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Förord 

Infrastrukturens betydelse i den regionala utvecklingen har varit ett återkom
mande tema i CERUMs verksamhet. I denna rapport av Lars Westin, universitets
lektor i nationalekonomi vid Umeå universitet, behandlas en klass av integrerade 
modeller för analys av transporter och regional strukturomvandling. Denna 
modellklass efterfrågas alltmer i samband med planering och värdering av 
enskilda större infrastrukturinvesteringar samt nationella och regionala 
investeringsprogram inom kommunikationssektorn. 

I rapporten diskuterar Westin inledningsvis hur anpassningstider bör vara 
vägledande vid valet av endogena och exogena variabler när en analys genomförs 
med jämviktsmodeller. Därefter presenteras en modell för simultan bestämning 
av regional struktur och transportflöden. Ett numeriskt exempel ges och olika 
utvecklingsmöjligheter föreslås. Slutligen diskuteras hur den föreslagna klassen 
av modeller kan implementeras i kommunikationsverkens planeringsprocess. 

Rapporten har genomförts med finansiellt stöd från Kommunikationsforsknings
beredningen (KFB). 

UlfWiberg 
Föreståndare för CERUM 





Sammanfattning: 
I rapporten behandlar vi integrerade modeller för analys av transporter och regional 
strukturomvandling. Integrerade modeller har efterfrågats i samband med planering och 
värdering av infrastrukturinvesteringar. Vi diskuterar först hur anpassningstider bör 
vara vägledande vid valet av endogena och exogena variabler när analyser genomförs 
med jämviktsmodeller. Därefter presenteras en flerregional allmän jämviktsmodell för 
simultan bestämning av regional struktur och transportflöden. Ett numeriskt exempel 
ges och olika utvecklingsmöjligheter föreslås. Slutligen diskuterar vi hur modellklassen 
kan implementeras i kommunikationsverkens planeringsprocess. 

Abstract: 
In this report we focus the need for integrated models of transportation and regional 
structural change in infrastructure planning. Especially, we are discussing the choice of 
endogenous and exogenous variables in such a model in terms of their time scales. An 
archetype Spatial Computable General Equilibrium (SCGE) model is presented, a 
numerical example is given and various extensions suggested. Finally, the application 
of this type of models in the practical process of infrastructure planning is considered. 
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1. INTRODUKTION* 

Uppmärksamheten kring de senare årens större infrastruktursatsningar har bland annat 
uppenbarat vissa oklarheter i de transportprognoser som bildar beslutsunderlag vid in
vesteringar i infrastruktur. Den trafikutveckling som transportprognoserna anger som 
resultatet av en infrastrukturinvestering är, vid sidan om värderingen av tidsvinster, en 
betydelsefull komponent i den samhällsekonomiska kostnads- och intäktsanalysen. 
Den period av större infrastruktursatsningar som vi nu befinner oss i föregicks av en 
längre tid med framförallt mindre investeringsprojekt inom ett vägnät som redan var 
förhållandevis väl utbyggt. Trafikprognoserna har därmed även haft en underordnad 
betydelse eftersom man ofta på goda grunder har kunnat anta att den trafikökning som 
uppstår till följd av en investering varit marginell. De vinster som tillfallit den befint
liga trafiken på den förbättrade vägen har följaktligen utgjort en relativt god approxi
mation av samhällets samlade vinster av en investering. 

Undantag från den regeln har trots det funnits. När till exempel en omfattande förbätt
ring av vägnätet försämrat konkurrenskraften för näraliggande järnvägsförbindelser har 
överflyttningen mellan trafikslagen istället kunnat bli mer betydande. De många 
marginella förändringarna av vägnätet har dessutom tillsammans långsamt etablerat en 
struktur vars övergripande systemegenskaper inte fångas av den marginella analysen. 

Dessa så kallade systemaspekter av vägnätets utveckling uppmärksammades bland 
annat i samband med Vägverkets analys "Gemensamma vägar" (Vägverket, 1990). 
Diskussionen i "Gemensamma vägar" är ett av uttrycken för den debatt om infrastruk
turens systemegenskaper och de rumsliga konsekvenserna av större investeringsprojekt 
inom väg- och järnvägsnäten som pågått under det senaste decenniet. På vägsidan har 
det medfört att satsningar på ett robust och kvalitativt högstående stomvägnät av natio
nellt intresse både hunnit initieras och senare även delvis tonats ned. På järnvägssidan 
har ett flertal höghastighetsbanor föreslagits och utredningar om nya banor startas fort
farande. Dessutom har ett antal bro- och tunnelprojekt, som torde leda till omfattande 
förändringar i trafikflödet, beslutats. I flera av dessa fall kan relativt omfattande ny-
genererings- och överflyttningseffekter mellan näraliggande stråk och trafikslag för

* Författare n vill härmed tacka Börje Johansson, Terry Friesz, Zhong-Gui Sou, Roberto Roson, Imdad Hussain, 
Erik B ergkvist samt det högre seminariet vid Nationalekonomiska institutionen för deras bidrag, kommentarer 
till denna rapport samt otaliga diskussioner om den klass av modeller som här presenteras. Författaren vill även 
tacka KFB för det ekonomiska bidrag som finansierat rapporten. 
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väntas uppstå. I andra fall föreslås investeringar i både väg- och järnvägsinfrastruk
turen mellan givna ortspar, varför den slutliga fördelningen av trafiken mellan de båda 
trafikslagen är mer oklar. Uppenbarligen kan i ett sådant läge trafikprognoserna för 
varje enskild investering inte genomföras utan att hänsyn tas till effekterna av andra 
betydande förändringar i transportnätverket. 

Förutom att traditionella analyser, som är baserade på existerande trafik och partiella 
studier av enskilda trafikslag, missar dessa överflyttningseffekter, förmår de inte heller 
besvara frågor om de mer övergripande substitutions-, komplement-, inkomst-, lokali
serings- och tillväxteffekter en investering eventuellt ger upphov till. Implicit innebär 
det att sådana effekter antas vara försumbara. Därmed varken kan eller behöver man 
beskriva fördelningen av effekterna och deras utfall på sysselsättningen i olika regioner 
och över skilda tidshorisonter. 

Effekter av den senare typen är samtidigt givetvis genuint svåra att fånga på ett realis
tiskt sätt i en prognosmodell. Speciellt när stordriftsfördelar påverkar produktion och 
lokalisering eller när "skattekilar" och offentliga transfereringar existerar försvåras 
möjligheten att beräkna de samhällsekonomiska vinsterna av en investering avsevärt. 
Det rumsliga utfallet är trots det de facto av stor betydelse för hur grupper av med
borgare prioriterar mellan investeringsobjekt. Försöken att med olika metoder bedöma 
och komplettera den "vanliga" samhällsekonomiska kostnads-intäktskalkylen med 
sysselsättnings-, multiplikator- och regionala effekter är därmed legio. Riskerna för 
dubbelräkning och överskattning samt svårigheterna att jämföra utfallen av olika 
projekt när det saknas allmänt accepterade metoder för en sådan analys är välkända. 

I denna rapport diskuterar vi mot den bakgrunden behovet av en klass av modeller som 
förmår att ge en integrerad beskrivning av både transportnätverket och de regionala 
produktions- och efterfrågestrukturerna. Vår utgångspunkt är därmed att endast inom 
en konsekvent modellram som både inbegriper regionala utbuds- och efte rf rågeför
hållanden samt ett så detaljerat transportnätverk att faktiska infrastrukturprojekt kan 
introduceras existerar möjligheter att bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna 
av större infrastrukturinvesteringar. 

Problemets omfattande och komplicerade karaktär medför att avgränsningar är nöd
vändiga. En tilllämpbar modell låter sig endast utvecklas stegvis. Rapporten fokuserar 
därför intresset på hur kopplingen mellan trafikflöden på nätverken och de interregio
nal flödena i ekonomin kan hanteras på ett integrerat sätt. Avslutningsvis skisseras 
dock hur en mer omfattande modell skulle kunna formuleras. 
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Rapporten har följande disposition. I avsnitt två diskuteras den efterfrågade modell
klassens egenskaper samt i vilken mån dessa behov kan uppfyllas idag. En arketyp-
modell, vilken simultant förmår att generera både interregional flöden och transport
flöden, presenteras i avsnitt tre. Därefter behandlas i avsnitt fyra några alternativa spe
cifikationer av denna modell. Tillämpningar av modellklassen i den praktiska investe
ringsprocessen diskuteras i avsnitt fem. Slutligen sammanfattar vi våra slutsatser i av
snitt sex. 
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2. BEHOVET AV INTEGRERADE MODELLER 

2.1 DET DYNAMISKA NÄTVERKSPROBLEMET OCH DESS JÄMVIKTS
APPROXIMATION 

Det faktum att investeringar i infrastruktur kan påverka den övergripande ekonomiska 
utvecklingen och de uttryck utvecklingen tar sig i den rumsliga strukturen belyser be
hovet att behandla transportnätverkens dynamik på ett mer explicit och därmed intres
sant sätt än hittills i planeringsprocessen. De nätverksproblem som därmed blir av in
tresse är i sig välbekanta inom både transport- och regionalvetenskaplig forskning. 
Rumsliga strukturer låter sig som bekant väl representeras i termer av noder och 
länkar. 

Under senare tid har det rumsliga nätverksproblemet fått allt större betydelse även 
inom forskningsområdet internationell handel. I takt med att internationella kommuni
kationer driver fram en ekonomisk och politisk integration har behovet att förstå 
barriäravvecklingens konsekvenser ökat. Både de genererande effekter som en barriär
avveckling har på handeln mellan länder som deltar i en integrationsprocess och de 
handelsomfördelande effekter som uppstår mellan dessa och omvärlden till följd av 
kvarvarande eller nya externa barriärer har uppmärksammats. Relativa transaktions
kostnader är således åter på väg att bli intressanta för handelsteorin. 

Ett tredje aktuellt område där nätverkens dynamik ger sig till känna är i analyser av hur 
olika marknadsformer, ny produktionsteknik, nya efterfrågemönster och investeringar i 
utbildning och forskning påverkar utvecklingen i olika regioner. Här är det samspelet 
med lokaliseringen av boende och arbetsplatser samt de nya kontaktmönster som upp
står till följd av en förändrad tillgänglighet som är av speciellt intresse. 

I samtliga dessa fall kan konsekvenserna av nya villkor för transporter och informa
tionshantering diskuteras i termer av kort-, medel- och långsiktiga effekter i olika 
former av nätverk. Framförallt indikerar de problemkomplex vi beskrivit att det inte a 
priori kan förväntas att en statisk beskrivning av flöden och bestånd på länkar och 
noder räcker för att näverksproblemen ska förstås. De problem vi diskuterat berör nät
verk i förändring inom vilka ofta flera icke-marginella insatser görs. Dessutom kan 
utfallet förväntas vara kritiskt beroende av om andra investeringar görs i nätverket. In
frastruktur bör som bekant inte beskrivas som en tillräcklig faktor för att en önskad 
samhällsutveckling ska erhållas. 
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De dynamiska nätverksproblem vi indikerat ovan låter sig idag inte direkt överföras till 
numeriska modeller av dynamiska system i kontinuerlig eller diskret tid. Utvecklingen 
inom området sker dock mycket snabbt varför teorin för och tillämpningar på faktiska 
infrastrukturinvesteringar inte bör vara alltför långt borta. 

Under tiden får istället de adiabatiska approximationer traditionella jämviktsmodeller 
ger av de dynamiska förlopp vi primärt är intresserade av vara vägledande för modell
valet. Jämviktsmodeller är å andra sidan förhållandevis väl studerade inom delar av 
samhällsvetenskaperna. Förhållandet mellan de dynamiska modellerna och jämvikts
approximationen av motsvarande system är dessutom numera även relativt väl förstådd 
(Westin, 1990). Den kunskapen ger även vägledning för designen av modellerna, dvs 
när det gäller att avgöra vilka variabler som ska behandlas endogent, vilka variabler 
som ska ge modellen dess strukturella parametrar och vilka variabler som helt bör ute
lämnas. 

2.2 TIDSSKALOR I JÄMVIKTSMODELLER 

Jämviktsmodellens fundamentala antagande är att variabler över tiden konvergerar i en 
stabil process mot en uppsättning stationära jämviktsvärden. De underliggande proces
sernas förändringstid, deras tidsskalor, den tid det kan förväntas ta innan de når ett 
jämviktsläge, är därmed en avgörande faktor för framgång i modellarbetet. En andra 
avgörande egenskap är att processerna är jämviktsorienterade och inte instabilt explo
siva eller på annat sätt icke-linjära under den tidsrymd som är av intresserade. Som 
framgår av figur 2.1 kan vi under dessa förutsättningar i princip gruppera olika förlopp 
i termer av snabba, medelsnabba och långsamma. Till de långsamma förloppen kan till 
exempel sådana förlopp som rör preferensförändringar, lokaliseringen av byggnads
kapital och de mönster av länkar som väg- och järnvägsinfrastrukturen bildar föras. 
Däremot kan inte flygets länkar på samma entydiga sätt betraktas som strukturellt 
stabila även om flygtrafikens noder är det. 

Till de medelsnabba förloppen kan vi ofta föra delar av varu- och faktormarknaderna, 
de övergripande rumsliga flödena, kapacitets- och teknikförändringar via investeringar 
i maskiner och byggnader, utvecklingen av generaliserade transportkostnader etc. 
Bland de snabba processerna återfinns till sist de dagliga transportflödenas anpassning 
till trängsel och tillfälliga avstängningar, de finansiella flödena och informationshante
ringen på datornäten. Men även inom varu- och faktormarknaderna hittar vi snabba 
marknader som anpassar sig på en daglig tidsskala. 
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Långsamma: Preferenser 
Noder och länkar i fast infrastruktur 
Byggnadskapital 
Migration 

I ~7T\~ 

Medelsnabba: Vissa varu- och faktormarknader 
Rumsliga flödesstrukturer 
Investeringar i ny kapacitet 

~7\\ 

Snabba: Finansiella flöden 
Diffusion av information 
Dagliga trafikflöden 

Figur 2.1 Tidsskalor hos processer av betydelse för utvecklingen av transport
flöden. 

Vad som är snabbt eller långsamt är givetvis relativt och betingat av vad som primärt 
är centralt för en analys. En första observation är därför att i ett givet förlopp finns det 
långsamma processer vilka tenderar att styra och sätta villkorliga ramar för de snabbare 
förloppens utveckling. De långsamma variablerna ger modellens exogena parametrar 
eller variabler. Detta markeras med de grövre pilar som pekar nedåt i figuren. Den 
återkoppling som sker från de snabbare processerna bör generellt sett vara av marginell 
betydelse för att en sådan separation enligt tidsskalor ska vara möjlig. Deras utveckling 
kan i princip bestämmas av en annan jämviktsmodell eller av andra dynamiska 
processer så länge dessa inte påverkas nämnvärt av de snabbare förloppens utveckling. 
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Anpassningstiden blir därmed en avgörande egenskap som bestämmer om en variabel 
ska behandlas endogent eller exogent i jämviktsmodellen. 

Jämviktsapproximationen innebär dessutom att samtliga endogena marknader antas 
anpassa sig till jämvikt under en given tidsrymd. En andra observation är därför att de 
variabler vi är intresserade av att simulera eller prognosticera vanligen ingår i gruppen 
av relativt sett medelsnabba variabler. I relation till de variablerna finns det processer 
som är långsammare och som kritiskt bestämmer de förras utveckling. Dessutom finns 
det ytterligare andra variabler som utvecklas relativt snabbt givet både de långsamma 
och medelsiktiga strukturerna. De senare modelleras lämpligen i en eftermodell efter
som deras utveckling bestäms av jämviktsmodellens lösning. 

I princip borde därmed först av allt de anpassningstider och de dynamiska egenska
perna hos de förlopp vi är intresserade av estimeras och bestämmas. Därefter kan en 
lämplig modell formuleras. Det är i det sammanhanget viktigt att komma ihåg det 
centrala antagandet att de exogena och långsamma strukturerna inte bör förändras 
nämnvärt under den studerade perioden. Dagens situation, med potential för nya flöden 
i öst-västlig riktning som följd av Sovjetunionens sammanbrott och med en omfattande 
planering av ny infrastruktur för att överbrygga den barriär järnridån skapat, ger till
sammans med övergången från "industrisamhälle" till "postindustriellt samhälle" upp
hov till konsekvenser som är fundamentalt oklara. Det leder till en betydande osäkerhet 
om de långsamma processernas stabilitet och möjligheten att entydigt separera dessa 
från de snabbare förloppen. 

Denna osäkerhet måste därmed även prägla analysen av de utfall jämviktsmodellerna 
ger. Simuleringar under olika antaganden om utvecklingen i dessa avseenden är därför 
nödvändigt. Dagens datorteknik ger samtidigt på ett helt annat sätt än tidigare möjlig
heter att kontrollera prediktionsfömågan hos de modeller som faktiskt används. Det 
innebär att modellernas bidrag till ett beslutsunderlag och begränsningar i termer av 
precision kan identifieras. Framförallt ger en numeriskt specificerad modell givetvis 
unika möjligheter att pröva konsistensen hos effektbeskrivningar. 

2.3 OLIKA SÄTT ATT KOPPLA TRANSPORTFLÖDEN OCH REGIONAL 
STRUKTUROMVANDLING I INTERTEMPORAL ANALYS 

Den föregående diskussionen av jämviktsmodeller och tidsskalor leder till den för 
denna rapport centrala frågan om hur sambanden mellan regional struktur, inter-
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regionala flöden och transporter ska behandlas i jämviktsmodeller. I figur 2.2 har tre 
principiella angreppssätt åskådliggjorts. 

I figurens fall A beskrivs det traditionella sättet att behandla relationen mellan inter-
regionala flöden och transportmarknader. En s.k. OD-matris (Origin-Destination) som 
anger de interregionala flödenas omfattning ges som exogen input till den modell som 
bestämmer trafiken på transportnätverket. Det innebär att infrastrukturinvesteringar 
och annan utveckling i transportnätverken därmed inte antas återverka på omfattningen 
hos de interregionala flödena. 

B 

O D L  

N 

TN M 

Figur 2.2 Olika sätt att relatera interregionala flöden (OD) och trafikströmmar på 
nätverk (TN) där hänsyn även kan tas till processernas anpassningstider i 
termer av långsamma (L), medelsnabba (M) och snabba (S). 

I fall B antas däremot att transportmarknaderna och de interregionala flödenas tids
skalor sammanfaller så att de påverkar varandra ömsesidigt. De behandlas därmed i en 
och samma jämviktsapproximation. I skeden av snabb förändring kan det vara en 
metod att rekommendera. Det tredje fallet, C, ger en generaliserad version av de båda 
första fallen i figuren. De delar av den interregionala strukturen som förändras lång-
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samt (L) bestäms exogent medan det sampel som finns mellan interregional flöden 
och långsammare delar av transportmarknaderna modelleras simultant. Därefter kan 
utfallet för de snabbare processerna (S) på transportmarknaden modelleras i en efter-
modell som drivs av den medelsnabba modellen (M) och de strukturer som är lång
samma. 

Utgångspunkten i det arbete som presenteras i det följande är att både fall A och B 
representerar extrema modellstrukturer som kan vara olämpliga för analys av större 
infrastrukturinvesteringar. Syftet med arbetet är att utveckla en ansats i riktning mot 
fallet C där delar av samspelet mellan de interregionala flödena och trafikflödena 
behandlas simultant. Det innebär att modellen inte är lämpad för att beskriva utveck
lingen av mycket detaljerade flöden på kort sikt t.ex. inom en stad där omfattande 
trängsel förekommer. Inte heller är modellen avsedd för perspektivstudier på mycket 
lång sikt där detaljer i transportnätverket inte är nödvändiga för analysen. 

Däremot anser vi att den ansats som representeras av modellstruktur C är fruktbar i 
situationer där en viss detaljrikedom är nödvändig för att identifiera enskilda 
investeringsprojekt samtidigt som en regional struktur som endogent kan svara på 
dessa förändringar krävs. 

En andra fråga, vilken även är relaterad till den diskussion som förts ovan, är frågan 
om hur det intertemporala förloppet i en modell av interregionala flöden och 
transporter ska beskrivas. I praktisk samhällsekonomisk kostnads/intäktsanalys är man 
ofta intresserad av att erhålla en årlig sekvens av kostnader och intäkter från en inves
tering. Den huvudsakliga orsaken till att jämviktsapproximationer väljs som modell
struktur är däremot att den dynamiska anpassningen över tiden är svårhanterlig om den 
inte beskrivs inom en linjär struktur. För att undvika den dynamiska anpassningen bör 
därför jämviktsmodellen i princip formuleras så att den åskådliggör situationen vid 
slutet av investeringens livslängd. Därefter kan eventuellt, men borde alltså i princip 
inte om den fördel som valet av jämviktsformulering ger ska bevaras, olika ad hoc 
antaganden göras för att fördela utfallet på en årlig utveckling från ett nuläge till den 
valda slutpunkten. Sådana fördelningar över tiden blir genast kontroversiella. Det bör 
därför särskilt betonas att varje ansats att modellera ett rekursivt förlopp av t.ex. årliga 
eller femåriga jämviktslösningar introducerar en dynamik i modellen som i sig måste 
analyseras för att dess egenskaper beträffande stabilitet, anpassningshastighet etc i 
relation till den faktiska dynamiken i samhället ska kunna motiveras. 

De motiv för jämviktsmodellen vi redovisat här ska däremot inte uppfattas som ett av
visande av analytiskt baserade eller mer simuleringsorienterade modeller som 
beskriver den dynamiska interaktionen mellan transporter och rumslig utveckling. En 
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sådan analys kan tvärtom tydligare klargöra de villkor under vilka 
jämviktsapproximationen är möjlig de situationer där den icke-linjära analysen blir en 
tvingande nödvändighet. 
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2.4 JÄMVIKTSMODELLER AV INTERREGIONALA FLÖDEN OCH 

TRANSPORTER 

Medan den rumsliga jämviktsmodellen i sig har långa anor är det först under senare år 
som de numeriska tillämpningarna av mer generella modeller blivit möjliga. Därmed 
har även förståelsen för jämviktsmodellernas egenskaper utvecklats och fördjupats. 
Den första analytiska formuleringen av det rumsliga jämviktsproblemet tillskrivs vanli
gen Cournot (1838). I Mathematical Principles... beskrevs hur utbuds- och efterfråge-
kurvornas skärningspunkt ger jämvikt på en marknad. Utgångspunkten för Cournot's 
resonemang om markandsjämvikt var ett försök att förstå prisskillnader på och trans
porter av varor mellan marknaderna i Liverpool och New York. 

De numeriska lösningarna av jämviktsmodellen är dock av betydligt senare datum. 
Först efter andra världskriget kunde Koopmans (1949) visa att det enklaste problemet 
för att minimera transportkostnader med oelastisk efterfrågan och oelastiskt utbud i 
varje nod var möjligt att lösa som ett linjärt program. 

Priser 

Kvantiteter 
i region 2 

Kvantiteter 
i region 1 

Figur 2.3 "Rygg mot ryg g" diagram av två rumsligt separerade marknader. Källa: 
Bearbetning av Takayama och Labys (1986). 
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Kort därefter visade Samuelson (1952) att även det rumsliga jämviktsproblemet för en 
marknad med elastiska efterfråge- och utbudsfunktioner, det så kallade SPE problemet 
(Spatial Price Equilibrium), kunde formuleras som ett programmeringsproblem. SPE 
problemet för en marknad kan grafiskt beskrivas med "rygg-mot-rygg" diagrammet i 
figur 2.3 ovan. 

Figuren återger två rumsligt separerade marknader som båda producerar och 
efterfrågar en homogen vara. Utbuds- och efterfrågekurvorna anges av linjerna djdl5 

d2d2, s1s1 samt s2s2. Isolerade var för sig och utan nämnvärda inomregionala 
transportkostnader erhåller vi jämvikterna Ej och E2 i var och en av de båda 
regionerna. Efter att möjligheter till handel öppnats, transporteras kvantiteten z12 från 
region ett till region två till transportkostnaden t12 En specialisering av produktionen 
på den gemensamma marknaden sker samtidigt. I detta fall ökar region ett sin 
produktion till B] eftersom man har lägre produktionskostnader än region två. 
Regionen exporterar varan till region två som därmed reducerar sin produktion till B2 

och istället börjar importera varan. Handeln medför att jämviktspriset stiger i region ett 
medan det sjunker i region två. Prishöjningen i region ett leder till att konsumtionen 
minskar till Aj. Prissänkningen i region två resulterar i en ökad konsumtion i punkten 
A2. I den nya jämvikten motsvarar prisskillnaden mellan de båda marknaderna exakt 
den transportkostnad som krävs för transporten mellan regionerna. 

Samuelsons problem gick till skillnad från Koopmans problem inte att formulera som 
ett linjärt program. Däremot visade Takayama och Judge (1964) att när efterfråge- och 
utbudskurvorna är linjära kan SPE problemet lösas med kvadratisk programmering. En 
numerisk lösning av det mer generella fallet med icke-linjära funktioner på både varu-
och faktormarknaderna, dvs vad som idag betecknas som "allmän jämvikt", var vid den 
tiden inte möjligt. 

Walras (1874) var den förste att mer precist uppmärksamma "allmän jämvikts-effek
ten". Han framhöll att faktorkostnader, inkomster och hushållens efterfrågan är inbör
des beroende. Denna koppling mellan faktorinkomster och varuefterfrågan 
introducerar en avgörande och kritisk icke-linjäritet i jämviktsmodeller. Arrow och 
Debreu (1954) kunde formellt bevisa existens av en sådan allmän jämvikt för en 
abstrakt ekonomi. Isard och Ostroff (1958) utvidgade beviset till existens av allmän 
jämvikt med explicita villkor för den rumsliga jämvikten och en explicit 
transportsektor. Implicit fanns både transporter och regioner med i Arrow och Debreu's 
tidigare bevis. 

Leif Johansen (1960) visade att en numerisk lösning av allmän jämviktsproblemet var 
möjlig via en linjär approximation runt den initiala jämvikten. Johansen's s.k MSG 
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(Multi Sectoral Growth) modell kan ses som en tidig föregångare till dagens 
tillämpade numeriska allmän jämviktsmodeller. Men det var först med publiceringen 
av Scarf och Hansen (1973) en algoritm för att exakt lösa det icke-linjära problemet 
erhölls. Senare visade Mathiesen (1985) även att problemet kunde formuleras som ett 
icke-linjärt komplementaritetsproblem och lösas som en sekvens av linjära 
komplementaritetsproblem. Den första översikten av tillämpade numeriska allmän 
jämviktsmodeller görs samtidigt av Shoven och Whalley (1984). Översikten omfattar 
framförallt icke-rumsliga modeller som tillämpas på skatter och tullar i internationell 
handel. 

När det gäller de tidiga regionala modellerna av allmän jämviktskaraktär och deras 
egenskaper kan speciellt Liew (1984), Kimbell och Harrison (1984, 1986) Buckley 
(1987), Westin (1988, 1990) samt Roson och Westin (1990) bilda lämpliga referenser. 

De nämnda SPE modellerna ska givetvis ses som specialfall av de regionala allmän 
jämviktsmodellerna. SPE modellen ger lösningar där, som framgick av figur 2.3, 
handeln enbart sker i en riktning. Den utvecklades och tillämpades även framförallt 
inom analys av handel med en eller ett fåtal relativt homogena varor. Ett centralt bi
drag för analysen av differentierade varor var Armington (1968). Det s.k. Armington-
antagandet innebär att varor av samma sort men från olika ursprungsregioner betraktas 
som olika varor. Formellt introducerade Armington en grad av ofullständig substitution 
mellan varorna via en CES funktion. Korshandel av samma sorts varor blir därmed 
möjlig att modellera utan att antaganden om intertemporala prisförändringar eller 
gränshandel vid höga inomregionala transportkostnader behöver införas. Framförallt 
motsvarar antagandet ett behov som är framsprunget ur det faktum att både efterfrågan 
och utbud av differentierade varor har ökat och fortsätter att öka med den ekonomiska 
tillväxten. 

En motsvarande utveckling av modeller kan även spåras när det gäller trafikflöden på 
transportnätverk. Wardrop (1952) definierade "användaroptimum" i ett transport
system. Användaroptimum innebär att transportflödet av en vara enbart följer de av 
flera möjliga stråk som har den lägsta transportkostnaden. Under sjuttio- och åttiotalen 
har istället modeller som tillåter en stokastisk utspridning av flöden på andra stråk än 
det i Wardrop's terminologi optimala stråket introducerats. Samtidigt har lösnings
algoritmerna utvecklats i riktning mot större och mer icke-linjära strukturer. I detta 
sammanhang är Dafermos (1980), Florian och Los (1982), Friesz, et.al. (1983), 
Nagurney (1987) samt Harker (1988) lämpliga referenser. 

I transportflödesmodellerna antas vanligen antingen att O-D matrisen är given eller att 
utbud och efterfrågan beskrivs av icke-linjära funktioner för respektive marknad enligt 
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den partiella ansats som SPE modellen representerar och som beskrevs i figur 2.3. Det 
innebär dessutom att modellerna huvudsakligen kan föras till kategori A i figur 2.2. Vi 
strävar dock i denna rapport mot en modellklass som liknar den i fall C och som därut
över kännetecknas av tre centrala egenskaper. 

Den första av dessa egenskaper är att korspris- och inkomsteffekter samt kapacitets-
och teknikutveckling av allmän jämviktskaraktär bör kunna hanteras endogent i 
modellen, dvs efterfråge- och utbudskurvornas "läge" ska inte vara fullständigt exogent 
givna. Därutöver ska modellen lösas som en integrerad jämviktslösning där de inter
regional flödena och trafiken på nätverket kan ges simultant. Slutligen ska investe
ringar i transportnätverket via förändrade transportkostnader kunna påverka lokali
sering och specialisering samt efterfrågans utveckling i olika regioner. 

Vi har inte hittat exempel på den typen av modeller tidigare i litteraturen. Ett första 
teoretiskt förslag till grundstruktur för en klass av integrerade modeller är formulerad i 
Friesz, Westin och Sou (1994). I det följande ska vi presentera och diskutera det nu
meriska exempel som där ges av en förenklad modell och som representerar ett väsent
ligt steg i den önskade riktningen. Den modell som presenteras i det följande betonar 
framförallt kopplingen mellan de interregionala flödena och den trafik som uppstår på 
det mer detaljerade transportnätverket. 
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3. EN MODELL AV REGIONAL STRUKTUR OCH FLÖDEN PÅ 
ETT TRANSPORTNÄTVERK 

3.1 MODELLENS ÖVERGRIPANDE STRUKTUR 

Den numeriska modell som presenteras i detta avsnitt beskriver ett nätverk bestående 
av fem noder som var och en representerar en region, samt sexton transportlänkar som 
förbinder de fem regionerna med varandra. Varje länk beskrivs av en 
kostnadsfunktion. Funktionen ger kostnaden för transporter mellan två regioner som 
resultat av storleken på det samlade flödet på länken. Nätverkets struktur beskrivs i 
figur 3.1. 

il 

Figur 3.1. Det rumsliga nätverket med fem noder och sexton länkar. 

I den enkla modellen antas att det enbart existerar ett transportslag men att det är möj
ligt och ofta nödvändigt att transportera varor mellan två regioner via någon av de 
övriga regionerna. Eftersom det därmed finns flera alternativa stråk att välja mellan 
(mer exakt finns det 156 olika stråk) är ett vägvalsproblem inbyggt i modellen. 

Som framgår av figur 3.1 är nätverket inte helt symmetriskt. Nod tre har en högre grad 
av centralitet än de övriga noderna. Det är i princip möjligt att nå samtliga övriga 
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noder direkt från den tredje noden utan att passera någon av de övriga noderna. Detta 
är inte fallet för övriga noder. Valet av optimalt stråk antas ske enligt Wardrop's 
princip, dvs. endast stråk som representerar den lägsta transportkostnaden utnyttjas för 
transport av varor. 

I varje region finns ett hushåll som bjuder ut en exogent given mängd arbetskraft samt 
efterfrågar varor för slutlig förbrukning från den egna regionen. Dessutom finns i varje 
region ett antal företag som producerar varor med hjälp av arbetskraft och insats varor. 
I ekonomin finns fyra olika sorters varor: kapital, arbetskraft, insatser och färdiga pro
dukter. 

Tabell 3.1 Varor och producerande aktiviteter. 

Aktivitet: 
Vara: 

1 2 3 4 5 6 

1. Kapital • • 

2. Arbetskraft 

3. Insatser • • 

4. Färdiga produkter • • 

Som framgår av tabell 3.1 produceras kapital, insatser och färdiga produkter av vardera 
två av sex möjliga aktiviteter. Därutöver kan en mängd av samtliga varor ges exogent i 
ekonomin. Detta gäller framförallt utbudet av arbetskraft, som inte alls påverkas endo-
gent i modellen. Kapital produceras endogent men antas inte påverka teknikval eller 
kapaciteter. Båda dessa väsentliga aspekter av utvecklingen i en faktisk ekonomi har 
således förträngts till förmån för den centrala aspekt vi velat framhålla i denna rapport 
- formulering av en koppling mellan transportflöden och interregional flöden i en 
simultan jämviktsmodell. 

Däremot antas inte att samtliga aktiviteter är representerade i samtliga regioner. För
delningen av aktiviteter över regioner beskrivs av tabell 3.2. Av tabellen framgår att 
endast i region tre är samtliga aktiviteter representerade. Trots det finns möjligheter att 
producera samtliga varor i varje region. Det aktivitetsorienterade sätt på vilket den 
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regionala produktionsstrukturen representeras har framförallt valts mot bakgrund av att 
det förenklar den formella framställningen av modellen i följande avsnitt. 

Tabell 3.2 Fördelningen av aktiviteter över regioner. 

Aktivitet: 
Region: 

1 2 3 4 5 6 

1 • • • 

2 • • • 

3 • • • • • • 

4 • • • 

5 • • • 

Det kan mot bakgrund av vad vi hittills berört vara lämpligt att redan här karaktärisera 
den modell som presenteras mer formellt i följande avsnitt. Modellen kombinerar 
således ett Wardropiskt vägvalsproblem med en rumslig version av den icke-rumsliga 
modell av produktion och efterfrågan som utvecklades av Scarf och Hansen (1973). 
Därmed sammanför vi två klassiska modellansatser till en integrerad modell. Detta ger 
ytterligare ett motiv till den valda ansatsen. I de följande tre avsnitten ges den formella 
beskrivningen av modellen. 

3.2 REGIONAL STRUKTUR OCH INTERREGIONALA FLÖDEN 

Hushållen i var och en av de fem regionerna bjuder ut det exogent givna beståndet av 
arbetskraft och varor på marknaden. Värdet av detta utbud bestämmer deras inkomster. 
De efterfrågar samtidigt varor enligt en efterfrågefunktion som är härledd från deras 
nyttofunktioner. Dessa antas vara av CES typ. Efterfrågan i region r på vara i är såle
des en funktion av modellens priser och det initiala beståndet av varor. Funktionen 
beskrivs av följande ekvation, 



20 

d[( p) = 
{ < ) "  Xr,r(<)' 

(3.1) 

I ekvationen är b" d en i region r exogent givna tillgången på vara i m edan fi är mot
svarande budgetandel. Substitutionselasticiteten mellan olika varor bestäms av <?. 
Priserna ges av prisvektorn för alla varor och regioner, n bestående av 
elementen rf. Mängden av alla varor ges av N medan mängden av regioner ges av R. 
Eftersom hushållen enbart antas efterfråga varor från den egna regionen påverkar deras 
efterfrågan endast indirekt de interregional flödena. 

Modellens utbudssida består av de tidigare nämnda aktiviteterna som var och en karak
täriseras av en vektor med teknik-koefficienter. En koefficient definierar vara i som 
leverans från region r till region s eller omvänt enligt regeln: 

0 om vara i 
är levererad till region r från 

i region r är oberoende av 
från regio n r är insats till 

aktivitet j lokaliserad i region s. 

(3.2) 

Tillsammans ger elementen en matris A G RInMRMMMRI där mängden M betecknar antalet 
aktiviteter. Den matris vi använt i det följande numeriska exemplet har dimensionen 
4x5x6x5. Matrisen återges nedan i tabell 3.1. 

Aktivitetsnivån för varje aktivitet i varje region ges av den icke-negativa vektorn y g 

RMxR. Vinster och föluster bestäms av differensen mellan intäkter och kostnader för 
insatser och arbetskraft givet prisvektorn n. Med hjälp av teknikkoefficientmatrisen A 
kan resultatet beräknas. 

Ovanstående beskrivning av ekonomins utbuds- och efterfrågesidor ger tillsammans 
med de villkor för jämvikt på varumarknaderna som introduceras nedan en definition 
av en Walrasiansk allmän jämvikt för en ekonomi med flera regioner. 
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Tabell 3.1 Teknikkoefficienter i matris A. 

Region och aktivitet 
Region Vara 1.1 1.3 1.6 2.2 2.4 2.6 3.1 3.2 3.3 

1 1 -1,3 -1,2 2.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 2 -1,0 -1,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 3 2,0 -2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 1,2 0,0 
1 4 -2,0 2,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
2 1 0,0 0,0 0,0 -2,0 -1,6 1,0 0,0 0,0 0,0 
2 2 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 
2 3 0,0 -2,0 0,0 1,3 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,4 
2 4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 
3 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,5 -0,7 
3 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -1,0 -2,0 
3 3 0,0 -2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,2 2,6 -1,5 
3 4 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,2 
4 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 3 2,0 0,0 0,0 -0.7 -0,4 -0,7 2,0 0,0 0,0 
4 4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 3 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,5 1,2 0,0 
5 4 0,0 1,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Region Vara 3.4 3.5 3.6 4.2 4.4 4.6 5.1 5.2 5.3 

1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 -1,2 0,0 
1 4 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 
2 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 3 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 
2 4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,1 0,0 1,3 0,0 
3 1 -1,6 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 2 -1,0 -1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 3 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 -0,9 0,0 
3 4 1,3 -0,5 -0,3 0,8 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 
4 1 0,0 0,0 0,0 -2,0 -3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
4 2 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 
4 3 0,0 0,0 0,0 1,1 -1,1 0,0 1,2 0,0 0,0 
4 4 1,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,7 0,0 
5 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 0,0 2,4 
5 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -0,5 -2,3 
5 3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 2,3 -2,0 0,0 
5 4 0,5 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 1,2 -1,0 
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Definition 1. (Walrasiansk allmän jämvikt för en ekonomi med flera regioner) 

1. Ingen aktivitet i någon region ger en positiv vinst. 

- A 71 > 0 (3.3) 

2. En aktivitet i en region med negativ vinst är inaktiv. 

[- AT7i]Ty = 0 ; y > 0 (3.4) 

3. Efterfrågan på varor i varje region begränsas av utbudet i den egna och övriga regio
ner. 

b + Ay - d(7t) > 0 (3.5) 

4. Priset på en vara som produceras i överflöd i en region är noll. 

[b + Ay - d(7c)]T7t = 0 ; n > 0 (3.6) 

Sammantagna beskriver komplementaritetsvillkoren (3.3) och (3.4) allt vi behöver veta 
om utbudssidan i ekonomin. Definitionen i (3.5) och (3.6) av jämvikt på varumarkna
derna säger att efterfrågan aldrig kan överskrida summan av produktionen i ekonomin 
och de exogent givna tillgångarna. Det bör speciellt observeras att de fyra sambanden 
tillsammans bestämmer efterfrågan på insatsvaror och därmed även de interregionala 
flödena i ekonomin. Den explicita OD-matrisen betecknas T e r+irIxIrmni och erhålls 
från följande operator, 

T(7i) = r(ATy) (3.7) 

som ger elementen i O-D matrisen via följande flöden, 
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nr = -Ittfyj när a™ < O 

j 

OT- ZW nar«»>0 y ^ (} g) 

7^=1^ + 0%" 

Eftersom aktivitetsgraden bestäms av priserna i ekonomin erhålls som nämnts även O-
D matrisens interregional flöden från ekonomins jämvikts villkor. 

3.3 TRANSPORTNÄTVERKET 

För varje interregionalt flöde mellan regionerna r och s som ges av en modell enligt 
definition 1 finns ett antal kombinationer av de sexton länkarna som definierar de möj
liga stråken för transporter av varor mellan regionerna. Vi låter Prs beteckna mängden 
av alla möjliga stråk mellan regionerna r och s medan P betecknar mängden av det 
totala antalet stråk (i det följande exemplet är det som nämnts 156 stycken). Kopp
lingen mellan det interregionala flödet mellan två regioner och ett stråk ges av en inci-
densmatris A med elementen X* där regionpar förbinds med stråk. När ett stråk sam
manbinder regionerna r och 5 har elementet därmed värdet ett, annars noll. Flödet på 
ett stråk betecknas h!p m edan vektorn av stråkflöden betecknas h e R+|p|x|N|. 

Givet att ett stråk trafikeras erhåller vi flödet på de länkar som tillsammans bildar strå
ket via incidensmatrisen À med elementen 6ap Även i detta fall har ett element värdet 
ett när en länk ingår i ett stråk medan det har värdet noll i övriga fall. Varuflödet på 
samtliga länkar a e L ges av vektorn f e R+|L,x|N| vars element erhålls av, 

(3-9) 
peP 

Frågan om ett stråk trafikeras eller ej bestäms i modellen enligt Wardrops princip. 
Endast de stråk som har den lägsta transportkostnaden som krävs för att transportera en 
vara mellan ett par regioner trafikeras. Den totala transportkostnaden längs ett stråk ges 
av kostnaden för att trafikera de länkar som bildar stråket. Var och en av de sexton 
länkarna i nätverket beskrivs av linjära icke-separabla kostnadsfunktioner av följande 
slag. 
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(3.10) 

Som framgår av (3.10) ökar kostnaden även linjärt med omfattningen på de transporter 
som sker med andra varor på länken. Detta kan uppfattas som att trängsel på länken 
påverkar kostnaden. Kostnaden för att transportera vara i längs stråk p beräknas med 
hjälp av incidensmatrisens koefficienter som, 

där flödet på ett stråk h ges av c'p(h). För varje flöde mellan regionerna r och s av vara 

i existerar ett stråk som ger den lägsta transportkostnaden. Matrisen med lägsta trans
portkostnader, u E R+"R'X'RIx'n' består därmed av de element som ges av, 

Med dessa definitioner av transportnätverkets karaktäristika kan vi nu mer formellt 
definiera villkoren för valet av optimala transportstråk mellan regionerna. 

Definition 2. (Wardropisk användarjämvikt) Givet ett interregionalt varuflöde T, defi
nierar ett flödes- och kostnadsmönster (h, u) en Wardropisk användarjämvikt, om och 
endast om, det uppfyller följande villkor. 

1. Stråk med högre kostnad än minsta kostnaden för transport av en vara mellan två 
regioner trafikeras inte: 

2. Stråk som trafikeras har samma kostnad som den minsta transportkostnaden mellan 
två regioner: 

cip{h)=Y,5ap<{f) (3.11) 

< = min c'p (h) 
" rs 

(3.12) 

0 => K = 0 ,  V /, r , s, pe Prs (3.13) 

h's > 0 => c's (A) - u'rs = 0, V i, r, s, pe. Prs (3.14) 
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3. Summan av alla flöden av en vara på de stråk som binder samman två regioner mot
svarar det interregionala flödet av varan mellan regionerna. 

För ett från den regionala modellen givet interregionalt transportflöde och bestämda 
kostnadsfunktioner för samtliga länkar väljs därmed de stråk som minimerar transport
kostnaden för leveranser mellan regionerna. 

3.4 DET INTEGRERADE PROBLEMET 

I sektion 3.2 definierades den rumsliga jämviktsmodell som ger en regional struktur av 
efterfrågan och produktion av varor, samt det interregionala varuflödet. Där definie
rades även hur ett givet flöde kan allokeras på ett kostnadsoptimalt sätt över olika 
stråk. I denna sektion integrerar vi de två ansatserna till en simultan modell av inter
regionala flöden och transporter. Hela modellen uttrycks här på vektorform. 

Definition 3. (Integrerad modell enligt Friesz, Westin och Sou) Modellen SCGE (b, d, 
A, x(f)) ger en icke negativ vektor av jämviktspriser, aktivitetsnivåer och transport
flöden (7C*, u*, y*, h*) vilka uppfyller följande restriktioner. 

1. Ingen aktivitet i någon region ger en positiv vinst: 

l w = r .  V i, r, s (3.15) 
P 

- AT7l > 0 (3.16) 

2. En aktivitet i en region med negativ vinst är inaktiv: 

[- ATji]Ty = 0 ; y > 0 (3.17) 
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3. Efterfrågan på varor i varje region begränsas av utbudet i den egna och andra regio
ner: 

b + Ay - d(7c) > 0 (3.18) 

4. Priset på en vara som produceras i överflöd i en region är noll: 

[b + Ay - d(7t)]T7t = 0 ; 7t>0 (3.19) 

5. Stråk med högre kostnader än minsta kostnaden för transport av en vara 
mellan två regioner trafikeras inte: 

c(h*)- ATU* > 0 (3.20) 

6. Stråk som trafikeras har samma kostnad som den minsta transportkostnaden 
mellan två regioner: 

[c(h*)- ATu*]Th* = 0 (3.21) 

7. Summan av alla flöden av en vara på de stråk som binder samman två regioner 
motsvarar det interregionala flödet av varan mellan regionerna: 

Ah* - r( ATy) = 0 (3.22) 

Modellen (3.16)-(3.22) kan skrivas mer koncist genom definition av vektorn x och 
vektorfunktionen H(x), 

y - ATJt 
K H(X) = 

b + Ay - d(7t) 
(3.23) X = 

h 
H(X) = 

c(h) - ATu 
(3.23) 

u Ah - r(ATy) 
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Givet dessa båda definitioner erhåller vi följande icke-linjära komplementaritets
problem NCP(H,0) för modellen SCGE(b, d, A, x(f)): 

NCP(H,0): H(X)TX = 0; H(x) > 0 ;  x> 0  (3.24) 

där, 

O = {(71, u, y, h): n e R+IRMRMn", y g R+Ir"xIrIx"nI, 
H € R+|R|X|R|X|N| U € R++|R|X|R|X|N|} (3 25) 

Observera att i (3.25) krävs definitionsmässigt att den lägsta transportkostnaden mellan 
varje regionpar är positiv (dvs inte enbart icke-negativ) för att modellen ska uppfylla 
villkoret att det samlade flödet över alla stråk exakt summerar till storleken på de inter-
regionala flödena. 

Lösningen till en numeriskt specificerad version av ovanstående problem erhålls 
genom att formulera och lösa följande icke-linjära minimeringsproblem: 

MIN(H, O): Min H(x)Tx (3.26) 
u.b. H(x) > 0 

X > 0 

När målfunktionen i det problemet erhåller värdet noll och den optimala lösningen x* 
uppfyller villkoren givna av O är lösningen ekvivalent med lösningen till det icke
linjära komplementaritetsproblemet (3.24)-(3.25). Vi har i detta fall använt 
GAMS/MINOS för att lösa problemet. I nästa avsnitt presenteras en numerisk lösning 
av det formella problem som presenterats i denna sektion. 
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3.5 ETT NUMERISKT EXEMPEL 

I det numeriska exempel av SCGE(b, d, A, 1(f)) som presenteras här har den tidigare 
redovisade matrisen A använts. Den exogent givna tillgången på arbetskraft och på 
andra varor, vektorn b, framgår av tabell 3.2. Tillsammans bestämmer den initiala till
gången på varor och de regionalt producerade varorna det samlade utbudet i varje 
region. 

Tabell 3.2. Initiala tillgångar av varor i de fem regionerna. 

Region: 
Vara: 

1 2 3 4 5 

1 15 25 15 10 25 

2 45 45 45 45 45 

3 0 0 0 0 0 

4 5 5 5 5 5 

Som framgår av tabellen är det framförallt tillgången på arbetskraft som är av större 
betydelse för modellen. Detta motsvarar det faktum att arbetskraftutbudet inte alls 
bestäms endogent. Arbetskraften spelar därmed rollen som den huvudsakliga exogena 
restriktionen i modellen. 

Efterfrågesidan består dels av efterfrågan på insatsvaror, dels av hushållens efterfrågan 
på varor, d. De parametrar som ger budgetandelar och elasticiteter i hushållens efter-
frågefunktioner framgår av tabell 3.3. Hushållen antas framförallt efterfråga färdiga 
varor och kapital. 

Tabell 3.3. Parametrar i hushållens efterfrågeekvationer. 

Region: 
Budgetandel för vara: 

1 2 3 4 5 

1 0,23 0,02 0,31 0,22 0,42 

2 0,06 0,17 0,08 0,07 0,07 

3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 0,70 0,80 0,60 0,70 0,50 

Elasticitet: 1,0 1,0 1,1 1,3 1,0 
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Transportnätverket karaktäriseras dels av de kostnadsfunktioner som beskriver dess 
länkar samt av de båda incidensmatriser som ger nätverket dess länk-stråk-regionpar 
struktur.1 Kostnadsfunktionerna för respektive länk, x(f), beskrivs utöver kors
effekterna av de a och ß parametrar för egenflödeseffekten som framgår av tabell 3.4. 

Tabell 3.4. Parametrar av typen a och ß i länkkostnadsfunktionerna för varje vara. 

Länk: 

Vara 1 Vara 2 Vara 3 Vara 4 

Länk: a ß a p a P a P 
1 1,0 0,500 1,0 9,000 1,0 2,000 2,0 1,000 

2 1,0 0,500 1,0 7,396 0,5 1,198 0,5 1,396 

3 1,0 0,500 1,0 3,000 3,0 3,000 2,0 1,000 

4 1,0 0,500 1,0 8,000 1,0 1,000 1,0 4,000 

5 1,0 0,500 1,0 3,000 2,0 2,000 2,0 3,000 

6 1,0 0,500 1,0 4,396 3,0 1,594 4,0 1,396 

7 1,0 0,500 1,0 2,000 0,5 4,000 0,5 2,000 

8 1,0 0,500 1,0 6,000 2,0 1,000 2,0 1,000 

9 1,0 0,500 1,0 2,000 3,0 2,000 1,0 2,000 

10 1,0 0,500 1,0 6,792 1,0 1,198 2,0 1,792 

11 1,0 0,500 1,0 4,000 2,0 1,000 4,0 4,000 

12 1,0 0,500 1,0 4,396 3,0 1,396 4,0 1,396 

13 1,0 0,500 1,0 6,000 1,0 2,000 4,0 1,000 

14 1,0 0,500 1,0 2,000 2,0 1,000 1,0 2,000 

15 1,0 0,500 1,0 1,000 3,0 3,000 6,0 1,000 

16 1,0 0,500 1,0 4,000 1,0 4,000 1,0 4,000 

Incidensmatriserna samt matrisen med korskoefficienter mellan flöden av olika varor på samma länk finns 
tillgängliga hos författaren. 
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En lösning utgörs av de priser, den förbrukning och de aktivitetsnivåer som modellen 
ger för de varor som produceras i de fem regionerna. Det blir därmed möjligt att 
studera hur regioner specialiserar sig på produktionen av olika varor. Dessutom ger 
modellen de interregionala flöden som denna specialisering orsakar. Den delen av 
modellen är därmed i överensstämmelse med en ordinär regional allmän jämvikts
modell. I den modell som introduceras här bestäms dessutom fördelningen av flödet på 
det transportnätverk som ingår i modellen. 

De priser på respektive varor som lösningen av modellen ger framgår av tabell 3.5. De 
hypotetiska parametrar som åsatts modellen möjliggör givetvis inte en djupare tolkning 
av resultatet. Vi kan trots det konstatera att de varor som produceras i den ur topolo-
gisk synpunkt centralt belägna region tre även har relativt höga priser. Däremot är 
priserna på produkter och arbetskraft i region ett överlag relativt låga. 

Tabell 3.5. Priset på varor producerade i respektive region. 

Region: 
Vara: 

1 2 3 4 5 

1 1,61 6,94 8,89 6,64 3,74 

2 0,06 3,43 6,27 0,27 1,26 

3 0,02 5,52 12,1 0,11 5,03 

4 1,56 8,21 16,76 2,13 6,08 

I tabell 3.6 nedan återges dessutom de aktivitetsnivåer som erhölls i modellen. Det är 
även här speciellt intressant att studera region tre. I den regionen är samtliga sex aktivi
teter representerade. 

Däremot är enbart hälften av aktiviteterna aktiva producenter. Detta förklaras givetvis 
av att aktiviteterna parvis producerar samma vara. Till de jämviktspriser som erhålls 
kan därmed endast en aktivitet i respektive par vara den mest effektiva och därmed den 
enda producerande aktiviteten. Introduceras istället kapacitetsrestriktioner på samtliga 
aktiviteter erhåller vi en mer realistisk modell som följer den årgångsansats som pre
senteras i Westin (1990). 
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Tabell 3.6. Aktivitetsgraden hos producenterna i de fem regionerna. Tomma rutor 

indikerar att ingen aktivitet är placerad i regionen. 

Aktivitet: 
Region: 

1 2 3 4 5 6 

1. 15,50 0,00 0,00 

2. 12,84 20,24 10,19 

3. 0,00 12,82 13,83 0,00 23,90 0,00 

4. 7,88 0,00 0,00 

5. 20,31 27,33 15,28 

Av tabellen framgår att i regionerna ett och fyra produceras enbart en av de tre möjliga 
varorna medan region två och fem i likhet med region tre producerar samtliga varor. 
De interregionala flöden av insatsvaror som erhålls från dessa aktivitetsnivåer beskrivs 
i tabellerna 3.7 och 3.8. Vi har i modellen antagit att kapital och arbetskraft inte är 
regionalt mobila. Detta antagande återspeglas i de koefficienter som redovisats i matris 
A i tabell 3.1. 

Tabell 3.7. Interregionala flöden av vara tre. 

Till region: 
Från region: 

1 2 3 4 5 

1 - 0,00 0,00 15,50 24,15 

2 12,84 - 16,10 0,00 0,00 

3 7,69 0,00 - 0,00 19,99 

4 0,00 16,84 0,00 - 0,00 

5 0,00 24,34 0,00 12,19 -

Av de interregionala flödesmatriserna framgår att flödena i denna lösning enbart är 
enkelriktade. Det förekommer således inte att en vara levereras i båda riktningarna 
mellan två regioner. Det sätt på vilket teknikkoefficienterna är definierade innebär inte 
att sådan korshandel a priori är utesluten. Däremot ger den uppsättning koefficienter 
som används i detta exempel inte upphov till korshandel. 
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Tabell 3.8. Interregionala flöden av vara fyra. 

Till region: 
Från region: 

1 2 3 4 5 

1 - 0,00 0,00 3,94 8,13 

2 30,36 - 12,11 0,00 0,00 

3 7,61 0,00 - 0,00 11,96 

4 0,00 0,00 3,15 - 0,00 

5 0,00 20,97 0,00 26,78 -

Motsvarande flöden av varor på de sexton länkarna i transportnätverket ges av tabell 
3.9. Som framgår av tabellen används samtliga länkar, även om inte båda kategorierna 
av varor transporteras på alla länkar. 

Tabell 3.9. Flödet av de mobila varorna tre och fyra på de sexton länkarna. 

Vara: 
Länk: 

3 4 
Vara: 

Länk: 
3 4 

1 17,00 2,94 9 1,56 6,71 

2 29,44 5,19 10 31,77 17,18 

3 13,94 15,81 11 4,63 0,00 

4 28,94 23.28 12 7,53 3,15 

5 0,00 18,95 13 4,67 0,00 

6 12,37 3,18 14 23,12 20,97 

7 7,69 14,69 15 5,89 6,96 

8 7,54 0,00 16 12,19 20,07 

I den tidigare återgivna figuren 3.1 framgår vilka regioner som förbinds av respektive 
länk. Länk fem representerar således flöden från region två till region tre medan länk 
åtta representerar flöden i motsatt riktning. Från region fyra levereras inga färdiga 
produkter (vara fyra) till regionerna ett, två och fem. Eftersom inga andra flöden av 
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vara fyra tar vägen via region fyra är flödena på länkarna elva (till region ett) och 
tretton (till region fem) även obefintliga. 
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4. ALTERNATIVA SPECIFIKATIONER 

Det huvudsakliga syftet med den modell och det numeriska exempel som redovisats 
ovan har var varit att visa hur det problem som beskrev genereringen av interregional 
flöden enligt definition 1 och det nätverksproblem som gavs av definition 2 kan sam
manföras till ett integrerat problem och lösas simultant. Vi har valt att arbeta med två 
klassiska modeller, en regional version av den Walrasianska allmänna jämvikts
modellen formulerad på aktivitetsform och en Wardropisk trafikflödesjämvikt, vilka vi 
sammanförde till en integrerad modellformulering. Den avgörande bevekelsegrunden 
för det valet är att den slutliga modellen på ett tydligt och konsist sätt kan formuleras i 
matrisform som ett icke-linjärt komplementaritetsproblem. Den integrerade modell
klassen kan därmed lösas med de algoritmer som utvecklats för detta problem. 

De nackdelar som den valda modellformuleringen ger är av två olika slag. För det 
första ger modellens trafikflödesjämvikt en alltför specialiserad fördelning av flöden i 
jämförelse med flöden som vanligen kan observeras empiriskt. Dessutom innebär den 
aktivitetsorienterade formuleringen av utbudssidan att ett omfattande datamaterial 
krävs för att aktivitetsmatrisen ska gå att estimera. Däremot kan en aktivitetsorienterad 
ansats, eller en hybridmodell mellan en produktionsfunktions ansats och en akrtivitets-
orienterad ansats vara att föredra när strukturomvandlingsförlopp i en rumslig ekonomi 
ska beskrivas (Westin, 1990). 

Den andra typen av problem är relaterad till den specifika formulering som valts. Det 
har visat sig i simuleringar att en formulering med ett fåtal tekniker ger modellen en 
relativt hög känslighet för storleken på de initiait givna parametrarna när det gäller 
egenskaper såsom konvergenshastighet och förekomsten av lösningar för varje upp
sättning parametrar. 

I de numeriska tillämpningarna har vi inte introducerat en återkoppling mellan trans
portkostnaden såsom den bestäms av flödet på länkar och stråk samt prisbildningen i 
den interregionala modellen. Istället har kopplingen mellan interregionala flöden och 
trafiken på nätverket betonats. Principerna för en sådan koppling mellan transport
kostnader och regional prisbildning har däremot introducerats i Westin (1988) och 
Friesz, Westin och Sou (1994). En sådan utvidgning av den numeriska modellen är 
fullt möjlig och givetvis en självklar fortsättning på det arbete som presenterats här. 

Däremot talar det vi tidigare berört för att en sådan utvidgning av den interregionala 
modellen bör kopplas till en formulering där utbudssidan beskrivs i termer av produk
tionsfunktioner av CES typ. Detta eliminerar behovet av den omfattande A matrisen 
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men torde även göra att modellen blir mer robust i förhållande till ändringar i initial
villkoren. 

När det gäller fördelningen av flöden på transportnätverket kan givetvis även andra 
prinicper än Wardrop's prinicp för användaroptimum introduceras. Sådana mer stokas-
tiska fördelningsprinciper baserade på gravitations- eller logitmodeller är som nämnts 
välkända. 
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5. TILLÄMPNINGAR AV INTEGRERADE MODELLER I 
PLANERINGEN AV INFRASTRUKTUR 

Den klass av integrerade modeller vi diskuterat och den numeriska modell som presen
terats ovan stakar ut en färdriktning längs vilken mer detaljerade tillämpade modeller 
som fyller de behov som finns vid planering av infrastruktur kan utvecklas. Speciellt 
tre aspekter av detta modellbehov bör betonas. De tre aspekterna är: 

• Behovet av transportprognoser för de länkar där investeringen sker. 

• Behovet att studera sysselsättnings- och tillväxteffekter i rummet. 

• Behovet att i kostnads-intäktsanalysen ta hänsyn till marknadsimperfektioner och 
transfereringar. 

Vid större investeringar föreligger ett behov av prognosmodeller som kan hantera de 
överflyttningseffekter mellan olika delar av nätverket som uppstår till följd av investe
ringen. De kostnadsförändringar som en investeringen orsakar ska i det sammanhanget 
även reflekteras i förändrade relativpriser, inkomsteffekter m.m. i den rumsliga ekono
min. Dessa förändriongar bör i sin tur ha återverkningar på transportflödena. Roson 
(1994) indikerar hur en sådan analys kan genomföras. I studien beskrivs med hjälp av 
en tillämpad simuleringsmodell baserad på italienska data hur det existerande vägnätet 
fungerar som restriktion på en exogent given utveckling i den italienska ekonomin. 
Enligt Roson har det sätt på vilket infrastrukturen utvecklas en avgörande betydelse för 
hur den rumsliga utvecklingen i Italien kan förväntas bli. Den italienska modellen är 
däremot inte försedd med ett rikt transportnätverk av den typ vi indikerat i denna 
rapport utan är mer orienterad mot en beskrivning av Italiens regionala struktur. 

Arbetet av Roson belyser även den andra aspekten av hur den klass av modeller vi dis
kuterat i r apporten kan användas i en faktisk planeringssituation. I debatten om infra
strukturens effekter framhålls ofta de tillväxt- och sysselsättningseffekter som ett 
investeringspaket kan ge på det regionala planet. Storleken på dessa effekter har där
emot inte empiriskt gått att bestämma på ett tillfredställande sätt. I det sammanhanget 
har även förslag förekommit om att beräkna en multiplikator som kan användas för att 
i efterhand och med utgångspunkt i en flödesprognos beräkna de regionala syssel
sättningseffekterna. Obereoende av det faktum att sådana sysselsättningseffekter är 
genuint svåra att beräkna samt att de till stor del måste vara konditionella av den regio
nala miljö i vilken infrastrukturinvesteringen genomförs, vill vi hävda att i den mån 
sådana beräkningar ändå ska göras bör det sLe direkt i samband med att en prognos av 
de framtida transportflödena genomförs. Den klass av modeller som introducerats här 
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lämpar sig därmed mycket väl för den sortens analyser. Konsistens garanteras i detta 
fall direkt inom modellens ram mellan transportprognosen och storleken på syssel
sättningseffekterna. 

Det tredje behov vi identifierat gäller behovet att i kostnads-intäkts analyser behandla 
stordriftsfördelar, externaliteter, transfereringar och andra marknadsstörningar. Sådana 
avvikelser från den i teorin perfekta ekonomin kan leda till att den värdering av en in
frastrukturförbättring som kommer till uttryck bland dem som använder den 
förbättrade länken inte fullt ut motsvarar samhällets samlade värdering av 
förbättringen. Hussain (1995) tillämpar en interregional allmän jämviktsmodell för att 
studera konsekvenserna av stordriftsfördelar, skattekilar och transfereringar när det 
gäller möjligheten att värdera samhällets intäkter enbart genom att beakta den 
förbättrade länken. Hussain använder inte ett detaljerat transportnätverk i sin modell 
men de principer för värdering av samhällets intäkter som introduceras där är fullt 
möjlig att överföra till den klass av modeller som beskrivits i denna rapport. 
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6. AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Det huvudsakliga syfte som motiverat denna rapport har varit att diskutera den integre
rade modellen av interregionala flöden och transporter på ett relativt detaljerat nätverk. 
Traditionellt har de båda problemen behandlats var för sig. I de fåtal modeller där man 
kopplat de två problemen har detta vanligen skett i ett rekursivt intertemporalt förlopp 
med olika algoritmer för vardera av de två problemen. Dessa formuleringar lider givet
vis av att den implicita dynamiken i det rekursiva förloppet är oklar. Vi har visat att en 
integrerad formulering av ett förenklat problem är möjlig och att en sådan modell kan 
lösas med mjukvara av standardtyp. Däremot har inte modellen en fullständigt sluten 
koppling mellan transportkostnader och prisbildningen på regional nivå. Detta är en 
naturlig fortsättning på det arbete som initerats här. 

Inledningsvis argumenterade vi för att möjligheten att lösa en integrerad modell inte 
ska tas som intäkt för formuleringar av stora jämviktssystem där en mängd marknader 
med olika dynamisk karaktär ingår. Tvärtom ger det istället skäl att ytterligare fördjupa 
kunskapen om och metoderna för att empiriskt bestämma vilka marknader som är 
lämpliga att behandla simultant i en jämviktsmodell. 

Trots att möjligheterna att lösa modeller inom den klass som presenterats i rapporten 
ökat avsevärt under de senaste fem åren, och kan förväntas öka ytterligare under kom
mande år, är antalet analyser av modellers egenskaper i termer av känslighet för änd
ringar i olika parametrar och strukturella egenskaper obefintliga eller få. Ekonomier 
med två regioner och två sektorer är teoretiskt väl studerade inom teorin för inter
nationell handel. Simuleringar av modellekonomier vars struktur går utöver den tradi
tionella handelsmodellen kan ge ytterligare kunskap som både ger vägledning för fort
satta teoretiska analyser men även ger förståelse för de fundamentala egenskaper som 
datamässigt mer omfattande modeller för planering och värdering av investeringar i 
infrastruktur bär på. 
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