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Förord 
När det gäller infrastruktur som binder samman gränsregioner vid nationsgränser hanteras   

investeringskalkyler och beslut om åtgärder mer ad hoc än för projekt mer centralt placerade 

i nationalstaterna. Det gäller samtliga länder i Norden. Aktörer i gränsregionerna har därför 

en mer komplex situation att hantera än andra regionala aktörer. 

Projektet SIMLAB East-West, ett tidigare projekt  inom INTERREG Botnia-Atlantica, pekade på 

detta faktum med exempel från länderna inom Botnia-Atlantica regionen. I regionens tre 

nationer skapas beslutsunderlag och fattas beslut om infrastrukturinvesteringar på olika sätt. 

Det skapar osäkerhet, som kan innebära att gränsregioner inte alltid kan utvecklas i samma 

takt som nationalstaternas mer centrala regioner.  

Denna rapport har tagits fram inom projektet ”E12 Atlantica BA3NET” (i kortform BA3NET eller 

BA3NET). Finansiärer är INTERREG Botnia-Atlantica, Kvarkenrådet, Trafikverket i Sverige, 

Statens vegvesen och Jernbanedirektoratet i Norge, Föreningen Blå vägen, MidtSkandia, 

Nordland fylkeskommune, Österbottens Förbund och Vasa stad. De tre universiteten har ställt 

olika faciliteter till projektets förfogande. 

I BA3NET studerar vi i detalj hur beslutsfattandet sker vid gränsöverskridande investeringar, 

såväl i Botnia-Atlantica regionen, som mer generellt. Projektet är därmed centralt och viktigt 

för BA-regionen, men även för aktörer i andra regioner i Norden samt för beslutsfattare i EU.  

I rapporten diskuteras hur samhällsekonomiska kalkyler genomförs vid åtgärder i 

transportnätverket och hur de används i de tre länderna. Vid gränsöverskridande åtgärder är 

den institutionella kontexten inte formaliserad, varför beslut medför ökade 

transaktionskostnader. Ett syfte med BA3NET är därför att öka kunskapen om kalkyler och 

beslutsfattande bland aktörer inom BA-regionen. BA3NET har arbetat nära INTERREG Botnia-

Atlantica projektet ”E12 Atlantica Transport”.  

I projektet är vi mycket tacksamma för de konstruktiva synpunkter vi fått från bl.a. Gunnar 

Isacsson Trafikverket, Mats Bengtén Trafikverket Region Nord, Tor Nicolaisen 

Jernbanedirektoratet, Oskar Andreas Kleven Statens vegvesen, Taneli Antikainen Väylä, 

Andreas Forsgren Umeå kommun, Mathias Lindström Kvarkenrådet, Tero Voldi Österbottens 

förbund, Mårten Edberg Region Västerbotten samt Anders Östergård NMT-centralen. 

Samtliga deltagare i referensgruppen för projektet BA3NET. 

Som projektledare vill jag tacka de fem författarna och övriga medarbetar i BA3NET för deras 

insatser. BA3NET visar på möjligheten att med systematiskt och långsiktigt arbete utveckla 

samverkan mellan BA-regionens universitet i de tre länderna. 

 

Umeå den 2 oktober 2019 

 

Jeanette Kjellberg 

Projektledare BA3NET  
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Inledning 

Beslut om investeringar i infrastruktur som korsar nationsgränser 

Denna rapport har två syften.1 För det första ges en översiktlig beskrivning av teori och 

metodik för en samhällsekonomisk nytto-kostnadskalkyl vid offentligt finansierade åtgärder i 

ett transportsystem.2 För det andra undersöks förutsättningarna för att genomföra samhälls-

ekonomiska kalkyler av åtgärder på transportlänkar som passerar nationsgränser. Det kan 

gälla en uppgradering av en väg, järnväg eller ett nytt hamn- och färjekoncept som binder 

samman två nationella transportsystem. Det är gränsöverskridande eller andra åtgärder som 

kan vara kombinerade nationella och internationella investeringar eller har sådana effekter. 

Åtgärderna har internationella effekter samtidigt som de vanligen påverkar transportsystemet 

i, och eventuellt har lokaliseringsmässiga effekter för, de subnationella gränsregioner som 

omger den gränsöverskridande transportlänken. 

Inför beslut om sådana åtgärder krävs vanligen ett beslutsunderlag med en implicit eller 

explicit samhällsekonomisk analys av vilka kostnader och intäkter åtgärden leder till, och hur 

dessa fördelas mellan nationerna.3 Det bör även ingå en analys av vilka effekter som uppstår 

inom de närmast berörda gränsregionerna. Om medfinansiering från Europeiska unionen är 

aktuell bör även övergripande effekter i nätverken på europeisk nivå studeras. I praktiken har 

det givetvis varierat i vilken grad och med vilken analys sådana underlag utarbetats.  

Den mest implicita formen av ett beslutsunderlag uppstår när en politiskt tillsatt församling 

utan analys beslutar om att genomföra en åtgärd och anslår en budgetram till ett projekt. Det 

kan vara ett beslut att köpa en tjänst av en privat aktör, som genomför, driver och underhåller 

t.ex. en bro, en väg eller en färja. Den mest explicita formen av beslutsfattande består av 

beslut som grundas på en fullständig analys inom ramen för etablerade kommunala, regionala 

eller nationella planprocesser med explicita samhällsekonomiska kalkyler som visar utfallet av 

en åtgärd för varje finansiär. 

 

                                                      

1 Kontaktuppgifter till författarna: petri.helo@uwasa.fi, thor-erik.s.hanssen@nord.no, gisle.solvoll@nord.no, 
jonas.westin@umu.se, lars.westin@umu.se  
2 Cost Benefit Analysis (CBA) är det engelska begreppet för ”samhällsekonomisk nytto-kostnadsanalys” och  
används ofta som synonym till nytto-kostnadsanalys. Den samhällsekonomiska analysen har givetvis egenskaper 
som är jämförbara med en företagsekonomisk eller privatekonomisk analys. Den huvudsakliga skillnaden är att 
CBA kalkylen i transportsektorn såväl studerar effekter som uppstår för trafikanter som direkt påverkas av en 
åtgärd som åtgärdens positiva och negativa effekter på andra aktörer (och skattebetalare) i transportsystemet 
och i ekonomin i övrigt.    
3 Ett icke motiverat, men positivt, beslut av en offentlig organisation att genomföra en åtgärd kan uppfattas som 
att den beslutande enheten anser att åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam. Saknas en explicit kalkyl som visar 
det, kan beslutet uppfattas som resultat av en implicit kalkyl. En explicit utvärdering efter att åtgärden 
genomförts  syftar till att avgöra om projektet de facto var lönsamt eller inte. Den uppenbara nackdelen med de 
”implicita” kalkylerna är att organisationens underlag för lärande om vad som kännetecknar samhällsekonomiskt 
lönsamma projekt blir svagt. 

mailto:petri.helo@uwasa.fi
mailto:thor-erik.s.hanssen@nord.no
mailto:gisle.solvoll@nord.no
mailto:jonas.westin@umu.se
mailto:lars.westin@umu.se
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Nationer och gränsregioner 

I den följande analysen av relationen mellan nationer och gränsregioner ges en bakgrund till 

den därpå kommande beskrivningen av hur principerna för samhällsekonomisk analys i 

praktiken omsätts till beslutsunderlag vid infrastrukturåtgärder i Norge, Sverige och Finland. 

Vi skiljer på inomnationella och gränsöverskridande åtgärder och tre egenskaper som skiljer 

beslutsfattandet åt i de båda fallen. För det första kan skillnader i tillämpningen av den 

samhällsekonomiska kalkylen förväntas försvåra möjligheten till gemensamt beslutsfattande 

om gränsöverskridande länkar i transportnätverken. Men även om beslutsunderlag tas fram 

på exakt samma sätt i länderna kan, för det andra, enbart det faktum att beslut ska fattas inom 

ramen för två eller flera nationella beslutsstrukturer medföra att prioriteringar försvåras i för-

hållande till åtgärder vars kostnader och nyttor endast berör transportsystemet i ett av län-

derna. För det tredje kan beslut försvåras om åtgärden, dess kostnader och intäkter inte är 

symmetriska mellan länderna, till exempel om kostnaderna helt faller inom en nation, medan 

nyttorna tillfaller aktörer på båda sidor om gränsen.  

Givet dessa tre typer av avvikelser i beslutsfattandet vid gränsöverskridande investeringar är 

en hypotes i den här rapporten att det råder olika former av relativ ineffektivitet i respektive 

länders transportnätverk i närheten av nationsgränserna. Den relativa ineffektiviteten uppstår 

i jämförelse med beslut som omfattar de i nationen mer centralt lokaliserade delarna av 

transportnätverket samt i förhållande till en hypotetisk situation där länderna istället är en 

enda nation. Det finns skäl att tro att i de nationsinterna projekten, dvs. projekt och åtgärder 

där huvuddelen av effekterna uppstår inom respektive land, är den institutionella kontexten 

för framtagandet av förslag, analyser, kalkyler, förhandlingar och beslut mer entydigt 

formaliserade. Därmed inte sagt att de alltid är ideala. Vid gränsöverskridande projekt och 

åtgärder är den institutionella kontexten däremot inte formaliserad på samma sätt, varför 

möjligheten att fatta beslut sker i sammanhang som ofta kan väntas medföra högre trans-

aktionskostnader. Sådan ineffektivitet kan förväntas drabba gränsregionernas ekonomier, 

men även påverka produktiviteten på nationell såväl som på t.ex. europeisk nivå negativt. 

 

Gränsregioner och gränsöverskridande regioner – exemplet Botnia-

Atlantica regionen 

Den empiriska delen av rapporten omfattar de delar av de tre nordiska länderna som ingår i 

den av INTERREG identifierade Botnia-Atlantica regionen (BA-regionen). BA-regionen är ur det 

perspektivet en gränsöverskridande region inom vilken olika former av samarbeten mellan 

aktörer från de tre länderna ger möjlighet till finansiellt stöd från bl.a. Europeiska unionen.  

Trots viljan att öka integrationen i BA-regionen finns, intressant nog, för närvarande inte 

någon samlad gemensam offentlig beslutsstruktur kopplad till den gränsöverskridande infra-

strukturen i regionen, t.ex. TEN-T E12 stråket, och det territorium som binder samman BA-

regionen. 
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En gränsöverskridande region som BA-regionen är en region som omfattar områden på båda 

sidor om en nationsgräns. Den består därmed av gränsregioner i två eller flera länder. En 

gränsregion har en nationsgräns som en av sina gränser. Den juridiska formen för gränsöver-

skridande regioner och tydligheten i regionens gränser kan variera betydligt. Botnia-Atlantica 

regionens utbredning inom och över nationsgränserna i Norge, Sverige och Finland framgår 

av Figur 1 nedan.  

 

Figur 1. Botnia-Atlantica regionen inom INTERREG omfattar ett antal län i 

 Norge, Sverige och Finland. Källa: https://eufonder.se/interreg/interreg-

botnia-atlantica.html 

 

Inom BA-regionen har sedan flera tusen år pågått en migration och utbyten inom handel och 

kultur. Före år 1809, när Sverige och Finland var ett land, existerade varken gränsregioner eller 

en gränsöverskridande region inom den östra delen av BA-regionen. Mellan 1814 och 1905 

bildade istället Sverige och Norge en union, något som t.ex. kom att underlätta investeringen 

i en järnväg mellan Kiruna och Narvik. Finlands inordnande i Ryssland efter 1809 innebar 

istället tvärtom att Finlands järnväg fick rysk standard, något som än idag försvårar en gräns-

överskridande integration inom det nordiska järnvägsnätet. Exemplen visar tydligt hur 

nationsgränser och nationella beslutssystem påverkar förutsättningarna för enskilda gräns-

regioner när de försöker stärka en gränsöverskridande region.  

Under andra hälften av nittonhundratalet, i och med världskrigens slut samt Finlands ”åter-

komst” till den nordiska politiska miljön, kunde ett gränsöverskridande samarbete i BA-

regionen formaliseras. Det sker inom organisationer som Kvarkenrådet, Blå vägen och 

MidtSkandia. I de organisationerna ingår dels representanter för administrativt entydiga 

gränsregioner, det kan vara kommuner, län eller landsting, men även andra kommuner ingår, 

kommuner som inte är gränsregioner men som är kopplade till eller beroende av de trans-

portlänkar som korsar nationsgränsen. Det innebär att även kommuner som inte har en egen 

nationsgräns kan ingår i formella samarbeten mellan aktörer i en större gränsöverskridande 

region.  

https://eufonder.se/interreg/interreg-botnia-atlantica.html
https://eufonder.se/interreg/interreg-botnia-atlantica.html
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Centrala och viktiga frågor på alla politiska nivåer 

Det bör mot den bakgrunden åter betonas att de frågeställningar som behandlas i rapporten  

är centrala och viktiga för såväl aktörer i BA-regionen, som för aktörer i de nordiska länderna, 

deras gränsregioner samt för Europas beslutsfattare. Det är angeläget att identifiera hur 

beslutsunderlag tas fram och hur beslutsprocesser genomförs vid infrastrukturinvesteringar i 

respektive land. Det är även angeläget att diskutera hur samhällsekonomiska kalkyler utförs 

och används i de tre länderna samt hur eventuella skillnader mellan länderna påverkar de 

gränsöverskridande åtgärderna och projektens möjlighet att konkurrera om nationell finan-

siering.  

 

Disposition 

Rapporten är fortsättningsvis disponerad på följande sätt. I nästa avsnitt ges en översikt  om  

gränsregioner i ett europeiskt och nordiskt perspektiv. Speciellt är vi givetvis intresserade av 

dem i  ett infrastrukturplaneringsperspektiv. Därefter behandla den samhällsekonomiska 

kalkylen och dess tillämpning inom transportsektorn. Geografiska frågor kopplade till avgräns-

ningen av en åtgärds influens- och utredningsområde blir här viktiga att reda ut.  Även begrepp 

som jämförelse- och utredningsalternativ samt alternativkostnaden för ett projekt behandlas. 

Beroende på vilka antaganden som görs om ekonomin i ett influensområde ska den 

samhällsekonomiska nyttan mätas på olika sätt. Detta diskuteras därför även i detta 

sammanhang.  

När de mer generella frågorna är diskuterade jämför vi hur infrastrukturplaneringen sker i de 

tre länderna som ingår i Botnia-Atlantica regionen. Vi kommenterar även ländernas samhälls-

ekonomiska beräkningsmodeller. I en jämförelse av de kalkylvärden och parametrar som 

används i de tre nationella modellverktygen visar det sig att såväl likheter som skillnader 

förekommer. Därför genomförs avslutningsvis ett unikt räkneexempel där värderingar och 

parametrar från respektive land introduceras i de tre ländernas modeller. Det visar sig att 

resultaten kan variera betydligt. Frågor om varför de skillnaderna uppkommer och hur de kan 

förklaras är givetvis intressanta områden för fortsatt forskning.  
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Gränsöverskridande regioner, gränsregioner och 

infrastruktur 

Landbaserade och maritima gränsregioner 

Inom EU finns givetvis ett betydande antal gränsregioner som möts vid en nationsgräns. 

Gränsregionerna kan delas in i landbaserade och maritima gränsregioner. Några gräns-

regioner har även etablerat gränsöverskridande samarbeten av olika slag inom ramen för for-

mella gränsöverskridande regionbildningar. Andra gränsregioner upprätthåller endast mer 

informella kontakter. Inom EU finns redan legala EGTC, vars uppgift är att stärka den formella 

beslutsstrukturen inom en gränsöverskridande region.4  

En faktor som ökar sannolikheten för tätare kontakter inom en gränsöverskridande region är 

att det finns en transportlänk i regionen som ingår i det europeiska internationella 

transportnätverket. Andra faktorer kan däremot verka negativt på utbytet inom en 

gränsöverskridande region. Det kan vara kulturella skillnader som har utvecklats inom olika 

nationella kontexter, institutionella strukturer och regler, administrativa barriärer eller 

ekonomiska subventioner i transportsektorn som ger prioritet åt inomnationella framför 

internationella flöden. 

 

Figur 2. Gränsregioner med land respektive kustgräns inom EU. Källa: European Union (2016) 

                                                      

4 European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC).  En karta, och länk till internet, över existerande EGTC, 
eller EGTS som beteckningen är på svenska, återfinns i Appendix A. 
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Som framgår av kartorna i Figur 2, omfattar BA-regionen både land- och kustbaserade 

gränsregioner. Inom Botnia-Atlantica regionen är Europaväg E12/Blå vägen den gemensamma 

transportkorridoren. E12 är ett TEN-T stråk som sträcker sig från Mo i Rana i Norge genom 

Sverige över Kvarken mellan Umeå och Vasa och vidare till Helsingfors i Finland. 

De förändrade och stärkta nationsgränserna efter händelserna 1809 och 1905 har som berörts 

missgynnat det öst-västliga transportsystemet i Norden relativt de inomnationella nord-

sydliga transportsystemen i vart och ett av de tre länderna. Efter andra världskriget har dock 

åter handeln mellan länderna ökat. En svag utveckling av BA-regionens ekonomi relativ 

respektive nations ekonomiska utveckling har dock inneburit att omfattningen på handel av 

varor och tjänster samt annat personutbyte inom BA-regionen utvecklats långsamt relativt 

annat nordiskt utbyte.   

 

Transportinfrastruktur, nationers makt och nordisk politik 

Det finns givetvis maktpolitiska skäl bakom den starka utvecklingen av de nationellt oriente-

rade transportsystemen, dvs transportsystem som prioriterar flöden in mot de städer som 

utgör lokalisering för respektive länders centrala maktsfärer, deras flygplatser och hamnar. 

Den nuvarande situationen i BA-regionen och de barriärer som finns inbyggda i de nationella 

strukturerna reflekterar detta väl. Transportsystemet har givetvis även en militärstrategisk 

betydelse som kan motivera att barriärer behålls eller etableras. Det ska till exempel inte 

underlätta för ryska trupper att snabbt förflytta sig långt in i Norden via existerande gräns-

överskridande infrastruktur. 

Dessutom ser ofta delar av näringslivet och de nationella politiska eliterna även gärna att 

flöden så långt möjligt rör sig inom det egna landet. Förhoppningen är att det ska generera 

inkomster och räntor för investeringar eller för beskattning. Den geografiska utformningen av 

transportsystemet blir därmed en del av en nationell maktpolitik och kan vara en del av ett 

system av barriärer som utvecklas inom en protektionistisk handelspolitik. Ett historiskt 

exempel på detta är följande yttrande av den svenska Kungliga Järnvägsstyrelsen år 1903: 

”En längdbana, sådan som den ifrågavarande från Bohuslän till Dalarna, skulle 

säkerligen bättre än de ifrågasatta tvärbanorna till Norge fylla gränsbygdens 

trafikbehov och tillgodose nationellt svenska intressen, och på samma gång 

skulle den som statsbana göra större gagn än en del ävenledes påtänkta 

tvärbanor från gränstrakterna ned till de redan befintliga Mora-Vänerns och 

Bergslagernas järnvägar.” Källa: Kungliga Järnvägsstyrelsen (1931) Band 1. s. 270. 

Unionen mellan Norge och Sverige var vid tiden när detta skrevs på väg mot upplösning. Norge 

uppfattades från svenskt håll som aggressivt och röster framfördes mot att Inlandsbanan på 

vissa platser var planerad att byggas alltför nära den norska gränsen. Förebilden var istället 

stambanan genom Övre Norrland, med sitt minimiavstånd på 5-6 mil till kusten, och därmed 

även ett avstånd till de ryska fartyg som hade ett allt mer ”russifierat” Finland som  sin bas.   



7 
 

Det nordiska samarbetet utvecklades senare i positiv riktning, vilket bevisades av att Nordiska 

rådet bildandes 1952. Den nordiska passunionen undertecknades år 1954 och ambitionen var 

att integrera de nordiska länderna ytterligare.  

I ett år 2017 framtaget positionspapper om Nordisk transportpolitik från Nordiska rådets 

”Utskott för Tillväxt och Utveckling” framgår att de nordiska statsministrarna deklarerat att 

Norden ska vara världens mest integrerade region.5 I Positionspapperet konstateras att det på 

många områden redan ser så ut, men att transportområdet inte är ett sådant område. I 

Nordiska rådets Helsingforsavtal § 26 från 1962 framgår att: 

 

”De fördragsslutande parterna skola eftersträva att befästa det samarbete som 

tidigare inletts på samfärdselns område, samt söka utveckla detta samarbete i 

syfte att underlätta förbindelserna och varuutbytet mellan länderna och erhålla 

ändamålsenlig lösning av de problem som må förefinnas på detta område” 

  
samt i §27, 

  
”Byggandet av samfärdselled, som berör två eller flera fördragsslutande parters 

områden, skall ske i samråd mellan de berörda parterna.” 

 

Trots det avskaffades år 2005 Nordiska rådets ministerråd för transport (MR-T). Idag saknas 

därför i mångt och mycket ett forum för en strukturerad dialog mellan de nordiska regering-

arna i frågor som rör infrastruktur ur ett nordiskt och gränsöverskridande perspektiv. 

Kontakterna är idag personbaserade och vanligen projektrelaterade. Ett samarbete mellan de 

nordiska transportmyndigheterna har enligt Positionspapperet pågått länge, men man frågar 

sig i dokumentet, med viss frustration, om detta samarbete och dess aktörer fått de förut-

sättningar och uppdrag de behöver för att kunna analysera, prioritera och planera nordiskt 

infrastruktursamarbete med hela Norden som utgångspunkt?  

Till Positionspapperet bifogas även en karta, Figur 3 nedan, där Nordiska Gränskommittéer 

identifierat gränsöverskridande transportstråk. I positionspapperet framhålls även Nordiska 

rådets uppfattning att om den nordiska transportinfrastrukturen hade samordnats bättre och 

byggts ut hade tillväxten kunnat öka, samtidigt som negativa utsläpp reduceras och olika 

klimatmål lättare kunnat nås. Exempel på projekt som nämns är; godsflöden till isfria hamnar 

på Nordkalotten, flöden till Trondheims/Mo i Ranas/Umeå/Vasa hamnar samt flöden mellan 

Oslo, Göteborg och Köpenhamn och Oslo-Stockholm.  

 

                                                      

5  Positionspapper, Nordisk transportpolitik. Antaget av Nordiska rådets Utskott för Tillväxt och Utveckling, 

Reykjavík 20 september 2017. 
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Figur 3. Gränsöverskridande transportstråk. Identifierade av Nordiska Gräns-

kommittéer 2017. Källa: Nordregio.org (2017). 

 

Är det nordiska transportsystemet samhällsekonomiskt ineffektivt? 

Går vi från den nordiska till den lokala nivån, där gränsregionerna de facto agerar, kan 

motsvarande frustration anas. Gränsregioner som arbetar med att stärka gränsöverskridande 

kommunikationer möter ett mer komplicerat beslutsfattande än regioner och städer som inte 

direkt gränsar till andra länder. Den extra resursåtgång det innebär för en gränsregion kan 

medföra att försörjningen av nationsgränsöverskridande infrastruktur och transportsystem 

relativt sett kan bli underdimensionerad och samhällsekonomiskt ineffektiv i jämförelse med 

den infrastruktur som huvudsakligen tjänar flöden inom respektive land.  
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Till det kan läggas att när samhällsekonomiska investeringskalkyler för åtgärder inom 

transportsystemen genomförs inom respektive land, finns en tendens att effekter som 

sträcker sig utanför landets gränser inte analyseras. Det kan motiveras med att det endast är 

effekter för det finansierande kollektivet, de nationella skattebetalarna, som är av betydelse 

för beslutet. Men om det inte pågår regelbundna dialoger med grannländerna om 

gränsöverskridande effekter och samfinansiering finns en risk att möjligheter förbigås i 

utvecklingen av en nordisk infrastruktur.  

Som konsekvens av olika institutionella imperfektioner kan man således förvänta sig att det 

sammantagna nordiska transportsystemet kännetecknas av ineffektivitetsproblem i de 

områden som ligger i närheten av nationsgränserna. Ett faktum som även drabbar de områden 

som inte utgör gränsregioner. Det innebär att transportsystemet som helhet riskerar att bli 

ineffektivt och inte kan sägas motsvara, t.ex. det svenska transportpolitiska målet om ett 

samhällsekonomiskt effektivt och hållbart transportsystem. 
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Samhällsekonomi och planering av infrastruktur i 

Norden – en bakgrund 

Samhällsekonomisk kalkyl som grund för åtgärdsbeslut 

Samhällsekonomiska kalkyler har sina rötter från analyser gjorda av Jules Dupuit (1844) i ”On 

the measurement of the utility of public works” och det som Alfred Marshall (1890) i Principles 

of Economics senare betecknade som ”konsumentöverskottet”. När sedan USAs kongress 

1939 krävde att innan en ny damm byggs, måste det ha visats att nyttorna av projektet 

översteg dess kostnader, hade i princip kostnads-intäkts analysen för offentliga investeringar 

fötts. Runt 1960 ökade användningen av kostnads-intäktsanalyser vid offentliga investeringar 

kraftigt och applicerades på fler områden, bland annat inom transportsektorn. Motorvägen 

M1 i England samt tunnelbanelinjen Victoria Line i London är tidiga exempel. 

I Sverige analyserade år 1909 Eli F. Hecksher förutsättningarna för att, och var i geografin, 

nyttor skulle uppstå som en konsekvens av dåtidens järnvägsutbyggnad, men även här är det 

först i slutet av 1960-talet som mer systematiskt framställda samhällsekonomiska kalkyler tas 

fram6. Inom transportsektorn sker det främst inom vägsektorn, men sedan 1990-talet har en 

mer trafikslagsövergripande och på nationell nivå formaliserad process med kalkylprinciper, 

prognosmodeller, värderingar m.m. utvecklats.  

Idag används samhällsekonomiska nytto - kostnadskalkyler i planeringen inom det nordiska 

transportsystemet. Framförallt spelar de en viktig roll vid beslut om större investeringar inom 

de nationella transportsystemen. Men samhällsekonomisk kalkyl är inte beslutsunderlag som 

enbart bör tillämpas vid nationella transportinvesteringar. Explicita samhällsekonomiska 

analyser bör ingå i underlaget vid beslut om användning av offentliga medel generellt, samt 

vid offentliga åtgärder på såväl internationell som regional och kommunal nivå. Speciellt i de 

senare fallen är det inte ofta förekommande.  

Det är därför viktigt att kunskap om samhällsekonomisk kalkyl fördjupas på regional och 

kommunal nivå. Speciellt gäller det inom transportsektorn, där samhällsekonomisk kalkyl 

redan är ett etablerat verktyg på nationell nivå.  

Kommunala och regionala företrädare för en dialog med transportmyndigheter, med 

tjänstemän inom andra myndigheter och nationella politiker, som tänker enligt, fattar beslut 

utifrån eller mer generellt förhåller sig till analyser och argumentation som är baserad på 

någon konkret form av, eller ett generellt, positivt eller negativt, förhållningssätt till samhälls-

ekonomisk analys. Det inkluderar ett brett spektra av ståndpunkter. Från att dagens kalkyler 

är perfekta till att de är missvisande, alltför begränsade, helt felaktiga eller inte ska användas 

alls. 

Aktörer i en gränsöverskridande region som vill förstärka en gränsöverskridande länk inom sin 

region måste därför lära sig att föra en argumentation inför en investering eller åtgärd genom 

                                                      

6 Se till exempel Mattsson, B. (1970) 
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de olika, och nationellt specifika institutionella kontexter, analystraditioner och metoder som 

gäller i nationerna på båda sidor om gränsen. Den samhällsekonomiska kalkylen är en central 

del av en sådan argumentation. 

 

Influensområde, utredningsområde och alternativkostnad 

En grundprincip i en samhällsekonomisk kalkyl är att den består av en jämförelse mellan ett 

utredningsalternativ (UA) där utvecklingen inom ett influensområde efter en tänkt åtgärd 

beskrivs, samt ett jämförelse-, bas- eller nollalternativ (JA), där utvecklingen utan att åtgärden 

genomförs studeras. Genom att jämföra de effekter som uppstår mellan olika (UA) och deras 

investerings-, drift- och underhållskostnader sam nollalternativet (JA) kan olika projekt ställas 

mot varandra. Därigenom kan den bästa användningen av knappa offentliga resurser mellan 

alternativa åtgärder identifieras.  

Offentliga medel är alltid knappa. En åtgärd tar i anspråk eller låser resurser i framtiden för 

olika aktörer i samhället. Det kan vara skattemedel, avgifter, driftmedel, arbetstid samt 

negativ och positiv påverkan av annat slag under åtgärdens livstid, men ofta längre tid än så. 

Åtgärden ger vanligen initialt en möjlighet att minska resursåtgången per aktivitet för 

samhällets olika aktörer i deras dagliga verksamhet. Minskad resursåtgång i transportsektorn 

per resa kan givetvis även leda till en totalt sett ökad resursanvändning i transportsektorn som 

helhet, via ökat antal resor. Det kan ske via överflyttning från annan efterfrågan eller via ökade 

inkomster. Om de samlade resurserna för olika verksamheter i samhället i vid bemärkelse kan 

användas mer effektivt som en konsekvens av åtgärden, och därmed leder till en tillväxt av 

samhällets totala resurser, dvs. samhällets tillgångar ökar, kan således efterfrågan på 

transporter. Det investerande kollektivets balansräkning stärks, vilket även kan mätas som en 

ökad nettoregionprodukt, ett annat mått på tillväxt. 

En åtgärd har i den bemärkelsen alltid en alternativkostnad, det finns en möjlig alternativ 

användning av de resurser åtgärden tar i anspråk. En investering idag ger en minskad 

konsumtion idag, vilket är syftet, till förmån för en i bästa fall ökad konsumtion i framtiden. 

Detta i förhållande till om investeringen inte genomförs. Alternativkostnaden är det fiktiva 

måttet på den nytta som skulle ha erhållits om resurserna används i ett alternativt projekt. 

Målet är att genomföra de åtgärder som förväntas öka tillgångarna mest och ge möjlighet till 

ökad framtida nytta i förhållande till konkurrerande projekt.  

Ett minimikrav är att mer ”nytta” skapas, och därmed framtida konsumtionsmöjligheter, än 

den förlorade nytta som uppstår idag som konsekvens av investeringskostnaden. Varje 

investering representerar en direkt förlorad nytta för de som finansierar åtgärden. Alternativ-

kostnaden blir därmed den kostnad i form av förlorad nytta, dvs. förlorade framtida 

konsumtionsmöjligheter, som uppstår om ett alternativt projekt istället väljs, ett projekt som 

är underlägset projektet som ger bäst användning av de resurser som åtgärden tar i anspråk.  

Vid en begränsad offentlig budget gäller det därmed för finansiärerna att välja de 

åtgärder/projekt som ger den högsta förväntade framtida strömmen av nyttor per investerad 
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krona. Beslutet kompliceras givetvis av att nyttor och kostnader vanligen inte fördelas jämnt 

över en finansierande befolkning. Det uppstår konflikter om vilka investeringar som ska 

genomföras. En nationell transportpolitiks uppgift är bl.a. att försöka reducera konflikter 

genom att identifiera och möjliggöra kompromisser.  

Inom transportsektorn kan som resultat av en åtgärd framtida nyttor t.ex. uppstå i form av 

kortare och säkrare restid, lägre reskostnad, större laster, mindre utsläpp etc.. Nyttan av en 

transporrelaterad åtgärd uppstår i det fallet på den primära marknaden, på 

transportmarknaden. Men nyttor uppstår inte alltid enbart för nyttjare på den primära 

marknaden. Effekter kan även uppstå på olika sekundära marknader. Tre exempel kan 

tydliggöra det, men även visa hur olika utfallet kan bli beroende på hur t.ex. en ny väg används. 

Ett vanligt, men teoretiskt, exempel är att en ny väg byggs mellan två tidigare helt isolerade 

orter, var och en med endast en handlare av en och samma vara. Handlarna har således 

monopol inom sina respektive orter. I övrigt är orterna exakt likadana, det finns inga andra 

skäl att använda vägen än för att handla varan - om det kan ske till ett lägre pris. Den nya 

vägen gör sådan resor möjliga, upphäver monopolen i respektive ort, skapar konkurrens 

mellan handlarna och tvingar dessa att sänka sina priser – monopolvinsterna minskar. Båda 

ser risken att konsumenterna börjar göra sina inköp hos den nya konkurrenten i den andra 

orten. I teorin kan det innebära att även om inga resenärer använder vägen, erhåller samtliga 

konsumenter i båda orterna lägre priser hos respektive handlare. Resurser omfördelas från 

handlarna till övriga invånare. 

Nyttan med den nya vägen på den primära transportmarknaden är, i det här extremfallet när 

ingen använder vägen, obefintlig. Nyttan uppstår istället för konsumenterna på den sekundära 

marknaden, på varumarknaden hos handlaren. Handlarnas monopolvinster minskar, priset 

sjunker, efterfrågan kan öka och även utbudet av varor kan öka, utan att vägen nyttjats. En 

utvärdering av de samhällsekonomiska effekterna av väginvesteringen som enbart studerar 

den primära transportmarknaden kommer helt att missa effekterna i de två orterna på de 

sekundära varumarknaderna.    

I ett annat fall antar vi att den nya vägen i exemplet ovan endast kommer att användas för 

transporter för verksamhet som inte finns i någon av de två orterna. Vägen blir en 

genomfartsled. Den trafik och de nyttor som uppstår från investeringen påverkar inte den 

lokala ekonomin i de två orterna. Men en negativ påverkan antas uppstå via buller och andra 

negativa externaliteter. Ett höghastighetståg som går genom två byar utan stationer är ett 

annat exempel på detta. Vinsterna av sådana investeringar tillfaller och omsätts till nya 

tillgångar och nyttor på platser som kan vara på betydande avstånd från orter där 

investeringen är lokaliserad. Företrädare för de två orterna ska i detta fall kräva kompensation 

för den negativa effekten av externaliteterna. 

I ett tredje fall antar vi att den nya vägen till övervägande del nyttjas av boende i de två 

orterna. Däremot använder de den nya möjligheten till att resa bort och konsumera på andra 

platser. Investeringens influensområde kan därmed i det moderna kommunikationsintensiva 

samhället vara betydande och fragmenterat till sin omfattning. Den ger en direkt nytta till 

lokalbefolkningen, men importen av varor och tjänster via turism från omvärlden kan vara så 
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stor att den påverkar den sekundära varumarknaden, de två handlarna i orterna, negativt. 

Företrädare för orterna bör givetvis vara positiva till den nya vägen men bör värdera en 

medfinansiering mer försiktigt. Framförallt bör komplementära investeringar prioriteras med 

syftet att skapa ny och ökad attraktivitet, t.ex. för att behålla befolkning och skatteunderlag.  

I fallen ett och tre ovan kommer den ökade nyttan hos befolkningen i de två orterna att mer 

eller mindre även synas i värdet på fastigheter och mark lokalt. Beroende på utgångsläget och 

konkurrensen från andra attraktiva orter, kan investeringarna på transportmarknaden leda till 

inflyttning, investeringar och renoveringar på fastighetsmarknaderna. Flyttar fler till de två 

orterna, kan olika positiva tillväxteffekter uppstå som konsekvens av att resursanvändningen 

på en plats blivit effektivare.  

I fall två, där endast negativa ”externaliteter” uppstår av genomfartstrafik kan istället värdet 

på fastigheter sjunka, utflyttning ske och underlaget för handel minska. En negativ spiral av 

effekter uppstår. De regionala tillväxteffekterna av en investering i ökad tillgänglighet kan 

således gå åt olika håll, vara positiva eller negativa, beroende på hur olika platser och regioner 

hanterar den konkurrens ökad tillgänglighet medför. Fördelningsmässigt kan det även finnas 

betydande skillnader mellan investeringar som ökar tillgängligheten inom en region och 

investeringar som ökar tillgängligheten mellan regioner, se exempelvis Chiambaretto et. al. 

(2013). 

 

Beskattningskollektivens geografi 

Det är uppenbarligen inte enkelt att identifiera samtliga effekter av en åtgärd eller effekternas 

fullständiga influensområde, dvs ekonomin i de platser som direkt eller indirekt påverkas av 

åtgärden. Tre alternativa angreppssätt är då tänkbara. I det första alternativet analyseras 

samtliga effekter globalt och för all framtid. Det innebär att vi avgränsat ett utredningsområde 

som troligen är betydligt större än det faktiska influensområdet såväl i rum som i tid. Det är 

givetvis det ideala om en åtgärds samtliga effekter ska identifieras. Men ett omfattande och 

kostsamt alternativ.  

Ett andra alternativ är att från fall till fall avgöra hur stort influensområdet kan vara och låta 

det bestämma undersökningsområdet. Kostnaden för att identifiera samtliga effekter överallt 

kan ställas i relation till hur stor eller hur kritisk åtgärden bedöms vara i det samlade transport- 

och bebyggelsesystemet. Ju mer sammankopplat och interdependent ett system är, desto 

svårare är det givetvis att avgränsa ett område som är mindre än hela nätverket. Men 

passagerartransporter är till exempel generellt sett mer lokala än godstransporter. Kan det 

göras skäligt, kan utredningsområdet begränsas till kärnan i  ett troligt influensområde. Visar 

det sig att rangordningen mellan olika projekt är kritiskt beroende av hur utredningsområdet 

avgränsats i förhållande till influensområdet, krävs istället ett större utredningsområde 

område eller noggrannare analyser. 

Det tredje alternativet är att begränsa utredningsområdet till de platser, regioner eller länder 

där en åtgärds finansiärer är bosatta eller verksamma. Vid nationella infrastrukturåtgärder 
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tenderar till exempel utredningsområdet att begränsas till analys av effekter inom nationen, 

även om åtgärdens influensområde sträcker sig utanför nationsgränsen. Det innebär att 

effekter av flöden på marknader i andra länder inte analyseras. Möjligen görs en analys av hur 

trafik som genereras inom andra länder kan komma att påverka storleken på olika flöden inom 

nationen efter att åtgärden genomförts. Men det är inte säkert. Eventuella effekter i andra 

länder ägnas således ett begränsat eller vanligen inget intresse.  

Att begränsa undersökningsområdet till medlemmarna/skattebetalarna i ett sådant 

finansierande kollektiv kan tyckas naturligt. Vid nationella investeringar är det medborgarna i 

ett land som via skattemedel eller som trafikanter via olika avgifter i betydande grad 

finansierar landets infrastrukturinvesteringar. Kostnaden för en investering i transport-

systemet så som de beskrivs i ett utredningsalternativ (UA), bör därmed jämföras med de 

nyttor, intäkter eller tillgångsvärden som tillfaller medborgarna, dvs. finansiärerna i landet, i 

jämförelse med om utveckling sker enligt jämförelsealternativet (JA). 

På motsvarande sätt är medlemmar i en vägförening främst fokuserade på att ställa kostnaden 

för en åtgärd i relation till effekterna av åtgärden i vägföreningens vägnät. Det kan gälla deras 

egen framkomlighet men även deras fastighetsvärden. Vägföreningen analyserar inte effekter 

i det större kommunala transportnätverk vägen ingår i. Däremot kan man vara intresserade 

av om en åtgärd ökar genomfartstrafiken. Det kan motivera förhandlingar med kommunen 

eller med Trafikverket om medfinansiering av en åtgärd, m.m.  

I de fallen har utredningsområdet medvetet begränsats till geografin för de administrativa 

enheter; nationen, länet/regionen, kommunen, samfälligheten, etc. inom vilka de represen-

tanter som fattar beslut om investeringen är valda och har beskattningsrätt, det geografiska 

område där finansiärerna verkar bildar beskattningskollektivet. Influensområdet kan istället 

vara betydligt större, breda ut sig över de administrativa gränserna - in i andra nationer, län 

eller kommuner.  

Vi har därmed infört tre olika geografiska avgränsningar; influensområde, utredningsområde 

och beskattningskollektiv. I ett gränsöverskridande åtgärdsperspektiv leder det till två viktiga 

slutsatser: 

 När utredningsområdet begränsats till ett beskattningskollektiv får effekter 

som tillfaller andra beskattningskollektiv inom en åtgärds influensområde, ett 

lågt eller inget värde i kalkylen. 

 När åtgärder genomförs i ett influensområdes nätverk med betydande länkar 

utanför beskattningskollektivets gräns, kan de åtgärderna förväntas tillföras 

lägre nyttor än åtgärder som är mer centralt belägna i beskattningskollektivets 

nätverk.  

De två satserna innebär att över tid kommer nyttor och investeringar att koncentreras mot 

t.ex. en nations trafikmässigt centrala delar, i en självförstärkande process. Ett influensområde 

kan även vara betydligt mer begränsat än ett undersökningsområde som a priori definieras 

som beskattningskollektivets geografi. I ett sådant fall kan skattemedel från ett större 

beskattningskollektiv för att finansiera en åtgärd skapa nyttor som endast tillfaller en 

delmängd av beskattningskollektivet. Sker det systematiskt och i stor omfattning kan det leda 
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till att den förfördelade delen av beskattningskollektivet ifrågasätter sin medfinansiering eller 

sitt medlemskap i beskattningskollektivet.  

En lösning är att de kollektiv som dominerar influensområdet och som erhåller merparten av 

nyttorna även får betala merparten av kostnaderna för åtgärden. Det är ytterst ett uttryck för 

subsidiaritetsprincipen. Vägsamfälligheten, kommunen, regionen, och nationen är här tydliga 

parter. Internationella gränsöverskridande länkar saknar en sådan tydlig part. EU 

medfinansierar endast initiativ som tas på nationell och lägre nivåer. 

För åtgärder som berör flera nivåer uppstår en förhandlingssituation där olika delarna av ett 

beskattningskollektiv eller beskattningskollektiv på olika nivåer presenterar sina prioriterade 

åtgärder, varefter ett paket av åtgärder som tillfredsställer en majoritet av 

beskattningskollektivet genomförs.  

Sådana geografiskt federativa fördelningar av ett skatteuttag eller olika förhandlingslösningar 

blir svårare att tillämpa när en väldefinierad, men geografiskt utspridd grupp, inom ett 

beskattningskollektiv erhåller merparten av nyttan av en åtgärd, samtidigt som hela 

kollektivet finansierar åtgärden. Det kan till exempel gälla åtgärder som prioriterar mäns 

transportbehov på bekostnad av kvinnors med motiveringen att män idag har högre inkomster 

och därmed värderar kortare restid högre än kvinnor. I det fallet kan en avgiftsfinansiering 

riktad mot nyttjare av infrastruktur vara mer effektivt än en skattefinansierad finansiering. 

Avgiftsintäkterna kan t.ex. användas för att öka kvinnors  inkomster.     

I praktiken innebär dock ofta ett begränsat influensområde att även utredningsområdet blir 

begränsat. En samhällsekonomisk analys bör identifiera effekterna av en åtgärd för hela 

beskattningskollektivet. Är undersökningsområdet mindre än influensområdet, kan exempel 

konstrueras där endast positiva effekter räknas med, medan negativa effekter av en åtgärd 

för delar av beskattningskollektivet, t.ex. omlokaliseringar som upplevs som negativa av 

hushåll och verksamheter inom influensområdet, men utanför undersökningsområdet, inte 

studeras. Fördelningseffekter underskattas och nettoeffekten för hela beskattningskollektivet 

kan överskattas. 

Beslut baserade på sådana analyser kan leda till att beskattningskollektivet delas upp. 

Nationer som splittras, federationer som blir nationer eller nationer som blir mer federativa  

är ett exempel på det. För att upprätthålla ett gemensamt beskattningskollektiv krävs i de 

lägena att den förfördelade delen av beskattningskollektivet kompenseras med lägre skatter 

eller avgifter, med flyttersättning eller att, där det är möjligt, med att tillväxtfrämjande åtgär-

der vidtas.  

Som nämnts kan sådana förhandlingar leda till att korgar av projekt bildas inför beslut där 

olika delar av beskattningskollektivet erhåller nyttor motsvarande t.ex. deras andelar av 

skattebasen inom beskattningskollektivet. Som i alla sammanhang med förhandlingar om 

resurser som hanteras på betydande politiskt avstånd från beskattningskollektivet och endast 

omfattar en del av den totala budgeten för beskattningskollektivet, riskerar det att leda till 

allianser som skapar överkonsumtion inom, i detta fall, transportområdet.   
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Ur ett gränsregionalt perspektiv är de tre geografiska områdena influensområde, utrednings-

område och beskattningskollektivet centrala för att förstå beslutsfattande vid åtgärder i 

transportnätverket. För nationella projekt som berör det nationella beskattningskollektivet 

tillhandahåller trafikmyndigheterna i samtliga tre länder riktlinjer för hur samhällsekonomiska 

kalkyler ska genomföras och när de ska tillämpas. Riktlinjerna omfattar instruktioner för hur 

prognoser över framtida trafikutveckling ska göras inom ett för analysen bestämt utrednings-

område, effektsamband för exempelvis partikelutsläpp, genomsnittliga värden av 

restidsvinster och olika kostnader vid olyckor, samt andra kalkylvärden och parametrar som 

kan kopplas till trafikflöden och som ska användas i den samhällsekonomiska kalkylen.  

Redan här har en implicit förhandling mellan olika delar av beskattningskollektivet skett. 

Trafikverken i Norden arbetar genomgående med genomsnittliga nationella värden. En person 

i Stockholm och en i Sorsele antas värdera förkortad restid på samma sätt. Deras liv antas vara 

lika mycket värda och de antas ha samma marginalnytta av pengar oavsett inkomstnivå. Man 

kan tolka det som att sociala välfärdsvikter introducerats på individnivå i kalkylerna, via en 

omviktning av individuella värden och värderingar till ett nationellt genomsnitt. Som vi 

kommer att se nedan blir sådana skillnader givetvis explicita och uppenbara när vi jämför mot-

svarande värden mellan de tre länderna Norge, Sverige och Finland.  

 

Fångas alla effekter på transportmarknaden? Mer om primära och 

sekundära marknader 

Vi har redan berört begreppen primär- och sekundärmarknad vid beräkning av samhälls-

ekonomiska kostnader och nyttor. Här fördjupar vi den diskussionen något. I de samhälls-

ekonomisk kalkyler Trafikverket gör av ett utredningsalternativ (UA) värderas i första hand 

effekter på den primära marknaden för åtgärden, i detta fall transportmarknaden. Det gäller 

restidsvinster, effekter av utsläpp, partiklar, buller och olyckor samt förändringar i drift- och 

underhållskostnader som erhålls eller uppstår till följd av att en åtgärd genomförs i transport-

systemet. I den samhällsekonomiska kalkylen vägs positiva mot negativa effekter till följd av 

ett UA och jämförs med en utveckling enligt jämförelsealternativet (JA).  

Den förändrade nytta som uppstår för trafikanterna på den åtgärdade länken omfattar 

förändringarna i de samlade konsument- och producentöverskotten (dvs nyttor och vinster) 

på själva länken där trafikanterna färdas. Är utredningsområdet rätt avgränsat kommer 

dessutom förändringar i konsument- och producentöverkotten på andra delar av den primära 

marknaden, dvs. influensområdets samlade transportnätverk, att medräknas. En ny järnväg 

kan till exempel minska trängseln på närliggande vägar och därför öka kvarvarande 

bilresenärers nytta och konsumentöverskott. Har undersökningsområdet avgränsats för snävt 

i förhållande till influensområdet kan sådana systemrelaterade effekter underskattas. Vi kan 

göra tre observationer här. 

För det första skulle vi vilja ha data om hur varje trafikants nytta påverkas av en åtgärd och 

hur varje trafikant ser på substitutionsmöjligheter och på komplementariteter mellan 
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transportlänkar och transportslag. Insamling och aktualisering av sådan information är mycket 

kostsamt. I praktiken genomförs istället ”stated preferens” enkäter till ett urval resenärer och 

aktörer på transportmarknaden. I de enkäterna ställs hypotetiska frågor om hur aktörer ställer 

sig till olika alternativ. Enkäterna ger möjlighet att statistiskt identifiera efterfrågefunktioner 

för transporter på länkar, som funktion av olika egenskaper hos länkarna i nätverket samt hos 

trafikanterna.  

Alternativt används olika metoder för att via observationer av resenärer och transportörers 

faktiska utnyttjande av transportsystemet identifiera efterfrågefunktionerna via deras 

”revealed preferences”.7 Om bristen i den första metoden är att frågesituationen är 

hypotetisk, innebär den senare metoden att vi egentligen inte vet något om själva 

valsituationen, vilka alternativ resenären övervägt, hur mycket lägre de värderades i för 

hållande till det val som gjordes. Dessutom kan vi inte ställa frågor om andra attribut hos 

föraren.  

Givet metodernas respektive begränsningar, ger de var för sig eller i bästa fall tillsammans 

underlag för de skattningar av trafikanters värderingar, t.ex. tidsvinster, mm som ingår i en 

transportefterfrågefunktion. Vanligen görs detta i nationella undersökningar utan geografisk 

uppdelning. Det  innebär att utredningsområdet för att bestämma efterfrågefunktionernas 

parametrar alltid antas motsvara det nationella beskattningskollektivets geografi. Om det 

avgränsade utredningsområdet för en åtgärd däremot inte motsvarar  det nationella 

beskattningskollektivets geografi, dvs det område vars trafikanter parametrarna statistiskt 

bestämts för, kan avvikelser uppstå.  

Efterfrågefunktionerna används i två sammanhang i transportmodeller. Dels används de för 

att göra prognoser på efterfrågan på transporter och framtida trafikflöden, dels används de 

för att beräkna nyttan av en åtgärd. 

När det gäller prognoser av efterfrågan är det viktigt att efterfrågefunktionerna är så lokalt 

identifierade och kopplade till den faktiska efterfrågan på varje länk i nätverket som möjligt. 

Det ger tillförlitliga prognoser. När det gäller att beräkna den samhällsekonomiska nyttan av 

en åtgärd borde även de efterfrågefunktionerna användas. I praktiken kan det däremot, som 

vi berört, vara politiskt känsligt. Det skulle kunna innebära att åtgärder som sänker restiden 

för personer med högre inkomst ska prioriteras framför åtgärder för personer med lägre 

inkomst. Värdet av ett liv kan även vara högre för personer med högre inkomst även om 

marginaleffekten är avtagande. Det innebär att transportsystemet ska vara säkrare där 

resenärer med högre inkomst färdas. 

I den transportpolitiska diskursen har detta inte varit möjligt att hantera. Därför har som vi 

berört i den samhällsekonomiska kalkylen tidsvärden för olika inkomstklasser av individer 

aggregerats till ett enda gemensamt tidsvärde. Om de genomsnittliga värdena även används 

för att göra prognoser för framtida efterfrågan i olika delar av landet, riskerar självklart 

prognoserna att bli felaktiga. När genomsnittsvärden används antas alla individer ha samma 

                                                      

7 Här görs förnärvarande t.ex. försök med att via GPS i mobiltelefoner följa individer i deras val att resa eller 
inte resa samt val av transportlösning. 
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marginalnytta av pengar. Nyttan av en extra krona antas vara den samma oavsett om 

personen i fråga är rik eller fattig. Det finns inte empiriska belägg för att så är fallet. 

För att beräkna den samhällsekonomiska nyttan av en åtgärd behövs ett sätt att aggregera 

nyttor och kostnader för alla individer som ingår i beskattningskollektivet. Genom antagandet 

att alla individer har samma marginalnytta av pengar blir det enkelt att konvertera alla former 

av nyttor och kostnader (tidsvinster, utsläpp, resekomfort etc.) till ett monetärt värde utan att 

veta vem eller vilka som erhåller nyttan. Ett alternativ är att räkna ut nyttor och kostnader för 

olika grupper var för sig och introducera en social välfärdsfunktion där det explicit tas hänsyn 

till hur inkomstskillnader mellan människor påverkar deras marginalnyttor och hur de ska 

viktas ihop till en aggregerad nytta.8  

För det andra, givet att en transportefterfrågefunktion är estimerad, så måste de värderingar 

och upplevda nyttor som de trafikanter som nyttjar en transportlänk angivit i enkäter och 

andra observationer, rätt reflektera den nytta som såväl nuvarande trafikanter som  tillkom-

mande trafikanter får av en åtgärd efter att samtliga spridningseffekter på alla marknader och 

länkar inträffat. En aggregerad efterfrågekurva för transporter på en väg ska därmed i  en 

prognos både ge ett uppskattat värde på det framtida antalet resenärer samt ge ett värde på 

den nytta de framtida resenärerna erhåller när väl effekterna av åtgärden hunnit påverka hela 

ekonomin i influensområdet.  

Transportefterfrågefunktionen ska därmed reflektera samtliga dynamiska pris-, inkomst-, 

teknik- och preferensgenererade effekter som uppstår som resultat av åtgärden. Det innebär 

att samtliga effekter på sekundära marknader, inklusive effekter där fungerande marknader 

saknas, som påverkar beteendet på den primära transportmarknaden ska reflekteras i de svar 

respondenterna ger i enkäter m.m. när de värderar olika hypotetiska alternativ. Det är inte 

utvärderat hur individer klarar av att i en enkät värdera sådana effekter eller om enkäter kan 

konstrueras som klarar de frågeställningarna.  

Det ger en övergång till den tredje observationen. I Sverige, men även i övriga nordiska länder, 

har värderingen av nyttor av åtgärder i den samhällsekonomiska kalkylen begränsats till ett 

studium av nyttoförändringen på den primära marknaden, transportmarknaden. Man antar 

därmed att den samlade ökningen av nyttan som uppstår för trafikanterna under en åtgärds 

livstid som konsekvens av en förändring enligt ett UA jämfört med ett JA, exakt motsvarar den 

diskonterade samlade nytta som samtliga aktörer i ett rätt avgränsat undersökningsområde 

erhåller. Den nyttan ställs mot investeringskostnaden.  

                                                      

8 En möjlighet är att anta att alla människor har samma marginalnytta av tid, istället för av 

pengar, och baserat på det väga samman alla individuella nyttor och kostnader. Det ställer 

betydande beräkningstekniska krav på kalkylen, vilket gjort metoden svår att tillämpa i 

praktiken. Det enklare val som gjorts, eftersom kalkylen antar att alla människor oavsett 

inkomst har samma marginalnytta av pengar, är att även anta att alla har samma marginal-

nytta av tid, olycksrisker, hälsa och miljöpåverkan.   
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Om vi stannar upp vid det antagandet så kan det givetvis verka märkligt. Trots att vi endast 

studerar nuvarande och de i framtiden förväntade, via prognoser uppskattade, trafikanternas 

värdering av nyttan av sina resor, kommer vi alltså även fånga samtliga nyttor eller ”vinster” 

som uppstår i hela ekonomin i utredningsområdet. Är utredningsområdets nätverk rätt 

avgränsat, prognosen av framtida flöden riktig och kalkylvärdena rätt reflekterar 

trafikanternas värderingar  har vi alltså fått ett mått på den samlade nyttoökningen i hela 

världen under projektets livstid! Teoretiskt är det en kraftfull slutsats. Beräkningsmässigt 

underlättar antagandet varje kalkyl.  

Slutsatsen kan härledas från den s.k. välfärdsteorin.9 I simuleringsmodeller har resultatet även 

upprepats.10 Resultatet är givetvis extremt viktigt och kostnadseffektivt för analyser av olika 

transportsystemrelaterade åtgärder. Istället för att fråga eller på annat sätt estimera summan 

av de positiva och negativa effekterna för samtliga aktörer i hela utredningsområdet – räcker 

det med att fråga de resenärer eller godstransportörer som förväntas påverkas av en åtgärd 

på den primära marknaden – här transportmarknaden. Samtliga effekter på alla sekundära 

marknader kommer att reflekteras på den primära marknaden. Figur 4 nedan kan användas 

för att åskådliggöra resultatet. 

 

Figur 4. Illustration av två metoder för att mäta nyttor av en 

infrastrukturåtgärd.11 

                                                      

9 Just, R. E. et al. (1982) Applied Welfare Economics and Public Policy, Englewood Cliffs. Alternatively 
Just, R. E. et al. (2004) The Welfare Economics of Public Policy: A Practical Approach to Project and Policy 
Evaluation. Edward Elgar Pub. 
10 Hussain, I. (1996) Benefits of transport infrastructure investments: A spatial Computable General Equilibrium 
approach. Umeå University: Umeå Economic studies no 409.  
11 Jara-Diaz, S.R. (1986): On the relation between users´ benefits and the economic effects of transportation 

activities, Journal of regional science, Vol. 26, s. 379-391. 
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I figurens nedre del illustreras en marknad för en vara i två regioner, Region 1 och Region 2. 

Kostnaden för att producera varan i Region 1 är betydligt högre än kostnaden vid produktion 

i Region 2. Utbudskurvan ligger högre upp för varje producerad kvantitet i Region 1 än i Region 

2. Det kan till exempel förklaras med att lönekostnaderna är högre, produktionstekniken 

sämre eller att eventuella insatsvaror från andra marknader är dyrare för producenterna i 

Region 1.  

Men även konsumenternas efterfrågan är större i Region 1 än i Region 2. För varje pris efter-

frågas en större kvantitet i Region 1 än i Region 2. Det skulle kunna förklaras av att konsumen-

terna i den regionen har högre löner än i Region 2 och därför efterfrågar mer av varan. Det 

kan även bo fler personer i Region 1 än i Region 2 eller så kan invånarna i Region 1 ha starkare 

preferenser för varan än invånarna i Region 2.  

När transporter och handel mellan regionerna är möjlig leder skillnaderna i utbud och efter-

frågan mellan regionerna till ett flöde av varor från de billigare producenterna i  Region 2 till 

konsumenterna i Region 1, som har en starkare efterfrågan på varorna. I figuren är det möjliga 

flödet av varor från Region 2 vid olika varupriser illustrerad som ES2 (Excess Supply från Region 

2). Efterfrågan vid olika priser på varor från Region 2 till konsumenterna i Region 1 är markerad 

som ED1 (Excess Demand till Region 1).  

Utbudsfunktionen i Region 2 är stigande. Priset ökar på marginalen för att producera ytterli-

gare en enhet av varan i regionen. Det innebär även att priset för konsumenterna i Region 1 

ökar med ökad transporterad mängd av varan från Region 2 till Region 1. När priset ökar 

kommer det innebära att efterfrågan minskar på varan i Region 1. När priset stigit till P1
0, är 

det så högt att efterfrågan från Region 1 på varor från Region 2 upphör.  

Om transportkostnaden mellan de två regionerna minskade till noll, skulle flödet av varor, dvs 

exporten från Region 2 till Region 1 bli kvantiteten Qm, där ED1 = ES2. Men transporter för-

brukar knappa resurser. Antar vi som i den övre delen av figuren att transportkostnaden är te 

och lägger den kostnaden på priset vid källan i Region 2 begränsas flödet av varor till jäm-

viktskvantiteten Qe. Vid den kvantiteten är ED1 fortfarande  lika med ES2, men priset på varan 

är inte detsamma i de två regionerna utan P1
1 = te + P2

1. Kostnaden för att transportera varan 

innebär att varupriserna skiljer sig åt mellan regionerna. 

En åtgärd som sänker transportkostnaden på länken mellan de två regionerna innebär att te 

minskar, flödet mellan regionerna ökar och en ny jämviktskvantitet erhålls någonstans mellan 

Qe och Qm. När transportkostnaden sjunker innebär det även att det rastrerade fältet,  

konsumentöverskottet under efterfrågefunktionen ökar på transportmarknaden. Konsumen-

töverskottet ökar både för det existerande flödet och för det nytillkomna flödet. I praktiken 

innebär det att fler eller större lastbärare kan färdas från Region 2 till Region 1.  

Jämför vi storleken på konsumentöverskottet på den primära transportmarknaden i övre 

delen av figuren med  summan av konsument- och producentöverskotten på de två sekundära 

marknaderna i regionerna 1 och 2, i den nedre hälften av figuren, med varandra ska de 

teoretiskt vara lika stora. Alla effekter på de sekundära marknaderna kommer att synliggöras 

i konsumentöverskottet på den primära transportmarknaden där en åtgärd genomförs!  
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Det är det kraftfulla resultatet från ”välfärdsteorin” som har motiverat att man i samhälls-

ekonomiska kalkyler under de här givna förutsättningarna endast beräknat nyttan av en 

åtgärd på den primära marknaden, transportmarknaden, och inte räknar in effekter i andra 

sekundära marknader i ekonomin i utredningsområdet. Om man i en kalkyl både räknar med 

producent- och konsumentöverskott på den primära och på de sekundära marknaderna, 

skulle det innebära en dubbelräkning. Effekten av en åtgärd på transportmarknaden skulle 

överdrivas och samhällets resurser skulle användas ineffektivt. 

Hittills har vi delat in ekonomin i den primära transportmarknaden å ena sidan och å andra 

sidan de sekundära marknaderna. De senare har varit varu- och tjänstemarknader där flöden 

mellan aktörer skett på den primära transportmarknaden mellan olika platser och regioner. 

En tredje kategori marknaderna för tillgångar. 

 

Fastigheter och andra regionala tillgångar 

Tillgångsmarknaderna har funnits i bakgrunden i ovanstående analys. Resenärernas inkomster 

i en region är en värdering av tillgången på deras humankapital och det relaterade sociala- och 

kulturella kapitalet i regionen. Infrastruktur är en annan tillgång som vanligen är lokaliserad 

och därmed påverkar  markvärdet i en region. Infrastrukturkapitalet är en delmängd av det 

totala markvärdet i ett utredningsområde. Kopplade till transportmarknaden finns även fastig-

heter, dvs. stationer, logistik- och servicelokaler. Verksamheter på de sekundära marknaderna 

är även de lokaliserade till mark- och fastighetstillgångar vars fastighetsvärden speglar 

förväntade framtida intäktsströmmar och alternativanvändningen av mark och fastigheter.  

Värderingen av mark och fastighetstillgångar bestäms huvudsakligen av ett förväntat nuvärde 

av explicita och implicita hyresintäkter. Hyresintäkterna speglar i sin tur framtida inkomster i 

en region. Trafikanters uppgivna värdering av ett ändrat konsumentöverskott på transport-

marknaden till följd av en åtgärd ska reflektera deras förväntade inkomstutveckling som 

konsekvens av åtgärden. Den inkomständringen kommer även att påverka värderingen av 

fastighetsbeståndet. Om det vore möjligt för samtliga fastighetsägare att förhandla hyror 

individuellt, så kallad prisdifferentiering av första graden, kunde de tillgodogöra sig samtliga 

knapphetsräntor i ekonomin. I princip skulle därmed samtliga producent- och konsument-

överskott även kunna reflekteras som förändrade markvärden. I praktiken är detta knappast 

möjligt. En andel av trafiken på en länk är genomfartstrafik, nyttorna uppstår således inte i 

den region där transporten sker. Däremot återspeglas effekten av en åtgärd något bättre i 

värdet på samtliga tillgångar i ett utredningsområde som perfekt motsvarar åtgärdens 

influensområde. På marknaden för godstransporter kan det influensområdet vara globalt.   

Men även tidsdimensionen kan utgöra en svårighet i beräkningarna. Även om en transport-

investering leder till ökade fastighetsvärden, beror nuvärdet av dessa på när de uppstår. Om 

ökade fastighetsvärden uppstår på grund av ökad attraktivitet som får fler människor att 

arbeta i eller flytta till en region, kan det i vissa fall ta flera år från det att en åtgärd är genom-

förd till det att samtliga effekter uppstått på fastighetsmarknaden. I andra fall kan effekterna 
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uppstå innan åtgärden är påbörjad, ifall marknaden direkt korrigerat värderingen av en 

fastighet baserat på förväntningar om åtgärdens framtida effekter.  

Här återkommer problemet med dubbelräkning. Om man i exemplet ovan, förutom att räkna 

konsumentöverskotten på den primära transportmarknaden till följd av en åtgärd, lägger till 

de värden som skapas på tillgångsmarknaden, till exempel fastighetsvärden, är de till en del 

överlappande. Även i detta fall skulle nyttan av en åtgärd övervärderas. Det för många så 

märkliga resultatet är således att i en samhällsekonomisk kalkyl med de förutsättningar vi haft 

ovan, ska inte samtliga effekter av en åtgärd i hela samhället summeras.  Görs det, riskerar vi 

att överskatta nyttan av en åtgärd.  

En samhällsekonomisk kalkyl är i det perspektivet en viktig men ingen enkel uppgift. Den bör 

analysera och beräkna olika direkta effekter av en åtgärd på den primära marknaden men 

även räkna med samtliga indirekta, positiva eller negativa effekter på andra marknader men 

samtidigt inte dubbelräkna nyttor.  

Det exempel från teoretisk välfärdsteori vi diskuterat ovan begränsas givetvis av ett antal 

antaganden. En första förutsättning är, som vi diskuterade tidigare, att efterfrågefunktionen 

för transporter på transportmarknaden i Figur 4 är rätt estimerad. Är inte konsument-

överskottet rätt beräknat ökar givetvis osäkerheten i kalkylen. Efterfrågan på transporter på 

länken samt efterfrågan på samtliga övriga länkar i systemet under en åtgärds livstid måste 

vara uppskattade med ett rimligt konfidensintervall. Det innebär även att transportlänkarnas 

utbud, deras sträckning, kapacitet och andra egenskaper måste vara riktigt definierade i den 

modell som används för att prognosticera effekterna av en åtgärd.   

De efterfrågefunktioner på den primära transportmarknaden och den sekundära varu-

marknaden som åskådliggörs i Figur 4 är således inte statiska och partiella efterfrågekurvor 

utan ska vara ”dynamiska och generella” efterfrågekurvor som återspeglar samtliga omlokali-

seringar av verksamheter, inkomstökningar, inkomstomfördelningar och förändrade val 

mellan olika varor och tjänster samt de transporter som det ger upphov till under hela 

prognosperioden. 

I analysen ska man således först och främst ha en rimlig uppfattning om antalet och typen av 

trafikanter på länken idag, ofta är det ”slangmätt” årsdygnstrafik (ÅDT) med ett osäkerhets-

intervall på upp till 30 procent, därefter ska en prognos göras några decennier framåt med ett 

mer begränsat osäkerhetsintervall. Trafikanterna ska även de vara klara över sina egna prefe-

renser över en brett spektrum av händelser, kunna uppskatta framtida händelser, ta hänsyn 

till hur andra aktörer kommer att påverka deras val och därefter uppge hur de värderar till 

exempel en restidsvinst. De ska då även förmås att uppge olika tidsvärden under olika grader 

av trängsel och reseuppdrag.   

Dessutom antas i det exempel från välfärdsteorin vi återgett ovan att olika villkor är uppfyllda 

i ekonomin. De villkoren gäller hur de sekundära marknaderna ska vara beskaffade för att alla 

nyttor på alla marknader i influensområdet ska vara mätbara på den primära 

transportmarknaden. En kortfattad beskrivning av de villkoren är att samtliga marknader i 

influensområdet måste kännetecknas av vad som i ekonomisk  teori benämns fullständig 

konkurrens. Det innebär att samtliga s.k. externaliteter måste vara internaliserade via icke-
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snedvridande skatter och subventioner, inga monopol eller andra konkurrenshindrande 

produktionsformer får existera, inga andra skatter eller subventioner som ger felaktiga 

signaler till marknaderna får förekomma samt avslutningsvis, det får inte förekomma 

stordriftsfördelar som ger upphov till icke-korrigerade monopolvinster.   

De villkoren innebär att ekonomin i startpunkten ska befinna sig i en s.k. ”first best”, allmän 

jämvikt med fullständig konkurrens och att ekonomin under åtgärdsfasen och under investe-

ringens livstid fortsätter att anpassa sig till nya ”jämvikter”. Om så inte är fallet kommer 

efterfrågekurvan på den primära transportmarknaden inte att reflektera samtliga nyttor som 

uppstår på övriga marknader i ekonomin. Det reser givetvis betydande hinder för att en 

beräkning av nyttan av en åtgärd från en analys enbart baserad på den primära marknadens 

aktörer ska kunna anses vara rimlig och ligga inom ett begränsat konfidensintervall runt den 

”objektivt rätta” nyttan. Uppfyller inte verkligheten modellens ”first best” antaganden 

påverkas  även enligt välfärdsteorin rangordningen av de åtgärder som är mest lämpliga att 

genomföra. Det berör vad som i välfärdsteorin benämns ”second best” policy. 

Städer är i sig stordriftsfördelar med ofullständig konkurrens mark har olika  lägen i 

förhållande till centrala positioner i transportnätverket. Det ger monopolräntor som ofta 

tillfaller fastighetsägare. Varje kalkyl måste således justeras för sådana avvikelser från den 

teoretiska modellen. Policyåtgärder bör således studeras i ett ”second best” perspektiv.  

Diskussioner uppkommer av dessa skäl om hur de värden som erhålls vid beräkningar av trafik-

vinster m.m. för trafikanterna på den primära marknaden ska ”korrigeras” eller om andra 

metoder ska användas för att beräkna nyttan av en infrastrukturinvestering. Trafikverket har 

i sina kalkyler som utgångspunkt att ekonomin kännetecknas av de beskrivna ”first best” egen-

skaperna. Därefter försöker man korrigera de nettonuvärden man beräknar. 

I de försöken provas olika metoder för att beräkna indirekta effekter på andra marknader, 

som arbets- eller bostadsmarknaden, effekter av trängsel, förändrade fastighetsvärden och 

agglomerationseffekter, regionala effekter på tillväxt och migration eller andra mer 

svårvärderade effekter. Arbete pågår i alla tre länderna med att utveckla och utvärdera 

metoder för hur dessa effekter ska inkluderas i kalkylerna. Det vill säga hur positiva och 

negativa effekter som uppstår på de sekundära marknaderna ”vid sida om transportsystemet” 

bör behandlas.  

En väl genomförd analys ska givetvis så riktigt som möjligt uppskatta de värden som under 

projektets livstid skapas för beskattningskollektivet. Ytterst ska positiva värden reflekteras i 

en hållbart växande stock av tillgångar, ett kapital. Värdet på kapitalstocken reflekterar där-

med det framtida flödet av konsumtionsmöjligheter, i bred bemärkelse, för befolkningen som 

bl.a. aktiviteterna i transportsystemet bidrar till. En effektivare resurshantering inom 

transportsystemet ger ökade framtida konsumtionsmöjligheter av varor, av mänskligt produ-

cerade tjänster och av ekosystemtjänster. Det ökade nuvärdet av den förväntade strömmen 

av sådana konsumtionsmöjligheter i framtiden bestämmer värdet på dagens kapitalstock. Det 

realkapital som representeras av transportsystemet erhåller därmed även det ett högre värde.    
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Den teoretiska analysen bakom Trafikverkets kalkyler kräver att ekonomin uppfyller antagan-

dena om ”first best”. I en ”snedvriden second best” ekonomi med olika imperfektioner, inlås-

ningar och myopiskt beteende är det en analytisk och statistiskt empirisk fråga hur väl de 

nyttor som beräknats uppstå på den primära transportmarknaden, de facto reflekterar 

summan av samtliga effekter på de sekundära marknaderna i hela influensområdet? Att utgå 

från att de nyttor, som beräknats via olika modeller och uppskattade kalkylvärden alltid är de 

rätta, är så vitt känt, inte via vetenskapliga utvärderingar säkerställt. Det är inte heller veten-

skapligt bevisat och utvärderat under vilka villkor en analys som därtill omfattar olika andra 

nyttor på sekundära marknader för att få ”den riktiga nyttan” av en åtgärd ger ett bättre 

resultat. De nyttor som beräknas inom den nuvarande kalkyltradition som de nordiska trafik-

verken arbetar kan därför såväl överskatta som underskatta nyttorna i influensområdet.12  

För att beslutsfattare ska lära sig något om vilka kostnader och intäkter som de facto uppstått 

av åtgärder i transportsystemet måste utvärderingar av åtgärdernas effekter utgöra en viktig 

del av kalkylprocessen. När det gäller åtgärders kostnader har det blivit vanligt. Överskreds 

investeringsbudgeten eller inte? Där kan en tendens till bättre kostnadskontroll och bättre 

budgetar märkas. På den samhällsekonomiska intäktssidan är det däremot inte lika vanligt. 

Det tar givetvis längre tid innan alla nyttor, effekterna av en åtgärd, märks fullt ut men från 

den dagen det åtgärdade transportsystemet börjar användas kan i princip olika uppföljningar 

av effekter på transportsystemet, relativt de beräknade och förväntade effekterna, följas upp. 

Andra uppföljningar kan ställa dessa effekter i relation till förväntade kortsiktiga och långsik-

tiga utfall på de sekundära marknaderna. 

Är sådana utvärderingar viktiga? Med tanke på de avsevärda resurser samhället lägger på åt-

gärder i transportsystemet bör det vara viktigt. De som argumenterat för att nyttor kan 

genereras av ett specifikt projekt, men som i en utvärdering inte visade sig kunna realiseras, 

kan de ställas till svars för detta? Går det att lära sig något om vad som gick fel? Går det att 

skapa bättre modeller för att rätt identifiera nyttor, så att samhällets resurser används effek-

tivare i framtiden? Här finns ett uppenbart behov av ytterligare analyser för att öka förståelsen 

för samspelet mellan åtgärder och effekter på olika platser i en ekonomi. Den generella 

osäkerhet som kännetecknar samhällsekonomiska kalkyler i transportsektorn motiverar att 

flera olika kalkylmetoder används för att därigenom reducera olika former av osäkerhet.   

 

Vilka ”brister” blir åtgärdade? 

Det leder över till frågan hur ett projekt för att åtgärda en brist i transportsystemet skapas? 

Formellt ska ett projekt i Sverige anses vara så intressant att det kommer i fråga för en 

”åtgärdsvalsstudie”. För att komma till det stadiet kan ett projekt ha sin upprinnelse i allt från 

en vision om ett nytt transportsätt eller en ny länk, dvs. det finns inga flöden på ”länken” idag, 

                                                      

12 I avhandlingen av Hussain (1996) gavs exempel där nyttorna på transportmarknaderna, i teoretiska 
simuleringar med stordriftsfördelar i noderna, underskattade de samlade nyttorna i ekonomin. Avhandlingen är 
ett viktigt bidrag som visar på fundamentala problem i den nuvarande traditionen, men resultatet kan inte 
generaliseras.  
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över till en observerad trängsel eller ett anmält behov av underhåll. Det är vad som benämns 

”bristanalys”.  

Det faktum att åtgärder ingår i större transportsystem där ett större kollektiv medfinansierar 

åtgärder medan nyttorna är ojämnt fördelade över kollektivet, ger givetvis enskilda aktörer 

incitament att stödja åtgärder som är av stor nytta för just den aktören, men där kostnaderna 

kan fördelas på ett större beskattningskollektiv. I det ingår att övertyga det större 

beskattningskollektivet att även de har betydande nyttor av åtgärden. 

I en sådan argumentation för en åtgärd relativt ett större beskattningskollektiv måste 

åtgärdens förväntade nyttor motiveras, beskrivas och ställas mot en förväntad kostnad. När 

det finns en nära koppling mellan de som erhåller den samlade nyttan av en åtgärd och det 

beskattningskollektiv som står för kostnaden, kan det antas att viljan att överdriva nyttan av 

en åtgärd är begränsad.13 I ett kommunalt vägnät och i vägföreningar för enskilda vägar gäller 

den direkta kopplingen oftare än på nationell och internationell nivå. Det hindrar inte att det 

ändå kan finnas särintressen som erhåller en större fördel av en åtgärd än andra.  

Här finns ett grundläggande problem kopplat till beslutsfattande när ett ”second best”  läge 

existerar som konsekvens av stordriftsfördelar i städer inom en nation. Om inte stordriftsför-

delarna är jämnt utspridda inom nationen, dvs. nationens urbana system består av några 

jämnstora och väl utspridda centra runt vilka mindre centra är organiserade, riskerar ett 

nationellt fokuserat beslutssystem, som endast är baserat på intäkts – kostnadsanalyser, att i 

ett dynamiskt spårberoende stärka framförallt de redan starka städerna.  

Endast om mycket attraktiva tillgångar och attraktiva mindre städer är lokaliserade utanför de 

starkaste städerna kan i ett sådant beslutssystem större åtgärder genomföras i dessa. Det är 

givetvis ett politiskt problem. Här finns således ytterligare ett exempel på hur ett besluts-

fattande baserat på kalkyler med inslag av stordriftsfördelar med tiden riskerar leda till att 

beskattningskollektivet, t.ex. en nation delas i flera nationer, om besluten inte hanteras i en 

omfördelande beslutsprocess.   

  

                                                      

13 Forskning inom ”behavioural economics” har empiriskt bekräftat äldre antaganden inom ekonomisk teori att 
individer inför beslut inte alltid är ”rationella” och konsistenta. Inom ekonomisk teori finns givetvis goda skäl 
att ibland anta det i en teoretisk analys. Periodvis har däremot det stränga teoretiska antagandet förts över till 
alltför starka generaliseringar om en populations faktiska beteende. Motsvarande beteendeantaganden gäller 
givetvis även vid beslut om åtgärder eller val av resealternativ inom transportsystemet. I trafikmodeller 
hanteras det ibland med ”spridningsfunktioner” som fördelar resenärer till alternativa rutter och inte enbart till 
ett ”optimalt” resealternativ.  
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Samhällsekonomiska kalkyler i Finland, Sverige 

och Norge – aktörer och principer 

Aktörer och kalkylarbete i Finland 

Vid väginvesteringar genomförs i Finland de samhällsekonomiska kalkylerna ytterst inom  

15 ELY-keskus (NTM-centraler på svenska). Figur 5 visar deras lokalisering och respektive 

regioner. En ELY-keskus är ansvarig för den regionala implementeringen av beslut tagna på 

nationell nivå inom Näringslivs-, Trafik- och Miljöområdena.  

 

 

Figur 5. Lokaliseringen av ELY-keskus (NTM- centraler) i Finland. Källa: 

www.ely-keskus.fi. 

 

Övergripande ska en ELY-keskus stärka regionens konkurrenskraft, säkra medborgarnas 

välfärd och vidta olika miljörelaterade åtgärder, t.ex. relaterade till klimatförändringar. Av de 

femton ELY-keskus har nio ett ansvar för infrastrukturplanering. De genomför endast analyser 

inom vägområdet. Kalkylerna genomförs i dialog med experter inom den nationella 

trafikmyndigheten, Finlands närmaste motsvarighet till svenska Trafikverket. Den hade fram 

till och med 2018 namnet Liikennevirasto, men heter numera Väylä, och har fått delvis 

ändrade uppgifter. Analyser av sjöfarts- och järnvägsprojekt genomförs däremot enbart på 

nationell nivå av Liikennevirasto/Väylä. Inom kalkyl- och prognosområdet är den 

administrativa strukturen i Finland  i vissa delar liknande de i Sverige och Norge, något som 

blir tydligare senare i rapporten. Däremot sker betydligt mindre av arbetet med att ta fram 

underlag till samhällsekonomiska kalkyler inom ELY-keskus och Liikennevirasto/Väylä. Istället 

har underkonsulter en mer central roll i det arbetet. Därtill är det politiska beslutsfattandet 

inte lika formaliserat som i Norge och Sverige.  

http://www.ely-keskus.fi/
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Som stöd för att genomföra analyser i Finland används huvudsakligen tre verktyg; IVAR 3, 

Emme/2 och TARVA. Dessutom finns två ytterligare helt konsultbaserade prognosverktyg. 

IVAR 3 är ett webbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler på länknivå i vägnätet. 

Verktyget ägs och underhålls av Väylä. Det har utvecklats av Ramboll Finland OY. För 

närvarande har sju konsultbolag tillgång till IVAR 3. Ett exempel på en analys inom IVAR 3 ges 

i Figur 6. 

 

 

Figur 6.  Exempel på hur länkar identifieras i modellpaket IVAR 3.  

Källa: Liikennevirasto (2017). 

Som ett komplement till de länkbaserade analyserna används nätverksbaserade trafik-

modeller som utvecklas för flera större finska städer inom ramen för modellsystemet Emme/2. 

När det gäller persontransporter finns även en nationell modell som underhålls av konsult-

företaget STRAFICA Ltd. Ett exempel på resultat från simuleringar med Emme/2 ges i Figur 7. 

 

 

Figur 7. Förväntade tillskott i passagerarflöden på järnväg i Finland år 2035 relativt 

år 2010. Källa: Liikennevirasto (2011). 
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Inom Liikennevirasto/Väyälä pågår även ett utvecklingsarbete för att skapa en nationell 

transportmodell för passagerare med en integrerad markanvändningsmodul. I Figur 8 

redovisas ett delresultat från det arbetet.  

 

 

Figur 8. Busstransporter i det finska vägnätet. Källa: Liikennevirasto (2014). 

Det tredje verktyget, TARVA, är ett verktyg som används för analyser av olyckor och trafik-

säkerhet. Verktyget bygger på historiska olycksdata för olika platser och typer av noder och 

länkar. Verktyget ägs och underhålls av Teknologiska forskningscentralen VTT AB. För 

närvarande finns ingen officiell nationell godstransportmodell för Finland.  

För godstransporter har konsultbolaget SITO utvecklat modellen FRISBEE. Modellen kan 

hantera nationella och internationella godsflöden. FRISBEE har t.ex. använts för analyser av 

faktiska och potentiella flöden på länken mellan Helsinki och Tallin i Estland.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att prognosverktygen för nationella gods- och 

passagerartransporter i Finland till en betydande del ägs och utvecklas av privata konsultbolag 

medan Liikennevirasto och ELY-keskus ansvarar för själva kalkylerna. De offentliga resurser 

som anslås för utveckling, genomförande och utvärdering av samhällsekonomiska kalkyler och 
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modeller är även relativt sett begränsade. Den grundläggande principen (jämför diskussionen 

i tidigare avsnitt) vid beräkning av samhällsekonomiska nytto-kostnadsrelationer är att man 

enbart värderar konsument- och producentöverskott på den primära transportmarknaden.  

Aktörer och kalkylarbete i Sverige 

I Sverige har Trafikverket ansvaret för den övergripande transportplaneringen, dvs för 

prognoser och samhällsekonomiska kalkyler, vid åtgärder i samtliga nationella nät. Inom 

Trafikverket används metoden ”Samlad Effekt Bedömning” (SEB) för att sammanfatta och 

beskriva effekter, förväntade intäkter och kostnader av en föreslagen åtgärd för att lösa en 

s.k. brist i nätet. En brist i transportinfrastrukturen är ett problem som identifierats och 

rapporterats till Trafikverket. Alla brister blir däremot inte studerade i en SEB. 

En SEB är både en metod och ett beslutsunderlag där en åtgärds möjlighet att lösa en 

bristsituation beskrivs ur tre oviktade perspektiv. De tre delarna av en åtgärdsvalsstudie är; 

en samhällsekonomisk analys där nyttor och kostnader värderas monetärt, en transport-

politisk målanalys som beskriver hur åtgärden påverkar de transportpolitiska målen, samt en 

fördelningsanalys som beskriver hur nyttor fördelas mellan olika grupper. Den första delen är 

kvantitativ medan de två senare delarna är mer kvalitativa och expertbaserade värderingar.  

Ett allt viktigare steg i analysen är en inledande övergripande undersökning om vilken typ av 

åtgärd som är mest effektiv för att hantera en identifierad brist. Det kan till exempel handla 

om att åtgärder för gång och cykel eller att förändra skatter, istället för kostsammare 

investeringar i vägnätet. Historiskt finns rötterna till de nuvarande metoderna i Vägplanen från 

1957 (SOU 1958:1-2, Vägplan för Sverige 1-2) samt mer utvecklat i Vägplanen från 1970 (SOU 

1969:57, Vägplan 1970).  

Svenska Trafikverket är, förutom den nationella nivån, organiserat i sex regioner. Mycket stora 

projekt drivs på nationell nivå. Regionerna genomför åtgärdsvalsstudier för projekt inom 

respektive region samt samverkar om projekt som berör flera regioner. På regional nivå förs 

en dialog med länsstyrelser, landsting, regioner, kommunförbund etc. om fördelningen av 

anslag för de nationella näten i regionerna bl.a. via Länstransportplaner. Trafikverkets 

regionala nivå för även en dialog med kommunerna om hur de nationella vägarna ska kopplas 

till det kommunala vägnätet och den kommunala samhällsplaneringens behov. Denna 

policydialog på regional och lokal nivå reflekterar hur Trafikverkets roll förflyttats till 

samhällsutvecklare, inte enbart statlig infrastrukturutvecklare. 

På regional nivå för Trafikverket även på olika sätt och med olika intensitet en dialog med det 

regionala näringslivet i godstransportrelaterade forum eller med enskilda företag. Där 

diskuteras till exempel bärighetsfrågor, fordons längd, järnvägens kapacitet och sårbarhet 

samt kopplingen mellan olika landtransportslag och sjötransport. Men även på nationell nivå 

för Trafikverket samtal med näringslivet om godstransportsystemets utveckling.  

I Sverige ansvarar Trafikverket för utvecklingen av de analysmetoder, principer och kalkyl-

värden som används i de samhällsekonomiska kalkylerna. Dessa publiceras i form av en årligen 
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reviderad ASEK-rapport (”Analysmetod och SamhällsEkonomiska Kalkylvärden för transport-

sektorn”), som förutom rekommendationer om vilka kalkylprinciper och beräkningsmetoder 

som bör användas även innehåller kalkylvärden för värdering av restid, olyckor, människors 

liv, miljöeffekter, buller etc.., de parametrar som tillämpas i de samhällsekonomiska 

analyserna för transportsektorn.14 Den historiska utgångspunkten för samhällsekonomiska 

kalkyler i Sverige har varit att analysen ska begränsas till den primära transportmarknaden. 

Med införandet av den Samlade effektbedömningen (SEB) har den positionen utmanats. 

Fortfarande är trots det de ekonomiskt kvantitativa beräkningarna fokuserade på 

transportmarknaden. I Sverige- och Stockholmsförhandlingarna frångicks däremot den 

ansatsen när samspelet mellan infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande runt 

stationerna kom i fokus. Det innebar att fastighetsvärden, dvs tillgångsmarknaden, blev en del 

av kalkylunderlaget. Därför initierades förhandlingar mellan Trafikverket och kommunerna, 

som har planmonopolet för bostadsbyggande.   

För att göra prognoser, analysera konsekvenser och värdera effekter av åtgärder i 

transportsystemet används i Sverige upp till 25 olika modellverktyg. För de långsiktiga 

prognoserna används modellerna STRAGO och rAps för att ”bryta ner” nationella prognoser 

till regional nivå. De nationella prognoserna kommer från långtidsutredningens analyser av 

den långsiktiga utvecklingen samt från Konjunkturinstitutets miljöekonomiska modell EMEC. 

Långtidsutredningens analyser tas fram av Finansdepartementet, bl.a. med hjälp av MIMER, 

en dynamisk allmän jämviktsmodell med ”överlappande generationer”.   

Givet de regionala scenarierna analyseras effekter i transportnätverket på systemnivå med 

hjälp av två nationella transportmodeller, SAMGODS för godstransporter och SAMPERS för 

persontransporter. I Figur 9 återges ett exempel på en simulering med SAMGODS. 

 

 

Figur 9. Godsflöden över 100 000 ton genererade av modellen SAMGODS 1.0. Blått är 

sjöfart, grönt är järnväg och rött vägtrafik. Källa: Trafikanalys (2016). 

                                                      

14   ASEK (2016) Analysmetoder och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0. 
Trafikverket. Inom ASEK samverkar Trafikverket bl.a. med forskare för att estimera och värdera olika parametrar. 
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Den samhällsekonomiska analysen genomförs på systemnivå med verktyget SAMKALK. När 

det gäller att beräkna effekter och den samhällsekonomiska effektiviteten av åtgärder för ett 

mer avgränsat vägobjekt i det glesare vägnätet används vanligen istället modellverktyget EVA. 

För analyser av mer begränsade åtgärder inom järnvägsnätet finns verktyget BANSEK. I den 

mån en sådan åtgärd förväntas ge upphov till mer betydande trafikförändringar i 

transportsystemet behöver effekterna först analyseras i det mer övergripande 

modellsystemen SAMGODS och SAMPERS.  

En närmare analys av Figur 9 visar att TEN-T vägen E12 från Storuman till norska gränsen som 

är central kommunikationslänk för Botnia-Atlantica regionen, inte finns i SAMGODS som en 

möjlig transportlänk för gods. Det är inte en tillfällighet utan en inbyggd egenskap i SAMGODS 

sedan dess tillkomst. 

Trafikverket äger och förvaltar samtliga dessa verktyg. Utöver de nämnda finns ett flertal 

mindre modellverktyg för analyser av exempelvis vägkorsningar eller för omlokalisering av 

verksamheter (SAMLOK). Både SAMPERS och SAMGODS har i sin struktur fem regionala 

delmodeller. Regionindelningen framgår av Figur 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. SAMPERS regionala delmodeller. Motsvarande regionindelning finns 

även i SAMGODS. Källa: Trafikverket (2016). 

I modellen SAMGODS finns även en logistikmodell för att studera flöden i tätare 

transportmiljöer. Det är däremot inte så vanligt att resultat presenteras på de regionala 

nivåerna. De regionala modellerna i SAMPERS och speciellt i SAMGODS kräver betydande 

utveckling för att på ett smidigt och intressant sätt kunna användas i regional transportanalys 

eller i dialoger med näringsliv och politiska aktörer. 
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Aktörer och kalkylarbete i Norge 

Infrastrukturplaneringen i Norge är nära kopplad till den tioåriga ”Nasjonal transportplan” 

(NTP). Planen revideras vart fjärde år. Statens vegvesen, Bane NOR, Kystverket og Avinor tar 

fram förslag baserat på riktlinjer, mål och ekonomiska ramar från Samferdselsdepartementet. 

Det ger ett beslut i Stortinget om en NTP. NTP är av strategisk karaktär utan bindande budget. 

Fördelningen av projekt och budget för dessa sker i den årliga statsbudgeten. 

Samferdselsdepartementets riktlinjer ger mål för planeringen och anger mer precist att nytte-

kostnadsanalys (NKA) är ett viktigt underlag för prioriteringar samt att projekt med positiva 

NKA ska prioriteras. En övergripande beskrivning av de olika stegen vid genomförandet av ett 

vägprojekt framgår av Figur 11. 

 

 
Figur 11. Stegen i planering och genomförande av ett vägprojekt i Norge. 

Källa: Welde, m.fl. (2013)   
 

Statens vegvesen har ansvar för prognoser och kalkyler när det gäller det nationella norska 

vägnätet. Det strategiska ansvaret för järnvägarna innehas sedan 2017 av Jernbane-

direktoratet. År 2017 bildades även Bane Nor SF, det statliga företag som äger och underhåller 

järnvägarna. Jernbanedirektoratet och Bane Nor SF ingick tidigare båda i det avskaffade 

Jernbaneverket.  

Innan stora projekt (>750 miljoner NOK) kan ingå i en NTP skall utöver en konceptvalsutredning 

(KVU) även en extern kvalitetssäkring (KS) genomföras. Detaljerna i ett vägprojekt preciseras 

i en Kommunedelplan med en konsekvensutredning enligt plan- och bygglagen. Utredningen 

ska säkerställa att hänsyn tas till miljö, naturresurser och andra samhällsbehov. 

Konsekvensutredningen består av en samhällsekonomisk analys och ibland en 

kompletterande utredning om lokala och regionala konsekvenser. En Reguleringsplan består 

av en plankarta, regleringsbestämmelser och en planbeskrivning. Reguleringsplanen är en del 

av underlaget för prioritering och beslut om budgeten. Innan ett projekt startar måste 

grunnernerv (markförvärv) göras och en byggplan upprättas. 

Som framgår av Figur 12 består konsekvensanalysen i en konsekvensutredning av en 

samhällsekonomisk analys indelad i en analys av prissatta och icke-prissatta konsekvenser. En 

nyttekostnadsanalys beaktar de prissatta effekterna. För varje åtgärd ska även en värdering 

av olika icke-prissatta konsekvenser göras. Det kan gälla effekter på landskapet och 

stadsbilden, tillgång till grönområden, konsekvenser för friluftsliv, natur- och kulturmiljöer 

samt för tillvaratagande av naturresurser. Den analysen kompletteras därefter med analyser 

av fördelningseffekter och regionalekonomiska konsekvenser samt åtgärdens bidrag till den 

övergripande måluppfyllelsen. 
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Figur 12. Konsekvensanalysens huvudelement enligt Handbok V712. 

Källa: Statens vegvesen (2014)  

 

För att genomföra analyserna i planeringsprocessen finns flera olika modellverktyg. För att 

analysera effekter på persontransporter har det av norska staten ägda Avinor, som äger 

flygplatser och till flyget kopplade säkerhetsinstallationer,  tillsammans med de tre transport-

myndigheterna utvecklat en nationell transportmodell (NTM 5b) samt fem regionala 

transportmodeller (RTM). NTM används för att modellera och analysera personresor över 100 

km och de fem regionala transportmodellerna används för resor under 100 km.  

Det regionala modellsystemet är flexibelt med ett detaljerat nätverk inom ramen för ett GIS 

baserat verktyg med s.k. ”buffertzoner” mot den övriga ekonomin. Det kan därmed i princip 

användas för att analysera valfritt geografiskt område i Norge. På ett liknande sätt har ett 

nationellt modellsystem för godstransporter utvecklats.  

För att beskriva och prognosticera systemeffekter av transportåtgärder används både 

nationella och regionala undermodeller. Modellsystemet består av allmän jämviktsmodellen 

PINGO som används för att fördela nationella prognoser på noder och regioner i Norge och 

analysera hur förändringar i befolkningstillväxt och industriell utveckling påverkar framtida 

flöden. Dessutom används en nätverksmodell och en logistikmodell för att analysera effekter 

på nätverksnivå av olika åtgärder i transportsystemet. Den norska LOGISTIKKMODELLEN har 

en liknande uppbyggnad som den svenska SAMGODS-modellen. 

 



34 
 

 

Figur 13. Exempel på resultat från den norska LOGISTIKKMODELLEN. Till vänster 

nordiska godsflöden. Till höger flöden av transporter med fiskprodukter i 

Norge och Sverige. Källa: Madsliden et.al. (2012) 

 

Matriserna med varuflöden är mycket centrala i modellsystemet. Det finns 39 varugrupper 

med tillhörande matriser som beskriver flöden mellan kommuner samt till och från utlandet. 

Logisitkkmodellen är inte synkroniserad med RTM som beräknar personflöden eller den mer 

detaljerade personmodellen TRIPS. Själva den samhällsekonomiska kalkylen sker även i en 

egen modell. 

För samhällsekonomiska kalkyler av enskilda länkar har verktyget EFFEKT utvecklats. EFFEKT 

används för att beräkna konsekvenser på restider, drivmedelsförbrukning, olyckor, underhåll 

och miljöpåverkan samt för att prissätta nyttor och kostnader som konsekvens av 

trafikförändringar vid planering av åtgärder. EFFEKT är Windowsbaserat med en 

Accessdatabas.  

EFFEKT passar inte i stadsområden med trängsel eller för åtgärder som skapar större 

förändringar i rese- och transportmönstret. Vid större  och mer komplexa situationer görs 

därför först beräkningar i NTM/RMT modellerna, i TRIPS-modellen eller LOGISTIKKMODELLEN 

vars trafikflöden läses in i EFFEKT för beräkning av nyttor och kostnader.  
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Modeller för planering av transportinfrastruktur i 

Norge, Sverige och Finland 

Som framgått av ovanstående genomgång av modeller och infrastrukturplanering finns det en 

utveckling mot en gemensam planerings- och modell struktur i de tre länderna. Benämningar 

skiljer sig åt och även mängden resurser som satsats på utveckling av modeller och verktyg. 

Det innebär dessutom att även om modellerna i princip behandlar samma problemområde 

och är tänkta för liknande analys, kan betydande skillnader finnas i modellernas detaljer. Det 

gäller även valet av parametrar och metoden att estimera parametrar. En översikt över 

modeller för olika områden i de tre länderna redovisas i Tabell 1. Tabellen har inte ambitionen 

att vara komplett.  

 

Tabell 1. Några modeller för analys av vid planering av infrastrukturåtgärder i 

Norge, Sverige och Finland. 

MODELLTYP 
RUMSLIG NIVÅ NORGE SVERIGE FINLAND 

Prognosmodell för nationell 
utveckling  

 MIMER/EMEC  

Nationell prognosmodell 
för utvecklingen i 
noder/regioner 

PINGO/PANDA STRAGO-rAps  

Nationell godsmodell LOGISTIKK- 
MODELLEN 

SAMGODS FRISBEE 

Nationell passagerarmodell NTM SAMPERS (EMME/2) 
TARVA f. 
olyckor 

CBA kalkyl på nationell nivå  SAMKALK  

Regional godsmodell  (SAMGODS 5 
REGIONER) 

 

Regional passagerarmodell RTM (fem regioner 
samt flexibla 

områden) 

(SAMPERS 5 
REGIONER) 

 

Regional prognosmodell 
för noder 

PANDA RAPS  

CBA kalkyl på regional nivå - - - 

Länkanalys och CBA för 
enskilda projekt 

TRIP 
EFFEKT 

EVA/BANSEK IVAR3 

 

Tabellen belyser de gemensamma dragen i modellstrukturen mellan länderna. Det går att 

tolka tabellen som att samtliga länder har en relativt svag modellstruktur på den regionala 

nivån samt för åtgärder som binder samman nationella system med de större kommunernas 

tätare nät.  
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Utvecklingen av datoriserade modeller tog fart under inledningen av 1990-talet. Delvis 

användes internationella modellpaket, i andra delar utvecklades en egen modelltradition, 

med fokus på samhällsekonomisk nytto-kostnadskalkyl. När det gäller kalkyler m.m. så är 

Norge och Sverige som nämnts mer lika. Transportmyndigheterna har lagt betydande resurser 

på att utveckla modeller, effektsamband och kvantifierade värderingar. 

Av politiskt institutionella skäl har även modeller och verktyg utvecklats på ett mer jämförbart 

sätt i Norge och Sverige än i Finland. Framförallt har Norge under senare år utvecklat sina 

modeller och verktyg. I Finland har Liikennevirasto/Väylä mer begränsade resurser, varför en 

del centrala beräkningar görs med modeller hos konsulter. Det går däremot inte att säga att 

något av länderna genom sitt val av institutionell struktur, erhållit ett transportsystem som 

kan karaktäriseras som mer samhällsekonomiskt effektivt.  

När det gäller planering och genomförande av åtgärder inom transportsektorn finns som vi 

nämnt flera gånger i ett övergripande avseende likheter mellan länderna, men här finns även 

viktiga skillnader. Svenska Trafikverket har fått en betydligt mer självständig ställning inom 

vägsektorn än norska Statens vegvesen. Sveriges planering har därmed blivit mer 

expertdriven, medan man i Norge styr med en starkare politikerroll på samtliga nivåer. Det 

senare gäller även Finland, där politiken av tradition har en starkare roll i beslutsfattandet. I 

Finland har därför den samhällsekonomiska kalkylen inte haft samma starka ställning och 

resurser för att utveckla modeller och kvantifiera effekter har inte haft samma prioritet. Här 

pågår dock en förändring i riktning mot att ge den samhällsekonomiska kalkylen en starkare 

roll. 

Den samhällsekonomiska kalkylen har därför haft en relativt sett större betydelse i Sverige än 

i både Norge och Finland. I Sverige kan projekt som inte uppvisar tillräcklig samhällsekonomisk 

effektivitet sållas bort tidigare i beslutsprocessen. Det ställer givetvis större krav på att 

modeller, parametervärden och kalkylmetoder fungerar på ett tillfredställande sätt och att 

det finns evidens för att beslut fattade och genomförda med kalkylerna som underlag även 

givit förväntade effekter på ekonomin.  

Man kan även analysera beslutsfattandet i perspektivet nationellt – regionalt eller 

centraliserat-decentraliserat beslutsfattande. Från att vägplaneringen före andra världskriget 

ha varit relativt starkt decentraliserad, sker fram till mitten av sextiotalet i Sverige en 

centralisering mot mer samlad nationell styrning av hela transportpolitiken. Därefter sker  

under sjuttiotalet åter en decentralisering med starkare regioner. Regionaliseringen kom att 

leda till ett underskott på sammanhängande nationella vägnät (ett stomvägnät). Men även 

det nyvaknade intresset för järnvägen krävde en starkare nationell samordning. Man skulle 

kunna uppfatta skapandet av Trafikverket år 2010 och dess underställda regioner som kulmen 

på en återsvängning till en mer centraliserad struktur med ännu tydligare samordning av 

åtgärder över samtliga transportslag. Samtidigt ska nu Trafikverket i Sverige föra en dialog 

med kommuner och lokala aktörer. Det ställer betydande krav på decentralisering. 

Omskapandet av transportmyndigheterna i Norge och den allt starkare utvecklingen av 

modeller och kalkylredskap i Norge kan ses som liknande steg mot en mer centraliserad 

struktur. I Finland finns motsvarande tendenser, kraven ökar på att investeringar och åtgärder 

ska föregås av mer utvecklade samhällsekonomiska kalkyler.  
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Samhällsekonomiska kalkyler i tre nordiska länderna – 

parametrar, principer och värderingar 

Inom den svenska transportsektorn tillämpades tidigt antagandet att alla vinster av en åtgärd 

i transportsystemet kan mätas via konsument- och producentöverskotten inom själva 

transportsystemet.15 Detta trots att, som vi diskuterat tidigare, inte teoretiskt, empiriskt eller 

via simuleringar var bevisat att det antagandet är möjligt för samtliga åtgärder och överallt.16 

Valen av modellantaganden är i stället i betydande grad ett empiriskt problem där det i 

analysen måste göras troligt och att det finns evidens för att den valda ansatsen ger en god 

approximation av samtliga nettonyttor som uppstår för det skattekollektiv som finansierar en 

åtgärd. Huruvida den empiriska analysen och det gjorda antagandet är riktigt, kan endast 

utvärderingar av effekter av åtgärder visa. 

I Norge utvecklades de första officiella instruktionerna för samhällsekonomiska kalkyler år 

1978, men det är först i mitten av 1990-talet, med NOU 1997:27 och NOU 1998:16, som de 

mer genomarbetade direktiven för hur kalkyler ska genomföras inom offentlig verksamhet 

publiceras. I Finland har ett ramverk för samhällsekonomiska kalkyler utvecklats sedan 1990-

talet baserat på bland annat erfarenheter från Sverige och Norge. Input till riktlinjerna har 

även kommit från EU-projektet HEATCO (Bickel, et. al., 2006).  

I de tre länderna finns således av respektive riksdag beslutade riktlinjer för hur samhälls-

ekonomiska analyser av investeringar i de nationella transportsystemen ska genomföras. 

Kalkylerna är i sin teori uppbyggda på likartat sätt. Parametrar och värderingar är till en del 

liknande, men skillnader finns. I Tabell 2 nedan ges en översiktlig jämförelse mellan 

kalkylvärden och parametrar för samhällsekonomiska analyser i de tre länderna. 

Tabellen illustrerar för det här redovisade urvalet, de likheter som finns mellan variabler i 

länderna. Men tabellen visar även att det finns betydande skillnader i använda värderingar 

och parametrar. Det finns dessutom skillnader i klassificeringar av olika effekter och, även om 

vi inte behandlar det djupare här, i en del fall även i de principer och metoder som används 

för att estimera parametrar.   

Även andra skillnader i metoderna för att beräkna samhällsekonomiska nyttor och kostnader 

kan påverka resultatet av en estimering av parametrar. Detta försvårar ibland en direkt 

jämförelse av värderingar och parametrar mellan länderna. Ett exempel på detta är hur 

restidsförändringar för godstransporter värderas. Endast i Sverige finns ett sådant värde. Ett 

annat är skillnaderna när det gäller partiklar.  

Det finns även skäl att betona att även om t.ex. ASEK-gruppen i Sverige försöker skapa en 

samlad uppsättning parametrar för kalkylmodellerna så är de parametrarna inte estimerade i 

en enda modell.  

                                                      

15 Ansatsen ligger t.ex. implicit i Vägplanerna från 1959 och 1970. 
16 Hussain, I. (1996) 



38 
 

Tabell 2. Kalkylvärden och parametrar för samhällsekonomiska analyser i Norge, Sverige och 

Finland. Värden i 2017 Euro, om inte annat anges. 

Parameter Norge17 Sverige18 Finland19 

Tidsvärden20    

Fritidsresor 19,20/persontimme 7,19/persontimme 6,92/persontimme 

Arbetsresor21 23,30/persontimme 10,61/persontimme 10,89/persontimme 

Tjänsteresor 48,22/persontimme 35,60 /persontimme 24,14/persontimme 

Tung lastbil 72,86/lastbil 3,88/lastbil 23,82/lastbil 

Godstidsvärde - 0,12 /tontimme22 - 

    

Olyckskostnad    

Dödsfall 3 242 996 2 676 76623  2 452 880  

Personskador: 
  Mycket allvarlig 
  Allvarlig 
  Lätt 
Materiella skador 

 
2 910 105 
1 030 886 

78 390 
 4 081 

 
- 

495 363 
78 390 
 1 541 

 
1 375 782 

330 591 
64 018 

 - 

Miljökostnad    

CO2 28/ton 153/ton 41/ton 

Partiklar 55 840/ton 1 210/ton 74 884/ton 24 

NOX 6 443/ton 4 004/ton 886/ton 

    

Övriga parametrar    

Kalkylränta 4,0 % 3,5 % 3,5 % 

Skattefaktor 1,2 1,3 Nej 

Analysperiod25 40 år 15-60 år 30 år 

Livstid 40 år 15-60 år 10-50 år 

Realprisjustering Ja Ja Nej 

                                                      

17 Kalkylvärden för år 2017 baserade på värderingar från år 2016, uppräknade med 1,018 (KPI). Kostnaderna är 
omvandlade från norska kronor till Euro baserat på valutakursen 9,48 NOK/€. 
18 Kalkylvärden för år 2014 baserade på värderingar från 2014, uppräknade med 1,027 (KPI). Kostnaderna är 
omvandlade från svenska kronor till Euro baserat på valutakursen 9,75 SEK/€. 
19 Kalkylvärden för år 2017 baserade på värderingar från 2013, uppräknade med 1,019 (KPI). 
20 Värden för nationella långväga resor (>100 km) med bil. 
21 Kan även delas upp ytterligare. 
22 Värderingen avser godstidsvärdet för det transporterade godset. Det finns även värden för varugrupper. I 
Norge och Finland saknas motsvarande värderingsparameter. 
23 I kommande version av ASEK kommer värderingen höjas till en nivå motsvarande den norska. 
24 Tätort. 
25 Analysperioden och livstiden för objekt behandlas på delvis olika sätt i de tre länderna. Detta gäller även hur 
restvärdet av en investering behandlas i kalkylerna och vilket år som sätts som startår. 
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Det kan således finnas beteendesamband som inte fångas alls eller som blir över- eller 

underskattade som konsekvens av det övergripande sättet att estimera olika parametrar.  

Parametrarna i Tabell 2 är estimerade för att representera nationella genomsnitt. Förutom att 

de kan skilja sig åt mellan länderna på grund av hur modellerna är formulerade och det sätt 

som parametrarna är estimerade på, kan de skilja sig åt som följd av skillnader i värderingar 

mellan nationella populationerna, skillnader i sociala och inkomstförhållanden samt skillnader 

i infrastrukturens beskaffenhet i utgångsläget. Bergkvist (2001) observerar till exempel i en 

översikt att värdet av tid vid godstransporter (godstidsvärdet) varierar betydligt mellan länder. 

I tabell 3 nedan åskådliggörs det.  

Tabell 3. Genomsnittliga tidsvärden för vägtransport i några europeiska länder. 

Värde per transport omräknade till SEK, 1996. Källa: Bergkvist (2001). 

Land År Metod Godstidsvärde 

Sverige 1 1992 Logit 52 

Sverige 2 1998 Logit 0-732 

Nederländerna 1 1986 Factor cost 182 

Nederländerna 2 1991 Factor cost 195 

Nederländerna 3 1992 Logit 325 

Nederländerna 4 1995 Logit 299-325 

Storbritannien 1995 Logit 273-351 

Norge 1 1994 Box-Cox Logit 0-520 

Norge 2 1995 Box-Cox Logit 0-340 

Danmark 1 1996 Logit 0-732 

Danmark 2 1998 Logit 17-55 

 

I tabellen framgår även att de rapporterade godstidsvärdena ligger inom betydande 

konfidensintervall. Vanligen redovisas inte den osäkerheten vidare i analysen. Ett enda  

parametervärde används utan att graden av osäkerhet förs vidare i analysen. 

För de parametrar som redovisades i Tabell 2 finns dessutom skäl att framhålla att de är 

nationella genomsnitt. I ovan nämnda studie av Bergkvist (2001) av enkätdata från en 

nationell godstransportenkät, görs även försök att estimera tidsvärden för godstransporter i 

Sverige för olika branscher, för olika delar av landet och med avseende på olika 

transportavstånd. Även om datamaterialet ursprungligen således var designat för att endast 

erhålla ett nationellt genomsnitt och därför inte alltid ger signifikanta värden vid olika 

uppdelningar, indikerar studien att det kan finnas betydande variation mellan branscher i ett 

land när det gäller värderingen av tidsvinster vid godstransporter. Det är inte förvånande. Det 

är t.ex. väl känt att producenter av högvärda varor efterfrågar snabbare och mer flexibla  

transporter till kund än producenter av lågförädlade råvaror. 

Tabell 4 visar därför hur en uppdelning på korta och långa, samt på företagsinterna och externt 

utförda transporter, påverkar de uppgivna tidsvärdena. Det nationella genomsnittet 

motsvarar i detta sammanhang närmast externt utförda transporter på långa avstånd och bör 

således inte användas för korta godstransporter. 
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Tabell 4. Svenska godstidsvärden för olika typer av vägtransporter fördelade på  

avstånd och transportutförare. SEK per timme i 1996-års penningvärde. Värden i 

fetstil är signifikanta på 5%-nivå. Källa: Bergkvist (2001). 

Typ av transport Tidsvärde 

Svenskt nationellt genomsnitt 37 

Intern transport 241 

Extern transport 34 

Kort avstånd 509 

Långt avstånd 37 

Intern transport Kort avstånd 1 516 

Långt avstånd 130 

Extern transport Kort avstånd 379 

Långt avstånd 40 

 

I Bergkvist (2001) görs även ett försök att studera skillnader i godstidsvärden i olika delar av 

Sverige. Enkätdata håller inte för ett en mer detaljerade analys, men några tendenser kan 

skönjas. Som framgår av Tabell 5 bekräftas givetvis fortfarande bilden att det svenska 

nationella genomsnittsvärdet framförallt är tillämpbart på långa transporter. Godstidsvärdet 

för korta transporter tenderar att vara högre i såväl norra som södra Sverige. Samtidigt finns 

en annan tendens, godstidsvärdena tenderar att vara något lägre i norra Sverige än i de södra 

delarna.   

Tabell 5. Tidsvärden för godstransporter vid vägtransport i Sverige 1992 i SEK (i 

1996-års penningvärde). Övre och nedre gränser avser ett 95 % 

konfidensintervall. Källa: Bergkvist (2001). 

AVSTÅND OCH GEOGRAFI Medelvärde Varians Nedre gräns Övre gräns 

Nationellt genomsnitt  37 23 27 47 

Korta transporter Norra Sverige 185 1 745 0 269 

Södra Sverige 732 8 259 550 914 

Långa transporter Norra Sverige 32 55 0 47 

Södra Sverige 40 51 26 54 

 

Det speglar givetvis de skillnader som föreligger i näringsstrukturen mellan de två regionerna. 

Norra Sveriges lägre urbaniseringsgrad speglas i att andelen högförädlade godstransporter är 

lägre, något som även gör att godstidsvärdena skiljer sig åt på aggregerad nivå. Generellt visar 

exemplet att inget talar för att värderingar av effekter på aggregerad nivå ska vara densamma 

mellan olika regioner i ett land eller mellan länder. De studier som behöver göras, men som 

inte är gjorda, så vitt vi vet, är att jämföra värderingar i olika delar av  landet mellan mycket 

jämförbara företag och hushåll. Då kan skillnader i värdering till följd av regional struktur 
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skiljas från skillnader i utbudet av infrastruktur. Betalningsviljan för bättre infrastruktur skulle 

i det fallet kunna vara större i områden med lägre kvalité när det gäller framkomlighet.  

Avslutningsvis är det även viktigt att konstatera att tidpunkten för uppdateringar av 

parametrar varierar mellan länderna. Skillnader mellan länderna i parametrarnas aktualitet 

kan givetvis påverka en rangordning av ett och samma projekt i förhållande till andra projekt 

beroende på i vilket land kalkylen görs. Sverige har exempelvis under 2018 justerat värdet av 

ett liv, dödsfallsvärdet,  till ett värde som mer motsvarar Norges värde, något som givetvis kan 

innebära att Norges värde kommer att ändras i framtiden.  
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En jämförelse av värderingar och modeller i Norden  

Syftet med de räkneexempel som presenteras här är inte att behandla de nationella 

modellernas formuleringar i detalj. Men för att på ett lite tydligare sätt analysera hur 

skillnader i modellstruktur och i parametrar för värderingar m.m. påverkar utfallet i kalkyler 

görs en jämförelse av tre olika typer av åtgärder på en typisk vägsträcka i Botnia Atlantica-

regionen. Effekter och värderingen av effekterna jämförs med hjälp av modellerna EFFEKT från 

Norge, EVA från Sverige och IVAR från Finland. För att isolera effekterna av nationella 

värderingsskillnader från de nationella modellernas egenskaper används även varje lands 

värderingar i samtliga tre modellerna. 

Skillnader i den beräknade samhällsekonomiska transportkostnaden i de tre länderna 

påverkas som vi berört såväl av skillnader i använda effektsamband i modellerna, som av 

skillnader i de estimerade värderingar avseende bland annat olycksrisker, utsläpp och 

kostnader för drift- och underhåll som trafikanter, politiker och andra aktörer har. Där till kan 

läggas att det inte går att utesluta att mer programmeringsmässiga egenheter i de tre 

modellerna påverkar resultatet. 

Den ”typvägsträcka” som används som utgångspunkt för analysen i detta avsnitt är en 10 km 

lång tvåfilig landsväg med 6,6 meters vägbredd, en skyltad hastighet med 90 km/h samt en 

trafikmängd på 719 ÅDT (ÅrsmedelDygnsTrafik). Alla fordon är personbilar (”lätta bilar”). Av 

trafiken antas att 9 % är tjänsteresor, 15 % arbetsresor till och från arbete och att 76 % är 

fritidsresor. Vi antar vidare at alla resor är mellan 70 och 200 km långa. Det är därmed studiens 

jämförelsealternativ (JA).  

 

 

Figur 14. Beräkningssteg för samhällsekonomisk värdering av åtgärd i transportsystemet. 

 

Jämförelsealternativets samlade kostnader ställs därefter mot effekten av tre åtgärder enligt 

Figur 14. Åtgärdernas effekter enligt de tre nationella modellerna kopplas till värderingar från 

de tre länderna av den typ som redovisats i Tabell 2. De tre utredningsalternativ (UA) som 

analyseras är följande åtgärder som vidtas på ”typvägsträckan”: 

 UA1. En säkerhetshöjande åtgärd, där skyltad hastighet sänks från 90 km/h 

till 80 km/h, dvs med 11 procent. 

 UA2. En säkerhetshöjande investering där vägen blir en mötesfri 2+1 väg med 

mitträcke. 

 UA3. En tillgänglighetsökande investering. En förkortning av vägens längd med 1 km 

från 10 km till 9 km, dvs med 10 procent. 

Åtgärd Effekt Värdering
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Som framgår av Tabell 6, jämför vi först nettokostnaderna för transporterna på typvägsträckan 

i JA med de tre modellerna. De använda effektsambanden är när det gäller Sverige hämtade 

från EVA 3.3 och Trafikverkets effektkataloger (Trafikverket, 2018). Det gör att de beräknade 

kostnaderna och effekterna kan skilja sig något från de som uppkommer vid användande av 

andra versioner av modellen och kalkylvärden. De värden som redovisas i analysen är de mest 

betydande delarna av den samlade samhällsekonomiska kostnaden; restidskostnader, 

trafiksäkerhetskostnader samt miljökostnader. En mer detaljerad beskrivning av fördelningen 

av den samlade kostnaden över de tre kategorierna återfinns i Appendix B för varje land och 

modell.   

 
Tabell 6. Jämförelsealternativets (JA) nettokostnader. I de samhällsekonomiska 

standardmodellerna från Norge, Sverige och Finland samt parametrar för 

värderingar mm från de tre länderna. Värden i tusen Euro. 

Parameter 
värden från: 

Modellverktyg från: 

Genomsnitt Norge (EFFEKT) Sverige (EVA) Finland (IVAR) 

Norge 24 741 39 160 16 660 26 854 

Sverige 13 721 21 272 10 403 15 132 

Finland 11 750 22 538 11 286 15 191 

Genomsnitt 16 737 27 657 12 783 19 059 

 

I  Tabell 6 ger diagonalen värdet på den samhällsekonomiska kostnaden i 

jämförelsealternativet (JA), för transporter på typvägsträckans 10 km enligt respektive lands 

modell samt med landets egna parametrar för kalkylvärden och värderingar. Den 

samhällsekonomiska kostnaden för trafiken på typsträckan är högst i Norge och betydligt lägre 

i Finland. Varje rad visar därpå hur de givna värderingarna för varje land ger olika total 

samhällsekonomisk kostnad när de tillämpas i var och en av de tre nationella modellerna.  

Den största kostnaden uppstår när norska värderingar används i den svenska EVA modellen. 

De norska värderingarna ger genomgående högre transportkostnader än när svenska och 

finska värderingar används i EVA. Det gäller för samtliga tre modeller. Den lägsta kostnaden 

erhålls istället när svenska värderingar används i den finska modellen IVAR. När  finska 

värderingar tillämpas i den norska EFFEKT modellen avviker inte resultatet nämnvärt från 

resultatet med IVAR.  Men när finska värderingar tillämpas i den svenska EVA modellen ger 

det betydligt högre transportkostnader än med IVAR och EFFEKT.  

Det är naturligt att skillnader i värderingar ger olika resultat i de tre modellerna. Relationen 

mellan de transportkostnader som ges av de tre modellerna speglar även relationen mellan 

länderna i termer av deras restids- och trafiksäkerhetsvärden. Intressant är däremot att 

utfallen varierar så mycket beroende på vilken modell som används. Det innebär att det finns 

andra beteendesamband, alternativt olika programmeringsansatser i modellerna, som 

påverkar utfallet.  
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Givet resultaten från JA för de tre modellerna och de tre ländernas kalkylvärden görs en analys 

av effekterna av de utredningsalternativen UA1-UA3 med de tre modellerna och de tre 

ländernas kalkylvärden. I nedanstående Tabell 7 redovisas de nio förändringarna för varje UA.  

Tabell 7. Förändringar i samhällsekonomiska nettotransportkostnad mellan tre 

utredingsalternativ (UA1-UA3) samt jämförelsealternativet (JA). Simuleringar  

med samhällsekonomiska standardmodeller från Norge, Sverige och Finland 

samt parametrar för värderingar m.m. från de tre länderna. Procent. 

A. UA1-JA. FÖRÄNDRAD NETTOKOSTNAD AV HASTIGHETSSÄNKNING  

      
 
Parametrar 
från land:  

Modell från land:  
 

Genomsnitt Norge  
(EFFEKT) 

Sverige  
(EVA) 

Finland  
(IVAR) 

Norge 11,6 2,2 1,4 5,1 

Sverige 10,6 1,8 4,6 5,7 

Finland 11,6 1,4 3,5 5,5 

Genomsnitt 11,3 1,8 3,2 5,4 

 

B. UA2-JA. FÖRÄNDRAD NETTOKOSTNAD AV MÖTESFRI 2+1 VÄG  

 
 
Parametrar 
från land:  

Modell från land:  
 

Genomsnitt Norge  
(EFFEKT) 

Sverige 
 (EVA) 

Finland 
 (IVAR) 

Norge -12,3 -4,5 -17,4 -11,4 

Sverige -6,4 -5,6 -13,4   -8,5 

Finland -15,1 -5,1 -15,0 -11,7 

Genomsnitt -11,3 -5,1 -15,3 -10,5 

 

C. UA3-JA. FÖRÄNDRAD NETTOKOSTNAD AV VÄGFÖRKORTNING  

 
 
Parametrar 
från land:  

Modell från land:  
 

Genomsnitt Norge  
(EFFEKT) 

Sverige 
 (EVA) 

Finland 
 (IVAR) 

Norge   -9,9 -10,0   -9,2   -9,7 

Sverige -10,2 -10,0 -10,2 -10,1 

Finland -10,2 -10,0   -9,9 -10,0 

Genomsnitt -10,1 -10,0  -9,8  -9,9 
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Vi kan först konstatera att samtliga förändringar går åt förväntat håll. Hastighetssänkningen 

leder till ökade samhällsekonomiska transportkostnader, något som i nästa steg kan förväntas 

vara dämpande på transportarbetet på vägen. Den mötesfria vägen minskar den samlade 

samhällsekonomiska transportkostnaden i samtliga nio fall. Den mötesfria vägen är framförallt 

i den norska modellen en uppskattning, eftersom antalet vägar av den typen är mycket 

begränsat i Norge. Antalet 2+1 vägar och relevanta effektsamband för dessa är även mer 

begränsade i Finland. Som framgår av detaljerna i Appendix B är det genomgående främst 

sänkta trafiksäkerhetskostnader som leder till sänkta transportkostnader.  

Men vid hastighetssänkningen UA1 reagerar EVA modellen mycket modest i förhållande till 

framförallt den norska modellen EFFEKT. Den finska modellen IVAR reagerar istället relativt 

sett kraftfullt i UA2 på den mötesfria 2+1 vägen med såväl ökad trafiksäkerhet som sänkta 

kostnader för restiden. Även den norska modellen reagerar i det fallet tydligare än den 

svenska EVA modellen.  

Vägförkortningen, på 10 procent i UA3, leder genomgående till en motsvarande sänkning av 

de samhällsekonomiska transportkostnaderna när parametrarna från respektive land används 

och oberoende av vilken modell som valts. Uppenbarligen är samtliga tre modeller 

programmerade och testade för att hantera det klassiska fallet med en förkortad vägsträcka. 
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Slutsatser 

Vi har i denna rapport jämfört tillvägagångsätt, modeller och kalkylmetoder i de tre nordiska 

länder med gränsregioner som ingår i den gränsöverskridande Botnia-Atlantica regionen.  

Vi konstaterade inledningsvis att de nationella utredningsområdena för en åtgärd inte alltid 

omfattar ett projekts hela influensområde, utan endast den del som finns inom respektive 

nation. Det medför att nyttor och kostnader som uppstår utanför nationsgränsen, antingen 

som transportsystemrelaterade effekter i andra länder eller effekter på ekonomin vid sidan 

om den transportlänk där åtgärder planeras, inte medräknas i kalkylen för en åtgärd. De 

samlade effekterna av en åtgärd i dess influensområde under- eller överskattas. Projekt som 

planeras i närheten av en nationsgräns riskerar därmed att få samhällsekonomiskt felaktiga 

investeringskalkyler, sett ur det gränsöverskridande perspektiv de påverkade aktörerna i 

influensområdet har, i förhållande till projekt som genomförs i mer centrala delar av 

respektivenationer. Det riskerar att leda till  

 Ett samhällsekonomiskt ineffektivt transportsystem för aktörer i nationernas 

gränsområden. 

 Ett samhällsekonomiskt ineffektivt nordiskt transportsystem. 

Vi konstaterade även att sedan dess tillkomst har den svenska godstransportmodellen inte väl 

representerat det svenska vägnätet i nationens gränsområden. 

 SAMGODS saknar väsentliga delar av den europeiska kommunikationslänken TEN-T 

E12 i sitt transportnätverk.  

Det gäller vägsträckan på E12 från Storuman till norska gränsen. Men även det faktum att 

transporterna på färjan mellan Umeå och Vasa inte hanteras endogent i modellen kan ha 

påverkat de prognoser SAMGODS genererat. De nationella systemanalyser som gjorts av det 

svenska vägnätet sedan SAMGODS tillkomst har därmed inte kunnat representera och 

analysera hur åtgärder påverkat godstransporterna på hela sträckan för TEN-T E12 från 

Finland till Mo i Rana i Norge. Det har troligen även haft konsekvenser för övriga delar av 

vägnätet. På vissa delar har trafiken överskattats medan den istället har underskattats på 

andra delar. I SAMGODS är samtliga nationsgränsöverskridande transporter exogent givna. 

Det innebär att åtgärder i Sverige i prognosmodellen SAMGODS aldrig endogent leder till 

förändrade gränsöverskridande transportflöden. Det talar för att Nordiska rådet bör agera för 

att  

 Utveckla en gemensam nordisk godstransportmodell för de nordiska länderna. 

Vi konstaterade även att det inom varje land finns mer eller mindre formaliserade 

institutionella lösningar och strukturer för hur kalkyler och beslut fattas när åtgärder ska vidtas 

inom transportområdet.    

 Det saknas gemensamma institutioner, strukturer och tidtabeller för 

planeringsprocessen när det gäller beslut om åtgärder på transportnätverket mellan 

länderna i Norden.  
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Nordiska rådet prioriterade initialt den nordiska transportpolitiken men har under lång tid 

nedprioriterat området. Det signaleras nu åter att infrastruktur och kommunikationer ska 

prioriteras av rådet.  

 Det kan uppfattas som märkligt att Nordiska rådet, en institution som har till uppgift 

att öka samverkan och utbyte i Norden och som har som mål att skapa världens mest 

integrerade region, inte nätt längre på det transportpolitiska området.      

Ett konstaterande av mer generell karaktär är att den samhällsekonomiska kalkyltradition som 

utvecklats i de nordiska länderna baseras på ett antagande att de nordiska ekonomierna 

kännetecknas av fullständig konkurrens och en avsaknad av stordriftsfördelar eller icke 

internaliserade externaliteter. Antagandet görs och påverkar tillämpningen utan att det först 

bevisats, eller att utvärderingar skapat evidens för, att en sådan approximation är en fruktbar 

förenkling av kalkylmetoden vid samtliga samhällsekonomiska kalkyler inom 

transportsektorn. Bristen på utvärderingar innebär att det är oklart om detta faktum har 

entydiga konsekvenser för gränsregioner. I Sverkige- och Stockholmsförhandlingarna valde 

man att frångå de restriktiva antagandena för att tydligare studera effekter på och behov att 

vidta åtgärder inom fastighetsmarknaden. Det är väsentligt att samtliga kalkyler utvärderas i 

takt med att olika projekt genomförs.  

 Utan utvärderingar kan tillsvidare inte generella kalkylmodeller som inte tar hänsyn 

till det situationsspecifika i varje åtgärd motiveras. 

Vår genomgång av de modeller trafikmyndigheterna utvecklat och har tillgång till för sina 

trafikprognoser visar att  

 Den svagaste nivån i transportpolitiken omfattar modeller på internationell och 

regional nivå samt modeller för analys av kopplingen mellan nationell infrastruktur 

och det kommunala vägnätet i tätort.  

För aktörer i gränsregioner innebär den nuvarande situationen att man kommunicerar med  

 Flera länders transportmyndigheter som var och en arbetar med egna modeller och 

beteckningar samtidigt som modellerna har betydande svagheter när det gäller 

analyser av gränsöverskridande åtgärder i gränsregioner.  

Vår jämförelse av de kalkylparameterar som används i de tre länderna visar på delvis 

betydande skillnader i genomsnittliga värderingar mellan länderna. Det är i sig inte oväntat. 

Det pekar dock på att motsvarande skillnader givetvis även finns inom respektive land.  

 Om prognoser av förändringar i trafikarbetet görs med genomsnittliga 

beteendesamband för två länder kan de i enskilda fall ge felaktiga resultat. Det kan 

vara särskilt bekymmersamt i ländernas gränsregioner.  

En observation i detta sammanhang är att, 

 När en trafikant från ett land passerar en nationsgräns till ett annat land förändras i 

de världar som de nationella modellerna skapar trafikantens värdering av nyttan av 
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en väg. Från den genomsnittliga nyttan i det land trafikanten är mantalsskriven i till 

den genomsnittliga nyttan i det land där trafikanten färdas. 

Den fråga som uppstår är samtidigt varför vissa egenskaper hos trafikanten och i trafikmiljön 

mer generellt är signifikanta i ett nordiskt land men helt saknas i en modell som nyttjas i ett 

annat nordiskt land? Beror det på ett robust resultat av genomarbetade estimeringar eller på 

olika ad hoc insatser för att mäta enskilda parametrar som i något tidigare sammanhang i 

respektive land ansetts intressanta? Det belyser även det faktum att de parametrar som 

används i de tillämpade transportefterfrågefunktionerna inte är estimerade simultant.    

I rapporten har vi redovisat simuleringar av tre utredningsalternativ på en typvägsträcka i vart 

och ett av de tre länderna. Vi har använt de standardmodeller som används i länderna. 

Modellerna har således till uppgift att lösa liknande utredningsuppdrag inom ländernas 

transportplanering. Vi har även använt de kalkylparametrar som används i de tre länderna. 

Kombinationerna gav sammanlagt nio baskostnader för transporter på en typvägsträcka.  De 

tre utredningsalternativen gav i nästa steg tjugosju olika förändringar av 

transportkostnaderna på typvägsträckan. Simuleringarna visade att 

 Nyttan av en åtgärd kan variera mer beroende på vilken nationell modell som används 

än från vilken nation de använda kalkylvärdena och parametrarna kommer.  

Generellt ger den svenska EVA modellen något högre samhällsekonomiska kostnader för ett 

givet transportarbete medan den finska IVAR modellen ger den lägsta kostnaden. Analysen av 

förändringen av kostnaderna, dvs effekterna av en åtgärd i ett utredningsalternativ, visade att 

valet av nationell modell kan ha större betydelse än från vilket land kalkylvärdena kommer. I 

jämförelse med den norska EFFEKT och finska IVAR tenderade den svenska EVA modellen att 

reagera relativt modest på förändringar. Vid en ”klassisk analys” av effekterna av en 

vägförkortning på en väg utan trängsel reagerade däremot all tre modellerna som förväntat. 

Det kan tyda på att modellerna inte är konstruerade så att de kan hantera andra situationer 

än den klassiska vägförkortningen. De bör i så fall inte användas för andra typer av analyser.     
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Appendix A. Karta över EGTC/EGTS inom Europeiska 

Unionen.  

 https://portal.cor.europa.eu/egtc/Register/Documents/EGTC-Map-2017December.pdf 

 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/Register/Documents/EGTC-Map-2017December.pdf
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Appendix B. Samhällsekonomiska transportkostnader 

Kostnader och förändring av kostnader vid analys av tre åtgärder på en väg med nationella 

modeller från Norge, Sverige och Finland. Värden i 1000 € enligt priser från år 2017. 

  
EFFEKT (Norge) EVA (Sverige) IVAR (Finland) 

Parametervärden från Parametervärden från Parametervärden från 

  Norge Sverige Finland Norge Sverige Finland Norge Sverige Finland 

JA. Basalternativet 

Restidskostnad  18 679   8 838   7 834   32 626   16 375   14 365   11 644   7 294   8 888  

Trafiksäkerhets-

kostnad  5 732   3 296   3 506   6 249   3 850   7 890   4 748   1 753   2 036  

Miljökostnad   331   1 587   410   285   1 047   283   268   1 356   362  

Summa  24 741   13 721   11 750   39 160   21 272   22 538   16 660   10 404   11 286  

UA1 – JA. Hastighetssänkning  

Restidskostnad  2 536   1 200   1 064   1 252   627   550   975   853   785  

Trafiksäkerhets-

kostnad  362   366   326   -386   -230   -221   -730   -343   -383  

Miljökostnad   -23   -110   -28   -4   -24   -6   -5   -28   -7  

Summa  2 875   1 456   1 361   862   373   323   240   482   395  

UA2 – JA. Mötesfri väg.  

Restidskostnad  0   0   0  80   41   36   -1 030   -629   -783  

Trafiksäkerhets-

kostnad  -3 261   -2 103   -2 091   -1 840   -1 213   -1 180   -1 860   -849   -938  

Miljökostnad   216   1 223   317   -11   -9   -2   -15   84   23  

Summa  -3 045   -880   -1 774   -1 771   -1 181   -1 146   -2 905   -1 393   -1 698  

UA3 – JA. Vägförkortning 

Restidskostnad  -1 862   -881   -780   -3 263   -1 637   -1 436   -1 243   -803   -954  

Trafiksäkerhets-

kostnad  -561   -350   -372   -625   -385   -789   -257   -114   -128  

Miljökostnad   -32   -163   -42   -28   -105   -28   -26   -141   -38  

Summa  -2 455   -1 394   -1 195   -3 916   -2 127   -2 253   -1 526   -1 058   -1 120  
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