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Förord
I

1988 års trafikpolitiska beslut

åläggs

alla trafikverk

att

använda

samhällsekonomiska kalkyler vid analysen av investeringsprojekt. För Banverket
innebar beslutet att ett intensivt utvecklingsarbete inleddes med syfte att
kvantifiera infrastrukturinvesteringarnas olika effekter för individer och företag.
Ett resultat av detta arbete är bl.a. de studier som gjorts om godskunders
värderingar.
En väsentligt bättre kunskap finns således idag jämfört med 1988. Trots detta
erfordras mer kunskap om godskundernas värderingar av olika kvalitets
egenskaper och den påverkan på näringsliv och samhälle som en förbättrad
infrastruktur innebär. En viktig aspekt är här hur förändrade transportkostnader
påverkar företags konkurrenskraft och som en följd av detta även förändrar
sysselsättningen
För att avhjälpa denna kunskapsbrist och föra forskningen om den samhälls
ekonomiska kalkylmodellen framåt krävs ett nära samarbete mellan Banve rket
och universitet, högskolor m.fl.
Chefen för Banverkets Norra region, Olle Bylesjö, har därför tagit initiativet till
denna studie och har gett CERUM vid Umeå universitet i uppdrag att genomföra
densamma.
Rapporten är skriven av fil. Dr. Lars Westin och Fil. Mag. Erik Bergkvist.
Ansvariga från Banverket har varit Gösta Johnsson och Mikael Eriksson.

Luleå och Umeå, oktober 1994.

Gösta Johnsson
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Sammanfattning
I rapporten diskuteras Banverkets samhällsekonomiska kalkylmodell för
järnvägsinvesteringar mot bakgrund av debatten om transporter, näringslivets
utveckling och sysselsättningseffekter som under senare år förts i Sverige och
internationellt. Den centrala frågeställningen är i vilken grad dessa faktorer
beaktas i den samhällsekonomiska kalkylen?
Banverkets nuvarande investeringsmodell ger inte möjligheter att beräkna de
sysselsättningseffekter en investering ger upphov till. Trots det ger
kalkylmodellen en möjlighet att approximativt uppskatta samhällets nytta,
inklusive värdet av ny sysselsättning, av en investering. Vid större projekt, v
projekt avseende "felande" länkar och projekt som initierar betydande
trafiköverflyttning riskerar modellens objektsanalys att ge osäkra resultat. I dessa
fall krävs nätverksanalys. En nätverksansats ger möjlighet att härleda
sysselsättningsförändringar som en endogen del av modellarbetet. Dessutom kan
dagens oklara flödesprognoser göras tydligare.
Nätverksanalysen ska ses som ett komplement till objektsa nalysen. Parallellt med
att en sådan analysmodell tas fram bör Banverkets objektsanalys utvecklas vidare.
Vi har funnit ett antal punkter där detta kan ske.
•

Pris- och korspriselasticiteter bör införas för att undvika inkonsistens i
flödesprognosen.

•

Monopolantagande för hela järnvägsmarknaden är alltför långtgående. Inom
flera segment råder konkurrens med andra transportslag.

•

Godstrafikens kalkylvärden är idag lägre än persontrafikens värden. De
förändringar som skett inom järnvägssektorn de senaste åren ger skäl att noga
följa värderingsförändringar. Nivåfel mellan gods- och passagerarvärden kan
bl.a. därför inte uteslutas.

•

Tidigare studier indikerar att regionala värderingsskillnader förekommer. Här
krävs mer ingående analyser.

•

Transportflödenas internationalisering och intresset för fördelningseffekter
innebär att samhällsekonomisk analys för öppna ekonomier bör introduceras i
modellen.

I rapporten har kalkylen för Botniabanan använts som referens. Vår genomgång
indikerar att utredningens resultat är robusta givet att den nuvarande
modellramen accepteras. Däremot är det osäkert om det samhällsekonomiska
resultatet består vid en utvidgad analys enligt våra förslag. Men eftersom
förslagen ger effekter som både är positiva och negativa för kalkylen är
nettoutfallet oklart.
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Värderas godstransporter rätt vid järnvägsinveste
ringar? En granskning av Banverkets investerings
modell.
1. Inledning1
Banverket genomför sedan ett antal år tillbaka samhällsekonomiska beräkningar
inför investeringar i järnvägens infrastr uktur. Erfarenheterna av samhällsekono
miska analyser inom järnvägssektorn är därmed relativt begränsade samtidigt som
ett intensivt utvecklingsarbete av kalkylerna pågår. Utvecklingsarbetet är
betydelsefullt eftersom den samhällsekonomiska analysen har en central plats vid
investeringsbesluten.
Inom ramen för den nuvarande analysmodellen har förbättringar för persontrafik
vanligen medfört ett betydande positivt tillskott till kalkylernas intäktssida.
Däremot har förbättringar för godstrafik givit jämförelsevis försumbara
samhällsekonomiska intäkter. Detta är även fallet i de utredningar som
genomförts vid planeringen av "Botniabanan" längs norrlandskusten. I Norrland
sker omfattande transporter av gods på järnväg. Relativt dessa och relativt
situationen i södra Sverige är persontransporterna begränsade. Eftersom
förbättringar

för

godstransporter

värderas

lågt

relativt

persontransportförbättringar i den använda kalkylmodellen skapar detta enligt
kritiker av kalkylerna en relativ nackdel för järnvägsinvesteringar i Norrland.
Detta anses tveksamt med hänsyn till godstransporternas betydelse för
sysselsättning och export. Banverket har med anledning av denna kritik och som
en del av den pågående utvärdering som sker av kalkylmetoderna ställt sig frågan
om kalkylerna är rimliga, om alla effekter (till exempel på sysselsättningen)
medräknas och om de ges en riktig värdering med dagens metodik?
Mot den bakgrunden gav Banverkets norra region i november 1993 CERUM i
uppgift att genomföra en inledande analys av Banverkets kalkylmodell. Syftet var
att identifiera brister i kalkylerna i relation till det svenska och internationella

1. Detta arbete har finansierats av Banverkets norra region. V i vill rikta ett varmt tack till Olle
Bylesjö, Mikael Eriksson och Gösta Jonsson
vid Banverket för deras värdefulla
kommentarer. Flera kollegor vid CERUM och Nationalekonomiska institutionen har bidragit
med synpunkter i anslutning tflî arbetet. Speciellt vill vi tacka Lars Hultkrantz, Per
Johansson och Jörn Stage.
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kunskapsläget inom området samt att föreslå möjliga utvecklingsprojekt. Mer
konkret innebar uppgiften bl.a. följande åtaganden för CERUM:
•

En kortfattad sammanfattning av den debatt och forskning om järnvägs
investeringar, transportkostnader och deras betydelse för sysselsättningen
som förts i Sverige och internationellt under senare år.

•

En redovisning av i vilken mån sambandet mellan infrastrukturinvesteringar
och sysselsättning behandlas på ett relevant sätt i Banverkets kalkyler.

•

En sammanställning av punkter där Banverkets kalkylmodell kan utvecklas
för att ge ett bättre underlag för investeringsplaneringen.

Forskningen oc h debatten om infrastruktur och samhällsutveckling är fokuserad
på ett antal centrala områden. Ett första område gäller kausaliteten mellan
infrastrukturinvesteringar och samhällsutveckling. Ger infrastruktur upphov till en
viss samhällsutveckling eller ger samhällsutvecklingen möjligheter att utveckla
infrastrukturen? Här ingår bl.a. frågan o m förutsättningar kan identifieras under
vilka olika typer (eller sekvenser) av infrastrukturinvesteringar ger olika ön skade
strukturella utfall i samhället. Den forskningen berör för Banverkets del de
prognosmetoder man använder för att generera nätverksflöden under ett projekts
livslängd. Vi har studerat Banverkets modell för att bedöma i vilken mån
modellen på ett fruktbart sätt kan representera det samspel som sker mellan
infrastruktur och till exempel sysselsättningens utveckling i landet.
Ett andra område behandlar frågan om samtliga samhällsekonomiska effekter av
en investering kan identifieras på den transportlänk som förbättras. Den
etablerade "objektsanalys", vilken Banverkets modell huvudsakligen kan anses
tillhöra, baseras på antaganden som innebär att de intäkter som tillfaller
existerande och ny trafik på det förbättrade eller nyanlagda spåre t ger en god
approximation av samtliga intäkter i samhället. Frågan är här under vilka
förutsättningar detta är rimligt och när en nätverksorienterad analys blir
nödvändig? Vi har i samband med detta granskat den godsmarknad på vilken
Banverket verkar. Syftet har här varit att bedöma huruvida d e antaganden om
marknadsform,

substitutionsmöjligheter

och

priseffekter

som

görs

i

kalkylmodellen motsvarar den verklighet järnvägen har att verka inom.
Ett tredje område för debatt gäller de estimerade parametrar som används i
kalkylmodellen. Vi har inom projektet granskat den litteratur som berör
estimeringen av tidsvärden och transportpriselasticiteter. Här ligger en av
kärnpunkterna i kritiken av Banverkets godskalkyler. Vi har värderat de gjorda
studierna och föreslagit nya studier som kan reducera kvarvarande osäkerhet.
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Relaterat till detta, men även till designen av prognosmodellerna är den
teknikutveckling och de preferensförskjutningar som sker till förmån för
järnvägen. I takt med att trängseln på väg- och flygnäten i de tätbefolkade delarna
av Europa tilltar o ch miljökonsekvenserna av olika transportme del får en ökad
betydelse för färdmedelsvalet står järnvägen efter år av tillbakagång idag inför en
ny intressant tillväxtfas. Frågan är om denna strukturella förändring representeras
på ett tillfredsställande sätt i Banverkets modell?
Ett fjärde område berör de samhällsekonomiska kalkylernas möjlighet att fungera
som policyinstrument. Speciellt vid s törre investeringar o ch vid bedömning av
knippen av mindre förbättringar kan nuvärdekvoten ensam upplevas som ett
"sterilt" instrument för beslut om de komplexa förloppsom investeringarna blir en
del av. Även frågan om vilka som ska fatta beslut och vilka "nyttor" som skall
medräknas i kalkylerna blir i takt med att transportflödena överskrider etablerade
administrativa gränser allt centralare.
Under utredningens gång har vi penetrerat den svenska och internationella
litteratur som behandlar transportinvesteringar och sysselsättningseffekter. Vi har
även trängt in i den litteratur som behandlar objektsanalysens förutsättningar och
de metoder som används för att estimera tidsvärden och andra parametrar i
kalkylmodellen.
Svenska experter har konsulterats och ombetts komma med synpunkter. De
personer som kontaktats framgår av Appendix 1. Dessa har genomgående visat
oss ett stort tillmötesgående vilket motsvarar vår uppfattning att det problem vi
behandlar i studien är relevant och av intresse för både praktiker och forskare.
Samtidigt har kontakterna visat att få personer ägnat järnvägens godstransporter
en uppmärksamhet som motsvarar den personflödena erhållit. Ett förhållande
som, om än i mindre grad, även verkar gälla godstransporter på väg.
Den granskning som genomförts inom ramen för denna studie visar at t det inte
finns allmänt accepterade och "färdiga" sätt att utveckla de delar av modellramen
som berör frågan om kausalitet och sysselsättningseffekter. Den nuvarande
modellramen förhindrar dessutom att detta samspel kan simuleras effektivt. Det
finns därför skäl att
prognosmodellen

för

utveckla kopplingen mellan kalkylmodellen och
att

därigenom

medge

illustrationer

av

sysselsättningskonsekvenser på ett mer fruktbart sätt än idag. Kalkylmodellen
tillåter inte heller en flexibilitet mellan objektsanalys och systemanalys. Här pågår
dock mycket intressant grundforskning som Banverket har anledning att stödja
och följa uppmärksamt.
-4-

Däremot bör redan nu de tidsvärden, de marknadsantaganden och de
prognosmetoder för framtida trafikflöden som Banverket använder i kalkylerna
ses över för att de på ett bättre sätt ska spegla den nya situation järnvägen
befinner sig i. Metodiken är i dessa avseenden i högre grad känd och mera direkt
tillämpbar. Avslutningsvis föreslår vi ett antal sådana projekt. Vi föreslår även att
en välfärdsfunktion introduceras för att det explicit inom modellen ska vara
möjligt att beakta gränsöverskridande flöden och regionalpolitiska ambitioner.
Rapporten är fortsättningsvis disponerad enligt följande. I avsnitt två diskuterar vi
de problem som uppstår vid försök att identifiera kausaliteter mellan
transportkostnader i vid bemärkelse och sysselsättningsutvecklingen inom en
nation. Vi kommenterar även den nya konkurrenssituation järnvägen befinner sig
i. I avsnitt tre presenterar vi data om den norrländska godsmarknaden och den
utredning Banverket gjort angående Botniabanans lönsamhet. De empiriska
iakttagelserna och kalkylexemplet bildar en bakgrund till genomgången i avsnitt
fyra av Banverkets kalkylmodell för objektsanalys. Objektsanalysens förmåga a tt
fånga olika konkurrens- och dynamiska (tidsberoende) nätverkseffekter
diskuteras därpå i avsnitt fem. Därefter sammanfattas våra synpunkter i avsnitt
sex medan förslag till fortsatta studier presenteras i avsnitt sju.
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2. Godstransportmarknaden och samhällsutvecklingen
2.1 Det svårfångade samspelet mellan transporter och sysselsättning
En överväldigande del av det inrikes godstransportarbetet i Sverige sker med
endera järnvägs-, lastbils- eller båttransporter. Transportarbetets fördelning över
trafikslagen är inte konstant. Under slutet av sextiotalet passerade lastbilen
järnvägen mätt i transporterade tonkilometer. Under åttiotalet har även sjöfarten
minskat sin andel av det totala transportarbetet. Samtidigt har mängden f raktat
gods mätt i ton minskat.2 Dessa förändringar svarar mot en utveckling i termer av
förädlingsgrad, kunskapsintensitet, kompaktare produkter och lättare material i
det svenska näringslivet. Transportmarknaden speglar därmed på olika sätt
förlopp inom industri och service, i sysselsättningens fördelning på branscher o ch
regioner samt i hushållens konsumtionsmönster.
Kausaliteten är dock dubbelriktad. Kommunikationer ä r en central förutsättning
för framgångsrik företagsamhet och en viktig variabel i lokaliseringen av hushåll
och arbetsplatser. Transport- och informationsnätens utbredning och kvalitet
påverkar företagens konkurrenskraft och regional utveckling, de ras möjligheter
att

erbjuda sysselsättning. Styrkan

i de ömsesidiga

beroendena

och

infrastrukturens påverkan på produktionens och sysselsättningens lokalisering
bestäms på ett övergripande plan av fakt orer såsom företagens produktval, deras
storlek, val av produktionsteknik, behov av arbetskraft samt närheten till
marknader och underleverantörer. Uppenbarligen kan en infrastrukturinvestering
under sin livstid bidra till olika kort- och långsiktiga effekter på nuvarande och
framtida sysselsättning. Utfallet är i hög grad beroende av de förutsättningar och
den utveckling som försigår i nätverket där investeringen sker.
Förändringarna i transportarbetets fördelning mellan olika transportslag
reflekterar även den mångfacetterade transportmarknad där företagens och
hushållens efterfrågan och produktion av transporter ställs mot den struktur som
transportsystemet erbjuder. De dominerande godstransportslagens infrastruktur
illustreras i Figurerna 1 till 3. Jämförelsen framhäver vägnätets mognad, dess
välförgrenade väv av länkar och relativt höga täckningsgrad i förhållande till
befolkningens

lokalisering.

Tillsammans

med

vägtransporternas

övriga

egenskaper, såsom flexibilitet och förmåga att hantera små och individuella

2. Swahn m.fl. (1994).
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flöden, förklarar detta mycket av transportslagets starka framväxt under
efterkrigstiden.3 Även båt- och järnvägsnäten har nått en betydande mognad. De
kännetecknas framförallt av att de är nationella nä t. De begränsas givetvis av
geografin och av terminalernas smådriftsnackdelar.
Figur 1. Järnvägsnätet 1993. Källa: Banverket (1993b).

Bärighet Hastighet
banklass
km/h
Hög

Kapacitet

Jbm-L

Dubbelspår

<130

Enkelspår

Partiellt
dubbelspår

inskränkningar
< 22.5 ton
22,5 ton

Länsjärnväg

%
Under utbyggnad

HELSINGBOR<

MALMÖ
KARLSKRONA

3. Vägnätet saknar dock fortfarande på flera ställen tydliga nationella stråk.
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I

det

integrerade

kommunikationsnätverk

som

bildas

av

gods-

och

passagerartransportnätverken saknas få länkar. Däremot varierar mångfalden och
substitutionsmöjligheterna i nätverket. Program för kvalitetsförbättringar inom
det existerande nätet förstärker antingen pågående utvecklingsförlopp i
nätverkets ortssytem eller leder till relativa förskjutningar i detsamma. Banverkets
uppgift är att föreslå sådana investeringar i järnvägsnätet som ökar den samlade
nyttan i det integrerade ekonomiska nätverket maximalt. Att bedöma
konsekvenserna i termar av ortssystemets utveckling är inteen explicit uppgift för
verket. Däremot ställs verket ofta inför frågor om hur investeringar kan komma
att påverka sysselsättningens utveckling totalt och i olika delar av ortssystemet.
Under senare år har miljöskäl, trängsel på de storstads- och centraleuropeiska
vägnäten

samt

den

tekniska

och

organisatoriska

utvecklingen

inom

järnvägstrafiken givit tåget nya förbättrade konkurrensvillkor. Även de segment
av transportmarknaden som omfattar snabba leveranser av värdefullt gods har
därför blivit intressanta för järnvägens akt örer. I och med att upprustningar av
järnvägsnätet därmed aktualiserats, har även frågan om en anpassning av nätet till
de, om än långsamma, förändringar som sedan sekelskiftet skett av befolkningens
geografiska fördelning aktualiserats. Att förslaget om "Botniabanan" längs
norrlandskusten nu åter blivit intressant är ett uttryck för detta.
Företrädare för olika intressegrupper är i debatten om järnvägen och
infrastrukturens brister angelägna att framhålla enskilda investeringsprojekts
fördelar. Politik och näringsliv går här inte sällan hand i hand. Investeringar i en
länk sägs täppa till luckor i nätverken och förbättra kapaciteten hos existerande
infrastruktur. Framförallt förväntas investeringar ge en förbättrad konkurrenskraft
samt arbetstillfällen för regionens och nationens företag. Steget från befogade
förväntningar på förbättrade villkor för näringslivet i en region över till den
"transportmystik" som kan lösa regioners samtliga problem är i dessa
sammanhang ibland kort.
I den debatten ses därför sällan transportsystemet som en helhet, utan argumenten
begränsar sig ofta till ett transportslag och en region.4 Från ett samhällsperspektiv
är istället samspelet mellan olika reg ioner och transportslag i transportnätverket,

4. Kvarkenrådet (1992) representerar ett undantag där landsdelsvisoner för hela
transportsystemet presenteras. Här saknas istället kostnadsintäktsanalysen och en
prioritering mellan projekt givet olika budgetrestriktioner.
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deras respektive attribut, kvalitet och förmåga till konkurrens och komplettering
viktiga.
Figur 2. Vägnätet 1991. Källa: Sveriges Nationalatlas (1992).
VÄGNÄTET
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Transportinvesteringar antas ofta orsaka spridnings- och tillväxteffekter i
ekonomin utöver den nytta vilken tillfaller den trafik som använder den
förbättrade länken. Relationen mellan de "direkta" effekterna på
transportnätverket och de eventuella spridningseffekter so m erhålls, t.ex. i form
av sysselsättning, i övriga delar av samhället är omdiskuterad.5 Utgångspunkten
för den "objektsanalys" so m traditionellt tillämpats vid investeringsplanerin g och
som Banverket använder är välkänd. Givet att de transportflöden som uppstår på
länken är beräknade med hänsyn till samtliga nätverkseffekter, antas värderingen
av förändringen på länken utgöra en god approximativ (eller fullständig)
beskrivning av samtliga intäkter i samhället. Om olika produktions- eller
sysselsättningseffekter läggs till dessa sker en dubbelräkning. Objektsanalysens,
till synes begränsade men teoretiskt eleganta och praktiskt fruktbara, analysmetod
kräver att bestämda antaganden om ekonomins beteende och investeringens
karaktär uppfylls.6 Förutsättningarnas relevans kan därmed i princip testas
empiriskt. Det finns givetvis skäl att återkomma till objektsanalysens
förutsättningar senare. Vi ska här bara konstatera att utfallet blir kritiskt beroende
av

hur samspelet mellan transportinvesteringen och samhällsekonomins

utveckling, effekterna på dess nätverk, modelleras.
Betraktar vi åter dagens svenska transportsystem kan vi konstatera att
järnvägsnätet är moget men att man med Eli F. Heckscher kan observera att
Sveriges järnvägar har en förmåga att undvika st äder. Analysen kan dock inte
begränsas till frågan om järnvägslänkarnas existens. Länkarna måste även ha
sådan kvalitet att inte trängsel och tidsåtgång skapar en betalningsvilja som
överstiger kostnaden att reducera dessa. För den mogna vägtrafiken är detta ett
faktum i många storstäder. Här finns trängsel utöver det önskvärda och krav på
nya transportlösningar. Även järnvägen kan uppvisa kapacitetsproblem. I
Norrland, på stambanan norr om Bräcke finns bara ett nord-sydligt spår med
"modern" kvalitet. Totalt sett är dock behovet av helt nya länkar trots det relativt
begränsat. Där så är fallet gäller det framförallt att ett transportslag ska
komplettera eller substituera existerande transportslag.
Så länge tillräckliga substitutionsmöjligheter existerar behöver t.ex. de begrän
sade järnvägslänkarna i Norrland inte innebära ett problem. Substitutionsmöjlig-

5. Se t.ex. Tapper (1985), Lundqvist (1991), Jansson o ch Nilsson (1989), Vägverket (1990),
Transportrådet (1992).
6. Vägverket (1989), Just. et.al (1982), Hussain (1994).
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heterna beror i sin tur på godsets egenskaper och de transportkostnader det kan
bära. Tungt lågvärdigt gods har inte alltid samma behov av snabba transporter
som högvärdigt gods. Framförallt har det inte samma förmåga att betala de högre
transportpriser som följer med snabbare och högfrekventa transporter.
Figur 3. Inrikes godstransporter med båt. Källa: Sveriges Nationalatlas (1992).
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Viktigt i detta sammanhang är sårbarhetsaspekten. Det har hävdats att de
existerande begränsningarna i Norrlands infrastruktur skapar en sårbarhet som
hämmar den industriella utvecklingen och sysselsättningen i Norrland. Därmed
hämmas även Sverige som helhet. Har en region eller ett foretag hög
betalningsvilja för att minska störningar samtidigt som substitutionsmöjligheterna
är begränsade måste detta givetvis påverka bedömningen vid investeringsbeslut.
Överkapacitet kan här ses som en riskpremie. Banverket har hittills inte tagit
hänsyn till betalningsviljan för minskade störningar i sina kalkyler.
Vi återkommer därmed till frågan om uppkomsten och utvecklandet av en viss
företagsamhet kräver en specifik sorts infrastruktur? Betraktar man problemet i
ett historiskt perspektiv finns få entydigt svar.7 För Norrlands inland innebar
exempelvis Inlandsbanan i sig inte att näringslivet direkt ga vs nya förutsättningar
vilka drastiskt förbättrade konkurrenssituationen. Däremot ökade de omfattande
investeringar som genomfördes under byggtiden regionens inkomster, vilket
stimulerade den marknad so m fanns i inlandet. En annan indirekt effekt av banan
var att vägnätet byggdes ut och förbättrades i banans närhet, vilket gav ett viktigt
tillskott till infrastrukturen. Även stambanan genom övre Norrland gav efter
byggandet

endast

begränsade

effekter.

Dåtidens

handelsmönster

var

huvudsakligen orienterat längs älvdalarna. Först långt efter tillkomsten blev
stambanan en viktig länk i det nord-sydliga transportsystem som den givetvis
även bidrog till att etablera.
Verksamhet kan även vara mera direkt beroende av en viss infrastruktur. Det är
t.ex. svårt att tänka sig gruvbrytning i malmfälten utan Malmbanans existens. Den
norrländska historien, liksom andra regioners ekonomiska historia, pekar på ett
antal viktiga egenskaper hos infrastrukturinvesteringar. För det första kan
avkastningen på en investering och det transportarbete den skapar, direkt och
indirekt, i ett ungt outvecklat system vara betydande i jämförelse med om
motsvarande investering genomförts i ett moget transportnät med existerande
substitut. För det andra kan effekterna av investeringen utvecklas med olika
intensitet under en mycket lång tid. Däremot är inte investeringar en tillräcklig
förutsättning för att "dynamiska spridningseffekter" uppkommer i en region. I
normalfallet ska man troligen tvärtom vara försiktig när man värderar intäkter
utöver de som trafiken på länken erhåller. För det tredje är det snarare i samspelet
med andra transportslag, informationsteknik, teknisk utveckling inom näringsliv

7. Se t.ex. Andersson-Skog och Bäcklund (1992), Westlund (1992).
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och offentlig service samt hushållens preferenser, snarare än genom en enskild
satsning, som "dynamiska" intäkter av infrastruktur kan förväntas uppstå.8
Den dynamik som uppstår mellan transportnätverken och övriga samhället är med
andra ord mycket svår att fånga på ett entydig sätt. Investeringar med en kritisk
potential kan ge betydande effekter medan andra förbättringar enbart har
marginell influens. Om konkurrens uppstår med näraliggande länkar kan trots det
betydande förändringar i flödet på enskilda länkar uppstå.
Diskussionen antyder att frågan om investeringar i infrastruktur via entydiga
effekter på företagens beteende och arbetsmarknadens funktion ger upphov till en
viss mängd sysselsättning inte låter sig besvaras enkelt. De partiella
sysselsättningsmultiplikatorer och elasticiteter som ibland estimeras för att
kopplas till infrastruktursatsningar är sällan generaliserbara utan betydande
reservationer. Samspelet med andra faktorer är kritiskt. Historiska samband låter
sig inte heller alltid tillämpas på framtiden.

2.2 Det internationella forskningsläget
Litteraturen om sambandet mellan infrastruktur och samhällsekonomi är
omfattande. Relativt mycket är skrivet om infrastrukturens och institutioners
tidigare påverkan på och deras tänkbara framtida påverkan på samhällets struktur.
[Pirenne (1936), Braudel (1986), Andersson och Strömquist (1988), North
(1990)]. Det finns även ett relativt stort urval ekonomisk-historisk litteratur med
fallstudier av t.e x. järnvägsutbyggnaden i USA och Kina under 18 00- respektive
1900-talen och den påverkan som uppstod på den ekonomiska utvecklingen.
[Fogel (1964) och Liang (1982)] Inga entydiga resultat finns trots det om
järnvägsutbyggnadens inverkan på ekonomin. Det är intressant att oaktat de
intuitivt

sett

nära

relationer

som

bör finnas

mellan

samhällets

kommunikationssystem och dess utveckling i s tort det inte har varit möjligt at t
entydigt bevisa styrkan i olika kausaliteter med de metoder vi känner idag.
Uppenbarligen är komplexiteten i förloppen och samspelet mellan infrastruktur,
institutioner och de regler och myter som samhällen skapar i övrigt av sådan
fundamental art att dess dynamik inte med enkelhet låter sig fångas.

8. Björklund, J (19 94) ger ett historiskt exempel relaterat till Barents regionen.
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I kontrast till omfattningen av ovanstående litteratur är antalet studier om KBanalys av godsflöden mer blygsam. 9 Speciellt när det gäller modeller och teori för
att simultant prognosticera och värdera de flöden som skapas av investeringar i
godstransportsystemet är erfarenheterna begränsade och bidragen få. KBlitteraturen har ägnat relativt Ute utrymme åt de grundläggande modellproblem
som

är

förknippade

med

samspelet

mellan

olika

godsflöden

och

samhällsutvecklingen. Istället har intresset koncentrerats till estimeringen av de
parametrar som ingår i objektsanalysens "normalmodell", [Zlatoper oc h Austrian
(1989), Algers (1992)]. Studier av godsflödesparametrar är trots det
underrepresenterade i jämförelse med studier av passagerarsidan. Banverket och
Transek (1990a, 1990b) representerar viktiga undantag.
En förklaring till det ringa intresset för modellutveckling i relation till
godsmarknaden

är

svårigheten

att

beskriva

marknaden

empiriskt.

Godsmarknaden kännetecknas av färre aktörer än passagerarsidan och en
betydande heterogenitet. Detta begränsar möjligheten att konstruera och estimera
allmängiltiga modeller. Istället har olika handledningar för beräkning av KB
analysens nyckeltal utvecklats där olika grader av datatillgång utgjort
restriktioner. Beenhakker och Lago (1983) är exempel på en sådan
operationaliseringshandledning. I studien behandlas någorlunda homogena
vägbyggnadsprojekt i tredje världen. En relativt stor grad av generalisering är
därför möjlig. Det som gör studien intressant är att de erbjuder flera alternativa
kalkylmetoder. Metodernas huvudsakliga skillnad är resursbehov och datatillgång
medan modellramen är densamma, den objektsorienterade KB-analysen.
Idag pågår dock ett intensivt forskningsarbete med nätverksmodeller, där
nätverks-

och

välfärdseffekter

simuleras

under

olika

antaganden

om

transportkostnader, externaliteter, marknadsformer, produktionsfunktioner m.m.
Nätverksmodeller ger möjlighet att simulera allmän jämviktseffekter av
länkförändringar under olika antaganden om hur ekonomi och sysselsättning
påverkas. Utvecklingen inom datorområdet ökar samtidigt möjligheten att lösa
stora och höggradigt interaktiva problem. Detta framgår av bl.a. Hussain (19 89),
Friesz, Westin och Sou (1993) samt Nagurney och Zhang (1994). Begränsningen
i dessa arbeten gäller istället hanteringen av nätverkens dynamik.

9. KB analys är en förkortning av Kostnads/Båtnads-analys, en svensk översättning av
Cost/Benefit-analysis.
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Som nämnts ä r det speciellt vid större investeringsprojekt och vid projekt med
näraliggande

substitut

angeläget

att

simultant

kunna

bestämma

hur

transportefterfrågan påverkar och påverkas av projektets effekter på den
omgivande ekonomins utveckling. Därmed avses de lokaliserings-, tillväxt-,
substitutions och fördelningseffekter som uppst år till följd av investeringen. Det
blir i sådana analyser möjligt att diskutera hur väl investeringen uppfyller
transportsystemets behov av b ättre kommunikationer samt hur väl andra mål för
samhället uppfylls.
Sänkta transportkostnader kan förbättra konkurrenskraften för en bransch i en
region men skapar även på gott och ont ett ökat konkurrenstryck. På både
nationell och regional nivå kan utfallet för produktionen, speciellt vid olika
former av stordriftsfördelar, vara svårbedömt. Att därtill bedöma hur
teknikutveckling

och

susbstitutionsmöjligheter

påverkar

sysselsättningens

utveckling skapar ytterligare problem.
Oavsett hur bra den slutliga transportefterfrågan till följd av ett projekt kan
bestämmas, återstår frågan om under vilka villkor projektets välfärdseffekter
huvudsakligen fångas av en länk-orienterad objektsanalys? En tentativ slutsats är
att när externa effekter, stordriftsfördelar eller omfördelande transfereringssystem
förekommer i övriga delar av ekonomin feluppsakttar en objektorienterad
kalkylmetod de totala effekterna.10 Storleken på detta kalkylfel kan eventuellt
tänkas öka med storleken på investeringen. Därmed skulle inte heller de totala
sysselsättningseffekterna värderas riktigt vid en objektsorienterad analys. Nå gra
empiriska försök att uppskatta storleken på sådana fel har ännu inte redovisats.
Att förutom det aggregerade nyttovärde KB analysen ger, dessutom beräkna
sysselsättningens nettoförändring eller fördelning över branscher och regioner
kräver sammanfattningsvis en utvidgad systemorienterad ansats so m komplement
till objektsanalysen. Det finns, i högre grad än vid beräkningen av nyttor, en risk
att omfördelning av sysselsättning mellan olika lokaliseringar ger upphov till
felaktiga skattningar av sysselsättningseffekterna. I hög grad bidrar det som
nämnts,

stordriftsfördelar

och

agglomerationseffekter,

till

att

sysselsättningsberäkningar blir vanskliga. Analogin till de problem som uppstått i
försök att värdera effekterna på sysselsättningen av en europeisk integration är
därmed uppenbar.

10. Hussain (1994), Just et al. (1982), Mohring (1993)
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2.3 Järnvägens renässans
Mycket av dagens infrastrukturdebatt är fokuserad till järnvägens återkom st som
ledande för utvecklingen på transportmarknaden. Efter den snabba framväxten
kring sekelskiftet har järnvägen under efterkrigstiden utsatts för en allt hårdare
konkurrens från flyg-

och vägtrafik. Järnvägar karaktäriseras av höga

anläggningskostnader och en tröghet som skapar dess nodalt o rienterat nätverk.
Trögheten består m.a.o. inte bara i terminalernas statiska lokalisering utan även
av att transportvägarna blir relativt glesa och en välförgrenad utbyggnad kostsam.
Järnvägstrafiken är helt enkel inte lika flexibel och individuellt orienterad som
vägtrafiken.
Järnvägens traditionella fördel ligger i frakter av stora lågvärda godsvolymer
relativt snabbt och säkert. I takt med en tilltagande produktdifferentiering och
stigande godsvärden har järnvägen förlorat i konkurrenskraft. Dagens
kundanpassade produktionssystem kräver korta leveranstider då allt flera
produkter sätts samman först när de beställs. Kostnadsskäl innebär krav på
minimal lagerhållning medan "just-in-time" filosofin medför efterfrågan på
tidssäkrare leveranser. En tilltagande differentiering innebär för järnvägen liksom
andra kommunikationsnätverk att olika kategorier av tran sporter med olika krav
på hastighet och bärighet måste samsas på länkarna. För järnvägens del innebär
det ökat behov av dubbelspår, triangelkorsningar eller särskilda mötesplatser.
Tågets möjligheter på framtidens godsmarknad ligger i teknikutveckling, ett
bättre utnyttjande av vagnsparken samt utveckling av individuellt kundanpassade
produkter. Det blir frågan om högre hastigheter och att förbättra och förenkla
dyra och tidskrävande omlastningar. De traditionella transporter na från terminal
till kund/leverantör måste förbättras genom finslipning av känd teknik eller genom
att nya informationsintensiva system tas i bruk . Kombitransporter är ett exempel
där tåg- och biltransporter integreras för ett bättre resursutnyttjande. Principiellt
sett talar idag ingenting emot att järnvägen kan utveckla sådana system på ett
framgångsrikt sätt inom områden där marknaden är av tillräcklig omfattning.
Även miljöskäl, speciellt i tätbefolkade landsdelar, talar för järnvägen. Krav på en
förbättrad hushållning med ökat utnyttjande av icke-förnyelsebara resurser
påverkar

snabbt

värderingar,

betalningsviljan

och

därmed

även

det

samhällsekonomiska resul tatet av nya järnvägsprojekt. Det är likaväl uppenbart
att en prioritering av järnvägens nodala nätverk på andra trafikslags bekostnad
leder till mer koncentrerade mönster av lokalisering och produktion än de som
hittills utvecklats.
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2.4 Slutsatser
Järnvägssatsningar erbjuder en ny potential och har med berättigande väckt ett
starkt

internationellt,

nationellt

och

regionalt

intresse

för

omfattande

investeringar. Ett förbättrat järnvägsnät kan reducera väg- och flygnätens
miljökonsekvenser, men är inte ett tillräckligt villkor för att ökad sysselsättning
skall skapas. När det gäller sysselsättningseffekter av mer betydande investeringar
i sänkta transportkostnader tyder de historiska erfarenheterna och de kvantitativa
analyser som genomförts av sänkta interaktionskostnader att entydiga effekter på
sysselsättningen är ytterst svåra att bestämma.
Verktygen för att värdera investeringar i järnvägens infrastruktur är i dagsläget
trubbiga och långt ifrån färdigutvecklade. För mindre projekt kopplade till
upprustningen av existerande länkar torde objektsanalysen vara en acceptabel
approximation. Mycket tyder dock på att för större projekt, projekt med kritisk
potential samt i situationer där det regionala utfallet för sysselsättningen är av
betydelse vid val av investering måste systemorienterade m odeller utvecklas. I
systemorienterade modeller behandlas flera transportslag och samhällets
ortssystem simultant. Därmed kan hänsyn tas till marknadsimperfektioner, till
näringslivets struktur och till dess lokalisering. Inom ramen för en
systemorienterad ansats kan även sysselsättningseffekterna ges en rikare
belysning än idag.
För Banverket torde den ökade konkurrensen om spårkapacitet mellan olika
kategorier av gods och passagerare dessutom erbjuda nya prioriteringsproblem
som måste introduceras i investeringsmodellen.
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3. Botniabanan och den norrländska godsmarknaden
3.1 Den svenska debatten om järnvägar och regional utveckling
Nya järnvägar och järnvägens betydelse f ör ekonomisk utveckling d ebatteras i
hela Sverige. Möjligheten att förverkliga olika projektidéer är i och med
riksdagens beslut om betydande investeringar i infrastruktur kanske större nu än
på länge. Sålunda menar man på västkusten att den s.k. Nordlänken (OsloGöteborg-Köpenhamn) måste tidigareläggas för att förbättra näringslivets
konkurrenskraft. Eslövs kommun agerar samtidigt för att "Riksbangård syd" ska
förläggas till kommunen, då det skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart.
I Dalarna försvaras godstransporter på järnväg. Man anser att miljö- och
resursskäl gör det felaktigt att lägga ner "Trätågen" till förmån för
lastbilstransporter. I Mittsverige anser lokala företrädare att en viktig järnvägsled
saknas och att "Nobelbanan" vore den samhällsekonomiskt mest lönsamma
järnvägssatsningen i Sverige. Banan skulle få sträckningen Örebro-HerrljungaKristinehamn och bilda "den felande länken" mellan Stockholm och Oslo.
Även det norrländska transportsystemet har av naturliga skäl, avståndet till södra
Sverige och till Centraleuropa samt de relativt långa avstånden mellan städerna,
varit ett återkommande ämne för debatt. Det gäller huruvida Inlandsbanan borde
byggts och nu bevaras, fram till dagens diskussioner om den kustnära
Botniabanan.

Även

Atlantbanan

(Stockholm-Östersund-Trondheim)

och

Mittbanan (Sundsvall-Östersund-Trondheim) har under senare tid debatterats
flitigt. Transporternas möjlighet att skapa förutsättningar för sysselsättning och
en levande landsbygd har framhållits. Exemplen illustrerar att ingen del av Sverige
står utanför debatten om järnvägens betydelse för den regionala utvecklingen.
Av de nämnda projekten är Botniabanan (Bollstabruk-Umeå) ett av de mer
noggrant utredda. I detta fall har som nämnts även diskussionen o m relevansen i
de genomförda kalkylerna kommit något längre. Vi har därför i denna studie tagit
fasta på utredningarna om Botniabanan som illustrationer av hur Banverkets
kalkylmodell funge rat i en tidig tillämpning. Speciellt är givetvis vårt intresse
riktat mot hanteringen av godsflöden i kalkylerna. Vi har dessutom bearbetat data
om Norrlandskustens godsmarknad för att kunna kontrastera modellantaganden
mot empiriska uppgifter.
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3.2 Botniabaneutredningarna
Kalkylerna för Botniabanan visar på klara samhällsekonomiska vinster av banan.11
Kalkylerna visar även att det är persontrafiken som gör det lönsamt med en ny
bana för snabbtåg. Förbättrade villkor för godstran sporter bidrar enbart i mycket
begränsad omfattning till banans lönsamhet.
Företrädare för norrländska intressen har därför i olika sammanhang gjort
gällande att det måste finnas brister i Banverkets modell för värderingen av
inbesparad tid för gods.12 Kritiken har gått ut på att:
•

Intäkterna av godstransporter är underskattade relativt persontransporterna.

•

Sysselsättningseffekter samt effekter som tar sig uttryck i form av
konkurrenskraftigare företag och bättre förutsättningar för nyetableringar
kommer inte med i kalkylerna.

Man menar att den industri som berörs av Botniabanan är betydelsefull både f ör
regionen och landet samtidigt som den är beroende av goda transporter. Detta
borde märkas i de samhällsekonomiska kalkylerna. I en riksdagsmotion sägs bl.a.
följande om Banverkets godskalkyler: "När relevanta beräkningsmodeller finns
framtagna kommer dessa att

visa att

Botniabanan

har

ännu

högre

samhällsekonomisk lönsamhet än vad som Banverket redan påvisat."
Utredningar om lönsamheten hos Botniabanan visar som nämnts att
persontrafiken åstadkommer lönsamhet och står för i stort sett hela den
samhällsekonomiska intäkten. En sammanställning av de kostnader och intäkter
Banverket erhöll i sin Botniabanestudie görs i Tabell 1.
Av sammanställningen framgår att godstrafiken genererar en mycket liten del av
intäkterna. I snabbtågsalternativet är vinsterna för godstrafiken 756.3 miljoner
medan värdet på passagerarnas vinster är 15 286 miljoner. Av de totala intäkterna
utgör intäkterna från godstrafik enbart c:a 5 procent.
Men även persontrafikprognoserna har kritiserats. 13 Kritiken består av två delar:

11. Banverket, (1991b), Stellan Lundberg AB, (1991)
12. Se t.ex. Attefall S. et al, (1993), Handelskammrarna (1993).
13. Se t.ex. Andersson och Bäcklund (1992)
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•

Storleken på passagerarflödet är överskattat.

•

Värdet av tidsinbesparingar är överskattat.

Tabell 1.

Botniabanan. KB analys av snabbtågsalternativet. Källa: Banverket
(1991a).

Post

Miljoner kronor

Anläggningskostnad

- 9248,5

Banunderhåil

+ 69,1

Persontrafik, förändrat täckningsbidrag m.m

+ 2583,9

Godstrafik, förändrat täckningsbidrag m.m.

+ 520,2

Tidsvinster persontrafik

+ 12702,1

Tidsvinster godstrafik

+ 11,7

Producentöverskott *

+ 224,4

Totalt

+12391,7

* Eftersom detta värde är e n del av transportkonsumenternas (Modo:s) värdering av den nya
banan bör det snarare betecknas som ett konsumentöverskott.

Då prognosmodellen bäst lämpar sig för att prognosticera persontrafikför
ändringar vid marginella förändringar av transporttider, kan det befaras att
modellen inte fungerar vid en förändring av Botniabanans storlek. Även tids
värdena för passagerartrafik har varit under debatt. Dessa tidsvärden är dock inte
speciellt framtagna för Botniabaneutredningen utan de inom trafikkalkyler
gängse. Kritiken berör därmed inte bara Botniabaneprojeketet.
Innan vi gransk ar Banverkets kalkylmodell i detalj och speciellt den kritik som
riktats mot värderingen av godsflöden närmare i följande avsnitt, finns det skäl att
studera den godsmarknad på vilken järnvägen har att konkurrera i Norrland.
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3.4 Norrlandskustens godsmarknad
De samhällsekonomiska intäkterna från järnvägsinvesteringar är beroende av
värdet på det gods som transporteras. Sådana centrala faktorer som värderingen
av minskade tr ansporttider och minskade störningar ökar med godsets värde.14
Studier av internationella handelsflöden bekräftar även att valet av transportmedel
är relaterat till godsvärdet.15 Värdefullt gods ställer krav på snabba flexibla och
individuella flöden. Dessa samband motiverar studier av existerande och
potentiella go dsvärden i det norrländska godsfl ödet. Kännetecknas Norrland av
skillnader gentemot övriga landet som motiverar andra modellvärden och
modellansatser? I ett vidare perspektiv kan man fråga sig om eventuella skillnader
och likheter, på gott och ont, kan förklaras av egenskaper hos existerande
infrastruktur och i regionens näringsliv?
Offentliga svenska godsdata är däremot så bristfälliga att en sådan för
investeringsplaneringen central jämförande analys inte låter sig göras idag. Istället
har vi i denna studie fått möjlighet att använda en enkätundersökning bland 300
norrländska företag angående deras godsflöden.16 I tabellerna 2 och 3 har en
sammanställning av de godsflöden som passerade in till oc h ut från Norrlands
kustland år 1993 gjorts.17 Som framgår av de båda tabellerna domineras
godsflödena inte oväntat av bulkrelaterade transporter av massa, trävaror och
mineraler. Av den totala fraktmängden på 40 miljoner ton/år utgör dessa c:a 90
procent. Resterande frakter består bl.a. av verkstadsprodukter, kemiska
produkter och gods för byggproduktion och tjänster. Volymmässigt kännetecknas
regionens transportmarknad med andra ord av tungt och relativt lågvärdigt gods.
Tabellerna är framtagna med hjälp av den branschorienterade enkät som
genomförts av Stellan Lundberg AB samt uppskattade godsvärden för olika
varukategorier från 1980-talet gjorda av TP R.18 Med hjälp av godsvärdena har

14. Banverket/Transek (1990a, 1990b).
15. Andersson och Strömqvist (1988).
16 Stellan Lundberg AB (1993).
17. Undersökningen är genomförd i följande norrländska kommuner: Sundsvall, Timrå,
Härnösand, Kramfors, So llefteå, Örnsköldsvik, N ordmaling, Umeå, Robertsfors, Skellefteå,
Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Föden från öv riga delar av Norrland räknas som tillNorrlands kustland inkommande. Dessa är av storleksordningen 13 miljoner ton.
18. Transportrådet (1983).
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även en uppskattning av det transporterade godsets samaide värde gjorts.
Eftersom TPR data är varuorienterade är de beräknade godsvärdena inte direkt
Tabell 2.

Från Norrlands kustland utgående godsflöden. Transporterade ton,
uppskattade värden per ton samt uppskattat totalvärde. Källa: Egna
bearbetningar av Stellan Lundberg AB (1993) samt TPR (1983).

Godsslag
Verkstads- och kemiska produkter

Tusen ton Kr/ton

Värde Mkr

545 35 000

19 075

Järnmalm, järn och stål

5 000

3 300

16 500

Papper och massa

3 300

2 400

7 920

Trävaror och timmer

2 880

1 600

4 608

Byggnadsprod, handel och off. verksamhet

480

1 150

552

Övrig malm och metall

500

550

275

12 705

Summa

48 930

överförbara till enkätens branschvisa flöden. För ingående gods består branschen
"massa och papper" av massaved medan det utgående flödet är de förädlade
produkterna från massa- o ch pappersindustrin i regionen. Detta gäller även för
"järnmalm och stål" där det ingående flödet är malm medan stål dominerar det
utgående godsflödet. Därför har ingående och utgående värden från dessa
branscher räknats på olika sätt.
För det högsta godsvärdet, 35 000 kronor/ton, vilket gäller aggregatet
"Verkstads- och kemiska produkter" särredovisar TPR "kemiska produkter" med
det lägre värdet 4 650 kronor/ton. Vi har däremot inte kunnat göra motsvarande
fördelning i detta material. Dessa förhållanden ger skäl att tolka detaljer i
materialet med reservation. Angreppssättet ger däremot en vägledning för hur
fördjupade studier bör utvecklas. Givetvis döljer de grova aggregaten i tabellerna
även att en växande andel av de traditionella bulkdominerade flödena består av
differentierade varor. De strukturella dragen torde dock vara stabila.
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Tabell 3.

Till Norrlands kustland inkommande godsflöden. Transporterade ton,
uppskattade värden pe r ton samt uppskattat totalvärde. Källa: Egna
bearbetningar av Stellan Lundberg AB (1993) samt TPR (1983).

Godsslag
Verkstads- och kemiska produkter

Tusen ton Kr/ton

Värde Mkr

700 35 000

24 500

12 000

1 600

19 200

3 250

1 600

5 200

420

1 150

483

Järnmalm, järn och stål

8 000

550

4 400

Övrig malm och metall

2 400

550

1 320

Papper och massa
Trävaror och timmer
Byggnadsprod, handel och off. verksamhet

Summa

27 000

55 103

Jämförs, som i diagram 1 och 2, varje godsslags andel av total fraktad vikt med
dess andel av det samlade värde t framgår som väntat att skillnaderna återfinns
inom kategorierna "järnmalm, järn och stål" respektive "verkstads- och kemiska
produkter". För verkstadsprodukter överstiger av uppenbara skäl varuvärdets
andel vida dess andel av fraktade ton.
Diagram 1. Till Norrlands kustland inkommande transporter. De olika
godstypernas andelar av total vikt och totalt värde. Procent. Källa:
Egna bearbetningar av Stellan Lundberg AB (1993), TPR (1983).

] % av tot. vikt

—•— % av tot. värde
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Diagram 2. Från Norrlands kustland utgående transporter. De olika godstypernas
andelar av total vikt och totalt värde. Procent. Källa: Egna
bearbetningar av Stellan Lundberg AB (1993) och TPR (1983).

] % av tot. vikt

—•— % av tot. värde

Eftersom flödena på stambanan genom Norrland närmat sig stambanans
kapacitetstak blir det därmed viktigt att bestämma vilken typ av transporter man
vill ge prioritet på spåret. De stora flödena av lågvärda bulkorienterade
transporter eller de mindre men säkerligen mycket frekventa och tidskänsliga
flödena av värdefullt gods? Det är framförallt på den senare marknaden
konkurrensen från vägtrafiken står att finna.
En mängd faktorer styr företagens val av transportmedel. Däribland
transportpriset,

transporttiden,

transportslagens

flexibilitet, säkerhet

och

tillförlitlighet m.m. För vissa före tag, såsom SSAB, är tågtransporter det bästa
alternativet ur såväl pris som tidssynpunkt.19 I SSABs fall är det fråga om ett
flertal längre tågsätt per dag varför framförallt vägtransporter men (av
lokaliseringsskäl) inte heller sjöfart är närliggande substitut. Allmänt sett har
järnvägen haft de största marknadsandelarna för lågvärda transporter medan
lastbilar dominerat transporterna i mellanklassen. Flyget har endast konkurrerat
om transporter inom de lätta och mest värdefulla marknadssegmenten.
Genomgående bör man v änta sig att enbart specialiserade och värdefulla varor
klarar att bära de kostnader som följer av små, snabba och individuellt orienterade

19. Det s.k. ståltåget mellan Luleå och Borlänge.
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leveranser. I diagram 3 och 4 har sambandet mellan valet av tran sportmedel och
godsvärdet på norrlandskustens godsmarknad åskådliggjorts.
Diagram 3. Godstransporter till Norrlands kustland. Fördelningen av olika
varuvärden över transportslag. Procent av transporterade ton. Belopp
i kronor/ton. Källa: Egen bearbetning a v data från Stellan Lundberg
AB (1993) och TPR (1983).

550

1150

1600

35000

Diagram 4. Godstransporter från Norrlands kustland. Fördelningen av olika
varuvärden över transportslag. Belopp i kronor/ton. Procent av
transporterade ton. Källa: Egen bearbetning av data från Stellan
Lundberg AB (1993) och TPR (1983).
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Som framgår av de båda diagrammen har järnvägen relativt betydande
marknadsandelar i klassen med lågt värde men även i klassen med värden kring
35000 kr/ton. Det är dessutom värt att notera att tåget inte innehar vad som kan
liknas vid en monopolställning för något av godsaggregaten på denna
aggregeringsnivå. Däremot har man en monopolliknande ställning inom vissa
nischer, vilket t.e x. SSABrs leveranser illustrerar. Inom andra typer av gods kan
det

däremot

finnas

naturliga

nackdelar

för

tåget.

Transporter

av

byggnadsprodukter samt varor för handel och offentlig verksamhet är ofta relativt
kortväga och kräver den flexibilitet i form av ett väl förgrenat nätverk som enbart
biltransporterna kan erbjuda.
Vägtransporter har istället stora andelar av transporterna i diagrammens
mellanklasser samt det utgående flödets högsta klass. Tå gets marknadsandel är
minst i mellanskiktet medan man i den värdefullaste klassen sammantaget är
jämnstor med lastbilens marknadsandel. Ska järnvägen öka sin andel av de
differentierade flödena motsvarar det en ökning av andelarna för de värdefullaste
flödena. Det är trots det möjligt att en överflyttning till betydande del kommer att
ske från de omfattande sjötransporterna istället för som önskvärt från
vägtransporter. Osäkerheten om den faktiska möjligheten till överflyttningar är
dock betydande.
Exportandelen är genomgående 50 procent eller högre för de utgående
bulkdominerade godsflödena. De långa transportavstånden till och från de
centraleuropeiska marknaderna kan därför ge samordnade järnvägstransporter för
export en betydande konkurrenskraft.

3.5 Slutsatser
Bulktransporter dominerar volymmässigt de norrländska tågtransporterna. Det
finns inte skäl att förvänta sig att dessa flöden överlag ska motsvara en hög
betalningsvilja för snabbare transporter. Däremot transporteras även en
betydande del av det relativt högvärda godset på järnväg. Här kan en sådan
betalningsvilja finnas. Den ofta påtalade trängseln på stambanan genom övre
Norrland skapar behov av prioriteringar mellan olika godsflöden och
passagerartransporter. De data som presenterats i detta avsnitt stöder inte tesen
att järnvägen har ett generellt monopol på godstransporter. Däremot vet vi at t
monopolliknande förhållanden gentemot enskilda företag existerar när det gäller
bulkorienterade godsflöden.
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4. Banverkets kalkylmodell för godstransporter
4.1 Kalkylmodellen och dess antaganden
Banverkets kalkylmodell för järnvägsinvesteringar är teoretiskt baserad på
traditionell mikroteori och välfärdsanalys. Modellen och flertalet parametrar är
dokumenterad i verkets beräkningshandledning, Banverket (1993a). Det system
av prognosmodeller som används för att generera flöden är däremot inte
dokumenterad. Beräkningshandledningen saknar dock delvis en rigorös
behandling av de teoretiska grunderna för valda modeller eller referenser till
sådana arbeten. Speciellt gäller det hanteringen av nya länkar. Detta skapar en
osäkerhet om modellens tillämpning vid större investeringar och hur
sysselsättningseffekter beaktats.
I modellen karaktäriseras järnvägsmarknaden som en monopolmarknad där
järnvägsföretagets marginalkostnadskurva antas vara konstant. En första
observation är därför att det monopolantagande i kalkylmodellen in te entydigt
stöds av de aggregerade data som redovisats tidigare för den norrländska
godsmarknaden. Än mindre torde detta gälla i övriga Sverige. Även om SJ hittills
varit och eventuellt fortsätter att vara den dominerande producenten av
järnvägstjänster innebär som vi såg tidigare konkurrensen från andra trafikslag att
det på många betydelsefulla delmarknader (speciellt för mer värdefulla
transporter) torde förekomma en betydande konkurrens.
Antagandet att marginalkostnadskurvan är konstan t innebär till exempel att inga
trängseleffekter förekommer på järnvägsmarknaden. D et kan vara en fruktbar
förenkling och god approximation av verkligheten även om t.ex. ett av motiven
för en ny kustnära Botniabana är trängseln på norra stambanan.
Om prissättningen på samtliga berörda transportmarknader motsvarar marginal
kostnaden behöver i en traditionell objektsanalys effektern a av överflyttningar
mellan transportslagen inte beaktas på flödenas ursprungsmarknader. I
kalkylmodellen antas däremot att marginalkostnadsprissättning enba rt gäller fö r
sjö- och lastbilstransporter. På järnvägsmarknaden a ntas som sagt att monopol
prissättning tillämpas varför priset överstiger marginalkostnaden.20 En över
flyttning till järnväg från övriga transportslag genererar därmed ett täcknings

20. Banverket (1993a). Vi har inte uppfattat att Vägverket hanterar järnvägen som ett monopol
i sina beräkningshandledningar.
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bidrag som ska räknas som intäkt i kalkylen. Samtidigt produceras en lägre
kvantitet transporttjänster än vad marginalkostnadsprissättning skulle medföra.
Dessutom kommer storleken på de flöden som en marginalkostnadssänkning ger
upphov till att bero på den marknadsform och de priselasticiteter som man antagit
för järnvägsmarknaden. Figur 4 nedan illustrerar vad som kan ske vid en sänkning
av marginalkostnaden på en järnvägslänk. Marknad 1 är en järnvägsmarknad
medan marknad 2 till exempel kan varaen väg.
Figur 4. En sänkning av transportkostnaden samt en prognosticerad
efterfrågeökning på en järnvägslinje (marknad 1). Effekternas
inverkan på samhällsnyttan.
Marknad 1

P

Marknad 2

P3
P2

MC1
P1

MC2
D2
q1

q2

q3

Q

q2

q1 q3

Q

I figuren antas marginalkostnaden sjunka på marknad 1 från MG1 till MC2.
Priseffekten ge r upphov till en överflyttning till det billigare transportslaget och
en förskjutning av efterfrågekurvan på marknad 2 från Dl till D2. Trafiken
minskar p å den marknaden från q1 till q2. Priset på marknad 2 förändras dock
inte eftersom marginalkostnaden är konstant. Detta genererar därför inga nya
korspriseffekter på marknad 1, vilket skulle blivit fallet om marginalkostnaden var
stigande på marknad 2. Priset sjunker på marknad 1 från PI till P2 medan flödet
ökar från ql till q2 som följd av övergången från marknad 2. Resultatet blir i
detta fall en nyttoökning motsvarande areorna A, B, C och D. Observera även att
samtliga effekter på de båda marknaderna går att mäta på marknad 1. Ett positivt
täckningsbidrag uppstår vid överflyttning av trafik från marknad 2 till marknad 1
då den förstnämnda är en monopolmarknad.
Vid sidan om denna överflyttningseffekt kan i modellen en exogent given parallell
förflyttning av efterfrågekurvan tillkomma. Detta i enlighet med vad progn oserna
säger om de framtida godsflödena på den studerade länken. Förflyttningen av
efterfrågekurvan från Dl till D2 på marknad 1 motsvarar den exogena

-28-

efterfrågeförändringen. Prisökningen orsakar samtidigt en ökad efterfrågan på
marknad 2, kurvan förflyttas från D2 till D3.
Utöver de effekter som framgår av Figur 4 uppstår minskade negativa externa
effekter vid överflyttning från väg/flyg till järnväg. De hanteras i kalkylen som en
intäkt till följd av den högre samhällsekonomiska marginalkostnad som anta s för
den trafiken i form av miljökostnader och olyckor. Mot svarande beräkningar har
ej genomförts för sjöfart.
Som framgått ovan beskriver modellen enbart de partiella jämvikterna på
transportmarknaderna. Ekonomin antas därmed vara segmenterad så att
ekonomin i övrigt fullt ut kan hanteras exogent samtidigt som eventuella
återkopplingar från transportmarknad erna till övriga ekonomin kan bortses från.
Detta antagande kan upplevas som restriktivt i en investeringsmodell. En analys,
till exempel en allmän jämviktsansats d är pris- och inkomsteffekter via andra
relevanta marknader i ekonomins olika noder beaktas simultant, saknas med
andra ord som endogen del i kalkylmodellen. Sådan påverkan ges via de exogena
godstransportprognoserna där bl.a. BNP används so m en indikator. En skärpt
internationell konkurrens ska därmed introduceras via de exogena värdena.
Samspelet mellan den exogena prognosen och själva kalkylmodellen är dessvärre
inte utförligt dokumenterad. Mycket tyder dock som nämnts på att det i praktiken
saknas en koppling från infrastrukturinvesteringen till den nationella tillväxt som
driver flödesmodellen.21 Eventuella tillväxtskapande och omfördelande effekter
av investeringar, dvs det som varit ett centralt tema i debatten om
infrastrukturens roll i samhällsekonomin, verkar därför per definition uteslutas i
den nuvarande modellen. Vi kan konstatera att detta inte behöver vara ett
problem vid mindre oberoende investeringar av "upprustningskaraktär".
De vinster som uppstår, och som enligt kalkylhandledningen i princip kan
beaktas, vid värderingen av investeringar i godsinfrastrukturen är följande:
•

Sänkta producentkostnader.

•

Inbesparad tid.

•

Ökad leveranssäkerhet.

•

Överflyttningsvinster från andra transportslag

21. Slutsatsen bygger på antagandet att t. ex. Botniabanan inte introducerades i nätverket under
arbetet med godsprognosen.
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De tre första av dessa ingår i den generaliserade tran sportkostnaden. Vi disku
terar hur dessa behandlas i det följande. Som illustration kommenteras även de
kalkyler som gjorts för Botniabanan. När det gäller redovisningen av de senare
finns först en del övergripande synpunkter att ge. Framförallt lider presentationen
av bristen på explicit presentation av de antaganden som kalkylen är baserad på.
Ibland saknas även steg i beräkningarna vilket försvårar för läsaren att följa
argumenteringen. Framförallt är de oklarheter som råder om prognoserna
besvärande.

Botniabanekalkylerna

genomfördes

innan

den

nuvarande

beräkningshandledningen framställts och i en besvärande situation när det gällde
tillgången på empiriska data. I handledningen kvarstår dock brister när det gäller
modellredovisningen. Speciellt skillnader i hanteringen av helt nya projekt och
uppgraderingar av befintliga länkar är undermålig.

4.2 Värdet av inbesparad tid och sänkta producentkostnader
De tidsvärden som används är uttryckta i kronor per inbesparad timme och vagn.
Ett medelvärde används om lastens sammansättning är okänd. Detta medelvärde
uppgår som framgår av Tabell 4 till 6 kronor i 1990 års penningvärde.22 Den
undersökning s om ligger till grund för tidsvärdesberäkningarna genomfördes av
Transek och Banverket (1990a) och är av typen "Stated Preference". En förstudie
till den studien av g odskunders värderingar genomfördes bland norrlandsföretag
[Transek och Banverket (1990b)]. Förstudien visade att norrlandsföretagen kan
ha en högre värdering av tidsvinster än det nationella genomsnittet. Här var
medelvärdet 11 kronor, alltså nästan en dubblering av det nationella värdet. Då
den nationella undersökningen beräknat ett medelvärde för hela landet finns det
skäl att tro att en undersökning av Syd- och Mellansveriges företag separat visar
att dessa värderar inbesparad tid ännu lägre.
Av tabellen framgår även att intervallet för olika gods- och transporttyper
spänner mellan 4 och 11 kronor. Tabellen bekräftar de skillnader i värdering
mellan bulk och högvärdigt gods (kombitåg, container) som vi diskuterat tidigare.
Sammanfattningsvis innebär detta att det i vissa fall är möjligt och även önskvärt
att använda ett högre värde än genomsnittet 6 kronor som används i dagens
kalkyler. För norrlandstrafiken med långa avstånd, eventuellt högre värden och en
stor exportandel ska möjligen ett ännu högre värde ansättas.

22. Detta värde används även i 19 93 års beräkningshandledning från Banverket.
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Tabell 4

Värdering av inbesparad tid för olika typer av godstransporter.
Kr/timme och lastad vagn, 1990 års penningvärde. Ej signifikanta
värden är markerade med *. Källa: Banverket/Transek 1990a.

TYP AV TRANSPORT

VÄRDE

Kombitåg

10

Vagnslast

6

Heltåg/systemtåg

*

Flak/container

10

Kartong/låda/pall

9

Bulk

4

kort avstånd

6

långt avstånd

7

egna vagnar

7

SJ:s vagnar

6

utom landet

9

inom landet

4

vagnslast utom landet

11

samtliga vagnslaster

6

vagnslast inom landet

4

För transporter till utlandet är värdena c:a 80% högre än de redovisade
medelvärdena. Det högsta värde som skulle vara möjligt med den ovanstående
undersökningen som grund erhålls vid en containertransport från Norrland till
utlandet. Banverket/Transek har dock inte gjort dessa beräkningar eller
beräkningar av regionala skillnader i tidsvärdering i sina utredningar varför de
exakta värdena återstår att estimera. Värdet skulle uppskattningsvis vara 200-300
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procent högre eller minst 18 kronor.23 Lastbilstransporter värderas till 20
kronor/timme och bil. Även detta värde är dock för lågt för att påverka intäkterna
från godstransporter i den Botniabanekalkyl vi presenterade i avsnitt tre, annat än
högst marginellt.
Utöver tidsvinsterna motsvarar förändrade producentkostnader de förändrade
drift- och underhållskostnader som banhållare och trafikutövare erhåller av
infrastrukturinvesteringen. Förändrade trafikeringskostnader ska ingå i kalkylen i
fall de avspeglar en förändring av marginalkostnaderna.
När ekonomin i övrigt kännetecknas av stordriftsfördelar, externa effekter och
omfördelande transfereringssystem kan detta innebära att utfallen på andra än
transportmarknaden inte motsvarar

marginalkostnadsändringar

varför en

beräkning av dessa effekter måste göras. Sådana effekter strider mot det tidigare
redovisade antagandet om segmenterade marknader och kräver därmed en
utbyggd modell.
I botniabanekalkylen påverkar kostnadsförändringar transportproducenten men
till skillnad från den påverkan som sker av efterfrågan via tidsvinsterna sker ingen
påverkan

via

förändrade

transportpriser.

Tidselasticiteter

men

inte

priselasticiteter ingår i kalkylen. Detta ger upphov till asymmetrier i kalkylen.

4.3 Värdet av ökad leveranssäkerhet
Leveranssäkerhet har ett givet värde för företagen som kan undvika de kostnader
faktiska och förväntade förseningar medför. Då det varit svårt att kvantifiera
omfattningen av minskade störningar har d essa tidigare inte fått någon praktisk
användning. I Botniabaneutredningen är värderingen av minskade förseningar
(eller sårbarhet) som framgick av tabell 1 inte medräknade. Banverket har dock
sedan mitten av 1993 möjlighet att simulera hur olika förändringar kan påverka
storleken på eventuella störningar. Betydelsen av sådana störningar beror på en
mängd andra faktorer såsom godsets värde, typ av transport, destination m.m. De
estimerade värdena för olika faktorer redovisas i tabellerna 5 och 6 nedan. Den
senare tabellen redovisar skillnader mellan inrikes och utrikes transporter.

23. Värdering för containerlast 10:- dividerat med riksgenomsnittet 6:- multiplicerat med
Norrlandssnittet 11:- blir drygt 18:-. Tas hänsyn till transporter utom landet kan värdet stiga
ytterligare.
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Tabell 5.

Kostnader vid försening < 1,5 timme
för olika typer av
godstransporter. Kr/timme och lastad vagn, 1990 års penningvärde.
Källa: Banverket/Transek 1990a.

TYP AV TRANSPORT

VÄRDE

vagnslast

1130

kombitåg

850

heltåg/systemtåg

425

flak/container

3955

kartong/låda/pall

1554

bulk

282

långt avstånd

848

kort avstånd

708

SJ:s vagnar

850

egna vagnar

708

I utredningen presenteras indelningar efter typ av gods, tågtyp, godsvärden m.m.
varför en övergång till hö gre godsvärden eller krav på bättre leveranssäkerhet
inte nödvändigtvis behöver innebära att nya statistiska undersökningar måste
genomföras. Sådana justeringar kan eventuellt hanteras genom att proportionerna
mellan olika slags transporter ändras. Som vi berört tidigare torde det bästa
alternativet dock vara att modellen utvecklas för att klara flera olika typer av
gods.
De tids- och förseningsvärden för förseningar upp till en och en halv timme som
estimerats i rapporten är svåra att invända emot. De preliminära resultaten från
ett gemensamt forskningsprojekt mellan KFB och TFK i Stockholm tyder
däremot på att mindre förseningar upp till en halvtimme idag inte har något värde
alls för godstransporter på väg.24 Det finns
Banverkets/Transeks

undersökning.

Företag

dock en stor
som

idag

enbart

brist i
nyttjar

24. Telefonsamtal med Peter Bor gén vid TFK. Rapporten beräknas bli klar under s ommaren
1994.
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lastbilstransporter har dessvärre utelämnats. Därför vet man inget om hur dessa
värderingar skiljer sig från de i undersökningen medtagna. Ett antagande kan vara
att de har en högre värdering av tidsvinster och minskade störningar och att
tågtransporter p.g.a. störningar inte var ett alternativ.
Tabell 6.

Kostnader vid försening < 1,5 timme för olika typer av
godstransporter inom och utom landet. Kr/timme o ch lastad vagn,
1990 års penningvärde. Källa: Banverket/Transek 1990a.

TYP AV TRANSPORT

VÄRDE

heltåg/systemtåg utom landet

4802

heltåg/systemtåg inom landet

424

kombitåg utom landet

4238

kombitåg inom landet

848

vagnslast utom landet

565

vagnslast inom landet

1130

Möjligen kan en liknande studie av tidsvärden utifrån dagens situation indikera att
förändringar sker i värderingen av dessa. Det är ett välkänt fenomen, och ett
problem, att svaren i en intervjusituation som vid "stated preference" studier ofta
"störs" av dagsaktuella förhållanden. Hypotetiska frågor om framtida
förhållanden kan få sämre svar. En ny undersökning, efter att de förändringar
som genomförts i samband med uppdelningen SJ/Banverket mognat och avsatt
resultat, skulle kunna ge nya värden. Sådana förändringar skulle kunna spegla en
förändrad servicegrad då konkurrenssituationen förändrats.
Nuvarande och presumtiva kunder kan i och med denna förändring och det ökade
intresse som visats järnvägen, känna att SJ numera kan svara upp mot t.ex. större
krav på leveranssäkerhet. Detta kan i sin tur avspegla sig i en betalningsvilja för
transporttjänsterna. Lindh (1994) visar bl.a. att helt nya värderingar kan
uppkomma efter det att ett nytt tågsystem introducerats. Konsekvenserna av
stora investeringar o ch förändringar kan vara svåra att värdera, särskilt om det
innebär något helt nytt.
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Problemet, eller utmaningen, är att ge den intervjuade en så god föreställning som
möjligt av förändringens konsekvenser. Ny billig teknik i form av datorstödd
simulering kan här bli ett hjälpmedel. För persontrafik kan en resenär få uppleva
en datorsimulerad resa mellan Sundsvall och Umeå i ett X2000-tåg. Resenären
ifråga har tidigare kanske ingen erfarenhet av X2000 och har i och med detta
naturliga problem att värdera olika aspekter av färdmedlet.

4.4 Värdet av överflyttningar från andra transportslag
Som framgår av avsnitt 4.1 uppstår vid överflyttning från andra trafikslag intäkter
till följd av ett förändrat täckningsbidrag då priset över stiger marginalkostnaden
för järnvägstrafik och av minskade negativa externa effekter av väg- och
flygtrafik. Täckningsbidraget för järnvägen är 7 öre per nettotonkilometer och de
minskade externa effekterna är uppskattade till 83 öre för varje minskad
lastbilskilometer.25 Av dessa motsvarar 73 öre miljövinster och resterande
kommer från ett minskat antal olyckor. För flyg värderas de minskade extern a
effekterna till 6 öre per passagerarkilometer.
Storleken på miljöeffekterna och frågan om de olika trafikslagen bär sina egna
samhällsekonomiska kostnader är under ständig debatt. Banverket för även ett
resonemang om dessa problem i sin beräkningshandledning. Förä ndringar sker
relativt snabbt när det gäller värderingen av miljöskador. Skulle ren miljö
värderas högre i framtiden betyder detta att miljöskatter kan höjas utan att det
samhällsekonomiska resultatet förändras.

4.5 Slutsatser
Den genomgång vi gjort av den modell och de värden som Banverket använder
gör det möjligt att dra följande slutsatser. Nya estimeringar på materialet från den
gjorda studien bör göras för att identifiera regionala skillnader samt för att
erhålla tydligare min- respektive maxvärden för vissa transporter. Idag kan man
t.ex inte bedöma värdet av tidsvinster och minskade förseningar på speciellt
lågvärda och sårbara frakter.
Förutom sådana bearbetningar av existerande material bör en ny studie av
godskunders värderingar planeras med tanke på de stora organisatoriska

25. Banverket (1993a).

-35-

förändringarna inom järnvägsområdet och de värderingsförändringar som kan ha
skett.
Den modellansats Banverket nyttjar är teoretiskt sett relativt vedertagen inom
KB-analysen. Vi saknar dock tydliga kopplingar från allmän välfärdsteori och
samhällsekonomisk intäktsanalys via de specifika problem och marknader som
Banverket har att hantera över till den tillämpade kalkylen, det vill säga explicita
redovisningar av de antaganden och förenklingar som görs bör införas i kalkylen.
En tydligare redovisning av dessa och av de olika steg som genomförs i den
praktiska kalkylen ökar kalkylens läsvärde och trovärdighet.
De antaganden som faktiskt görs i kalkylen är dock inte oantastliga. Vi har pekat
på att det inte kan antas att järnvägen agerar som monopolist på samtliga
marknadssegment. Ett monopol som konkurrerar med andra är i sig en
självmotsägelse. Inte heller kan det antas att marginalkostnaden är konstant,
existensen av vissa om än begränsade trängseleffekter talar emot detta.
Ekonomin i övrigt karaktäriseras inte heller av marginalkostnadsprissättning.
Simuleringar visar a tt olika marknadsimperfektioner skapar marknadsstörningar
vars effekter inte är mätbara på den länk där investeringen sker.26 Detta
överensstämmer även med vad som teoretiskt är att vänta. I vilka avseenden en
introduktion av sådana nätverksegenskaper i modellen skulle påverka
rangordning och utfall för projekt som värderats med den nuvarande modellen
som första approximation är svårt att förutsäga. En nätverksmodell erbjuder i sig
ett flertal empiriska problem vilka representerar en annan form av osäkerhet.
Vi anser även att kopplingen mellan transportmarknaden och den övriga
ekonomin och dess dynamik är alltför svag i dagens modell för att den ska
fungera bra vid större investeringsprojekt, vid flera beroende projekt och vid
strukturella analyser av knippen av mindre investeringar.
När det gäller den tidiga tillämpning av kalkylmodellen som gjorts på
Botniabanan kan följande kommentarer göras. Dagens värderingar av
förbättringar för gods är så "låga" att det skulle krävas mycket stora förändringar
i dessa för att kalkylresultatet skulle påverkas kvalitativt för godsflödets del. Det
är dock alltid ett mål i sig att ha värden som överensstämmer med de verkliga så
långt detta är möjligt. En studie bör därför genomföras som kopplar

26. Hussain (1994).
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godsvärdenas nivå till nivån hos passagerarnas restidsvärden. Dagens
restidselasticiteter

bör

även

kopplas

till

priselasticiteter

och

störningskänslighetselasticiteter vid beräkningar av nya och överflyttade flöden.
Känslighetsanalyser bör även genomföras inom ramen för kalkylernas
godsprognosmodell där t.ex. den norrländska industrins konkurrenssituation på
den internationella och sydsvenska marknaden studeras med hänsyn till
förändringar i de generaliserade transportkostnaderna. En sådan analys av
långsiktiga konkurrens- och lokaliseringseffekter kopplade till e n värdering av
investeringsprojekt av Botniabanans karaktär är inte möjlig att genomföra
endogent i den nuvarande modellstrukturen.27
I Banverket/Transek (1990a, 1990b) borde företag som då inte nyttjade
järnvägstransporter även inkluderats då dessa mycket väl kan ha skilda
värderingar gentemot nyttjare av järnvägstransporter. En ny studie bör inte
utelämna dessa.
Prisförändringar och korspiseffekter tillåts inte påverka i modellen vilket ger
upphov till inkonsistenser i modell och prognos. Priselasticiteter bör tas framför
användning i kalkylarbetet.

27. Johansson, B. och L.Westin (1994) presenterar estimeringar av olika varor i svensk export
och deras känslighet för kulturell friktion och fysiska avstånd.
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5.

Objekts- eller systemansats vid analys av investeringar i
transportinfrastruktur?

5.1

Fångar objektsanalysen samtliga effekter?

Objektsanalysen är Banverkets, liksom Vägverkets, huvudsakliga metod för
analys av samhällets kostnader och intäkter av infrastrukturinvesteringar.
Objektsanalys innebär i korthet att de effekter på samhällsekonomin som en
investering initierar mäts via den värdering existerande och nytillkommen trafik
ger uttryck för på den förbättrade länken eller det förbättrade stråket. Hela eller
merparten av investeringens nettoeffekt på samhällets olika marknader antas
komma till uttryc k på den transportmarknad länken representerar. För att länken
faktiskt ska uttrycka denna nettoeffekt krävs att relativt stränga teoretiska villkor
om marginalkostnadsprissättning, inga okorrigerade externa effekter och neutrala
transfererings- och skattesystem kan appliceras på den övriga ekonomin.
[Mohring (1993), Just et al. (1982)]
Trots det kan objektsanalysen vara att föredra framför den nätverks- eller
systemanalys som bildar alternativet även om de teoretiska kraven inte är
fullständigt uppfyllda. Med objektsanalys förenklas beräkningarna avsevärt. I
situationer där efterfrågekurvan förväntas vara relativt orörlig och oelastisk, t.ex.
i mogna trafiknätverk och vid "icke-kritiska" förändringar, kan den existerande
trafikmängden dessutom utgöra en relativt god första approximation av det
framtida flödet på länken. I takt med att modellens teoretiska antaganden avviker
från verkligheten eller när investeringen medför sådana inkomst- och korseffekter
på ekonomins nätverk att den relevanta efterfrågekurvan efter investeringen inte
kan bestämmas med partiell analys, krävs systemorienterade ansatser.
Systemanalysen innebär att hela det relevanta transp ortnätverket med dess olika
transportslag och transportalstrande aktiviteter studeras. Därmed kan effekter på
den förbättrade länken analyseras, men även effekter som uppstår på andra
länkar, för andra transportslag och på övriga marknader i samhället är möjliga att
identifiera. Företrädare för systemansatsen menar att speciellt större investeringar
och den strukturella påverkan på ekonomin som grupper av mindre investeringar
kan orsaka förbises om de enbart studeras var för sig med objektsanalys. Även
teoretiska skäl kan som nämnts föras fram till förmån för systemansatsen. När
verkligheten innebär konflikter med objektsanalysens teor etiska villkor riskerar
analysen at t ge en felaktig bild av investeringens samhällsekonomiska intäkter.
Systemansatsens uppenbara nackdel, vilket därmed är en källa till andra kalkylfel,
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är att den kräver ett omfattande empiriskt underlag och kraftfullare
beräkningsmetoder.
Banverket använder i sina beräkningar s.k. funktionella stråk, i vilka enskilda
länkar ingår. Kalkylerna ska tro ts det betecknas som objektsanalys. I praktiken,
och företrädelsevis vid större investeringar, verkar det praktiska arbetet med
kalkylerna trots det tendera mot en form av begränsad nätverksanalys.
En allt intensivare debatt har uppstått kring vilken ansats som är korrekt under
olika förhållanden. [Jansson och Nilsson (1989), Vägverket (1990), Jansson
(1992), Johansson (1992), Mohring (1993)] Debatten har avsett såväl de
teoretiska fundamenten som den praktiska avändbarheten av de båda metoderna.
Objektsanalys på länken är, då den i sin enklaste utformning är relativt
okomplicerad och som nämnts under vissa förutsättningar även teoretiskt
korrekt,

fullständigt

systemorienterade

dominerande

ansatserna

bland

utvecklas

praktiska

dock

mot

tillämpningar.
snabbare

och

De
mer

användarvänliga modeller. Forskningen om transportinvesteringarnas effekter
antyder att mindre och icke-kritiska projekt i mogna nätverk b ör vara möjliga att
utvärdera med objektsanalys. När det gäller större projekt, speciellt kritiska och
strukturellt påverkande projekt samt projekt som berör unga nätverk kan däremot
systemeffekten vara betydande. Objektsanalysen bör då i princip korrigeras i
efterhand eller överges för en nätverksansats. Som framgått är ingen av dessa
båda vägar invändningsfria.
I debatten förekommer vid sidan om denna diskussion om system- kontra
länkorienterad analys ofta även, som i samband med Botniabana, påståendet att
olika effekter inte räknas in i kalkylen. Eftersom objektsanalys i praktiken alltid är
en approximation av en komplex verklighet är de t naturligt att mindre avvikelser
accepteras. Som nämnts ökar felet i takt med att ekonomin avviker från
marknadsekonomins
idealbild
och
svårigheterna
att
bestämma
transportefterfrågan ökar. Systemansatser ger möjlighet att angripa ett vidare
spektrum av effekter. Däremot är även i detta fall metoderna att studera
framförallt dynamiska förlopp outvecklade. På grund av metodproblemen saknas
därför ofta den dynamiska analysen, oavsett om det gäller objekts- eller
systemanalys. Centrala dynamiska effekter är:
•

Konkurrens-, lokaliserings- och andra dynamiska effekter.

•

Sysselsättningseffekter på kort och lång sikt.
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Sysselsättningseffekter kan ses som de uttryck de förra,

tillsammans med

företagens val av produktionsteknik, tar via arbetsmarknadens funktionssätt.
Effekten har dessutom två olika aspekter, vilket diskuteras i Selahn (1992)
Sysselsättning skapas vid projektets genomförande och uppstår i de av länken
direkt och indirekt berörda företagen efter genomförandet. Sysselsättningen
under projektgenomförandet är vanligen ett mindre och framförallt en annan typ
av problem att hantera. Det är effekterna efter projekttiden so m kan vara svåra
att uppskatta.
En generellt problem är att samhällsekonomiska intäkter kan mätas på flera
platser i ekonomin och att risken för dubbelräkning därför är uppenbar. I princip
kan intäkterna i objektsanalysens ideala verklighet antingen mätas på länken eller
så kan de identifieras via de uttryck de tar i värderingen av nodernas bestånd.
Väljer man att mäta vid sidan av länken blir effekterna på markpriser etc
intressanta. Vid mätning p å länken avspeglas istället före tagens och hushållens
värderingar som de kommer till uttryck på dessa marknader i de värderingar de
anger för minskade transporttider o.dyl. Effekter i ekonomin tar antingen ut
varandra eller återfinns på länken. Risken för dubbelräkning uppstår när man
summerar intäkternas uttryck på olika marknader. Häri ligger ett viktigt skäl till
oklarheter i debatten.
Istället för att fördjupa oss i dessa problem ska vi nedan diskutera konkurrens-,
lokaliserings- och andra dynamiska effekter varefter vi behandlar möjligheten att
förutsäga sysselsättningen. Innan vi sammanfattar avsnittet ska vi även ta upp de
relaterade

problem som

uppkommer

vid

samhällsekonomisk

kostnads-

intäktsanalys i en öppen ekonomi med gränsöverskridande godstransporter,
affärsresor, pendling och turism.

5.2 Konkurrenseffekter
De företag vars generaliserade transportkostnad reduceras får i och med detta
fördelar i form av ökad konkurrenskraft. En effektivare transportapparat kan leda
till sänkta lagerkostnader, ökad precision i leveranserna och förbättrade
marginaler. I den refererade studien av Banverket/Transek beräknas en minskning
av förseningar respektive transporttider på järnväg med 10 procent motsvara en
kostnadssänkning på mellan 1 och 1,5 procent för företagen. Även andra studier
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indikerar att "stated preference" studier erbjuder en möjlighet att identifiera
företagens beteende till följd av förändrade transportkostnader.28
I princip kan reducerad friktion även stimulera informationsöverföringen till
företag från omvärlden. Företagen ges nya möjligheter att utveckla sina produkter
och etablera marknader. Ett motsvarande resonemang kan föras om hushållen och
deras möjlighet att delta på arbetsmarknaden samt hushållens möjlighet att
konsumera utanför sitt traditionella ekonomiska omland.
Reducerade transport- och interaktionskostnader påverkar även t ransporter in till
regionen vilket gör att företag som producerar för den regionala marknaden å ena
sidan ställs inför en hårdnande konkurrens, men även ges möjlighet att köpa
insatsvaror billigare. Konsumenterna kan eventuellt erhålla lägre priser och ett
rikare utbud på varor och tjänster men utsätts eventuellt för en ökad konkurrens
på f^ktormarknaden till följd av migration.
Storleken och riktningen på de effekter som den nya konkurrenssituationen
skapar är givetvis mycket svår att förutsäga eftersom de olika effekterna inte har
samma tecken. Dessutom kan effekter på kort och på lång sikt ha olika riktning
beroende på de olika förloppens tidsskalor. Speciellt förekomsten av
stordriftsfördelar i produktionen och agglomerationseffekter inom en eller flera
marknader gör att utfallet kan följa olika ban or av lokaliseringsmönster. I dessa
fall kan konkurrensen även leda till ett minskat utbud av varo r och ökade priser i
en ort. Vilken utvecklingsbana som faktiskt följs i ett sådant spel mellan
interagerande aktörer kan vara resultat av flera svårbestämda faktorer.
Om däremot objektsanalysens teoretiska villkor är uppfyllda tenderar ekonomin
att bete sig strukturellt stabilt. Om en sådan analys bäddas in i en
systemorienterad ansats bör det därmed även vara möjligt att simulera de effekter
en investering får på den kortsiktiga konkurrenskraften i olika delar av nätverket.

5.3 Omlokalisering och andra dynamiska effekter
Merparten av de konkurrenseffekter vi diskuterat ovan uppkommer inom en
relativt kort tid efter det att en ny investering genomförts. Som nämnts kan
lokaliseringseffekter visa sig på längre sikt. Med kortare transporttider blir d et
möjligt för företagen att revidera sina marknadsområden och förlägga verksamhet

28. Westin, K. (1994) är ett exempel.
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till regioner som tidigare av olika skäl ansetts som olönsamma att penetrera.
Alternativt kan företaget koncentrera verksamheten till ett färre antal
anläggningar. När en region består av råvarulokaliserad stationär industri (gruvor
och mineralutvinning) blir det vanligen något lättare att bedöma effekterna. Men
även här kan stordriftsfördelar erbjuda problem vid prognosticering.
Ur samhällsekonomisk synpunkt är det givetvis mycket svårt att separera det
nyskapande

som

är

resultatet

av

infrastrukturinvesteringen

och

de

omfördelningseffekter som uppkommer till följd av att existerande verksamhet
flyttar från en lokalisering till en annan. Endast om en investering gjort tidigare
omöjlig produktion möjlig eller ökat efterfrågan ska effekten medräknas i den
samhällsekonomiska kalkyl som är nationell till sin karaktär, vilket Tapper (1985)
konstaterar.
Är investeringen kritisk, dvs vad som populärt kallas "en felande länk", kan
förutsättningar för omfattande flöden, nya nätverk och nya möjligheter för
informationsutbyte och kunskapsutveckling skapas. I studier av interurban trafik
menar t.ex. Marchetti (1988) att en timmes pendling per dag är ett sådant kritiskt
värde som begränsar stadsregionernas utbredning. Överstiger pendlingstiden
mellan en sta dsregion och omkringliggande centra denna kritiska grä ns minskar
pendlingsflödet drastiskt och därmed även interaktionen mellan noderna. Det är
samtidigt inte säkert att båda centra vinner relativt lika mycket på den ökade
interaktion som kan uppstå när pendlingstiden minskar. Otaliga exempel kan ges
på mindre samhällen som fått en försämrad lokal service när de dragits in i större
orters pendlingsomland eller stadscentra som förfallit till följd av konkurrens från
externa agglomerationer.
Dynamiska effekter av länkar som skapar kvalitativt nya förutsättningar kan inte
fångas av Ban verkets kalkylmodell på ett endogent sätt. Antalet såda na felande
länkar på järnvägssidan är dock, innan nästa generation snabbtåg introduceras,
relativt få i ett "moget" transportsystem som det svenska. Interaktionen mellan
snabb järnvägs- och vägtrafik samt ny informationsteknik kan däremot skap a nya
utvecklingsförlopp bl.a. med korridoreffekter.
En med omlokaliseringseffekterna relaterad dynamisk effekt är frågan om hur det
samhällsekonomiska överskott som genereras av en investering påverkar
ekonomin. För samhället är det givetvis av intresse att samhällets nettoin täkter
idag och i framtiden får en tillfredsställande utveckling. Den resursbesparing som
infrastrukturinvesteringen är uttryck för leder bl.a. till ett sparande som möjliggör
ökad kapitalbildning. Hur ser sparbeteendet ut, skiljer det sig signifikant mellan
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olika delar av nätverket? Kapitalbildningen påverkas av detta och därmed även
framtida investeringar och den tillväxt (den acceleratoreffekt) dess a investeringar
ger upphov till.
Resonemanget ger ytterligare motiv för en explicit dynamisk ansats vid analys av
investeringar. Används övers kottet från olika projekt på ett sådant sätt att den
genererade nyttan skulle förändra de ingående projektens rangordning? Kan inte
signifikanta skillnader beläggas bör trots det makrobeteendet analyseras i en
prognosmodell.

5.4 Sysselsättningseffekter
Som framgått ovan tillstöter flera komplikationer när vi lämnar den ideala
ekonomins antaganden samt när dynamiska förlopp introduceras vid beräkningen
av samhällsekonomisk lönsamhet. När investeringars betydelse för framtida
sysselsättning betona s är det också vanligen de långsiktiga effekterna man vill
lyfta fram. Utfallet i form av sysselsättningsförändringar ä r därför beroende av
faktorer som vi redan tangerat:
•

Konkurrenssituationen på olika marknader.

•

Hushållens preferenser.

•

Omlokaliserings- och migrationstryck.

•

Företagens produktionsteknik.

Den sysselsättning som följer av en investering blir givet de tre första punkterna
beroende av den sista punkten. Produktionens arbetsintensitet, produkternas
stadium i produktlivscykeln och företagens innovationsmiljö är särskilt
betydelsefulla. I slutet av en produkts livscykel exploateras stordriftsfördelar och
tillvaratas rationaliseringsmöjligheter. Resultatet kan bli att enheter läggs ned och
ersätts med transporter. En sysselsättningsminskning trots att produktionen ökar
är även möjlig. För lättrörlig produktion kan relativt snabba förändringar i
lokaliseringen

av ett

företags

olika enheter

ske

som

följd

av

en

kostnadsminimerande policy där modern transport- och informationsteknik
utnyttjas för den interna kommunikationen.29

29. Krugman (1992), Johansson, Karlsson och Westin (1994).
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Produkter i början av sin livscykel kan däremot kräva ett växande antal
sysselsatta i takt med att produktion och marknadsföring utvecklas. Avgörande
för tillväxten kan vara graden av innovationsförmåga i företaget och dess
omgivning samt tillgången på arbetskraft med olika kompetens. Utbildnings-,
arbetsmarknads- och regionalpolitikens klassiska uppgift är som bekant att
utjämna de obalanser som uppstår till följd av att arbetsutbudet saknar den
kompetens och lokalisering som efterfrågas.
Den poäng vi vill g öra här är att betona den ytterligare osäkerhet som vaije
försök att ange konsekvenser av infrastrukturinvesteringar i termer av antalet
sysselsatta medför. Speciellt när vi lämnar objektsanalysens str änga teoretiska
ram. Svårigheterna att bedöma sysselsättningens utveckling blir som framgått
ovan i dessa situationer ett generiskt problem. Den specifika situation som den
svenska ekonomin befunnit sig i sedan 1970-talet bidrar ytterligare till den
osäkerheten. Svensk ekonomi befinner sig i ett strukturellt brott mellan
industrisamhälle och "informationssamhälle" med konsekvenser för befolkningens
värderingar, den tekniska utvecklingen och hanteringen av miljön. Prognoser över
framtiden blir med andra ord mycket osäkra.

5.5 Den öppna ekonomin och storleken på regioner
Oavsett om objektanalys eller systemanalys tillämpas är den studerade ekonomins
avgränsning väsentlig för analysens utfall. Är det nyttoförändringar i världen,
inom nationen eller i en region som är relevanta? Har alla individers nytta samma
vikt i analysen?
Antag att markpriset stiger i en region till följd av förbättrad tillgänglighet. I den
slutna ekonomins objektsanalys kvittas markprishöjningar mot inkomstökningar
varför samhällets tot ala nytta utöver de effekter som kan mätas på länken blir
oförändrade. Införs däremot utländska aktörer som markköpare, tillförs
ekonomin resurser och nettot för landet blir en nyttoökning utöver länkeffekten.
Traditionellt har sådana uttryck för den öppna ekonomins konsekvenser
negligerats i all KB analys.
Ett annat exempel kan vara att restiden mellan Sundsvall och Trondheim
förkortas med en timme. Detta ökar resenärernas konsumentöverskott och
samhällets int äkter. Men i ett fall där enbart norrmän antas nyttja förbindelsen
vore det däremot felaktigt a tt räkna deras nytta som ett bidrag till det svenska
samhällets nytta. Även detta är ett exempel på hur ökad internationalisering
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påverkar utfallet av den nationellt geografiskt avgränsade samhällsekonomiska
kalkylen.
Det traditionella sättet att hantera KB analys är beroende av att effekter är
rumsligt koncentrerade kring investeringen. I ett nätverksorienterat samhälle där
det geografiska rummets betydelse för tillgänglighet och friktion förlorar
betydelse måste även denna sida av KB analysen ses över. Tillämpar man samma
resonemang på den regionala nivån kan man tala om regional KB-analys där olika
regioners nytta av investeringar i den egna och i andra regioner beräknas. Kritiska
flaskhalsar kan i sådan analyser mycket väl visa sig ligga utanför den egna
regionen. Med en ökande omfattning på de transregionala och transnationella
flödena blir nationalstatens och regionernas betydelse som bas för värderingen av
infrastrukturinvesteringar osäker.
Järnvägsinvesteringar görs idag utifrån olika utgångspunkter men den
dominerande är den samlade nationella samhällsnyttan. Politikens uppgift är att
optimera dessa givet andra mål som "regional balans". Ett exempel på politisk
tvetydighet är beslutet att ge Banverket i uppdrag att även uppfylla "miljö och
tillgänglighets" mål men inte målet "regional balans" vid prioriteringen av projekt.
Om det är likgiltigt för samhället hur inkomstfördelningen och den regionala
balansen ser ut, alternativt att alla tjänar på förändringen, en s.k. Paretosanktionerad förändring är detta inte något problem. Så är dock sällan/aldrig
fallet då de flesta investeringar är förenade med kostnader i form av skatter.
Banverket resonerar istället om Pareto-potentiella förändringar d.v.s. att
samhället to talt vinner och därigenom, i alla fall teoretiskt, de som förlorar på
förändringen kan kompenseras.30 Pareto-optimalitet förutsätter dock att denna
kompensation kommer till stånd.
Därtill kommer alltså frågan om samhället fäster samma vikt vid förändringar i
olika individers nyttal Är ett nytt arbete lika mycket värt i Stockholm som i
Hoting? Är en extra krona värd lika mycket för alla medborgare i samhället? Det
faktum att Sverige har en aktiv regionalpolitik indikerar att så inte är fallet. Givet
Banverkets prioriteringar kommer målet regional balans in, ibland som en

30. Detta är känt som det s.k. Hicks/Kaldor-kriteriet, ett kriterium för att avgöra om vissa
förändringar bör genomföras. I korthet innebär det att om den/de som gynnas kan
kompensera de som missgynnas bör förändringen genomföras. Kompensation förutsätts
dock inte. Kritik har dock riktats mot detta kriterium, framförallt då det gäller stora
förändringar som kan tänkas påverka relativpriser, Layard and Walters (1978).
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kompletterande analys före investeringen, ibland efteråt som en korrigerande
regionalpolitik. Banverket har idag inte till uppgift a tt belysa dessa konsekvenser
av sina åtgärder. Detta är troligtvis inte ett optimalt tillvägagångssätt. Det rimliga
och mest effektiva tillvägagångssättet borde istället vara att lösa båda
frågeställningarna simultant. Formellt är det en fråga om att identifiera samhällets
välfärdsfunktion.
Välfärdsfunktioner är in te direkt observerbara, utan indikatorer som avslöjar hur
samhället och dess representanter ger olika vikter åt skilda befolkningsgruppers
välfärd. En sådan indikator kan vara hur det regionala stödet används idag. Det
mönster detta ger kan användas för att estimera vikter för insatser i olika regioner
eller mot olika grupper. Sådana data är relativt enkla att sammanställa varför
åtminstone en aspekt av samhällets välfärdsfunktion bör vara identifierbar på
detta sätt.

5.6 Slutsatser
Traditionell objektsanalys fångar de statiska samhällsekonomiska effekterna på
den länk som förbättras medan merparten av eventuella dynamiska effekter
negligeras. Som nämnts torde objektsanalys vara en möjlig approximation vid
mindre projekt. För att hantera effekter på längre sikt av större investeringar ökar
däremot osäkerheten om objektsanalysens relevans. I dessa situationer torde en
vidare systemanalys med dynamiska inslag krävas.
Banverkets kalkylmodell skall var a långsiktig till sin karaktär. Den begränsade
hanteringen av ekonomins dynamik blir då en allvarlig brist vid analys av större
projekt. För att Banverket ska öka kunskapen om de dynamiska effekterna av sin
investeringsverksamhet måste den nuvarande modellramen kompletteras med
systemorienterade ansatser där nätverkseffekter, stordriftsfördelar och interaktion
studeras explicit. I ett sådant sammanhang ökar även möjligheten att s äga något
intressant om infrastrukturens påverkan på sysselsättningen. I Hussain (1994) ges
prov på hur nätverkseffekter kan studeras medan t .ex. MEPLAN representerar
ett, om än primitivt, sätt att introducera dynamisk anpassning.
Samtidigt är den empiriskt baserade kunskapen om näringslivets värdering av
transportsystemets egenskaper vid val av lokalisering och beslut om investeringar
ojämn. Transportkostnaden utgör vanligen en mindre del av de totala kostnaderna
i mogna ekonomier. Däremot är olika produkter olika känsliga för
transportsystemets egenskaper i termer av servicenivåer och tillgänglighet till
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andra lokaliseringar. Transportförutsättningarna spelar sällan en självständig
roll i beslutsfattandet utan ingår i en helhet där olika produkter och
produktionsfaktorer

kan

substitueras

relativt

varandra.

Endast

när

förutsättningarna i övrigt är likartade mellan olika lokaliseringar framträder
transportkostnaden som en unik beslutsvariabel.
Det finns trots en betydande osäkerhet ett behov att tolka de prognoser som
ligger till grund för en infrastrukturinvestering i termer av sysselsatta. Sådan
information bidrar till att ge en allsidig bild av beslutsunderlaget och dess
begränsningar. Med en tydlig integrering av systemorienterade prognosmodeller
och KB analys är det möjligt att resonera om möjliga konfidensintervall för
sådana sysselsättningseffekter.
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6. En sammanfattande värdering av Banverkets kalkylmodell
Innan vi i detta avsnitt sammanfattar våra synpunkter på den kalkylmodell som
Banverket använder finns det skäl att göra några översiktliga k ommentarer om
möjligheten för utomstående att tränga in i modellens struktu r och tillämpningar
av densamma. Objektsanalysen genomförs med modeller baserade på ekonomisk
mikroteori. Vi anser att det är möjligt att via "Beräkningshandledningen" få
förståelse för merparten av modellstrukturen även om vi anser att brister finns i
beskrivningen av hur t.ex större nya projekt ska hanteras.
I

tillämpningen

av

modellen

på

Botniabanan

skapar

bristerna

i

modellbeskrivningen vissa oklarheter om hur beräkningarna genomförts och
motiverats. Till en del förklaras det av att tillämpningen är genomförd innan den
nuvarande handledningen framställts. Framförallt är kopplingen mellan det
exogena scenariot för ekonomins utveckling och utfallet i form av efterfrågan på
järnvägstransporter ej dokumenterat.

Viktiga dynamisk

förlopp

saknas

fullständigt i modellstrukturen varför t .ex. frågan o m investeringens effekter på
sysselsättningen inte kan besvaras inom modellramen. Det g år inte a priori att ha
en bestämd åsikt om storleken på och fördelningen av de sysselsättningseffekter
som banan kan generera. Utöver dessa kommentarer anser vi att följande
synpunkter kan läggas på kalkylmodellen.
•

Modellen bygger på villkoren för objektsanalys. Banverkets modell är således
korrekt givet att ekonomin uppfyller dessa antaganden. Vi anser däremot att
stordriftsfördelar, skattekilar, andra marknadsimperfektioner och externa
effekter skapar osäkerhet om det estimerade samhällsekonomiska resultatet
av Botniabanan. Det är däremot oklart hur sådana faktorer snedvrider
kalkylen. Ett sätt att studera detta är simulering under alternativa antaganden.

•

Korspriseffekter och priselasticiteter tillåts i dagsläget inte påverka
kalkylresultaten. Därför är det idag inte möjligt att bestämma hur förändringar
av transportpriser kan påverka transportefterfrågan. Då dessa effekter ingår i
modellen blir resultatet inkonsistent. Beräkna och infoga priselasticiteter i
kalkylen så att korspriseffekter och efterfrågeförändringar till följd av
transportprisförändringar blir möjliga att estimera.

• De kalkylvärden som används är svåra att invända mot utan ytterligare
studier. Aktuella data skulle kanske ge andra värden med tanke på de
omvälvningar som skett inom järnvägssektorn under senare år. Värdena för
norrlandsföretag verkar överlag skilja sig från de nationella. Det finns därmed
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anledning att genomföra en fördjupad analys av regionala skillnader i det
material som ligger till grund för dagens kalkylvärden. Hittills har
persontransporternas värden estimerats separat från godstransporternas
värden. En kombinerad gods- och personundersökning skulle ge en möjlighet
att nivårelatera de båda.
SJ antas i modellen vara ett monopolföretag. Detta är i dag ett mycket
tveksamt antagande då konkurrensen mellan olika transportslag ökar. Allt
gods är dock inte lika konkurrensutsatt varför e n uppdelning av modellen i
konkurrensutsatta och monopolprissatta varor bör göras.
Även om den nuvarande modellen anses uppfylla tillräckliga krav på
överensstämmelse med verkligheten kan den trots detta inte illustrera
sysselsättningsförändringar, omlokalisering eller andra dynamisk effekter på
çtt endogent sätt. En sådan studie kräver den form av systemanalys vi
diskuterat tidigare, där antaganden om bl.a. marknadsförhållanden och
företagsstruktur kan introduceras i ett mer utvecklat nätverk. Frågor om
infrastrukturens betydelse för näringslivets utveckling kan således inte belysas
inom ramen för nuvarande modell.
I debatten hävdas att t.ex. järnvägen i övre Norrland skulle vara mera sårbar
än i övriga Sverige och att kostnaden för denna risk måste tas med i kalkylen.
Vi har konstaterat att en del av denna risk redan idag kan tas med i i form av
företagens värdering av olika grader av förseningar. Värderingen av
störningar verkar dock vara högre i Norrland än i övriga landet. Minskade
störningar har idag ingen inverkan på t.ex. Botniabanekalkylen. De
möjligheter till substitution som finns gentemot andra transportslag borde
dock redovisas explicit för olika typer av gods och transporter för att
därigenom ge en uppfattning om konsekvenserna av längre avbrott. De
företag som ej nyttjade järnväg när den gällande studien genomfördes
uteslöts. Deras värdering av tid och minskade störningar och andra orsaker
till varför de valt att utesluta tåg som ett möjligt transp ortmedel är därför
okända.
Regional utjämning och balans är ett av samhällets mål, vilket bl.a.
regionalpolitiken är uttryck för. Infrastruktur anses vara ett viktigt medel att
uppnå detta mål, varför den dimensionen bör lyftas in tidigare i
planeringsprocessen. En möjlighet är att introducera en samhällelig
välfärdsfunktion i analysen.
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•

De ökade internationella och transregionala flödena, samhällets tilltagande
"nätverkskaraktär" motiverar att den öppna ekonomins samhällsekonomiska
kostnads- och intäktsanalys utvecklas i anslutning till Banverkets modell.

Vi har under studiens gång haft Banverkets analys av Botniabanan som en
tillämpad referensstudie. Givet att objektsanalysen accepteras som modellram har
vi inte i litteraturen funnit godsvärden som på ett dramatiskt sätt skulle förändra
den kalkyl Banverket genomfört. Inte heller har vi kunnat säga något om hur idag
ej medtagna effekter skulle påverka Banverkets Botniabanekalkyl. Vi har däremot
föreslagit ytterligare empiriska studier som kan klarlägga i vilken mån felaktiga
värden används idag.
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7. Förslag till utveckling av Banverkets kalkylmodell
I föregående avsnitt gav vi en sammanfattning av vår allmänna bedömning av
Banverkets kalkylmodell. I detta avsnitt har vi samlat ett antal konkreta
projektförslag som kan genomföras för att förbättra investeringsanalysen.
Förslagen är rangordnade med avseende på vår bedömning av hur mycket
resurser varje åtgärd tar i anspråk. I flertalet förslag finns i olika grad inslag av
tillämpad forskning, grundforskning och utredningsarbete. Banverket bör därmed
initiera och driva ett samarbete med andra anslagsgivare kring respektive projekt.
•

Genomför en bearbetning av den gjorda godsvärderingsstudien med syfte att
identifiera skillnader i värderingar mellan regioner samt kontrollera för
värdenas känslighet från en statistisk utgångspunkt. En sådan studie skulle
relativt enkelt öka precisionen i objektsanalysen.

•

Modifiera antagandet om järnvägsmarknaden som ett monopol. Dela upp
järnvägstransporter i en konkurrensutsatt och en monopolmarknad. Åtgärden
skulle närma modellen till verkligheten samt stimulera till analys av hur
spårkapacitet och vagnspark kan utnyttjas bäst.

•

Genomför en ny studie av godsvärderingar för att fånga priskänslighet,
värderingsförskjutningar och regionala skillnader. Kombinera denna med en
persontrafikstudie för att erhålla jämförbara värden. Inkludera föret ag som ej
nyttjar järnvägstransporter för att kartlägga deras värderingar och skäl till att
inte nyttja järnvägstransporter. En sådan studie är helt nödvändig för att
konkurrensen mellan väg, sjöfart och järnväg ska fångas tillfredställande i
kalkylmodellen. För den fortsatta tillämpningen av kalkylmodellen bör
åtgärden ges hög prioritet.

•

Inför en social välfärdsfunktion för att en integrerad

analys

infrastrukturinvesteringar,

ekonomins

regionalpolitik

och

den

öppna

av

samhällsekonomiska kalkyler ska bli möjlig att genomföra. Detta projekt bör
först vidareutvecklas i mindre simuleringsmodeller innan det introduceras i
den rullande investeringskalkylen.
•

Utveckla en systemorienterad modell med samtliga trafikslag och en explicit
nätverksstruktur där korridor-, lokaliserings- och sysselsättningseffekter kan
studeras. Detta arbete är av intresse för samtliga trafikverk och innehåller
moment som befinner sig mycket nära en praktisk tillämpning men även inslag
av långsiktigt motiverad grundforskning.
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