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Sammanfattning
I denna uppsats har svenska, irländska och två olika europeiska riktlinjer för beräknande av
samhällsekonomiska kostnads-nyttokalkyler av infrastrukturinvesteringar granskats.
Riktlinjerna bygger på ekonomisk teori men är anpassade för att vara praktiskt möjliga att
genomföra och använda. De svenska riktlinjerna gör något fler avsteg från ekonomisk teori än
de andra riktlinjerna. Det finns både likheter och skillnader mellan riktlinjerna. Skillnader
som kan antas påverka kalkylresultaten på ett förutsägbart vis är skuggpris på offentlig
konsumtion, användandet av avtagande diskonteringsränta, uppräkning av parametervärden,
kalkylperiod, värderingen av internationella effekter och  hanteringen av störningar under
byggtiden. Det finns också skillnader vad gäller hur biljettintäkter beräknas. Dessa kan förstås
utifrån olika antaganden om transportmarknaden.
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1 Inledning och Syfte
Investeringar i infrastruktur är dyrt. Sverige planerar att satsa 417 miljarder kronor den
kommande tioårsperioden. (Regeringskansliet, 2010) Trots detta måste Sverige göra
prioriteringar mellan olika projekt. Det handlar om att hushålla med knappa resurser och få ut
så stor nytta av de satsade medlen som möjligt. Till sin hjälp för att prioritera mellan projekt
använder många länder samhällsekonomiska kostnads-nyttokalkyler. I en samhällsekonomisk
kalkyl skall idealt alla kostnader och nyttor värderas monetärt. Eftersom kalkylerna används
som beslutsunderlag är det viktigt att kalkylerna bygger på vetenskaplig grund. Flera länder
har riktlinjer för hur kostnads-nyttokalkyler skall göras. Dessa riktlinjer brukar innehålla
värderingar av effekter och rekommendationer på vilket sätt olika kalkylposter skall beräknas.
Det finns flera jämförelser av värderingar så som tidsvärden, koldioxid och
diskonteringsränta. (se exempelvis Lindberg, 2009, eller HEATCO 2006a) Jämförelser om
hur dessa värden skall användas i praktiken är inte lika vanliga.

I en granskning av samhällsekonomiska kalkyler av höghastighetståg i Sverige konstaterade
Intraplan consult (2005) att Banverkets beräkningsprinciper i flera avseenden skiljer sig från
de beräkningsprinciper som används i Tyskland. Skillnader finns bland annat vad gäller
skatter och budgeteffekter, regionala effekter på ekonomin, intäkter från biljettförsäljning och
effekter på sysselsättningen.

1.1 Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är att undersöka om de svenska, de irländska samt två europeiska riktlinjer
för kostnads-nyttokalkyler gällande järnvägsinvesteringar bygger på ekonomisk teori. Mer
specifikt är syftet att jämföra hur olika tillämpningar skiljer sig åt och vad dessa skillnader har
för betydelse. Uppsatsen skall försöka svara på frågorna:

 Bygger riktlinjerna för kostnads-nyttokalkyler på ekonomisk teori?
 Vad finns det för skillnader mellan de undersökta riktlinjerna?
 Givet att det finns skillnader i riktlinjerna för samhällsekonomiska kalkyler,

hur påverkar dessa skillnader kalkylresultatet?

1.2 Avgränsningar
För att genomföra en kostnads-nyttokalkyl krävs ett stort kunskapsunderlag. Det gäller bland
annat prognoser om framtiden angående resande, prisutveckling, ekonomisk tillväxt och
värderingar av olika effekter så som tid eller koldioxid. I denna uppsats ingår inte att studera
prognoser eller att jämföra värderingen av olika effekter eller vilka metoder som används för
att skatta dessa värden. De prognosmodeller som används för framtida resande är ofta mycket
avancerade och utgör ett eget område i sig. Även värderingen av effekter så som värdet av ett
statistiskt liv eller koldioxidutsläpp utgör ofta ett eget vetenskapligt område. En fördjupning
inom dessa områden är en alltför stor uppgift för denna uppsats.

1.3 Disposition
Kapitel 1 innehåller inledning och syfte.

I kapitel 2 redovisas och motiveras det urval av riktlinjer som har analyserats och metoden för
arbetet beskrivs.
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Kapitel 3 beskriver den ekonomiska teori som ligger till grund för kostnads-nyttokalkyler.
Detta utgör en förutsättning för att kunna svara på om de granskade riktlinjerna bygger på
ekonomisk teori.

I kapitel 4 presenteras riktlinjerna och i kapitel 5 sammanfattas skillnader och likheter mellan
dem. De olika rekommendationerna analyseras utifrån hur de förhåller sig till ekonomisk teori
och till varandra.

I kapitel 6 sammanställs de slutsatser som går att dra från kapitel 5.

I kapitel 7 återfinns en referenslista.
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2 Metod och Urval

2.1 Urval
Det finns både nationella och europeiska riktlinjer för kostnads-nyttokalkyler. En förfrågan
har skickats via e-mail till antal organisationer och myndigheter i ett flertal länder.
Kontaktuppgifterna till dessa organisationer har hämtats från underlagsmaterial till HEATCO
Deliverable 1 Current practice in project appraisal in Europe; Analysis of country reports
(2005). Svar har erhållits från Irland, Danmark, Finland, Frankrike, Cypern och Litauen.1
Urvalet av riktlinjer till jämförelsen har varit beroende av språkliga och tidsmässiga
begränsningar. De riktlinjer som har analyserats är:

1. HEATCO (Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and
Project Assessment) Deliverable 5; Proprosal for Harmonised Guidelines (2006b)

HEATCO är ett projekt med syfte att ta fram riktlinjer för utvärdering av
infrastrukturprojekt projekt. Arbetet har bedrivits i flera steg. Rekommendationerna i det
femte steget Proprosal for Harmonised Guidelines (2006b) har använts i jämförelsen av
riktlinjer. Enligt Domattas (2009) görs kalkyler i Litauen i enlighet med HEATCOs
(2006b) rekommendationer.

HEATCOs första delprojekt Current practice in project appraisal in Europe; Analysis of
country reports (2005) är en kartläggning av kalkylvärden och vilka områden som ingår i
kalkylerna i 25 europeiska länder. Denna kartläggning har används som referens för att
visa på skillnader mellan olika länder.

2. RAILPAG (Railway Projekt Appraisal Guidlines, 2005)

RAILPAG (2005) är ett projekt på initiativ av Europeiska investeringsbanken som syftar
till att skapa en harmoniserad metod att utvärdera järnvägsprojekt inom Europa.
RALPAG bygger vidare på TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) som har
mer generella riktlinjer. RAILPAG innehåller därför bara kompletterande och/eller
järnvägsspecifika rekommendationer. Enligt Daneels (2010) görs kostnads-nyttoanalyser
i Belgien i enlighet med RAILPAG.

3. Guidelines on a Common Appraisal Framework for Transport Projects and Programmes.
(Department of Transport, 2007) samt Cost Benefit Parameters and Application Rules for
Transport Project Appraisal (Goodbody Economic Consultants, 2004)

I Irland används riktlinjer utgivna av det irländska transportdepartementet 2007. Dessa är
utarbetade utifrån riktlinjer för utvärdering av offentliga projekt från det irländska
finansdepartementet 2005. Parametervärdena i de irländska rekommendationerna är
framtagna av Goodbody Economic Consultants 2004. (McGeehan, 2009)

4. Beräkningshandledning; Hjälpmedel för samhällsekonomiska bedömningar inom
järnvägsektorn (Banverket, 2009) samt Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden
för transportsektorn: ASEK 4 (Statens Institut för Kommunikationsanalys, Sika, 2008)

                                                       
1 Förfrågan skickades till olika organisationer i 21 länder. Kontaktuppgifterna till tolv av dessa länder var inte
korrekta.
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Utvärderingar av järnvägsinvesteringar i Sverige görs enligt de riktlinjer som finns i
Banverkets beräkningshandledning, BVH 706, senast uppdaterad 2009. Banverkets
beräkningshandledning är i enlighet med Sika’s riktlinjer. I ASEK 4 finns de
parametervärden som har använts i den senaste planeringsomgången i de svenska
trafikverken. Arbetet med ASEK 4 har bland annat utgått ifrån HEATCOs
rekommendationer. (Sika, 2008)

2.2 Metod
De utvalda riktlinjerna för kostnads-nyttoberäkningar har lästs i sin helhet. En
samhällsekonomisk kalkyl skall idealt inkludera alla kostnader och nyttor. Det innebär att i
princip alla områden som tas upp av riktlinjerna har analyseras. I slutskedet av uppsatsarbetet
har texten rensats från information som inte har bidragit till analysen. De granskade
riklinjerna är därför inte återgivna i sin helhet. Exempelvis beskriver flera av riktlinjerna vilka
metoder de har använt för att värdera olika effekter. Dessa diskussioner och metoder
redovisas inte i uppsatsen. Prognoser och modeller över framtida resande är nödvändiga för
att kunna genomföra kalkyler men de utgör inte fokus i denna uppsats. En svårighet i analysen
har varit att riktlinjerna är olika tydliga i sina rekommendationer.
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3 Teori

3.1 Paretoeffektivitet och nettonytta
Grunden i kostnads-nettokalkyler är att avgöra om nyttan av ett projekt är större än
kostnaderna, för att ge vägledning om projektet skall genomföras eller inte. Denna ansats
bygger på paretokriteriet. Ett projekt är paretoeffektivt om någon kan få det bättre utan att
någon annan får det sämre. Då ökar den sammanlagda nyttan och samhällets resurser används
effektivt. Ett sätt att förbättra för någon utan att försämra för någon annan är att vinnarna
ersätter förlorarna. Nyttan för vinnarna måste vara större än förlusten för dem som får det
sämre. Det betyder att nettonyttan av projektet måste vara positiv. (Boardman et al. 2006)

Paretoeffektivitet kan vara svårt att uppnå i verkligheten. Det förutsätter kunskaper om hur
alla berörda påverkas av projektet. Dessutom behövs någon form av system för att låta
vinnarna kompensera förlorarna. Om vinnarna skall kompensera förlorarna har vinnarna
starka incitament för att undervärdera sin nyttan, för att behöva ge en mindre kompensation
till förlorarna. Förlorarna å sin sida har incitament att överdriva sin förlust för att få en större
kompensation. Strategiskt beteende av denna typ gör det svårare att värdera om ett projekt har
en positiv nettonytta. (Boardman et al. 2006)

På grund av att paretoeffektivet i realiteten är svårt att uppnå används ofta en annan
beslutsregel, det potentiella paretokriteriet, även kallat Kaldor-Hickskriteriet. Kriteriet innebär
att alla projekt där vinnarna skulle kunna kompensera förlorarna utan att själva få det sämre
skall genomföras. Det finns dock inget krav att en sådan kompensation skall äga rum, det vill
säga alla projekt med en positiv nettonytta skall genomföras. Det potentiella paretokriteriet är
en praktisk tillämpar beslutsregel som tillämpas i kostnads-nyttoanalyser. (Boardman et al.
2006)

Det finns kritik mot både paretokriteriet och det potentiella paretokriteriet. Paretoeffektivitet
bygger på den initiala fördelningen av nytta. Om resurserna från början är ojämt fördelade är
det svårt att skapa en jämnare fördelning på ett paretoeffektivt sätt. En omfördelning från de
som har mycket till de som har lite är inte paretoeffektiv. En annan invändning mot
paretokriteriet är att människor ofta värderar sin nytta i jämförelse med andra. Om andra får
det bättre då en person har kvar samma nivå som tidigare, kan denna person uppleva den
relativa försämringen som en real försämring.

Det potentiella paretokriteriet kan upplevas som orättvist eftersom det tillåter att vissa vinner
på andras bekostnad. Inom ekonomisk teori har det ofta ansetts som ett axiom att nyttan
mellan olika individer inte går att jämföra. Accepteras detta axiom kan endast paretoeffektiva
förändringar förespråkas. Det potentiella paretokriteriet blir inte användbart eftersom det
innebär en jämförelse av nyttor. Å andra sidan ökar samhällets totala välfärd om alla projekt
som har positiv nettonytta genomförs. Därmed ökar samhällets möjligheter att ta hand om och
kompensera de som har det sämre ställt. Om vinnarna och förlorarna inte är de samma i olika
projekt kan skillnaderna jämnas ut i längden. (Boardman et al. 2006 och Scitovsky, 1951)

3.2 Att värdera nyttor

3.2.1 Nytta, betalningsvilja och konsumentöverskott på olika marknader
För att kvantifiera och värdera nyttan av ett projekt används människors betalningsvilja som
mått. Betalningsviljan hos en individ kan beskrivas som vad en individ är beredd att betala för
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att ett projekt skall genomföras. En individs betalningsvilja är i de flesta fall ungefär lika med
förändringen av konsumentöverskott. (Se bilaga 1)

Figur 3.1

Figur 3.1 visar hur konsumentöverskottet förändras då priset sänks från P till P’ och
konsumtionen ökar från X till X’. Konsumentöverskottet innan prissänkningen är triangeln
mellan efterfrågekurvan D och priset P. När priset sänks ökar konsumentöverskottet med den
skuggade arean i figuren 3.1. Om efterfrågekurvan är linjär kan det förändrade
konsumentöverskotet, KÖ, beräknas med formeln

ΔKÖ = ΔP*X + ½ΔX*ΔP

Om förändringen i antal enheter, ΔX, är okänd kan det förändrade konsumentöverskottet
beräknas med hjälp av efterfrågans priselasticitet. Priselasticiteten talar om hur många procent
efterfrågan kommer att ändras om priset ändras 1 procent.

Priset på en vara kan, men måste inte, förändras då ett projekt genomförs. Är det ett mindre
projekt är det troligt att priset inte förändras. Antag att ett projekt minskar kostnaderna för
producenterna och att efterfrågekurvan är horisontell. Detta illustreras i figur 3.2 nedan. När
projektet genomförs förflyttas utbudskurvan utåt från S till S’ så att ett nytt jämnviktsläge
uppkommer med samma pris som tidigare men med en högre kvantitet. I detta fall sker ingen
förändring av konsumentöverskottet. Konsumenterna betalar mer motsvarande arean A B X’
X, men den ökade kostnaden motsvaras av en lika stor ökning av nytta. Producentöverskottet
ökar från arean P A C till arean P B E, vilket ger en total ökning med arean C A B E. Från
denna nyttoökning skall eventuell kostnad för projektet subtraheras. (Boardman et al. 2006)
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Figur 3.2

Om efterfrågekurvan är sluttande förändras både pris och kvantitet om utbudskurvan
förskjuts. I figur 3.3 nedan ändras priset från P till P’ och kvantiteten från X till X’. Detta ger
upphov till att konsumentöverskottet ökar med den skuggade arean P A B P’. Om
utbudskurvan förskjuts på grund av att marginalkostnaden minskat förändras
producentöverskottet. Innan projektet motsvarade triangeln P A C producentöverskottet. Vid
den nya jämnvikten är producentöverskottet arean P’ B E. Den totala nyttoförändringen av
både konsumentöverskott och producentöverskott är arean A B E C. För att få den totala
nyttoförändringen skall eventuell kostnad för projektet dras ifrån. (Boardman et al. 2006)

Figur 3.3

På vissa marknader finns det externa effekter. Det innebär att konsumtionen eller
produktionen har en extra kostnad som drabbar samhället men som inte är internaliserad i
priset. Kostnaden drabbar därmed inte den enskilda konsumenten eller producenten. Exempel
på externa effekter är avgaser och föroreningar. Eftersom kostnaden inte drabbar
konsumenterna eller producenterna direkt kommer inte marknaden att ta hänsyn till denna
kostnad. Utbudskurva S i figur 3.4 representerar kostnaden för den enskilde producenten och
utbudskurva S’ representerar samhällets kostnader. I marknadsjämnvikten där utbudskurvan S
och efterfrågekurvan D möts, är den samhälliga kostnaden för produktionen större än
samhällets betalningsvilja. Skillnaden mellan kostnad och betalningsvilja motsvaras av den
skuggande arean A i figur 3.4. Om samhället inför en skatt t motsvarande kostnadsskillnaden
mellan producenten och samhället skulle kostnaden för konsumenterna stiga från  P  till P’.
Denna förändring motsvarar en minskning av konsumentöverskott med arean B + C och en
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minskning med producentöverskott med arean E + F. Kostnaden för tredjeperson skulle dock
minska med arean A + B + F och intäkterna för staten skulle öka motsvara arean C + E. Den
totala förändringen är därmed en nyttoökning med arean A (givet att det inte finns några
kostnader med att ta in skatten). (Boardman et al. 2006)

Figur 3.4

3.2.2 Sekundära marknader och indirekta effekter
När ett projekt genomförs så kan det indirekt påverka andra marknader. Två varor är
komplement om ökad (minskad) efterfråga på den ena varan leder till ökad (minskad)
efterfråga på den andra varan. Ett exempel är bensin och bensindrivna bilar. Ett projekt som
minskar kostnaden för att köra bil leder till ett ökat konsumentöverskott för bilisterna. Antag
nu att bilresandet ökar och därmed efterfrågan på bensin. Det är rimligt att anta att priset på
bensin inte kommer att påverkas av den ökade efterfrågan eftersom ökningen är liten i
förhållande till hela marknaden. Detta kan liknas vid att utbudskurvan på den sekundära
marknaden är horisontell så som i figur 3.5 nedan. Det kan se ut som om
konsumentöverskottet under efterfrågekurvan D ökar när efterfrågekurvan förflyttas till D’, så
är dock inte fallet. Den ökade bensinkonsumtionen är nödvändig för att kunna ta del av det
ökade konsumentöverskottet på den primära marknaden. Därför fångas hela nyttoeffekten av
projektet i den primära marknaden för bilresor. (Boardman et al. 2006)

Figur 3.5 Bensinmarknaden
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Är den sekundära marknaden effektiv fångas nyttoeffekterna i den primära marknaden även
om priset på den sekundära marknaden ändras. Antag att två varor är substitut, det vill säga att
ökad (minskad) efterfråga på den ena varan leder till minskad (ökad) efterfråga på den andra
varan. Ett sådant exempel är tåg och busstrafik mellan två städer. Om ett projekt genomförs
som minskar kostnaden för att åka tåg mellan två städer sjunker troligtvis efterfrågan på
bussresor mellan städerna, vilket i sin tur leder till att priset på bussresor minskar. Detta
illustreras i figur 3.6 med att efterfrågekurvan flyttas till vänster från D till D’. Det innebär att
producentöverskottet minskar med arean A + B och att konsumentöverskottet ökar med arean
A. Den totala nyttan på den sekundära marknaden minskar med arean B.

Figur 3.6 Bussmarknaden

När efterfrågan och priset på busstrafik har minskat leder det till att efterfrågan på tågresor
minskar, vilket i figur 3.7 illustreras som att efterfrågekurvan flyttas från D till D’. Utbudet på
tågresor är S  innan projektets genomförande, S’ efter projektet. Efterfrågekurvorna D och D’
förutsätter att kostnaden på den sekundära bussmarknaden är konstant. Den efterfrågekurva
som är empiriskt möjlig att observera är däremot D*, som visar efterfrågan på tågresor då
priset på bussresor ändras. Om inte priset på bussresor ändrades skulle efterfrågekurvan D*
underskatta nyttan av projektet med arean a c b i figur 3.7. Denna area motsvarar i princip
arean B i figur 3.6. Även när priset förändras skall endast nyttoförändringar som uppkommer
på den primära marknaden värderas, givet att den sekundära marknaden är effektiv och att
nyttan på den primära marknaden mäts med hjälp av efterfrågekurvan D*. (Boardman et al.
2006)

Figur 3.7 Tågresor



15

Om de sekundära marknaderna inte fungerar effektivt är det inte korrekt att endast värdera
förändringar som sker på den primära marknaden. Finns det exempelvis externa effekter som
inte är internaliserade i priset kan nyttan förändras då kvantiteten på en sekundär marknad
ändras. Anta att ökad bensinkonsumtion är en följdeffekt av ett projekt och att
bensinkonsumtionen har negativa externa effekter. Utbudskurva S i figur 3.8 representerar
kostnaden för den enskilde konsumenten och utbudskurva S’ representerar samhällets
kostnader.  I detta fall ökar de externa effekterna med den skuggade arean. (Boardman et al.
2006)

Figur 3.8 Externa effekter på sekundera marknader

Infrastrukturprojekt påverkar ofta flera marknader genom indirekta effekter. Ett projekt som
leder till minskade transportkostnader kan påverka kostnadsbilden för företag i andra
branscher. Finns det konkurrens på transportmarknaden kommer åtminstone delar av dessa
kostnadsbesparingar att transfereras till andra marknader. Även för indirekta effekter gäller att
det är tillräckligt att studera förändringar på den primära marknaden givet att de marknader
som blir indirekt påverkade inte har alltför stora marknadsimperfektioner. (Boardman et al.
2006)

3.2.3 Teoretiska problem med att använda betalningsvilja som mått på nytta
Människors betalningsvilja är knuten till den förmögenhet de har. Dels så påverkar en persons
förmögenhet vad personen maximalt kan betala, dels så kan personers marginalnytta av
pengar vara beroende av personens förmögenhet.

Om det hade varit möjligt att mäta en välfärdsfunktion som summerade nyttan för alla
individer i samhället hade ett projekt varit lönsamt om summan av individernas
nyttoförändringar var större än noll, det vill säga ∑∆Wi ≥ 0, där W är individ i’s nytta. Den
beslutsregel som nu används innebär att ∑∆yi ≥ 0, där y är inkomst. Om marginalnyttan av
pengar inte har samma värde för olika individer behöver dessa två beslutregler inte ge samma
resultat. (Banverket, 2009). Enligt Layard och Myraz (2008) faller marginalnyttan av inkomst
med ökande takt när inkomsten stiger.

När flera personers preferenser skall rangordnas och det finns fler än två alternativ kan
summeringen av preferenserna ge inkonsekventa resultat. Om alternativen kan ordnas på en
endimensionell skala kan inte summeringen av preferenser längre leda till en inkonsekvent
ordning av alternativen. (Scitovsky, 1951)
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När vi använder individers betalningsvilja för att utvärdera ett projekt måste vi bestämma
vilkas betalningsvilja vi skall mäta. Exempelvis kan ett infrastrukturprojekt i ett land skapa
nyttor för medborgare i ett annat land. (Boardman et al. 2006)

3.3 Att värdera kostnader
I en kostnads-nyttokalkyl behöver både nyttor och kostnader vara korrekt värderade.
Samhällets kostnad för ett projekt motsvarar alternativkostnaden om resurserna istället hade
använts till något annat. Alternativkostnaden för en resurs motsvaras av arean under
utbudskurvan, vilken ofta men inte alltid är lika med budgetkostnaden. Om budgetkostnaden
överskattar, underskattar eller motsvarar den samhällsekonomiska kostnaden beror på
marknaden för insatsvarorna. (Boardman et al. 2006)

På en effektiv marknad för en insatsvara där projektets efterfrågan är relativt liten i
förhållande till marknadens totala storlek kommer inte jämnviktspriset på varan att förändras.
Detta illustreras med en horisontell utbudskurva S i figur 3.9. Om ett projekt efterfrågar q’
enheter flyttas efterfrågekurvan från D till D + q’ och projektets kostnad motsvaras av den
skuggade arean  A B X’ X. I detta fall motsvarar budgetkostnaden den samhällsekonomiska
kostnaden. (Boardman et al. 2006)

Figur 3.9

Är projektets köp av insatsvaran stor kan priset påverkas. Detta illustreras i figur 3.10 med en
sluttande utbudskurva S. När efterfrågan stiger ökar priset från P till P’ och kvantiteten från X
till X’. Konsumentöverskottet för de tidigare konsumenterna minskar med arean A och B
eftersom priset har stigit. I och med den högre efterfrågan trängs konsumtion för de tidigare
konsumenterna undan så att deras konsumtion minskar från X till X’-q’. Producentöverskottet
ökar däremot med arean A + B + C  eftersom producenterna får ut ett högre pris per enhet och
får sälja fler enheter. Projektets utgifter för q’ enheter av varan motsvaras av arean B+ C + E
+ F + G. Därmed skiljer sig budgetkostnaderna och den samhälliga kostnaden med arean C.
Då prisförändringen är liten, är inte skillnad mellan projektutgifterna och samhällets kostnad
så stor. I dessa fall fungerar projektutgifterna som en bra approximation av den
samhällsekonomiska kostnaden. (Boardman et al. 2006)
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Figur 3.10

Arbetskraft är en insatsvara där användandet av skuggpris ibland diskuteras. I figur 3.11 är P
priset på arbete och L antal sysselsatta i jämnvikt. Antag nu att det finns en minimilön Pm;  i
detta fall söker Ls personer arbete och Ld personer har arbete. Skillnaden mellan Ls och Ld
består av människor som är arbetslösa. Antag att ett projekt behöver L’ personer och att dessa
får minimilönen Pm. Detta flyttar efterfrågekurvan till höger från D till D + L’ och minskar
antalet arbetslösa med L’ personer. (Boardman et al. 2006)

Figur 3.11

Projektets utgifter för arbetskraft motsvarar arean A + B. Denna kostnad överskattar den
samhälliga alternativkostnaden för arbetskraft.  Det är inte rimligt att anta att
alternativkostnaden för arbetskraften är noll eftersom de arbetslösa troligtvis sätter ett värde
på sin tid. Ett möjligt skuggpris fås om arean A ses som producentöverskott för de anställda
och därmed dras ifrån projektets kostnader. Då motsvaras alternativkostnaden av den
skuggade arean B. Detta förhållningssätt förutsätter att de anställda i projektet värderar sin tid
till mellan Pd och Pc, vilket inte är bevisat. Alla som värderar sin tid mellan Pf och Pm skulle
vara beredda att arbeta i projektet. Om det istället antas att de som får jobb i projektet är jämt
fördelade över utbudskurvan blir ett rimligt skuggpris den genomsnittliga tidsvärderingen
gånger antalet anställda i projektet. (Boardman et al. 2006)

3.4 Budgeteffekter för staten

3.4.1 Marginalkostnaden för allmänna medel
Ett projekt kan påverka statens finanser genom att öka eller minska utgifterna och
skatteintäkterna. Skatter kan generera effektivitetsförluster, exempelvis genom att kvantiteten
av en vara blir mindre än optimalt. Men skatter kan också leda till effektivitetsvinster,
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exempelvis då en negativ extern effekt internaliseras genom en skatt. Därför är samhällets
kostnader för att få in skatt inte alltid lika med summan som betalas in. Den
effektivitetsförlust som orsakas av skatter brukar kallas marginalkostnaden för allmänna
medel och motsvarar samhällets kostnader för att få in en skattekrona. Leder beskattningen till
effektivitetsförluster är marginalkostnaden positiv och ger skatteuttaget effektivitetsvinster är
marginalkostnaden negativ. (Boardman et al. 2006) Marginalkostnaden beror således på vilket
finansieringsinstrument som används för att betala för projektet. (Lundholm, 2005)

Enligt Lundholm (2005) så finns det två olika definitioner av marginalkostnaden för allmänna
medel. Den ena definitionen anser att projekt går att likna vid klumpsummetransfereringar till
hushållen. Det innebär att inkomsteffekter inte behöver mätas utan att endast
substitutionseffekter påverkar marginalkostnaden. Människor antas arbeta mindre om deras
inkomst beskattas vilket leder till minskad produktion och en positiv marginalkostnad.

Den andra definitionen av marginalkostnaden anser att projekt kan ses som en kollektiv vara
och att skattefinansieringen kan orsaka både inkomsteffekter och substitutionseffekter. I detta
fall kan marginalkostnaden både över och understiga 1. Enligt Lundholm (2005) är denna
definition mer korrekt än då marginalkostnaden endast tar hänsyn till substitutionseffekten.

3.4.2 Skuggpris av offentlig resursanvändning
För att kompensera att privat konsumtion trängs undan när offentliga resurser förbrukas kan
skuggpris på offentliga resurser användas. Om vi antar att det inte finns några
korspriselasticiteter finns det två extremfall. Ett då utbudet är totalt elastiskt och ingen
undanträngning av privat konsumtion sker och ett då utbudet är totalt inelastiskt och den
offentliga resursanvändningen tränger undan lika stor privat konsumtion. Skuggpriset i det
första fallet är lika med producentkostnaden medan skuggpriset i det andra fallet är lika med
konsumentpriset, det vill säga producentpriset plus skatter och moms. Skuggpriset för
offentlig resursanvändning motsvarar producentpriset plus förlusten av skatteintäkter på grund
av undanträngd konsumtion. Då undanträngningen inte är total är skuggpriset ett genomsnitt
mellan konsument- och producentpriser. (Lundholm, 2005)

3.5 Diskonteringsränta och kalkylperiod

3.5.1 Nettonuvärde
Kostnader och nyttor från ett projekt kan falla ut under flera år. För att jämföra kostnader och
nyttor som uppkommer olika år kan dessa räknas om till ett nuvärde. Nuvärdet, NV, beräknas
enligt formeln:

NV = Bt /(1 + i)t

Där B är nyttan, i är diskonteringsräntan och t är tidsperioden som nyttan faller ut. Desto
längre bort i framtiden nyttan faller ut desto mindre blir nuvärdet av nyttan. Nuvärdet av en
kostnad beräknas enligt samma formel, men istället för sätta in nyttan Bt i formeln används
kostnaden Ct. Faller nyttorna ut under flera år beräknas det sammanlagda nuvärdet enligt
formeln:

NV(B)= Σ (Bt /(1 + i)t)



19

För att få nuvärdet av nettonyttan, det så kallade nettonuvärdet NNV, så kan antingen
nuvärdet av kostnaderna subtraheras från nuvärdet av nyttorna, eller så kan nuvärdet av
nettonyttan, NB, per år summeras. (Boardman et al. 2006)

NNV = Σ (Bt /(1 + i)t) - Σ (Ct /(1 + i)t) = Σ (NBt /(1 + i)t)

3.5.2 Restvärde och kalkylperiod
Ett projekt kan generera kostnader och nyttor under en mycket lång tidsperiod. För att få
nuvärdet av ett projekt som kommer generera kostnader och nyttor för all framtid behöver
kostnader och nyttor summeras från tidpunkt t = 0 till t = ∞. Att göra förutsägelser för
kostnader och nyttor så långt i framtiden är mycket svårt. Därför kan kalkylperioden
begränsas och restvärdet som finns kvar vid kalkylperiodens sluts diskonteras till nuvärde och
adderas till nettonuvärdet. (Boardman et al. 2006)

Det finns flera metoder för att beräkna restvärdet. Förväntas nyttan växa eller avta med
konstant hastighet kan tillväxttakten användas för att beräkna restvärdet. Detta är i princip
samma sak som att beräkna nyttorna och kostnaderna för alla tillkommande år. Uppkommer
kostnader eller nyttor efter kalkylperiodens slut så kan restvärdet sättas till marknadsvärdet
för investeringen vid kalkylperiodens slut, eftersom marknadsvärdet teoretiskt motsvarar
framtida kostnader och nyttor. Problemet med denna metod är att många investeringar inte har
någon andrahandsmarknad. Det är därför svårt att veta marknadsvärdet vid kalkylperiodens
slut. (Boardman et al. 2006)

En tredje metod att beräkna restvärdet är med hjälp av förslitningen av investeringen. För att
vara korrekt skall den verkliga förslitningen av liknade investeringar användas och inte
avskrivningar som kommer från bokföringsregler. Ytterligare en metod att beräkna restvärdet
är att använda sig av investeringskostnaden. Enligt Boardman et al. (2006) är det en enkel
men icke teoretiskt tilltalande metod.

3.5.3 Diskonteringsränta
Diskonteringsräntan är ett mått på människors otålighet men skall också mäta om de resurser
som används har högre avkastning än alternativkostnaden. De flesta personer skulle föredra
att få något de vill ha idag istället för att få vänta. Genom att låna eller spara pengar till räntan
i kan en person flytta sin konsumtion över tiden. Så länge en personens otålighet är större än
räntekostnaden kommer individen låna pengar för att kunna konsumera. När det inte finns
några störningar på räntemarknaden motsvarar marknadsräntan i individernas tidspreferenser
och kan användas som diskonteringsränta. (Boardman et al. 2006)

I verkligheten finns det både skatter och andra marknadsmisslyckanden som gör att
marknadsräntan och människors tidspreferenser inte sammanfaller. Vid beskattning av
inkomster från investeringar och kapital är marknadsräntan i högre än människors
tidspreferenser p, men lägre än avkastningen från investeringar r. Avkastningen på sparande
efter skatt är lika med p. Skillnaden mellan r och i motsvaras av skatten på inkomster från
investeringar. (Boardman et al. 2006)

Antag att staten finansierar ett projekt genom att låna upp kapital så att efterfrågan och
marknadsräntan ökar. Den höjda marknadsräntan skulle tränga undan investeringar och det
privata sparandet skulle öka. Det ökade sparandet skulle minska den privat konsumtionn i
motsvarande grad. Alternativkostnaden för de undanträngda investeringarna är lika med r och
alternativkostnaden för den undanträngda konsumtion är p. (Boardman et al. 2006)
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Det finns visa empiriska belägg för att sparandet är relativt okänsligt för förändringar av
räntan. Det innebär att effekten på konsumtion är relativt liten. Under sådana omständigheter
skulle avkastningen på privata investeringar utgöra en rimlig diskonteringsränta. Andra menar
att diskonteringsräntan skall motsvara människors otålighet och att projekt som är
finansierade via skatter påverkar konsumtionen men inte investeringarna. I dessa fall är p en
bättre approximation på diskonteringsräntan. p kan ses som en nedre gräns på
diskonteringsräntan och r som en övre gräns. (Boardman et al. 2006)

En diskonteringsränta härledd från marknaden avspeglar den nuvarande generationens
värderingar. Kostnader och nyttor för nästkommande generationer värderas lägre då de
diskonteras. Detta ses av många som ett moraliskt delemma. (Boardman et al. 2006)

En annan möjlighet är att härleda diskonteringsräntan från en tillväxtmodell.
Diskonteringsräntan består i denna modell av två delar. Den första delen är en ren
tidspreferens d. Vissa argumenterar att d skall vara lika med noll. Är d större än noll innebär
det att nyttan för dagens individer värderas högre än nyttan för kommande generationer. Den
andra delen kommer ifrån att det antas ske tillväxt över tiden g, vilket ökar
konsumtionsmöjligheterna. Men nyttan av ytterligare konsumtion minskar när
konsumtionsmöjligheterna ökar, därför viktas g med e som är den marginella nyttan av
konsumtion. Tillsammans ger det en diskonteringsränta som är lika med d + ge. (Boardman et
al. 2006)

Det finns empiriska belägg för att personer använder en lägre diskonteringsränta på lång sikt
jämfört med kort sikt. Konsekvenser av att använda en konstant diskonteringsränta kan
uppfattas som orealistiska då det kan vara olönsamt att förebygga stora kostnader för
exempelvis klimatförändringar. Med väldigt långa tidsperspektiv ökar också osäkerheterna.
Om en hög diskonteringsränta används för väldigt många år, kan små fel leda till stora
skillnader i resultat. En metod för att hantera detta är att använda avtagande
diskonteringsränta för projekt som påverkar flera generationer. (Boardman et al. 2006)

3.6 Beslutsregler
I och med att Kaldor-Hicks kriteriet används i kostnads-nyttoanalyser är den enklaste
beslutsregeln att genomföra alla projekt med positivt nettonuvärde. Detta förutsätter att inga
projekt utesluter andra projekt och att det finns resurser att genomföra alla aktuella projekt. I
verkligheten kan beslutsfattare tvingas att välja mellan olika projekt som alla har ett positivt
nettonuvärde. (Boardman et al. 2006)

Ett annat mått som används är nyttokostnadskvoter. Jämförs nyttokostnadskvoten synliggörs
projekt med lågt nettonuvärde men som ger större nyttor i förhållande till sina kostnader.
Nyttokostnadskvoter är känsliga för hur kostnader och nyttor definieras. Omdefinieras en post
från att vara kostnad till att vara en negativ nytta ändras täljaren och nämnaren och
nyttokostnadskvoten blir en annan fast nettonyttan är densamma. (Boardman et al. 2006)
Nettonuvärdeskvoter kan användas för att prioritera mellan olika objekt då det finns en
begränsad budget. Nettonuvärdet beräknas då som nettonyttan genom nuvärdet av kostnaden
för investeringen.

Ett sätt att jämföra projekt är att beräkna ett projekts internal rate of return. Det är den
diskonteringsränta som gör att nettonuvärdet för projektet är lika med noll. Ju högre
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diskonteringsränta ett projekt har desto högre relativ avkastning ger projektet. (Boardman et
al. 2006)
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4  Jämförelse av utvalda riktlinjer

4.1 Generella utgångspunkter

4.1.1 Jämförelsealternativ
En utvärdering av ett infrastrukturprojekt innebär att kostnaderna och nyttorna som
uppkommer om projektet genomförs jämförs med kostnaderna och nyttorna om projektet inte
genomförs. Situationen då ett projekt inte genomförs kallas jämförelsealternativ. HEATCO
(2006b), RAILPAG (2005), de svenska och de irländska riktlinjerna förespråkar alla att ett
jämförelsealternativ används.

Jämförelsealternativet kan vara ingen åtgärd, eller minsta möjliga åtgärder för att bibehålla
dagens standard. Både RAILPAG (2005), de svenska och de irländska riktlinjerna accepterar
att jämförelsealternativet är minsta möjliga åtgärd men Department of Transport (2007) menar
att åtgärderna i så fall motiveras. RAILPAG (2005) menar att om jämförelsealternativet skulle
vara ingen åtgärd, innebär det att dagens trafik i längden inte kan upprätthållas. Enligt
RAILPAG är detta inte ett bra jämförelsealternativ eftersom det inte kan möta den befintliga
efterfrågan.

Finns det flera olika utredningsalternativ skall alla alternativen vägas mot
jämförelsealternativet, enligt HEATCO (2006b). RAILPAG (2005) har inte samma
rekommendation. Finns det utredningsalternativ med olika nivåer av investeringar, där ett
alternativ endast är en vidareutveckling eller förbättring av ett annat alternativ,
rekommenderar RAILPAG (2005) att de mer vidareutvecklade alternativen utvärderas med de
mindre utvecklade alternativen som jämförelse. På så vis svarar utvärderingen på frågan om
den extra förbättringen är värd att genomföras givet att tidigare nivåer har genomförs.

RAILPAG (2005) lyfter fram vikten av att tydliggöra huruvida nyttan av ett projekt är
beroende av att andra  projekt genomförs. Ett exempel är förstärkt kapacitet som inte går att
utnyttja förrän en flaskhals längre bort i systemet är åtgärdad.

4.1.2 Faktorpris, marknadspris och skuggpris på offentlig resursanvändning
I vissa europeiska länder används faktorpriser i kostnads-nyttokalkyler, medan andra länder
använder marknadspriser. I faktorpriserna ingår inte indirekta skatter eller subventioner.
Marknadspriser är de priser som gäller på marknaden. (HEATCO, 2005)

Valet mellan faktorpriser och marknadspriser har en koppling till vilken grundläggande
princip som används i kostnads-nyttoanalysen. Enligt Goodbody Economic Consultants
(2004) kan kostnads-nyttoanalyser genomföras enligt två olika principer; betalningsvilja eller
samhällets kostnader. Utgår analysen från samhällets kostnader innebär det att de resurser
som används vid produktion av en vara eller tjänst vägs mot nyttan för användaren. Används
betalningsviljemetoden studeras producentöverskottet och konsumentöverskottet. När
betalningsviljemetoden används blir transfereringarna och fördelningseffekterna mellan olika
grupper tydligare, enligt Goddbody Economic Consultans (2004)

Betalningsviljemetoden används vanligtvis med marknadspriser medan faktorpriser vanligtvis
används i kombination med metoden som bygger på samhällets kostnader. I och med att de
irländska riktlinjerna utgår ifrån betalningsviljemetoden rekommenderas marknadspriser i
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Irland. I Irland användes en faktor för att räkna om från faktorkostnader till marknadspriser.
Denna faktor motsvarar den indirekta skatten.(Goodbody Economic Consultants, 2004)

Även i Sverige används marknadspriser. Sika (2008) rekommenderar att samtliga
kostnadsposter skall belastas med skattefaktor 1 eftersom resurser som tas i anspråk annars
skulle ha använts i privat konsumtion och belastats med indirekta skatter. Skattefaktor 1
beräknas som de indirekta skatternas andel av privat konsumtion. Banverket (2009) har
samma rekommendationer som Sika (2008) vad gäller skattefaktor 1. HEATCO (2006b)
rekommenderar att faktorpriser används.

4.1.3 Marginalkostnaden av allmänna medel
Skatter kan ändra resursallokeringen så att en välfärdsförlust uppstår. För att korrigera för
denna välfärdsförlust kan skattefaktor 2 användas. Det innebär att kostnader som finansieras
med offentliga medel räknas upp för att motsvara välfärdsförlusten som uppkom när skatten
samlades in. Skattefaktor 2 innebär att offentliga medel används med försiktighet eftersom
nyttan av ett projekt måste uppväga inte bara kostnaden för projektet utan även
marginalkostnaden av allmänna medel. (Boardman et al. 2006 och Sika 2008)

I HEATCOs (2005) undersökning använde fyra av 21 länder skattefaktor 2, däribland
Sverige. Sedan dess har riktlinjerna i Sverige ändrats. Både Sika (2008), Banverket (2009)
och HEATCO (2006b) rekommenderar att skattefaktor 2 sätts till 1,0 – vilket innebär att den
saknar betydelse. Enligt HEATCO (2006b) är skattefaktor 2 teoretiskt korrekt men i praktiken
har det inte varit möjligt att ta fram en korrekt värdering. Sika (2008) motiverar att
skattefaktor 2 inte bör användas genom att hänvisa till att forskningsresultaten går isär, samt
hänvisa till HEATCO.

I Irland har skattefaktor 2 tidigare används men rekommenderas inte längre. Goodbody
Economic Consultants (2004) menar att flera av nyttorna från infrastrukturinvesteringar är
svåra att värdera monetärt och att beslutsfattare tenderar att fokusera mer på kvantifierbara
effekter. För att kompensera detta används inte skattefaktor 2 trots att det är teoretiskt korrekt.
RAILPAG(2005) ger inga tydliga rekommendationer om skattefaktor 2, utan rekommenderar
att det studeras vidare.

4.1.4 Diskonteringsränta
Nio av 25 länder i HEATCOs (2005) undersökning har en riskpremie i sina
diskonteringsräntor. Dessa länder har inte högre diskonteringsränta än de länder som inte
inkluderar en riskpremie. I HEATCOs undersökning tillhörde Sverige de länder som inte hade
en riskpremie i sin diskonteringsränta. I ASEK 4 (Sika, 2008) ändrades detta och
diskonteringsräntan antas nu inkludera en riskpremie. Med riskpremie avses ”systematisk risk
som är korrelerad med förändringar i den ekonomiska cykeln” enligt Sika (2008; sid 74).
Nivån på diskonteringsräntan ändrades inte i samband med att rikspremien ”inkluderades”
utan ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Irland har inte en riskpremie i sin diskonteringsränta. Motiveringen till detta är att risken
skiljer sig mellan olika projekt och att allmänt använd riskpremie straffar projekt där nyttorna
uppkommer senare eller ökar med tiden i förhållande till projekt där nyttorna kommer mer
omgående. (Goodbody Economic Consultants, 2004) HEATCO (2006b) rekommenderar inte
att en riskpremie inkluderas i diskonteringsräntan.
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Enligt Sika (2008) bestäms de samhällsekonomiska tidspreferenserna av följande samband:

i = z + n* g

där i står för diskonteringsräntan, z för tidspreferenser och människors otålighet, g
tillväxttakten för realkonsumtion per capita och n för elasticiteten av konsumtionens
marginalnytta. Är tillväxten noll innebär det att diskonteringsräntan är lika med människors
tidspreferenser. I de irländska rekommendationerna relateras diskonteringsräntan till
tidspreferenser. (Goodbody Economic Consultants, 2004) RAILPAG (2005) rekommenderar
ingen specifik diskonteringsränta.

I de irländska rekommendationerna diskuteras möjligheten att använda avtagande
diskonteringsränta. De menar att det finns tre indikationer på att diskonteringsräntan skulle
kunna behöva justeras ner för långa tidsperspektiv.

1. Det finns empiriska indikationer på att diskonteringsräntan är lägre för längre
perioder.

2. Osäkerheten vad gäller diskonteringsräntan gör att den ”säkra” diskonteringsräntan
avtar över tiden.

3. Vissa menar att en konstant diskonteringsränta vid långa tidshorisonter inte är rättvist
eftersom kostnader och nyttor i framtiden får mycket mindre betydelse. (Goodbody
Economic Consultants, 2004)

HEATCO (2006b) rekommenderar avtagande diskonteringsränta för kostnader som uppstår
efter 40 år, exempelvis klimatförändringar. RAILPAG (2005) menar att avtagande
diskonteringsränta är acceptabelt, men är tveksamma till om fördelarna uppväger den ökade
komplexitet. Sika (2008) rekommenderar inte avtagande diskonteringsränta utan anser det
bättre att vid behov göra känslighetsanalyser.

4.1.5 Kalkylperiod och restvärde
RAILPAG (2005) rekommenderar inte hur lång kalkylperioden bör vara, utan poängterar att
den bör inkludera både byggandet och användandet av en investering. Då olika komponenter
har olika lång livstid är det viktigt att på ett korrekt sätt räkna på underhåll och
reinvesteringar, enligt RAILPAG.

HEATCO (2006b) och Sika (2008) rekommenderar att kalkylperioden sätts till 40 år. Vid
projekt med kortare livslängd än 40 år rekommenderar Sika (2008) att kalkylperioden är lika
lång som objektets livslängd. Den 40 åriga kalkylperioden räknas som 40 år efter att
investeringen har tagits i bruk enligt både HEATCO (2006b) och Banverket (2009). Med
andra ord är kalkylperioden i själva verket 40 år plus byggtiden.

I de irländska riktlinjerna rekommenderas en kalkylperioden på 30 år, men det förs en
diskussion om att kalkylperioden skulle kunna vara längre. Infrastrukturprojekt har ofta en
längre livslängd än 30 år och om diskonteringsräntan är låg har kostnader och nyttor i
framtiden en större betydelse. (Goodbody Economic Consultants, 2004)

Om livslängden är längre än kalkylperioden rekommenderar både HEATCO (2006b),
RAILPAG (2005) och Sika (2008) att ett restvärde används. Enligt RAILPAG (2005) brukar
värdet av land som är inhandlat för ett järnvägsprojekt ha kvar samma värde efter
kalkylperioden som innan. Sika (2008) och HEATCO (2006b) rekommenderar att restvärdet
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beräknas till investeringskostnaden gånger den återstående livstiden vid kalkylperiodens slut
dividerat med den totala livstiden.

Det finns olika metodik att hantera samhällsekonomiska kalkyler när en plan innefattande
flera objekt utvärderas. HEATCO (2006b) rekommenderar att objekten läggs in successivt
och att kalkylperioden skall vara 40 år efter det sista objektet i planen har öppnats för trafik.
Sika (2008) och Banverket (2009) rekommenderar att alla objekt i en plan skall beräknas
utifrån samma byggstartsår. HEATCOs metod där verkligt byggår sammanfaller med
kalkylens startår fångar nätverkseffekter mer korrekt än Sikas metod, enligt Sika. I Sikas
metod inkluderas positiva nätverkseffekter innan de har fallit ut om ett projekts nyttor är
beroende av andra projekt som inte genomförts.

4.1.6 Efterfrågeberäkningar och elasticitetskalkyler
För att kunna beräkna kostnader och nyttor behövs prognoser av resandet. Trafikströmmarna i
jämförelsealternativet och utredningsalternativet måste tydligt definieras anser både
RAILPAG (2005) och Banverket (2009). Det är viktigt att prognosen skiljer på befintliga och
tillkommande resenärer, liksom om trafikströmmarna i andra transportmedel påverkas.

En kostnads-nyttokalkyl kan beräknas med hjälp av två prognoser, en jämförelseprognos med
resandet innan åtgärden och en utredningsprognos med resandet efter åtgärden. Prognoser är
ofta kostsamma att ta fram. Ett alternativ är att med hjälp av elasticiteter beräkna efterfrågan
på transporter. Banverket (2009) använder sig av restidselasticitet om restiden förändras,
turtäthetselasticitet om turtätheten förändras och av transportkostnadselasticitet om
transportkostnaden för gods ändras. När kostnads-nyttokalkyler beräknas med hjälp av
elasticiteter antar Banverket (2009) att 50 procent av eventuell resandeökning på järnväg
kommer från personbilstrafik och 50 procent är nygenererad trafik. För godstransporter antas
att 100 procent av trafikökning av gods på järnväg kommer från lastbilstransporter. Banverket
menar att den totala volymen på godstransportmarknaden är exogent bestämd. Ökar
efterfrågan på järnvägstransporter av gods minskar efterfrågan av godstransporter på andra
trafikslag.

RAILPAG (2005) och HEATCO (2006b) framhåller vikten av att samma prissättning används
i trafikprognosen som i kostnads-nyttoanalysen. De trafikströmmar som räknas fram är
beroende av resans pris och tid och används ett annat pris i utvärderingen bör enligt
RAILPAG (2005) elasticitetsberäkningar göras som visar hur efterfrågan förändras.

4.1.7 Känslighetsanalys
Känslighetsanalyser är ett sätt att visa på osäkerheterna i kostnads-nyttokalkyler. HEATCO
(2006b), RAILPAG (2005), de svenska och de irländska riktlinjerna rekommenderar alla att
känslighetsanalyser genomförs. Känslighetsanalysen skall identifiera de områden där
osäkerhet finns och utvärdera storleksspannet av osäkerheterna. (Department of Transport,
2007).

4.1.8 Uppräkning över tid
HEATCO (2006b) rekommenderar att parametervärdena räknas upp med BNP. När
relativpriserna förändras över tiden så skall priserna korrigeras för detta. I de irländska
rekommendationerna skall flera parametervärden räknas upp med tiden. Istället för en
uppräkning med BNP rekommenderas en uppräkning av parametervärden med BNP per
anställd. (Department of Transport, 2007; Goodbody Economic Consultants, 2004) Enligt
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Sika (2008) är uppräkning av värden en fråga för framtida utveckling av modellsystemet.
Banverket (2009) rekommenderar ingen uppräkning av parametervärden över tiden.

4.1.9 Redovisning av resultat - beslutskriterium och fördelningseffekter
HEATCO (2006b) och Goodbody Economic Consultants (2004) rekommenderar att
nettonuvärdet skall användas för att besluta om ett projekt är lönsamt eller ej. För att prioritera
mellan projekt rekommenderas att nyttokostnadskvoter används. För att prioritera mellan
projekt när det finns en budgetrestriktion rekommenderas att nettonuvärdeskvoter används. I
de irländska riktlinjerna förespråkas att nettonuvärdet divideras med den diskonterade
summan av alla framtida kostnader för den offentliga sektorn eller som nettonuvärdet
dividerat med kostnaden för den organisation som finansierar investeringen. (Goodboy, 2004)
Sika (2008) rekommendera att nettonytta och nyttokostnadskvot används vid jämförelse av
olika åtgärder.

Både HEATCO (2006b), RAILPAG (2005) och Sika (2008) rekommenderar att effekterna
särredovisas för användare och operatörer, privatresenärer och tjänsteresor, inhemsk och
utländsk trafik samt per trafikslag. Dessutom rekommenderas att det redovisas hur nyttorna
uppkommer exempelvis genom tidsvinster eller minskade driftskostnader.

Både RAILPAG (2005), HEATCO (2006b) och Sika (2008) rekommenderar att
fördelningseffekter redovisas. HEATCO (2006b) föreslår en tabell med vinnare och förlorare.
Sika (2008) lyfter särskilt fram att effekter för kvinnor och män bör särredovisas i och med
det svenska transportpolitiska målet om jämställdhet.

RAILPAG (2005) har det mest utarbetade förslaget för hur resultatet av kostnads-
nyttokalkyler skall redovisas. RAILPAG föreslår att en matris, där raderna anger effekter och
kolumnerna olika intressenter så som användare, operatörer, försäkringsbolag,
byggnadsföretag, infrastrukturförvaltare, icke användare och staten. Både RAILPAG (2005)
och Sika (2008) föreslår att icke monetärt värderbara aspekter redovisas.

4.1.10 Internationella effekter
Majoriteten av de länder HEATCO (2005) granskat inkluderar inte gränsöverskridande
effekter. Enligt de rekommendationer som finns i ASEK 4 (Sika, 2008) gäller att halva
transportnyttan av effektiviserade internationella transportströmmar bör räknas in i de svenska
kalkylerna och att kalkylerna skall innefatta utsläpp inom svenskt territorium. Enligt
Banverket (2009) skall externa effekter i andra länder enbart kvantifieras och inte värderas
eftersom det inte är säkert att de värderingar som gäller i Sverige även gäller i andra länder.
Enligt RAILPAG (2005) skall effekter värderas lika för alla oberoende av nationalitet.

4.2 Investeringen

4.2.1 Investeringskostnad
HEATCO (2006b) och RAILPAG (2005) rekommenderar att byggnations- och
planeringskostnader, kostnader för att åtgärda externa effekter samt kostnader för inlösen av
land skall ingå i investeringskostnaden. RAILPAG inkluderar kostnader för fordon.

HEATCO (2006b) och Sika (2008) förespråkar att endast kostnader som inträffar efter
beslutet att gå vidare med en åtgärd skall inkluderas i investeringskostnaden. Dessa är sjunkna
kostnader som kommer att finnas kvar även om projektet inte genomförs. Det innebär enligt
Sika (2008) att produktionsstöd och kostnader för administration inte skall belasta kalkylen,
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eftersom de uppkommer innan beslutet att gå vidare med objektet. Produktionsstödskostnader
är bland annat kostnader för förstudie, utredningar och marklösen. HEATCO (2006b) och
RAILPAG (2005) anser att kostnader för landinlösen skall ingå i investeringskostnaden.

RAILPAG (2005) menar att hela kontraktskostnaden för en investering kan räknas in i den
samhällsekonomiska kalkylen givet att uppdragstagaren endast gör en normalvinst på 5-15
procent. Är vinsterna större bör detta redovisas som en transferering.

4.2.2 Störningar under byggtiden
Elva av 25 länder i HEATCOs (2005) undersökning inkluderar störningar under byggtiden
som en del av investeringskostnaden. De effekter som tas med är oftast förseningar och
förändrad olycksrisk. Mer sällan inkluderas störningar som drabbar grannar. Enligt de
irländska rekommendationerna skall störningar i form av förändrad restid eller turtäthet
inkluderas. (Department of Transport, 2007) HEATCO (2006b) rekommenderar att störningen
för nuvarande användare skall värderas med samma tidsvärden som används i den övriga
kalkylen. HEATCO (2006b) förespråkar att andra störningar såsom buller, damm och
förändrad olycksrisk skall tas med i kalkylen. I Sverige inkluderas inte störningar under
byggperioden i kalkylerna.

4.2.3 Optimism bias
Osäkerheter vad gäller investeringskostnaden kan innebära att projekt blir dyrare än beräknat.
För att korrigera detta kan en så kallad ”optimism bias” faktor användas. Det innebär att
investeringskostnaden multipliceras med en faktor för att korrigera att investeringskostnaden
ofta är underskattad. HEATCO (2006b) rekommenderar att optimism bias faktor används i en
känslighetsanalys. I känslighetsanalysen räknas investeringskostnaden upp med en faktor så
att investeringskostnaden motsvarar genomsnittlig verklig investeringskostnad.

Varken Department of Transport (2007) eller Sika (2008) rekommenderar att en optimism
bias faktor används. Department of Transport (2007) menar att en optimism bias faktor
straffar alla projekt trots att projekt kan ha olika stor osäkerhet. Istället rekommenderas att
källorna till och sannolikheten för osäkerheterna utvärderas så risken kan beskrivas. Sika
(2008) rekommenderar att successiv kalkylering används för att hantera osäkerheterna i
investeringskostnaden. Successiv kalkylering görs genom att max-, min- och medelkostnaden
för olika delar av investeringskostnaden beräknas. Därefter beräknas standardavvikelser. De
poster med stor standardavvikelse analyseras flera gånger för att minimera osäkerheten.

4.2.4 Drift och underhåll
HEATCO (2006b) menar att kostnaden för signaler och trafikkontroll, underhåll och
reinvesteringar samt förändringar i driftkostnader för kollektiva transporter och restvärdet av
reinvesteringar skall ingå i kalkylen. Drift och underhållskostnader bör delas upp på fasta och
rörliga kostnader. Exempelvis är vinterunderhåll, så som snöröjning en fast kostnad medan
ballastrening är en rörligkostnad som beror på antalet tåg.

Sika (2008)  och Banverket (2009) förespråkar ett livscykel perspektiv där både
investeringskostnader och kostnader för drift och underhåll ingår. Kostnader som uppkommer
då delkomponenter med kortare livstid blir utslitna skall tillföras kalkylen. Både små
kontinuerligt förekommande underhållskostnader och större underhållskostnader vid ett fåtal
tillfällen bör inkluderas i kalkylen enligt Sika (2008). Sika menar, till skillnad från vad som
gäller för investeringskostnader, att produktionsstödskostnader för drift och underhåll skall
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inkluderas i kalkylen eftersom dessa kostnader inte uppkommer förrän beslutet att gå vidare
med en investering är fattad. Det rör sig således inte om sjunkna kostnader.

4.3 Användarnyttor

4.3.1 Generaliserad kostnad och ”rule of the half”
Banverket (2009) och RAILPAG (2005) analyserar kostnadsförändringar med hjälp av den
generaliserade kostnaden. Den generaliserade kostnaden är den sammanlagda uppoffringen
för en resenär. Den består inte enbart utav priset på resan utan även av tid, komfort och
säkerhet. Konsumentöverskottet är skillnaden mellan det resenärerna maximalt är beredda att
betala för resan och den generaliserade kostnaden.

Sambandet mellan pris och generaliserad kostnad illustreras i figur 4.1, där en prissänkning
sker samtidigt med en kvalitetshöjning. En sådan kvalitetsförbättring kan exempelvis vara
förkortad restid. När priset sänks från p0 till p1 så ökar efterfrågan längs med efterfrågekurvan
D0. Men eftersom efterfrågan är beroende av kvalitet förflyttas efterfrågekurvan till D1 vilket
ger det nya kvantiteten q1. Förändringen av konsumentöverskott är lika med det nya
konsumentöverskottet minus det gamla. I praktiken kan detta vara svårt att beräkna, då endast
två punkter normalt är kända, pris och kvantitet före och efter förändringen. Med hjälp av den
generaliserade kostnaden kan båda förändringarna värderas samtidigt. Det förändrade
konsumentöverskottet motsvaras av den skuggade ytan i den nedre bilden i figur 4.1.
Banverket (2009)

Figur 4.1 Generaliserad kostnad. Källa Banverket (2009)

För nygenererad trafik behövs kännedom om efterfrågekurvan för att kunna värdera
förbättringen. Både Banverket (2009), Sika (2008), RAILPAG (2005) och HEATCO (2006b)
menar att konsumentöverskottet skall räknas enligt rule of a half. Det innebär att hela
skillnaden i generaliserad kostnad tillgodoräknas för befintliga resenärer och att halva
skillnaden i generaliserad kostnad tillgodoräknas för resenärer som tillkommit efter åtgärden.
De irländska rekommendationerna är inte lika konkreta i sin beskrivning av hur nyttan skall
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mätas men menar att nyttan både för befintliga och tillkommande resenärer skall värderas.
(Department of Transport, 2007)

RAILPAG (2005) rekommenderar att antalet resenärer för jämförelsealternativet och
utredningsalternativet och skillnaden i generaliserad kostnad tas fram. Antalet resenärer och
den förändrade generaliserade kostnaden används sedan för att få den totala användarnyttan.
Enligt HEATCO (2006b) skall rule of the half användas så att nyttan blir lika med ½(nUA -
nJA)( tUA - tJA)*VTTS, där n är antalet resenär, t är restiden och VTTS är tidsvärdet och UA
och JA står för utredningsalternativet respektive jämförelsealternativet.

RAILPAG (2005) skiljer på resenärer som gjorde resor redan innan projektet, nygenererade
resenärer och resenärer överflyttade från andra transportslag. Nyttan för överflyttade resenärer
skall värderas genom en jämförelse mellan deras gamla och nya kostnad.

4.3.2 Tidsvärden
Sika (2008) rekommenderar att tidsvärdet för tjänsteresor skall vara samma oavsett reslängd
och transportslag. Banverket (2009) följer Sikas rekommendationer. I de irländska riktlinjerna
differentieras inte tidsvärdena per transportslag. En sådan differentiering anses vara alltför
osäker. (Goodbody Economic Consultants, 2004)

I Irland rekommenderas att privatresorna delas upp mellan fritidsresor och pendling.
(Department of Transport, 2007) Sverige har samma tidsvärde för privatresenärer oberoende
av ärende. (Banverket, 2009)

HEATCO (2006b) rekommenderar att tidsvärdena differentieras med avseende på reslängd
och har i sin metaanalys funnit att tidsvärden för privata långväga resor är ca 30 % högre än
för kortväga resor. Sika (2008) och Banverket (2009) rekommenderar olika tidsvärden för
privata regionala resor och privata långväga resor. Vid långa resor kan tiden utgöra en större
restriktion än kostnaden och långväga resor kan kräva en större uppoffring i form av trötthet.

HEATCO (2006b) rekommenderar att differentiering med avseende på inkomst används där
det är möjligt. Detta gäller särskilt infrastrukturprojekt med användaravgifter så som
höghastighetsjärnvägar. De svenska och irländska riktlinjerna differentierar inte tidsvärdena
med avseende på inkomst.(Sika, 2008; Goodbody Economic Consultants, 2007)

RAILPAG (2005) rekommenderar att värderingen av tid som används skall vara ett vägt
genomsnitt andelen trafik med olika tidsvärden (affärsresor, pendelresor, fritidsresor) och att
detta genomsnitt skall anpassas till förändringar i sammansättning av trafiken. Därmed kan
det genomsnittliga tidsvärdet förändras över tid.

För personresor rekommenderar HEATCO (2006b) att väntetid och bytestid värderas 2,5
gånger högre än vanlig restid och att fotgängares tid värderas till dubbla restidsvärdet.
Skillnaden i väntetid mellan jämförelsealternativet och utredningsalternativet bör ingå i
kalkylen. Väntetiden är halva tiden mellan två avgångar om trafiken är tät, enligt HEATCOs
(2006b). I Banverkets (2009) riktlinjer rekommenderas bytestidsvärdet vara det dubbla
jämfört med restid, undantaget flygresor där bytestidsvärdet för långväga resenärer är något
mindre än det dubbla.

Både HEATCO (2006b), RAILPAG (2005) och Goodbody Economic Consultants (2004)
rekommenderar att tidsvärdena räknas upp med tiden. De irländska riktlinjerna förespråkar att
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tidsvärdena räknas upp med BNP per anställd. BNP per anställd används för att den är mer
korrelerad med tidsvärdena (den genomsnittliga kostnaden för arbete) än BNP per capita,
enligt Goodbody Economic Consultants (2004). Idealt skulle löneutvecklingen användas, men
BNP har valts eftersom det finns bättre prognoser av BNP än för löneutvecklingen. HEATCO
(2006b) rekommenderar att tidsvärdena räknas upp med BNP. I Sverige räknas inte
tidsvärdena upp.

Stora och små tidsförändringar skall värderas lika enligt HEATCO (2006b), men korta
tidsförändringar under 3 minuter bör utvärderas då små tidsförändringar kan vara svåra att
mäta. RAILPAG (2005) rekommenderar att tidsvinster och andra effekter så som ökad
komfort, skall vara tydligt märkbara för resenärerna. Är effekterna inte tydligt märkbara så
kommer inte resenärerna att ändra sitt beteende och värdet av åtgärden är troligtvis väldigt
liten, enligt RAILPAG (2005).

Banverket (2009) menar att små tidsvinster skall värderas, dels för att människor tenderar att
värdera små tidsvinster och dels för att många små tidsvinster tillsammans ger större
tidsvinster. Skulle enbart större tidsvinster värderas så premieras stora projekt i förhållande till
små enligt Banverket.

4.3.3 Godstrafik
Alla länder i HEATCOs (2005) undersökning inkluderar godstrafik i sina utvärderingar. Sex
länder inkluderar kapitalkostnaden för godset och Sverige som enda land har ett
förseningstidsvärde för gods och värderar skaderisken för godset. Banverkets (2009)
förseningstidsvärden är dubbla tidsvärdet.

HEATCO (2006b) rekommenderar att tidsvärdena vad det gäller kommersiell godstrafik
differentieras med avseende på transportslag och om möjligt varuvärdet. Sika (2008) och
Banverket (2009) har differentierade godstidsvärden beroende på varugrupp. Enligt
RAILPAG (2005) är tidsvärden för gods ofta mindre relevanta. Godstidsvärdena burkar vara
låga och att komma i rätt tid är ofta viktigare för logistikuppläggen än själva tidpunkten.

RAILPAG (2005) menar att det är viktigt att skilja på transportköpare som redan fanns innan
projektet och nytillkomna transportköpare. Värdet för redan existerande transportköpare är
varuvärdet. För nygenererad trafik påverkas även kostnaden för förare, personal och fordon.
Vid större förändringar, så som överflyttning av gods från väg till järnväg, kan inte de
marginella kostnadsförändringarna användas för beräkningarna, enligt Banverket (2009). I
dessa fall beräknas konsumentöverskottet till hela kostnadsförändringen mellan de olika
trafikslagen. Dessutom skall budgeteffekter från förändrade vägskatter och banavgifter samt
förändrade externa effekter beräknas. (Banverket 2009)

4.3.4 Förseningar, trängsel och komfort
Ett hinder för att kunna värdera förseningar är att det inte finns någon konsensus om hur
förseningar skall definieras (RAILPAG, 2005). En definition är variationen i tid mellan olika
resor (standardavvikelsen genom medelrestiden). En annan definition är andelen tåg som blir
mer än ett visst antal minuter sena. För att kunna beakta förseningar i utvärderingar är det
viktigt att veta hur förseningarna ser ut i jämförelsealternativet och utredningsalternativen.
Sika (2008) diskuterar olika definitioner av förseningar men utan att rekommendera en
särskild definition.
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HEATCO (2006b) och Sika (2008) rekommenderar att tidsvärden är 1,5 gånger det vanliga i
kollektiva transporter om passagerarna tvingas stå på grund av trängsel. HEATCO (2006b)
rekommenderar att tidsvärdet för förseningar är samma som för väntetid, det vill säga 2,5
gånger det vanliga restidsvärdet.

4.4 Producenteffekter

4.4.1 Driftkostnader
Alla länder i HEATCO (2005) undersökning inkluderar driftkostnader i sina kalkyler. Vad
driftkostnaderna består av varierar däremot mellan länderna. Rekommendationen från
HEATCO (2006b) är att depreciering med avseende på tid och avstånd, kapitalkostnader,
underhållskostnader, materialkostnader, försäkringskostnader, omkostnader, administration
och bränsle skall inkluderas i driftkostnaden. I Sikas (2008) rekommendationer ingår drift-,
underhåll- och reinvesteringskostnader som en del av de externa effekterna.

RAILPAG (2005) rekommenderar i motsats till HEATCO (2006b), Sika (2008) och
Banverket (2009) att depreciering och amorteringar inte skall inkluderas i driftkostnaderna.
Inte heller skall reserver för utbyte av gamla fordon eller osäkerheter inkluderas i
driftkostnaderna enligt RAILPAG (2005). Enligt RAILPAG (2005) relaterar driftkostnader
endast till bilar, eftersom övriga driftkostnader bärs av operatörerna och inte användarna.

HEATCO (2006b) skiljer mellan fasta och rörliga kostnader. Banverkets (2009)
trafikeringskostnader består av en fast del och en rörlig marginalkostnad.
Genomsnittskostnaden minskar när resandet ökar. Kostnaderna är i marknadspriser och
inkluderar skattefaktor 1 men inte banavgifter.

Förutom driftkostnaderna för tågtrafik betalar trafikoperatörerna banavgifter. (Banverket
2009) Banavgifterna är avsedda att motsvara de marginella externa kostnaderna och avser
spåravgift, trafikinformationsavgift, olycksavgift och eventuellt dieselavgift per
brutotonkilometer eller tågkilometer. Eftersom de marginella externa effekterna beräknas
separat behandlas banavgifterna som en transferering.

4.4.2 Biljetter och intäkter
Enligt HEATCOs (2005) undersökning inkluderar Tyskland och Portugal inte biljettintäkter i
sina kalkyler, vilket Sverige och Irland gör. Vissa länder inkluderar inte operatörernas intäkter
med motiveringen att de endast är transfereringar. Skillnaden mellan Tyskland och Sverige i
detta avseende framkom i granskningen av den samhällsekonomiska kalkylen av Ostlänken.
(Intraplan consult, 2005)

HEATCO (2006b) rekommenderar att förändringen av producentöverskottet som uppkommer
genom ändrade trafikvolymer skall inkluderas i kalkylen. Nygenererad trafik ger intäkter som
skall inkluderas i utvärderingen. HEATCO (2006b) rekommenderar att en känslighetsanalys
med avseende på operatörernas intäkter görs.

Enligt rekommendationerna från det irländska transportdepartementet skall biljettkostnader
inkluderas i den ekonomiska utvärderingen, både intäkter för operatörer och kostnader för
resenärer. Operatörernas vinster skall ses som en nytta och tas med i kalkylen (Department of
Transport, 2007)
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Banverket (2009) använder exogent bestämda biljettpriser för personresor i sina kostnads-
nyttokalkyler. Biljettpriset kan både över- och understiga genomsnittskostnaden. Genom att
använda exogent bestämda priser behöver inte flera iterationer göras av efterfråga och pris i
prognosmodellerna. Beräkningen av konsument- och producentöverskott skiljer sig åt då
biljettpriset inte antas vara bestämt av produktionskostnaden. Detta visas i figur 4.2 nedan.

Exogent bestämda priser. Kostnadsbestämda priser. Källa: Banverket 2009
Figur 4.2

I både de högra och vänstra bildparen så minskar restiden vilket får till följd att den
generaliserade kostnaden för resenärerna sjunker från GK0 till GK1, efterfrågan ökar och
trafikeringskostnaden sjunker från c0 till c1. När priset är exogent bestämt ändras inte priset på
grund av kostnadssänkningen. Därmed ökar producentöverskott, motsvarande den skuggande
ytan markerad ∆PÖ i den vänstra delen av figur 4.2. Konsumentöverskottet ökar till följd av
restidsförbättringen motsvarande den skuggade ytan markerad ∆KÖ.

Är priset däremot kostnadsbestämt så sjunker priset när kostnaden minskar, vilket illustreras i
den högra delen av figur 4.2. Det innebär att producentöverskottet är oförändrat medan
konsumentöverskottet ökar motsvarande ytan markerad ∆KÖ i den högra delen av figur 4.2.
Ökningen av konsumentöverskott är större i den högra delen av figur 4.2, där det består av
både minskad restid och sänkt pris, medan konsumentöverskottet enbart utgörs av tidsvinsten
i den vänstra delen av figuren.

För godstrafiken använder Banverket (2009) endogent bestämda priser motsvarande den
högra delen i figur 4.2. Sänkta operativa kostnader innebär sänkta priser och hela nyttan faller
ut som konsumentöverskott till transportköparna.

RAILPAG (2005) anser att biljettintäkter är en transferering, som inte ger något tillskott eller
förlust i kalkylen. Operatörernas nettonuvärde av biljettintäkterna skall enligt RAILPAG
(2005) vara samma som kostnaden för passagerare och godstransportköpare så att effekterna
tar ut varandra.
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4.5 Externa effekter

4.5.1 Externa effekter och skatter
Skatter används ibland för att korrigera för externa effekter. De skatter som ingår i
transportkostnaden kan motsvaras av faktiska kostnader, exempelvis externa effekter, vara
rent fiskala eller motsvaras av kostnader som inte beräknas på annat sätt. Skatter som
motsvaras av faktiska kostnader eller som är rent fiskala skall enligt Banverket behandlas som
transfereringar. Resultatet av en kalkyl blir samma oavsett om budgeteffekter inkluderas, eller
om skatter utlämnas. Däremot så ändras kalkylposternas storlek. Motsvarar skatterna
kostnader som inte beräknas på annat sätt skall de inkluderas, exempelvis externa effekter på
sekundära marknader så som utsläpp från personbilar. Antingen kan hela skatten och den
externa effekten beräknas var för sig eller skillnaden mellan den externa effekten och skatten;
med andra ord den del av kostnaden som inte är internaliserad i priset. Detta åskådliggörs i
figur 4.3 där den skuggade arean motsvarar nettoeffekten av de externa kostnaderna minus
skatter.

Figur 4.3. Källa: Banverket 2009.

4.5.2 Säkerhet
HEATCO (2006b) och RAILPAG (2005) konstaterar att säkerhet vanligtvis inte inkluderas i
den generaliserade kostnaden utan att säkerhet istället beräknas som en extern kostnad.
Kostnaden värderas genom att multiplicera antalet förväntade olyckor med värderingen per
olycka. En del av olyckskostnaden bärs av resenärerna genom försäkringar enligt RAILPAG,
och är därmed internaliserade i priset. Andra delar av olyckskostnaden exempelvis kostnader
för offentliga vård är inte inkluderat i priset och är externa. Banverket menar att den största
olyckskostnaden för vägtrafikanter är intern, det vill säga att individerna är medveta om den
risk de utsätter sig för. Den del av olyckskostnaden som är extern är risken att skada andra
trafikanter. Sika (2008) redovisar skattningar av hur stor andel av olyckskostnaden som är
intern för olika trafikslag men väljer ändå att rekommendera att hela olyckskostnaden
värderas som extern. Banverket (2009) rekommenderar att olyckskostnader redovisas under
externa effekter.

Kostnaden för en olycka är beroende av hur stor skadan blir. HEATCO (2006b), Sika (2008)
och Banverket (2009) rekommenderar att olyckorna delas in i fyra kategorier; med dödlig
utgång; alvarlig skada som kräver läkarvård och ger bestående men, lätt skada som inte kräver
läkarvård eller inte ger bestående men; samt olyckor med endast materiella skador. För att en
olycka skall klassificeras som dödlig utgång skall personen avlida senast 30 dagar efter
olyckan, enligt HEATCO (2006b). Denna regel innebär dock en risk för att antalet olyckor
med dödlig utgång underrapporteras och HEATCO (2006b) rekommenderar därför att antalet
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(förväntat) döda räknas upp. För vägtrafik rekommenderas även att antalet olyckor räknas upp
på grund av underrapportering av olyckor.

Sika delar upp olyckorna på järnväg i plankorsningsolyckor och övriga olyckor med tredje
person inblandad. Kostnaden för olyckor på järnväg är beräknat som en schablonkostnad per
kilometer. Banverket (2009) anger den externa olyckskostnaden per fordonskilometer.
HEATCO (2006b) rekommenderar att kostnaden för olyckor beräknas med formeln
∑i(ri*ci*m), där i är typen av olycka, ri är olycksrisken per fordonskilometer av olyckstypen i,
ci är kostnaden per olycka av typen i och m är fordonskilometer.

RAILPAG (2005) skiljer mellan olycksrisken för passagerare, övriga (icke-passagerare) och
trafikoperatörer. RAILPAG rekommenderar ett liknade beräkningsförfarande som HEATCO
vad gäller passagerarnas kostnader och icke-passagerare som kan drabbas av olyckor. Risken
per olyckstyp skall multipliceras med kostnaden per olyckstyp samt antal personkilometer för
att sedan summeras för de olika olyckstyperna. För operatörerna beräknas kostnaden för
olyckor enligt RAILPAG som kostnaden för materiell förstörelse och kostnaden för eventuellt
förlorade biljettintäkter minus ersättningar från försäkringsbolag.

4.5.3 Buller
Buller kan mätas antingen som ekvivalentnivåer, vilket motsvaras av en genomsnittlig
ljudnivå, eller som antalet bullertoppar. Sika (2008) menar att bullernivåerna underskattas om
ekvivalentnivåer används på små trafikflöden och att bullertoppar har visat sig vara viktigare
än bakgrundsbuller. Detta gäller särskilt bullertoppar under sömnperioden på natten. Sikas
bullervärderingar består dels av människors betalningsvilja för minskat buller, dels för
kostnader för sjukvård, dödsfall och produktionsbortfall orsakat av bullerstörningar.
Kostnaden för bullerstörningar av järnvägstrafik skall enligt Sika beräknas som:

BV = 6,9(70+t)1,1 (e(0,18(N-45)^0,88-1)

Där BV är bullervärdet i kr per person och år, T är antalet tåg per dygn (t≤150) och N är
maxbuller inomhus i dBA.

I riktlinjerna från Goodbody Economic Consultants (2004) rekommenderas inte att effekter av
buller värderas monetärt. Bullerstörningar diskuteras inte utifrån den marginella effekt som
tillkommande trafik har. I riktlinjerna från det irländska transportdepartementet från 2007,
rekommenderas det att buller värderas per dBa, person och år när bullernivån överskrider ett
gränsvärde. (Department of Transport, 2007)

HEATCO (2006b) förespråkar att buller värderas enligt följande procedur. Först kvantifieras
antalet bullerstörda i jämförelsealternativet respektive utredningsalternativet, sedan räknas
värderingen av bullerstörda upp med BNP per capita. Därefter räknas värdet av
bullerstörningen ut genom att antalet bullerstörda multipliceras med kostnaden per person.
Kostnaden för utredningsalternativet subtraheras från kostnaderna i jämförelsealternativet och
används i kalkylen. RAILPAG (2005) rekommenderar en likande procedur. Först kvantifieras
bullernivåerna och antalet bullerstörda i jämförelsealternativet och utredningsalternativet, för
att sedan värderas.

4.5.4 Luftföroreningar
HEATCO (2006b) rekommenderar att luftföroreningar värderas utifrån de effekter de ger, så
som förkortad förväntad livstid, skador på hälsa, grödor och material. HEATCO (2006b)
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rekommenderar en beräkningsprocedur som börjar med att kvantifiera förändringen av
utsläpp. Därefter skall utsläppen klassificeras och värderingen av utsläppen räknas upp med
BNP per capita. Kostnaden beräknas genom att multiplicera utsläppsförändringen med
värderingen av utsläppen.

Goodbody Economic Consultants (2004) förespråkar inte att luftföroreningar värderas
monetärt. Goodbody Economic Consultants (2004) diskuterar absoluta nivåer och hur de
förhåller sig till europeiska riktlinjer och inte marginalkostnader av luftföroreningar. I
riktlinjerna från det irländska transportdepartementet från 2007 rekommenderas däremot att
luftföroreningar värderas utifrån mängden utsläpp. Utsläppen beräknas ut ifrån antal
fordonskilometer och emissionsfaktorer. (Department of Transport, 2007)

Sika (2008) och Banverket (2009) har separata värderingar av luftföroreningar för lokala och
regionala effekter. För regionala effekter värderas kväveoxider, svaveldioxid och lättflyktiga
organiska föreningar. För de lokala effekterna finns dessutom värderingar för partiklar. För att
få den totala kostnaden för luftföroreningar skall den lokala och regionala effekten adderas.
Dessa kostnader skall inte multipliceras med skattefaktor 1 eftersom de inte tränger undan
privat konsumtion.

Sika (2008) konstaterar att emissionsfaktorerna, det vill säga mängden utsläpp från olika typer
av transporter, är osäkra och att det finns stor variation mellan olika källor. Enligt Sika (2008)
är emissionsfaktorerna som används av Banverket lägre än de som finns i den europeiska
emissionsmodellen Artemis.

4.5.5 Klimatförändringar
I de irländska riktlinjerna från 2004 (Goodbody Economic Consultants) rekommenderades
inte att klimatförändringar värderas monetärt eftersom värderingen ansågs alltför osäker.
Dessa riktlinjer har ändrats och nu rekommenderas en värdering baserad på utsläpp av
växthusgaser. (Department of Transport, 2007)

HEATCO (2006b) rekommenderar att värderingen av utsläpp av växthusgaser ändras över tid
då framtida utsläpp antas ha större negativ effekt. Värderingen av utsläpp är nästan 4 gånger
högre för utsläpp som sker efter år 2050 än för de som sker innan 2009. Den rekommenderade
beräkningsproceduren är att först kvantifiera förändringen av utsläpp av växthusgaser och
därefter multiplicera utsläppen per år med värderingen för det året. Sika (2008)
rekommenderar att koldioxidutsläpp värderas monetärt.

Ett fåtal länder inkluderar även andra miljöeffekter i sina kalkyler. Bland dessa finns
vibrationer och förorening av grundvatten. HEATCO (2006b) rekommenderar att dessa
beskrivs och beaktas vid sidan av den ordinarie kalkylen, då dessa effekter i dagsläget är
mycket svåra att värdera monetärt. RAILPAG rekommenderar att vibrationer kvantifieras.

4.6 Indirekta socioekonomiska effekter
Enligt RAILPAG (2005) är sociala externa effekter svåra att mäta och den huvudsakliga
rekommendationen är att undvika dubbelräkning. HEATCO (2006b) menar att
infrastrukturprojekt har en påverkan på ekonomin, men frågar sig om dessa effekter skall
adderas till effekterna på transportmarknaden. Sika (2008) menar att det finns konsensus om
att det kan finns effekter som inte fångas i kostnads-nyttokalkyler. Men att det råder stor
osäkerhet om vilka dessa effekter är och hur stora de är.
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4.6.1 Tillväxt och regional utveckling
Enligt HEATCO (2006b) ingår tillväxteffekter i de konventionella kalkylerna om de sektorer
som använder transporter är välfungerande och har fullständig konkurrens. Sika (2008) menar
att det går att visa teoretiskt att alla tillväxteffekter som uppkommer kan mätas som nyttor för
trafikanter såvida det inte förekommer några imperfektioner på de marknader som berörs av
infrastrukturinvesteringen. Eftersom marknaden sällan är helt utan imperfektioner
rekommenderar HEATCO (2006b) att en kvalitativ beskrivning av de indirekta effekterna
görs. Både Sika (2008) och Banverket (2009) rekommenderar att tillägg i kalkylerna undviks
och att förväntade tillväxt- och utvecklingseffekter konkretiseras samt att
omfördelningseffekter beskrivs och redovisas.

4.6.2 Budgeteffekter
HEATCO (2006b) rekommenderar att budgeteffekter inkluderas i utvärderingen av
infrastrukturprojekt. De två största effekterna är minskade/ökade skatteintäkter på grund av
minskad/ökad privat konsumtion av exempelvis bensin och ökade utgifter på icke
momspliktiga transporter som leder till att momspliktig konsumtion trängs undan och
skatteunderlaget minskar.

Banverket (2009) hanterar budgeteffekter som transfereringar eftersom skattefaktor 2 är satt
till 1,0, det vill säga att Banverket inte antar någon kostnad för skatteintäkterna.
Budgeteffekterna redovisas för att öka transparansen i kalkylerna.RAILPAG (2005) menar att
skatter och subventioner är transfereringar som inte är relevanta i den samhällsekonomiska
utvärderingen. Subventioner till operatörer och infrastrukturhållare skall redovisas som
transfereringar. RAILPAG (2005) skriver att idealet är att effekter av skatter inkluderas men
att det i praktiken ofta är svårt. RAILPAG rekommenderar därför att budgeteffekter
exkluderas från utvärderingen om inte projektet genererar avsevärt med ny trafik som betalar
moms. De irländska riktlinjerna tar inte upp frågan om budgeteffekter. (Goodbody Economic
Consultants, 2004 och Department of Transport, 2007)

4.6.3 Skuggpris på arbete
Ett skuggpris på arbetskraft kan användas om det antas att det finns marknadsmisslyckanden
på arbetsmarknaden, exempelvis hög regional arbetslöshet. I sådana fall skulle det kunna vara
motiverat att räkna med en lägre kostnad för arbetskraft än den lön som gäller på marknaden.
(Goodbody Economic Consultants, 2004)

I de irländska riktlinjerna konstateras att osäkerheterna vid användning av ett skuggpris på
arbete är stora i och med att all arbetskraft, inklusive den för administration, kapitalkostnader
och produktion av olika produkter som behövs för byggnation och underhåll, behöver
prognostiseras. Skuggpriset på arbetskraft antas dessutom ligga väldigt nära marknadspriset.
Det innebär att de irländska riktlinjerna inte förespråkar att skuggpris på arbete används även
om det är teoretiskt korrekt. Enligt HEATCO (2006b) kan riktigt stora projekt skapa fler
arbetstillfällen, om och endast om andra arbetstillfällen inte förloras, och i så fall skall även
inkomstskatten på de nygenererade jobben inkluderas i kalkylen.

4.6.4 Exploateringsmöjligheter och intrångseffekter
Infrastruktur kan utgöra ett intrång och/eller en barriär. Dessa effekter värderas vanligtvis inte
i analysen, vilket Sika (2008) anser vara en brist. Sika menar att inga säkra monetära värden
finns och att intrångseffekter tillsvidare skall beskrivas kvalitativt.
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Investeringar i infrastruktur möjliggör ofta exploatering av nya områden. Denna effekt är
störst i storstäder men ingår vanligtvis inte i kostnads-nyttoanalyser enligt Sika (2008). Sika
presenterar olika metoder för att värdera exploateringseffekter. En metod innebär att den
samhällsekonomiska nyttan motsvaras av producentöverskottet för byggherrar och markägare
samt konsumentöverskottet för de människor och företag som flyttar in. Denna metod
kritiseras för att vara alltför outvecklad, att producentöverskottet är alltför osäkert samt att det
finns risk för dubbelräkning.

En annan metod innebär att de nya bostäderna kodas in i prognosverktyget så att
exploateringseffekterna fångas av tidsvinster och trafikkostnader. Sika (2008) rekommenderar
att exploateringseffekter inte skall ingå i kalkylen men kan göras som känslighetsanalys.
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5 Analys

5.1 Generella utgångspunkter
Alla riktlinjer förespråkar att ett jämförelsealternativ används. Rekommendationerna om hur
jämförelsealternativet skall definieras skiljer sig åt. Jämförelsealternativet kan vara ingen
åtgärd eller minsta möjliga åtgärd för att bibehålla banans standard. Resultatet av en
utvärdering kan skilja sig åt beroende på hur jämförelsealternativet är definierat. Ingår det
kostnader för underhåll i jämförelsealternativet blir utredningsalternativet relativt sett bättre.
Vilket jämförelsealternativ som är bäst beror på vilken frågeställning utvärderingen skall
svara på. Men eftersom jämförelsealternativet har betydelse för resultatet är det viktigt att
tydligt definiera det.

I de irländska och svenska riktlinjerna rekommenderas marknadspriser medan HEATCO
(2006b) förespråkar faktorpriser. Enligt Goodbody Economic Consultants (2004) är det i
princip egalt om faktorpriser eller marknadspriser används såvida både kostnader och nyttor
mätts enligt samma metod. De svenska riktlinjerna är de enda som förespråkar skattefaktor 1
som ett skuggpris på offentlig konsumtion. Detta innebär ett antagande om att
investeringskostnader både belastar ett projekt direkt via produktionskostnaden och indirekt
genom minskade skatteintäkter som uppstår då privat konsumtion trängs undan. Det borde i
praktiken innebära att de svenska riktlinjerna räknar upp kostnaderna och att det krävs större
nyttor för att få ett positivt nettonuvärde. Enligt Lundholm (2005) är det troligt att skattefaktor
1 är för hög i de svenska riktlinjerna då skattefaktorn motsvarar hela momsen. För att detta
antagande skall vara korrekt skall de offentligt finansierade projekten inte använda import och
den inhemska produktionen skall vara i princip oelastisk.

En annan möjlig tolkning av skattefaktor 1 är att den används för att räkna om
investeringskostnaden och drift- och underhållskostnader från faktorpriser till marknadspriser.
Denna motivering till att använda skattefaktor 1 finns dock inte i Banverkets eller Sikas
riktlinjer. Det skulle inte vara konsekvent att motivera skattefaktor 1 med den används som
omräkningsfaktor mellan faktorpriser och marknadspriser eftersom värderingen av externa
effekter inte multipliceras med skattefaktor 1.

Ingen av de studerade riktlinjerna förespråkar skattefaktor 2. Motivering är dock olika mellan
riktlinjerna. Sika (2008) och HEATCO (2006b) anser att de empiriska värdena är för osäkra.
De irländska riktlinjerna menar att utesluta skattefaktor 2 kan kompensera för att alla nyttor
inte fångas i kalkylerna. Att sätta skattefaktor 2 till 1,0 så att den saknar betydelse är en
praktiskt tillämpar lösning då det saknas underlag för att korrekt bestämma
marginalkostnaden av skatterna, även om denna kostnad teoretiskt sett borde inkluderas.

Rekommenderad diskonteringsränta skiljer sig åt mellan de studerade riktlinjerna, men
skillnaderna är mindre än i HEATCOs (2005) och RAILPAGs (2005) undersökningar. En hög
diskonteringsränta ger mindre vikt till kostnader och nyttor som uppkommer i framtiden.
Eftersom infrastrukturprojekt vanligen har en stor kostnad i början och nyttor som kommer år
för år innebär en hög diskonteringsränta att avkastningskraven på projektet blir större.

Sverige inkluderar en riskpremie i diskonteringsräntan. Det gör inte HEATCO (2006b) och de
irländska rekommendationerna. Enligt HEATCO (2005) finns det inget samband mellan att
inkludera en riskpremie och högre diskonteringsränta. Är diskonteringsräntan samma med och
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utan riskpremie så påverkas inte kalkylresultatet. Däremot kan tolkningen av resultatet skilja
sig åt.

HEATCO (2006b) rekommenderar att avtagande diskonteringsränta används. RAILPAG och
de irländska rekommendationerna är positiva till avtagande diskonteringsränta. De svenska
riktlinjerna inte rekommenderar avtagande diskonteringsränta. Argumenten för en avtagande
diskonteringsränta bygger på ekonomiskteoretiska argument medan argumenten mot
avtagande diskonteringsränta är mer praktiska för att skapa transparens för beslutsfattare.
Resultatet av en kostnads-nyttokalkyl påverkas av vilken rekommendation som används.

HEATCO (2006b) och de svenska riktlinjerna rekommenderar en kalkylperiod på 40 år och
de irländska riktlinjerna förespråkar en kalkylperiod på 30 år. Kalkylperiodens längd kan ha
en inverkan på resultatet av en kostnads-nyttokalkyl. En infrastrukturinvestering kan generera
nyttor lång tid från byggnationen. Därmed skulle en längre kalkylperiod kunna innebära att
kalkylen blev mer positiv.

RAILPAG, HEATCO och de svenska riktlinjerna förespråkar att ett restvärde skall användas
om livslängden för investeringen är längre än kalkylperioden. Om inte restvärde används blir
kalkylperiodens längd än viktigare för resultatet av kalkylen. Sika (2008) och HEATCO
(2006b)  rekommenderar samma beräkningsmetod för restvärden. Detta är en praktiskt
tillämpar metod men svarar inte mot högre teoretiska krav, då restvärdet inte bygger på
kommande kostnader och nyttor av investeringen utan ett schablonbelopp beroende på
återstående livslängd. Hade resandet i framtiden ökat skulle restvärdet kunna vara större.

HEATCO och de svenska riktlinjerna förespråkar olika beräkningsmetoder för en plan av
flera objekt. I HEATCOs metod sammanfaller verkligt byggår med kalkylens startår medan
Sika rekommenderar att startåret i kalkylerna är samma för alla objekt. Om flera
investeringsobjekt läggs in successivt i en plan kommer de att ha olika kalkylperioder. En
jämförelse mellan objekt med olika kalkylperiod kan bli skev. Både nuvärdet av kostnader
och nyttor förändras beroende på när i tiden de antas falla ut. Enligt Sika är HEATCOs
rekommendationer mer i överensstämmelse med verkligheten men gör kalkylerna mindre
transparenta och försvårar jämförelser mellan objekt. Sikas rekommendationer är till för att
praktiskt kunna använda kalkylerna, inte för att kunna klara teoretiska krav.

Antagande om framtida resande är en grundförutsättning för att kunna utvärdera
infrastrukturprojekt. I detta avseende är de studerade riktlinjerna olika tydliga. Frågan
diskuteras mer ingående av både RAILPAG (2005) och Banverket (2006b) men tas nästan
inte alls upp av HEATCO eller i de irländska rekommendationerna. Antagande om framtida
resande och transportvolymer påverkar kostnads-nyttokalkyler. En restidsförkortning på en
sträcka får större värde ju fler som reser.

Alla de studerade riktlinjerna rekommenderar att känslighetsanalyser genomförs för att visa
på osäkerheterna i kalkylen. Kalkylresultaten kan naturligtvis förändras när
känslighetsanalyser genomförs. Små förändringar innebär att kalkylresultaten är säkrare
medan större förändringar kan vissa på att resultaten är känsliga för antaganden om en viss
parameter.

I fråga om uppräkning av parametervärden över tiden ger de studerade riktlinjerna olika
rekommendationer, inte bara huruvida parametervärden skall räknas upp med tiden utan också
med vad de skall räknas upp med. HEATCO rekommenderar att parametervärden räknas upp
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med BNP och de irländska riktlinjerna förespråkar att parametervärdena räknas upp med BNP
per anställd, medan de svenska riktlinjerna inte räknar upp värderingen av effekter över tid
med argumenten att dagens prognosmodeller inte klarar av att hantera detta. Om inkomsten
ökar och relativpriserna ändras över tid bör dessa förändringar ge avtryck i den ekonomiska
utvärderingen. När inkomsten stiger för en person blir alternativkostnaden för restid högre.
Att inte räkna upp parametervärden är en praktiskt lösning som inte bygger på teoretiska
argument.

Uppräkning av parametervärden påverkar kalkylresultatet. Uppräkning av tidsvärden gör att
restidsvinster som sker i framtiden får en relativt större betydelse trots att de diskonteras till
ett nuvärde. Ökar värdering av emissioner över tid får framtida minskningar och ökningar av
emissioner större betydelse.

Flera av de studerade riktlinjerna föreslår att olika beslutskriterier används. Olika
beslutskriterier kan ge olika resultat och ranka investeringsprojekt i olika ordning. Genom att
förespråka flera olika beslutskriterier ger inte de studerade riktlinjerna några entydiga
principer av hur investeringsprojekt skall rankas. Alla riktlinjer rekommenderar att icke-
värderbara effekter beskrivs och förespråkar att effekterna för olika aktörer och
fördelningseffekter redovisas. RAILPAG (2005) har det mest utarbetade förslaget hur
kostnader och nyttor för olika intressenter skall redovisas.

Sika (2008) förespråkar att halva transportnyttan av internationella effekter skall inkluderas i
kalkylen och RAILPAG (2005) menar att alla internationella effekter skall inkluderas.
Skillnaderna mellan riktlinjerna kan påverka kalkylresultatet för åtgärder som påverkar
trafikefterfrågan utanför landet. Vilka personer och företags kostnader och nyttor som skall
ingå i en kostnads-nyttokalkyl är mer av politiskt moralisk karaktär än ekonomisk.

5.2 Investeringen
HEATCO (2006b) och Sika (2008) förespråkar att sjunkna kostnader som inte har någon
alternativ användning exkluderas, vilket är i överensstämmelse med ekonomisk teori. Med
hänsyn till detta kan det tyckas förvånande att HEATCO (2006b) och RAILPAG (2005) anser
att kostnader för landinlösen skall ingå i investeringskostnaden. En möjlig förklaring är att
kostnaderna för landinlösen inte kommer förrän ett beslut att genomföra projektet är fattat.

RAILPAG (2005) är den enda av de studerade riktlinjerna som diskuterar huruvida
kontraktskostnaden för investeringen motsvarar den samhällsekonomiska kostnaden. Vad
gäller behandlingen av investeringskostnader är kopplingen till ekonomisk teori därmed något
otydligare än för många andra delar av kostnads-nyttokalkylen.

De irländska riktlinjerna och HEATCO (2006b) förespråkar att störningar under byggtiden
skall värderas och ingå i kalkylen. I Sverige inkluderas inte störningar under byggtiden i
kalkylerna. Då de samhällsekonomiska kalkylerna idealt skall innefatta alla kostnader och
nyttor borde störningskostnader inkluderas. Kostnader i form av störningar under byggtiden
skulle kunna spela en stor roll i kalkylerna eftersom det är en kostnad som uppkommer i
relativ närtid och effekterna påverkas därmed inte i lika stor grad av diskonteringen.

HEATCO (2006b) rekommenderar till skillnad från Sika (2008) och Department of Transport
(2007) att en optimism bias används för att korrigera att investeringskostnader ofta
underskattas. Räknas investeringskostnaderna upp med en optimism bias faktor leder det i
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praktiken till högre avkastningskrav för att få lönsamhet i kalkylerna. Principiellt torde
projektspecifik riskhantering vara mer korrekt.

Både HEATCO och Sika förespråkar livscykelkostnader. Det är korrekt utifrån ett
ekonomiskteoretiskt perspektiv. Kostnader av ökat underhåll på grund av ökad
anläggningsmängd bör ingå i kalkylen.

5.3 Användarnyttor
Både Banverket (2009), Sika (2008), RAILPAG (2005) och HEATCO (2006b) menar att
konsumentöverskottet skall räknas enligt regeln rule of a half. Grundprincipen för värdering
av nyttor i de studerade riktlinjerna bygger på ekonomisk teori. Användningen av rule of the
half innebär att konsumentöverskottet för tillkommande resenärer kan mätas även om
efterfrågekurvan är okänd. Det innebär i princip ett antagande om en linjärefterfrågan, eller att
förändringen är så pass liten att efterfrågan kan approximeras med en linjär efterfrågekurva.

HEATCO, de svenska och de irländska riktlinjerna förespråkar att tidsvärdena delas upp
mellan privatresenärer och tjänsteresenärer. I Irland rekommenderas att privatresorna delas
upp mellan fritidsresor och pendling. (Department of Transport, 2007) Sverige har samma
tidsvärde för privatresenärer oberoende av ärende. (Banverket, 2009) De svenska riktlinjerna
skiljer däremot på långväga och kortväga resor, vilket är i enlighet med HEATCO (2006b)
rekommendationer. De svenska och irländska riktlinjerna differentierar inte tidsvärdena med
avseende på inkomst vilket HEATCO (2006b) rekommenderar. Bytestidsvärdet är något
högre i förhållande till restidsvärdet enligt HEATCO (2006b) än enligt de svenska
riktlinjerna.

Tidsvärderingen är mycket viktig för resultatet av en kalkyl. Tidsvinster är ofta den största
nyttan av en infrastruktur investering. Därav påverkar disaggregeringen av tidsvärden mellan
olika grupper resultatet. Disaggregering av tidsvärden mellan olika resenärsgrupper kräver att
prognoserna skiljer mellan resenärsgrupperna. Att använda olika tidsvärden beroende på
inkomst är teoretiskt korrekt givet att det finns empiriska belägg. Men om marginalnyttan av
pengar är avtagande och betalningsvilja endast är en approximation av individernas nyttor
skulle differentierade tidsvärden kunna vara missvisande. Högre betalningsvilja hos
höginkomsttagare behöver inte vara förenat med högre nytta.

Både HEATCO (2006b) och de irländska riktlinjerna förespråkar att tidsvärdena räknas upp
med tiden. Hur tidsvärdena skall räknas upp skiljer sig dock åt. Uppräkning av tidsvärdet
torde påverka kalkylresultatet. Uppräkning av tidsvärden gör att restidsvinster som sker i
framtiden får relativt större betydelse trots att de diskonteras till ett nuvärde.

RAILPAG (2005) menar att tidsvinster under 3 minuter skall utvärderas innan de
tillgodoräknas i kalkylen medan Banverket (2009) anser att även små tidsvinster skall räknas.
Mycket små tidsvinster kan ge stora värden om det prognostiserade resandet är stort. Det
innebär att skillnader mellan att värdera och inte värdera små tidsvinster också är stor. Att inte
värdera små tidsvinster straffar troligtvis små projekt i förhållande till stora.

HEATCO (2006b) och de svenska rekommendationerna förespråkar differentierade
tidsvärdena för godstrafik med avseende på transportslag och varuvärde. RAILPAG menar att
tidsvärdena för gods är mindre viktiga. För nygenererad godstrafik menar både RAILPAG
och Banverket att beräkningsmetoden behöver vara något annorlunda. Här handlar de inte om
en tidsvinst på marginalen utan om kostnadsskillnader mellan järnväg och vägtrafik.
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Det finns ett konsensus om att förseningar och trängsel bör värderas i kostnads-nyttokalkyler,
men inte hur detta skall göras. Ett hinder för att kunna värdera förseningar är att det är oklart
hur förseningar skall definieras (RAILPAG, 2005). HEATCO (2006b) och Sika (2008) har
rekommenderade värden för förseningar men beskriver inte hur förseningar och trängsel skall
definieras.

5.4 Producenteffekter
HEATCO (2006b), Sika (2008) och Banverket (2009) anser att depreciering och amorteringar
är en del av driftkostnaden, vilket RAILPAG (2005) inte gör. Skillnaden i definitionen av
driftkostnader kan bero på att RAILPAG (2005) förespråkar en kalkyl där de olika aktörernas
roller framgår tydligare. RAILPAG menar att endast de kostnader som belastar användarna
skall räknas som driftkostnader. Det finns en samsyn mellan RAILPAG och de svenska
riktlinjerna att alla driftkostnader inte utgör samhällsekonomiska kostnader, utan kan bestå av
transfereringar. För de svenska riktlinjerna gäller detta kostnader som beräknas som externa
effekter.

Det finns stora skillnader hur de studerade riktlinjerna förhåller sig till biljettintäkter och
producentöverskott. Ett sätt att analysera skillnaderna mellan riktlinjerna är att anta att de
bygger på ekonomisk teori och se vilka andra antaganden som måste vara uppfyllda för att
beräkningarna skall vara korrekta.

RAILPAGs (2005) menar att biljettintäkter endast är transfereringar. RAILPAGs ståndpunkt
går att förstå om vi antar att transportmarknaden fungerar effektivt och priset på marknaden
sätts till marginalkostnaden. Förändrade biljettintäkter skulle då motsvaras av förändrade
producentkostnader. Ett antagande om konstant marginalkostnad behöver göras eftersom
ändrat pris, kostnad och kvantitet annars skulle kunna förändra producent-överskottet. Ökade
biljettintäkter till följd av ökat resande skulle då inte motsvara ökat producentöverskott
eftersom priset och marginalkostnaden är lika. Om kostnaden och biljettpriset sänks innebär
det ökat konsumentöverskott motsvarande den högra delen i figur 4.2.

HEATCO (2006b) menar att endast biljettintäkter från nygenererad trafik kan utgöra
producentöverskott. För att förstå denna rekommendation behöver vi anta att pris och kostnad
är fast, men de behöver inte vara lika. I detta fall kan ökad trafik exempelvis på grund av
minskad restid ge ökat producentöverskott. För de befintliga resenärerna består
producentöverskottet av skillnaden mellan kostnader och biljettintäkter multiplicerat med
antalet resenärer. Producentöverskottet för de befintliga resenärerna förändras inte vid
tillkommande trafik. Nygenererad trafik kan ge ökat producentöverskott. Vinsten (skillnaden
mellan kostnad och pris) per resenär kommer vara densamma, men eftersom fler reser
kommer producentöverskottet öka.

Banverket’s (2009) rekommendationer för persontrafiken bygger på att biljettpriset är exogent
bestämt men att produktionskostnaderna kan ändras. Det innebär att producentöverskottet kan
ändras både för befintliga och tillkommande resenärer. Om kostnaden sänkts ökar vinsten per
resenär. Dessutom ger nygenererad trafik producentöverskott motsvarande skillnaden mellan
kostnaden och biljettpriset. Se den vänstra delen av figur 4.2.

Vilket beräkningssätt som är mest korrekt och med ekonomisk teori överensstämmande beror
på vilka antaganden om prissättningen på marknaden som görs. Det är endast Banverket som
beskriver vilka antaganden om marknaden deras rekommendationer bygger på. Det är möjligt
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att rekommendationerna från RAILPAG (2005) och HEATCO (2006b) bygger på andra
resonemang och antaganden än de som antagits ovan. Varken HEATCO eller RAILPAG
motiverar varför biljettintäkter skall beräknas på det sätt som de rekommenderar.

5.5 Externa effekter
HEATCO (2006b) och RAILPAG (2005) och de svenska riktlinjerna hanterar
olyckskostnader som externa trots att visa delar av olyckskostnaden är intern.
Konsumentöverskottet av olycksreducerande åtgärder hade enligt Sika (2008) varit halva
nyttan för nytillkomna resenärer ifall olyckskostnaden varit internaliserad i priset. Genom att
betrakta olyckskostnader som externa värderas hela nyttan av olycksreducerande åtgärder.
Detta är mer av en praktisk lösning än tillämpning av ekonomisk teori.

Irland och HEATCO (2006b) räknar upp olyckskostnaden över tid vilket Sverige inte gör. Det
torde innebära att olycksreducerande åtgärder ger något större nyttor enligt HEATCO och de
irländska beräkningsmetoderna då uppräkningen av realkostnaden för olyckor till viss del
motverkar att framtida nyttor blir mindre värda när de diskonteras till ett nuvärde. De
rekommenderade beräkningar för olyckskostnaderna är i princip lika. Förändring i förväntat
antal olyckor skall multipliceras med kostnaden per olycka.

Alla de studerade riktlinjerna utan Goodbody Economic Consultants (2004) rekommenderar
att buller värderas utifrån den marginella förändringen mellan utredningsalternativ och
jämförelsealternativ. Bullernivåer och antalet störda skall först kvantifieras och sedan
multipliceras med värderingen av bullret. Värderingsprinciperna för buller skiljer sig åt. I de
irländska rekommendationerna är värderingen proportionerlig mot bullernivån, den svenska
bullervärderingen ökar i takt med ökande bullernivåer och HEATCO förespråkar att
värderingen räknas upp med tiden. Eftersom det inte finns någon marknad för buller och de
som orsakar bullret inte behöver betala är det i överensstämmelse med ekonomisk teori att
hantera buller som en extern effekt.

De studerade riktlinjerna analyserar kostnaden av ytterligare utsläpp på marginalen med
undantag av Goodbody Economic Consultants (2004). De svenska riktlinjerna är de enda som
skiljer mellan lokala och regionala effekter. Utsläppen skall kvantifieras för att sedan
värderas. Emissionsfaktorerna lägger grunden för kvantifieringen av utsläppen.
Hela de externa effekterna både inom det aktuella transportslaget och på sekundera marknader
för andra transportslag värderas, vilket är i enlighet med ekonomisk teori.

Både HEATCO (2006b), Department of Transport (2007), Sika (2008) och Banverket (2009)
rekommenderar att utsläpp av koldioxid värderas. HEATCO inkluderar fler växthusgaser än
koldioxid. HEATCO (2006b) förespråkar till skillnad från de svenska riktlinjerna att
värderingen av koldioxid ökar med tiden, eftersom framtida utsläpp antas ge en större
kostnad.

5.6 Indirekta socioekonomiska effekter
Det verkar finnas en osäkerhet om vilka effekter som fångas i de samhällsekonomiska
kalkylerna och vilka som inte ingår. Både HEATCO (2006b) och Sika (2008) hänvisar till
ekonomisk teori som säger att alla effekter fångas om marknaderna som påverkas är väl
fungerande och har full konkurens. Däremot diskuterar varken Sika eller HEATCO hur
förhållandena på de berörda marknaderna är. Både Sika och HEATCO rekommenderar att
tillväxteffekter beskrivs kvalitativt. Detta är en praktisk lösning när underlag och kunskap
saknas för att kunna värdera effekterna monetärt.
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Budgeteffekter behandlas relativt återhållsamt i HEATCOs riktlinjer och inte alls i de
irländska riktlinjerna. I de svenska riktlinjerna och RAILPAG behandlas budgeteffekter som
transfereringar. Eftersom ingen kostnad för skatteintag antas så blir budgeteffekterna
transfereringar utan egentlig samhällsekonomisk betydelse. Detta är korrekt enligt ekonomisk
teori om det inte finns någon marginalkostnad av att ta in skatter.

Ingen av de studerade riktlinjerna förespråkar att ett skuggpris på arbetskraft används. Detta
är en praktisk förenkling av teorin, men givet att det inte är stora skillnader mellan
marknadspriset och skuggpriset så som Goodbody Economic Consults menar har
förenklingen ingen större påverkan på kalkylen.

Intrångs- och exploateringseffekter rekommenderas inte inkluderas i kalkylen av någon av
riktlinjerna. Förklaringen till att intrångs- och exploateringseffekter exkluderas torde vara att
de är svåra att praktiskt värdera. Enligt ekonomisk teori skall alla effekter ingå i den
samhällsekonomiska kalkylen. Storleken på intrång- och exploateringseffekterna kan variera
mycket mellan olika projekt. Att inkludera dessa effekter skulle potentiellt kunna ha en stor
betydelse för kalkylresultatet. Flera av de studerade riktlinjerna rekommenderar en kvalitativ
beskrivning av intrångs- och exploateringseffekterna. På detta sätt fångas de effekter som inte
kan värderas monetärt i kalkylerna.
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6 Slutsatser

6.1 Teoretisk grund men praktiskt tillämpbara rekommendationer
Riktlinjerna bygger på ekonomisk teori men rekommendationerna är anpassade så att de blir
praktiskt möjliga att tillämpa. Grundansatsen är att mäta nettonyttan genom förändringar i
konsumentöverskott, producentöverskott och externa effekter. Riktlinjerna förhåller sig till
ekonomisk teori när de beskriver hur och varför olika effekter skall beräknas.

Alla riktlinjer menar att kostnaderna och nyttorna skall diskonteras i enlighet med ekonomisk
teori. Sverige argumenterar emot användandet av avtagande diskonteringsränta av praktiska
skäl, kalkylerna blir mindre transparenta för beslutsfattarna. Riktlinjerna menar att
kalkylperioden skall vara den ekonomiska livsländen i enlighet med ekonomisk teori, men
begränsar ändå kalkylperioden till 40 respektive 30 år. Ett restvärde beräknas vilket är korrekt
utifrån en teoretisk utgångspunkt, men enklaste möjliga metod används. Trots att Sika menar
att HEATCOs metod att använda olika startår då en plan utvärderas är mer teoretiskt korrekt
förespråkar Sika att samma startår används. Detta för att göra kalkylerna jämförbara.

HEATCO och de irländska rekommendationerna menar att flera parametervärden skall räknas
upp med tiden men de svenska riktlinjerna avfärdar detta. Att inte räkna upp parametervärden
är en praktiskt lösning som inte bygger på teoretiska argument. HEATCO, de irländska och de
svensk riktlinjerna menar alla att skattefaktor 2 är teoretiskt korrekt, men ingen av dem menar
att den skall användas.

Principiellt torde det vara mer teoretiskt korrekt att hantera risker i projekten utifrån varje
enskilt projekt, vilket de svenska och irländska riktlinjerna förespråkar. HEATCO menar
däremot att en optimism bias faktor skall användas.

HEATCO, RAILPAG och Banverket menar att rule of the half skall användas. Denna regel är
praktiskt tillämbar även då efterfrågekurvorna inte är kända och bygger på ekonomisk teori.
HEATCO rekommenderar uppdelning av tidsvärden med avseende på inkomst, vilket är
teoretiskt korrekt. De svenska och irländska riktlinjerna väljer att inte göra denna uppdelning
och slipper på så vis hantera teoretiskt svåra frågor om fördelning av resurser och
marginalnytta av pengar. Trots bristen på teoretiskt resonemang i denna fråga poängterar alla
de granskade riktlinjerna att fördelningseffekter bör beskrivas. Detta kan ses som ett sätt att
kompensera för de principiella problemen med metoden.

Flera av riktlinjerna poängterar att det utifrån teoretiska grunder är tveksamt att hantera
säkerhetseffekter som externa effekter. Alla riktlinjerna gör det ändå av tradition och av
praktiska skäl. Indirekta socioekonomiska effekter förespråkas inte ingå i kalkylen även då de
anses som teoretiskt korrekta. Eftersom osäkerheterna kring dessa effekter är stora föreslås
istället kvalitativa beskrivningar.

Sammanfattningsvis så har de svenska riktlinjerna något fler avsteg från ekonomisk teori än
HEATCO för att rekommendationerna skall vara praktiskt användbara. Det gäller framför allt
avtagande diskonteringsränta, uppräkning av parametervärden och att olika startår inte
rekommenderas i de svenska riktlinjerna. De irländska riktlinjerna och RAILPAG diskuterar
inte hur flera objekt i en plan skall behandlas men förespråkar avtagande diskonteringsränta
och uppräkning av parametervärden. HEATCO å sin sida förespråkar att risk hanteras
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generellt istället för objektspecifikt. Skillnaden mellan riktlinjerna skulle kunna bero på att de
svenska riktlinjerna är mer detaljerade och inte lika övergripande som de andra.

6.2 Likhet mellan riktlinjerna
De studerade riktlinjerna har liknande rekommendationer i flera avseenden. Ingen av
riktlinjerna förespråkar endast ett beslutskriterium och alla framhåller att icke monetärt
värderade effekter skall beskrivas. Alla förespråkar känslighetsanalyser och att jämförelse-
alternativ används, men definitionen av jämförelsealternativet skiljer sig åt. Ingen av
riktlinjerna förespråkar att skattefaktor 2 används, om än på något olika grunder. Definitionen
av investeringskostnader är liknade mellan riktlinjerna. De riktlinjer som behandlar
livscykelkostnader och restvärde förespråkar att dessa används.

Alla de studerade riktlinjerna differentierar tidsvärden på privat- och tjänsteresor. Alla utom
de irländska riktlinjerna förespråkar att rule of the half används för att värdera användarnyttor.
De irländska riktlinjerna rekommenderar att nyttor för både befintliga och tillkommande
resenärer skall värderas. Banverket (2009) och RAILPAG (2009) som är de riktlinjer som mer
specifikt riktar sig till järnvägsåtgärder konstaterar bägge att stora överflyttningar av
transporter till godståg måste beräknas med hjälp av kostnadsjämförelser. Förseningar och
trängsel anses vara en väsentlig kalkylpost, utan att någon ger konkreta rekommendationer
hur dessa skall beräknas. Externa effekter behandlas på liknade sätt i de olika riktlinjerna men
värderingen av effekterna skiljer sig åt.

Ingen av riktlinjerna ger en klar bild av till vilken grad indirekta socioekonomiska effekter
fångas av de rekommenderade beräkningsmetoderna. Tillägg i kalkylen av regionala
tillväxteffekter förespråkas inte av någon av riktlinjerna. Budgeteffekter behandlas endast av
RAILPAG (2005) och Banverket (2009) och dessa beskriver budgeteffekter som
transfereringar. Ingen av riktlinjerna förespråkar att skuggpris på arbete används. Endast Sika
(2009) ger förslag på hur exploateringseffekter skall beräknas men anser liksom övriga
riktlinjer att dessa inte att dessa skall läggas in i kalkylen.

6.3 Skillnader mellan riktlinjerna
I vissa avseenden skiljer sig rekommendationerna åt. De svenska och irländska riktlinjerna
förespråkar marknadspriser, HEATCO förespråkar faktorpriser. Enligt Goodbody Economic
Consultants (2004) saknar denna skillnad praktisk betydelse såvida kostnader och nyttor
värderas konsekvent. Sverige är det enda landet som använder skattefaktor 1 för att ta fram
skuggpriset av offentlig konsumtion då privat konsumtion trängs undan. Användandet av
skattefaktor 1 borde innebära ett högre avkastningskrav eftersom nyttorna även skall väga upp
den undanträngda privata konsumtionen.

HEATCO förespråkar att investeringskostnaden räknas upp med en optimism bias faktor,
vilket inte de irländska och svenska riktlinjerna gör. Detta borde leda till att HEATCO har ett
högre avkastningskrav eftersom nyttorna med ett projekt måste motsvara inte endast de
beräknade kostnaderna utan också risken för undervärdering av investeringskostnaden.

HEATCO och de irländska riktlinjerna rekommenderar inte att en riskpreime inkluderas i
diskonteringsräntan. Sika har ändrat så att den rekommenderade diskonteringsräntan
innehåller en riskpremie men har räntan kvar på samma nivå som innan ändringen. Huruvida
en riskpremie används eller ej torde inte har större inverkan på kalkylresultatet, men kan
möjligtvis ha en effekt på tolkningen av resultatet.
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En skillnad som däremot borde påverka kalkylresultatet är om avtagande diskonteringsränta
används, vilket HEATCO rekommenderar. RAILPAG och de irländska rekommendationerna
är positiva till avtagande diskonteringsränta men ger inte klara besked och Sika anser att
avtagande diskonteringsränta ger mindre transparens och inte skall användas. Eftersom
investeringskostnaden brukar vara den stora kostnaden i infrastrukturprojekt och nyttorna
kommer senare så borde avtagande diskonteringsränta leda till lägre avkastningskrav, då de
framtida nyttorna blir relativt sätt viktigare.

RAILPAG rekommenderar att alla internationella effekter skall värderas medan Sika menar
att endast halva  nyttan skall värderas. Inkluderas hela nyttan borde det ge ett mer positivt
resultat.

HEATCO och de irländska riktlinjerna rekommenderar att värderingen av effekter räknas upp
över tid vilket de svenska rekommendationerna inte gör. HEATCO och de irländska
riktlinjerna använder inte samma faktorer för uppräkning av värdena. Uppräkning av
värderingar borde leda till att framtida nyttor och kostnader får ett relativt sätt större värde,
vilket borde leda till ett lägre avkastningskrav då nyttor av infrastrukturprojekt oftast
förväntas infalla i framtiden.

HEATCO och de svenska riktlinjerna förspråkar en kalkylperiod på 40 år medan de irländska
riktlinjerna förespråkar en kalkylperiod på 30 år. Längre kalkylperiod borde rimligtvis
innebära lägre avkastningskrav givet att nyttorna är större än kostnaderna i framtiden, vilket
torde vara vanligast vad gäller infrastrukturprojekt.

De svenska riktlinjerna inkluderar inte störningar under byggtiden vilket de irländska
riktlinjerna och HEATCO förespråkar. Detta borde leda till mindre situationsspecifika
kalkyler och lägre avkastningskrav då störningar under byggtiden är en kostnad som
uppkommer tidigt under kalkylperioden och därför påverkar resultatet relativt mycket.

RAILPAG har en annan definition av drift och underhåll än de övriga riktlinjerna. Betydelsen
av detta borde vara liten eftersom RAILPAG räknar detta som en kostnad för operatörerna.
De irländska rekommendationerna skiljer inte på tidsvärden för långväga och kortväga resor
vilket HEATCO rekommenderar och Sika gör. Detta borde leda till att de irländska kalkylerna
blir något mer ospecifika.

Det finns stora skillnader mellan hur de olika riktlinjerna behandlar biljettintäkter. Enligt
RAILPAG uppkommer ingen nettonytta av ökade biljettintäkter då dessa anses vara
transfereringar. Enligt HEATCO kan producentöverskott uppkomma endast för nygenererad
trafik och enligt Banverket så kan både befintliga och nygenererade resenärer förändra
producentöverskottet. Dessa skillnader har analyserats utifrån antagandet att de bygger på
ekonomisk teori men har olika antaganden om marknaden. Banverket antar ett exogent
bestämt fast biljettpris och endogent bestämda kostnader. RAILPAGs rekommendationer kan
förstås utifrån ett antagande om en välfungerande marknad där biljettpriset är lika med en
konstant marginalkostnad. HEATCOs rekommendationer kan förstås om vi antar att biljettpris
och kostnad inte förändras, alternativt att den absoluta skillnaden mellan pris och kostnad
består även om pris och kostnad ändras. Dessa antaganden finns dock inte beskrivna i
riktlinjerna utan är en möjlig förklaring till de skilda rekommendationerna. Det är svårt att
säga hur de olika beräkningsprinciperna och antagandena påverkar kalkylresultatet. Med
RAILPAGs och HEATCOs rekommendationer blir producentöverskottet mindre än med
Banverkets rekommendationer. Konsumentöverskottet borde däremot vara större i
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RAILPAGs rekommendationer än i Banverket, om biljettpriset antas sjunka när kostnaden
sjunker. Detta gäller även HEATCOs rekommendationer förutsatt att priset och kostnaden
sjunker men behåller samma absoluta skillnad.

I tabell 5.1 nedan har de områden där det finns tydliga skillnader mellan riktlinjerna
sammanfattats. Där de skilda rekommendationerna påverkar kalkylresultatet i en förutsägbar
riktning har detta angivits. Högre står för att rekommendationen leder till ett högre
avkastningskrav för att få lönsamhet i kalkylen och lägre markerar att rekommendationen
leder till lägre avkastningskrav för att få lönsamhet i kalkylen.

Banverket Sika Department
of Transport

Goodbody
Economic
Consultant

HEATCO RAILPAG

Skattefaktor 1 högre* högre* - - - -
Optimism bias faktor - - - - högre -
Riskpremie i diskonteringsräntan - - - - - -
Avtagande diskonteringsränta - - lägre** lägre** lägre** lägre**
Kalkylperiod - - - högre - -
Internationella effekter - - - - - lägre
Störningar under byggnation lägre lägre - - - -
Drift och underhåll - - - - - -
Biljettintäkter - - - - - -
* förutsatt att skattefaktor 1 används för att korrigera för undanträngning av privat konsumtion och inte för att räkna
upp från faktorpriser till marknadspriser
** förutsatt att nyttorna med en investering är större än kostnaderna av negativa externa effekter

Tabell 5.1 Skillnader mellan riktlinjerna och deras påverkan på kalkylresultatet.
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Bilaga 1; Betalningsvilja och konsumentöverskott
En individ kommer vilja betala för att ett projekt genomförs så länge som fördelarna med
projektet är större än kostnaden. Om individen skulle vara tvungen att betala lika mycket som
hela individens nytta av projektet skulle individen vara indifferent för om projektet genomförs
eller inte. Betalningsviljan för att ett projekt skall genomföras kallas för equivalent variation.
(Boardman et al. 2006)

Equivalent variation mäter substitutionseffekten om individens nytta hålls konstant på nivån
efter genomförandet av projektet. I figur B.1 nedan är de raka linjerna en individs
budgetrestriktion och de böjda linjerna individens indifferenskurvor. Längs med
indifferenskurvorna är individens nytta konstant. Om ett projekt genomförs så att priset på
exempelvis en resa minskar så flyttas budgetrestriktionen från  linjen K-L till linjen K-M. När
priset på en resa sjunker kan individen nå en högre nytta, i diagrammet illustrerat som att
individen flyttar från indifferenskurvan u till indifferenskurvan u’. Individen konsumerar nu b
antal resor istället för a som tidigare. Den ökade konsumtionen beror både på inkomsteffekten
och substitutionseffekten. Hade prisförhållandet mellan resor och andra varor varit det samma
som innan projektet men individen hade kunnat nå samma indifferenskurva som efter
projektet hade individen haft budgetlinjen N-P. Då hade individen konsumerat c antal resor.
Skillnaden mellan a och c beror på inkomsteffekten, och skillnaden mellan c och b beror på
substitutionseffekten. Individens betalningsvilja för att få projektet genomfört, och därmed få
nyttan u’ är lika med skillnaden mellan N och K på Y-axeln. Betalningsviljan för att få ett
projekt genomfört är det samma som equivalent variation.

Figur B.1

Betalningsviljan hos en individ kan också beskrivas som vilken ersättning en individ kräver
för att godkänna att ett projekt (inte) genomförs. I detta fall kommer individen att acceptera
att projektet (inte)genomförs så länge kompensationen till individen är större än den
förväntade (vinsten) förlusten av projektet. Den kompensation individen kräver för att
godkänna att ett projekt (inte) genomförs kallas compensating variation. (Boardman et al.
2006)

Compensating variation mäter substitutionseffekten om individens nytta hålls konstant på
nivån innan projektet genomfördes. Om vi även här antar ett projekt som sänker kostnaden för
en resa så illustreras detta i figur B.1 genom att budget linjen flyttas från K-L till K-M.
Individen konsumerade a  resor innan projektet genomfördes och b resor efter projektet
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genomfördes. Om prisrelationen mellan resor och andra varor skulle varit den samma som
efter prissänkningen men individens nyttonivå den samma som innan (indifferenskurva u)
skulle individen haft budgetrestriktionen O-P och valt att konsumera d antal resor. För att
acceptera att projektet inte genomförs hade individen krävt skillnaden mellan O och K på Y-
axeln. Denna kompensation är lika stor som den uteblivna förväntade vinsten av projektet.
Kompensationen som individen kräver är det samma som compensating variation.

Vad en individ är beredd att betala för ett projekt skiljer sig från vilken kompensation
individen skulle kräva för att projektet inte genomförs. Detta beror på att compensating
variation mäter effekten givet samma nyttonivå som innan projektet och equivalent variation
mäter effekten givet samma nyttonivå som efter projektet.

Utifrån figur B.1 kan efterfrågekurvan för resor konstrueras då pris och kvantitet är kända för
två olika punkter, a och b. Om vi antar en linjär efterfrågekurva kan vi skapa denna genom att
förbinda punkterna a och b med en rätt linje. Se figur B.2 nedan. Efterfrågekurvan genom a
och b inkluderar både inkomsteffekt och substitutionseffekt. Denna efterfrågekurva kallas
Marshalliansk efterfrågekurva och är den som vanligen används. Om vi inte tar hänsyn till
inkomsteffekten finns det ytterligare två punkter i figur B.1  där vi känner till både kvantitet
och pris nämligen punkt c och d. Binds punkt c och b från indifferenskurva u’ samman fås en
ny efterfrågekurva. Denna kallas Hicks compensated variation och tar enbart hänsyn till
substitutionseffekten. Binds punkterna a och d samman från indifferenskurvan u så fås
ytterligare en efterfrågekurva som kallas Hicks equivalent variation. Till skillnad från den
Marshallianska efterfrågekurvan kan inte de Hickianska efterfrågekurvorna bli direkt
estimerade utifrån statistiska metoder. (Boardman et al. 2006)

Figur B.2

Betalningsviljan i exemplet ovan är lika med konsumentöverskottet under efterfrågekurvan a
till d (arean p a d p’ )  vilket är lika med den equivalenta variationen. Används den
Marshallianska efterfrågekurvan för att mäta betalningsviljan så kommer den att överskatta
betalningsviljan med triangel  a b d. Hade det istället rört sig om en policy som hade höjt
priset på resor istället för att sänka det, hade den Marshallianska efterfrågekurvan underskattat
den sanna betalningsviljan. Storleken på skillnaden mellan den sanna betalningsviljan och den
med den Marshallianska efterfrågekurvan uppskattade betalningsviljan beror på storleken på
inkomsteffekten. Vanligtvis är dock inkomsteffekten liten och därmed även felet, att
betalningsviljan från Marshallianska efterfrågekurvor kan användas som ett mått för ett
projekts nytta i kostnads-nyttoanalyser. (Boardman et al. 2006)


