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Inledning 

Denna underlagsrapport avser att fokusera historiska erfarenheter av överföring 

mellan olika trafikslag. Utgångspunkten är de frågeställningar som formuleras i 

SIKAs utredningsuppdrag från Regeringen. Dessa är:  

• Finns det idag överflyttningspotentialer som leder till minskad klimatpåverkan 

och ökad samhällsekonomisk effektivitet? Hur stora är i sådana fall dessa 

potentialer och mellan vilka transportslag?  

• Vilka hinder föreligger för att överflyttningspotentialen nyttjas? Vilka åtgärder 

krävs för att få till stånd en effektiv överflyttning? Hur påverkas de offentliga 

finanserna av åtgärderna? 

• Vilka åtgärder för överflyttning mellan trafikslagen, till exempel olika typer av 

infrastrukturåtgärder, är mest kostnadseffektiva för att reducera CO2-

belastningen? Vad blir approximativt kostnaden per inbesparat ton koldioxid 

med olika åtgärder? 

• Hur påverkas Sveriges elberoende och energiförbrukning och vilka 

samhällsekonomiska konsekvenser får det om potentialerna för överflyttning 

och energieffektivisering får genomslag? 

Dessutom skall det framgå vilka antaganden som görs om trafikmönster, 

transportströmmar, trafikökningar, andelen förnybar energianvändning inom olika 

trafikslag m.m. Utredningen ska också omfatta känslighetsanalyser vilka bland annat 

bör omfatta olika prisnivåer på drivmedel. 

Uppdraget är alltså omfattande samtidigt som vissa av frågorna inte är lämpliga för 

att belysas historiskt. De historiska perspektiven kommer främst att belysa frågan om 

överflyttningspotentialer, tidigare analyser av dessa och aspekter som berör hinder 

för effektiv överflyttning. Frågor av prognostiserande karaktär berörs i huvudsak inte.  

 



 5 

Samhällsekonomisk effektivitet i teori och praktik 

I det följande diskuteras helt kort några centrala koncept och utgångspunkter i 

utredningen. Detta för att klargöra vilka utgångspunkter som är rimliga för 

analyserna samt att peka på vissa överväganden och ställningstaganden som 

praktiker inte alltid är medvetna om. 

Olika typer av samhällsekonomisk effektivitet 
För att besvara om det idag finns överflyttningspotentialer som leder till minskad 

klimatpåverkan samtidigt med ökad samhällsekonomisk effektivitet kräver att vi 

definierar villkoren eller gränserna för den samhällsekonomiska effektiviteten. En 

viktig avgränsning är i vilken utsträckning begreppet tar hänsyn till rådande 

institutionella ramar som begränsar aktörernas valmöjligheter och därmed begränsar 

den praktiska innebörden i begreppet samhällsekonomisk effektivitet.1 

Den enskilda faktor som skiljer villkoren för samhällsekonomisk effektivitet mot de 

flesta historiska samhällsekonomiska kalkyler är kostnaden för koldioxidutsläpp. 

Värderingen av koldioxid är svår men samtidigt avgörande för vilka projekt och 

överföringar som kan antas vara samhällsekonomiskt effektiva. Låt oss först 

reflektera över frågan om effektiv allokeringen av koldioxidutsläpp.  

Vi kan å ena sidan tänka oss den effektivitet som teoretiskt kan uppstå om 

klimatinvesteringarna genomfördes i ett globalt koldioxidhandelssystem med 

utsläppsrätter som utan restriktioner kan handlas av vem som helst. Restriktioner av 

typen hur stora minskningar som får ske i utlandet existerar således inte. Andra 

politiska hänsyn än utsläppsreduktion, vilken åstadkoms genom minskning av 

utsläppsrätterna i systemet existerar inte. En sådan institutionell ram för 

koldioxidallokering finns bara som en teoretisk konstruktion. Samtidigt är det den 

institutionella ram som implicit används i jämviktsmodeller med vars hjälp man gör 

globala koldioxidvärderingar.    

Praktiker bör därför vara observanta på om ensamhällsekonomisk kostandskalkyl 

blandar kostnader och intäkter som är härledda med utgångspunkt i verkliga och 

teoretiska institutionella förhållanden. För ett infrastrukturprojekt kan exempelvis 

                                                 
1 Att institutionella ramar begränsar den samhällsekonomiska effektiviteten och gör den kontext och tidsbunden 
och att detta innebär en begränsning av ekonomisk standardteori har bland annat diskuterats av Diedre 
McCloskey.  
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efterfrågan på resor baseras på data från den svenska marknaden där aktörernas 

beteenden givetvis är institutionellt begränsade. Samtidigt kan värderingen av 

koldioxid vara grundad på simuleringar i en global allokeringsmodell med fri handel 

av utsläppsrätter och i övrigt fri resursallokering. Transaktionskostnaderna är i den 

här typen av modeller obefintliga vilket bidrar till att simuleringar och modell 

körningar pekar på låga kostnader för att reducera utsläppen. Kostnaderna finns 

vanligen i storleksordningen 30 till 60 öre per ton.  

I verkligheten är ett institutionellt arrangemang som medger en så pass effektiv 

allokering inte på långa vägar nära att realiseras. För praktikern är det därför rimligt 

att betrakta samhällsekonomisk effektivitet som en form av önskvärd partiell 

effektivitet givet de övergripande institutionella arrangemang och politiska villkor 

som faktiskt gäller. Exempelvis har EU satt upp restriktioner för hur stor del av 

klimatpolitiska åtagandena som får realiseras genom flexibla mekanismer. 

Sammantaget gör det att de undvikandekostnaderna i EU är högre än de kostnader 

som genereras i teoretiskt mer perfekta kontexter. Poängen är att samhällsekonomisk 

effektivitet är kontextberoende och att effektivitet och kostnader skall jämföras inom 

samma institutionella kontext.   

Samhällsekonomiska kalkyler 
I bedömningar av stora offentliga investeringar görs så kallade samhällsekonomiska 

analyser eller Cost Benefit Analyser. I dessa kalkyler vägs samhällsekonomiska 

intäkter mot samhällsekonomiska kostnader av investeringen. Under den senare 

delen av 1990-talet blev samhällsekonomiska kalkyler viktigare i trafikpolitiken, 

bland annat genom inrättandet av SIKA.2 Det är också de nya trafikmodellerna som 

gjorde att det från slutet av 1990-talet blev enklare att samplanera trafiksatsningarna. 

Tidigare, och i allt för hög utsträckning, hade de olika trafikslagen planerats var för 

sig.   

Att man ofta efterlyser samhällsekonomiska kalkyler beror bland annat på att 

investeringar teoretiskt skall göras av det offentliga om investeringen har stora 

positiva externaliteter. Med det menas att investeringens nytta inte bara kanaliseras 

via en marknad. Teoretisk kommer privata investerare att underinvestera i sådana 

                                                 
2 Ahlstrand, I. 1998. Beslutsprocess och beslutsunderlag vid trafikinvesteringar. Med exemplet Dennispaketet, 
Öresundsbron och Karlstads nya flygplats. KTH Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering, s 175. 
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projekt, just på grund av projektets hela nytta inte kan realiseras i en 

företagsekonomisk intäkt. 

Utgångspunkt är att enbart samhällsekonomiskt lönsamma järnvägsinvesteringar bör 

genomföras. I klimatsammanhang innebär det att den samhällsekonomiska 

lönsamhetskalkylen skall kompletteras med det ekonomiska värdet av 

utsläppsminskningarna. Detta värde består av två komponenter, dels den fysiska 

kvantitet med vilken utsläppen minskar, och dels ett värde per enhet 

koldioxidutsläpp. Om man är överens om alla övriga samhällsekonomiska kostnader 

och intäkter beror skillnader i bedömningar på olika antaganden om 

utsläppsminskningarnas storlek och det framtida koldioxidpriset.  

Samhällsekonomiska kalkyler inbegriper ett diskonteringsförfarande. Värdet av 

framtida vinster skriv ned för att avspegla den kapitalmängd som idag behöver 

investeras för att med en ränta-på-ränta effekt vid en framtida tidpunkt erhålla en 

avkastning som motsvarar vinsten. En hög räntesats gör att nuvärdet av avkastningen 

skrivs ned mer än om räntan vore låg. På lång sikt blir nuvärdet även av höga intäkter 

eller kostnader ytterligt små eftersom räntan verkar exponentiellt. Detta gäller också 

när skadekostnader av miljöpåverkan diskonteras på samma sätt. Gällande 

långsiktiga miljöinvesteringar har det framhållits som ett problem att diskonteringen 

görs utifrån den nuvarande generationens värderingar medan den generation som 

möter problemet kan ha en annan syn på saken. Miljöekonomen Martin Weitzman 

sammanfattar genom att konstatera att tanken på en avlägsen framtid i termer av 

vanlig diskontering är det samma som att få en obehaglig känsla av att någonting är 

fel, någonstans.3  

Flera förslag rörande ändamålsenliga diskonteringsräntor har därför diskuterats i 

den ekonomiska litteraturen. Det har till exempel föreslagits att den långsiktiga 

historiska BNP per capita tillväxten bör användas som diskonteringsränta för 

miljökostnader för projekt med längre diskonteringstid än 30 år.4 Det motsvarar 

någonstans mellan 1 till 2 procent. Ett annat förslag är att beräkna räntan som 

samhällets marginella sparbenägenhet (hur mycket sparande och investeringar ökar i 

                                                 
3 Weitzman, M (1998) Why the far distant future should be discounted at its lowest possible rate, Journal of 
Environmental economics and Management 36, pp 201-8 
4 Rabl, A. Discounting of long-term costs: What would future generations prefer us to do? Ecological Economics 
1996:17, 137-145. 
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procent om inkomsterna ökar med en procent) gånger den långsiktiga 

marknadsräntan för privata investeringar5. Metoden leder till räntesatser kring en 

procent. Ytterligare diskussioner rör diskonteringsräntor som tillåts falla över tid.6 

Slutligen kan det framhållas att Weitzman påpekar att risken för katastrofala 

klimatmässiga utvecklingsscenarier gör att själva osäkerheten rörande katastrofens 

sannolikhet och konsekvenser gör att faktorer som räntan i samhällsekonomiska 

kalkyler i praktiken blir oväsentlig.  

De kalkyler som diskuteras i det följande utgår från undvikandekostnader, det vill 

säga hur mycket som den sist åtgärdade enheten koldioxid kan tänkas kosta när 

projektet realiseras. Värderingarna ligger i regel kring den svenska koldioxidskatten 

eller något högre. Eftersom kalkylerna inte utgår från skadekostnader är det inte 

heller nödvändigt att ta i beaktande de ytterligt stora osäkerheter som finns om 

klimatförändringarnas effekter. Den diskonteringsränta som används är 4 procent, 

vilket alltså är något högt för långsiktiga kalkyler, vilket alltså kan leda till en tendens 

att underskatta värdet av koldioxidutsläppen.  

Samhällsekonomiska kalkyler har också använts inom internationell ekonomisk 

historia för att testa ”vad-hade-hänt-om” scenarios. Metoden kallas då kontrafaktisk 

historieskrivning men har sällan tillämpats i Svensk forskning. Ett av de mest 

berömda exemplen är nobelpristagaren Robert Vogels Railroads and American 

Economic Growth: Essays in Econometric History från 1964. I arbetet utreddes 

järnvägarnas bidrag till den amerikanska ekonomiska tillväxten under sluet av 1800-

talet utreddes. Utgångspunkten var den oomtvistade sanningen att järnvägarna var 

av stor betydelse. Genom att göra en samhällsekonomisk kalkyl kunde Fogel jämföra 

den verkliga ekonomin 1890 med en hypotetisk ekonomi där infrastrukturen 

begränsades till hästar, kanaler och floder kom Vogel till slutsatsen att den 

samhällsekonomiska nyttan med järnvägar bara var cirka en procent i jämförelse 

med det hypotetiska eller kontrafaktiska scenariot. Slutsatsen ansågs mycket 

kontroversiell. Vogels arbete kan antingen ses som en intäkt för att järnvägarnas 

                                                 
5 Davidson MD A social discount rate for climate damage to future generations based on regulatory law, 
Climatic Change 2006: 1-2, 55-72  
6 Groom B, Hepburn C, Koundouri P, et al, Declining discount rates: The long and the short of it Environmental 
& Resource Economics 2005: 4,  445-493 
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betydelse hade överdrivets, eller för att dynamiska ekonomiska effekter är oerhört 

svåra att fånga på ett realistiskt sätt i samhällsekonomiska kalkyler. 

 

Hinder för utnyttjande av effektiva överflyttningspotentialer 
De hinder som föreligger för att nyttja överflyttningspotentialen kan vara av olika 

slag. Ett uppenbart hinder är att överflyttningen kräver nya investeringar samtidigt 

som investeraren har svårt att ta hem hela nyttan av satsningen. Den 

samhällsekonomiska nyttan av investeringen kan helt enkelt vara större än den 

privatekonomiska, vilket i sin tur och på ett eller annat sätt, gör frågan om 

investeringen till en politisk fråga. På den politiska arenan kommer olika intressen att 

försöka styra frågan till sin favör. Fritz Hodne belyser detta ur norsk synvinkel. 

Infrastrukturinvesteringar är kostsamma och de ekonomiska konsekvenserna är 

svåröverblickbara. Stora infrastruktursatsningar har därför alltid varit politiskt 

kontroversiella ända sedan Göta kanal projektet i början av 1800-talet och beslutet 

om statligt huvudansvar för finansieringen av nationella stambanor. Riksdagens 

beslut 1854 att staten skulle ta huvudansvaret att bygga statligt finansierade 

nationella stambanor föregicks av en lång och intensiv politisk debatt mellan de som 

förespråkade privat och de som önskade statliga insatser både i driften och i 

investeringar i spår. Vi ser i historien exempel på projekt som i efterhand har visat sig 

vara olönsamma, som Göta kanal. Andra satsningar har i efterhand visat sig vara 

samhällsekonomiskt lönsamma som förlängningen av stambanan till Norrland på 

1870-talet. Om inte annat visar exemplen att offentliga investeringar har ett 

gemensamt med privata investeringar i det att alla investeringsbeslut präglas av 

osäkerhet. Samtidigt finns det också exempel på beslut som fattas mot bättre 

ekonomiskt vetande i själva beslutsögonblicket. Fredrik Andersson visar hur både 

Ostkustbanan på 1930-talet och Botniabanan 60 år senare kunde genomdrivas trots 

att de samhällsekonomiska kalkylerna pekade på låg eller ingen lönsamhet vid 

tiderna investeringsbesluten.7 Vi har anledning att återkomma till problematiken 

längre fram.   

                                                 
7 Hodne, F. Stortingssalen som markedsplass. Statens grunnlagsinvesteringar 1840-1914, Oslo. 
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Ytterligare en grupp av hinder för effektiv allokering beror på stigberoende, eller 

path-dependency.8 Stigberoendet begränsar samhällets valmöjligheter i en given 

situation genom beslut som tidigare har fattats och detta trots att de omständigheter 

som gjorde dåtidens beslut rationella inte längre behöver existera. Stigberoendet 

beror alltså på strukturer som byggs genom ackumulerade historiska händelser. 

Fenomenet är särskilt tydligt gällande teknikval men är också uppenbart gällande 

institutionella strukturer. Thomas Pettersson argumenterar exempelvis att 

transportstödet till Norrland är ett exempel på institutionellt stigberoende.9 

Principen är båda när det gäller institutionellt och tekniskt stigberoende att när en 

viss struktur har byggts upp är det svårt att ändra den, även om de ekonomiska 

incitamenten för att ändra strukturen är starka. Europeiska städer som Amsterdam 

är exempelvis illa planerade för biltrafik, helt enkelt därför att centrala strukturer i 

städerna och dess kommunikationslösningar är äldre än bilen. Ett svenskt exempel är 

järnvägsspåren söderut från centralen som bara svårligen kan byggas ut utan att 

äventyra medeltida stadsstrukturer. Ett möjligt nutida svenskt exempel är om 

satsningen på X2000 och den lutande vagnskorgen idag påverkar beslutsgrunderna 

för egentliga höghastighetståg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 David, Paul A. (2000), "Path dependence, its critics and the quest for ‘historical economics’", in P. Garrouste 
and S. Ioannides (eds), Evolution and Path Dependence in Economic Ideas: Past and Present, Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham, England.  
9 Pettersson, T. Institutional Rigidity and Economic Change: A Comparison between Swedish Transport 
Subsidies, i Lena Andersson-Skog & Olle Krantz (red) Institutions and the Transport and Communications 
Industries , Science History Publications 1999.  
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Tidigare erfarenheter: överföring, analyser och institutionella 
faktorer 

I följande avsnitt behandlas tidigare erfarenheter av överföring mellan transportslag, 

men också av olika typer av institutionella hinder. Som det visar sig handlar dessa i 

hög utsträckning om beslutsprocesser och frågan hur samhället kan undvika 

olönsamma satsningar mot bättre vetande vid beslutstillfället.  

Existerande överflyttningspotential och institutionella hinder 
Historiska studier av institutionella hinder har främst fokuserat hur intressegrupper 

verkar givet de institutionella ramarna. Inte sällan har intressegrupperna lyckats 

genomdriva samhällsekonomiskt olönsamma projekt. En aspekt av 

samhällsekonomisk lönsamhet i termer av förmågan att undvika olönsamma 

satsningar. Anna Fornstedt har exempelvis studerat organisationerna Svenska 

Vägföreningen och Rail Forum lobbying riktad mot Trafikutskottet10 och Magnus 

Carlsson undersökte beslutsprocesserna kring Mälarbanan.11 Även Carl Melin har 

studerat lobbying och opinionsbildning inför 1998 års trafikpolitiska beslut.12 Han 

argumenterar, med vissa reservationer, bland annat för att en ’avkorporativisering’ 

har skett i meningen att traditionella påverkansformer inom ramarna för kommitté- 

och remissväsendet har minskat i betydelse till förmån för mer informella 

påverkansvägar. Samtidigt har också opinionsbildningen blivit viktigare. Ännu en 

tendens som Melin menar sig kunna påvisa är en tilltagande intressepluralism, att 

fler aktörer försöker att påverka politiken än tidigare. Man kunde dock hävda att 

resonemang om nya tendenser är svåra att belägga utan att historisk metod används. 

KTH har också genomfört en analys av beslutsprocesser och underlag vid 

trafikinvesteringar.13 Ahlstrand menar att trafikpolitiken kom in i en viktig 

brytningstid i och med utredningen ”Ny kurs i trafikpolitiken” år 1997.14 Som andra 

hade noterat verkade nu intressegrupper aktivt genom lobbyism och 

tidningsannonser. Ekonomisk historiker som Fredrik Andersson kom dock senare att 

                                                 
10 Fornstedt, A. 1998 ”Tar Lobbyisterna över? En studie om lobbying riktad mot Trafikutskottet i Sveriges 
Riksdag”, Politiska studier och strategiskt agerande 36 Statsvetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet 
11 Carlsson, M., 1999. Särintresset och staten : en studie av beslutsprocessen rörande Mälarbanans tillkomst, 
Working papers in transport and communication history; 1999:4, Lic.-avh. Uppsala : Univ     
12 Melin C. 2000. Makten över trafikpolitiken. Korporatism, lobbying och opinionsbildning inför 1998 års 
trafikpolitiska beslut. diss. Statsvetenskapliga föreningen, Uppsala 
13 Ahlstrand, I. 1998. Beslutsprocess och beslutsunderlag vid trafikinvesteringar. Med exemplet Dennispaketet, 
Öresundsbron och Karlstads nya flygplats. KTH Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering 
Forskningsrapport 
14 SOU 1997:35 
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visa att intressegrupper inte var ett nytt fenomen inom transportpolitiken. Ahlstrand 

pekar också på att miljöintresset fick ett större genomslag i slutet av 1990-talet. 

Samtidigt var en annan konklusion att flera av de då planerade projekten, både 

motorvägar och järnvägar, knappast var samhällsekonomiskt lönsamma vid 

beslutstillfällena. Ahlstrand exemplifierar med Scandinavian Link, Vedabron och 

Västerleden. Gällande järnvägsinvesteringar tillämpades före 1988 i praktiken 

företagsekonomiska kriterier, vilket ledde till få satsningar på nya banor. I och med 

uppdelningen i Banverket och trafikföretaget SJ förändrades detta.15 Ahlström 

menade också att ensidiga satsningar på järnvägen för att nå bättre miljö inte är ett 

effektivt sätt att använda resurserna. Lönsamma projekt som Essingeledens 

Brommagren fanns å andra sidan inte med i det s.k. Dennispaketet. Han menade 

också att media rapportering ofta var okunnig och okritisk. 

Istället rekommenderade KTH införandet av bilavgifter i de stora städerna och att 

bilavgifter också borde lyftas in i de samhällsekonomiska kalkylerna. Vidare menade 

KTH att järnvägsfrågan i för hög utsträckning kommit att fokusera 

järnvägsinvesteringar. Istället borde politiken inriktas på att öka utnyttjandet av 

redan befintliga banor. I korthet konstateras också att det är viktigt att kalkylerna 

måste granskas av oberoende experter. Man kan notera att Banverkets senaste 

kalkyler år 2007 också har granskats av tyska experter.  

Som tidigare nämndes finns det också en historisk kontinuitet som rör 

intressegrupper och trafikinvesteringar. Fredrik Andersson (2004) har i 

sammanhanget studerat och jämfört de politiska processerna kring Ostkustbanan 

(Gävle-Härnösand) under åren 1897 till 1927 samt Botniabanan (Nyland-Umeå) 

under perioden 1997 till 1998. Fredrik Andersson menar vidare att regionala 

intressegrupper snarare än sektorsintressen har varit viktiga i järnvägspolitiken och 

att de regionala grupperna ofta har varit framgångsrika.16 Teoretiskt kan detta 

fenomen, enligt Andersson förklaras med utgångspunkt i den så kallade Garbage-can 

modellen och John Kingdons teser kring beslutsprocesser.   

Garbage can modellen betonar att organisationer ofta har mer oklara funktioner än 

vad man kunde tro och att individerna i organisationen sällan eller aldrig har en 

egentlig överblick av organisationens mål och medel. Individerna i organisationen 

                                                 
15 Ahlstrand 1988 s. 176. Se även Lena Andersson-Skog 1993 för en analys av förändringarna 1988 i historiskt 
sammanhang. 
16  Andersson, F. 2004 Mot framtiden på gamla spår?: regionala intressegrupper och beslutsprocesser kring 
kustjärnvägarna i Norrland under 1900-talet, Diss. Umeå : Univ.  
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har i sin tur starka åsikter i vissa frågor, aktiva preferenser, och svaga åsikter i andra. 

I frågor där individerna har aktiva preferenser kommer de att agera medan de 

förhåller sig passiva i frågor som de inte har åsikter om. Det gör att dagordningen, 

beslutsgången, kommer att påverkas av vilka individer som har tillträde till frågan 

och i vid vilken tidpunkt de har det.    

John Kingdons teser om beslutsprocesser går i korthet ut på att formuleringen av 

problem och formuleringen av lösningar på samma problem är de centrala delarna i 

en beslutsprocess, men att de två processerna ofta är simultana och autonoma. 

Beslutsprocessen karaktäriseras därför av en blandning av att problemformuleringen 

kommer först, varefter organisationen försöker hitta en lösning och att 

organisationen ser en lösning för vilken man identifierar ett problem. Enligt 

Andersson gör det att beslutsgången inte är ett rationellt vägande av olika alternativ, 

utan att den är processberoende, i meningen att utfallen beror på vilka åtgärder, 

beslut som har tagits i tidigare skeden. Ett annat exempel på detta är frågan om 

Öresundsbron. Ett beslut 1990 om att bron skulle drivas på kommersiellt lönsamma 

grunder ledde till problem med projektets genomförande, då kalkyler som började 

komma ett år senare pekade på en förlustaffär.17 I en senare analys pekar Falkenmark 

på att kom den finansieringsprincip som valdes att missgynna järnvägsalternativet.18 

I dag hade få tvivlat på brons samhällsekonomiska nytta, även om en sådan analys 

som kan jämföras med analyserna vid beslutstillfället mig veterligen inte har gjorts. 

Förklaringen till de regionala intressenas framgångar blir då att de har aktiva 

preferenser i frågor som rör den regionala ekonomiska utvecklingen. Samtidigt 

aktiveras processen av att en ny lösning först uppenbaras, t ex X2000, och att denna 

lösning i nästa steg kopplas till ett problem, sant, upplevt eller konstruerat till 

exempel regional ekonomisk förfördelning. Kring denna problemformulering är det 

sedan lätt att knyta regionala intressen med aktiva preferenser vilka egentligen rör 

det egna området. 

Falkenmark menar i ett resonemang som starkt påminner om Anderssons, att det 

från intressegrupperna perspektiv blir rationellt att försöka påverka 

beslutsprocessens kontext på ett sådant sätt att man maximerar chanserna för ett 

                                                 
17 Falkenmark, G. Is and Ought in Swedish Traffic Planning. i Lena Andersson-Skog & Olle Krantz (red) 
Institutions and the Transport and Communications Industries , Science History Publications 1999. 
18 Falkenmark, G. 1999. Politik, Lobbyism och manipulation. Svensk trafikpolitik i verkligheten. Nya Doxa, s 
262. 
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visst utfall.19 Han menar vidare att sannolikheten för framgång hos lättmobiliserade 

intressen ökar om beslutstempot är högt. Falkenmark förordar därför att viktiga 

samhällsfrågor ges tid innan avgörande beslut fattas.  

I frågan om utbyggnad av dagens järnvägsnät kan man se hur motivet för 

järnvägssatsningen förändras beroende av vilken organisation som driver frågan. 

Banverket ser i första hand frågan ur transportteknisk och transportekonomisk 

synvinkel där klimatfrågorna finns med utan att vara en huvudpoäng.  

Hos klimatberedningen har klimatpåverkan blivit det problem som järnvägen ska 

lösa. Det leder till att man i ett första steg väljer metoder som gör att reduktionen av 

växthusgaser räknas upp rejält varefter man väljer att se järnvägsinvesteringen som 

en ren klimatinvestering och räknar ut förhållandevis låga undvikandekostnader per 

enhet koldioxid. Dagordningen är nu att järnvägarna är ett klimatprojekt. 

Konjunkturinstitutet kan därför ta vid efter klimatberedningens beräkning av 

undvikandekostnader per enhet koldioxid. Genom att peka på tveksamheter i 

Klimatberedningens kalkyler kan nu Konjunkturinstitutet ta fram mycket höga 

kostnader.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Falkenmark 1999 Politik, Lobbyism och manipulation. Svensk trafikpolitik i verkligheten. Nya Doxa s 264 
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Framtida relativpriser 

Sofia Lundgren har studerat faktorer som påverkar företags val av transportör och 

kommer fram till att priskänsligheten är mycket hög.20 Förändringar av tid och 

frekvens är exempelvis inte viktiga. Lundgren tolkar detta som ett utslag av hård 

konkurrens på transportmarknaden i kombination med väl integrerade logistik-, 

produktions- och distributionslösningar. Kvalitetsskillnaderna mellan olika 

transportörer är små liksom prisvariationerna. Transporterna är väl avvägda mot 

andra delar av produktionen varför det inte är säkert att en snabbare transport leder 

till högre företagsekonomisk effektivitet. Risken är stor att tidsvinsten äts upp av 

flaskhalsar som uppstår i någon annan del av produktionskedjan.  

En försiktig tolkning är att dagens transportlösningar är förhållandevis effektiva ur 

samhällsekonomisk synvinkel. Det innebär inte att det inte skulle kunna finnas 

lönsamma infrastrukturprojekt som återstår att göras. Persontransporterna höga 

känslighet för transporttider och godstransporternas höga priskänslighet kan tolkas 

som ett uttryck för detta. Samtidigt kräver framtida transportlösningar att beslut som 

fattas idag måste vara baserade på antaganden om framtida prisförändringar.  

Vi noterade godstransporternas priskänslighet. En djärv tolkning och generalisering 

av resultatet är att överflyttningsvinster inom godssektorn bara realiseras om tydliga 

kostnadsfördelar (minst 3 till 5 procent av transportpriset) uppstår. Det innebär att 

relativpriset för klimatvänliga transportlösningar måste förbättras om överföring ska 

uppstå. Viktiga faktorer som påverkar relativpriset mellan transportslag är oljepriset 

och koldioxidpriset. Både påverkas av en mängd faktorer inte minst politiska 

händelser och beslut. Oljepriset påverkas av global tillgång och efterfrågan. Kinas 

framtida ekonomiska tillväxt, resultatet av prospektering och den politiska kontrollen 

av oljeresurser i till exempel Mellanöstern, Sydamerika och Barents är alla 

svårbedömda faktorer som påverkar oljepriset. Dessutom kommer priset att påverkas 

av valutakurser, vilka i sin tur påverkar tillväxtförlopp i olika delar av världen. I 

mitten av 1990-talet genomförde Lars Bergman en undersökning som rörde de 

bensinpriser som krävdes för att nå de dåtida utsläppsmålen. Bergman menade att 

det dåvarande koldioxidmålet för trafiken, en minskning med 10 % från dåvarande 

                                                 
20 Lundberg, Sofia (2006). Godskunders värdering av faktorer som har betydelse på transportmarknaden. 
Licentiatavhandling. KTH, Järnvägsgruppen. 
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nivåer på tio års sikt, bara kunde åstadkommas med en fördubbling av det reala 

(inflationsjusterade) bensinpriset fram till år 2005.21 I verkligheten ökade det reala 

bensinpriset med 40 %, skatterna ökade med 15 % medan världsmarknadspriserna 

fördubblades. Koldioxidutsläppen från vägtrafiken ökade samtidigt från 17 480 ton 

till 18 680 ton. Man kan jämföra med en nyligen publicerad studie av SIKA räknat på 

vad som skulle krävas för att den Svenska vägtrafikens utsläpp till 2020 ska minska 

med 20 procent i förhållande till nivån 199022. SIKA drar liksom KI slutsatsen att det 

dels krävs att nya bilars utsläpp begränsas till 130 gram per kilometer och ett 

bensinpris på cirka 25 kronor per liter (höjd koldioxidskatt med 4,30 kronor per kg). 

Till de direkta oljepriserna tillkommer priset för en enhet koldioxid. Hur högt det blir 

beror på i vilken takt utsläppsrätter dras in enligt Kyoto och kommande avtal, vilka 

sektorer som inkluderas i regionala handelssystem som EU-ETS och hur stora 

potentialerna för billiga utsläppsreduktioner i utvecklingsländer egentligen är i vilken 

utsträckning exempelvis EU tillåter användande av flexibla mekanismer.  

Den initiala allokeringen av utsläppsrätter och förmågan att minska antalet 

utsläppsrätter har hittills varit ett svårt problem. Så länge den globala klimatpolitiska 

ambitionen är låg kommer koldioxidutsläpp att vara billiga. I EU omvandlas de 

globala utsläppsrätterna till europeiska sådana och kan handlas mellan 

handelspliktiga sektorer. För närvarande ingår delar av industrin och energisektorn. 

Inom kort lyfts också transportsektorn in i systemet. Det har noterats att 

priskänsligheten är olikartad i dessa sektorer. Industrin är priskänslig genom 

konkurrens utanför EU, medan energi- och transportsektorerna i princip inte är det. 

Koldioxidpriser som påverkar utsläppen i transportsektorn kan bedömas vara många 

gånger högre än de priser som industrin klarar av. Vid dessa priser (cirka 25 EUR per 

ton) är det inte rimligt att anta några större effekter på svenska transporter. Redan 

nu betalar svenska landtransporter en koldioxidskatt motsvarande cirka 90 EUR per 

ton. Om transportsektorn lyfts i EU-ETS en teoretisk grund för den svenska 

koldioxidskatten eftersom handlande sektorer inte samtidigt bör betala 

koldioxidskatt.23 Samtidigt diskuteras också så kallade informativa styrmedel, 

                                                 
21 Bergman, L. Miljöpolitik och transporter, en ekonomisk analys SNS, 1996 

22 SIKA (2008). Vilken koldioxidskatt krävs för att nå framtida utsläppsmål. SIKA PM 2008:4. 
23 Anläggningar som omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter betalar ingen koldioxidskatt för att undvika 
dubbelbeskattning. Se SOU 2004:62. Handla för bättre klimat - handel med utsläppsrätter 2005-2007 m.m. 
s.173.  
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exempelvis så kallad eco-driving som en metod för att få ned utsläppen från 

vägtrafiken.24 Eftersom vägtrafiken dominerar utsläppen i transportsektorn kan 

också beteendeförändringar av typen eco-driving få relativt stora kvantitativa 

effekter.  

Industrins priskänslighet gör att EUs klimatpolitik redan idag syftar till att undvika 

höga kostnader. Notera att en politik som prioriterar utsläppsreduktioner och 

kostnadseffektivitet i princip enbart verkar genom att inkludera alla sektorer i 

handelssystemet och därefter minska bubblan i den takt som naturvetenskapen 

menar krävs. Att det är kostnadseffektivt är alltså inte det samma som att det är 

billigt. För att undvika att priset för utsläppsrätter slår alltför hårt mot industrin är 

det troligt att utsläppstaket, precis som hittills, minskas ytterligt försiktigt. Så länge 

priset för en långsiktig utsläppsrätt ligger kring 20 till 30 euro är det troligt att 

relativpriserna för svenska lastbilstransporter i jämförelse med järnväg sjunker i 

förhållande till idag. Den svenska koldioxidskatten har alltså tvingat fram onödigt 

höga priser för lastbilstransporter och de svenska koldioxidutsläppen är för låga.  

En möjlighet hade kunnat vara att genomföra klimatinvesteringarna utanför EU 

genom de så kallade flexibla mekanismerna, JI och CDM. IPCC hänvisar till flera 

undersökningar som pekar på hög ineffektivitet i utvecklingsländer och därmed en 

stor potential för billiga klimatinvesteringar. Sandro Scocco och Eva Alfredsson 

menar å andra sidan att potentialerna till billiga åtgärder i utvecklingsländer kan vara 

lägre än vad som tidigare antagits.25 I ett scenario där klimatmålen i huvudsak nås 

inom EU och med litet utnyttjade av CDM, beroende på höga transaktionskostnader 

eller av politiska skäl, kommer marginalkostnaderna att vara höga. Av exempelvis 

nationella, arbetsmarknadspolitiska och andra, exempelvis geopolitiskt strategiska 

skäl är det troligt att EUs nuvarande politik med olika behandling av olika sektorer 

kommer att fortgå. Framförallt menar Scocco och Alfredsson att energi- och 

transportsektorerna är i särskilt behov av politisk planering och att en för stark tilltro 

till ekonomiska styrmedel kan vara problematiskt ur både klimatpolitisk och 

samhällsekonomisk synvinkel. 

                                                 
24 Se t ex Vägverket (2004). Aktivitetsdata för vägtransportsektorn. Kunskapsläge och behovsanalys. Vägverket 
Publikation 2004:25. 
 
25 Scocco, S., Alfredsson, E., 2008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. ITPS 
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Strategin för effektivare energianvändning och transporter (EET) har utarbetats av 

Banverket, Energimyndigheten, Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket, Vägverket och 

Sjöfartsverket och rapporteras till Miljömålsrådet.26 Strategin går ut på att utforma 

styrmedel riktade mot energianvändningen och transporterna. Syftet är att nå de fem 

miljömålen. Strategin betonar inte minst synergieffekter. Minskas exempelvis 

koldioxidutsläppen minskar också utsläppen av försurande ämnen som svavel. 

Strategin betonar därför allmän effektivisering. För klimatpolitiken är ambitionen en 

25 procent minskning av utsläppen i jämförelse med 1990-års nivåer. Detta 

motsvarar 17 miljoner ton koldioxid. Kostnadsberäkningar gjorda av IIASA pekar på 

en årlig kostnad om 690 miljoner Euro och positiva synergieffekter på 119 miljoner 

Euro. Genomsnittskostnaden landar på 33 Euro per ton koldioxid. Vilken 

marginalkostnad detta motsvarar framgår inte av rapporten. Notera att 

marginalkostnaden motsvarar det utsläppspris (för en utsläppsrätt eller en skatt) som 

teoretiskt hade behövts för att de ekonomiska aktörerna själva skulle genomföra 

investeringarna.  

För transportsektorn föreslås för det första förbättrad kommunikationsplanering 

liksom samordning på olika nivåer. Exakt vad detta kostar och vilka 

utsläppsminskningar som kan resultera beräknas inte. Vidare föreslås offentliga 

investeringar i järnväg. Förslagen bygger direkt på Banverkets undersökningar ovan. 

Även andra typer av satsningar på kollektivtrafik föreslås. Avslutningsvis föreslås 

olika ekonomiska styrmedel, främst höjda skatter på drivmedel samt en 

kilometerskatt för tunga fordon.  

Kilometerskatten och höjd dieselskatt beräknas påverka livsmedelsindustrin mest, 

samtidigt som man betonar att transportkostnadernas andel är relativt liten i de 

flesta fall. De föreslagna bensinskattehöjningarna påverkar bilägande hushåll med 

cirka 2 miljarder kronor per år, motsvarande ungefär 600 kronor per år och bilägare. 

Höjda dieselskatter påverkar hushållen med 1, 5 mdr kronor, motsvarande 1500 

kronor per år och bilägare. Höjd fordonsskatt beräknas ge svagt positiva 

kostnadseffekter, vilket beror på att skatten gynnar bränslesnåla och billigare fordon. 

Sammantaget ökar statens intäkter med 15 mdr per år om alla åtgärder genomförs.  

                                                 
26 Naturvårdsverekt 2007 Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET. Rapport 5777 
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Gällande persontrafik menar ITPS att alla typer av överflyttningar från biltrafik till 

andra transportslag ger således betydligt kraftigare minskningar av utsläppen än de 

relativt marginella utsläppsminskningar som regleringen av personbilarnas utsläpp 

ger.27 ITPS visar också med ett hypotetiskt räkneexempel på vad som skulle kunna 

leda till att transportsektorn minskar sina utsläpp med 20 % relativt 1990. 

Gemensamt för de åtgärdskombinationer som leder till så pass stora minskningar är 

att 50 % av såväl person- som godstrafiken måste flyttas över till miljövänligare 

alternativ, att bränsleförbrukningen för personbilar senast 2012 regleras till högst 70 

gram per kilometer och för lastbilar till högst 90 % av dagens nivå. ITPS menar därför 

att det bara är industrin och energisektorn som kan bära utsläppsminskningarna. 

Eftersom industrin i motsats till energisektorn är konkurrensutsatt och således kan 

lämna EU samtidigt som energisektorn kan skicka vidare kostnader till industrin och 

hushållen, förordar ITPS en teknik- och investeringsutvecklingsstrategi som 

fokuserar energisektorn. Carbon Capture and Storage (CCS) teknik utvecklas och en 

investeringsplan iför implementering av tekniken i europeiska kolkraftverk utarbetas 

av stat och näringsliv. I den av ITPS föreslagna strategin kommer alltså de stora 

reformerna av transportsektorn, exempelvis genom vätgasdrift, inte att genomföras 

innan energisektorn är klimatanpassad. Det beror på att hållbara, klimatneutrala 

alternativ direkt eller indirekt (vätgas) är beroende av elektricitet.   

Samtidigt finns det undersökningar som inte bekräftar en hög priskänslighet. 

Sommar och Woxenius hävdar exempelvis att kvalitetsdimensionerna måste vara 

uppfyllda innan en diskussion mellan transportköpare, transportförmedlare och 

transportör rörande transportkostnader blir aktuella.28 Detta beror på att en 

transportlösning är resultatet av både strategiska och taktiska beslut som tas av en 

företagsledning och en logistik- eller transportchef i dialog och förhandling med 

transportförmedlare och transportörer. I korthet kan målsättningarna också inom 

företaget variera och i olika grad betona effektivitet på kort och lång sikt, samt olika 

strategiska överväganden. Eftersom dessa beslut berör en större mängd transporter 

mellan vissa destinationer och ingår i ett långsiktigt avtal med en eller flera 

transportörer innebär det att den kortsiktiga priskänsligheten inte behöver vara så 

stor. Processen går långsamt och orsaken är att aktörerna inom transportbranschen 

                                                 
27 Scocco, S., Alfredsson, E., 2008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. ITPS. s. 210 
28 Sommar, R. och Woxenius, J. (2006) Time perspectives on Intermodal transport of consolidated cargo, 
Accepted for publication in Growth & Change: A Journal of Urban and Regional Policy. 
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upplever osäkerhet kring samhällets intentioner och agerande att vidta åtgärder för 

att ställa om transportsektorn mot ökad hållbarhet. Ytterligare dimensioner kan röra 

samarbeten med konkurrenter och oklarheter i ansvarsfördelning. Det är inte heller 

något nytt att infrasystem, transporter eller andra, tar tid att bygga upp och att det 

kan ta lång tid innan de samhällsekonomiska och företagsekonomiska vinsterna 

realiseras. Skillnaden mellan exempelvis Lundberg, som betonar en hög 

priskänslighet och Woxenius, som betonar strategiska lösningar, avspeglas också i 

den ekonomiska litteraturen. Ekonomer har antingen betonat företaget som en enhet 

som främst allokerar resurser på basis av prissignaler som en innovativ organisation 

som främst försöker hitta nya, strategiska lösningar för att påverka intäkter och 

kostnader.  

Erik Dahmén hävdade redan på 1950-talet att begreppet komplementaritet är 

centralt för att förstå ekonomisk dynamik. Det finns här en tydlig parallell till olika 

transportsystem, särskilt om de är komplicerade och berör många aktörer. 

Komplementaritet är de direkta och indirekta beroendeförhållandena inom ett 

ekonomisk-tekniskt systems olika delar. Dahméns kallade detta för ett 

utvecklingsblock. Rörande direkt komplementaritet betonas att resurs behövs för 

sina egenskaper och därför inte kan bytas ut mot vilken resurs som helst.29 I 

evolutionär ekonomi talar man om functional adaptation.30 Detta skapar en tröghet i 

den ekonomiska omvandlingen som vanligen förenklas bort i den ekonomiska 

standardteorin. Begreppet komplementaritet går således långt utöver beskrivningar 

av ekonomiska strukturer i termer av hur produktionsresurser och produkter från en 

sektor används som insatsvaror i en annan sektor. Den indirekta 

komplementariteten, eller det indirekta beroendeförhållandet, beror på att värdet av 

det kompletta ekonomisk-tekniska systemet är större än summan av de enskilda 

delarna. Det beror på att systemet förutom de delar som det består av också beror på 

hur delarna är sammanfogande, i evolutionär ekonomisk teori fit-order. En liknelse 

är att ett lokomotiv inte enbart kan beskrivas som delarna det är sammanfogat av. 

Tänk dig delarna ligga snyggt uppradade på marken. Det behövs också en beskrivning 

hur delarna sitter ihop, alltså en ritning som beskriver lokomotivdelarnas fit vilket 

skapar order; själva lokomotivet. 
                                                 
29 Schön, L. 2000, En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel. 
Studieförbundet Näringsliv och samhälle 
30 För en utmärkt sammanfattning av evolutionär ekonomisk teori se Beinhocker, E. 2006, The Origin of Wealth, 
Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business School and Random House 
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Den indirekta komplementariteten beror inte heller enbart på tekniska innovationer 

utan i minst lika hög grad på sociala innovationer. Ekonomisk-historisk litteratur 

betonar därför ofta att marknader bör ses som de regelverk som definierar 

förutsättningarna för ekonomiska transaktioner, företagens inre organisation samt 

statens politik.31  

Eftersom det ekonomisk-tekniska systemets värde är större än summan av de 

enskilda delarna följer också att etableringsfasen, alltså den period när 

komplementariteterna byggs upp, kan vara utdragen och att både den 

samhällsekonomiska och företagsekonomiska lönsamheten är låg. Schön menar att 

perioder med låg tillväxt, till exempel mellankrigstiden och perioden 1975 till 1990 

förklaras av etableringsperioder. Under sådana perioder, av Schön benämnda 

omvandlingsfaser, är det viktigt att kunna mobilisera kapital till låga räntor, vilket 

beror på att den förväntade avkastningen ligger långt i framtiden. Staten har i 

sammanhanget ofta av rent ekonomiska -rationella en aktiv roll eftersom staten 

mobiliserar kapital till de lägsta räntorna och därmed har den längsta uthålligheten. 

På motsvarande sätt är expansion inom ett etablerat ekonomisk-tekniskt system, eller 

utvecklingsblock, präglat av hög tillväxt, höga vinster och stigande vinster. Här spelar 

det privata kapitalet den avgörande rollen, samtidigt som tekniken utvecklas genom 

konkurrens. Sådana perioder är exempelvis perioden 1950 till 1975 och, om vi lyssnar 

på Schön, perioden efter 1990 fram till ungefär nu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Se t ex Ilshammar, L., 1996,:Paradigmskiftet: Staten, infrastrukturerna och IT, Tvärsnitt 1996 (4), 3-13, samt 
Ilshammar, L., 2002, Offentlighetens nya rum. Teknik och Politik i Sverige 1969-1999, Örebro: Örebro 
universitet. 
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Erfarenheter av konkreta projekt 

Trängselskatter i Stockholm 
Kommunfullmäktige i Stockholm beslutade i juni 2003 att ett försök med 

miljöavgifter/trängselskatt skulle påbörjas. Detta kom att kallas Stockholmsförsöket. 

Försöksperioden påbörjades i januari 2006. Till målbilden hörde minskad biltrafik i 

innerstaden men också minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar i 

stadsluften. Till försöket hörde också en satsning på kollektivtrafiken från augusti 

2005. Försöket pågick till augusti 2006. I juli 2007 återinfördes dock trängselskatten 

på permanent basis. I dagsläget diskuteras införandet av trängselskatter framföra allt 

i Göteborg.  

Stockholmsförsöket har utvärderats av olika instanser. Dessutom har ytterligare 

analyser kunnat göras mot bakgrund av mellanperioden då trängselskatterna var 

avskaffade. Viktigast är dock den sammanfattande analys av Stockholmsförsöket som 

genomförts under ledning av professor Jonas Eliasson.  

Viktiga resultat är att satsningen på kollektivtrafik i början av försöksperioden inte i 

sig gav några överflyttningseffekter. Utökad kollektivtrafik gav inte en mätbar 

minskning av biltrafiken. Däremot visar rapporten att en väl fungerande 

kollektivtrafik är en förutsättning för att trängselskatten fick de effekter den fick. 

Gruppen konstaterar alltså att det först är när bilresandet blir dyrare i termer av 

högre pris eller längre restider som kollektivtrafiken kan öka sina marknadsandeler, 

det vill säga att en överföring verkligen sker. Sammanfattningsvis innebär detta att 

alternativ till bilen måste finnas för att miljöavgifter/trängselskatter ska leda till 

överföring mellan trafikslag. Lika viktig är slutsatsen att enbart framtagandet av 

alternativa transportlösningar inte heller skapar överflyttningseffekter.  

Vidare konstateras att trängselskatter ger stora, snabba och kostnadseffektiva effekter 

i jämförelse med andra åtgärder. Just i fallet Stockholm konstateras att det inte är 

möjligt att bygga ut infartslederna till staden och att föreslagna kringfartsleder bara 

leder till en minskning av trafiken i innerstaden med cirka 11-14 procent. Som 

jämförelse minskade trafiken, mätt som trafiken över avgiftssnittet, under 

Stockholmsförsöket med cirka 22 procent. Den övergripande slutsatsen är således att 

trängsel inte kan byggas bort enbart genom investeringar i kollektivtrafik och i ny 

infrastruktur.  
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Trängselskatter i Stockholm: utsläpp av koldioxid 
Minskningen av koldioxidutsläpp var ungefär proportionell mot minskningen av 

trafikarbetet. I Stockholms län anges en minskning med 2 till 3 procent och i 

innerstaden med 14 procent. Det påpekas att detta bara kan ses som en delåtgärd sett 

i nationellt klimatpolitiskt perspektiv. Uttryckt i kvantiteter motsvarar minskningen 

av koldioxidutsläpp i hela Storstockholm 41 000 ton, motsvarande cirka 0,2 procent 

av de nationella koldioxidutsläppen från vägtrafiken i landet32. 

Det är viktigt att komma ihåg att trängselskatten inte i första hand är en 

klimatpolitisk åtgärd. Från teoretisk synvinkel kan man med rätta hävda att 

koldioxidens kostnader genom koldioxidskatten redan var internaliserade före 

försöket. I utvärderingen av Stockholmsförsöket beräknas de samhällsekonomiska 

vinsterna av koldioxidreduktionen till 64 miljoner kronor. Detta kan jämföras med 

värdet av kortare restider, som beräknas till 680 miljoner kronor. Ökad 

trafiksäkerhet värderas till 125 miljoner kronor. Sammantaget är den 

samhällsekonomiska nyttan av trängselskatterna mycket hög.  

Om trängselskatter betraktas som en ren klimatåtgärd, vilket den nota bene inte är, 

blir kostnaden extremt hög. Men en årlig intäkt (notera att de samhälsekonomiska 

kalkylerna är nuvärden över en länge tidsperiod) på cirka 700 miljoner kronor 

innebär det åtgärdskostnad på i storleksordningen 17000 kronor per minskat ton 

koldioxidutsläpp.   

Utvärderingen av mellanperioden ger också intressant information. Under perioden 

var trafiken 6 till 7 procent lägre än förväntat.33 Det tolkas av Eliasson som att en del 

bilister hade upptäckt fördelar med alternativa transportsätt under försöksperioden. 

Tolkningen är inte vetenskapligt verifierad men kan tolkas som att bilisterna i viss 

utsträckning inte varit fullt informerade om alternativen. Beteendet är fullt 

kompatibelt utifrån tidigare förda resonemang om path-dependency. Ytterligare en 

hypotetisk möjlighet är att trängselskatten har haft en signaleffekt utöver den rent 

ekonomiska signaleffekten. Sådana signaleffekter har diskuterats i den 

nationalekonomiska litteraturen.   

                                                 
32 Vilka ungefärligen uppgår till 20 miljoner ton. 
33 Jonas Eliasson, Trängselskatteeffekter 2007. Föredrag. Centrum för transportstudier, KTH. 
http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/files/Trangselskatteffekter/$FILE/Tr%C3%A4ngselskattens%2
0effekter%202007%20VTI%202008.pdf 
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Efter att trängselskatten återinfördes minskade trafiken med 18 istället för de 

förväntade 22 procenten. Eliasson anger att tänkbara förklaringar är den allmäna 

trafikökningen i hela Stockholmsområdet, att inflationen delvis urholkat värdet av 

skatten samt att antalet miljöbilar har ökat kraftigt.  

Samtidigt finns en betydande osäkerhet rörande den egentliga överföringen. Omkring 

hälften av bilisterna har förts över till kollektivtrafik, vilket framförallt berör arbets- 

och skolresor. Den övriga minskningen beror på ändrade vägval, fler ärenden per resa 

och ändrade målpunkter, och kan inte klassas som en överföring.34   

Trängselskatter: Institutionella hinder 
För närvarande diskuteras trängselskatter i framförallt Göteborg. Det hade dock varit 

möjligt att andra kommuner som upplever problem med trängsel följer efter. Man 

kan dock peka på institutionella hinder som kan försvåra införandet av 

trängselskatter. För närvarande är det omöjligt för landets kommuner att på egen 

hand införa trafikavgifter eller trängselskatter. Detta beror på att de klassas som 

skatter och tas upp av staten för att hanteras enväldigt av riksdag och regering.  

Politiker i Göteborg har argumenterat för att det inte är helt självklart att man bör 

införa trafikavgifter i Göteborg om intäkterna stannar i Stockholm, eller om staten 

använder avgifternas införande som ett alibi för att slippa ta sitt ansvar för de 

nödvändiga infrastrukturssatsningarna i Göteborgsområdet. Frågan bör alltså lösas 

om staten önskar trängselskatter i andra kommuner än Stockholm. 

Trängselskatter: potential 
Potentialen för överflyttning från bil till andra transporter samt minskat resande om trängselskatter 

införs i övriga landet har inte utretts. Erfarenheterna från Stockholms län pekar dock på relativt 

blygsamma reduktioner i termer av koldioxidutsläpp. För Stockholms län som helhet anges 2 till 3 

procent. Exklusive Stockholm, som ju redan har infört skatten, motsvarar det mellan 360 000 och 

560 000 ton koldioxid för hela landet. Eftersom Stockholm har landets högsta befolkningsdensitet är 

det rimligt att den verkliga minskningen blir lägre. Dessutom är åtgärderna är bara 

samhällsekonomiskt lönsamma om trängseln och trafiksäkerhetsproblemen är allvarliga. Det är mer 

realistiskt att anta att trängselskatter bara införs i de näst kommande tre största kommunerna; 

Uppsala, Malmö och Göteborg. Om koldioxidminskningarna blir proportionerliga med avseende på 

befolkningsstorleken i kommunerna i jämförelse med Stockholm kan minskningarna approximeras 

med; Uppsala (-9500 ton), Malmö (-14000 ton) och Göteborg (-25 000 ton).   

 

                                                 
34 http://www.ivl.se/download/18.360a0d56117c51a2d30800075680/Jonas+Eliasson.pdf 
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Marktransporter Arlanda 
En sträcka som redan uppmärksammats för överflyttningspotentialer som leder till 

minskad klimatpåverkan och ökad samhällsekonomisk effektivitet är Stockholm-

Arlanda. Regeringens trafikutredare Carl Cederschiöld identifierar outnyttjade 

överflyttningspotentialer. Om Arlandabanan kunnat utnyttjas med ökad 

samhällsekonomisk effektivitet hade det, som en slags bonus, också lett till minskad 

klimatpåverkan. Kostnaderna för klimatåtgärden skulle i princip vara negativa. Idag 

är det 9 procent av de anställda och 25 procent av passagerarna som tar tåget. 

Cederschiöld pekar på att en kombination av höga priser och dålig tillgänglighet i 

Mälardalsregionen som förklaring. 

I dag föreligger en konkret problematik som rör Arlandas överskridande av 

gränsvärdena enligt flygplatsen miljökoncession. Överföring från biltransporter till 

kollektiva lösningar måste därför ske, omfattande 45-75 000 ton koldioxid.35 

Eftersom en verksamhet inte tillåst bryta mot miljökoncessionen kan dessa åtgärder 

anses lönsamma eftersom de teoretiskt ska ställs mot ett stängande av Arlanda 

flygplats. Åtgärderna som krävs inkluderar både en lösning av tågtrafiken, avgifter 

med mera. 

Att banan inte utnyttjas bättre har en rent institutionell förklaring. Arlandabanan 

finansierades delvis med privata pengar. Banverket äger spåren fram till Upplands 

Väsby medan stationerna byggdes av A-train, ett privat bolag som ägs av Macquarie 

Bank Group med säte i Australien. A-train fick ensamrätt på sträckan Stockholm-

Arlanda fram till 2040. Andra bolag som vill trafikera Arlandas fjärrtågsstation måste 

därför betala en hög avgift per passagerare till A-train, vilket hindrar konkurrensen. 

Carl Cederschiöld ifrågasätter i sin utredning A-trains monopol och har talat om att 

staten ska lösa ut Arlandabanan. Dagens Nyheter (2008-01-18) argumenterar vidare 

att SL:s pendeltåg i så fall skulle tillåtas köra till flygplatsen med vanlig 

kollektivtrafiktaxa, så att hela Stockholms län får en god tågförbindelse. För 

närvarande pågår förhandlingar mellan främst A-train, SJ och SL om villkor och 

ersättningar för att trafikera A-trains stationer (DN 2008-04-20).  

 

 

                                                 
35 Vägverket (2002) Marktransporter till Arlanda. Rapport 2002:150 
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Erfarenheter av överföring från flyg till andra transportslag 
Nelldal framhåller flygets minskade marknadsandel som en följd av introduktionen 

av X2000 på sträckan Stockholm-Göteborg.36 Liknande tendenser noteras för bland 

annat Stockholm-Skåne och efter Ostkusten.  

Luftfartsstyrelsen undersöker inrikesflygets utveckling sedan 1990 genom 

specialstudier av särskilda transportstråk.37 I stort framgår att inrikes flygtrafik har 

stagnerat sedan 1990. Trafikutvecklingen har varit starkt olikartad på olika 

flygplatser. Utvecklingen vid Umeå och Sundsvalls flygplatser är ett gott exempel. År 

1990 hade Umeå cirka 700 000 passagerare medan Sundsvall hade ungefär 550 000 

passagerare. Fram till 2006 ökade passagerarantalet i Umeå med 8 procent medan 

Sundsvall tappade 40 procent till 325 000 passagerare under samma period. En 

viktig förklaring står sannolikt att finna i utbyggnaden av järnväg. Medan restiden 

per järnväg i fallet Umeå-Stockholm har legat på mellan 6 och 7 timmar under hela 

perioden har restiden Sundsvall-Stockholm fallit från 4:20 tim till dagens 3:19 tim.  

Utvecklingen av passagerarantal kan i stort förklaras med det diagram som 

presenteras av Nelldal.38 Vid 4 timmars restid har tåget 40 procent av 

passagerarantalet medan tåget vid 3 timmars restid har 60 procent av 

passagerarantalet. En approximation ger vid handen att de 550 000 passagerare som 

reste från Sundsvall utgjorde 60 procent av passagerarantalet. Vi har då antagit att 

bilismens andel är konstant. Vid tre timmars restid, och om vi antar konstant totalt 

antal passagerare, bör flyget ha minskat till 336 000 passagerare. I verkligheten var 

det 325 000 passagerare.  

Sträckan Stockholm-Göteborg har idag ungefär lika många flygpassagerare som år 

1990, drygt 1 miljon. Restiden med tåg uppgår som lägst till 2:45 tim. För bil är 

restiden drygt fem timmar. Trots detta har bilen nästan 50 procent av 

marknadsandelarna, tåget har 30 medan flyget har omkring 20 procent. Andelen 

busspassagerare är mycket lågt.  

På sträckan Stockholm-Malmö har flyget drygt 40 procent av passagerna, bilen något 

mindre än 40 procent medan tåget ligger på omkring 20 procent. Restiden med tåg är 

omkring 4:30 tim. Också i fallet Stockholm-Malmö verkar föredelningen på trafikslag 
                                                 
36 Nelldal, B.L. 2007. Möjligheter för tåget att konkurrera med och ersätta flyget. KTH 
37 Luftfartsstyrelsen 2007. Stråkanalyser av investeringar i flygplats-, järnvägs- och vägsystem.  
38 Nelldal 2007. s 5. 



 27 

i huvudsak kunna förklaras med Nelldals diagram. Nelldal visar också att 

trafikutvecklingen på flygplatser med ett avstånd kortare än 400 km från Stockholm 

har genomgått en kraftig minskning sedan 1990-talet. Nelldal är också entydig i sin 

konklusion om att det är restiden som är den avgörande faktorn för tågets 

konkurrenskraft gentemot flyget. Andra faktorer som turtäthet, komfort och så vidare 

har endast viss betydelse och förefaller, liksom priser tenderar att jämnas ut, att 

optimeras till följd av konkurrensen.  

Överflyttningseffekter bil till buss. Erfarenheter från medelstora 
kommuner 
Kollektivtrafikens andel av persontransportarbetet har i Sverige legat på cirka 20 

procent sedan 1970-talet.39 Detta har skett trots kraftfulla satsningar och 

utbyggnader. Transek konstaterar att utbyggnaden av kollektivtrafiken, mätt som 

turer per invånare, har ökat med sju procent sedan 1985 samtidigt som 

kollektivresandet per invånare har minskat med lika mycket. En förklaring är 

prisutvecklingen. Samtidigt som kollektivtrafikens kostnader ökade med 37 procent, 

har det pris som resenärerna betalar har ökat med 107 procent. Detta är ungefär 

dubbelt så mycket som bensinpriserna. Även räknat i kostnad per kilometer har 

taxorna ökat betydligt mer bensinpriserna. Under perioden minskade också 

skattebidragen med 6 procent.  

Den överföring som skett har således gått från kollektivtrafik till bil. Under perioden 

1985-2005 ökade biltransportarbetet med 34 procent, medan det kollektiva 

transportarbetet ökade med 19 procent.  

De viktigaste faktorer som påverkar efterfrågan på kollektiva resor är förändringar i 

sysselsättning, utbudet av kollektivtrafik mätt som antalet vagnkilometer per bebyggd 

yta, befolkningstäthet och hushållens inköpsaktiviteter. Av sambandens styrka 

(elasticitet) Man kan bland annat utläsa att arbetsresor relativt ofta sker med 

kollektiva transporter medan bilen är viktigare för inköpsaktiviteter än för 

arbetsresor. Vissa av elasticiteterna är viktiga att känna till för att förstå Transeks 

policyrekommendationer. Efterfrågans känslighet för prisförändringar är låg. En 

ökning av den reala taxan med 10 procent leder till minskad efterfrågan med mellan 1 

till 2 procent. Vidare noterar vi att om utbudet av kollektivtrafik ökar med 10 procent 

ökar efterfrågan på kollektivtransporter med mellan 2 till 4 procent.  

                                                 
39 Transek 2006 Kollektivtrafikens marknadsutveckling. Tendenser och samband. 2006:43 Transek AB 
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Man måste också känna till några av de faktorer som påverkar utbudet av 

kollektivtrafik för att förstå policyrekommendationerna. Viktigast är att om 

trafikkostnaden stiger med 10 % så minskar utbudet med 3 procent.  

Sammantaget leder detta Transek till slutsatsen att skattefinansiering av kostnader 

för kollektivtrafik utgör ett institutionellt hinder för överflyttning från bil till buss och 

annan kollektivtrafik.  

Transek resonemang går ut på att om alla kostnader var finansierade med 

biljettavgifter skulle en ökning av priset med 13 procent ge en intäktsökning på 10 

procent. Utbudet kunde då öka med 10 procent. Givet att utbudselasticiteten är 0,4 

skulle det leda till en 1 procentig ökning av resandet. Man tänker sig således en 

positiv spiral med ökande priser och ökat resande.  

Resonemanget kan dock kritiseras. För det första finns en orimlighet i att en ökning 

av kollektivresandet med 50 % enkelt kan åstadkommas om biljettpriserna höjs med 

650 procent.  

Idag är skattefinansieringsgraden cirka 50 procent. Om alla kostnader var 

finansierade med biljettavgifter hade det i ett första steg tvingat fram en ökning av 

priset med 50 procentenheter. Till detta lägger vi Transeks 13 procent, alltså 63 %, 

eller en ökning av priset med 126 procent. Ökningen av trafiken blir då cirka 10 

procent.  

De orimliga tolkningarna beror på att Transek väjer den högsta möjliga 

utbudselasticiteten. Generaliseringar och framskrivningar av modellskattningar 

gäller bara inom de värden som modellen är beräknad på. Det är därför knappast 

troligt att kollektivresandet ökar med prishöjningarna i den positiva spiral som 

Transek rapporterar. I verkligheten har priser och utbud anpassats till olika orters 

befolkningsstruktur och så vidare. 

Från bil till cykel: Cykelstaden Lund 
Vägverket antog år 2000 programmet ”Mer cykeltrafik på säkrare vägar”.. 

Ambitionen var bland annat att öka cykeltransporternas andel av antalet 

persontransporter från 12 till 16 procent.   
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Branschorganisationen Cykelbranschrådet påpekar i en skrivelse år 2005 att 

kunskapsläget fortfarande är bristfälligt kring cyklingen.40 Också i en rapport till 

SIKA påpekar konsulten Krister Spolander att systematiska undersökningar rörande 

orsakssamband, lägesbeskrivningar och säkerhet saknas eller är bristfälliga.41  

Lund framställer sig som landets mest cykeltäta kommun.42 Satsningarna påbörjades 

1998 och fram till 2001 rapporterar kommunen att bilresorna minskat med fyra 

miljoner kilometer. Under perioden 2001 till 2004 var ambitionen att minska 

bilresorna med ytterligare 10 miljoner kilometer. Detta skulle sammantaget ha 

medfört en minskning på 14 miljoner kilometer. Räknar man med 110 gram koldioxid 

per personkilometer motsvarar överföringen 1540 ton koldioxid.43 Lund har ungefär 

100 000 invånare, vilket motsvarar drygt en procent av Sveriges befolkning. Om vi 

gör tankeexperimentet att övriga kommuner i Sverige hittills inte har lyckats överföra 

en enda kilometer från bil till cykel men att de nu lyckats genomföra den överföring 

som Lund har åstadkommit landar vi på en reduktion av 154 000 ton koldioxid per 

år.  

Det är värt att notera att Lund sannolikt var en cykeltät kommun redan 1998. 

Körsträckan med bil per invånare var då 510 km, mot riksgenomsnittets 610 

kilometer. Är 2007 var medelkörsträckan 545 km i Lund och 720 km i riket. 

Förutsättningar som tätortens geografiska utbredning, studentandel (cirka 40 

procent av befolkningen) samt klimat påverkar sannolikt Lund förutsättningar som 

cykelstad på ett positivt sätt i jämförelse med riket som helhet. Ett överslag baserat 

på överföringen av biltrafik till cykel är därför mer rättvisande än att anta att 

genomsnittskommunen kan komma ned till de låga medelkörsträckorna i Lund.   

Lunds satsning på cykeltrafiken 2001 till 2004 kostade 26 miljoner kronor där 

huvuddelen är att betrakta som investeringar i cykelinfrastruktur. Privatpersoners 

investeringar i cyklar ingår inte. Reduktionen av koldioxid är dock permanent. Vi kan 

därför beräkna nuvärdet av en årlig minskning av utsläppen med 1540 ton koldioxid 

kapitaliserat på evig tid till en ränta på fyra procent. Nuvärdet av reduktionen landar 

                                                 
40 Svensk cykling. Skrivelse till Vägverket 2005-02-17 
41 Spolander, K. Cykeln i transportsystemet. Utvecklingsmöjligheter. 2006. 
42 Lund Kommun ”Cykelkommunen Lund 2001-2004” Informationsbroschyr 2002. Jämför med Vägverket som i 
2000:8 sid 19 anger reduktionen i Lund till cirka 1300-2000 ton per år. 
43 Banverket Miljöbedömning s 5. 
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då på strax under 40 miljoner kronor, varför Lunds cykelprojekt har varit 

samhällsekonomiskt lönsamt enbart med hänsyn till reduktion av koldioxidutsläpp.  

Billfridag i centrum 
Efter ett Franskt initiativ 1998 beslutade EU år 2000 att ge politiskt och finansiellt 

stöd till projektet In town, without my car. Kampanjen utvidgades år 2002 till 

European Mobility Week. I Sverige har Naturvårdsverket tillsammans med 

Vägverket uppdraget att samordna och utvärdera kampanjerna. År 2005 deltog 47 

städer i Sverige varav 22 stycken enbart genomförde manifestationen in town, 

without my car. 

Det finns därför ganska rika erfarenheter av kampanjer för bilfritt centrum. Ett 

exempel är Östersunds försök i september 2001 där också utvärderingen och 

dokumentationen av effekterna är rätt goda. I korthet stängdes centrum för biltrafik, 

samtidigt som Länstrafiken och Stadsbussarna erbjöd fria bussresor för de som 

visade upp sina bilnycklar. Ökningen av antalet bussresenärer bedömdes till 2-3000 

personer, motsvarande 19-36%.  

År 2000 var den årliga emissionen av koldioxid från biltrafiken i Östersund 128 000 

ton. Under den bilfria dagen minskade trafiken på en av de centrala mätpunkterna 

med 7,6 %, vilket omräknat och justerat för diverse avvikelser från 

genomsnittsdagens utsläpp motsvarar 25 ton under försöksdagen. På årsbasis 

motsvarar det cirka 9000 ton. Approximationen bygger på antagandet bygger på att 

trafikminskningen vid mätpunkten är proportionell mot minskningen i hela kommen 

och att centrum görs permanent bilfritt.  

Bedömningen är att approximationen överdriver minskningarna av koldioxidutsläpp, 

eftersom nedgången i de totala kommunala utsläppen bland annat beror på hur stor 

andel av kommunens totala trafikutsläpp som faktiskt härrör från biltrafik i själva 

centrum.  

Om vi antar att beräkningen för Östersund, 9000 ton på årsbasis, är korrekt och att 

bilfritt centrum genomförs i samtliga kommuner med mer än 50 000 invånare 

exklusive de fyra största, kan effekten ligga på 485 000 ton koldioxid. Detta är 

sannolikt högt räknat. 
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Kostnaderna för bilfria centra berör främst handlare. Inga egentliga utvärderingar av 

de bilfria dagarnas effekter på handeln har dock kunnat hittas. Inför exempelvis 

trafikantveckan i Gävle 2008 protesterade handlarna.44 Efter påtryckningar från 

handlare beslutade kommunstyrelsen i Söderköping att avsluta försöket med ett 

bilfritt centrum tre veckor tidigare än planerat. Naturvårdsverket menar dock i sin 

nationella utvärdering att handlarnas reaktioner var överdrivna och att försäljningen 

inte minskade.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 GD ”Handlare vill inte ha bilfritt Centrum” 12 september 2008 
45 SNV (2006) Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2005, SNV-rapport 2006: 554  



 32 

Överflyttning av godstransporter: Intermodala 
transportlösningar 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras erfarenheter och potentialer för 

överflyttning av godstransporter från vägtransporter till järnväg och fartyg. Dessa 

transportlösningar kräver i regel omlastning mellan olika transportslag, vilket ryms i 

begreppet intermodala transporter. Även det efterföljande avsnittet om planerade 

järnvägssatsningar rymmer resonemang och beräkningar rörande överflyttning av 

godstransporter från vägtransporter till järnväg.   

Vänersjöfarten 
År 1999 tillsatte regeringen en utredning med syfte att klargöra förutsättningarna för 

att skapa en kommersiellt bärkraftig utveckling av Vänersjöfarten. Bakgrunden var 

bland annat minskade transportvolymer.46 Den totala godsmängden lång på 1999 på 

2,8 miljoner ton. Det totala godsflödet från regionen till Göteborg låg samma år på 

cirka 9 miljoner ton fördelat i ungefär lika delar på lastbil, fartyg och tåg.  

Förslagen gick ut på en kombination av åtgärder såsom lägre kanal- och 

hamnavgifter, regional samverkan, samordning för ökade enhetslaster bara för att 

nämna några. Under 2002 förhandlade regeringen fram en överenskommelse mellan 

företag, rederier, näringslivsorganisationer, kommuner, två regioner samt staten med 

syfte att minska kostnaderna för Vänersjöfarten med 40 miljoner kronor.47 Vidare 

kopplades åtgärderna till ett EU-projekt med målsättningen att utveckla en ny typ av 

kanalfartyg som ska lasta upp till 70 lastbilstrailrar eller containrar. Enligt planerna 

skulle dessa sedan gå i direkttrafik mellan Karlstad och Duisburg i Tyskland via 

Vänern, Skagerrak och vidare till Rotterdam, därifrån på kanal till Duisburg. 

Med utgångspunkt i Vänerhamn AB verksamhet, vilken antas avspegla utvecklingen 

av Vänersjöfarten, kan konstateras att företaget år 1999 hanterade 3,1 miljoner ton 

gods, varav 2,3 miljoner ton sjögods.48 År 2004 hade de totala godsmängderna 

minskat marginellt till 3,0 miljoner ton medan sjögodset hade minskat till 1,9 

                                                 
46 Ds 2000:18 Vänersjöfart 
47 DN 2002-10-30 Storsatsning på Vänersjöfart 
48 Vänershamn AB Årsredovising 2002,2004.  
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miljoner ton.49 Samtidigt kunde bolaget rapportera att den ekonomiska ställningen 

förbättrats avsevärt under perioden.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att lönsamheten stärkts, att transportvolymerna 

trendmässigt förefaller att ha varit tämligen stabila, medan samtidigt som sjögodset 

har minskat i förhållande till landtransporter. Utgångspunkten i utredningen 1999 

var också mycket riktigt en kommersiellt bärkraftig utveckling för Vänersjöfarten inte 

att skapa överflyttning till sjöfart från andra transportslag. Sammanfattningsvis gör 

bedömningen att satsningen och utvecklingen av Vänersjöfarten som 

affärsverksamhet kan ha medfört en viss överflyttningseffekt från sjöfart till andra 

transportslag men att de trendmässiga effekterna trots allt är svaga.  

Gällande Vänertransporterna är det viktigt att notera att en intermodal skyttel för 

sjöcontainrar, Vänerexpressen, mellan Göteborg och Karlstad tillkom 1998 sedan 

Tetra Pak i Forshaga sökte mer miljövänliga transporter än lastbilsfrakt till Göteborg. 

Systemet har utvecklats successivt, är ekonomiskt bärkraftigt och har inverkat på de 

minskande volymerna för Vänersjöfarten. Vänerexpressen är också ett exempel på en 

innovativ organisatorisk lösning, eftersom bolaget ägs i lika delar av LBC Frakt, 

KarlssonGruppen och Vänerhamn. År 2007 transporterade Vänerexpressen 14000 

containrar mellan Karlstad och Göteborg.50 Ett överslag baserat på att varje container 

är fullastad med 5 ton gods, avståndet mellan Karlstad och Göteborg på 248 

kilometer samt utsläpp på 0,003 gram koldioxid per tonkilometer för tåg, 48 gram 

för lastbilstransporter och att varje container transport kräver 2o kilometer av 

lastbilstransporter ger vid handen att Vänerexpressen kan ha gett upphov till ungefär 

70 ton koldioxidutsläpp.51 Hade transporterna enbart skett med lastbil skulle 

utsläppen ha legat på ungefär 830 ton. Vänerexpressen visar att analysen inte kan 

begränsas till enbart överflyttningseffekterna på Vänern. I det följande undersöks 

därför andra intermodala trafiklösningar. 

NETSS systemet och systemtåglösningar 
Ett mycket omfattande intermodalt transportsystem är Stora Ensos logistiksystem för 

norra Europa, det så kallade NETSS systemet (North Europe Transport Supply 

System), vilket etablerades 2006. Systemet omfattar de svenska och finska 
                                                 
49 Notera att de av Vänershamn AB redovisade siffrorna avser all godshantering i området, medan uppgifterna i 
Ds 2000:18 avser trafiken på Göteborg. 
50 http://www.vanerexpressen.com 
51 För utsläppskoefficienter se avsnittet om järnvägarnas elförbrukning. 
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produktionsenheterna och deras försörjning av tre hamnar på kontinenten och i 

Storbritannien. Det tidigare transportsystemet, Base Port, ingår i NETSS. 

Från och med årsskiftet 2008/2009 tar Transatlantic över Stora Ensos trafik för 

transport av skogsprodukter från södra Finland, där rederiet sätter in tre RoRo-fartyg 

på linjerna Kotka - Lübeck och Kotka - Göteborg. Transatlantic har tre 

container/RoRo-fartyg på långtidskontrakt till Stora Enso för transport av 

skogsprodukter från norra Finland till Göteborg och Lübeck. En del i 

transportlösningen är att Transatlantic erbjuder skeppningsmöjligheter även för 

andra varuägare på dessa fartyg. 

De miljöeffekter som uppstod redan med Base Port appliceras på NETSS som helhet. 

Målet är att erhålla en betydande minskning av främst svavel och kväveoxider i 

förhållande till tidigare situation. En viktig del av NETSS är så kallade systemtåg, det 

vill säga tåg som är speciellt anpassade till särskilda godstransportbehov och ingår 

ofta i intermodala transportlösningar. I regel används särskilda vagnar och ibland 

även särskilda lok. Potentiella problem kring NETSS är kapaciteten kring Göteborg 

samt farhågor om att mer Norrlandstrafik kommer att dirigeras till sträckan Falun-

Borlänge.  

I Sverige finns, vid sidan av NETSS redan ett antal systemtågslösningar52. Volvo 

Logistics så kallade ”Åttan” integrerar komponenttillverkning i Olofström med 

karosstillverkningen i Göteborg och Gent. Även Volvo Trucks är integrerade i 

systemet genom transporter av lastbilshytter till Göteborg och Gent.  

Ett annat exempel är LKABs transporter från Kiruna och Gällivare-Malmberget till 

hamnarna i Narvik och Luleå samt till SSABs stålverk i Luleå. Den maximala 

tåglasten är 6800 ton vilket har förutsatt investeringar i båda banan och i mycket 

starka lokomotiv.  

De så kallade Linerpendeln och SCA-pendeln transporterar liner och sågprodukter 

från Munksund och Holmsund och Skövde, för vidare transport till de europeiska och 

nordiska marknaderna. Returlasten består av returpapper.  

                                                 
52 Bark, P., Skoglund, M. Tunga tåg. Studie för skogstransportkommittén. TransportForsk AB 2007. 
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SSABs så kallade stålpendel transporterar stålämnen från Luleå till Borlänge för 

vidare bearbetning och returfrakter med plåt till dotterbolaget Plannja. I stålpendelns 

andra del transporteras stålämnen från Oxelösund till Borlänge, med plåt för vidare 

export till hamnen i Oxelösund. Problem som noterats är att tyngre vagnar har 

synliggjort otillräcklig kapacitet i banmatningen. 

Inom stålindustrin återfinns även Outokumpos Steelbridge-system som transporterar 

stålprodukter mellan Torneå, Avesta, Degerfors och Sheffield i ett intermodalt system 

med tåg och fartygstransporter mellan Göteborg och Immingham.   

Slutligen återfinns ScanFibre Logistics (SFL) Rail 99 som ägs av fem 

skogsindustriföretag. Operatören i SFL  är Hector Rail. Transporterna sker i olika 

slingor till Hallsberg, för vidare transport till Göteborg, Malmö och Tyskland med 

Green Cargo som transportör. Hinder för vidare effektivisering ligger ibland annat 

begränsad rangerkapacitet i Hallsberg.  

Från teknisk synvinkel måste fortsatt utbyggnad av systemtåg och intermodala 

lösningar adressera frågor som höjda axellaster, ökad bärighet, större lastprofil och 

längre tåg. Skogsindustrierna pekar på att tunga projekt som Botniabanan, Citybanan 

och Hallandsåstunneln riskerar att försena projekt som är viktigare för industrin. 

Potential för ytterligare utbyggnad av intermodala finns inte minst inom 

skogsindustrierna. För närvarande transporteras cirka 5 miljoner tonkilometer på 

landsväg och 8 miljoner tonkilometer på järnväg. För varje tio procent 

transportarbete som flyttas över till järnvägar reduceras utsläppen med 384 ton 

koldioxid, eller 0,45 gram per tonkilometer. Beräkningen bygger på den energimix 

som Green Cargos elleverantörer anger.   

Ytterligare en utvecklingslinje inom intermodala transportlösningar är att 

transportföretagen erbjuder intermodala transportlösningar till kunderna. Ett 

exempel är Green Cargo Intermodal, där kombinerade transportlösningar med lastbil 

och tåg erbjuds kunden. Green Cargos eget exempel pekar på att en kombinerad 

transport för 4000 årston med 45 mil på järnväg och 10 kilometer hämtning och 

distribution med bil leder till utsläpp på 3945 kilo koldioxid, medan motsvarande 

transport med enbart lastbil leder till 90 240 kilo koldioxid. Den här typen av 

lösningar kan tänkas motverka en del av de problem som annars lätt uppstår i 
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agentinitierade intermodala transportsystem, alltså system där ett antal mindre 

transportkunder försöker att samverka för att få till stånd en gemensam intermodal 

transportlösning.   

Intermodala transporter inom andra sektorer än tung industri  
Jensen et al pekar på att forskning kring intermodala transporter är koncentrerad 

kring tekniska, ekonomiska och institutionella begränsningar, men också att 

incitament och etablerade strategier bland transportoperatörer och andra 

intressenter ofta lyfts fram i forskningen.53. Som tidigare framgått har det sedan 

länge funnits intermodala transporter, inte minst relaterade till järnvägs- och 

fartygstransporter, inom den tunga industrin. Inför framtiden handlar frågan om 

vidare utbyggnad av dessa men också att utöka de intermodala lösningarna till andra 

ekonomiska sektorer som handeln.  

TransportForsk har utrett erfarenheter och möjligheter för intermodala 

transportlösningar inom dagligvarurtransporter och visar att det finns drivkrafter 

inom dagligvarubranschen för kraftigt ökad andel intermodalitet med tillhörande 

samordning av transportflöden. 54Trots att stora framsteg gjordes under 2000-talet 

är det viktigt att lyfta fram de hinder som identifieras i rapporten. Dessa kan grovt 

delas in kapacitetsmässiga hinder och organisatoriska hinder. 

Till den första kategorin här hinder som rör gränssnittet mellan produktionssystem 

och infrastruktur. I klartext betyder det att den ökade kapacitetsbristen på 

järnvägsnätet lyfts fram som det kanske enskilt största tekniska hindret för 

intermodala lösningar. 

 Den huvudsakliga slutsatsen är dock att intermodala lösningar kräver samverkan och 

samordning. Hindren är således i hög utsträckning av institutionell art. Dels pekar 

rapporten på att det man kallar ’inneboende kunskap’ och att kunskap ’sitter i 

vägarna’ motverkar samverkan och samordning. I rapporten pekar flera företrädare 

för dagligvaruhandeln att de stora landsvägsspeditörerna, Schenker och DHL pekas 

särskilt ut, fortfarande sitter kvar i gamla strukturer.55 I institutionell teori talar man 

om informella institutioner och bunden rationalitet. Samtidigt är det viktigt att 

                                                 
53 Jensen Arne et al  2008, Nya aspekter på intermodala transportkedjor. Tre förstudier. En SIR C-rapport. 
54 Storhagen, N. G., Bärthel, F. och Bark, P. 2008, Intermodala transporter av dagligvaror, TFK Rapport, 
Stockholm 
55  Storhagen et al., s. 52. 
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komma ihåg att TransportForsk menar att attityderna har förändrats till det bättre 

under 2000-talet och att möjligheterna att hitta intermodala lösningar har ökat 

under 2000-talet. Den viktigaste förklaringen är enligt rapporten organisatoriska 

förändringar som kännetecknas av en ökad vilja bland olika varuägare att samarbeta 

över olika organisatoriska gränser. Ett av motiven har varit en önskan om mer 

miljövänliga transporter. Den resulterande konsolideringen av godsvolymer är i sin 

tur den faktor som öppnar för fler intermodala lösningar.  

Också teknisk förändring bör ha underlättat framväxten av intermodala lösningar. 

Forskningen pekade redan i början av 2000-talet på att sofistikerade 

informationssystem som en förutsättning för framtida expansion av intermodala 

transporter.56  

Gällande behovet av samordning är ett grundläggande problem att samarbeta med 

parter som samtidigt är konkurrenter. TransportForsk pekar på att det gör det svårt 

för enskilda parter att ta initiativet. Den klassiska lösningen på den här typen av 

samordningsproblem är en tredje part. Traditionellt har den tredje parten varit staten 

som verkat via en myndighet. Man kan också, som TransportForsk antyder tänka sig 

en tredjepartslogistiker, som ansvarar just för samordning. Även tydliga regelverk för 

tilldelning av tidslotter på infrastruktur och terminaler lyfts fram som ett problem 

som underförstått kräver samarbete, samordning och övergripande ansvar.  

Ett allmänt organisatoriska hinder som identifierades i rapporten är att intermodala 

lösningar hittills har skapats med utgångspunkt i delkomponenterna och inte med 

utgångspunkt i det totala systemet. TransportForsk efterlyser därför utgångspunkter i 

helheten, vilket alltså svarar mot behovet av samordning. Nära relaterat till detta är 

frågan om antalet och storleken på de terminaler som ska ingå i systemet där 

planeringen försvåras av det stora antal intressen och företag. TransportForsk 

efterlyser i sammanhanget en ansvarig, planerande myndighet. Man lyfter även fram 

nätverket av terminaler kring Göteborgs hamn som en flexibel organisatorisk lösning 

som i korthet leder till att åkerierna kan utnyttja personella resurser ovanligt 

effektivt. Konkret lyfter TransportForsk något så enkelt som att chauffören själv kan 

lasta om gods med hjälp av en gaffeltruck, om personal skulle saknas på terminalen. 

                                                 
56 Woxenius, J. och Sjöstedt, L. Logistics trends and their impact on European combined transport, Logistik-
Management 5(2) 25-36. 2003. 
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Järnvägstransporter är ofta komplexa. Innovativa driftsformer med tillhörande 

organisation för järnvägs- och intermodala transportsystem är därför viktiga, vilket 

bekräftas av försäk under slutet av 1990-talet57. Nelldal anger vidare att den 

potentiella marknadsandelen skulle öka från 22 till 35 procent om innovativa 

driftsformer med tillhörande organisation infördes. 58  

Sammantaget menar man i rapporten att just de organisatoriska lösningarna är den 

viktigaste förklaringen till att intermodala transporter i Göteborgssystemet är 

konkurrenskraftig ända ned till 120 till 150 kilometer. Marknadsandelen för 

järnvägstransporter till och från Göteborgs Hamn har från 1998 ökat från 18 till 40 

procent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Bärthel, F. och Woxenius, J. (2003) The Dalecarlian Girl - Evaluation of the implementation of the Light-
combi concept, Paper presented at the AGS (Alliance for Global Sustainability) Annual Meeting, University of 
Tokyo, 24-27 March, 2003. Bärthel, F. och Woxenius, J. (2004) Developing Intermodal Transport for Small 
Flows over Short Distances, Transport Planning and Technology, 27(5), sid. 403-424. Woxenius, J., 2003, 
Intermodala transporter och SJ/Green Cargos utvecklingsprojekt Lättkombi, Institutionen för transportteknik, 
Chalmers tekniska högskola, Meddelande 117, Göteborg. 
58 Woxenius, J. och Bärthel, F. (2008) Intermodal Road-Rail Transport in the European Union, In: Konings, R., 
H. Priemus & P. Nijkamp (eds.), The Future of Intermodal Freight Transport, Concepts, Design and 
Implementation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.  
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Planerade projekt: utbyggnad av järnvägskapaciteten  

I dagsläget är den kanske största transportpolitiska frågan hur omfattande de 

närmsta årens järnvägsinvesteringar bör vara. Till skillnad från tidigare, möjligen 

med undantag från Botniabanan, har nu järnvägsfrågsfrågan fått en koppling till 

klimatpolitiken. Följande avsnitt ger därför perspektiv på de viktigaste perspektiven 

och uppfattningarna i frågan.  

Klimatberedningen och Banverkets +50 alternativ 
Klimatberedningen föreslår en 50 procentig utbyggnad av den svenska järnvägskapaciteten.59 

Effekterna av förslaget baseras på ett av de fem investeringsscenarier som Banverket utreder. Alla 

samhällsekonomiska analyser, inklusive de som görs av Klimatberedningen och av 

Konjunkturinstitutet, bygger på det scenario där den beräknade reduktionen av koldioxid är cirka 

510 000 ton per år när utbyggnaden är färdig.60 Av dessa är 487 000 ton hänföriga godstransporter 

och 24 000 ton persontransporter. Banverket har inte räknat med effekter av minskade 

flygtransporter, varför man framhåller att kalkylerna troligtvis underskattar utsläppsreduktionen. I de 

sammanfattningar som görs av värdet av utsläppsminskningarna, eller emissionerna, inkluderas också 

andra utsläpp än koldioxid.  

Andra uppfattningar om utsläppsreduktionens storlek 
I Banverkets underlagsrapport Miljöeffekter samt även i Huvudrapporten (sid 56) 

redovisas något annorlunda siffror.61 För det första anges potentialen för 

koldioxidreduktion från vägtransporter till 1 miljon ton. Minskningen av utsläpp från 

flyget beräknas till cirka 300 000 ton, vilket ungefär motsvarar 25 procent av flygets 

nuvarande utsläpp. I rapporten förs ett resonemang som bygger på att flygets utsläpp 

av vattenånga på hög höjd anses ha en större klimatpåverkande effekt än koldioxid. 

Banverket antar i underlagsrapporten Miljöeffekter att klimateffekten av flygets 

300 000 ton koldioxid motsvarar 1 miljon ton koldioxid. Eftersom vattenånga inte 

omfattas av Kyotoprotokollet eller ens ingår som en klimatgas i Sveriges eller något 

annat lands klimatstatistik är kalkylen tveksam ur ekonomisk synvinkel. Genom att 

räkna in vattenångan i kalkylen säger man också indirekt att koldioxiden i det här 

fallet värderas till skadekostnader. I alla andra kalkyler utgår man från 

undvikandekostnader vilka på marginalen och i princip värderas genom priset på en 

utsläppsrätt enligt Kyotoprotokollet. Banverkets beräkning är i detta avseende är 

                                                 
59 SOU 2008:24. Svensk klimatpolitik. Betänkande av Klimatberedningen. 
60 Banverket 2007, Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen. Inriktningsunderlag 2010-2019. 
Underlagsrapport: Investeringar och förbättringar, tab 5.7.25 
61 Banverket 2007Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen. Inriktningsunderlag 2010-2019. Huvudrapport s 
56.samt Underlagsrapport: Miljöbedömning 
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tveksamt. I underlagsrapporten kommer man därför fram till en besparing på 2 

miljoner ton koldioxid. Denna skattning ligger dock inte som grund för den 

samhällsekonomiska kalkylen. 

Banverket beräknar att en utbyggnad med 50 procent av järnvägskapaciteten leder 

till en överföring av 11 mdr tonkilometer från lastbil till järnväg. I sammanhanget 

antar klimatberedningen 130 gram CO2 per tonkilometer vid lastbilstransporter, 

vilket leder till att besparingen skrivs upp till ungefär 1 miljon ton koldioxid. 

Konjunkturinstitutet, som kritiserar klimatberednings förslag, föredrar istället 50 

gram CO2 per tonkilometer. Enligt KI svarar detta bättre svarar mot långväga 

lastbilstransporter, vilka är de transporter järnvägen kan antas ersätta.62 Notera att 

erfarenheterna av NETSS och intermodala transportlösningar kring Göteborgs hamn 

pekar på att intermodala transporter kan konkurrera ända ned till drygt 100 till 150 

kilometer. 

Samhällsekonomiska effekter  
I banverkets kalkyl är priset, eller värdet för ett ton koldioxid är satt till 1500 kronor 

per ton.63 Enligt Banverkets investeringsrapport leder utbyggnaden till att de årliga 

kostnaderna för emissioner minskar med 1017 miljoner kronor för godstransporterna 

och 39 miljoner kronor för persontransporterna. Av dessa är cirka 760 miljoner 

kronor hänförigt koldioxid. Investeringshorisonten eller järnvägens ekonomiska liv 

är satt till 60 år. Diskonteringsräntan är 4 procent. De årliga kostnaderna måste 

nuvärdesberäknas, det vill säga betraktas som en inkomstström, under hela 

projektets livstid. När emissionskostnaderna så nuvärdesberäknas landar 

besparingen på 27 miljarder kronor över hela järnvägsinvesteringens livslängd, av 

vilka cirka 18 miljarder kronor är hänföriga klimatgaser.  

Banverkets kalkyl pekar på en samhällsekonomisk vinst på 8,3 alternativt 11,3 

miljarder kronor. I den lägre siffran har man exkluderat osäkra dynamiska effekter 

på den ekonomiska tillväxten.  

I sin replik till Klimatberedningen argumenterar dock Konjunkturinstitutet att värdet 

1500 kronor per ton koldioxid är för högt och förordar istället 1010 kronor per ton 

koldioxid, vilket svarar mot det nuvarande svenska koldioxidpriset i den icke-
                                                 
62 Broberg, T., Samakovlis, E., Sjöström, M. och Östblom, G., 2008. En samhällsekonomisk granskning av 
Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik. Konjunkturinstitutet, Specialstude 18. 
63 Banverket 2007, Underlagsrapport: Investeringar och förbättringar s. 7  
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handlande sektorn. Utan att det direkt anges i rapporten motsvarar detta i stort sett 

den nuvarande svenska koldioxidskatten. Används istället värderingen 1010 kronor 

minskar den nuvärdesberäknade vinsten med ungefär en tredjedel, eller sex miljarder 

kronor, och landar på 12 istället för på 18 miljarder kronor. Det är dock fortfarande 

frågan om en samhällsekonomisk vinst.  

Till detta kan läggas det faktum att banverkets beräkning exkluderar effekter genom 

minskat flygresande. Dessa besparingar uppgår till ca 0,3 miljoner ton. Inkluderas 

dessa i den samhällsekonomiska kalkylen bör banverkets beräkning skrivas upp med 

cirka 60 procent. Vi hamnar då ungefärligen på den samhällsekonomiska vinst som 

banverket anger trots att vi använder det lägre priset för koldioxid.  

Genomsnittliga undvikandekostnader 
Både Klimatberedningen och sedan Konjunkturinstitutet översätter banverkets 

kalkyler till genomsnittiga undvikandekostnader per ton koldioxid. Exakt hur dessa 

beräkningar görs framgår inte av någon av rapporterna. Principen är dock att 

diskontera värdet av framtida utsläppsminskningar i relation till de investeringar 

som görs i dagsläget. Om järnvägssatsningen ses som en ren klimatinvestering 

påpekar Konjunkturinstitutet att kostnaden för att undvika ett ton koldioxid blir 

2200 kronor respektive 5000 kronor, beroende på vilka antaganden som används. 

Det är den senare kostnaden som anges i sammanfattningen i rapporten. Det kan 

med fog hävdas att den här räkneövningen är överflödig eftersom utgångspunkten 

förefaller att vara att betrakta hela järnvägsinvesteringen som en klimatåtgärd. 

Konjunkturinstitutet påpekar visserligen att hela järnvägsinvesteringen inte är att 

betrakta som en klimatåtgärd vilket inte är en randanmärkning. Sanningen är att om 

man betraktar hela järnvägsinvesteringen som en klimatåtgärd så frångår man en 

viktig princip som både klimatberedningen och konjunkturinstitutet är överens om, 

nämligen att enbart samhällsekonomiskt lönsamma järnvägsinvesteringar skall 

genomföras. Här exkluderas alla samhällsekonomiska intäkter förutom 

klimatvinsterna varför man inte längre kan tala om en samhällsekonomisk kalkyl.   

Det är enklare att konstatera att givet att om banverkets kalkyler är korrekta är 

investeringsalternativet +50 procent samhällsekonomiskt lönsamt vid nuvarande 

koldioxidbeskattning på cirka 1000 kronor per ton.  
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Om man däremot följer klimatberedningens och konjunkturinstitutets sätt att 

resonera kring genomsnittliga undvikandekostnader är det bara mellan 7 till 10 

miljarder kronor (och inte 57 miljarder kronor) av järnvägsinvesteringarna är att 

betrakta som rena miljöinvesteringar. Detta motsvarar den samhällsekonomiska 

förlusten av järnvägssatsningen om värdet av ett ton koldioxid var noll kronor. Vi kan 

då resonera oss fram till att Konjunkturinstitutets beräkning 5 kronor per kilo är 5,7 

gånger för hög (eftersom miljöinvesteringen bara är 10 och inte 57 mdr kronor). 

Undvikandekostnaden blir då omkring 90 öre per kilo motsvarande nuvarande 

koldioxidskatt. Slutsatsen blir att är investeringsalternativet +50 procent är 

samhällsekonomiskt lönsamt vid nuvarande koldioxidbeskattning om banverkets 

kalkyler i övrigt är korrekta 

Effekter av höghastighetståg 
Vid sidan av satsningar på vad som kan sägas vara järnvägar som utnyttjar teknik 

som redan används i Sverige, har också höghastighetståg kommit att hamna på 

agendan. De fanns med i diskussionerna redan i samband med satsningen på X2000. 

Utomlands har snabbtågen funnits i decennier. Nämnas kan de franska TGV och 

Japanska Shinkansen från 1960-talet.  

Effekter av höghastighetståg, alltså tåg med hastigheter över 300 kilometer per 

timme, har utretts av Bo Lennart Nelldal på KTH för Banverkets räkning.64 De 

aktuella sträckorna är Götalandsbanan (Stockholm – Göteborg) samt Europabanan 

(Stockholm – Öresund). Notera att beräkningarna av effekter av höghastighetståg 

avser effekter utöver att kapaciteten i det ordinarie järnvägsnätet ökas med 50 

procent. I det scenario som diskuteras av Klimatberedningen och 

Konjunkturinstitutet, alltså banverkets + 50 scenario ingår delar av Götalandsbanan 

men inte Europabanan. Investeringskostnaderna beräknas till cirka 100 till 150 mdr 

kronor. 

Med höghastighetståg beräknas tågets persontransporter att öka till 21,5 mdr 

personkilometer. Flygets transportarbete minskar med 1,6 mdr personkilometer och 

biltransporterna minskar med 3,5 mdr personkilometer. Ökade pendlingsmöjligheter 

ökar i sin tur tågtransporterna med 1 mdr personkilometer. Effekterna på 

godstransporterna är enligt Banverket att lastbilstransporterna minskar med 7,4 mdr 

                                                 
64 Nelldal, B.L. 2008. Höghastighetsbanor i Sverige. Götalandsbanan och Europabanan. KTH 
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tonkilometer. Nelldal menar att höghastighetståg kan minska utsläppen av koldioxid 

med cirka 2 miljoner ton.  

De samhällsekonomiska kalkyler som gjorts för höghastighetstågsinvesteringarna 

pekar på mycket stora samhällsekonomiska överskott.65 Nettonuvärdet beräknas till 

118 mdr kronor. Av dessa är huvuddelen, 130 mdr, rena konsumentvinster bland 

annat till följd av kortare restider. Miljövinsterna redovisas inte explicit men kan 

antas rymmas under Övriga effekter och uppgår i så fall till högst 19 mdr. Under 

förutsättning att de samhällsekonomiska kalkyler som gjorts för 

höghastighetstågsinvesteringarna är korrekta föreligger stor samhällsekonomisk 

lönsamhet även helt utan beaktande av miljövinster. Som Nelldal påpekar har man 

investerat i höghastighetståg i flera länder långt innan klimatfrågan blev aktuell.  

Järnvägstransporternas elektricitetsförbrukning 

Gällande överflyttning från vägtrafik till järnväg förekommer stora skillnader 

gällande beräkningarna av nettoeffekten på koldioxidutsläppen. I avsnittet kring 

järnvägstransporternas elektricitetsförbrukning redogörs för grunderna i 

resonemangen. Därefter presenteras några undersökningar baserade på olika 

tillvägagångssätt. Avslutningsvis görs en approximativ skattning av ökningen av 

elförbrukning vid utbyggnad av järnvägskapaciteten vilken ställs mot möjligheterna 

att i Sverige öka produktionen av så kallad grön el. 

Vid första anblick verkar det klart att en överflyttning av gods från landsväg till 

järnväg leder till en i det närmaste 100-procentig minskning av koldioxidutsläppen 

eftersom eldrivna lok inte ger upphov till direkta utsläpp. Å andra sidan ökar 

efterfrågan på el, vilket i sin tur skapar koldioxidutsläpp vid kraftverken. Hur stora 

utsläppen är beror i sin tur om man väljer att beräkna elproduktionens 

koldioxidintensitet på basis av ett svenskt eller nordiskt genomsnitt, eller om man 

utgår från ett europeiskt genomsnitt. Det europeiska genomsnittet har en betydligt 

högre koldioxidintensitet genom en lägre andel direktproducerad el. Om istället den 

extra efterfrågan på el som skapas genom överföringen beräknas på basis av 

marginalelektricitetens koldioxidintensitet blir koldioxidintensiteten ännu högre.  

Med marginalel menar man den elproduktion som sker vid toppbelastning, när el 

behöver köpas in från t ex dansk kolkraft.  

                                                 
65 Nelldal 2008. s 135 
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Ett första argument är att marginalelens koldioxidutsläpp skall användas gällande 

järnvägarnas indirekta koldioxidutsläpp. Resonemanget går i korthet ut på att en 

ökning av efterfrågan på el alltid måste mötas av ökad marginalproduktion. Mot detta 

kan man ställa argumentet att den svenska elförbrukningen har varit relativt 

konstant sedan 1990-talet och att man då bör använda en svensk, eller snarare 

nordisk energimix för att beräkna järnvägarnas indirekta koldioxidutsläpp.  

Som Johansson och Johansson påpekar är det dessutom från teknisk synvinkel oklart 

vad som egentligen är marginalproduktionen i det svenska elsystemet.66 Det kan 

både vara dansk kolkondens som vattenkraft beroende på omständigheterna. 

Dessutom har möjligheten för kunder att välja miljömärkt el ”grön el” tillkommit. 

Argumentet är att det skapas incitament för elproducenterna att öka utbudet av 

miljövänlig el.  

Kritik mot det här sättet att resonera går ut på att om till exempel järnvägarna 

använder miljömärkt el, tvingas någon annan användare att köpa smutsig el. 

Johansson och Johansson menar att argumentet av flera skäl är märkligt och att det 

vanligen inte används för andra typer av marknader. Det är också värt att notera att 

Nätverket för transporter och miljö (NTM) har kommit överens om att ett visst 

transportslags miljöpåverkan ska beräknas med utgångspunkt i kvaliteten på de 

faktiskt inköpta energibärarna och faktiskt vidtagna reningsåtgärder. Johansson och 

Johansson påpekar samtidigt att mer sammansatta metoder bör användas för att 

beräkna miljöeffekter vid en mer storskalig utbyggnad av järnvägsnätet. 

Elförbrukningen vid en utbyggnad av järnvägstrafiken 
Kågesson anger att en 40 procentig ökning av tågtrafiken resulterar i en ökad 

elförbrukning på 1 TWh.67 Järnvägarnas elförbrukning ligger för närvarande runt 2,8 

TWh.68 Detta kan ställas i relation till Sveriges totala elförbrukning på cirka 145 TWh 

per år. För järnvägarnas totala transportarbete (mätt i transportarbetes-enheter TE 

det vill säga summan av personkilometer och tonkilometer) på järnväg var 

elförbrukningen i mitten av 2000-talet cirka 0,09 kWh/TE. Som framgår av figur 1 

har elförbrukningen per TE minskat något sedan början av 1970-talet. Järnvägarnas 

                                                 
66 Johansson, L.B., Johansson, T.B., Om järnvägens miljöeffekter, Vid vägs ände, Järnvägsforum 2003:7 45-51 
67 Kågesson, P. Transportsektorns koldioxidutsläpp och den svenska miljöpolitiken. En kritisk granskning, 
VINNOVA Debatt 2001:3 
68 SCB Statistikdatabasen ”Energibalans” 
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transportarbete var 21 675 miljoner tonkilometer och 8936 personkilometer år 

2005.69 

 

Järnvägstransporternas elförbrukning per transportarbetesenhet 1970 till 2005
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Det innebär att förändringar i elförbrukningen genom utbyggnad av järnvägarna kan 

approximeras på basis av värdet 0,09 KWh per TE. En fördubbling av järnvägarnas 

transportarbete skapar alltså ett behov av ytterligare 2.8 TWh el. Ska miljömålen 

uppnås bör givetvis inte denna el produceras i kolkondeskraftverk på kontinenten. 

Frågan är om det är realistiskt att producera 2.8 TWh miljövänlig el i Sverige. I en 

nyligen publicerad rapport från Energimyndigheten visas att man med nuvarande 

kvoter i elcertifikatsystemet kan räkna med en vindkraftsutbyggnad år 2020 på 

mellan 7 och 12 TWh.70 Även en kraftig utbyggnad av järnvägstrafiken kan alltså 

mötas med miljövänlig elproduktion inom landets gränser. Det innebär att man kan 

räkna med låga indirekta koldioxidutsläpp för järnvägen i olika 

överflyttningsscenarios.  

Järnvägarnas indirekta koldioxidutsläpp 
Som tidigare nämnts är indirekta koldioxidutsläpp för järnvägen viktiga för att 

beräkna nettoeffekter på koldioxidutsläpp av överflyttning mellan transportslag. För 

                                                 
69 SIKA statistik Bantrafik 
70 STEM Vindkraft i framtiden. Möjlig utveckling i Sverige till 2020. Elforsk rapport 08:17 
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elproduktionen anger exempelvis EU 542 gram koldioxid per levererad KWh. Med 

nordisk mix ger elproduktionen i genomsnitt 100 gram utsläppt 

koldioxidekvivalenter (CO2, metan och lustgas) per kWh, medan den el som 

produceras i kolkondensanläggningar ger betydligt högre utsläpp, cirka 1000 g 

koldioxidekvivalenter per kWh. 

Valet av energimix i överflyttningsberäkningar är alltså viktig, vilket illustreras av 

nettoeffekten på koldioxidutsläpp vid tillkomsten av Svealandsbanan, där en studie 

visade att utsläppen bara minskade med 7,4 gram koldioxid per personkilometer efter 

banas tillkomst.71 Resultatet kan jämföras med personbilstrafiken som i rapporten 

beräknades släppa ut 118 gram per personkilometer och busstrafiken som beräknades 

släppa ut 52 gram per personkilometer. De direkta utsläppen från tågtrafiken var i 

det närmaste noll, medan de indirekta utsläppen beräknades till 63 gram per 

personkilometer. Elförbrukningen per personkilometer i X2000 beräknades i en 

annan KTH-rapport till 0,076 kWh per personkilometer. Beräkningarna av 

nettoeffekten på koldioxidutsläpp vid tillkomsten av Svealandsbanan bygger alltså på 

att tågen drevs med marginalel motsvarande 829 gram koldioxid per kWh.  

För effekter av byte från lastbil till tåg anger Kågesson tre olika alternativ där 

godstågstransporter, beroende på antaganden om effektivitet, ger upphov till 63 

gram, 35 gram eller 17 gram per tonkilometer. För att beräkna effekterna av 

överflyttning från lastbil till järnväg utgår man från de totala utsläppen från 

lastbilstransporter på sträckor över 30 mil, beräknat till 589 000 ton koldioxid. 

Nettoeffekten av en total överflyttning av dessa transporter till järnväg uppgår enligt 

Kågesson till mellan 2 till 2,5 procent av de totala utsläppen från godstransporter på 

väg, eller cirka 90 000 ton.  

Kågessons beräkningar står i tydlig kontrast till IVLs rapport Energianvändning i 

transportsektorn där järnvägens koldioxidutsläpp anges till maximalt 38 gram per 

tonkilometer. Elen är då framställd som kolkondens på marginalen. För nordisk 

energimix anger IVL 5 gram per tonkilometer och 3 gram per tonkilometer för SJs 

elleverantörers försäljningsmix. Tabell 1 sammanfattar samband mellan gram 

koldioxid per tonkilometer och gram koldioxid per KWh i elproduktionen. 

Omräkningen bygger på en elförbrukning på 0,09 KWh/TE. 

 

                                                 
71 Fröidh. O. Svealandsbanan. En studie av efterfrågan före och efter etableringen av ett nytt tågsystem mellan 
Stockholm och Eskilstuna. KTH, 1999.  
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Tabell 1. Samband mellan koldioxid per tonkilometer i järnvägstrafiken och 

koldioxid per KWh i elproduktionen. 

KWh/tonkm 

CO2 gram per 

Tonkm 

CO2 gram per 

KWh   

0,09 63 700 Kågesson 

0,09 38 422 IVL 

0,09 35 389 Kågesson 

0,09 17 189 Kågesson 

0,09 5 56 IVL 

0,042 38 905 IVL 

 

Elförbrukningen per tonkilometer kan dock vara lägre än så. IVA anger egentligen 

0,042 kWh per tonkilometer för godståg i sin beräkning svarande mot 38 gram 

koldioxid per tonkilometer. Detta motsvarar alltså 905 gram per KWh, vilket är 

dubbelt så högt som EU genomsnittet och i linje med de sämsta 

kolkondenskraftverken på kontinenten. I scenarios med Grön el är effekterna av 

överflyttningar av gods från väg till järnväg betydligt större än vad framgår av till 

exempel Kågessons rapport. För tåg 0,003 gram per tonkilometer, vilket i det 

närmaste motsvarar noll-utsläpp i elproduktionen. Om Energimyndigheten har rätt 

angående en vindkraftsutbyggnad år 2020 på mellan 7 och 12 TWh och om Sverige 

avstår från att bygga ut elförsörjningen med föråldrade kolkondenskraftverk är det 

rimligt att räkna med mycket låga indirekta koldioxidutsläpp från järnvägen också i 

samband med en kraftig utbyggnad. En utbyggnad av järnvägen bör alltså samordnas 

med energipolitiken i övrigt om järnvägsutbyggnaden skall kunna ges en tydlig 

klimatpolitisk profil. Notera att det enligt standardekonomisk teori räcker med att 

införa ett enhetligt pris för koldioxid och att samordning och att särskilda satsningar 

och beräkningar av nettoutsläpp oavsett metod därmed är överflödiga. Det är bara 

om man antar begränsningar i aktörernas handlingsutrymme genom path 

dependency, svårigheter att uppnå effektivitet i storskaliga tekniska system med 

många aktörer och så vidare, som samordning och planering överhuvudtaget är en 

viktig dimension. Det finns ekonomiska teorier för båda alternativen.  
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Sammanfattning och slutsatser 

På den första frågan om det idag finns överflyttningspotentialer som leder till 

minskad klimatpåverkan och ökad samhällsekonomisk effektivitet samt hur stora är i 

sådana fall dessa potentialer och mellan vilka transportslag kan följande man sägas:   

På basis av svenska erfarenheter finns sådana potentialer. Dessa rör till att börja med 

införandet av trängselskatter i fler städer än Stockholm. Notera att trängselskatter 

bara är samhällsekonomiskt effektiva om stora trängselproblem föreligger. De är inte 

lönsamma betraktade som en klimatåtgärd. Räknar man att en trängselproblematik 

kan föreligga i Göteborg, Malmö och Uppsala och att effekterna på 

koldioxidutsläppen är proportionerliga med effekterna i Stockholm kan samhället 

spara cirka 48 000 ton koldioxid utöver de 41 000 ton som redan sparas i Stockholm. 

Effekterna beror både på överföring till kollektivtrafik och minskat transportarbete. 

De hinder som föreligger för att utnyttja potentialen rör problematiken hur 

intäkterna från skatten kan användas, i grunden en konflikt mellan stat och kommun. 

Notera att ytterligare en förklaring till att potentialien inte utnyttjas är att 

trängselproblematiken inte är tillräckligt svår i andra städer än Stockholm. I så fall är 

det inte samhällsekonomiskt lönsamt att införa en trängselskatt. 

Ett annat identifierat projekt är marktransporterna till Arlanda. Problematiken är här 

att Arlanda måste minska koldioxidutsläppen med hänsyn tagen till flygplatsens 

miljökoncession. Utgår vi från andemeningen i miljökoncessionen stängs flygplatsen 

om utsläppstaken överskrids. Ur den synvinkeln är åtgärder för att minska 

landtransporternas koldioxidutsläpp lönsamma. Man räknar med en potential på 45 

till 75 000 ton med hjälp av olika åtgärder som främjande av spårtrafik, avgifter med 

mera. På den andra frågan vilka hinder föreligger för att överflyttningspotentialen 

nyttjas handlar det om en kombination av institutionella faktorer, som är tydligt i 

samband med Arlanda banan. För Arlandabanan handlar det i grunden om en 

motsättning mellan företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt rationalitet som 

bottnar i hur ägande och driftsfrågorna löstes i samband med starten av banan. 

Vidare kan noteras ett antal kampanjer för ökad cykeltrafik runt omkring i landets 

kommuner. Lund framhålls ofta som ett gott exempel. Några egentliga 

samhällsekonomiska kalkyler finns inte, men åtgärdskostnaderna har varit låga. 

Dessutom förbättras exempelvis folkhälsan genom mer motion. Det är därför högst 
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sannolikt att åtgärder av det här slaget är samhällsekonomiskt lönsamma. Om alla 

kommuner kunde öka cykelåkandet i samma utsträckning som Lund kunde 

koldioxidutsläppen minska med kanske så mycket som 150 000 ton. Kalkylen är dock 

optimistisk av flera skäl, varför mindre effekter är mer realistiska.  

Många kommuner har i likhet med Lund satsat på cykeltrafiken och explicita svar på 

vilka hinder som föreligger för ytterligare utnyttjande har inte kartlagts. Det är 

möjligt att det handlar om preferenser för bil eller möjligen vanor.  

Bilfria stadscentra har provats i ett stort antal kommuner, vanligen under särskilda 

kampanjveckor. Utvärderingar av effekterna på koldioxidutsläppen är mycket osäkra 

liksom samhällsekonomiska effekter, En extrapolering från ett försök i Östersund ger 

vid handen att 480 000 ton koldioxid skulle kunna sparas på det här sättet om alla 

kommuner över 50 000 invånare utom Stockholm. Göteborg, Malmö och Uppsala 

som antas införa trängselskatter, införde bilfria stadskärnor. Kalkylen är optimistisk 

av flera skäl och bygger på osäkra data. 

Hinder för genomförande kan antas bottna i vanor men också i handlarnas, och i 

förlängningen politikers och medborgares oro för stagnerade stadskärnor. Det är 

därmed viktigt att noggrant kartlägga de samhällsekonomiska effekterna av bilfria 

innerstäder. Också här kan man hävda att koldioxidkostnaden redan är 

internaliserad med koldioxidskatten, men också att aktörer är bundna till tidigare 

etablerade vanor och strukturer. 

Investeringar i järnvägar kan ge ungefär 500 000 ton i minskade utsläpp. 

Investeringarna är mycket omfattande. Den samhällsekonomiska lönsamheten 

diskuteras men kalkyler pekar på att en uppgradering av järnvägsnätet med 50 

procent ökad kapacitet är lönsamt, givet koldioxidpriser som är cirka 30 procent 

högre än den nuvarande koldioxidskatten. Gällande höghastighetståg kan 

besparingen bli hela 2 miljoner ton koldioxid. Här sker en betydande omflyttning 

från flyg till tåg på sträckorna Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. Alla 

effekter är indirekt erfarenhetsbaserade men till syende och sist beräknade genom 

datasimuleringar. Överföringseffekter från flyg till tåg är erfarenhetsbaserade. 

Hinder för genomförande torde enbart handla om satsningarna är 

samhällsekonomiskt lönsamma eller inte. Satsningar på tåg kan inte huvudsakligen 
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motiveras med klimatpolitiska argument. Också de mest massiva satsningarna ger 

bara en minskning motsvarande cirka 10 procent av de totala utsläppen bara från 

trafiken. Sammantaget och med starka reservationer om överdriven optimism i 

siffrorna kan överföringseffekter i kombination med minskat trafikarbete ge 3 

300 000 ton i besparade koldioxidutsläpp. Vi har då inte beaktat tillväxteffekter, som 

leder till ökade utsläpp. Detta motsvarar en reduktion på 16 procent av dagens 

trafikutsläpp, men förutsätter stora satsningar på järnväg och höghastighetsbanor. 

De största volymeffekterna utgörs av satsningar på tågtrafik, men den 

samhällsekonomiska nyttan måste givetvis utvärderas ytterligt noga innan så stora 

satsningar genomförs.  

Mjuka lösningar, av typen bilfri innerstad och satsningar på cykeltrafik kan ge 

effekter i samma storleksordning som en utbyggnad av järnvägskapaciteten. Också 

här är det viktigt med samhällsekonomiska kalkyler och kanske även fullskaliga 

försök. I princip måste satsningar på bilfri innerstad motiveras av andra skäl än 

klimatpolitik, eftersom koldioxidskatten redan internaliserar kostnaderna för 

utsläppen.  

Det är avslutningsvis värt att notera att Demker i en omfattande studie från 1994 

menade att förändringar i godsflödet spelar en relativt underordnad roll jämfört med 

de tekniska förändringar som bedömdes vara möjliga under perioden.72 I studien 

fokuserades dock NOx-utsläpp i högre utsträckning än koldioxid. Man menade också 

överföringspotentialerna var små. En överföring från lastbilstrafik till andra 

transportmedel bedömdes att ha en liten effekt, även för mycket stora överföringar. 

Istället argumenterade man att den största effekten erhålls genom att införa krav på 

miljövänligare fordon och kontinuerligt uppgradera dessa krav med den 

teknikutveckling som förväntas. 

Samtidigt har bilden i flera avseenden reviderats sedan 1990-talet. Bland annat har 

flera intermodala transportlösningar etablerats, inte minst inom den tunga industrin. 

Tekniska förutsättningar har bland annat rört etablerandet av informationssystem. 

Samtidigt pekar flera undersökningar på att attitydförändringar och innovativa 

organisationslösningar kan skapa relativt stora potentialer för intermodala lösningar 
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också inom andra sektorer än den tunga industrin. Inom dagligvaruhandeln bedöms 

potentialen vara relativt hög för intermodala lösningar, vilket även om effekterna är 

svåra att kvantifiera, bör kunna vara betydande. I tabellen nedan antas dock 

effekterna av intermodala lösningar att vara inbakade i effekterna från storskalig 

utbyggnad av järnvägstrafiken. Den övergripande svårigheten ligger enligt många 

rapporter ofta på ett organisatoriskt plan där samordning, samplandering och 

ledning mellan ett stort antal intressenter är frågor som måste lösas.  

Gällande efterfrågan på el i samband med överflyttning från vägtrafik till järnväg kan 

man approximativt konstatera att järnvägarna elförbrukning är ungefär 0,09 KWh 

per transportarbetesenhet, där en tonkilometer och en passagerarkilometer viktas 

lika. Den ökade elförbrukningen kommer även vid en kraftig utbyggnad att 

underskrida den ökade produktion från vindkraft som Energimyndigheten räknar 

med fram till 2020. Det gör att nettoeffekterna på koldioxidutsläppen blir mycket 

höga. En samordning mellan transport- och energipolitiken är dock viktig om 

politiken fokuserar de klimatfrågor som ägs av svenska företag, myndigheter och 

politiker.  
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Potential för CO2 minskning Projekt Huvudsakligt styrmedel Samhällsekonomisk 
lönsamhet (utan/med 
värdering av 
koldioxid) 

Ungefärlig 
undvikande-
kostand per 
ton CO2 

Inom projektet Hypotetiskt 
på nationell 
nivå 

Källa 

       
Trängselavgifter i Stockholm; 
Stockholmsförsöket 

Trängselskatt Ja/Ja >5000 41 000 ton 48 700 ton*  Miljöavgifts-
kansliet (2006) 

LundaMaTs 
”Cykelstaden Lund”: 
Överflyttning bil → cykel 

Investeringar, 
Information  
 

Ja/Ja** Mkt låg 1 500 ton 150 000 ton 
Dokumentation 
LundaMaT  

Arlanda marktransport 
Överflyttning bil → 
kollektivtrafik 

Trafikeringsrätt tåg på A-
trains stationer, 
kollektivtrafik, avgifter 

Ja*** Negativ 45 till 75 000 
ton 

45 till 75 000 
ton 

Vägverket 
2002:150 

Utbyggd järnväg 
Överflyttning bil → tåg 

Investeringar + 50 Nej/Kanske 1500-5000 510 000 ton 510 000 ton Banverket 

Höghastighetståg 
Överflyttning bil → tåg 
Överflyttning flyg → tåg 

Investering  
Ja/Ja Negativ 2 000 000 ton 2 000 000 ton 

Nelldal  

Vänersjöfarten 
Överflyttning bil → fartyg 

Olika företagsekonomiskt 
motiverade åtgärder Ja/Ja - 0 0  Ds 2000:18 73 

Bilfri innerstad i Östersund: 
Överflyttning bil → buss, cykel 

Avstängning av gator för 
biltrafik  Delvis - 25 485 000 ton Östersunds 

kommun 2001 
Totala effekter     3 268 700  

* Möjlig effekt: Göteborg, Malmö, Uppsala. Enbart lönsam om motivet är trängsel 
**  Beräknat på projektkostanden och koldioxidpris på 1010 kronor 
*** Lönsamt p g a koldioxidens koppling till miljökoncessionen 
 

                                                 
73 Modellberäkning 

Sammanfattande tabell över åtgärder och dess potentialer  
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