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Vägledning kollektivtrafikens samhällsnytta

Kollektivtrafikbranschens aktörer har ställt sig bakom en gemensam målsättning om att
fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Inom ramen för Fördubblingsprojektet pågår en
mängd olika delprojekt. Inför att den nya kollektivtrafiklagen börjar gälla har olika vägledningar
tagits fram, dels för hur man kan ta fram det regionala trafikförsörjningsprogrammet, dels för
beslut om allmän trafikplikt (se www.fördubbling.se).
Denna vägledning innebär ett första steg i att lära sig mer om de nyttor som utökade
satsningar på kollektivtrafiken kan ge samhället. Den riktar sig i första hand till den som
arbetar med att ta fram underlag för eller fattar beslut om utökade satsningar och därför vill
veta mer om hur man beräknar samhällsnyttan. Du arbetar kanske på ett länstrafikbolag, en
blivande regional kollektivtrafikmyndighet eller i annan myndighet, organisation eller företag
som har intresse av dessa frågor.
Syftet är att öka din kunskap om hur man får fram och analyserar de konsekvenser som
utökade satsningar på kollektivtrafik kan ge.
För att ännu bättre kunna tillgodogöra sig denna kunskap erbjuder Fördubblingsprojektet,
inom ramen för ett utvecklingsprogram, en kurs i kollektivtrafikens samhällsnytta. På
www.fördubbling.se kan du läsa mer om aktuella kurstillfällen, kursinnehåll m.m.
Vägledningen är författad av professor Jonas Eliasson, Centrum för transportstudier,
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Till denna vägledning hör ett Excelark som kan användas för att beräkna en åtgärds
samhällsnytta. Excelarket laddas ner digitalt från www.fördubbling.se.
Kontaktperson: Christina Bergström, Svensk Kollektivtrafik (tfn 08-788 08 60)
Stockholm i oktober 2011
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1. Inledning
Syftet med denna vägledning är att visa hur man kan beräkna samhällsnyttan av smärre
kollektivtrafikåtgärder som t.ex. turtäthetsförändringar, förändrade linjedragningar o.s.v.
Att kunna jämföra kollektivtrafikåtgärders samhällsnytta med deras kostnader är till hjälp
dels för att kunna prioritera mellan olika åtgärdsförslag, dels för att kunna motivera eventuellt
utökade satsningar på kollektivtrafik.
Till denna kortfattade vägledning hör ett Excelark som kan användas för att enkelt beräkna
en åtgärds samhällsnytta. Excelarket laddas ner digitalt från www.fördubbling.se. Avsnitt 2
beskriver hur man fyller i och tolkar detta Excelark. Avsnitt 3 redogör något mer i detalj för
hur beräkningarna fungerar, så att den mer erfarne användaren vid behov kan ersätta schablonvärdena i arket med egna uppgifter. Avsnitt 4 avslutar med att kort diskutera vilka effekter
som saknas i samhällsekonomiska kalkyler.
Beräkningsmallen avser busstrafikåtgärder, men tolkningar och beräkningsgångar är lika
tillämpliga för andra transportslag – pendeltåg, spårvagn, tunnelbana o.s.v.1. Vägledningen
behandlar i första hand samhällsbetald regional kollektivtrafik, d.v.s. läns-och lokaltrafiken.

VAD KAN MAN ANVÄNDA SAMHÄLLSEKONOMISKA BERÄKNINGAR TILL?
Det finns flera skäl till att det allmänna tar ett ansvar för finansiering av kollektivtrafik genom
olika typer av subventioner. Det är däremot inte självklart vad som är en ”lagom” subventionering
– d.v.s. exakt hur mycket resurser som bör satsas på kollektivtrafik, utöver det som betalas
av användarna genom biljettpriset. Ett sätt att belysa denna fråga är att försöka kvantifiera de
samhällsnyttor som kollektivtrafiken skapar. En generell transportpolitisk princip är att man
bör sträva efter samhällsekonomisk effektivitet, d.v.s. man bör genomföra sådana åtgärder
vars samhällsnytta överstiger kostnaden – även om intäkterna från åtgärden inte räcker för att
täcka kostnaderna. Denna princip åberopas ofta när man diskuterar investeringar, men den är
lika tillämplig för diskussionen om de offentliga resurserna till kollektivtrafik är väl avvägda.
För att veta om det allmänna bör satsa mer offentliga resurser på kollektivtrafik måste man
studera vilka samhällsnyttor som föreslagna utökningar av trafiken skapar, och jämföra dessa
nyttor med vad de skulle kosta. Om man kan hitta åtgärder som skapar större samhällsnyttor
än vad de kostar, så motiverar det utökade satsningar på kollektivtrafiken. Man kan däremot
inte avgöra om man bör satsa mer resurser på kollektivtrafik genom att beräkna de totala nyttorna som kollektivtrafiken skapar. Frågan är ju om det är motiverat att öka resurserna utöver
vad som satsas i utgångsläget.
Att försöka kvantifiera de samhällsekonomiska nyttorna och kostnaderna för åtgärdsförslag är dessutom till hjälp för de planerare som ansvarar för att prioritera mellan olika
åtgärder. Genom att kvantifiera olika åtgärders effekter kan man sålla fram de åtgärder som
skapar mest nytta för pengarna. I synnerhet om antalet föreslagna åtgärder är stort kan detta
vara till stor hjälp. Det är inte möjligt att med enbart intuition och magkänsla prioritera mellan
många tiotals eller kanske hundratals förslag.
Syftet med denna vägledning är därför att visa hur man kan beräkna samhällsnyttan av
sådana ”marginella” kollektivtrafikåtgärder, som t.ex. turtäthetsförändringar, förändrade linjedragningar eller förändrade restider 2. Beräkningarna kan sedan användas dels för att motivera
satsningar på kollektivtrafik, dels för att prioritera mellan olika åtgärdsförslag – utökningar,
förändringar eller besparingar.
1 Mallen kan relativt enkelt anpassas till spårtrafikåtgärder genom att ändra driftskostnadsschablonen,

restidsvärderingen och efterfrågeelasticiteten.
2 Metodiken och principerna som beskrivs i denna vägledning skiljer sig inte från dem som används för samhällsekonomisk

analys av andra typer av åtgärder, som t.ex. infrastrukturinvesteringar eller styrmedel. Skillnaden är bara att i dessa fall behöver
man ta hänsyn till delvis andra effekter och överväganden.
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Är verkligen samhällsnyttoberäkningar så pålitliga att de går att använda på detta ”automatiska” sätt? Fångar de verkligen alla relevanta nyttor och kostnader? Nej, riktigt så enkelt
är det förstås inte. Det finns samhällsnyttor av kollektivtrafik som inte fångas av vanlig beräkningsmetodik, t.ex. vissa sysselsättningseffekter, och det är inte alltid uppenbart hur man ska
samordna resultaten med målen i den strategiska fysiska planeringen. Man ska också minnas
att samhällsnyttoberäkningar aldrig fångar ”rättighetsperspektivet” på kollektivtrafik, alltså att
man kan anse att alla medborgare har rätt till en viss tillgänglighetsstandard, oberoende av
vad det kostar eller hur få som utnyttjar en viss kollektivtrafik. Det är en politisk avvägning hur
hög denna ”lägsta godtagbara tillgänglighetsstandard” ska vara, och om den ska vara olika
t.ex. beroende på var man bor i en kommun (t.ex. långt utanför tätort). Sådana överväganden
ligger utanför vad som speglas av samhällsekonomiska kalkyler.
Men med detta sagt så kan samhällsnyttoberäkningar ofta hjälpa planerare och politiker
att göra avvägningar, förstå storleksordningar och att kunna sålla agnarna från vetet bland
föreslagna åtgärder. Även om vissa nyttor underskattas, så är de ofta av samma storleksordning för olika åtgärder, vilket betyder att man ändå kan använda beräkningarna som ett
urvalsinstrument. Argumentet att beräkningarna underskattar nyttorna ska dessutom användas
med försiktighet, för underskattningen är inte sällan obetydlig. Som planerare eller beslutsfattare måste man vara medveten om den psykologiska tendensen att vilja rättfärdiga sina
idéer, dvs. att man mer eller mindre undermedvetet vill att ens idéer ska visa sig vara värda
sina kostnader. Det är därför i allmänhet ett gott råd att ha en mental beredskap för att ompröva sina ståndpunkter om en samhällsekonomisk beräkning visar något annat än man
trott eller hoppats.
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2. Beräkning av den samhällsekonomiska
nyttan av en åtgärd
Till de åtgärder som går att värdera samhällsekonomiskt hör bl.a. förändringar av turtäthet,
restid, bytesmöjligheter, avstånd till hållplatser och typ av färdmedel. Även ”mjukare” faktorer
som komfort och information går att värdera samhällsekonomiskt, även om metodiken för
sådana effekter är mindre väl utvecklad. Till denna vägledning hör ett Excelark med vilket man
kan beräkna vissa typer av åtgärders samhällsnytta, nämligen förändringar av turtäthet, restid
och biljettpris. Excelarket kan laddas ned på www.fördubbling.se. Syftet med arket är inte i
första hand att vara ett fullskaligt verktyg för samhällsekonomiska beräkningar, utan snarare
att konkret visa hur samhällsekonomiska beräkningar går till. För att inte göra arket alltför
komplicerat ingår därför bara vissa typer av effekter. För att förklara hur arket fylls i och tolkas
visas ett exempel.

EXEMPEL 1: ÖKAD TURTÄTHET
Åtgärden i exemplet avser en ökning av turtätheten från 30-minuterstrafik till 20-minuterstrafik
på en linje med 1000 påstigande per dag. Den genomsnittliga reskostnaden per påstigande
är 25 kr, och den genomsnittliga restiden 20 minuter. Baserat på detta beräknas åtgärden
öka resandet till 1124 påstigande per dag 3. Linjen är 10 km lång och trafikeras 13 timmar per
dygn, vilket betyder att utbudet måste öka med 260 fordonskm (13 extra dubbelturer à 10 km).
Baserat på detta beräknas kostnaden för åtgärden till 1631 kkr/år 4. Tabellen nedan sammanfattar åtgärden.
Nu

Efter åtgärd

Tid mellan avgångar (min)

30

20

Restid (min)

20

20

Genomsnittlig taxa/påstigande (inkl. moms), (kr)

25

25

1000

1124

Påstigande (per dag)
Förändring fordonskilometer, buss (totalt km/dag)

260
-1631

Kostnad för åtgärden (kkr/år)

De kursiverade siffrorna beräknas av beräkningsmallen med utgångspunkt från de övriga
uppgifterna. Givet detta får man följande samhällsekonomiska kalkyl för åtgärden 5:
Kostnad för åtgärden (kkr/år)
Förändrade biljettintäkter (exkl moms) (kkr/år)
Företagsekonomiskt netto (kkr/år)
Marginell subventionsgrad
Konsumentöverskott (kkr/år)

953
-677
42%
2474

Minskade externa effekter biltrafik (kkr/år)

52

Ökade externa effekter busstrafik (kkr/år)

-79

Minskade bränsleskatteintäkter, bil (kkr/år)

-47

Ökade bränsleskatteintäkter, buss (kkr/år)

106

Moms på förändrad biljettintäkt (kkr/år)

57

Skattefaktorer (kkr/år)

-142

Samhällsekonomisk nettonytta (kkr/år)

1745

Nettonyttekvot

8

-1631

2,6

Posterna i kalkylen kallas nyttor. En del är negativa och kallas då ibland ”onyttor”. Alla effekter
är värderade i kronor, så att de går att lägga ihop. Nyttorna är av fyra typer: producenteffekter,
resenärseffekter, externa effekter och effekter på offentlig budget.
Producenteffekter består av producentens kostnader och intäkter. I exemplet kostar
åtgärden 1631 kkr/år, men det uppvägs delvis av ökade biljettintäkter på 953 kkr/år. Företagsekonomiskt sett innebär alltså åtgärden en förlust på 677 kkr/år. Ett vanligt nyckeltal är en
åtgärds ”marginella subventionsgrad”, d.v.s. hur stor del av åtgärdskostnaden som inte täcks
av biljettintäkter. I exemplet är den marginella subventionsgraden 677/1631= 42%. Detta nyckeltal ger ibland en hygglig intuition på hur effektiv åtgärden är, eftersom man kan jämföra detta
tal med den befintliga trafikens genomsnittliga subventionsgrad.
Effekterna för resenärerna kallas konsumentöverskott. Konsumentöverskottet speglar värdet
av de förbättrade resmöjligheterna – i det här fallet den ökade turtätheten. I andra fall kan det
handla om t.ex. kortare restider, lägre reskostnader eller mindre förseningar. Konsumentöverskottet fångar nyttan både för befintliga och nytillkomna resenärer. I de flesta fall utgör konsumentöverskottet den största nyttan av en kollektivtrafikåtgärd. En effekt av bättre transportmöjligheter är att arbets- och bostadsmarknader förbättras, vilket kan leda till bl.a. högre
sysselsättning och högre ekonomisk tillväxt. Dessa effekter startar med konsumentöverskottet:
det är kortare restider och bättre tillgänglighet för resenärerna som sedan kan ”växlas in” i
t.ex. fler arbetade timmar eller lägre arbetslöshet. Konsumentöverskottet fångar därför större
delen av nyttor som kollektivtrafiken skapar på arbets- och bostadsmarknaderna. I exemplet
blir konsumentöverskottet 2474 kkr/år.
Externa effekter är ett samlingsnamn för de effekter som trafik orsakar men som inte
drabbar trafikanten personligen. Hit hör utsläpp, olyckor, slitage på vägen, trängsel och buller.
Vissa av de nytillkomna kollektivtrafikresenärerna är före detta bilister, och i kalkylen syns
därför en positiv nytta som består av värdet av minskade utsläpp, olyckor o.s.v. från personbilstrafik. I exemplet beräknas värdet av dessa effekter till 52 kkr/år. Även busstrafik orsakar
externa effekter. Den utökade trafiken i exemplet beräknas orsaka externa effekter värda
79 kkr/år – en minuspost i kalkylen.
Effekter på den offentliga budgeten består av förändrade skatteintäkter. Både bil- och
busstrafik betalar bränsleskatter, och biljetter är belagda med moms. Samtliga dessa effekter,
positiva och negativa, ska tas med i kalkylen. I exemplet summerar de till -47+106+57=117 kkr/år.
Slutligen ska s.k. skattefaktorer läggas till. ”Skattefaktor 1” omvandlar producentkostnader,
som anges utan moms, till konsumentpriser, som innehåller moms. ”Skattefaktor 2” tar hänsyn
till de s.k. snedvridningskostnader som skatteupptag ger upphov till; den speglar att om en
åtgärd finansieras av skattemedel, så orsakar själva insamlandet av skatt (t.ex. via inkomstskatt) vissa samhällsekonomiska förluster som t.ex. marginellt färre arbetade timmar.
Summerar man alla nyttor visar det sig att åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam: den
ger ett samhällsekonomiskt överskott på 1745 kkr/år. I princip bör alltså åtgärden genomföras,
eftersom de samhällsekonomiska nyttorna är större än kostnaderna. Ofta gör dock budgetbegränsningar att man inte har råd att genomföra alla samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder.

3 Beräkningen görs automatiskt i arket baserat på genomsnittliga elasticiteter. Om man har tillgång till en bättre uppskattning av

resandeökningen så skriver man förstås in den i stället.
4 Kostnaden beräknas i arket utgående från en schablonkostnad. Även här bör man förstås ändra schablonkostnaden om man

har tillgång till en bättre uppskattning.
5 Siffrorna är avrundade till heltal.
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Då behöver man ett nyckeltal för att kunna rangordna åtgärder, och plocka de åtgärder som
ger mest värde för pengarna upp till ett givet budgettak. Åtgärder rangordnas med hjälp av
nyttokostnadskvoten, som är nettonyttan dividerad med nettokostnaden. I exemplet blir den
1745/677 = 2,6. Ju högre nyttokostnadskvot, desto högre ska åtgärden prioriteras.

EXEMPEL 2: JÄMFÖRELSE MELLAN FLERA ÅTGÄRDER
Låt oss nu undersöka tre andra exempel, och jämföra utfallet med åtgärden ovan. Åtgärd 2
avser en ytterligare ökad turtäthet jämfört med Åtgärd 1 ovan, nu från 20- till 15-minuterstrafik.
Åtgärd 3 och 4 innebär att varannan tur på en linje med 15-minuterstrafik blir en ”expressbuss”
och hoppar över en del av linjen. Därmed sparas en del pengar, genom att antalet fordonskilometer minskar, samtidigt som vissa resenärer får en förbättring genom att restiden förkortas.
Å andra sidan får somliga resenärer då bara 30-minuterstrafik på linjen. Åtgärd 3 och 4 skiljer
sig bara genom att det är olika många resenärer som får förbättringar respektive försämringar.
Frågan är om kostnadsbesparingen plus förbättringen för vissa resenärer tillsammans kan
uppväga denna försämring. I åtgärd 3 får 800 resenärer en förbättring (i genomsnitt 2 minuter
kortare restid) medan 200 får en försämring (halverad turtäthet). I åtgärd 4 är motsvarande
siffror 600 respektive 400. I bägge fallen är den överhoppade delen av linjen 2 km lång och
tar 4 minuter att köra.
Tabellen nedan sammanfattar indata. Kursiverade siffror beräknas av mallen.
Åtgärd 1

Åtgärd 2

Åtgärd 3

Nu

Nu

Nu

Efter

Efter

Åtgärd 4

Efter

Nu

Efter

Tid mellan avgångar (min)

30

20

20

15

15

15
resp
30

Restid (min)

20

20

20

20

20

18
resp
20

20

18
resp
20

Genomsnittlig taxa/påstigande
(inkl. moms), (kr)

25

25

25

25

25

25

25

25

1000

1124

1124

1199

800
resp
200

817
resp
168

600
resp
400

613
resp
335

Påstigande (per dag)
Förändring fordonskilometer, buss
(totalt km/dag)
Kostnad för åtgärden (kkr/år)

15

15
resp
30

260

260

-104

-104

-1631

-1631

+652

+652

Åtgärderna ger följande samhällsekonomiska kalkyler (samtliga poster i kkr/år):
Åtgärd 1
Kostnad för åtgärden

Åtgärd 3

Åtgärd 4

-1631

-1631

652

652

Förändrade biljettintäkter (exkl moms)

953

573

-114

-395

Företagsekonomiskt netto

-677

-1058

539

257

Marginell subventionsgrad

42%

65%

–

–

2474

1352

-316

-1039

Minskade externa effekter biltrafik

52

31

-6

-21

Ökade externa effekter busstrafik

-79

-79

31

31

Minskade bränsleskatteintäkter, bil

-47

-28

5

19

Ökade bränsleskatteintäkter, buss

106

106

-43

-43
-24

Konsumentöverskott

Moms på förändrad biljettintäkt

57

34

-7

Skattefaktorer

-142

-222

113

54

Samhällsekonomisk nettonytta

1745

137

317

-766

2,6

0,1

–

–

Nettonyttekvot

10

Åtgärd 2

Av tabellen kan man dra följande slutsatser:
- Åtgärd 1, 2 och 3 är samhällsekonomiskt lönsamma, men inte åtgärd 4.
- Åtgärd 1 har en högre nyttokostnadskvot än åtgärd 2, så om man har en begränsad budget
bör man prioritera åtgärd 1 före åtgärd 2.
- Åtgärd 3 är både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsam, så det finns inga
hinder att genomföra den. Observera att nettonyttekvoten inte är definierad när en åtgärd inte
har någon kostnad utan sparar pengar: nettonyttekvoten tjänar bara till att rangordna åtgärder
när man har en budgetbegränsning.
- Åtgärd 4 är visserligen företagsekonomiskt lönsam, men inte samhällsekonomiskt.
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3. Beräkning av samhällsekonomiska
effekter
I detta avsnitt beskrivs beräkningen av samhällsekonomiska effekter något närmare. Beräkningarna baseras på ett ganska stort antal parametrar. Den mer erfarne användaren bör
anpassa dem till det aktuella fallet när analyser görs.

KONSUMENTÖVERSKOTT
För att beräkna konsumentöverskottet behöver man dels veta antalet resenärer före och efter
åtgärden, dels den s.k. generaliserade reskostnaden före och efter åtgärden. Den generaliserade
reskostnaden avser den uppoffring det innebär att göra en resa. Den omfattar restid, reskostnad,
väntetid, byten, komfortfaktorer o.s.v. För att beräkna den värderar man alla dessa komponenter
så att de uttrycks i kronor och lägger samman dem. I tabellen nedan anges de värderingar
som används i beräkningsmallen 6.
Värdering väntetid (kr/h)

Värdering restid 7 (kr/h)

<10 min

58

11-30 min

43

31-60 min

23

61-120 min

14

>120 min

7

arbetsresor

52

skolresor

31

övriga privata resor

31

tjänsteresor

275

Antalet resenärer före åtgärden kan man vanligen hämta ur resandestatistik. Resandet efter
åtgärden är däremot okänt – förutom helt ”nya” resenärer så kan resorna nu ske till andra
destinationer, på andra tidpunkter eller med andra linjer. Det bästa är om man har tillgång till
en trafikprognosmodell. Har man inte det kan man vara hjälpt av elasticiteter, som anger hur
många procent antalet resenärer ändras vid en viss procentuell ändring av den generaliserade
reskostnaden. Om elasticiteten t.ex. är -0,8 betyder det att en minskning av den generaliserade
reskostnaden med 10% ökar antalet resenärer med (1-10%)-0,8 = 8%. Elasticitetsberäkningar
är enkla och praktiska att använda, men kan också vara förrädiskt förenklade. Uppenbarligen
beror den verkliga elasticiteten på många situationsspecifika faktorer, som t.ex. på vilka andra
alternativ resenärerna har tillgång till. Beräkningar av elasticiteter för olika städer, länder och
situationer har därför gett olika resultat. I beräkningsmallen används följande elasticiteter 8 :
Efterfrågeelasticiteter

arbetsresor

- 0,6

skolresor

- 0,6

övriga privata resor

- 1,4

tjänsteresor

- 0,7

6 Hämtade ur den senaste svenska tidsvärdesstudien.
7 I denna enkla beräkningsmall varierar bara restidsvärderingen med ärendet. I verkligheten beror värderingen på många olika

faktorer, som t.ex. tid på dagen, komfort under resan samt olika socioekonomiska faktorer. I vissa fall kan det vara viktigt att ta
hänsyn till sådana variationer, men ofta får man en god uppfattning om olika åtgärders relativa samhällsnytta redan med dessa
mer aggregerade värderingar.
8 Ur Balcombe et al. (2004) The demand for public transport: a practical guide. TRL report TRL593.
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För att kunna beräkna hur mycket biltrafikens externa effekter minskar när kollektivresandet
ökar måste man veta hur många av de ”nya” kollektivresenärerna som är ”före detta bilister”
(den s.k. korselasticiteten), och hur många fordonskilometer deras tidigare resande utgjorde.
Till grund för denna beräkning ligger följande antaganden i beräkningsmallen:
Andel nya resenärer som tas från bil

arbetsresor

0,6

skolresor

0,2

övriga privata resor

0,5

tjänsteresor

0,7

Beläggningsgrad, bil (personer/bil)

1,67

Genomsnittlig reslängd för överflyttade bilresor (km)

10

Eftersom restidsvärden, elasticiteter och korselasticiteter skiljer sig mellan ärenden behöver
man anta hur resenärerna fördelar sig på ärenden. Följande antas i beräkningsmallen:
Ärendeandelar

arbetsresor

30%

skolresor

30%

övriga privata resor

40%

tjänsteresor

0%

Konsumentöverskottet beräknas med den s.k. rule of a half. Om man betecknar konsumentöverskottet med W (som i ”welfare”), den generaliserade reskostnaden med c (som i ”cost”)
och antalet resenärer med T (som i ”traveller”) så lyder rule-of-a-half-formeln:
W = T 0 * (c 0 - c 1) + ½(T 1 - T0) * (c 0 - c 1)

Index 0 och 1 syftar på före respektive efter åtgärden. Konsumentöverskottet består alltså av
två termer. Den första termen T 0 * (c 0 - c 1) är förändringen i generaliserad reskostnad för de
ursprungliga resenärerna. Den andra termen ½(T 1 - T0) * (c 0 - c 1) är förändringen för de
tillkommande resenärerna (eller försvinnande, om det är fråga om en försämring). Notera att
(T 1 - T0) är antalet nya resenärer. Om man inte räknar med att antalet resenärer ökar p.g.a.
åtgärden så försvinner alltså den andra termen – men åtgärden är ju inte utan värde för det,
den första termen finns ju kvar (och är vanligen mycket större).
Termen (c 0 - c 1) som dyker upp två gånger har en speciell och praktisk egenskap: endast
de komponenter som ändras av åtgärden spelar roll för konsumentöverskottet. Det betyder
att alla de komponenter som inte ändras – och det är oftast de flesta – inte behöver beräknas.
Hade det inte varit så hade konsumentöverskottsberäkning varit en oöverstiglig uppgift.
I princip ska konsumentöverskottet beräknas för samtliga kombinationer av start- och
målpunkter, tidpunkter, ärenden och resenärsgrupper, varpå alla delresultat läggs ihop.
Det räcker alltså inte att veta t.ex. det totala antalet resenärer i systemet: man måste i princip
veta hur de fördelar sig på t.ex. start/målpunkter och tidpunkt. Det här skulle också vara en
övermäktig uppgift, om det inte vore för två saker. För det första, som påpekades ovan, är
det bara de relationer och tidpunkter där den generaliserade reskostnaden förändras som
blir kvar i beräkningen – termer med samma reskostnad före/efter blir ju noll. För det andra
är ofta förändringen i reskostnad densamma för många kombinationer. Om man t.ex. ändrar
turtätheten på en linje kommer väntetidsförkortningen bli samma för alla resenärer på linjen,
oberoende av start/målpunktskombination.
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FÖRETAGSEKONOMISKA EFFEKTER
I beräkningsmallen anger användaren schablonintäkten per påstigande resenär. Användaren
anger också hur utbudet i busskilometer ökas av åtgärden. Beräkningsmallen föreslår en kostnad
baserad på kostnadsschablonen 19,30 kr/fordonskm. Om användaren har mer korrekta kostnadsuppgifter bör förstås de användas i stället.

EXTERNA EFFEKTER
Tabellen nedan redovisar beräkningsmallens antaganden om personbilstrafikens och
busstrafikens externa kostnader. Personbilsuppgifterna är hämtade från VTI (2011).
Busstrafikuppgifterna är osäkra och baserade på överslag utgående från personbilsuppgifterna.
Värdering externa effekter, biltrafik

Värdering externa effekter, busstrafik

Olyckor

0,19 kr/fordonskm

CO2-emissioner

0,18 kr/fordonskm

Övriga emissioner

0,05 kr/fordonskm

Slitage

0,012 kr/fordonskm

Buller

0,038 kr/fordonskm

Olyckor

0,19 kr/fordonskm

CO2-emissioner

0,54 kr/fordonskm

Övriga emissioner

0,15 kr/fordonskm

Slitage

0,012 kr/fordonskm

Buller

0,038 kr/fordonskm

Trängseleffekter saknas bland de externa effekterna. När vägträngseln är mycket hög
– storstäder i rusningstid – kan denna komponent vara stor. Det är dock knappast meningsfullt
att försöka ange ett riksgenomsnitt för denna komponent.

OFFENTLIG BUDGET – FÖRÄNDRADE SKATTEINTÄKTER
I beräkningsmallen antas följande skattesatser. Personbilsuppgiften är ur VTI (2011), medan
uppgiften för buss är bedömd utifrån personbilsuppgiften.
Drivmedelsskatt, bil

0,42 kr/fordonskm

Drivmedelsskatt, buss

1,26 kr/fordonskm

Moms på kollektivtrafiktaxa

6%

Biltrafiken är beskattad för att i viss utsträckning ta hänsyn till de externa effekterna. Om skattenivån exakt hade motsvarat de externa effekterna hade mängden biltrafik varit ”optimal” i
meningen att varje bilist skulle väga de nyttor som bilresan för med sig mot de kostnader/onyttor
/skador den orsakar, och bara sådana bilresor skulle företas där nyttorna övervägde.
I praktiken är biltrafiken i viss mån underbeskattad. Beskattningen av biltrafik ligger dock
ganska nära värdet av de externa effekterna (utom i storstäder med väsentlig trängsel), vilket
betyder att ”onyttan” av minskade skatteintäkter i stor utsträckning uppväger nyttan av minskade
externa effekter 9.
Vid första anblicken kan det verka förvånande att det inte uppstår större nyttor när biltrafiken minskar. Det borde väl vara bra för miljön och trafiksäkerheten att biltrafiken minskar?
Och då måste det väl uppstå en större nettonytta i kalkylen? Men om de externa kostnaderna
9 Värderingen av biltrafikens externa effekter är dock en omstridd fråga. Dels är frågan vilka effekter som ska ingå, dels hur

de ska värderas. I beräkningarna av biltrafikens externa effekter ingår vanligen vägslitage, olyckor, koldioxidutsläpp, buller,
hälsopåverkande utsläpp och vissa naturpåverkande utsläpp, men inte vissa svårvärderade och svårberäknade effekter som
t.ex. påverkan på biologisk mångfald. Flera effekter beror också i hög grad på vilken miljö som avses, t.ex. partiklar och buller
– i landsbygdsmiljö är ofta dessa effekter mycket små på marginalen, medan de kan vara avsevärda inne i täta stadsmiljöer.
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i hög grad är internaliserade gör det alltså inte det – ser det ut som. Förklaringen till denna
skenbara paradox är att internaliserande skatter gör att nyttan av minskad biltrafik syns i
konsumentöverskottet i stället. Utan en internaliserande skatt kommer minskad biltrafik ge
nyttor i kalkylen i form av minskade externa effekter – precis som de flesta ”lekmän” antagligen skulle förvänta sig. Med en internaliserande skatt flyttar en del av bilisterna över till
kollektivtrafik. En åtgärd som förbättrar för kollektivresenärerna kommer därför ge ett högre
konsumentöverskott än om inte bilistskatten varit, eftersom skatten ökar antalet kollektivresenärer. I denna mening kan man säga att en internaliserande skatt ”flyttar nyttan” från
de externa effekterna till konsumentöverskottet.
I hur hög grad vägtrafikens externa effekter är internaliserade beror dels på sammanhanget, bl.a. vilken trafikmiljö det handlar om, dels på hur olika externa effekter värderas, dels
på vilka typer av externa effekter som man anser ska finnas med i beräkningen. Om vägtrafikens
externa kostnader är helt internaliserade förenklar det beräkningen av samhällsnyttan, eftersom man inte behöver veta hur många nytillkomna kollektivresenärer som utgörs av ”överflyttade bilister”. Är de externa effekterna inte fullständigt internaliserade måste man fortfarande
bedöma hur mycket biltrafiken minskar som följd av åtgärden, men ju högre internaliseringsgraden är, desto mindre känsligt blir kalkylresultatet för detta antagande.
Att biltrafikens externa kostnader i hög grad är internaliserade genom bränsleskatten
betyder alltså att man inte både kan tillgodoräkna sig konsumentöverskottet (vad resenärerna
vinner på åtgärden) och miljö- och trafiksäkerhetsnyttor. Det vore en sorts dubbelräkning,
eftersom beskattningen ökat antalet kollektivresenärer och därmed konsumentöverskottet.
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4. Vad saknas i samhällsekonomiska
kalkyler?
Det finns vissa typer av nyttor som av olika skäl inte enkelt kan beräknas, och därmed inte kan
inkluderas i en kvantifierad samhällsekonomisk kalkyl. Till sådana ”icke beräkningsbara nyttor”
hör påverkan på stads-, natur- och kulturmiljö, långsiktiga effekter på lokalisering och bilinnehav,
samt delar av de långsiktiga effekterna på ekonomiska faktorer som sysselsättning och tillväxt.
Att dessa nyttor inte är ”beräkningsbara” beror i de flesta fall inte på att de inte i princip skulle
kunna beräknas och värderas, utan på att det visat sig svårt att få fram robust metodik för att
göra det. Forskning pågår inom alla dessa områden. Tills vidare bör man veta om att dessa
effekter inte ingår i den beräknade samhällsnyttan (i normalfallet). När det gäller den typ av
smärre kollektivtrafikåtgärder som är ämnet för denna vägledning, spelar de saknade effekterna i de allra flesta fall ingen roll för slutsatserna av en samhällsekonomisk analys, även om
undantag finns.
Till de effekter som saknas hör:
- Om en åtgärd medför att biltrafiken minskar kan det minska biltrafikens intrång i natur-, stadsoch kulturmiljöer. Vissa åtgärder kan å andra sidan innebära ett intrång i sig, t.ex. ökad busstrafik i ett område.
- Högre tillgänglighet till arbetsplatser har positiva effekter på sysselsättning och produktivitet.
Denna effekt fångas dock till stor del av konsumentöverskottet. I vissa fall kan det dock finnas
positiva arbetsmarknadseffekter som inte fångas av konsumentöverskottet. Typexemplet är
åtgärder som väsentligt förbättrar tillgängligheten för arbetsresor inom en högspecialiserad
arbetsmarknad.
- På lång sikt påverkas lokalisering och bilinnehav så att den långsiktiga resandeökningen av
en åtgärd blir något större än den kortsiktiga.
Dessutom finns, som nämnts, andra överväganden som ligger utanför samhällsnyttoberäkningarna, framför allt rättighetsperspektiv (rätt till ”minsta tillgänglighet”) och fördelningseffekter
(att det kan vara ett värde i sig att omfördela resurser mellan samhällsgrupper).
I princip kan man säga att alla effekter som man vet hur resenärerna värderar kan inkluderas i en samhällsekonomisk kalkyl. Förutom de effekter som nämnts i denna vägledning
– restid och turtäthet – finns det mycket forskning om resenärers värdering av byten och
bytestid, många typer av komfortfaktorer, avstånd till hållplatser osv. Alla sådana effekter
är därför möjliga att inkludera i en samhällsekonomisk kalkyl. Däremot finns det inte så
mycket kunskap om resenärers värderingar av t.ex. informationsåtgärder eller utformning
av bytespunkter, och sådana åtgärder är därför svåra att analysera samhällsekonomiskt.
I sådana fall kan man ibland jämföra åtgärdernas nytta mot deras kostnad genom att ta fram
nyckeltal av typen ”hur mycket måste varje resenär värdera denna åtgärd för att den ska vara
lönsam?”.
Allmänt sett är det klokt att skaffa sig en uppfattning om resenärers värdering av de åtgärder man överväger, för att se till så man använder sin budget på det sätt som skapar mest
värde för resenärerna.
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Organisationerna inom Fördubblingsprojektet

Fördubblingsprojektet är ett nationellt samarbete som
involverar hela kollektivtrafikbranschen. Det gemensamma målet är
att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel.
Läs mer på: www.fördubbling.se
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