. För denna komponent rekommenderar VTI att 1 kr/kg används i stället för 
1,50 kr/kg, som är den aktuella ASEK-värderingen.  Baserat på emissionsfaktorer från 
Vägverket (2007) har VTI sedan beräknat de marginalkostnader för luftföroreningar 
och koldioxid från vägtrafik som redovisas i tabell 2.1 ovan. 
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VTI rekommenderar att buller lämnas utanför marginalkostnadsanalysen. På vägsidan 
har detta främst att göra med att underlaget, som ASEK-rekommendationen bygger på, 
bedöms vara väl gammalt. Att färdiganalyserade marginalkostnader för buller saknas 
för järnvägstrafik är en annan anledning att utelämna denna komponent på vägsidan. 
Ett sätt att få jämförbarhet mellan väg och järnväg kan vara att inkludera samma 
komponenter för de båda trafikslagen. 
 
Förutom i Stockholm finns inga skattningar av marginalkostnaden för trängsel 
tillgängliga, och VTI rekommenderar att denna komponent lämnas utanför den 
sifferbaserade analysen.  

 

2.3.2 Rekommenderade marginalkostnader, järnvägstrafik 
I tabell 2.2 redovisas de marginalkostnader för järnvägstrafik som VTI rekommenderar. 

 
Tabell 2.2: Rekommenderade marginalkostnader, järnvägstrafik 
Kostnad Komponent Enhet, 

kr per 
Prisnivå Persontåg Godståg 

Infrastruktur Drift tkm 2009 0,49 0,49 

Underhåll btk 2009 0,0088 0,0088 

Reinvesteringar btk 2009 0,0090 0,0090 

Olyckor  tkm 2009 1,00 1,00 

Emissioner till 
luft 

Dieseldrivna lok liter 2009 6,85 6,85 

Dieseldrivna motorvagnar liter 2009 6,42 6,42 

Varav koldioxid liter 2009 2,54 2,54 

Buller    - - 

Trängsel    - - 

Totalt kr/tåg-km   2009 5,52 21,89 

 
De senaste åren har satsningar gjorts för att förbättra kunskapen om infrastruktur-
relaterade marginalkostnader av tågtrafikens användning av spåren. VTI 
rekommenderar att de senaste av dessa skattningar ska användas. Dessa skattningar är 
högre än rekommendationerna i ASEK 4. 
 
VTI:s uppfattning är att en tydligt styrande effekt av olycksavgifterna kräver en 
geografisk differentiering. När en genomsnittlig värdering ska användas förordar VTI att 
olyckskostnaden sätts till 1 krona per fordonskilometer. Detta är något högre än 
gällande ASEK-rekommendation. 
 
För järnvägstrafiken beräknas marginalkostnader för utsläpp till luft av luftföroreningar 
och koldioxid för den dieseldrivna tågtrafiken. VTI rekommenderar att den eldrivna 
tågtrafiken inte ska belastas med kostnader för utsläpp av koldioxid för elproduktion, 
eftersom dessa utsläpp hanteras inom energisektorn som ingår i systemet med handel 
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av utsläppsrätter. De marginalkostnader som redovisas i tabellen ovan bygger på en 
koldioxidvärdering på 1 kr/kg, alltså en något lägre värdering än vad som 
rekommenderas i ASEK4. 
 
VTI rekommenderar att buller lämnas utanför marginalkostnadsanalysen, eftersom de 
enda rigorösa skattningarna inte är färdiganalyserade än. I känslighetsanalysen i avsnitt 
2.3.4 har vissa beräkningar ändå gjorts kring bullerkomponenten för att en uppfattning 
kring betydelsen av utelämnandet ska kunna fås. 
 
Inga skattningar av marginalkostnaden för trängsel finns tillgängliga, och VTI 
rekommenderar att denna komponent lämnas utanför analysen. 
 

2.3.3 Internaliseringsgrader 
I tabell 2.3 redovisas internaliseringsgrader för vägtrafik baserade på VTI:s 
rekommenderade marginalkostnader. Internaliseringsgraderna avser år 2009. Detta 
innebär att marginalkostnaderna är uttryckta i 2009 års prisnivå och att skatter och 
avgifter är de som gällde samma år. 

 
Tabell 2.3: Internaliseringsgrader (exklusive buller och trängsel), vägtrafik (2009) 
 Personbil Lastbil 

Totalt Bensin Diesel E85 CNG Utan släp Med släp 

Externa marginalkostnader, 
kr/fordons-km 0,42 0,45 0,41 0,32 0,27 2,03 3,46 

Skatt, kr/fordons-km 0,42 0,48 0,29 - 0,10 1,01 1,78 

Internaliseringsgrad 1,01 1,07 0,70 0,00 0,39 0,50 0,51 

 
Enligt VTI:s beräkningar var internaliseringsgraden nära 1 för personbil och kring 0,5 för 
lastbil 2009. Man bör i sammanhanget komma ihåg att marginalkostnader för buller 
och trängsel inte ingår, och internaliseringsgraderna är därför överdrivna.  
 
I tabell 2.4 redovisas internaliseringsgrader för järnvägstrafik baserade på VTI:s 
rekommenderade marginalkostnader. Även här avses förhållandena år 2009. 

 
Tabell 2.4: Internaliseringsgrader (exklusive buller och trängsel), järnvägstrafik (2009) 
 Persontåg Godståg 

Totalt El Diesel Totalt El Diesel 

Externa kostnader, kr/tåg-km 5,52 5,50 5,84 21,89 20,26 41,87 

Banavgifter, kr/tåg-km 3,21 3,30 1,88 4,02 4,35 4,83 

Internaliseringsgrad 0,58 0,60 0,32 0,18 0,21 0,11 
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Enligt VTI:s beräkningar är internaliseringsgraden knappt 0,6 för persontåg och knappt 
0,2 för godståg med 2009 års skatter/avgifter. Även på järnvägssidan bör man komma 
ihåg att avsaknaden av marginalkostnader för buller och trängsel innebär att 
internaliseringsgraderna är överdrivna. Med tanke på järnvägens kapacitetsproblem är 
trängselkomponenten inte obetydlig. 
 
En jämförelse av internaliseringsgraderna mellan väg och järnväg visar att 
internaliseringsgraden är ungefär dubbelt så hög för persontrafik på vägsidan, medan 
internaliseringsgraden är knappt tre gånger så hög för godstrafik på vägsidan. Inom 
trafikslagen ligger internaliseringsgraden ungefär dubbelt så högt för persontrafik som 
för godstrafik.  
 
I tabellerna 2.5 och 2.6 visas förenklade beräkningar av internaliseringsgrader för 2012. 
Förenklingen består i att trafikarbete, drivmedelsförbrukning och emissionsfaktorer 
och andra effektsamband antas vara oförändrade jämfört med 2009. Vidare bygger 
beräkningarna på förenklingen att de externa kostnaderna inte är prisnivåjusterade. 
Syftet med de förenklade beräkningarna är alltså att visa hur beslutade skatte- och 
avgiftsförändringar till 2012 påverkar graden av internalisering, givet att övriga 
förutsättningar är oförändrade. 

 
Tabell 2.5: Internaliseringsgrader, vägtrafik (2012) 
 Personbil Lastbil 

Totalt Bensin Diesel E85 CNG Utan släp Med släp 

Externa marginalkostnader, 
kr/fordons-km 0,42 0,45 0,41 0,32 0,27 2,03 3,46 

Skatt, kr/fordons-km 0,43 0,49 0,31 - 0,12 1,07 1,88 

Internaliseringsgrad 1,01 1,07 0,75 0,00 0,47 0,53 0,54 

 

Tabell 2.6: Internaliseringsgrader, järnvägstrafik (2012) 
 Persontåg Godståg 

Totalt El Diesel Totalt El Diesel 

Externa kostnader, kr/tåg-km 5,52 5,50 5,84 21,89 20,26 41,87 

Banavgifter, kr/tåg-km 5,02 5,19 2,63 5,72 5,56 7,67 

Internaliseringsgrad 0,91 0,94 0,45 0,26 0,27 0,18 

 
De höjningar av tågtrafikens banavgifter som är beslutade till 2012 medför att 
internaliseringsgraderna blir mer lika för persontrafiken på väg och järnväg. 
Fortfarande gäller att internaliseringsgraden för godstrafiken totalt sett är låg i 
jämförelse med persontrafiken, och att godstågstrafikens internalisering är väsentligt 
lägre än för de tunga lastbilarna. 
 
Marginalkostnader och internaliseringsgrad för sjöfarten framgår av SIKA 2010. Där 
framgår att internaliseringsgraden för godstrafik är drygt 0,4 och för persontrafik drygt 
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0,5. Även dessa behöver uppdateras, framför allt för att skapa god jämförbarhet mellan 
trafikslagen för de för Sverige så viktiga godstransporterna. 
 

2.3.4 Känslighetsanalys, avsteg från VTI:s rekommendationer 
 Det är inte självklart vilka marginalkostnadsskattningar som ska användas i analysen, 
och inte heller helt självklart vilka komponenter som ska ingå. I detta avsnitt visas att 
de högre internaliseringsgraderna för vägtrafik (jämfört med järnvägstrafik) och 
persontrafik (jämfört med godstrafik) i huvudsak verkar kvarstå även om andra rimliga 
marginalkostnader används i analysen. 

 
På uppmaning från Trafikverket har VTI studerat hur känsliga internaliseringsgraderna 
är för valet av marginalkostnader. I tabellerna 2.7 och 2.8 nedan redovisas några av de 
känslighetsanalyser som genomförts. Båda tabellerna avser 2009. 

 
Tabell 2.7: Känslighetsanalys internaliseringsgrad, vägtrafik (2009) 
Beräkning Personbil Lastbil utan släp Lastbil med släp 

VTI (2011) 1,01 0,50 0,51 

Alternativ beräkning      

1 Koldioxid (1,50) 0,82 0,44 0,44 0,45 0,45 

2 Koldioxid (3,50) 0,48 0,29 0,29 0,27 0,27 

3 Buller gods 1,00 0,45 0,45 0,45 0,39 

4 Infrastruktur 0,96 0,65 0,62 0,76 0,69 

5 Infrastruktur 0,96 0,65 0,62 0,76 0,69 

6 Olyckor 1,00 0,50 0,50 0,51 0,51 

7  ASEK 4 alla  0,75 0,49 0,48 0,53 0,43 

   
Tabell 2.8: Känslighetsanalys internaliseringsgrad, järnvägstrafik (2009) 
Beräkning Persontåg Godståg 

Alla El Diesel Alla El Diesel 

VTI (2011) 0,58 0,60 0,32 0,18 0,21 0,12 

Alternativ beräkning       

1 Koldioxid (1,50) 0,58 0,60 0,29 0,18 0,21 0,10 

2 Koldioxid (3,50) 0,56 0,60 0,21 0,17 0,21 0,07 

3 Buller gods 0,58 0,60 0,32 0,16 0,19 0,11 

4 Infrastruktur 0,84 0,88 0,35 0,31 0,39 0,14 

5 Infrastruktur 1,17 1,27 0,38 0,52 0,73 0,16 

6 Olyckor 0,61 0,63 0,34 0,19 0,22 0,12 

7  ASEK 4 alla  0,89 0,95 0,33 0,31 0,39 0,12 
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Första raden med siffror i tabellerna visar internaliseringsgraderna som bygger på VTI:s 
rekommendationer. På raderna därefter redovisas följande alternativa beräkningar. 

 
1. Värdering av koldioxid: 1,50 kr/kg enligt ASEK4. 
2. Värdering av koldioxid: 3,50 kr/kg, vilket utgjorde värde i känslighetsanalys 

inom ramen för åtgärdsplaneringen 2010-2021. 
3. Marginalkostnad buller lastbil enligt ASEK 4. Marginalkostnad godståg enligt 

förenklad bearbetning av ny bullerskattning för järnvägstrafik, för mer detaljer 
se VTI (2011b).  

4. Alla infrastrukturkostnader enligt ASEK 4. För vägtrafik ingår drift och 
underhåll; för järnvägstrafik ingår drift, underhåll och reinvesteringar. 

5. Som 3 men exklusive reinvesteringar för järnvägstrafik. 
6. Olycksvärdering enligt ASEK 4. 
7. Samtliga ASEK-värderingar oavsett jämförbarhet. Innebär inkluderande av 

marginalkostnader för vägtrafikens buller respektive reinvesteringar för 
järnvägstrafiken. 

 
Notera att internaliseringsgraderna för lastbil anges som intervall. Detta har att göra 
med att vissa av de inkluderade marginalkostnadskomponenterna är viktberoende.  
Eftersom lastbil med släp brukar ses som det relevanta substitutet till gods på järnväg 
fokuseras här på den typen av godstrafik på väg. 
 
Samtliga beräkning visar fortfarande att internaliseringsgraden är högre i persontrafik 
än i godstrafik. De alternativa marginalkostnaderna påverkar inte heller jämförelsen 
mellan godstrafik på väg (lastbil med släp) och godstrafik järnväg i något större 
utsträckning. Mest avviker de alternativa beräkningarna av internaliseringsgraden vid 
jämförelser mellan persontrafik på väg och järnväg. Det är de alternativa 
beräkningarna 5 och 7 som påvisar högre internaliseringsgrader för persontrafik på 
järnväg än på väg. 
 
 

3. Banavgifter, transportkostnad och 
konkurrenskraft  

Detta kapitel sätter först de svenska banavgiftsnivåerna i ett europeiskt perspektiv. 
Därefter kommer ett resonemang om konkurrenskraft som har sitt ursprung i 
nationalekonomisk teori och som endast syftar till att kort nämna frågan. Problemet är 
att det finns intressenter som förlorar på höjda avgifter och som därmed påverkar det 
politiska agerandet genom att lägga fram kortsiktigt relevanta argument som talar mot 
höjda avgifter och skatter för att internalisera externa effekter. Samtidigt finns en 
gedigen teoribildning som i sin analys kommer fram till att marginalkostnads-
prissättning leder mot ökad välfärd även då internationell konkurrenskraft vägts in.  
 
Hur stor transportkostnaden är jämfört med varuvärdet för några viktigare branscher 
redovisas därefter. 
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3.1 Svenska banavgifter i ett europeiskt perspektiv 
I ett internationellt perspektiv är de svenska banavgifterna låga. De är mer än dubbelt 
så höga i Danmark och uppåt tio gånger så höga i Tyskland. Banavgifternas andel av 
tågtrafikens kostnader utgör dessutom endast i genomsnitt cirka 5 procent för 
persontransporter och 6 procent för godstransporter, samtidigt som de i Europa i 
genomsnitt ligger på nivåer mellan 10 och 30 procent och i vissa fall betydligt högre 
(Matthews m.fl. 2009). Nash (2005) redovisar på ett illustrativt sätt hur avgiftsnivåerna 
skiljer sig åt i Europa. Även om diagram 3.1 nedan baseras på data från 2005, är 
strukturen mellan länder och fördelningen mellan person- och godstrafik i stort 
densamma i dagsläget. Förutom att Sverige ligger lågt i avgiftsuttag visar figuren att 
många länder i det forna Östeuropa verkar sikta mot full kostnadstäckning och att 
godstransporter där belastas hårt. I Frankrike, Storbritannien och Tyskland betalar 
persontrafiken relativt sett mycket i infrastrukturavgifter.  
 
Några väsentliga förändringar sedan 2005 är att den genomsnittliga kostnaden för 
godståg i Norge är betydligt lägre sedan banavgifterna slopats för kombitrafik från 
2006. Dessutom har justeringar skett i Frankrike, och där planerar man att ytterligare 
öka banavgifterna framöver. I Sverige har också banavgifterna ökat under senare år 
(framför allt till 2011), och (den förväntade) ökningen på cirka 280 miljoner kronor 
under perioden 2009 till 2011 kommer i stort att fördela sig med 60 procent på 
persontrafik och 40 procent på godstransporter. 
 

 

 

Diagram 3.1: Ungefärliga banavgiftsnivåer i Europa, Euro/tkm (Källa: Nash, 2005) 

 
Att avgifterna skiljer sig åt mellan länderna har en mängd olika skäl och kan i någon 
mån förklaras av faktiska skillnader i infrastrukturen, vilket resulterar i olika 
slitagekostnader. I Lindberg (2009) framgår att järnvägens infrastrukturrelaterade 
marginalkostnader varierar mellan länder till följd av infrastrukturkvalitet och 
trafikvolym. Samtidigt är det uppenbart att skillnaden i banavgiftsuttag också består i 
till vilken grad respektive regering är beredd att gå in med resurser för att direkt 
finansiera infrastrukturen, för att möjliggöra (bra men) framför allt billiga 
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tågtransporter. Nash (2005) menar dessutom att det är sannolikt att banavgifterna 
ligger under marginalkostnaden för länder med låga avgifter, till följd av att slitage och 
reinvestering inte inkluderats i banavgiftsuttaget (trots att länderna i fråga anger att 
marginalkostnadsprissättning tillämpas). Sverige försöker kompensera industrin för 
Sveriges perifera läge och den därmed högre transportkostnaden med låga banavgifter 
och begränsat skatteuttag för lastbil. Det finns också en intention att av bland annat 
miljöskäl flytta (gods)transporter från väg till järnväg (och sjö) eller åtminstone behålla 
befintlig spårburen godstransport. Därför har försiktigheten kring att öka banavgifterna 
för godstrafiken varit stor under senare år.  
 
Vad som däremot inte framgår i figur 3.1 är om, och i så fall i vilken utsträckning, det 
finns stöd eller subventioner av järnvägstransporter med statliga medel på andra sätt 
än genom en lågt prissatt infrastruktur. Att det finns skillnader förutom 
infrastrukturavgifter framgår delvis av Matthews m.fl. (2009). I exempelvis 
Storbritannien subventioneras beställare. I Frankrike har godstrafiken också 
kompenserats med bidrag för senare års höjda banavgifter – ett bidrag som med åren 
kommer att trappas ner successivt, för att ge godstransportmarknaden möjlighet till 
anpassning. Dessutom finns ett system med statlig kompensation till redan upphandlad 
regional persontrafik i Tyskland och Frankrike som drabbas av eventuella 
banavgiftshöjningar under en avtalsperiod. Detsamma gäller nästan all persontrafik i 
Storbritannien. Även andra varianter av kompensation för att underlätta framför allt 
industrins transporter finns. 
 

3.2  Sveriges konkurrenskraft 
Baserat på makroekonomisk teori framgår att det inte går att gynna det svenska 
näringslivets konkurrenskraft på lång sikt genom att hålla låga avgifter eller skatter för 
transporter i samband med export och import. Skälet är att växelkursen för den 
svenska kronan är rörlig. Det svenska näringslivets eventuella transportnackdelar är 
redan invägda i växelkursen, så på sikt kommer avgifts- eller skatteförändringar att helt 
balanseras av motsvarande växelkursförändringar. Givetvis bestäms växelkursens 
utveckling på kort sikt av många andra faktorer, men prissättning av transporter är 
rimligen ett långsiktigt instrument som är tänkt att ha långsiktiga strukturella effekter. 
 
På kort sikt påverkas däremot industrier, speciellt transportintensiva industrier, 
negativt av ökade transportkostnader till följd av exempelvis höjda avgifter eller skatter 
inom transportsektorn. Därmed försvagas Sveriges konkurrenskraft under en viss 
period med en prissättning som närmar sig marginalkostnaden, eftersom det kommer 
att exporteras en mindre mängd varor. Detta kräver initialt rationaliseringar, samtidigt 
som växelkursförändringar på en aggregerad nivå på längre sikt återställer balansen. 
 
Den vinst som en marginalkostnadsprissättning över alla trafikslag medför för 
samhället på längre sikt är att de resurser (för infrastrukturslitage, reinvestering med 
mera) som måste skjutas till av skattebetalare med en infrastrukturprissättning under 
marginalkostnaden kan användas bättre i alternativ användning, samtidigt som 
människors välfärd också ökar med mindre emissioner och buller. I den alternativa (för 
samhället bättre) användningen är marginalnyttan av de satsade resurserna (där de då 
används) åtminstone lika med marginalkostnaden (givet att prissättningen på den 
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marknaden inkluderar externa effekter).  Dessutom kommer de minst effektiva delarna 
av befintlig produktionsapparat att effektiviseras och frigjorda resurser kan användas 
där de skapar mer nytta. Andra branscher kan komma att växa och nya innovationer 
kan komma att uppstå. Dilemmat är att det i dag inte går att peka på var och med vad 
den påbörjade innovationen och strukturomvandlingen kommer att starta. Om det var 
möjligt skulle den ju redan ha påbörjats.  
 
Vem som egentligen vinner på den underprissatta infrastrukturen över alla trafikslag är 
en komplex fråga att reda ut och det görs inte i denna rapport. Att skattekollektivet 
som helhet är förlorare anses dock enligt nationalekonomisk teori vara mycket troligt.  
 

3.3 Transportkostnadens andel av varuvärdet för olika branscher 
I ett regeringsuppdrag 2006 fick SIKA och ITPS uppgiften att analysera inverkan på 
näringar och konsekvenser för regioner vid införandet av en kilometerskatt7

 

. I samband 
med detta sammanställdes uppgifter från SCB:s ekonomiska statistik om hur stor andel 
av den totala kostnaden för att producera varor inom olika branscher som utgjordes av 
transportkostnader. Nedan visas en sammanställning av resultatet för ett antal 
branscher eller delar av branscher.  

 

Diagram 3.2: Kostnader för inköpta transporter som andel av den totala 
produktionskostnaden. (Källa: SIKA Rapport 2007:2) 

 
Den genomsnittliga transportkostnadsandelen för hela tillverkningsindustrin ligger på 
cirka 3 procent enligt denna statistik. Högst andel transportkostnad har kategorin 
”Utvinning av metallmalmer” med ungefär 12 procent. Denna bransch utmärker sig 
också bland de övriga genom att ha en låg andel lastbilstransporter. ”Massa och 
papper” har en transportkostnadsandel på runt 8 procent och lastbilstransporter och 

                                                           
7 SIKA Rapport 2007:2 ”Kilometerskatt för lastbilar – Effekter på näringar och regioner” 
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övriga transportslag används i ungefär samma utsträckning. Övriga branscher använder 
sig nästan uteslutande av lastbilstransporter och dessa har även en låg 
transportkostnadsandel, som ligger mellan 2 och 3 procent.  
 
Det bör noteras att uppgifterna i den officiella statistiken från SCB enbart avser  
inköpta transporter. Det innebär att de transporter som företagen genomför i  
egen regi inte ingår, vilket sannolikt innebär en underskattning av den faktiska 
transportkostnadsandelen. 
 
Uppgifter från Skogforsk, som avser 2009, visar på en transportkostnadsandel för 
industrin på 13 procent för grantimmer, 12–15 procent för talltimmer och 17–20 
procent för massaved 8

 
. 

 
4. Hur ska banavgifterna tas ut i framtiden? 

4.1 Är marginalkostnadsbaserade avgifter alltid välfärdshöjande? 
Om man bortser från svårigheterna med att beräkna internaliseringsgrader så är det 
ingen tvekan om att ett effektivt användande av befintlig infrastruktur i samhället 
uppnås när internaliseringsgraden för samtliga trafikslag är lika med 1. Det innebär 
alltså att priset, de internaliserande avgifterna och skatterna, bör sättas så att de 
motsvarar marginalkostnaderna som framgår i kapitel 2. När banavgifter studeras  
kan därför slutsatsen dras att banavgiftsförändringar som bidrar till att 
internaliseringsgraden på järnväg närmar sig 1 (underifrån) också per automatik är 
eftersträvansvärt för samhället. Det är dock inte nödvändigtvis på det sättet eftersom 
internaliseringsgraden är ett relativt mått (kvoten mellan skatter/avgifter och 
marginalkostnader) som bara delvis speglar storleken på marginalkostnaderna.  
 
Att måttet är relativt, samtidigt som internaliseringsgraden för övriga trafikslag kan 
avvika från 1, gör att analysen kring vad som är en bra avgiftsnivå bör kompletteras 
med andra infallsvinklar. Komplikationen ligger i att om den totala marginalkostnaden 
för externa effekter är mycket stor för det ena trafikslaget, så kan den icke-
internaliserade externa kostnaderna vara stor, trots att internaliseringsgraden bara 
understiger 1 med liten marginal. Omvänt kan låg internaliseringsgrad (långt under 1) 
hos ett annat trafikslag vara förenlig med låg icke-internaliserade extern kostnad, om 
den totala marginalkostnaden för externa effekter är liten.  
 
Ett sätt att angripa denna komplikation är att vid jämförelse mellan olika trafikslag utgå 
både från den relativa internaliseringsgraden och från något mått på den icke-
internaliserade delen av marginalkostnaden för de externa effekterna. Möjliga sådana 
mått är icke-internaliserad kostnad i kronor per nettotonkilometer eller 
personkilometer (för godstrafik respektive persontrafik). Den icke-internaliserade 
delen av marginalkostnaden för externa effekter visar vilken ytterligare ökning av 
skatter och avgifter som krävs för att full internalisering av de externa effekterna ska 

                                                           
8 Se Skogsforsk, nr 7 2010. 
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uppnås. Ett annat sätt att angripa komplikationen är att genomföra en mer fullskalig 
samhällsekonomisk analys. 
 

4.1.1 Icke-internaliserade externa marginalkostnader 
VTI har beräknat icke-internaliserade externa marginalkostnader för gods- och 
persontrafik på väg och järnväg för 2009 och 2012.9

 

 Några av resultaten redovisas i 
tabell 4.1 nedan. Beräkningsalternativen förklaras i avsnitt 2.3.4. 

 

Tabell 4.1: Icke-internaliserad extern marginalkostnad per personkilometer 
kr/personkilometer (person) respektive kr/nettotonkilometer (gods). 

 Personbil, 
kr/person-
km 

Persontåg 
totalt, 
kr/person-km 

Lastbil med släp 
kr/nettoton-km 

Godståg totalt 
kr/nettoton-
km  

Beräkningsalternativ År 2009 

        0.    VTI(2011) 0,002 0,021 0,104 0,040 

1. CO2 (1,50) 0,059 0,025 0,135 0,041 

2. CO2 (3,50) 0,285 0,022 0,303 0,044 

3. Buller gods 0,002 0,021 0,134-0,170 0,046 

4. Infrastruktur 0,010 0,006 0,035-0,050 0,020 

5. Infrastruktur 0,010 -0,004 0,035-0,050 0,008 

6. Olyckor 0,002 0,018 0,104 0,040 

7. ASEK 4 alla 0,090 0,007 0,096-0,147 0,021 

Beräkningsalternativ År 2012 

0. VTI (2011) -0,006 0,004 0,098 0,037 

1. CO2 (1,50) 0,050 0,058 0,129 0,037 

2. CO2 (3,50) 0,282 0,006 0,296 0,040 

3. Buller gods -0,006 0,004 0,128-0,164 0,042 

4. Infrastruktur 0,007 -0,011 0,029-0,044 0,016 

5. Infrastruktur 0,007 -0,020 0,029-0,044 0,005 

6. Olyckor -0,006 0,002 0,098 0,036 

7. ASEK 4 alla 0,082 -0,012 0,090-0,141 0,017 

 
I beräkningarna baserade på VTI:s rekommenderade marginalkostnader är den icke-
internaliserade externa marginalkostnaden per personkilometer något högre för 
persontåg än för personbil. Förhållandet är dock det omvända om den högre 
koldioxidvärderingen på 1,50kr/kg används i stället för rekommenderade 1 kr/kg. Detta 
                                                           
9 Detta är gjort under samma grundförutsättningar som när internaliseringsgraderna togs fram. 
Beräkningarna utgår alltså från de rekommenderade marginalkostnaderna, med 
känslighetsanalys för andra nivåer, samt nivå på de relevanta internaliserande skatterna och 
avgifterna. 
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kan ses i beräkningsalternativ 1 och 7 som är de alternativ som bland annat baseras på 
en koldioxidvärdering på 1,50 kr/kg. Notera den likvärdiga nivån på de icke-
internaliserade externa effekterna för bägge trafikslag på personsidan år 2012. 
 
Resterande del av detta avsnitt fokuserar på godstransporter, dels för att de icke-
internaliserade effekterna skiljer sig mycket åt mellan trafikslagen för godstransporter, 
dels för att avsnittet inte ska bli så långt. Motsvarande resonemang, men med annan 
slutsats, kan föras även för persontransporter.  
 
Beräkningarna baserade på VTI:s rekommenderade marginalkostnader visar att den 
icke-internaliserade externa marginalkostnaden är större för godstrafik på väg än på 
järnväg. Den icke-internaliserade kostnaden beräknas år 2009 till 0,040 kr/nettoton-km 
för godståg jämfört med 0,104 kr/nettoton-km för lastbil med släp (0,037 respektive 
0,098 år 2012). Den icke-internaliserade kostnaden är högre för vägtransporter oavsett 
vilket beräkningsalternativ, det vill säga vilken uppsättning marginalkostnader, som 
används. För sjöfarten som är en viktig, framför allt långväga, godsbärare visar SIKA 
(2010) på en icke-internaliserad extern effekt för gods på sjön om 0,03-0,04, det vill 
säga ungefär densamma som för järnvägsgods. Notera dock att uppgiften för sjöfarten 
betraktas som extra osäker.  
 
Nettoeffekten, det vill säga om de icke-internaliserade externa effekterna ökar eller 
minskar i samhället till följd av en höjning av banavgifterna, beror för det första på hur 
mycket priset på godstransporter på järnväg ökar som en följd av avgiftshöjningen. För 
det andra beror nettoeffekten på hur mycket av minskningen i järnvägstransporter som 
flyttar över till andra trafikslag och nivån på de icke-internaliserade externa effekterna 
som överflyttningen orsakar där. Slutligen, och avgörande för det sammanlagda 
utfallet, är att de icke-internaliserade externa effekterna av alla godstransporter som 
blir kvar på järnväg minskar till följd av de höjda internaliserande avgifterna.  
 
Exempel 
Följande exempel illustrerar hur nettoeffekten av att höja banavgifterna för 
godstransporter från 2009 års nivå (170 miljoner kronor) till 2012 års nivå (bedömt till 
296 miljoner kronor) kan analyseras. Exemplet är förenklat genom att endast 
överflyttning av gods till väg (lastbil med släp) räknas in. 10

 
 

Höjningen av banavgifterna som läggs på godstransporterna uppskattas öka priset för 
järnvägstransporter med knappt tre procent. Baserat på en rimlig 
överflyttningsbenägenhet11

                                                           
10 Detta leder förmodligen inte särskilt fel eftersom; (1) överflyttning av gods från järnväg till 
flyg i det närmaste är obefintlig, (2) de icke-internaliserande externa marginalkostnaderna är 
ungefär desamma för godstransporter på spår och sjö, vilket medför att de totala icke-
internaliserade externa marginalkostnaderna är oförändrade för de transporter som flyttar till 
sjön, och (3) det totala antalet nettoton-km i samhället troligen inte påverkas särskilt mycket av 
denna banavgiftshöjning. 

 till vägtransporter innebär detta att cirka 260 miljoner 
nettotonkilometer flyttar över till väg. 

11 Bygger på en korspriselasticitet på -0,4 och totalt 23,5 miljarder nettoton-km på järnväg i 
utgångsläget. 
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Mer transporter på vägsidan ger upphov till en ökning i de icke-internaliserade externa 
marginalkostnader som kan uppskattas till knappt 25 miljoner kronor. Om 
avgiftshöjningen inte hade genomförts hade transporterna i stället skett på järnvägen, 
vilket hade medfört icke-internaliserande externa effekter på drygt 10 miljoner kronor. 
Överflyttningen leder alltså till en ökning av de icke-internaliserade externa 
marginalkostnaderna i samhället som värderas till 15 miljoner kronor.12

 
  

Det är tydligt att banavgiftshöjningen på 126 miljoner kronor (från 170 till 296 miljoner 
kronor) för godståg leder till en överflyttning som i sig medför en ökning av den icke-
internaliserade externa marginalkostnaden. Men eftersom avgiftshöjningen leder till 
en ökning av internaliseringen på kvarvarande järnvägstransporter motsvarande hela 
höjningen, kommer de icke-internaliserade externa effekterna totalt att minska med 
111 miljoner kronor (15-126 = -111).  
 
Slutsatsen är att de totala icke-internaliserade externa marginalkostnaderna minskar i 
samhället som helhet, till följd av de planerade banavgiftshöjningarna som läggs på 
gods under perioden 2009–2012. Viktigt att notera är dock att höjningar av 
internaliserande skatter/avgifter på vägsidan inte ingår i exemplet. Det är fullt möjligt 
att sådana åtgärder på ett effektivare sätt skulle kunna minska omfattningen på de 
icke-internaliserade externa marginalkostnaderna i samhället. Denna aspekt diskuteras 
kortfattat i avsnitt 5.2 nedan. Ännu viktigare att notera är att analys av välfärdseffekter 
i samhället med hjälp av en mer regelrätt samhällsekonomisk analys är det som ska 
vara i fokus om det är välfärdseffekterna som ska studeras. 
 

4.1.2 En förenklad samhällsekonomisk belysning 
Det som saknas för att exemplet i avsnitt 4.1.1 ska utgöra en mer fullständig, om än 
förenklad, samhällsekonomisk belysning är att inkludera även effekterna för 
godstransportörer och godskunder som höjda banavgifter leder till13

 

. På grund av 
utgångspunkten att hela avgiftsökningen kan tas ut i ökade priser är det möjligt att 
förenkla analysen genom att anta att godstransportörerna inte påverkas i särskilt stor 
utsträckning av avgiftshöjningen. De godskunder som fortfarande väljer att 
transportera sitt gods på järnväg påläggs hela avgiftsökningen på 126 miljoner kronor. 
Välfärdsförlusten för de godskunder som inte längre transporterar sitt gods på 
järnvägen kan uppskattas till 1 miljon kronor. 

                                                           
12 Beräkningarna bygger på icke-internaliserade externa marginalkostnader för lastbil med släp 
på 0,098 kr/nettoton-km (2012 års siffra eftersom trafiken sker då) samt 0,040 kr/nettoton-km 
för godståg (2009 års siffra) eftersom det korresponderar mot den ursprungliga banavgiftsnivån 
på 170 miljoner kronor. 
13 Enligt den så kallade nominella ansatsen (se t.ex. Zerbe & Dively, 1994) utgörs den totala 
välfärdseffekten av summan av förändring i producentöverskott (PÖ), förändring i 
konsumentöverskott (KÖ), förändring av externa effekter (E) samt förändring av budgeteffekter 
(B). De två sistnämnda komponenterna beräknades i föregående avsnitt och i detta avsnitt läggs 
förändring i PÖ (effekter för godstransportörer) och förändring i KÖ (effekter för godskunder) 
till. 
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Till minskningen i de icke-internaliserade externa marginalkostnaderna på 111 miljoner 
kronor ska alltså 127 miljoner kronor i välfärdsförlust för godskunderna läggas. Totalt 
visar den förenklade samhällsekonomiska belysningen på en samhällsekonomisk förlust 
av banavgiftshöjningen på 126+1-111 = 16 miljoner kronor.  
 
Utöver detta skulle en viss effektivisering kunna ske till följd av den höjda banavgiften, i 
den mån godstransportörernas effektiviseringspotential inte redan är uttömd. Ökad 
effektivitet i form av längre tåg och/eller högre lastfaktor skulle minska den 
samhällsekonomiska förlusten.14

 

 Det bör också noteras att nyttan av eventuellt 
minskat buller och eventuellt minskad trängsel inte heller är beräknad, det vill säga 
eventuellt saknas viss förändring i externa effekter. 

4.2 Särskilda avgifter 
Som framgått tidigare, så ska marginalkostnadsbaserade avgifter utgöra 
grundstommen för uttag av banavgifter på det svenska järnvägsnätet. Utöver dessa 
avgifter får särskilda avgifter tas ut för användning av infrastrukturen, under 
förutsättning att de är förenliga med ett samhällseffektivt utnyttjande av 
infrastrukturen och att trafik inte ”slås ut” på grund av de särskilda avgifterna. 
 
Trafikverkets nya inriktning för utveckling av tjänster och prissättning innebär att de 
avgiftskomponenter som ingår i särskilda avgifter i större utsträckning kommer att 
differentieras utifrån den kapacitetssituation som råder i järnvägsnätet. Denna 
utveckling har under senare år redan påbörjats, då till exempel en differentiering av 
tåglägesavgiften har införts för att bland annat bättre anpassa avgiften till 
kapacitetssituationen (tågläge hög, mellan och bas framgår av kartan i bilaga 2). Som 
ytterligare ett led i strävan mot mera differentierade särskilda avgifter, debiteras 
passageavgifter på vissa sträckor i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö, under helgfria vardagar kl. 07.00–09.00 och/eller 16.00–18.00. Vägledande för 
dessa passageavgifter har bland annat varit en översiktlig bedömning av 
kapacitetssituationen. 
 
Genom att differentiera avgifterna och höja dem för till exempel tågläge hög och 
passageavgifterna i de tre storstadsområdena avser man att uppnå en styrande effekt 
från tider och platser som i dag har begränsad kapacitet. Genom att på så sätt sprida 
användandet uppnår man en mera effektiv användning av järnvägsinfrastrukturen och 
därmed en ökning av den totala kapaciteten i systemet. Man kan alltså delvis säga att 
åtminstone några av de särskilda avgifterna avser att uppnå en styrande effekt i linje 
med vad som eftersträvas via de skattade marginalkostnaderna. I avsaknad av 
marginalkostnader för till exempel trängsel, kan passageavgifter och 
kilometerbaserade tåglägesavgifter tjäna som ett betydelsefullt styrinstrument för att 
använda järnvägsinfrastrukturens kapacitet på bästa sätt. 
 

                                                           
14 En stor del av godstrafikens banavgifter tas ut per bruttotonkilometer. Framför allt en ökad 
tåglägesavgift som tas ut per tågkilometer uppmuntrar till effektivisering. Den eventuella 
effektivitetsvinsten skulle hamna hos godstransportörer och/eller godskunder. 
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För den fortsatta utvecklingen av mera differentierade särskilda avgifter, är 
målsättningen att kunna fortsätta att utveckla mera differentierade tjänster, till mera 
differentierade priser, för att utifrån rådande kapacitetssituation på ett bättre sätt 
kunna styra trafiken och för att öka kundnyttan och möta olika marknadssegments 
behov, krav och betalningsvilja. 
 

4.3  Analyserad avgiftsstruktur 
Val av analyserad avgiftsstruktur utgår från Trafikverkets nya inriktning för 
kapacitetstilldelning samt prissättning och väger därmed in både marginalkostnads-
tänkande och den strategi som i dagsläget finns kring prissättning av tjänster och 
prissättning för att styra trafik. Idealt skulle analysen innefatta flera avgiftsscenarier, 
där ett av dem borde ha varit strikt marginalkostnadsprissättning. Till följd av tidsbrist 
har detta inte hunnits med, utan det avgiftsscenario som analyserats innefattar en 
restriktion för hur mycket banavgifterna får öka för godstrafiken.   
 
Motiveringen till detta är delvis att det vid tidigare analyser av höjda banavgifter visat 
sig vara svårt att rent politiskt få gehör för att införa en strikt marginalkostnadsbaserad 
avgiftsstruktur till följd av oönskade effekter kopplat till godstransporter. Det 
analyserade avgiftsscenariot är dessutom valt med tanke på att de icke-internaliserade 
externa marginalkostnaderna är betydligt större för gods på vägsidan än på 
järnvägssidan, vilket faktiskt leder till ökade externa effekter och minskad välfärd, som 
nämnts i avsnitt 4.1. Det ska ändå noteras att avgiftsuttaget nu går mer i samma 
riktning som marginalkostnadsprissättning, men vissa avgiftskomponenter som ingår i 
analysen är inte i linje med detta. Det ska också påpekas att flera särskilda avgifter har 
sin grund i ett marginalkostnadstänkande (trängsel till följd av kapacitetsbrist), men tas 
ut som särskilda avgifter eftersom skattade marginalkostnader inte finns. 
”Passageavgift storstad” och ”tågläge hög” utgör sådana, vilket närmare förklaras 
nedan. En fullständig internalisering av marginalkostnaderna på järnvägssidan skulle slå 
hårdare mot gods än den valda avgiftsstrukturen för analys. 
 
Redovisade avgifter i nedanstående tabell 4.2 visar faktiska avgifter för 2009, 2010 och 
2011 samt beslutade avgifter för 2012. Avgifterna för 2015 och 2020 utgör 
avgiftsnivåer som behöver tas ut för att summan av banavgifter för respektive år ska bli 
1,3 miljarder kronor respektive 2 miljarder kronor. Observera att detta endast utgör en 
avgiftsstruktur och val av belopp för dessa år som används för analyserna i denna 
rapport. De är inte beslutade att införas, utan kan i verkligheten framöver komma att 
bli annorlunda. Sannolikt kommer också en differentiering av olika avgiftskomponenter 
att bli en realitet i framtiden, i syfte att styra i tid och rum och mot bättre 
fordonsegenskaper – en differentiering som modellanalyserna i denna rapport inte 
kunnat ta hänsyn till. 
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Tabell 4.2: Avgiftsstruktur och belopp (2009 års prisnivå) 

Avgift  enhet 2009 2010 2011 2012 
 

2015 
 

2020 
Olycksavgift tkm 0,65 0,69 0,79 0,77 0,953 0,953 

”Driftsavgift” tkm 

    

0,276 0,276 

Spåravgift  btk 0,0029 0,0033 0,0035 0,0034 0,0047 0,0079 

Emissionsavg lok full L lok 0,39 0,57 0,85 0,88 1,44 2,40 

Emissionsavg mv full L mv 0,22 0,33 0,49 0,84 1,38 2,30 

Särskild avgift persontrafik BTK 0,0078 0,0083 0,0082 0,0086 0,0086 0,0118 

Öresundsbron Godståg PSG 2325 2480 2733 2670 2670 2670 

Tågläge bas tkm 0,25 0,27 0,26 0,19 0,19 0,24 

Tågläge hög tkm 

  

1,63 1,62 2,45 4,09 

Tågläge mellan tkm 

   

0,38 0,38 0,63 

Passage storstad PSG 

  

146 167 294 490 

Tjänster15

 

 (uppställning, RBG) 3 3 

 

28 48 71 

 
Den marginalkostnadsbaserade olycksavgiften har för analyserna valts att öka 
framöver, och en marginalkostnadsbaserad ”driftsavgift” har införts.  Dessa ligger 
sammantaget något under skattade marginalkostnader, se tabell 2.2 i kapitel 2. 
Spåravgiften, som tas ut per bruttotonkilometer, antas för analyserna också öka, men 
med försiktighet. Denna marginalkostnadsbaserade avgift hamnar därmed år 2020 
endast på ungefär hälften av skattad marginalkostnad för underhåll och reinvestering 
(se tabell 2.2). I de följande analyserna är spåravgiften inte heller differentierad för att 
styra mot ”bättre” fordon och ökad välfärd, något som de i verkligheten 
förhoppningsvis kan bli framöver. För analyserna ökas också emissionsavgifterna, men 
de håller sig långt under skattad marginalkostnad även år 2020.  
 
Den särskilda avgiften för persontrafik som tas ut per bruttotonkilometer antas för 
analyserna även den öka. Denna särskilda avgift är inte baserad på någon skattad 
marginalkostnad, utan uttaget syftar till att belasta långväga (tyngre) persontrafik till 
förmån för (lättare) lokal och regional persontrafik.  Avgiftsuttaget gagnar inte ett 
effektivt kapacitetsutnyttjande. Avgiften för godståg över Öresundsbron behålls på 
2012 års beslutade nivå. Konstruktionen i form av en passageavgift har den fördelen 
att den styr mot tågpassager med större last (det vill säga längre tåg eller bättre 
lastade) och därmed ett effektivare tåglägesutnyttjande. 
 
Vidare ökar avgiften ”tågläge hög” för analyserna till drygt 4 kronor per tågkilometer år 
2020 (tågläge hög, mellan och bas framgår av kartan i bilaga 2). Likaså ökar 
passageavgifterna vid de tre storstäderna för analyserna. Dessa senare 
avgiftskomponenter kan betraktas som avgifter som tas ut för att matcha de 
begränsningar som finns i kapacitet, och är på så sätt i viss mån styrande. Observera 
dock att det inte finns några skattade marginalkostnader för trängsel kring exempelvis 
                                                           
15 Visar förväntade intäkter respektive år. 
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uttag av passageavgifter, utan de är att hänföras till så kallad särskild avgift. 
Passageavgiften förväntas vid denna högre nivå ha en bättre styrande förmåga för att 
sprida användandet och därmed öka kapaciteten. I framtiden bör också en tids- och 
platsdifferentierad tåglägesavgift som kan styra trafiken från tid och plats med mycket 
begränsad kapacitet införas. Med en väl avvägd differentiering (det vill säga en 
betydligt högre avgift på vissa sträckor under vissa perioder) kommer de tåg som kan 
välja annan tid eller väg att göra så. En högre tåglägesavgift (som tas ut per 
tågkilometer) på tider och i stråk med begränsad kapacitet har också i sig en styrande 
effekt mot ett effektivare utnyttjande av varje tågläge i dessa trånga passager. Det vill 
säga att mer gods eller fler passagerare kommer att transporteras i varje antingen 
längre eller bättre utrymmesutnyttjat tåg. Det är möjligt att ”tågläge hög” kan komma 
att behöva utökas16

 
. 

För tjänster antas exempelvis intäkterna från uppställning öka till 2020. Avgiftsnivån 
kommer att anpassas efter rådande efterfrågan på uppställning relaterat till tillgänglig 
kapacitet. 
 
15,6 miljarder kronor ska in totalt under perioden 2010–2021, och fördelningen över 
perioden skulle kunna se ut enligt tabell 4.2. Banavgiftsuttagen 1 miljard kronor år 
2013 och 1,3 miljarder kronor år 2015 är mer eller mindre fastlagda nivåer. Som synes 
behöver inte intäkterna från banavgifterna uppgå till 2 miljarder kronor mot slutet av 
perioden, men den totala banavgiftsnivån på 2 miljarder kronor år 2020 är ändå vad 
som analyseras. 
 
Tabell 4.2  Exempel på banavgiftsuttag för att inbringa 15,6 miljarder kronor under 
planperioden (miljoner kronor, 2009 års prisnivå) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Summa 

590 766 800 1000 1150 1300 1410 1520 1624 1720 1820 1900 15600 
 
Banavgiftsintäkten för 2010 är det faktiska utfallet och för 2011 och 2012 visas 
förväntad intäkt av banavgifter med utgångspunkt från den avgiftsstruktur som är 
beslutad i järnvägsnätsbeskrivningarna för  2011 och 2012. År 2009 var de totala 
banavgiftsintäkterna 512 miljoner kronor. 
 
 
 

  

                                                           
16 Vid en jämförelse av tågläge hög enligt bilaga 2 och bild 1 i kapitel 2 som visar 
kapacitetsbegränsningar framgår att vissa sträckor saknas i tågläge hög utifrån ett 
kapacitetsbristperspektiv; Mjölby-Hallsberg; Norr om Vänern (Öster om Kil, förbi Karlstad mot 
Degerfors); Norr om Gävle (mot Sundsvall och mot Ånge); Söder om Avesta Krylbo. 
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5. Effekter och konsekvenser av höjda avgifter 
Först redovisas effekter på mer övergripande nivå och därefter för olika segment inom 
person- och godstågtrafiken. Slutligen redovisas effekter för branscher i form av ökad 
transportkostnad per varugrupp och hur denna ökning slår mot de olika 
varugrupperna. 
 

5.1 Övergripande effekter av höjda banavgifter 

5.1.1 Totala avgifter 
I tabellerna 5.1 och 5.2 nedan visas totala banavgiftsintäkter för 2009, 2015 och 2020. 
Totala avgifter för 2015 och 2020 är beräknade utifrån avgifter enligt tabell 4.2 och 
trafikarbete från modelldata för respektive år. Detta gäller dock inte passageavgift i 
storstad under högtrafik som i stället är beräknad utifrån trafikstatistik från 200917

 

. 
Totala avgifter för 2009 avser däremot det verkliga utfallet detta år.  

I tabell 5.1 visas totala banavgifter per komponent i miljoner kronor för olika år. Totala 
avgifter beräknas öka från 509 miljoner kronor 2009 till 1,3 miljarder kronor 2015 och 
till 2 miljarder kronor 2020. Alla avgifter anges i 2009 års prisnivå. Det är dock troligt, 
och önskvärt, att nya och högre avgifter kan komma att påverka järnvägsföretagens 
beteenden och få en viss påverkan på trafikens utbud och sammansättning samt 
fördelning i tid och rum utöver vad som fångas i modellen. De verkliga intäkterna till 
Trafikverket kan därför skilja sig från de beräknade intäkterna. Exempelvis kan 
passageavgiften i storstäderna innebära att tåg flyttar sin avgångs- och/eller 
ankomsttid utanför de tider då avgiften tas ut. Differentierade emissionsavgifter för 
dieseldriven trafik kan, förutom att på sikt styra mot bättre fordon, bidra till att de 
verkliga intäkterna blir något lägre än beräknat. 
 
Tabell 5.1: Totala avgifter per komponent 
Totala avgifter per komponent Utfall 2009 2015 2020 

Tåglägesavgifter 34 274 494 

Passageavgifter (högtrafik) 0 52 86 

Särskild avgift persontrafik 170 236 330 

Passageavgift Öresundsbron 16 25 27 

Spåravgifter 192 413 737 

Olycksavgift 88 223 236 

Emissionsavgifter 6 28 45 

Totalt tågtrafik  506 1250 1931 

Uppställning 3 48 71 

Totalt tågtrafik inkl. uppställning m.m. 509 1298 2002 
 

                                                           
17 För att kunna beräkna denna med modelldata krävs underlag i form av tidtabeller i realtid, 
vilket saknas idag.  
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Nedan visas totala avgifter i miljoner kronor, med och utan avgifter för uppställning för 
person- och godstrafiken. I summan för uppställning ingår även den avgift som tas ut 
för ankomst till rangerbangård. Dessa två avgifter ingår egentligen inte i begreppet 
”banavgifter” men beaktas ändå eftersom de varierar med trafiken. 
 
Tabell 5.2: Totala avgifter uppdelat på person- och godstrafik 
Totala banavgifter Utfall 2009 2015 2020 

Persontrafik 326 768 1143 

Godstrafik 180 482 787 

All trafik 506 1250 1931 

Uppställning 

Persontrafik 1 5 7 

Godstrafik 2 43 64 

All trafik 3 48 71 

Totala banavgifter inkl uppställning 

Persontrafik 327 773 1150 

Godstrafik 182 525 852 

All trafik 509 1298 2002 

5.1.2 Förändrat transportarbete på järnväg 
För att fånga effekten av enbart avgiftsförändringarna 2015 och 2020 har analyserna 
gjorts utifrån specifika trafikeringsantaganden för respektive år. På så sätt fångas 
endast effekterna av själva avgiftshöjningen i sig. Detta är en viktig förutsättning att ha 
i åtanke när resultaten av analyserna för år 2015 och 2020 redovisas. Särskilt viktigt är 
det då man jämför förändringar mellan 2015 och 2020.  
 
I avsnitt 5.1.1 visades beräknade totala avgiftsnivåer för olika år. Summan av 
banavgiftsökningen från 2009 till 2015 och 2020 beror dock av två delar, dels själva 
avgiftshöjningen i sig, dels ökade trafikvolymer. Av den totala avgiftsökningen från 509 
miljoner kronor 2009 till 2 miljarder kronor 2020 beror cirka 200 miljoner kronor på 
ökade trafikvolymer och cirka 1,3 miljarder kronor på höjda banavgifter. Motsvarande 
siffror för 2015 är att cirka 150 miljoner kronor beror på ökade trafikvolymer och cirka 
650 miljoner kronor på höjda banavgifter. De resultat som redovisas i fortsättningen i 
avsnitt 5.1 innefattar endast effekter av själva avgiftshöjningen. 
 
I nedanstående två tabeller visas beräknade volymförändringar gentemot 2009 på 
grund av avgiftshöjningen uttryckta i personkilometer och nettotonkilometer samt 
procentuell förändring. De redovisade volymförändringarna är beräknade med en 
förenklad metod som bygger på att efterfrågeförändringar (resande och volymer) 
beräknas med pris- och transportkostnadselasticiteter. Vidare antas att hela 
avgiftsökningen som producenten drabbas av kan föras vidare till kunden i form av 
högre pris för transporten. Ingen hänsyn har tagits till att förändrade avgifter kan 
påverka utbudet. De antaganden som beräkningarna bygger på finns närmare 
beskrivna i avsnitt 1.3.1 ovan. Baserat på de förutsättningar som angivits leder höjda 
banavgifter 2015 och 2020 till att transportarbetet med tåg minskar enligt tabell 5.3 
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och 5.4. Av tabellerna framgår att godstrafikens transportarbete procentuellt sett 
minskar mer än persontrafiken, både 2015 och 2020. Att den procentuella minskningen 
är större år 2020 beror naturligtvis på att avgifterna är högre då.  
 
Tabell 5.3: Förändrat transportarbete gentemot 2009 för gods- och persontrafik år 2015 
Förändrat transportarbete Miljoner pkm % 
Persontrafik el -251 -1,8 % 
Persontrafik diesel -9 -3,1 % 
Persontrafik totalt -260 -1,8 % 
Förändrat transportarbete Miljoner ntkm  % 
Godstrafik el -495 -2,1 % 
Godstrafik diesel -56 -3,9 % 
Godstrafik totalt -552 -2,2 % 
 
Tabell 5.4: Förändrat transportarbete gentemot 2009 för gods- och persontrafik år 2020 

Förändrat transportarbete Miljoner pkm % 

Persontrafik el -511 -3,5 % 

Persontrafik diesel -8 -3,3 % 

Persontrafik totalt -519 -3,5 % 

Förändrat transportarbete Miljoner ntkm  % 

Godstrafik el -1114 -4,5 % 

Godstrafik diesel -101 -7,6 % 

Godstrafik totalt -1214 -4,6 % 

5.1.3 Samhällsekonomiska effekter av höjda banavgifter 
I tabell 5.5 redovisas beräknade samhällsekonomiska effekter av förändrade 
banavgifter. Dock bör resultatet av den samhällsekonomiska kalkylen inte tolkas i 
absoluta termer utan tolkas med försiktighet. Detta på grund av den osäkerhet som 
finns gällande analysens förutsättningar och dess överensstämmelse med verkligheten. 
I dessa analyser antas som tidigare nämnts att avgiftshöjningar leder till 
efterfrågeförändringar i termer av resande och volymer. Några anpassningar av 
trafikutbud i vare sig tid eller rum görs inte. Någon nytta av eventuellt ökad effektivitet 
i form av längre tåg, bättre utrymmesutnyttjade tåg eller bättre fordon fångas därmed 
inte. Inte heller är det säkert att de pris- och korspriselasticiteter som antas i analysen 
gäller i verkligheten. Vidare finns det externa effekter, såsom trängsel eller buller, som 
inte ingår i beräkningarna. Detta leder till att man måste tolka resultatet i den 
samhällsekonomiska analysen med en viss försiktighet. Det är heller inte lämpligt att 
jämföra de samhällsekonomiska resultaten för 2015 och 2020 med varandra, eftersom 
förutsättningarna utöver avgiftsnivåerna skiljer sig mellan scenarierna (olika 
trafikutbud). 
 
En försiktig tolkning av det samhällsekonomiska resultatet är dock att båda  
scenarierna riskerar att minska den samhällsekonomiska välfärden. Detta trots att 
internaliseringsgraden för gods på järnväg ökar och kommer i nivå med den högre 
internaliseringsgraden på väg. Förklaringen till detta är att internaliseringsgrad är ett 
relativt mått medan den samhällsekonomiska kalkylen i stället visar beräkningen av de 
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absoluta effekterna. Det vill säga att när internaliseringsgraden för godstransporter på 
järnväg ökar, flyttar transporterna till väg där de ger upphov till underinternaliserade 
absoluta externa effekter som är större än de underinternaliserade absoluta externa 
effekter som försvinner på järnväg. Resultatet i den samhällsekonomiska kalkylen 
antyder därmed att föreslagna avgifter år 2015 och 2020 behöver kompletteras med 
höjning av avgifter på väg (eller minskning av externa effekter på väg) för att inte 
riskera att minska samhällets välfärd.  En annan förklaring till att välfärden minskar så 
mycket är att analysresultatet inte tar hänsyn till tänkbara utbudsförändringar i tid eller 
rum som avgiftsstrukturen skulle kunna leda till. Med mer realistiska 
utbudsanpassningar skulle det samhällsekonomiska resultatet kunna förändras i positiv 
riktning. För att kunna uttala sig mer säkert om vilka höjningar av avgifter på väg som 
skulle kunna balansera det samhällsekonomiska resultatet, bör även en analys av 
tänkbara utbudsförändringar i tid och rum göras. 
 
Tabell 5.5: Samhällsekonomiska effekter av förändrade banavgifter 

Samhällsekonomiska effekter totalt 2015 2020 

Trafikföretag 

Biljettintäkter 
p.g.a. förändrad volym -300 -630 

p.g.a. förändrat pris 580 1211 

Kostnader 
Tågkostnader 141 301 

Banavgifter -584 -1228 

Resenärer/Godskunder 

Förändrade avgifter 
Befintliga/kvarvarande -582 -1218 

Tillkommande/försvinnande -8 -25 

Övrig resuppoffring 
Befintliga/kvarvarande 0 0 

Tillkommande/försvinnande 0 0 

Budgeteffekter 
Banavgifter 588 1233 

Drivmedelsskatt 112 232 

Externa kostnader 
Tåg 30 67 

Väg -155 -327 

Totalt -178 -384 
 

Nedan redovisas mer i detalj hur de externa effekterna förändras på järnväg och  
väg av de föreslagna avgiftsnivåerna år 2015 och 2020. Av resultatet ser man att de 
minskade externa effekterna på järnväg motsvaras av en relativt stor ökning av  
externa effekter på väg. Detta förhållande visar tydligt vikten av att inte bara jämföra 
internaliseringsgraden på järnväg och väg, utan att även se till de absoluta effekterna i 
relation till skatter och avgifter.  
 
Av redovisningen framgår att beräkningen av externa effekter inte omfattar buller och 
trängsel. Med tanke på järnvägens kapacitetsbrist kan därmed en viktig nyttopost 
saknas på raden tåg i tabell 5.6 och 5.7. 18

                                                           
18 En uppskattning av trängselkostnaden som möjligen säger något om storleksordningen kan 
vara de förväntade intäkterna av passageavgiften under högtrafik i storstad om 52 respektive 86 
miljoner kronor 2015 respektive 2020. 

 Till viss del hanteras trängsel på järnväg vid 
tilldelning av tågläge, och dessutom uppstår även trängsel vid störningar på järnväg 
och denna bör beräknas. Att dessa typer av effekter inte ingår i analysen påverkar 
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naturligtvis det samhällsekonomiska resultatet. Däremot spelar det ingen roll vid 
analys av trafikala effekter av avgiftsnivåerna.  
 
Av tabell 5.6 och 5.7 framgår att det inte uppkommer några minskade olyckskostnader 
på järnväg. Detta beror på att olyckskostnader på järnväg beräknas på trafikarbetet 
(tågkilometer). Eftersom analyserna inte innehåller några utbudsförändringar 
uppkommer heller inga förändrade externa olyckskostnader på järnväg.  Om utbudet 
skulle förändras skulle därmed storlek och fördelning på externa effekter på järnväg 
förändras. Det går inte att säga något om hur de absoluta totalnivåerna skulle 
förändras. Men ett minskat utbud eller ett annat trafikupplägg som minskar 
olyckskostnader på järnväg skulle sannolikt också innebära mindre externa effekter när 
det gäller drift, underhåll, reinvesteringar och emissioner. 
 
Nedan visas förändrade externa kostnader per komponent i miljoner kronor per år19

 
. 

Tabell 5.6: Förändrade externa kostnader per komponent år 2015 
Förändrade externa kostnader, mnkr DoU, reinvesteringar Olyckor Emissioner Totalt 
Tåg 28 0 2 31 
Väg -35 -39 -81 -155 
Totalt -7 -39 -78 -125 
 
Tabell 5.7: Förändrade externa kostnader per komponent år 2020 

Förändrade externa kostnader, mnkr DoU, reinvesteringar Olyckor Emissioner Totalt 

Tåg 63 0 4 67 

Väg -78 -79 -170 -327 

Totalt -15 -79 -166 -260 

 

I tabell 5.8 samt 5.9 visas förändringen av utsläpp till luft till följd av höjda banavgifter. 
Beräkningen bygger på genomsnittliga emissionsfaktorer från fordon i nuläget.20

 
 

Tabell 5.8: Förändrade utsläpp år 2015 (givet nuvarande teknik) 

Förändrade utsläpp, ton per år HC NOx SO2 Partiklar CO2 

Tåg -1 -25 0 -1 -1016 

Väg 62 268 0 5 55 452 

Totalt 61 243 0 4 54 436 

 
Tabell 5.9: Förändrade utsläpp år 2020 (givet nuvarande teknik) 

Förändrade utsläpp, ton per år HC NOx SO2 Partiklar CO2 

Tåg -2 -41 0 -1 -1 575 

Väg 122 581 0 11 115 624 

Totalt 120 540 0 10 114 049 

                                                           
19 Komponenten emissioner på järnväg innehåller endast kostnaden för utsläpp av CO2 och NOx 
20 Emissionsfaktorer från vägfordon har hämtats från ”Handbok för vägtrafikens 
luftföroreningar” och emissionsfaktorer från järnvägsfordon har hämtats från BVH 706. 
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Nedan visas internaliseringsgrader för järnvägstrafiken 2015 och 2020. Beräkningen 
följer principerna för beräkningen av internaliseringsgrader för 2009 och 2012 i avsnitt 
2.3.3 ovan. Observera att externa kostnader för buller och trängsel inte är inkluderade i 
beräkningarna. 

Tabell 5.11: Internaliseringsgrader järnväg år 2015 (exklusive buller och trängsel) 

Internaliseringsgrad 
Persontåg Godståg 

Totalt El Diesel Totalt El Diesel 

Externa kostnader, mnkr 691 654 37 1275 1062 187 

Banavgifter, mnkr 768 747 21 481 430 51 

Internaliseringsgrad 1,11 1,14 0,56 0,38 0,41 0,27 
 
Tabell 5.12: Internaliseringsgrader järnväg år 2020 (exklusive buller och trängsel) 

Internaliseringsgrad 
Persontåg Godståg 

Totalt El Diesel Totalt El Diesel 

Externa kostnader, mnkr 702 668 34 1381 1150 173 

Banavgifter, mnkr 1143 1117 26 787 713 75 

Internaliseringsgrad 1,63 1,67 0,76 0,57 0,62 0,43 
 
Nedan visas internaliseringsgrader inklusive en hypotetisk trängselkomponent21

Tabell 5.13: Internaliseringsgrader järnväg inklusive trängsel år 2015 

 för 
järnvägstrafiken för år 2015 samt 2020. 

Internaliseringsgrad 
Persontåg Godståg 

Totalt El Diesel Totalt El Diesel 

Externa kostnader, mnkr 740 702 37 1278 1065 187 

Banavgifter, mnkr 768 747 21 481 430 51 

Internaliseringsgrad 1,04 1,06 0,56 0,38 0,40 0,27 
 
Tabell 5.14: Internaliseringsgrader järnväg inklusive trängsel år 2020 

Internaliseringsgrad 
Persontåg Godståg 

Totalt El Diesel Totalt El Diesel 

Externa kostnader, mnkr 784 749 33 1386 1155 173 

Banavgifter, mnkr 1143 1117 26 787 713 75 

Internaliseringsgrad 1,46 1,49 0,77 0,57 0,62 0,43 

 
Nedan visas internaliseringsgrader för vägtrafiken 2015 och 2020. Beräkningen följer 
principerna för beräkningen av internaliseringsgrader för 2009 och 2012 i avsnitt 2.3.3 
ovan. Någon teknikförändring är inte inkluderad. Skatten för 2015 och 2020 bygger på 

                                                           
21 Den hypotetiska trängselkomponent som används i beräkningen utgörs av passageavgiften 
under högtrafik i storstad. Den trängselkostnad som inkluderas i beräkningarna inkluderar 
därmed inte övrig trängsel till följd av kapacitetsbrist på andra ställen i järnvägssystemet. 
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antagandet att ingen real förändring av denna sker under perioden. Däremot tas 
hänsyn till de aviserade höjningarna av energiskatten på diesel fram till 201322

Tabell 5.15: Internaliseringsgrader väg år 2015 och 2020 

. 

Internaliseringsgrad  
2015 och 2020 

Personbil Lastbil 

Totalt Bensin Diesel E85 CNG Utan 
släp 

Med 
släp 

Externa kostnader, 
kr/fordons-km 0,42 0,45 0,41 0,32 0,27 2,03 3,46 

Skatt, kr/fordons-km 0,43 0,48 0,32 0,00 0,10 1,10 1,94 

Internaliseringsgrad 1,02 1,07 0,77 0,00 0,39 0,54 0,56 

 
 

5.2  Motverkande åtgärd på väg 
Som framgår i föregående avsnitt resulterar höjda banavgifter i att mängden externa 
effekter i samhället ökar till följd av höjda banavgifter, eftersom en överflyttning till 
framför allt väg sker. Risken för att välfärden totalt sett minskar i samhället framgår 
också av den samhällsekonomiska kalkylen. 
 
Det behov av kompletterande åtgärd som har undersökts för att kompensera dessa 
oönskade effekter av en banavgiftshöjning har hanterats i Samgodsmodellen genom 
att studera banavgiftshöjningens effekter på fördelningen av transportarbetet, mellan 
trafikslagen, före och efter införandet av högre banavgifter. Sedan har effekten av en 
kompenserande avståndsberoende vägavgift på lastbil testats. Nivån på denna 
vägavgift har anpassats så att fördelningen av transportarbetet mellan trafikslagen har 
återställs till den situation som rådde före banavgiftshöjningen. Den avgift på lastbil 
som behövs för att återställa transportarbetsfördelningen har beräknats till 40 öre/km i 
2009 års prisnivå. Inom ramen för detta uppdrag har det bara har varit möjligt att testa 
en odifferentierad vägavgift. 
 
Effekten av ett införande av en kompletterande avgift är rimligen att mängden externa 
effekter i samhället inte ökar. Med stor sannolikhet ökar också samhällets välfärd till 
följd av att internaliseringsgraden på både väg och järnväg ökar (internaliseringsgraden 
för gods på väg bli 0,68 med införd vägavgift). Den ökande banavgiften kommer upp till 
en sådan nivå att den också kan resultera i styrande effekter i järnvägssystemet, för 
ökad kapacitet och bättre fordon. Lastbilsavgiften kan också styra för ökad effektivitet 
och mot bättre fordon. 
 
Ett införande av en avståndsberoende lastbilsavgift ligger också i linje med vad som 
framkommit tidigare. Vägskatteutredningen från 2004 (SOU 2004:63, Skatt på väg) 
föreslog att en kilometerskatt för fordon över 3,5 ton skulle införas i Sverige. Syftet 
skulle vara att åstadkomma en styrning som leder till olika anpassningar för ett 
samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Därmed skulle trafikens 
                                                           
22 Enligt Klimat och energipropositionerna 2008/09:162 och 163 ska energiskatten på diesel 
höjas med 20 öre från och med 1 januari 2011 samt ytterligare 20 öre från och med 1 januari 
2013. 
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externa kostnader internaliseras. Den dåvarande regeringen uttalade sig också positivt 
om en framtida kilometerskatt i proposition 2005/06:160, Moderna transporter. 
 
SIKA utredde i rapporterna 2007:2, 2007:3 och 2007:5 effekterna av en kilometerskatt. 
I rapporterna föreslogs att en skatt på 0,87–3,99 kr/km för tunga fordon över 3,5 ton 
införs. Regeringen beslutade efter utredningen att inte gå vidare med kilometerskatt 
för tunga fordon 
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5.3 Effekter för olika segment inom järnvägens person- 
respektive godstrafik 

I avsnitt 5.1 ovan redovisades olika effekter av förändrade banavgifter 2015 och 2020. I 
detta avsnitt redovisas effekter mer i detalj, främst för olika segment inom person- och 
godstrafiken. 
 

5.3.1 Effekter godstrafik 
I tabell 5.11 visas totala avgifter i miljoner kronor för olika segment inom 
godstågstrafiken, och i tabell 5.12 visas förändringen i procent. Med segment avses i 
detta fall fem transporttyper som skiljer sig åt när det gäller huvudsaklig 
transportuppgift.  Dessa är: 
 

• vagnslast fjärr: vagnslasttåg som transporterar gods på långa avstånd 
• vagnslast lokal: i huvudsak matartrafik  
• systemtåg: godståg som innehåller en enhetlig last och trafikerar en 

direktrelation  
• malmtåg: malmtransporter på Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen och 

vidare till Narvik 
• kombitåg.  

I detta avsnitt presenteras en redovisning per transportuppgift. Ur ett 
marknadsperspektiv kan en redovisning av kostnadsförändringar för  
olika branscher vara av större intresse. En redovisning per bransch  
(i form av varugrupper) görs i avsnitt 5.4. 
 
Tabell 5.17: Totala avgifter per segment inom godstågstrafiken (exklusive uppställning) 
Totala avgifter, mnkr  Utfall 2009 2015 2020 

Vagnslast fjärr 81 209 333 

Vagnslast lokal 15 43 72 

Systemtåg 40 109 182 

Malmtåg 13 38 63 

Kombitåg 31 83 136 

Summa alla tåg 180 482 787 

Summa eltåg 167 430 712 

Summa dieseltåg 13 52 75 
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Tabell 5.18: Avgiftsförändring i procent per segment inom godstågstrafiken 
Förändring avgifter, % 2015 2020 

Vagnslast fjärr 158 % 311 % 

Vagnslast lokal 188 % 375 % 

Systemtåg 171 % 357 % 

Malmtåg 195 % 374 % 

Kombitåg 167 % 344 % 

Summa alla tåg 168 % 337 % 

Summa eltåg 158 % 327 % 

Summa dieseltåg 297 % 458 % 

 

Ovan redovisades att banavgifterna för godstrafiken som helhet ökade från 180 
miljoner kronor 2009 till 482 miljoner kronor 2015 och till 787 miljoner kronor 2020. 
Som tidigare nämnts beror denna avgiftsökning både på höjda avgifter och på ökat 
trafikarbete. De resultat som redovisas i fortsättningen i detta avsnitt innefattar endast 
effekter av själva avgiftshöjningen. 
 
Nedan visas hur stor andel23

 

 av de totala fordonskostnaderna som banavgifterna utgör 
för olika segment inom godstågstrafiken. I fordonskostnaderna ingår samtliga 
kostnader som uppstår under transport på länkar, det vill säga kostnader för att köra 
tågen en viss sträcka. Däremot ingår inte kostnader i noder, i form av lastning, lossning, 
rangering, uppställning och liknande. Förändringen mellan åren kan tolkas som en 
approximation av den procentuella prisförändring som avgiftsökningen innebär för 
transportköparna.  

Tabell 5.19: Avgifternas andel av fordonskostnader per segment inom godstågstrafiken 

Avgifternas andel av fordonskostnader 2009 2015 2020 

Vagnslast fjärr 5 % 9 % 14 % 

Vagnslast lokal 4 % 9 % 13 % 

Systemtåg 4 % 9 % 13 % 

Malmtåg 6 % 11 % 17 % 

Kombitåg 5 % 10 % 14 % 

Totalt alla tåg 5 % 9 % 14 % 

Totalt eltåg 5 % 9 % 13 % 

Totalt dieseltåg 5 % 12 % 19 % 

 
Under förutsättning att höjda banavgifter enligt ovan leder till högre priser  
för godstransportköpare kommer efterfrågan på godstransporter med  
järnväg att påverkas. Dessa efterfrågeförändringar beräknas med hjälp av 
transportkostnadselasticiteter, som uttrycker hur känslig efterfrågan är för 

                                                           
23 Dock exklusive passageavgift storstad i högtrafik, vilket inte antas förändra resultatet 
nämnvärt eftersom avgiften utgör en mycket liten andel av godstrafikens totala avgifter. 
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kostnadsförändringar. Kostnadskänsligheten varierar för de olika transporttyperna 
(marknadssegmenten) och de som används här är skattade med hjälp av 
Samgodsmodellen.  
 
I nedanstående två tabeller visas förändrad volym i miljoner nettotonkilometer och i 
procent för olika segment. 
 
Tabell 5.20: Förändrad volym per segment inom godstågstrafiken år 2015 

Förändrad volym Miljoner nettoton-km % 

Vagnslast fjärr -348 -3 % 
Vagnslast lokal -69 -4 % 
Systemtåg -25 0 % 
Malmtåg -15 -1 % 
Kombitåg -96 -3 % 
Totalt alla tåg -552 -2 % 
Totalt eltåg -494 -2 % 
Totalt dieseltåg -58 -4 % 
 
Tabell 5.21: Förändrad volym per segment inom godstågstrafiken år 2020 
Förändrad volym Miljoner nettoton-tkm % 
Vagnslast fjärr -764 -7 % 
Vagnslast lokal -149 -7 % 
Systemtåg -56 -1 % 
Malmtåg -34 -1 % 
Kombitåg -211 -5 % 
Totalt alla tåg -1214 -5 % 
Totalt eltåg -1114 -5 % 
Totalt dieseltåg -101 -8 % 

 
Som redovisas i avsnitt 1.3.1 är de beräkningar som har genomförts, och som redovisas 
här, ”statiska” på så sätt att avgifternas inverkan på trafikutbudet inte ingår. Det kan 
uttryckas som att beräkningarna visar en ögonblicksbild av ekonomiska konsekvenser 
då avgifterna förändras. I ett längre tidsperspektiv kommer förändrade avgifter och 
deras inverkan på efterfrågan att innebära utbudsförändringar, både vad gäller vägval, 
tider på dygnet och total trafikomfattning. De senare effekterna är således inte 
inkluderade i beräkningarna. 
 
I det korta tidsperspektiv som används här kommer en minskad godsvolym med 
järnvägstransporter att innebära minskade intäkter för järnvägsföretagen. Eftersom 
utbudet i form av antal tåg är oförändrat, leder den minskade volymen till relativt små 
kostnadsbesparingar i form av färre vagnar eller enbart mindre last och därmed vikt 
per tåg.  Det innebär att det uppstår ett minskat företagsekonomiskt överskott för 
järnvägsföretagen. Denna beräkning är helt i analogi med beräkningsmetodiken för 
persontågstrafiken. Om det varit möjligt att beräkna effekterna i ett mer dynamiskt 
perspektiv, det vill säga med hänsyn till troliga utbudsförändringar, skulle sannolikt 
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denna kalkylpost minska. I stället skulle större konsumentförluster till följd av 
utbudsförändringarna uppstå. 
 
I nedanstående tabell visas summan av förändrade intäkter och kostnader i miljoner 
kronor för olika segment. 
 
Tabell 5.22: Förändring av intäkter och kostnader per segment inom godstågstrafiken 
Förändring intäkter och kostnader, mnkr  2015 2020 
Vagnslast fjärr -43 -104 
Vagnslast lokal -10 -23 
Systemtåg -4 -9 
Malmtåg -1 -3 
Kombitåg -15 -37 
Totalt alla tåg -73 -176 
Totalt eltåg -62 -153 
Totalt dieseltåg -11 -22 
 

Nedan visas avgifter mätt i kronor per nettotonkilometer för olika godstågssegment.  
 
Tabell 5.23: Avgifter uttryckta i kronor per nettotonkilometer per segment inom 
godstågstrafiken 

Avgifter kr/nettoton-km 2009 2015 2020 

Vagnslast fjärr 0,012 0,021 0,033 

Vagnslast lokal 0,012 0,024 0,039 

Systemtåg 0,010 0,018 0,028 

Malmtåg 0,007 0,014 0,023 

Kombitåg 0,012 0,023 0,036 

Summa alla tåg 0,011 0,020 0,030 

Summa eltåg 0,010 0,019 0,029 

Summa dieseltåg 0,016 0,037 0,058 

5.3.2 Effekter persontrafik 
Nedan visas totala avgifter i miljoner kronor för olika segment inom persontågstrafiken 
och i tabell 5.25 visas förändringen i procent. Vad gäller indelningen i 
marknadssegment görs detta i fyra huvudgrupper av trafik som redovisas utan 
geografisk differentiering:  
 

• X 2000: samtliga tågavgångar med snabbtåg; dessa kan även utgöras av andra 
tågtyper än X2 

• Långväga: övrig persontrafik som bedrivs i långväga relationer  
• Pendeltåg: pendeltågslinjer i Stockholm, Göteborg och Skåne 
• Regionaltåg: regional tågtrafik som i huvudsak bedrivs i trafikhuvudmannaregi. 
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För segmenten pendeltåg och regionaltåg kan effekterna beräknas och redovisas med 
en geografisk differentiering, exempelvis pendeltåg i Stockholm, regionaltåg i 
Östergötland och så vidare. Här redovisas enbart konsekvenserna för huvudgrupperna 
inom persontrafiken. 
 
Vad gäller passageavgiften under högtrafik i storstäderna har det antagits att det 
enbart är eldrivna tåg som passerar de aktuella sträckorna vid dessa tider. 
 
Tabell 5.24: Totala avgifter per segment inom persontågstrafiken (exkl. uppställning) 

Totala avgifter, mnkr Utfall 2009 2015 2020 

X 2000 79 125 238 

Långväga 95 251 313 

Pendeltåg 63 184 281 

Regionaltåg 90 209 311 

Summa alla tåg 326 768 1 143 

Summa eltåg 318 747 1 117 

Summa dieseltåg 8 21 26 

 
Tabell 5.25: Avgiftsförändring i procent per segment inom persontågstrafiken 
Förändring avgifter, % 2015 2020 

X 2000 58 % 201 % 

Långväga 164 % 231 % 

Pendeltåg 192 % 349 % 

Regionaltåg 132 % 247 % 

Summa alla tåg 136 % 251 % 

Summa eltåg 135 % 252 % 

Summa dieseltåg 164 % 204 % 

 
Som framgår av tabellen ovan drabbas pendeltågen av en relativt sett stor 
avgiftsförändring jämfört med 2009. Orsaken är i första hand passageavgiften i 
storstäder under högtrafik, då pendeltågstrafiken är som mest intensiv. Även avgiften 
”tågläge hög” påverkar pendeltågen eftersom den i huvudsak bedrivs på sträckor med 
denna avgift, samtidigt som pendeltågstrafiken producerar många tågkilometer. Även 
X 2000-trafiken bedrivs på sträckor med ”tågläge hög”, men eftersom tåglägesavgiften 
tas ut per tågkilometer, samtidigt som X 2000-tågen har en relativt låg turtäthet, blir 
den procentuella avgiftshöjningen inte lika stor som för pendeltågen. 
 
Ovan visades att banavgifterna för persontrafiken som helhet ökade från 326 miljoner 
kronor år 2009 till 768 miljoner kronor år 2015 och till 1 143 miljoner kronor år 2020. 
Som tidigare nämnts beror denna avgiftsökning både på höjda avgifter och på ökat 
trafikarbete. De resultat som redovisas i fortsättningen i detta avsnitt innefattar endast 
effekter av själva avgiftshöjningen. Nedan visas dessa avgifters andel av totalkostnaden 
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för olika segment inom persontågstrafiken. I begreppet totalkostnad ingår posterna 
tids- och avståndsberoende fordonskostnader, omkostnader och OH-kostnader.  
 
Tabell 5.26: Avgifters andel av totalkostnad per segment inom persontågstrafiken 

Avgifters andel av totalkostnad, % 2009 2015 2020 

X 2000 4 % 8 % 10 % 

Långväga 4 % 7 % 11 % 

Pendeltåg 4 % 8 % 13 % 

Regionaltåg 4 % 8 % 12 % 

Summa alla tåg 4 % 8 % 11 % 

Summa eltåg 4 % 8 % 11 % 

Summa dieseltåg 3 % 6 % 8 % 
 

Under förutsättning att järnvägsföretagen väljer att höja biljettpriserna i samma 
omfattning som avgifterna ökar kommer efterfrågan på persontransporter med järnväg 
att påverkas. Resenärernas priskänslighet, även kallad priselasticitet, är en funktion av 
reslängden och beräkningen är därför linjespecifik. I nedanstående två tabeller visas 
förändrad volym i miljoner personkilometer och i procent för olika segment.  
 
Tabell 5.27: Förändrad volym per segment inom persontågstrafiken år 2015 

Förändrad volym Miljoner person-km % 

X 2000 -43 -2 % 

Långväga -74 -1 % 

Pendeltåg -72 -3 % 

Regionaltåg -71 -2 % 

Summa alla tåg -260 -2 % 
 
Tabell 5.28: Förändrad volym per segment inom persontågstrafiken år 2020 

Förändrad volym Miljoner person-km % 

X 2000 -127 -3 % 

Långväga -130 -3 % 

Pendeltåg -137 -5 % 

Regionaltåg -126 -4 % 

Summa alla tåg -519 -4 % 
 

Som redovisas i avsnitt 1.3.1 och som nämns i avsnitt 5.3.1  ovan är de beräkningar 
som har genomförts, och som redovisas här, ”statiska” på så sätt att avgifternas 
inverkan på trafikutbudet inte ingår. I ett längre tidsperspektiv kommer dock 
förändrade avgifter och deras inverkan på efterfrågan att innebära utbudsförändringar, 
både vad gäller vägval, tider på dygnet och total trafikomfattning. De senare effekterna 
är således inte inkluderade i beräkningarna. 
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I det korta tidsperspektiv som används här, kommer en minskad volym med 
järnvägstransporter att innebära minskade intäkter för järnvägsföretagen. Eftersom 
utbudet i form av antal tåg är oförändrat, leder den minskade volymen till relativt små 
kostnadsbesparingar i form av färre vagnar eller färre resenärer och därmed vikt per 
tåg.  Det innebär att det uppstår ett minskat företagsekonomiskt överskott för 
järnvägsföretagen. Om det varit möjligt att beräkna effekterna i ett mer dynamiskt 
perspektiv skulle sannolikt denna kalkylpost minska. I stället skulle större 
konsumentförluster till följd av utbudsförändringarna uppstå.  
 
I nedanstående tabell visas summan av förändrade intäkter och kostnader i miljoner 
kronor för olika segment. 
 
Tabell 5.29: Förändring intäkter och kostnader per persontågssegment 

Förändring intäkter och kostnader, mnkr 2015 2020 

X2000 -13 -21 

Långväga -14 -25 

Pendeltåg -44 -75 

Regionaltåg -19 -50 

Summa alla tåg -90 -171 

 
Nedan visas avgifter uttryckta i kronor per personkilometer för de marknadssegment 
som beskrivs ovan. Avgiften per personkilometer är beräknad som totala avgifter per 
segment (tabell 5.24) dividerat med totalt transportarbete (personkilometer enligt 
SampersSamkalk) för samtliga persontågslinjer som tillhör respektive segment.  
 
Tabell 5.30: Avgifter uttryckta i kronor per personkilometer per segment inom 
persontågstrafiken 

Avgifter kr/person-km 2009 2015 2020 

X 2000 0,03 0,05 0,06 

Långväga 0,03 0,05 0,07 

Pendeltåg 0,03 0,07 0,10 

Regionaltåg 0,03 0,06 0,09 

Summa alla tåg 0,03 0,05 0,08 

Summa eltåg 0,03 0,05 0,08 

Summa dieseltåg 0,04 0,07 0,10 

 
Nedan visas avgifter uttryckta i kronor per tågkilometer för olika segment. Dessa 
beräknas på samma sätt som avgift per personkilometer enligt ovan, det vill säga totala 
avgifter per segment dividerat med totalt antal tågkilometer per segment.  
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Tabell 5.31: Avgifter uttryckta i kronor per tågkilometer för olika segment inom 
persontågstrafiken 
Avgifter kr/tåg-km 2009 2015 2020 

X2000 6 9 15 

Långväga 3 7 9 

Pendeltåg 3 7 11 

Regionaltåg 2 5 7 

Summa alla tåg 3 6 9 

Summa eltåg 3 6 9 

Summa dieseltåg 2 3 4 

I nedanstående tabell visas avgifter uttryckta i kronor per resa. Detta är ett förenklat 
mått och bygger på den genomsnittliga reslängd som beräknas i modellen 
SampersSamkalk. Det ger ändå intressant information eftersom det ger en uppfattning 
om den prishöjning i kronor per genomsnittlig resa som de analyserade avgifterna kan 
komma att innebära. Som framgår av tabellen nedan är avgiftsökningen per resa för 
pendeltåg endast cirka 1 krona. Normalt sker cirka 40 resor per pendeltågsresenär och 
månad, vilket innebär en prishöjning med 40 kronor per månad.  
 
Tabell 5.32: Avgifter uttryckta i kronor per resa för olika segment inom 
persontågstrafiken 
Avgifter kr/resa 2009 2015 2020 

X2000 10 18 24 

Långväga 4 8 9 

Pendeltåg 1 2 2 

Regionaltåg 2 4 5 

Summa alla tåg 5 9 13 

Summa eltåg 5 9 13 

Summa dieseltåg 2 4 5 
 

Nedan visas avgifternas andel av resenärernas biljettpris för respektive 
marknadssegment. Biljettpriserna är hämtade från SampersSamkalk där de  
redovisas i form av totala biljettintäkter per persontågslinje. De totala intäkterna 
omvandlas därefter till pris per personkilometer respektive pris per genomsnittlig  
resa, på samma sätt som för avgifter per genomsnittlig resa enligt ovan. 
 
Tabell 5.33: Avgifters andel av priset för olika segment inom persontågstrafiken 

Avgifters andel av pris 2009 2015 2020 

X 2000 3 % 4 % 7 % 

Långväga 3 % 5 % 9 % 

Pendeltåg 4 % 8 % 12 % 

Regionaltåg 4 % 8 % 11 % 

Summa alla tåg 3 % 6 % 10 % 

Summa eltåg 3 % 6 % 9 % 

Summa dieseltåg 6 % 11 % 13 % 
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5.4 Transportkostnadsökning per varugrupp 
Effekterna för godstrafiken av förslaget till höjda banavgifter till år 2020 har analyserats 
i Samgodsmodellen (se kap 1.3.2). Eftersom modellen än så länge är en testversion och 
eftersom optimeringen i modellen inte fungerar helt tillfredsställande på en detaljerad 
nivå, har enbart de initiala effekterna av en banavgiftshöjning studerats, det vill säga 
effekterna före eventuella anpassningar på transportmarknaden. De föreslagna  
höjda banavgifterna, som beskrivs i avsnitt 4.3, har kodats in i modellen per  
tågtyp och bandel. Transportkostnadsökningarna som uppstår till följd av de  
dyrare järnvägstransporterna har sedan sammanställts per varugrupp.  
 
En kompenserande avståndsberoende vägavgift, som återställer transportarbetes-
fördelningen till den nivå som rådde före banavgiftshöjningen, har beräknats i 
modellen till 40 öre/km i 2009 års prisnivå. De initiala effekterna för 
transportmarknaden av denna vägavgift har testats i kombination med höjda 
banavgifter. 
 
Tre scenarier har tagits fram för år 2020: 
 

1. 2020 års godsefterfrågan och 2009 års banavgifter 
2. 2020 års godsefterfrågan och föreslagna banavgifter för 2020 
3. 2020 års godsefterfrågan, föreslagna banavgifter för 2020, samt en 

kompenserande vägskatt. 

Scenario 1 utgör ett referensscenario. I kapitel 5.4.1 nedan jämförs beräknade 
transportkostnader i scenario 2 och 3 med transportkostnaderna för ”utgångsläget” i 
scenario 1. Resultatet sammanställs såväl för samtliga inrikes- och utrikestransporter 
och trafikslag som för inrikestransporter och alla trafikslag, och även specifikt för 
inrikes järnvägstransporter. 
 
Det kan även vara av intresse att se hur de höjda transportkostnaderna slår mot de 
varugrupper som är av störst vikt, i ett antal bemärkelser. På så sätt kan man få en 
bättre uppfattning av effekten på kort sikt för ekonomin i stort. I avsnitten 5.4.2–5.4.7 
analyseras effekten av transportkostnadshöjningen med avseende på BNP, 
sysselsättning, import, export, transportkostnader och transportarbete. 
Växelkursförändringar är inte inkluderade i analysen. 
 
Resultaten kommer att dokumenteras mer utförligt i en separat underlagsrapport. 
 

5.4.1 Ökad transportkostnad per varugrupp 
Nedan beskrivs resultaten i form av procentuell skillnad i transportkostnader mellan 
scenario 2 och 1, det vill säga effekten av höjda banavgifter, samt mellan scenario 3 
och 1, eller effekten av höjda banavgifter i kombination med en kompenserande 
vägåtgärd.  
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Effekt av höjda banavgifter 
När effekten av förslaget till höjda banavgifter analyseras per varugrupp, rör det sig om 
relativt små ökningar, om man ser till de totala transportkostnaderna, det vill säga 
kostnaden både för transporter i Sverige och för transporter till och från Sverige och 
utlandet, med samtliga i modellen ingående trafikslag.  Transportkostnaderna beräknas 
initialt öka med mellan 0,16 procent (för högvärdiga produkter) och 0,83 procent (för 
papper och massa).  
 

 

Diagram 5.1: Ökade transportkostnader per varugrupp p.g.a höjda banavgifter, för 
inrikes och utrikes transporter med samtliga trafikslag. 

 

De största transportkostnadsökningar efter varugruppen papper och massa har 
stålprodukter med 0,71 procent och järnmalm med 0.63 procent. De minsta 
transportkostnadsökningarna har, förutom högvärdiga produkter, kemikalier (0,21 
procent), oljeprodukter (0,22 procent), jordbruk (0,22 procent) och trävaror (0,23 
procent). 
 
Om man enbart studerar effekten för inrikestransporter, med både start- och målpunkt 
i Sverige, blir bilden delvis annorlunda. Transportkostnadsökningen blir procentuellt 
sett högre, vilket ju är en följd av att banavgiftshöjningen drabbar transporten i hela 
dess längd för inrikes järnvägstransporter och inte bara en del. Nu ligger varugruppen 
järnmalm i topp med en kostnadsökning på 2,25 procent och sedan följer råolja och kol 
med en ökning på 1,89 procent och stålprodukter som ökar med 1,56 procent. 
Inrikestransporter av dessa varugrupper går alltså på järnväg i högre grad än 
inrikestransporter med övriga varugrupper. 
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Diagram 5.2: Ökade transportkostnader per varugrupp p.g.a. höjda banavgifter, för 
inrikes transporter med samtliga trafikslag 

 

Om man exkluderar sjöfart och väg och endast redovisar effekter för inrikes järnväg, 
blir banavgiftshöjningens konsekvenser för järnvägsoperatörerna tydliga. Höjningen 
ligger nu på mellan 7,1 och 9,5 procent per varugrupp.  
 

 

Diagram 5.3: Ökade transportkostnader per varugrupp p.g.a. höjda banavgifter, för 
inrikes järnvägstransporter 

 
Effekt av höjda banavgifter och kompenserande åtgärd på väg 
Om banavgiftshöjningen kombineras med en vägavgift, kan eventuella negativa 
konsekvenser av banavgiftshöjningen delvis undvikas, såsom ökade externa effekter till 
följd av en överflyttning av godsvolymer från järnväg till väg. Samtidigt blir naturligtvis 
transportkostnadsökningarna större per varugrupp, totalt sett. Om denna vägavgift 
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införs, beräknas den initiala effekten i kombination med höjda banavgifter bli en 
höjning av transportkostnaderna på mellan 0,7 procent (för råolja och kol) och 2,5 
procent (för livsmedel). Se nedanstående diagram. 
 

 

Diagram 5.4: Ökade transportkostnader per varugrupp p.g.a. höjda banavgifter i 
kombination med en kompenserande åtgärd på väg, för inrikes och utrikes transporter 
med samtliga trafikslag 

Om man enbart studerar inrikestransporter, beräknas den kombinerade effekten  
av en banavgiftshöjning och en kompenserande vägavgift initialt innebära en 
transportkostnadshöjning på mellan 4 och 6,6 procent, där rundvirke får lägst  
ökning och högvärdiga produkter högst. 

 

Diagram 5.5: Ökade transportkostnader per varugrupp p.g.a. höjda banavgifter och en 
kompenserande vägåtgärd, för inrikestransporter med samtliga trafikslag. 
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5.4.2 BNP-andel  
De modellberäknade resultaten av transportkostnadsökningen per varugrupp för både 
inrikes- och utrikes transporter och med samtliga trafikslag, har satts i relation till 
respektive varugrupps andel av BNP för de varuproducerande sektorerna SNI 01 – 36.  
 
Effekt av höjda banavgifter 
BNP-andelen per varugrupp som använts är ett beräknat snitt för perioden 2006–2009 
utifrån statistik från SCB.  Enligt denna statistik visar det sig bara vara tre varugrupper 
som når över en andel av 10 procent av BNP, nämligen högvärdiga produkter (52 
procent), kemikalier (12 procent) och livsmedel (10 procent). 
 
Transportkostnadsökningen för samtliga transporter med samtliga trafikslag är som 
nämnts liten och ligger på mellan 0,22 och 0,83 procent (se diagram 5.1). De två 
varugrupper som har allra högst andel av BNP, högvärdiga produkter och kemikalier, 
påverkas i ringa grad av banavgiftshöjningen. Som framgår av diagrammet nedan är det 
papper och massa, stålprodukter samt livsmedel som samtidigt som de har en hög 
andel av BNP, även får en förhållandevis stor transportkostnadsökning. Dessa 
varugrupper ligger över medianerna för både transportkostnadsökningen och BNP-
andelen. 

 

Diagram 5.6: Transportkostnadsökning vid höjda banavgifter år 2020, i jämförelse med 
andel av BNP per varugrupp.  

 
Effekt av höjda banavgifter och kompenserande åtgärd på väg 
Med en kompenserande vägavgift förskjuts transportkostnadsökningen uppåt till 
mellan 0,7 och 2,5 procent.  Livsmedel får högst transportkostnadsökning (2,5 
procent), sedan följer rundvirke (2,2 procent) och papper och massa (2,1 procent). 
Detta kan förklaras av att dessa varugrupper har en stor andel lastbilstransporter i 
Sverige. Även högvärdiga produkter får en relativt kraftig transportkostnadsökning (2 
procent). 
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Diagram 5.7: Transportkostnadsökning vid höjda banavgifter år 2020 och 
kompenserande vägsavgift, i jämförelse med andel av BNP per varugrupp.  

 
De varugrupper som ligger över medianvärdena för både transportkostnadsökningen 
och andelen av BNP är högvärdiga produkter, livsmedel, papper och massa och 
stålprodukter. 
 

5.4.3 Andel av svensk sysselsättning 
De modellberäknade resultaten av transportkostnadsökningen per varugrupp för både 
inrikes och utrikes transporter och med samtliga trafikslag, har satts i relation till 
respektive varugrupps andel av svensk sysselsättning för näringslivssektorerna SNI 01 – 
36 (varuproducerande sektorer). 
 
 
Effekt av höjda banavgifter 
Högvärdiga produkter är den varugrupp som sysselsätter flest personer i Sverige, 62 
procent av alla sysselsatta. Detta är samtidigt den bransch som får lägst ökning av 
transportkostnaderna (0,16 procent) vid en höjning av banavgifter, när samtliga 
transporter med samtliga trafikslag studeras. Andra varugrupper vars 
transportkostnader påverkas i liten grad av de höjda banavgifterna är kemikalier, 
oljeprodukter, jordbruk och trävaror. 
 
De höjda banavgifterna påverkar transporter av papper och massa mest, eftersom 
transportkostnaderna stiger med 0,83 procent i jämförelse med andelen sysselsatta. 
Denna bransch sysselsätter 10 procent och är den varugrupp som sysselsätter näst flest 
personer.  
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Diagram 5.8: Transportkostnadsökning vid höjda banavgifter år 2020 i jämförelse med 
andel av svensk sysselsättning. 

Medianvärdet för sysselsättningen är 3 procent, och för transportkostnadsökningen 
0,34 procent. De varugrupper som ligger över medianvärdena för både 
transportkostnadsökningen och sysselsättningsandelen är papper och massa, 
stålprodukter och livsmedel. 
 
 
Effekt av höjda banavgifter och kompenserande åtgärd på väg 
I fallet med höjda banavgifter i kombination med en kompenserande vägåtgärd får 
högvärdiga produkter, som sysselsätter den största andelen av arbetskraften, en 
transportkostnadsökning på 2 procent i jämförelse med basscenariot. Detta är något 
över medianen på 1,9 procent.  
 
Generellt sett påverkar detta scenario varugrupperna med en hög sysselsättning mer 
än scenariot med endast förhöjda banavgifter – det vill säga högvärdiga produkter, 
livsmedel,  papper och massa och stålprodukter.  
 
De varugrupper som påverkas minst med både höjda banavgifter och en 
avståndsberoende avgift på lastbilar är råolja, kol och järnmalm. 
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Diagram 5.9 Transportkostnadsökning vid höjda banavgifter och en kompenserande 
vägåtgärd år 2020 i jämförelse med andel av svensk sysselsättning. 

 

5.4.4 Andel av svensk varuimport 
De modellberäknade resultaten av transportkostnadsökningen per varugrupp för 
samtliga trafikslags transporter med startpunkt i utlandet och målpunkt i Sverige, har 
satts i relation till respektive varugrupps andel av den svenska varuimporten. 
 
Effekt av höjda banavgifter 
Den varugrupp som står för den allra högsta andelen av importen är högvärdiga 
produkter (57 procent). Transportkostnadsökningen jämfört med referensscenariot för 
denna varugrupp är samtidigt minst av de inkluderade varugrupperna (0,12 procent). 
Kemikalier är den näst största varugruppen när det gäller import (11 procent), 
samtidigt som den står för en liten transportkostnadsökning, näst minst med 0,17 
procent. Andra varugrupper som påverkas minst av de höjda banavgifterna är trävaror 
och oljeprodukter.  
 
Varugrupperna med störst transportkostnadsökning i jämförelse med andelen av 
varuimporten är jord, sten och byggnad samt rundvirke (0,52 procent respektive 0,49 
procent). De representerar samtidigt varugrupperna med lägst andel varuimport (1 
procent respektive 0 procent).   
 
De varugrupper som ligger över medianvärdena för både transportkostnadsökningen 
och andelen av varuimporten är livsmedel och stålprodukter. 
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Diagram 5.9: Transportkostnadsökning vid höjda banavgifter år 2020 i jämförelse med 
andel av svensk varuimport. 

 

Effekt av höjda banavgifter och kompenserande åtgärd på väg 
När de höjda banavgifterna kombineras med en kompenserande vägåtgärd,  
hamnar varugruppen högvärdiga produkter över medianerna för både 
transportkostnadsökningen och andelen av importen. Även stål och livsmedel  
ligger över medianvärdena. De varugrupper som påverkas minst är järnmalm,  
trävaror och jord, sten och byggnad. 
 

Diagram 5.10: Transportkostnadsökning vid höjda banavgifter och en kompenserande 
vägskatt år 2020 i jämförelse med andel av svensk varuexport. 
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5.4.5 Andel av svensk varuexport 
De modellberäknade resultaten av transportkostnadsökningen per varugrupp för 
samtliga trafikslags transporter med startpunkt i Sverige och målpunkt i utlandet, har 
satts i relation till respektive varugrupps andel av den svenska varuexporten.  
 
Effekt av höjda banavgifter 
Den varugrupp som står för den största andelen av svensk varuexport är högvärdiga 
produkter (58 procent), som samtidigt har den näst minsta transportkostnadsökningen 
av alla varugrupper (0,14 procent). Kemikalier är den varugrupp som står för den näst 
största andelen av den svenska varuexporten. Även för denna varugrupp är 
transportkostnadsökningen i jämförelse med andelen av varuexporten ganska liten 
(0,18 procent) jämfört med medianvärdet för transportkostnadsökningen (0,26 
procent).  
 
Den varugrupp som har den största transportkostnadsökningen i jämförelse med 
andelen varuexport per varugrupp, är papper och massa (1,05 procent). Denna 
varugrupp är också betydande för den svenska varuexporten, eftersom den står  
för 9 procent av den totala varuexporten. Stålprodukter, som också står för en 
betydande andel av varuexporten (8 procent), har också en relativt sett hög 
transportkostnadsökning (0,66 procent) jämfört med medianen (0,26 procent).  
 
Även järnmalm och jord, sten och byggnad har en relativt sett hög 
transportkostnadsökning (0,54 procent respektive 0,55 procent) jämfört  
med medianen, men dessa varugrupper står för en låg andel av den svenska 
varuexporten (2 procent respektive 0 procent). 
 

Diagram 5.11: Transportkostnadsökning vid höjda banavgifter år 2020 i jämförelse med 
andel av svensk varuexport. 
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Effekt av höjda banavgifter och kompenserande åtgärd på väg 
I scenariot med en kombination av höjda banavgifter och en kompenserande vägavgift 
får högvärdiga produkter, som står för den största andelen av den svenska 
varuexporten, en transportkostnadsökning på ungefär samma nivå som medianvärdet 
(0,9 procent).  
 
De varugrupper som påverkas mest och som ligger över medianvärdena för både 
transportkostnadsökningen och andelen av varuexporten, är dock papper och massa 
och stål. 

 
Diagram 5.12: Transportkostnadsökning vid höjda banavgifter och en kompenserande 
vägåtgärd år 2020 i jämförelse med andel av svensk varuexport. 

 

5.4.6 Transportkostnadsandel  
En analys har även gjorts där transportkostnadsökningen (för både inrikes och utrikes 
transporter och med samtliga trafikslag) ställs i relation till transportkostnadens andel 
av produktionskostnaden för en vara. Transportkostnaderna utgör en relativt liten 
andel av den totala kostnaden för att producera varor inom olika branscher, som 
beskrivits i avsnitt 3.3. För tillverkningsindustrin står transportkostnadsandelen bara för 
3 procent.  
 
Effekt av höjda banavgifter 
Nedan i diagram 5.13 visas de modellberäknade transportkostnadsökningarna som 
följer av den föreslagna banavgiftshöjningen för ett antal varugrupper, i relation till hur 
hög transportkostnadsandel dessa varugrupper har. 
 
Järnmalm samt papper och massa har en hög transportkostnadsandel som ligger på 12 
procent respektive 8 procent. Samtidigt är dessa varugrupper bland dem som får den 
största transportkostnadsökningen. 
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Diagram 5.13: Transportkostnadsökning vid höjda banavgifter år 2020, i jämförelse med 
transportkostnadsandelen per varugrupp.  

En kommentar om de statistiska uppgifterna från SCB som använts i ovanstående 
diagram är att de bara omfattar de transporter som företagen köper in. Den del av 
företagens transporter som genomförs i egen regi ingår alltså inte, varför en viss 
underskattning av transportkostnadsandelen kan antas. Enligt uppgifter från 
branschföreträdare ligger den faktiska transportkostnadsandelen för exempelvis 
skogsindustrin på cirka 13 procent. 
 
 
Effekt av höjda banavgifter och kompenserande åtgärd på väg 
Nedan i diagram 5.14 visas motsvarande diagram för transportkostnadsökningarna från 
banavgiftshöjningen i kombination med den kompenserande vägåtgärden. 
 

 

Diagram 5.14: Transportkostnadsökning vid höjda banavgifter år 2020 + 
kompenserande vägåtgärd, i jämförelse med transportkostnadsandel per varugrupp.  
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Livsmedel samt papper och massa har den kraftigaste transportkostnadsökningen när 
den föreslagna banavgiftshöjningen kombineras med en vägavgift. Men medan 
livsmedel har en transportkostnadsandel som ligger nära medianens på cirka 3 procent, 
ligger transportkostnadsandelen för papper och massa betydligt högre på drygt 8 
procent.  
 

5.4.7 Järnvägens andel av transportarbetet 
I de flesta av de tidigare analyserna har effekten av avgiftshöjningarna analyserats per 
varugrupp för både inrikes och utrikes transporter och med samtliga trafikslag. 
Studerar man enbart inrikes järnvägstransporter blir naturligtvis effekten av en 
banavgiftshöjning relativt sett betydligt större. Nedan beskrivs effekten per varugrupp 
för inrikes järnvägstransporter och ställs samtidigt i relation till järnvägens andel av 
transportarbetet per varugrupp. 
 
 
Effekt av höjda banavgifter 
Järnvägens andel av det långväga transportarbetet är cirka 25 procent (Wajsman 
2008). Andelen järnvägstransporter per varugrupp varierar dock betydligt, alltifrån 3 
procent (jordbruk) till 69 procent (stål). Se nedanstående diagram. 
 
 
Tabell 5.34: Järnvägens andel av transportarbetet per varugrupp. Källa: Wajsman 
(2008). 

STAN-varugrupp 
  

Järnvägstransporters 
andel av 
transportarbetet 

Jordbruk 3 % 
Rundvirke 27 % 
Trävaror 5 % 
Livsmedel 4 % 
Oljeprodukter,Råolja, 
Kol 

4 % 

Järnmalm 58 % 
Stålprodukter 69 % 
Papper och massa 34 % 
Jord, sten och 
byggnad 

8 % 

Kemikalier 11 % 
Högvärdiga produkter 24 % 
 

När banavgiftshöjningens effekter för inrikestransporter på järnväg studeras, blir 
transportkostnadsökningen per varugrupp betydande, med ett spann på mellan 7,1 
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och 9,5 procent (se diagram 5.3). Jordbruk och livsmedel ligger i topp med en 
transportkostnadshöjning på vardera 9.5 procent.  
 
Järnvägens andel av transportarbetet är dock liten för dessa varugrupper. Jordbruk har 
en andel på 3 procent och livsmedel 4 procent. Kemikalier, som också får en stor 
transportkostnadsökning med 9.4 procent, har en betydligt större andel av 
transportarbetet än jordbruk och livsmedel och ligger på medianvärdet för samtliga 
varugrupper (11 procent). Stålprodukter, som har den största andelen 
järnvägstransporter av alla varugrupper med hela 69 procent, får en ansenlig 
kostnadsökning, som ligger på 7,3 procent. Papper och massa ligger över medianen för 
transportarbetet och på medianen för transportkostnadsökningen. 
 
Järnmalm ligger över medianvärdena både för transportkostnadsökningen och för 
transportarbetesandelen. Andelen järnvägstransporter ligger på 58 procent för 
järnmalm, och kostnadsökningen är 8,9 procent för den varugruppen. 
 
Högvärdiga produkter ligger också över medianerna både för 
transportkostnadsökningen och för transportarbetesandelen, dock inte  
i lika hög grad som järnmalm.  
 
 

 

Diagram 5.15: Transportkostnadsökning för järnväg vid höjda banavgifter år 2020, i 
jämförelse med järnvägens andel av transportarbetet per varugrupp  
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5.4.8 Sammanfattning av Samgodsresultaten 
På kort sikt, utan att växelkursförändringar vägts in, påverkas varugrupperna stål, 
papper och massa och livsmedel mest av en banavgiftshöjning när det gäller BNP, antal 
sysselsatta, import och export. 
 
Om man tittar på transportarbetet per varugrupp för inrikestransporter på järnväg, är 
det också järnmalm som påverkas mest, och även högvärdiga produkter.  
 

Tabell 5.35: Varugrupper som ligger över medianvärdena för transportkostnadsökning 
respektive ett antal studerade parametrar vid en banavgiftshöjning 

 

 
I det kombinerade fallet av en banavgiftshöjning och en kompenserande vägåtgärd, 
återfinns återigen stål, papper och massa, samt livsmedel bland dem som kortsiktigt 
påverkas mest. Dessutom tillkommer varugruppen högvärdiga produkter. 
 
 
Tabell 5.36: Varugrupper som ligger över medianvärdena för 
transportkostnadsökningen respektive ett antal studerade parametrar vid en 
banavgiftshöjning i kombination med en motverkande vägavgift 
 

 

 

  

Banavgifter BNP Sysselsatta Import Export Transportkostnad Transportarbete jv
Jordbruk
Rundvirke
Trävaror
Livsmedel 1 1 1
Oljeprodukter
Råolja, Kol
Järnmalm 1 1
Stålprodukter 1 1 1 1
Papper och massa 1 1 1 1
Jord, sten och byggnad
Kemikalier
Högvärdiga produkter 1

Banavgifter & vägskatt BNP Sysselsatta Import Export Transportkostnad
Jordbruk
Rundvirke 1
Trävaror
Livsmedel 1 1 1 1
Oljeprodukter
Råolja, Kol
Järnmalm
Stålprodukter 1 1 1 1
Papper och massa 1 1 1 1
Jord, sten och byggnad
Kemikalier 1
Högvärdiga produkter 1 1 1
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6. Vilka effekter förväntar sig intressenterna 
Ett inledande möte med operatörer, branschföreningar och övriga intressenter hölls i 
början av februari 2011, för att informera om och ta emot synpunkter på projektets 
upplägg och några preliminära resultat. En skriftlig förfrågan, inklusive några konkreta 
frågor (se bilaga 1), med önskemål om skriftligt svar sändes ut till branschföreningen 
Tågoperatörerna, Näringslivets transportråd, Transportindustriförbundet, Sveriges 
hamnar och Skogsindustrierna. Projektet och vissa resultat presenterades och 
diskuterades också med Trafikverkets näringslivsråd under mars 2011. Nedan redovisas 
några av de viktigaste synpunkterna som inkommit i denna dialog med intressenterna. 
 
En generell synpunkt är nödvändigheten av att höjda banavgifter måste återinvesteras i 
järnvägssystemet och därmed bidra till minskade störningar och ökad kapacitet. Kravet 
på en förbättring av järnvägsinfrastrukturens kvalitet och pålitlighet står i fokus, såväl 
för godstransporter som för persontrafik. 
 

6.1  Godstransporter 
Branschen framhåller att godstransportoperatörerna i dag har så små marginaler att en 
höjning av banavgifterna i sin helhet kommer att belasta transportköparna.  Ökade 
transportkostnader riskerar enligt transportköparna att kraftigt försämra svensk 
industris konkurrenskraft och kan bland annat långsiktigt riskera möjligheterna att 
investera i och behålla produktionsanläggningar på vissa berörda orter. Det är 
emellertid svårt att göra en mera djupgående analys av branschens synpunkter i detta 
avseende. Trafikverket har av konkurrensskäl inte kunnat ta del av ett mera 
faktabaserat underlag från godstransportköparna avseende hur stor andel av 
varuvärdet som utgörs av transportkostnad och vilka konsekvenserna skulle kunna bli 
av ökade transportkostnader till följd av höjda banavgifter. 
 
Branschen menar vidare att höjda transportkostnader för järnvägen kommer att 
resultera i att transportköparna aktivt söker andra transportalternativ, även inom 
branscher som i dag är helt beroende av järnvägstransporter. En överflyttning av gods 
till andra trafikslag – främst vägtransporter – framhålls som mycket trolig, vilket 
branschen anser skulle motverka de transportpolitiska målen och då inte minst 
uppställda miljömål. 
 
Godstransportbranschen ställer sig positiv till mera differentierade banavgifter, främst 
om detta även innebär lägre banavgifter på mindre belastade banor och till exempel 
lägre banavgifter nattetid, då godstrafiken i mycket liten omfattning konkurrerar med 
persontrafiken. En differentiering skulle då kunna resultera i större kapacitet och bättre 
kapacitetsutnyttjande totalt sett. 
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6.2 Persontransporter 
Höjda banavgifter riskerar att få stora negativa effekter för persontrafiken på järnväg, 
framhåller branschen. Man bedömer att det finns en stor risk att det sammanlagda 
positiva resultatet för persontrafikoperatörerna helt utraderas och att företag riskerar 
att slås ut med de höjningar som föreslås. 
 
Vidare menar man att redan vid dagens nivå på banavgifterna är de externa 
kostnaderna internaliserade för persontrafiken på järnväg och att det ur denna 
synvinkel alltså inte finns någon anledning att höja avgifterna. En höjning av 
banavgifterna utan en justering för konkurrerande trafikslag skulle dessutom riskera att 
bli snedvridande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, framhåller branschen.  
 
En försämrad lönsamhet till följd av höjda banavgifter kan också resultera i minskade 
investeringar i moderna fordon med rätt prestanda, stor risk för nedläggning av de 
linjer eller turer som i dag uppvisar svagast lönsamhet samt omprövning av planerade 
satsningar på ny snabbtågstrafik. 
 
Principen med differentierade banavgifter anser man vara riktig, men detta behöver 
inte enbart betyda höjda banavgifter utan även sänkta avgifter på vissa tider och 
sträckor. Man konstaterar samtidigt att det kommersiellt intressanta järnvägsnätet 
redan i dagsläget har stor överbelastning och stora kapacitetsbrister. En differentiering 
av banavgifterna riskerar att drabba främst den kommersiella långväga persontrafiken, 
eftersom den samhällsbetalda lokala och regionala trafiken torde kunna kompensera 
höjda banavgifter genom att föra kostnaderna vidare till skattekollektivet. Därmed 
skulle höjningar av banavgifterna i praktiken inte få några styreffekter på 
kapacitetsutnyttjandet. 
 
 

7. Slutsatser 
De banavgifter som tas ut ligger under skattade marginalkostnader. Med en beslutad 
banavgiftsintäkt på 15,6 miljarder under planperioden (2010–2021) kommer 
internaliseringsgraden att öka och för gods på järnväg hamna på samma nivå som för 
gods på väg (0,57), men den ligger fortfarande under 1. På personsidan hamnar 
beräknad internaliseringsgrad på järnväg över 1, men eftersom varken buller eller 
trängsel är inkluderat utgör det en överskattning av faktiska förhållanden. 
 
Trots att någon nytta i form av ökad effektivitet (längre tåg, ökad lastfaktor med mera) 
och trots att nyttan av minskad trängsel inte beräknats, är en försiktig tolkning av det 
samhällsekonomiska resultatet att banavgiftshöjningen kan komma att minska den 
samhällsekonomiska välfärden. Om beslutad banavgiftshöjning kompletteras med en 
höjning av avgifter på väg eller minskning av externa effekter på väg skulle det minska 
risken att negativt påverka samhällets välfärd.   
 
I och med högre banavgifter ökar avgifternas andel av fordonskostnaderna för 
godstrafiken från 5 procent 2009 till i genomsnitt 14 procent 2020, där malmtågens 
andel förväntas bli 17 procent. För persontrafiken sker en ökning från 4 procent 2009 
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till i genomsnitt 11 procent 2020. För pendeltågen förväntas avgifternas andel av 
fordonskostnaden bli 13 procent. 
 
Till följd av det högre banavgiftsuttaget 2020 beräknas transportkostnaderna öka med 
mellan 0,16 procent (för högvärdiga produkter) och 0,83 procent (för papper och 
massa) om man ser till de totala transportkostnaderna från dörr till dörr. Den 
transportkostnadsökning som uppstår om endast kostnadsökningen på inrikes järnväg 
beaktas hamnar mellan 7,1 och 9,5 procent per varugrupp. 
 
Varugrupperna stål, papper och massa och livsmedel påverkas på kort sikt mest av en 
banavgiftshöjning, samtidigt som de var för sig har knappt 10 procent av BNP, antal 
sysselsatta, import och export. Ökade transportkostnader kan innefatta vissa 
strukturella förändringar i näringslivet. Enligt nationalekonomisk teori påverkas inte 
Sveriges långsiktiga konkurrenskraft av att näringslivets transportkostnader ökar. 
 
Godstransportbranschen är positiv till differentierade avgifter, men anger att höjda 
banavgifter kommer att försämra svensk industris konkurrenskraft. En överflyttning av 
gods till främst vägtransporter är trolig. Från persontrafiksidan anges att en 
differentiering riskerar att drabba den kommersiella långväga persontrafiken. Den 
kortväga persontrafiken påverkas dock av en högre procentuell ökning jämfört med 
den kommersiella långväga persontrafiken. 
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Bilaga 1 Frågor till intressenter 
 

Ökade Banavgifter – önskad input till avgiftsprojektet 

Under december har Trafikverket påbörjat ett projekt vars syfte är att beskriva 
effekterna av föreslagna höjningar av banavgifter i nationell plan. Effekterna 
skall beskrivas för olika marknadssegment inom transportsystemet. Eventuella 
behov av kompletterande styrmedel för andra trafikslag samt hur några viktigare 
branscher påverkas kommer också att studeras (till den 31 mars). Ett vidare syfte 
inbegriper att (till den 30 september) föreslå en utvecklingsplan för 
trafikslagsövergripande avgiftsanalyser. 

Som ett (av flera) led i att analysera konsekvenserna av ökade banavgifter ger vi 
er nu möjlighet att komma in med fakta kring förväntade effekter. Eftersom våra 
analyser kring förväntad förändring i transportarbete och transportkostnader ännu 
inte är klara kan möjligen nedanstående spann ändå ge viss vägledning för er. 
Observera att siffrorna är väldigt översiktliga och endast anger en ungefärlig 
härad. Banavgifterna skall för åren 2015 respektive 2020 uppgå till 1,3 mdr 
respektive 2 mdr kronor. 

 

Transportarbete på järnväg (relativt dagens avgiftsnivå oaktat förväntad 
trafikökning) 

   2015  2020  

Persontrafik (pkm)  Minska 1–2 %  Minska 3–5 %  

Godstrafik (tkm)  Minska 2–4 %  Minska 4–7 %  
 

Godstrafik, banavgifternas andel av fordonskostnader 

   2015  2020  

Fjärrtåg  8–12 %  13–16 %  

Systemtåg  8–12 %  13–16 %  

Malmtåg  10–14 %  18–21 %  
Kombitåg  9–11 %  13–16 %  
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Persontrafik, biljettprishöjning till resenär 

   2015  2020  

X 2000  1–2 %  4–5 %  

Långväga  1–3 %  4–6 %  

Pendeltåg  2–4 %  6–8 %  

Regionaltåg  2–3 %  5–7 %  
 

Det vi önskar era kommentarer/analyser kring är 

 

1) Hur påverkas olika segment (dvs fjärrtåg, systemtåg…., X 2000, 
pendeltåg…etc) under antagandet (i) att hela banavgiftsökningen tas ut i 
högre transportpris respektive (ii) att endast halva banavgiftsökningen tas 
ut i högre transportpris? 

 

Vad gäller påverkan på näringslivets olika branscher är frågorna (uppdelat per 
bransch) 

2) Hur stor andel av varuvärdet (försäljningsvärdet) utgör 
transportkostnaden (på järnväg respektive mer generellt)? 

3) Vad blir konsekvenserna av en ökad transportkostnad om 5 procent, 10 
procent respektive 15 procent (obs endast exempel) 

Underbygg resonemangen med verifierbara fakta. Övrig eventuell 
dokumentation (dvs statistik, artiklar, rapporter etc) kring effekter/konsekvenser 
av ökade transportkostnader tas också tacksamt emot. 

 

Sänd eventuella svar/fakta/analyser och övrig dokumentation per e-post till 
anders.n.ljungberg@trafikverket.se 

För att ha möjlighet att noggrant beakta synpunkter och fakta önskas svar så 
snart det går (innan 6 mars). Eventuella frågor kan ställas till Kenneth Wåhlberg 
(0243-751 19) samt Anders Ljungberg (013-289036) 

 

Med vänliga hälsningar 

Kenneth och Anders med flera 

  

mailto:anders.n.ljungberg@trafikverket.se�
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Bilaga 2 Tågläge hög, mellan och bas 
 
Bild B1: Tågläge hög, mellan och bas 
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