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SAMMANFATTNING 
Den samhällsekonomiska kalkyl för byggandet av Norrbotniabanan som genomför-
des till åtgärdsplaneringen 2009 gav en nettonuvärdeskvot på 0,01. En ny sam-
hällsekonomisk kalkyl genomfördes under 2014/2015 av WSP på uppdrag av trafik-
verket Region Nord som resulterade i en nettonuvärdeskvot på -0,27. Detta PM syf-
tar till att beskriva varför resultaten skiljer sig åt. 

Den absoluta nivån på nyttorna är större i kalkylen från 2015 än i den från 2009. 
Detta beror i första hand på skillnader i hur man diskonterar nyttorna. I kalkylen från 
2015 är kalkylperioden längre än den från 2009, man diskonterar till trafikstartsåret 
istället för till byggstartsåret och man skriver upp de betalningsviljestyrda paramet-
rarna med den förväntade realinkomstutvecklingen. Alla dessa förändringar leder till 
att nyttorna blir större, speciellt restidsvinsterna. 

Att man diskonterar till trafikstartsåret påverkar också storleken på investerings-
kostnaden som blir större. Investeringskostnadens ökning till följd av detta står 
emellertid i proportion till motsvarande ökning på nyttosidan varför denna förändring 
inte påverkar nettonuvärdeskvoten. Däremot har investeringskostnaden ökat relativt 
nyttorna på grund av att man inte längre tagit hänsyn till eventuellt restvärde och 
inbesparade kostnader i jämförelsealternativet, att man bytt skattefaktor, att man 
fördelat kostnaderna över byggtiden annorlunda samt att byggpriserna stigit.  

Varför producentöverskottet ökat i betydelse beror på att biljettintäkterna ökar mer i 
kalkylen från 2015 än i den från 2009 samt att fordonskostnaderna ökar mindre. 
Detta verkar inte bero på vilka taxor man räknat med i de båda analyserna men 
skulle kunna bero av vilka tågtyper man antagit ska trafikera banorna. 

Konsumentöverskottet utgör en lika stor del av de båda kalkylerna men restidsvins-
terna har mycket större betydelse i kalkylen från 2015 än i den från 2009. Detta be-
ror främst på förändringarna i diskontering och att man räknar upp de betalningsvil-
jestyrda parametrarna med den förväntade realinkomstutvecklingen. De försenings-
effekter man hade i kalkylen från 2009 har man inte längre med sig i kalkylen 2015, 
detta på grund av att den metod som använts för att beräkna förseningar 2015 inte 
är godkänd av Trafikverket. Godsnyttorna har minskat i betydelse mellan 2009 och 
2015, detta skulle kunna bero på de stora metodikskillnaderna i godskalkylerna. 

Den absoluta storleken av budgeteffekter och externa effekter är mindre i kalkylen 
från 2015 än i den från 2009. Detta beror mycket på att överflyttningen av gods från 
väg till järnväg är mindre i analysen från 2015. Detta har emellertid ringa betydelse 
för kalkylresultatet eftersom effekterna är motriktade, nettot av posterna utgör en 
ungefär lika stor del i de båda analyserna.  

Att nettonuvärdeskvoten inte är den samma i de båda kalkylerna beror på en stor 
mängd av metodförändringar. Det som haft den enskilt största inverkan på kalkylre-
sultatet är dock att investeringskostnaden har ökat snabbare än nyttorna, främst på 
grund av att byggkostnaderna ökat generellt samt att man ändrat beräkningsme-
toden så att restvärde och inbesparade kostnader i jämförelsealternativet inte räk-
nats av från utredningsalternativet. 
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Tabell 1: Kalkylresultat i de två analyserna 

 

   

 Kalkylresultat 
 

 ÅP2009 WSP2015 
Metod BVH 706 ÅP ASEK 5.2 
Prisnivå 2010-medel 2010-medel 
   
Producentöverskott 711 2780 
Biljettintäkter 2713 5154 
Fordonskostnader kollektivtrafik -1603 -1721 
Moms på biljettintäkter -154 -292 
Banavgifter -246 -361 
   
Konsumentöverskott 16247 27502 
Reskostnader -9 10 
Restider 9224 20063 
Vägavgifter/vägskatt 0 0 
Komfort 802 1460 
Förseningar - resenärer 1445  
Transportkostnader - gods 4273 5012 
Transporttid - gods 351 958 
Förseningar - gods 161  
   
Budgeteffekter -2833 -1413 
Drivmedelsskatt vägtrafik -2919 -1068 
Vägavgifter/vägskatt 0 0 
Moms på biljettintäkter 154 292 
Banavgifter 131 361 
Moms fordonskostnader  -199 2 
Budgeteffekter godstrafiken - -1000 
   
Externa effekter 3620 2558 
Persontrafik 1033 1045 
Luftföroreningar o klimatgaser 791 685 
Trafikolyckor 357 681 
Marginellt slitage -114 -321 
Godstrafik 2356 1513 
Luftföroreningar o klimatgaser 1016 885 
Trafikolyckor 216 222 
Marginellt slitage 849 406 
Buller 275  
Korsningar väg och järnväg 231  
   
Övriga monetära effekter 321  
Ökad leveranssäkerhet 321  
   
Drift och Underhåll -227 -461 
Reinvesteringar 1182 1027 
Investeringskostnad 18799 43582 
   
Summa nyttor 19021 31993 
Summa kostnader 18799 43582 
Nettonuvärde 222 -11590 
NNK 0,01 -0,27 
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INLEDNING OCH SYFTE 
Detta PM jämför den samhällsekonomiska kalkylen för Norrbotniabanan som WSP 
utfört under 2014 och 2015 (WSP2015) på uppdrag av Trafikverket Region Nord 
med den kalkyl som gjordes till åtgärdsplaneringen 2009 (ÅP2009) inför nationell 
transportplan 2010-2021. Syftet är att förklara varför resultatet i de båda kalkylerna 
skiljer sig åt, men inte att på något sätt utgöra en fullständig redogörelse för de ex-
akta skillnaderna mellan kalkylerna.  

KALKYLJÄMFÖRELSE 
I detta avsnitt presenteras översiktligt de båda kalkylernas resultat och var de hu-
vudsakliga skillnaderna finns någonstans. Dessa skillnader avhandlas sedan när-
mare i de efterföljande kapitlen. 

I Tabell 2 presenteras kalkylerna sida vid sida för att möjliggöra jämförelse. Kalkylen 
från 2009 är uppskriven med KPI från 2006-års penningvärde till 2010-års för ökad 
jämförbarhet. Det är trots detta av flera skäl inte helt okomplicerat att jämföra en-
skilda kalkylposter med varandra. Detta på grund av flera metodologiska föränd-
ringar varav den främsta i detta sammanhang kanske är förändringen av kalkylperi-
odens längd. Perioden över vilken man tar hänsyn till effekter är helt enkelt längre i 
kalkylen från 2015 (och fördelad lite annorlunda) varför posterna i tabellen inte är 
helt jämförbara. Det är emellertid inte möjligt, eller för den sakens skull meningsfullt, 
att göra om kalkylerna så att de blir helt jämförbara. Detta är också skälet till att Ta-
bell 3 skapats. Med det sagt ska ändå nämnas att nyttorna totalt sett ökat med 68 
procent. 

I Tabell 3 är alla nyttor uttrycka som dess andel av de totala nyttorna. Man kan då 
se vilka nyttor som utgör en större respektive mindre del av det sammantagna kal-
kylresultatet. Om en posts andel av de totala nyttorna förändrats mycket kan den 
också i någon mån förväntas påverka kalkylresultatet. Det kan också vara så att en 
posts relativa storlek inte ändrats men att det ändå skett betydande förändringar 
inom posten. Detta kan bero på att förändringar inom posten tagit ut varandra. I de 
fall där det finns skäl att tro att det skett betydande förändringar men som inte får 
genomslag i kalkylen kommer en kortare genomgång av dessa ske. Tyngdpunkten 
ligger på de poster där det skett förändringar som påverkar resultatet. 

I kapitlen som följer presenteras skillnaderna i resultat och metodik där det bedöms 
relevant. De sammanställs sedan i slutsatskapitlet där en sammantagen förklaring 
till skillnaden i kalkylresultat ges. 

De flesta av de förändringar i metodik och värderingar som genomförts sedan 2009 
har gjorts utifrån att man fått merkunskap. Vissa förändringar har också genomförs i 
syfte att öka jämförbarheten mellan kalkyler för olika åtgärder. 
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Tabell 2 Kalkylresultat WSP2015 och ÅP2009 

 Kalkylresultat 
 

 ÅP2009 WSP2015 
Metod BVH 706 ÅP ASEK 5.2 
Prisnivå 2010-medel 2010-medel 
   
Producentöverskott 711 2780 
Biljettintäkter 2713 5154 
Fordonskostnader kollektivtrafik -1603 -1721 
Moms på biljettintäkter -154 -292 
Banavgifter -246 -361 
   
Konsumentöverskott 16247 27502 
Reskostnader -9 10 
Restider 9224 20063 
Vägavgifter/vägskatt 0 0 
Komfort 802 1460 
Förseningar - resenärer 1445  
Transportkostnader - gods 4273 5012 
Transporttid - gods 351 958 
Förseningar - gods 161  
   
Budgeteffekter -2833 -1413 
Drivmedelsskatt vägtrafik -2919 -1068 
Vägavgifter/vägskatt 0 0 
Moms på biljettintäkter 154 292 
Banavgifter 131 361 
Moms fordonskostnader  -199 2 
Budgeteffekter godstrafiken - -1000 
   
Externa effekter 3620 2558 
Persontrafik 1033 1045 
Luftföroreningar o klimatgaser 791 685 
Trafikolyckor 357 681 
Marginellt slitage -114 -321 
Godstrafik 2356 1513 
Luftföroreningar o klimatgaser 1016 885 
Trafikolyckor 216 222 
Marginellt slitage 849 406 
Buller 275  
Korsningar väg och järnväg 231  
   
Övriga monetära effekter 321  
Ökad leveranssäkerhet 321  
   
Drift och Underhåll -227 -461 
Reinvesteringar 1182 1027 
Investeringskostnad 18799 43582 
   
Summa nyttor 19021 31993 
Summa kostnader 18799 43582 
Nettonuvärde 222 -11590 
NNK 0,01 -0,27 
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Tabell 3 Jämförelse av kalkylresultat 

 Postens storlek relativt 
totala nyttor 

Förändring av 
postens absoluta 
storlek 

 ÅP2009 WSP2015 WSP2015-ÅP2009 
    
Producentöverskott 4% 9% 291% 
Biljettintäkter 14% 16% 90% 
Fordonskostnader kollektivtrafik -8% -5% 7% 
Moms på biljettintäkter -1% -1% 90% 
Banavgifter -1% -1% 47% 
  

 
 

Konsumentöverskott 85% 86% 69% 
Reskostnader 0% 0% -211% 
Restider 48% 63% 118% 
Vägavgifter/vägskatt 0% 0% - 
Komfort 4% 5% 82% 
Förseningar - resenärer 8% 0% -100% 
Transportkostnader - gods 22% 16% 17% 
Transporttid - gods 2% 3% 173% 
Förseningar - gods 1% 0% -100% 
  

 
 

Budgeteffekter -15% -4% -50% 
Drivmedelsskatt vägtrafik -15% -3% -63% 
Vägavgifter/vägskatt 0% 0% - 
Moms på biljettintäkter 1% 1% 90% 
Banavgifter 1% 1% 175% 
Moms fordonskostnader  -1% 0% -101% 
Budgeteffekter godstrafiken - -3% - 
  

 
 

Externa effekter 19% 8% -29% 
Persontrafik 5% 3% 1% 
Luftföroreningar o klimatgaser 4% 2% -13% 
Trafikolyckor 2% 2% 91% 
Marginellt slitage -1% -1% 181% 
Godstrafik 12% 5% -36% 
Luftföroreningar o klimatgaser 5% 3% -13% 
Trafikolyckor 1% 1% 3% 
Marginellt slitage 4% 1% -52% 
Buller 1% 0% -100% 
Korsningar väg och järnväg 1% 0% -100% 
  

 
 

Övriga monetära effekter 2% 0% -100% 
Ökad leveranssäkerhet 2% 0% -100% 
  

 
 

Drift och Underhåll -1% -1% 103% 
Reinvesteringar 6% 3% -13% 
Investeringskostnad 99% 136% 132% 
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GENERELLA KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR 
I varje ny omgång av ASEK genomförs förändringar i kalkylmetodik som har olika 
inverkan på resultatet. Från ASEK 4 som användes i ÅP2009-kalkylen till ASEK 5.2 
som användes i WSP2015-kalkylen har flera sådana förändringar skett, vilka i varie-
rande grad påverkat resultatet. Det har också skett förändringar i vad man förväntar 
sig rörande den “autonoma” trafiktillväxten, d.v.s. den trafiktillväxt som sker obero-
ende av investeringen. Utöver detta har man också implementerat den ökning av 
betalningsviljeberoende parametrar som rekommenderades i ASEK 4. Vilka dessa 
förändringar är och hur de påverkat resultatet redogörs för i avsnittet som följer. 

En förändring som får stor inverkan på den absoluta storleken av posterna på nytto-
sidan är det sätt diskonteringen görs på. Här är det främst tre effekter som tillsam-
mans samverkar. 

Den första är kalkylperioden. I ÅP2009 användes 40 års kalkylperiod i enlighet med 
HEATCO:s

1
 rekommendationer och Banverkets dåvarande beräkningshandled-

ning
2
, trots att ASEK 4:s riktlinjer medgav användandet av längre kalkylperioder. I 

WSP2015-kalkylen användes istället 60 års kalkylperiod i enlighet med ASEK 5:s 
riktlinjer. Det innebär att nyttor räknas till kalkylen under 20 års längre tid och av det 
skälet blir större. Motiven till att använda en längre kalkylperiod är att kalkylperioden 
ska spegla den ekonomiska livslängden av investeringen. En ny järnväg kan enligt 
ASEK förväntas ha en ekonomisk livslängd på 60 år varför kalkylperioden också 
kan sättas till det. Argumenten mot att ha en så lång kalkylperiod är att det är myck-
et svårt att veta hur framtiden ser ut och vilka nyttor som kan förväntas uppstå. Det 
man då kan göra istället är att ha en kortare kalkylperiod och istället räkna med ett 
restvärde. 

Den andra effekten som påverkar diskonteringen och därigenom nyttornas storlek 
är vilken samhällsekonomisk kalkylränta som använts. I ASEK 4 hade man en kal-
kylränta på 4,0 procent men i ASEK 5 ändrade man till 3,5 procent. Detta får effek-
ten att nyttor som uppstår under kalkylperioden är mer värda än de var tidigare.  

Den tredje effekten som påverkar är den förändring av diskonteringsmetodik som 
skedde mellan ASEK 5.1 och ASEK 5.2. Förändringen innebar att man gick från att 
diskontera till byggstartsåret

3
 till att diskontera till trafikstartsåret. Detta innebär att 

nyttorna hamnar närmare diskonteringsåret och därför inte påverkas lika mycket av 
diskonteringen. Detta medför att de i absoluta tal blir mycket större. 

Den uppskrivning av betalningsviljestyrda parametrar som rekommenderades i 
ASEK 4 innebar att man i enlighet med HEATCO skulle skriva upp de betalningsvil-
jestyrda parametrarna med realinkomstutvecklingen. I samband med ÅP2009-
kalkylen hade man ännu inte lyckats implementera det i modellsystemen men till 
WSP2015 så hade man det. Det innebär framför allt att restidsvinsterna ökar i bety-
delse eftersom värderingen av restid förväntas öka över kalkylperioden. 

Trafiktillväxten spelar roll genom att den påverkar hur många som får del av åtgär-
dens effekter. I ÅP2009-kalkylen hade man en årlig trafiktillväxt över hela kalkylpe-
rioden på 1,73 procent för persontrafiken och 0,88 procent för godstrafiken. I WSP-
kalkylen används för persontrafiken istället 2,0 procent fram till 2030, 0,9 procent 

                                                      

1
 HEATCO var ett projekt inom EU för harmonisering av samhällsekonomiska be-

räkningar inom transportsektorn. 
2
 BVH 706 

3
 Vilket man också gjorde i ASEK4 
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från 2030 till 2058 och 0 procent efter 2058. För gods är motsvarande siffror 0,18 
procent, 0,6 procent respektive 0 procent. Trafiktillväxten bidrog alltså till att öka 
nyttornas storlek mer i ÅP2009 än i WSP2015. 

Sammantaget har alla dessa förändringar lett till att nyttorna generellt sett ökat i ab-
soluta tal. I de fall det rör sig om betalningsviljebaserade parametrar har ökningen 
varit än större. 

INVESTERINGSKOSTNADER 
I posten investeringskostnad finns betydande skillnader mellan kalkylerna, både vad 
det gäller nivån på den nominella investeringskostnaden och sättet den samhällse-
konomiska investeringskostnaden är beräknad på. I detta avsnitt presenteras dessa 
och en förklaring till skillnaderna görs. 

I Tabell 4 nedan presenteras både den nominella och den samhällsekonomiska in-
vesteringskostnaden i de båda kalkylerna.  Den nominella investeringskostnaden 
har ökat med 5 117 miljoner kronor mellan kalkylerna. En stor del av detta beror på 
att investeringskostnaderna har ökat under perioden. Kostnaderna för investeringar 
i järnväg har under perioden ökat med i genomsnitt 17 procent

4
, detta motsvarar 

4 080 miljoner kronor. Resterande differens beror på att kostnaden i ÅP2009 base-
rades på osäkra kostnadsunderlag då tre av järnvägsutredningarna inte var färdiga

5
. 

Samtidigt finns det saker som tidigare fanns med i kalkylen men som nu ligger utan-
för kalkylen vilket bidragit till att minska investeringskostnaden t.ex. kostnader för 
resecentrum. 

De 17 procentens ökning i investeringskostnaderna hade inte påverkat kalkylresul-
tatet om andra kalkylvärden också utvecklats lika starkt under perioden. Det som 
skett är att investeringskostnaderna ökat snabbare än andra priser. Flera av de 
andra nyttorna är så kallade betalningsviljestyrda parametrar, det innebär att de är 
beroende av realinkomstutvecklingen.  Realinkomsten har mellan 2008 och 2013 
endast ökat med en procent.  

Tabell 4: Investeringskostnader för NBB ÅP2009 respektive WSP 2015 

 ÅP2009 Mkr 
(prisnivå) 

WSP2015 Mkr 
(prisnivå) 

Nominell investeringskostnad 23 647 (2008-06) 28 764 (2013-06) 
Samhällsekonomisk investeringskostnad 17 608 (2006-medel) 43 582 (2010-06) 

 

De samhällsekonomiska investeringskostnaderna skiljer sig mer åt än de nominella, 
det beror främst av fyra saker varav tre påverkar resultatet. Det som inte påverkar 
resultatet i termer om nettonuvärdeskvot men som påverkar storleken på den sam-
hällsekonomiska investeringskostnaden är sättet man diskonterar på. I den senaste 
uppdateringen av ASEK

6
 började man kapitalisera investeringskostnaden istället för 

att diskontera den, dvs. man lägger den innan kalkylperioden vilket gör att den istäl-
let för att minska i absolut värde ökar

7
. Detta påverkar emellertid inte resultatet ef-

                                                      

4
 Mätt som utveckling av investeringsindex banhållning 2008-06 – 2013-06 

5
 JU 110, JU 150 och JU 160 

6
 Version 5.2 som började gälla 2015-04-01 

7
 För en närmare beskrivning av kapitalisering se Trafikverket (2015). Samhällseko-

nomiska principer och kalkylvärden – Kapitel 3 Kalkylprinciper och generella kalkyl-
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tersom övriga nyttor hamnar först i kalkylperioden och ökar i motsvarande utsträck-
ning. Det påverkar dock den absoluta storleken på kalkylposten vilket lätt kan miss-
tolkas som att investeringskostnaden ökar kraftigt relativt nyttorna men så är det 
alltså inte. 

De tre saker som faktiskt påverkat hur mycket investeringskostnaden ökat är: 

1. hur investeringskostnaderna fördelar sig över byggtiden 
2. hur man tar hänsyn till kostnader i jämförelsealternativet (JA) och restvärdet 
3. skattefaktorn. 

Vilken effekt dessa har presenteras nedan. 

Hur investeringskostnaderna fördelar sig över kalkylperioden får effekt på grund av 
att man diskonterar

8
 effekter längre fram i tiden och därigenom tillskriver dem ett 

lägre värde. Om man då tänker sig att en stor del av investeringskostnaden uppstår 
sent under byggtiden blir den samhällsekonomiska investeringskostnaden mindre 
eftersom de pengar vi spenderar i framtiden är mindre värda än de vi spenderar 
idag. 

I Figur 1 nedan presenteras investeringskostnadens fördelning över kalkylperioden 
för ÅP2009 respektive WSP2015. Skillnaden beror på att man i ÅP2009 utgick från 
en fördelning som ansågs rimlig med hänsyn till Botniabanans byggtid. I WSP2015 
använde den fördelning som anges i ASEK5 och som syftar till att få jämförbarhet 
mellan projekt, t.ex. nya stambanor. Givet samma diskonteringsränta (och förfa-
rande) ger det sätt man fördelat kostnaderna i ÅP2009 en 2 procent lägre investe-
ringskostnad. I praktiken skiljer sig diskonteringsförfarandet och räntan, som också 
hänger samman med fördelningen över byggtid varför de samredovisas i Tabell 5. 

 

Figur 1: Investeringskostnadens fördelning över kalkylperioden 

                                                                                                                                         

värden. 
http://www.trafikverket.se/contentassets/13c6f625c3324bc4b34a59c9f4594703/03_
generella_principer_o_varden_a52.pdf  
8
 Samma effekt uppstår vid kapitalisering, helt analogt. 
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När ÅP-kalkylen gjordes tog man med restvärdet av investeringen efter kalkylpe-
riodens slut i enlighet med BVH 706. Det restvärde som bedömdes finnas i ÅP-
kalkylen uppgick till 1,8 miljarder. Detta ansågs motiverat med tanke på att investe-
ringens ekonomiska livslängd (100 år enl. BVH 706) var längre än kalkylperioden 
(40år). Möjligheten att göra detta fanns inte i ASEK 5.1 som var gällande när arbetet 
med WSP2015-kalkylen inleddes. I ASEK 5.2 finns åter möjligheten i de fall den 
ekonomiska livslängden är längre än kalkylperioden, vilket här inte är fallet. Mot 
bakgrund av att livslängden numera bedöms till 60 år istället för 100 år överskatta-
des sannolikt restvärdet i ÅP2009. 

I ÅP-kalkylen räknade man också med att man kunde undvika investeringar i jämfö-
relsealternativet som t.ex. kapacitetshöjande åtgärder på stambanan genom övre 
Norrland. Dessa fördelades ut över byggtiden och drogs av från investeringskostna-
den i utredningsalternativet (UA). Dessa uppgick till 2,7 miljarder. I WSP2015-
kalkylen tas ingen hänsyn till inbesparade kostnader i JA och detta avdrag finns 
alltså inte med där

9
. Dessa två poster bidrar till att minska investeringskostnaden 

med 4,5 miljarder, alltså ungefär 19 procent.  

Den sista skillnaden är användandet av skattefaktorer, eller snarare vilken skatte-
faktor som använts. I kalkylen från 2009 multiplicerade man investeringskostnaden 
med skattefaktor 2 vilken motsvarande ett generellt momspåslag på 21 procent. 
Denna skattefaktor plockades bort i samband med övergången till ASEK 5 till för-
mån för skattefaktor 1 som då bytte namn till skattefaktorn. Skattefaktorn ska spegla 
de snedvridande effekterna av att uppbåda skatter och är satt till 1,3. Alltså, investe-
ringskostnaden i ÅP2009 multiplicerades med 1,21 medan den i WSP2015 multipli-
cerades med 1,3. Detta medför att den samhällsekonomiska kostnaden blir 7,5 pro-
cent större i WSP2015. 

I Tabell 5 nedan redovisas en sammanställning av de faktorer som tagits upp i tex-
ten. Tabellen är uppbyggd så att faktorns relativa påverkan på investeringskostna-
den presenteras. Notera att skillnaden i diskonteringsmetod inte påverkar net-
tonuvärdeskvoten men att den här är med för att hjälpa till med förklaringen av skill-
naden i den absoluta samhällsekonomiska kostnaden. 

Tabell 5: Sammanställning skillnader i investeringskostnad 

Faktor ÅP2009 WSP2015 

Diskonteringsfaktor och fördelning över byggtid 0,83 1,17 

Byggkostnadsförändring 1 1,17 

Restvärde och Kostnader i JA 0,81 1 

Skattefaktor 1,21 1,3 

Produkt-samhällsekonomisk jämförelse 0,81 1,79 

 

Produkten ska tolkas som att kvoten mellan produkterna för de båda åren ska vara 
samma som produkten mellan investeringskostnaderna, då hade man lyckats hitta 
förklaringar till hela skillnaden. Kvoten mellan produkterna är istället 2,21 och kvoten 

                                                      

9
 I gällande plan finns trimningsåtgärder vilka skulle kunna tagits med som kostna-

der i JA men eftersom åtgärdsvalet inte var avslutat gjordes inte detta. 
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mellan investeringskostnaderna
10

 är 2,22. Dessa faktorer klarar alltså av att förklara 
en stor del av skillnaden i samhällsekonomisk investeringskostnad. Resterande 
skillnad beror på att det användes ofullständigt kostnadsunderlag i ÅP2009. 

PRODUCENTÖVERSKOTTET 
Producentöverskottet har ökat med nästan 300 procent från ÅP2009-kalkylen till 
WSP2015-kalkylen och står för en betydligt större andel av nyttorna i den senare 
kalkylen. I stort sett hela ökningen beror på att biljettintäkterna nästan dubblerats.  

Att biljettintäkterna ökat så mycket beror till stor del på det förändrade diskonterings-
förfarandet och den längre kalkylperioden. Detta förklarar emellertid inte hela skill-
naden. Det har däremot skett ett flertal förändringar som tillsammans antagligen 
kunnat förklara, åtminstone stora delar av, skillnaden. Den första skillnaden är att 
effektåret är längre fram i tiden, 2020 respektive 2030. Det skulle kunna bidragit till 
att öka resandet i stort. När det finns fler resor finns det också fler resor som kan 
flyttas över till tåg vid byggandet av en Norrbotniabana och biljettintäkterna kan så-
ledes öka mer.  

Sett endast till diskonteringen så borde de mest betydande posterna biljettintäkter 
och fordonskostnader öka med 48 procent. Detta har emellertid inte hänt. Biljettin-
täkterna har istället ökat med 90 procent och fordonskostnaderna med 7 procent. 
Dessa två motriktade effekter leder till att producentöverskottet ökar. 

Producentöverskottet beror som sagt i stort av biljettintäkterna å ena sidan och for-
donskostnaderna å andra sidan. Biljettintäkterna beror av resandet och taxorna, ju 
högre resande och ju högre taxor ju högre biljettintäkter. Fordonskostnaderna beror 
dels av hur många tåg man antagit att det ska gå och dels hur många resenärer 
som väljer att resa med tågen.  

En översiktlig jämförelse har gjorts av taxematriserna för långväga tågtrafiken i de 
båda analyserna. Jämförelsen har gjorts genom att beräkna biljettintäkterna manu-
ellt med matrisberäkningar i emme. 

Beräkningarna har gjorts enligt följande formler: 

    ,151515151515

1  
IJ

t

ij

JAp

ij

UAp

ij

p

ij

JAp

ij

UAp

ij TRRTRRI  där 

1I = Intäkter beräknade med antalet långväga tågresor i WSP 2015 och biljettpriser i 

WSP 2015 

UAp

ijR 15
 = antalet långväga tågresor privat från område i till område j, i utredningsal-

ternativet i WSP 2015 

JAp

ijR 15
 = antalet långväga tågresor privat från område i till område j, i jämförelseal-

ternativet i WSP 2015 

 

                                                      

10
 För att göra denna jämförelse måste vi uttrycka båda investeringskostnaderna i 

2008 års penningvärde, investeringskostnaderna blir då 18613 mkr (ÅP) och 41230 
mkr (WSP). 
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UAt

ijR 15
 = antalet långväga tågresor tjänste från område i till område j, i utredningsal-

ternativet i WSP 2015 

 

JAt

ijR 15
 = antalet långväga tågresor tjänste från område i till område j, i jämförelseal-

ternativet i WSP 2015 

 

15p

ijT  = biljettpris för långväga tågresor privat från område i till område j, i WSP 

2015 

15t

ijT  = biljettpris för långväga tågresor tjänste från område i till område j, i WSP 

2015 

 

samt 

    ,091515091515

2  
IJ

t

ij

JAp

ij

UAp

ij

p

ij

JAp

ij

UAp

ij TRRTRRI  där 

2I  = Intäkter beräknade med antalet långväga tågresor i WSP 2015 och biljettpriser 

i ÅP 2009 

09p

ijT = biljettpris för långväga tågresor privat från område i till område j, i ÅP 2009 

09t

ijT  = biljettpris för långväga tågresor tjänste från område i till område j, i ÅP 2009 

I ÅP 2009 var taxorna uttryckta i 2006 års prisnivå. I WSP 2015 är de uttryckta i 
2010 års prisnivå. Med korrigering av prisutvecklingen enligt KPI mellan 2006 och 

2010 blir den procentuella skillnaden mellan 1I  och 2I  endast 0,3 %. 

Resultatet indikerar således att taxorna varken ökat eller minskat i den mån att de 
på egen hand förklarar de ökade biljettintäkterna. Det skulle kunna vara skillnader i 
resandet mellan JA och UA i de båda analyserna som ger upphov till de ökade bil-
jettintäkterna. 

Att fordonskostnaderna inte ökar lika mycket som diskonteringen förutspår innebär 
att fordonskostnaderna inte ökar lika mycket mellan UA och JA i WSP2015 som i 
ÅP2009. Detta skulle alltså innebära att den utökade trafiken i UA är billigare i WSP 
2015 än i ÅP2009. Antingen för att det är färre tåg, det är andra typer av tåg eller att 
de kör snabbare. En möjlig förklaring skulle kunna vara att man i WSP2015 kalkylen 
ökar trafikeringen i UA med billigare tågtyper än i ÅP2009 kalkylen. T.ex. med inter-
regionaltåg eller snabba regionaltåg istället för snabbtåg. 
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KONSUMENTÖVERSKOTTET 
Posten konsumentöverskott är den post som dominerar nyttosidan I de båda kalky-
lerna. I de ÅP2009-kalkylen står den för 85 procent av nyttorna och i WSP2015-
kalkylen för 86 procent. Det är däremot inte samma delposter som bygger upp kon-
sumentöverskottet I de båda kalkylerna, detta illustreras i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6: Konsumentöverskottet i de båda kalkylerna 

 ÅP2009 WSP2015 

Prisnivå 2010-medel 2010-medel 
Konsumentöverskott 16247 27502 
Reskostnader -9 10 
Restider 9224 20063 
Vägavgifter/vägskatt 0 0 
Komfort 802 1460 
Förseningar - resenärer 1445  
Transportkostnader - gods 4273 5012 
Transporttid - gods 351 958 
Förseningar - gods 161  

 

I tabellen ser man att den stora ökningen har skett i posten restider men att det 
också skett förändringar i andra poster. Transporttidsvinsterna för godset och kom-
forthöjningen för resenärerna har ökat. De båda förseningsposterna som tillsam-
mans utgjorde ungefär 10 procent av konsumentöverskottet i ÅP2009 är inte med 
alls i WSP2015.  

I avsnitten som följer beskrivs vad skillnaderna i konsumentöverskott mellan de 
båda kalkylerna består i. Först beskrivs effekterna för persontrafiken och sedan be-
skrivs effekterna för godstrafiken. Avsnittet rörande godstrafiken fokuserar mer på 
att beskriva skillnaderna i metod mellan kalkylerna. Detta på grund av att det är 
större skillnader i metoden än själva kalkylresultatet, som inte skiljer så mycket mel-
lan kalkylerna. 

Nyttor för persontrafiken 

I stort sett hela ökningen i konsumentöverskott från ÅP2009 till WSP2015 består 
som tidigare nämnts I ökningen av restidsvinster. Detta beror till största delen av två 
förändringar, den längre diskonteringsperioden och att man numera skriver upp 
tidsvärdena med den förväntade realinkomstökningen. Den längre kalkylperioden 
har redan tidigare avhandlats men uppskrivning av dem berörs djupare nedan.  

Först bör dock nämnas att när man gick över till ASEK 5 implementerade man de 
tidsvärden som togs fram i den nationella tidsvärdesstudien. Dessa tidsvärden har i 
många fall lett till att andra kalkylresultat men det är svårt att utifrån skillnaderna i 
tidsvärden och de resandenivåer som finns säkert uttala sig om hur det har påverkat 
resultatet. 

Uppräkningen av betalningsviljebaserade kalkylvärden innebär att man räknar upp 
vissa kalkylvärden, t.ex. restidsvärderingen med realinkomstutvecklingen för att 
spegla effekten att när människor får mer pengar är de också beredda att betala 
mer för restidsbesparingar. Detta görs numera med 1,8 procent per år från 2010 till 
2058 vilket innebär att restidsbesparingar är värda dubbelt så mycket 2050 som 
2010. I samband med ÅP2009-kalkylen saknade man möjlighet att göra det. Detta 
medför att de restidsbesparingarna som gjordes i WSP2015-kalkylen är värda mer 
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än de som gjordes i ÅP2009-kalkylen. Detta förklarar sannolikt en mycket stor del 
av storleksskillnaden i posten restidsvinster. 

I ÅP2009-kalkylen räknade man med nyttorna av minskade förseningar både för 
resenärer och för gods. För resenärerna var detta en betydelsefull post. Detta har 
inte gjort i WSP2015. Förklaringen till detta är att metoderna för att beräkna förse-
ningar och avbrott har utvecklats på flera punkter i samband med WSP2015-
analysen. Men då det inte är en av Trafikverket godkänd standardmetod har de be-
räkningarna inte kunnat användas i huvudanalysen. Istället finns de med i en sepa-
rat Känslighetsanalys-SEB. 

Nyttor för godstrafiken  

Total mängd gods i stråket Boden-Vännäs var i prognosen för 2020 6,3 miljoner ton, 
medan den i prognosen för 2030 är 6,6 miljoner ton

11
. Studerade godsflöden är 

alltså större nu än tidigare. Även antalet godståg är större 2030 än 2020 (i JA), se 
Tabell 7. 

 

Tabell 7 Trafikering i jämförelsealternativen i de båda analyserna 

 JA 2020 (ÅP 2009) JA 2030 (WSP 2015) 

 godståg/dygn Mton gods/år godståg/dygn Mton gods/år 

Stambanan genom övre Norrland 

Luleå-Boden 28 10,9 34 16,8 

Boden-Älvsbyn 35 5,8 35 5,6 

Älvsbyn-Bastuträsk  38 6,5 43 6,7 

Bastuträsk-Hällnäs  40 6,3 45 6,8 

Hällnäs-Vännäs  45 6,5 47 6,9 

Vännäs-Umeå  31 1,7 36 4,1 

Tvärbanor 

Älvsbyn-Piteå  16 1,7 23 2,7 

Bastuträsk-
Skellefteå  

7 0,7 9 1,2 

 

En väsentlig skillnad i metodik gäller antaganden som gjorts för överflyttning av 
gods till järnvägen från andra trafikslag i UA. WSP 2015 använder sig av elastici-
tetstal för att beräkna överflyttad volym till järnvägen till följd av transportkostnads-
sänkningar mellan JA och UA. 

I analysen från 2009 konstateras istället att: “Norrbotniabanan bedöms dock med-
föra mer än marginella förändringar varför transportkostnadselasticiteten enligt BVH 
706 inte bedöms vara relevant att använda i denna kalkyl. Som utgångspunkt för att 
beräkna överflyttande volymer används i stället godsvolymerna från en reviderad 

                                                      

11
 Summa av allt gods som trafikerar någon del av sträckan Boden-Vännäs i JA 
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upplaga av Norrbotniabanegruppens Godstrafikstudie och Bas-prognosens totala 
transportvolym i aktuellt stråk.” 

Detta medför att man i analysen från 2009 har mycket större överflyttade godsvoly-
mer än 2015, se Tabell 8, 1,45 miljoner ton jämfört med knappt 260 tusen ton. WSP 
2015 använder olika elasticitetstal för olika tåg enligt Trafikverkets rekommendation, 
och undantar dessutom vissa tågupplägg som bedöms ha en obefintlig konkurrens-
yta med andra trafikslag från beräkningen. Det resulterar i en sammanvägd elastici-
tet på -0,1. Motsvarande elasticitet i ÅP 2009 blir -1,07 (framräknat I efterhand som 
jämförelse, har ej tillämpats i beräkningar).  

Dessutom antas olika fördelning väg/sjö i fråga om från vilket trafikslag godset flytt-
tas, men det bör ha mindre betydelse i sammanhanget.  

Den stora skillnaden i mängden överflyttat gods kan även förklara att utsläpps-
minskningarna för godstrafiken i 2015 års kalkyl är mindre än i 2009 års kalkyl. 

Transportkostnadsnyttorna för det överflyttade godset beräknas i båda kalkylerna 
med Rule of the half.  

 

Tabell 8: Beräkning av överflyttat gods 

 ÅP 2009 WSP 2015 

Baserad på Norrbotniabanegruppen Elasticitetsanalys 

Grund för överflyttning Ökad redundans/ tillförlitlighet 
(samt minskade transportkost-
nader) 

Minskade transportkostnader 

Total mängd överflyttat gods 1 452 000 ton 258 352 ton 

- varav från väg 71 % 96 % 

- varav från sjö 29 % 4 % 

Sammanlagd elasticitet -1,07 -0,1 

 

Det är generellt något färre tåg på många banor i UA i analysen för 2030 än för 
2020, trots att man har mer godståg i JA 2030 än 2020, se Tabell 9. Det bör främst 
vara en effekt av den mycket större mängden överflyttat gods 2020 än 2030. Effek-
ten framgår också av jämförelsen av totalt antal tåg i stråket Boden/Luleå – Vän-
näs/Umeå i JA och UA, som kan göras för båda analyserna, se Tabell 10. 

Av den framgår att i analysen för 2020, så ökade det sammanlagda antalet godståg 
på Stambanan genom övre Norrland + Norrbotniabanan i UA jämfört med JA (med 
0-2 tåg per dygn beroende på sträcka). I analysen för 2030 däremot, så minskar det 
sammanlagda antalet godståg med 4-8 tåg/dygn. 

Skillnaden illustreras slutligen i Figur 2 och Figur 3, där det är tydligt att på så gott 
som samtliga sträckor är antalet godståg/dygn större i JA 2030 än 2020, men 
mindre eller ungefär lika stort i UA 2030 som 2020. Skillnaden mellan UA och JA är 
alltså större i analysen för 2030 för alla befintliga sträckor förutom Umeå-Vännäs, 
än 2020. För ny infrastruktur (Norrbotniabanan) är antalet tåg däremot relativt lika i 
de båda analyserna. 
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Tabell 9 Trafikeringen (antal godståg) i utredningsalternativen i de båda ana-
lyserna 

 UA 2020 (ÅP 2009) UA 2030 (WSP 2015) 

 godståg/dygn Mton gods/år godståg/dygn Mton gods/år 

Stambanan genom övre Norrland 

Luleå-Boden 22 12,3 24 14,3 

Boden-Älvsbyn 22 1,9 20 1,8 

Älvsbyn-Bastuträsk  19 1,6 16 1,3 

Bastuträsk-Hällnäs  20 1,7 15 1,4 

Hällnäs-Vännäs  25 1,9 18 1,6 

Vännäs-Umeå  6 0,5 12 1,3 

Tvärbanor 

Älvsbyn-Piteå  6 0,6 9 1,1 

Bastuträsk-
Skellefteå  

4 0,3 4 0,2 

Norrbotniabanan 

Luleå-Piteå 15 4,7 11 3,9 

Piteå-Skellefteå  20 5,8 20 5,6 

Skellefteå-Umeå 20 5,6 22 5,6 

 

 



 
 

 
 

Uppdragsnr: 10205439 Kalkyljämförelse NBB  

Daterad: 2016-01-28 Rapport 

 
Reviderad:   

Handläggare: Anders Bondemark Status: Slutversion  

 19 (22) 
 

Tabell 10 Totalt antal tåg i stråket (på Stambanan genom övre Norrland och på 
Norrbotniabanan). 

UA_NBB+UA_StgöN – 
JA_StgöN 

Skillnad 2020 (antal godståg) Skillnad 2030 (antal godståg) 

Le-Ptå + Bdn-Äy_UA – Bdn-
Äy_JA 

2 -4 

Ptå-Skl + Äy-Bst_UA – Äy-
Bst_JA 

1 -7 

Skl-Uå + Bst-Vns_UA – 
Bst_Vns_JA 

0 -8 

 

 

 

Figur 2 Trafikering i JA och UA i de båda analyserna 

 

 

Figur 3 Förändring i trafikering mellan JA och UA i de båda analyserna 
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I båda analyserna finns effekten att varje godståg i genomsnitt lastar mer gods i UA 
jämfört med JA, varför antalet godståg för en given godsmängd (det vill säga exklu-
sive överflyttat gods) minskar. Detta beror på den bättre standarden på Norrbotnia-
banan jämfört med Stambanan genom övre Norrland. Det har dock inte utretts hur 
stor effekten är sammanvägt i respektive analys. 

Transporttidsvinsterna är större i den nya analysen än i den föregående. För år 
2020 beräknades 8,3 miljoner tontimmar sparas i UA jämfört med JA, varav 
5,6 miljoner tontimmar för basvolymer och 2,7 miljoner tontimmar för överflyttade 
volymer. För år 2030 har inbesparad transporttid enbart beräknats för basvolymer-
na, men enbart för dessa sparas 12,5 miljoner tontimmar I UA jämfört med JA. 

Transportkostnaderna år 2020 beräknades minska med 256 miljoner kronor i UA 
jämfört med JA. År 2030 beräknades transportkostnaderna för basvolymerna (det 
vill säga exklusive överflyttat gods) minska med 184 miljoner kronor i UA jämfört 
med JA.  

ASEK:s operativa tågdriftskostnader samt tidsvärden för gods har ändrats något 
från 2009 till 2015, men inte tillräckligt mycket för att förklara skillnader i kalkylresul-
tat. I WSP2015 finns effekter på förseningar och avbrott heller inte med, något som 
däremot fanns i ÅP2009 men heller inte utgjorde en stor post. 

Sammantaget är den generella metodiken i de båda analyserna mycket liknande, 
med undantag av beräkningen av överflyttat gods mellan olika färdmedel, vilken 
skiljer sig starkt åt. Vilket av angreppssätten som är bäst är svårt att avgöra: 

 å ena sidan underskattar en elasticitetsanalys (baserad på operativa trans-
portkostnader) förmodligen de överflyttade volymerna, eftersom det rör sig 
om en så pass stor förändring av järnvägsnätet att antagande om margi-
nella förändringar blir missvisande.  

 å andra sidan finns risk för överskattning genom att använda sig av Norr-
botniabanegruppens och varuägarnas egna uppskattningar istället för Tra-
fikverket vedertagna metodik.  

EXTERNA EFFEKTER OCH 
BUDGETEFFEKTER 
Svensk transportpolitik bygger till stor del på principen om marginalkostnadspris-
sättning. Det innebär att de skatter som belastar trafiken ska motsvara de externa 
kostnaderna som trafiken ger upphov till. Detta resulterar grovt i att en minskning av 
de externa effekterna, alltså en positiv nytta ger upphov till motsvarande minskning 
av budgeteffekterna, alltså en negativ nytta. Att alla trafikslags externa effekter inte 
är fullt internaliserade i kombination med förekomsten av moms och skattefaktorn

12
 

gör emellertid att detta inte är helt sant.  

Det faktum att externa effekter och budgeteffekter är motriktade kan emellertid ut-
nyttjas för att kontrollera om det skett förändringar i hur mycket de tillsammans på-
verkar resultatet. Om nettot av effekterna utgör lika stor andel av de totala nyttorna 
har de inte bidragit till att påverka resultatet. Som man ser i Tabell 3 är nettot i 
ÅP2009-kalkylen 4 procent av nyttorna och i WSP2015-kalkylen 3 procent av nytt-
torna, det skiljer alltså 1 procent och förklarar således inte skillnaden i NNK. 
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Det är däremot skillnad på den absoluta storleken på effekterna, budgeteffekterna 
är ungefär dubbelt så stora och de externa effekterna är ungefär 40 procent högre i 
ÅP2009-kalkylen än i WSP-kalkylen. Detta trots att den längre diskonteringspe-
rioden och den något lägre räntan gjort att effekten i WSP2015-kalkylen räknas över 
en längre period och att effekter längre fram är något mer värda. Däremot var trafik-
tillväxten högre i ÅP2009-kalkylen vilket får motsatt effekt. Något som däremot med 
säkerhet kan sägas få stor effekt är att de betalningsviljebaserade kalkylparamet-
rarna

13
 i WSP2015-kalkylen räknas upp med den förväntade realinkomstökningen, 

detta är något som modellverktygen inte klarade av vid tidpunkten för den förra kal-
kylen. Detta är något som gjort att den absoluta storleken på effekterna blivit större i 
kalkylen från 2015 relativt den från 2009. Sammantaget borde dessa metodföränd-
ringar leda till att den absoluta storleken på effekterna är större i WSP2015 än i 
ÅP2009, men så är det emellertid inte på grund av skillnaderna i trafiken och vilka 
effekter som tagits med. 

Den stora skillnaden finns i effekterna som kommer från godstrafiken. Som nämnt i 
avsnittet om godstrafiken bedömdes överflyttningen för godset på olika sätt i de 
båda kalkylerna, vilket får stora effekter på de här aktuella effekterna just för att de i 
första hand uppstår till följd av att gods flyttas från väg till järnväg. Trots detta är 
emellertid effekterna på luftföroreningar och klimatgaser ungefär lika stora vilket 
antagligen beror på en kombination av att effekterna i WSP2015 räknats upp för att 
spegla betalningsviljan och att kalkylperioden är längre. 

De skillnader som trots allt finns i de externa effekterna för godset består i att nytt-
torna till följd av minskat slitage och ökad trafiksäkerhet är större i ÅP2009-kalkylen 
samt att effekten av minskat buller där är inkluderad. I WSP2015 är buller inte inklu-
derat och kostnaden för plankorsningsolyckor ingår i den generella posten trafiko-
lyckor. Detta är emellertid inget som har någon betydande effekt på det övergri-
pande kalkylresultatet. 

DRIFT-, UNDERHÅLL OCH 
REINVESTERINGSKOSTNADER 
Kostnaderna för drift och underhåll samt reinvesteringar är i sammanhanget lätta att 
förklara skillnaderna i. Dessa effekter är beräknade på samma sätt I de båda kalky-
lerna och skillnaderna kan till stor del förklaras av två saker. 

Drift och underhållskostnaden består i stort sett av en kostnad per tåg och bandel, 
denna post ökar således i storlek när kalkylperioden förlängs och diskonteringsrän-
tas sänkts. Det har även skett en del förändringar i godstrafiken som påverkar kal-
kylpostens storlek. 

Nyttorna till följd av minskat reinvesteringsbehov är mindre i WSP2015 än i ÅP2009 
trots att kalkylperioden blivit längre och räntan lägre. Detta har att göra med när i 
tiden reinvesteringarna inträffar. Eftersom reinvesteringarna inte sker varje år, utan 
snarare I spannet var 20:e till var 40:e år kan det mycket väl vara så att det är ett 
annat antal reinvesteringar som sker beroende på vilka år som omfattas av kalkyl-
perioden. Det är också det som hänt från ÅP2009-kalkylen till WSP2015-kalkylen. 
Vissa reinvesteringar, som låg tidigt i investeringsperioden har genomförts och har i 
vissa fall ersatts av nya reinvesteringar sent i kalkylperioden, i andra fall inte. Sam-
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mantaget har detta medfört att nyttorna från reinvesteringar är något mindre i 
WSP2015-kalkylen. Detta har medfört att reinvesteringarna har minskat i betydelse 
relativt ÅP2009-kalkylen men de utgör inte en så stor post att de har någon avgö-
rande betydelse för kalkylresultatet. 

SLUTSATSER 
Det har skett många metodologiska skillnader från det att man genomförde 
ÅP2009-kalkylen till dess att man gjorde WSP2015-kalkylen. Många av dessa på-
verkar varandra varför det är svårt att isolera effekten av varje enskild förändring. 
Att göra det är emellertid inte nödvändigt för att förklara de mest betydande skillna-
derna i kalkylresultat. 

Den absoluta storleken på nyttorna har ökat. De har gjort detta främst på grund av 
att man förlängt kalkylperioden, diskonterar till trafikstartsåret och skriver upp de 
betalningsviljestyrda parametrarna. Detta har framför allt gjort att restidsvinsterna, 
vilken är den största posten i båda kalkylerna, har ökat både med absoluta och rela-
tiva mått mätt.  

Förändringen i den relativa nytta, dvs. nettonuvärdeskvoten, beror av en uppsjö av 
förändringar i hur de olika kalkylposterna beräknas och vilka som tagits med. En 
post som haft särskilt stor inverkan på resultatet är investeringskostnaden. Den är 
betydligt större i WSP2015 kalkylen än i ÅP2009 kalkylen. Detta beror dels på att 
byggkostnaderna ökat men också på förändringar i hur man beräknar den sam-
hällsekonomiska kostnaden.  


