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Sammanfattning 
 
I Östergötlands län fyller Östgötatrafiken en viktig samhällsroll som ansvariga för 

kollektivtrafiken. I länet sker över 30 miljoner resor årligen med Östgötatrafikens buss- och 

pendeltågstrafik. I Sverige och internationellt har det tidigare genomförts försök med nolltaxa 

i kollektivtrafiken, bland annat för att få fler att resa kollektivt, för att minska utsläpp och 

uppnå tidsbesparingar. Syftet med uppsatsen är att genomföra en samhällsekonomisk 

lönsamhetskalkyl för nolltaxa i kollektivtrafiken i Östergötland. Lönsamhetskalkyler bygger 

på välfärdsteori, där målet är att undersöka om ett projekt ökar välfärden för att slutligen 

användas som underlag till beslutsfattare.  
 

Arbetets lönsamhetskalkyl visar att nyttorna för samhället i första hand består av värdet av 

ökade resor och tidsbesparingar. Utsläpp från koldioxid och andra emissioner minskar även 

då fler börjar resa kollektivt. Kostnaderna i kalkylen utgörs främst av en ökad resursåtgång 

för att möta ett ökat resande. Totalt är nettonuvärdet negativt med cirka 0,5 miljoner kronor, 

vilket indikerar att projektet inte är lönsamt för samhället. Eventuellt är nettonuvärdet mer 

negativt beroende på om en omdiskuterad snedvridningseffekt även inkluderas i beräkningen. 

Vidare är nettonuvärdet avhängigt ett antagande om viss beläggningsgrad i busstrafiken under 

högtrafik, varför vidare undersökning kring den faktiska beläggningsgraden är av intresse.  
 
!
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varje dag reser människor till olika platser för att ta sig till skolan, jobbet, för att träffa vänner 

eller av andra skäl. Eftersom resor har en viktig del i många människors liv är det viktigt att 

resan sker tidseffektivt, bekvämt och på ett säkert sätt. I Östergötland är det Region 

Östergötland som ansvarar för kollektivtrafiken, där aktiebolaget Östgötatrafiken ansvarar för 

den dagliga driften (Region Östergötland, 2019). Med 30,4 miljoner resor år 2017 

(Östgötatrafiken, 2018) är det tydligt att Östgötatrafiken har ett viktigt uppdrag för invånarna i 

länet. Östgötatrafiken bedriver trafik med pendeltåg, bussar, spårvagnar och färjor. Med 

pendeltåget Östgötapendeln går det att resa mellan Norrköping och Motala eller Tranås, med 

stopp i bland annat Linköping. Busstrafiken består dels av tätortsbussar i bland annat 

Linköping, Norrköping och Motala samt av expressbussar mellan olika städer i länet 

(Östgötatrafiken, 2019b). Mål för Region Östergötland är bland annat att kollektivtrafiken ska 

bli förstahandsvalet för resande i regionen samt att klimatpåverkande utsläpp ska minimeras 

(Region Östergötland, 2019).  

!
En attraktiv och pålitlig kollektivtrafik anses vara en viktig förutsättning för att skapa hållbara 

resor. Europeiska kommissionen har i en studie redogjort att prissättning och kvalité inom 

kollektivtrafiken är avgörande för hur attraktiv kollektivtrafiken är (Europeiska 

kommissionen, 2013). I studien framkom att en sänkning av priset var den vanligaste metoden 

för att göra kollektivtrafik mer attraktivt i ungefär hälften av EU-medlemsstaterna. I och med 

att ett mål för Region Östergötland är att öka användningen av kollektivtrafik, kan en analys 

av att införa nolltaxa i kollektivtrafiken vara intressant.  

!
Det har tidigare genomförts försök med nolltaxa i kollektivtrafiken. Nolltaxa med vissa 

begränsningar, såsom endast till vissa grupper eller endast under en viss tid, har införts i bland 

annat städer i USA och flera europeiska städer såsom Bryssel och Haag. Dessa försök är 

många i sitt antal men det är svårt att dra generaliserbara slutsatser från dem, på grund av de 

specifika omständigheterna som har rått i varje område som implementerat nolltaxa. Det finns 

även exempel på områden som infört nolltaxa utan begränsningar, bland annat Hasselt 

(Belgien) och Tallinn (Estland) samt de svenska orterna Kiruna, Avesta och Kristinehamn 
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(Cats, Susilo, & Reimal, 2016). I försöken har flera anledningar till implementering av 

nolltaxa lyfts fram. Cats et al., (2016) skriver bland annat om ett ideologiskt argument kring 

att kollektiva nyttigheter ska vara gratis. Skolor, bibliotek, parker etcetera är fria att använda 

utan kostnad. Med samma logik skulle kollektivtrafik kunna vara avgiftsfritt för att öka 

mobiliteten i staden, annars finns risk för att höga transportkostnader kan utgöra barriärer för 

exempelvis arbetslivet. Författarna beskriver även mindre trängsel, mindre miljöutsläpp och 

ökad social integration som potentiella fördelar med nolltaxa. Ljungberg (2007) beskriver att 

den största nyttan skulle tillfalla konsumenter, dels som värdet av att slippa betala och dels 

som kortare väntetid om fler avgångar sätts i trafik. En ytterligare fördel är att investerings- 

och administrationskostnader för att kontrollera biljetter och samla in biljettintäkter försvinner 

med nolltaxa.  

!
Ett alternativ till nolltaxa är att införa marginalkostnadsprissättning i kollektivtrafiken. När 

priset på en vara är lika med samhällets marginalkostnad för varan, innebär det att högsta 

möjliga välfärd uppnås. Priset för en resa i kollektivtrafiken skulle alltså sättas till vad det 

kostar samhället extra att resan genomförs. Detta pris skulle inkludera alla marginaleffekter 

för samhället, både positiva och negativa externa effekter. Tidigare studier har visat att 

marginalkostnaden varit låg och tämligen konstant, troligtvis eftersom en ytterligare resenär 

knappt bidrar till ökade driftskostnader eller externa effekter (Holmgren, Jansson & 

Ljungberg, 2015; Ljungberg, 2007). Dock ökar kostnaderna rejält vid den tidpunkt bussen blir 

full och en ny buss måste sättas in.  

1.2 Problematisering 

Ett samhälle har begränsade resurser. Detta gör att beslutsfattare bör försöka maximera 

samhällets välfärd utifrån de begränsade resurser som finns tillgängliga. För att göra detta kan 

beslutsfattare använda samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler. Genom att använda 

lönsamhetskalkyler som beslutsunderlag kan beslutsfattare få svar på om ett projekt kommer 

öka välfärden. Ljungberg (2007) och Ljungberg och Vigren (2017) har dock tidigare visat att 

lönsamhetskalkyler sällan används vid beslutsfattande inom kollektivtrafiken i Sverige. 

Anledningen till detta tycks vara att företagen som ansvarar för kollektivtrafiken inte har 

kunskap om hur lönsamhetskalkyler genomförs samt att andra beslutsunderlag väger tyngre 

(Ljungberg & Vigren, 2017). För Östgötatrafiken täcks ungefär 60 % av kostnaderna med 

statlig subventionering, vilket 2017 motsvarade ungefär 757 miljoner kronor (Trafikanalys, 
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2018b). Då subventionen är av betydande storlek kan det tyckas högst lämpligt att undersöka 

om välfärden maximeras med nuvarande subventionering. Om en högre eller lägre 

subventioneringsgrad skulle leda till högre välfärd borde det införas för att maximera 

välfärden. Det kan därför vara intressant för beslutsfattare att undersöka om en fullständig 

subventionering, där nolltaxa införs i kollektivtrafiken, skulle bli lönsam för samhället.  

!
Endast en tidigare studie har undersökt något liknande till att införa nolltaxa i 

kollektivtrafiken i Östergötland, denna studie undersökte då endast nolltaxa bland 

tätortsbussar i Linköping. Det verkar därmed finnas en kunskapslucka kring vad effekter av 

nolltaxa i kollektivtrafiken i Östergötland skulle bli, exempelvis vilka nyttor och kostnader 

som hade uppstått, vilken miljöpåverkan det inneburit och om projektet i sin helhet hade varit 

lönsamt för samhället. Genom att fylla kunskapsluckan är förhoppningen att bidrag 

huvudsakligen ges till Östgötatrafiken och länet, i form av beslutsunderlag till framtida 

planering och styrning. Uppsatsen kan även fungera som ett framtida exempel på hur 

samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler kan genomföras på regional nivå inom området för 

kollektivtrafik.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl för nolltaxa i 

kollektivtrafiken i Östergötland.  

1.4 Metod 

I arbetet används samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl som analysverktyg. 

Lönsamhetskalkyler används sedan mitten av 1960-talet som beslutsunderlag i Sverige. Bland 

annat använder Trafikverket lönsamhetskalkyler för att ge beslutsunderlag till politiker om 

projekt ska genomföras (Mattsson, 2004). Ljungberg och Vigren (2017) har visat att de flesta 

kollektivtrafikoperatörer i Sverige inte använder lönsamhetskalkyler vid planering och drift. 

Detta trots att Ljungberg (2007) tidigare visat att prisstrukturen i kollektivtrafiken ofta är 

långt från optimal och att förbättringar hade kunnat ges om lönsamhetskalkyler användes. 

Utifrån Ljungbergs (2007) argument har vi valt att använda just lönsamhetskalkyl för att 

undersöka om nolltaxa i kollektivtrafiken vore lönsamt för samhället. Uppsatsens kalkyl 

undersöker de årliga nyttorna och kostnaderna på kort sikt av att införa nolltaxa. Kort sikt 
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definieras som ett till två år efter att åtgärden genomförs. För eventuella investeringskostnader 

beräknas annuitetskostnaden med avseende på dess ekonomiska livslängd.  

!
I uppsatsen presenteras lönsamhetskalkylen som en realekonomisk kalkyl. Den 

realekonomiska ansatsen förklarar den samhälleliga nettonyttan av ett projekt genom att 

jämföra dess nyttor med kostnader. En realekonomisk kalkyl skiljer sig från en 

intressentkalkyl. Den främsta skillnaden mellan ansatserna är att den realekonomiska kalkylen 

fokuserar på resursanvändningen i samhället medan intressentkalkylen undersöker hur olika 

intressenter påverkas av ett beslut (Sonesson, 2013). Det innebär att intressentkalkylen 

innehåller rena transfereringar, poster som “tar ut” varandra i kalkylen. Exempelvis innebär 

en skatt för producenter en intäkt för staten och en kostnad för producenten, men inga resurser 

skapas eller utnyttjas. Den realekonomiska kalkylen presenteras inte på samma sätt och 

transfereringarna utelämnas, vilket Sonesson (2013) menar gör den realekonomiska kalkylen 

lättare att genomföra. Oavsett vilken ansats som används ska slutresultatet bli detsamma i de 

båda ansatserna.  

!
För att kunna kvantifiera den ökning av efterfrågan som väntas uppstå då nolltaxa 

implementeras, genomförs en litteraturstudie över studier som har undersökt elasticiteter inom 

kollektivtrafiken. Balcombe et al. (2004) beskriver att elasticitet inte bara är ett teoretiskt 

koncept, det är ett viktigt verktyg i planering och styrning av kollektivtrafik. Det är det 

huvudsakliga instrumentet för att mäta förändring i resbeteende och intäkter som är troliga att 

följa efter en prisförändring. Med hjälp av litteraturstudien väljer vi de elasticiteter som bäst 

passar förutsättningarna för vår undersökning.  

!
Statistik kring resebeteende i Östergötland inhämtas från den statliga myndigheten 

Trafikanalys. Kompletterande statistik kring resbeteende samt kostnader erhålls från 

Östgötatrafiken. Från Trafikanalys hämtas även uppgifter om Östgötatrafikens kostnader. Den 

senaste statistiken från Trafikanalys är från 2017 och utgör till stor del grunden för kalkylen. 

Trafikanalys tillhandahåller även samhällsekonomiska kalkylvärden för trafikens externa 

effekter. Kalkylvärdena är à-priser, exempelvis pris per kilometer, och presenteras i 2017 års 

prisnivå. Då den insamlade statistiken över resbeteende, kostnadsstruktur samt à-priser för 

externa effekter presenteras i 2017 års prisnivå använder vi denna prisnivå genomgående i 

uppsatsen. Uppräkning av värden i andra års prisnivåer än 2017 sker med hjälp av KPI. 

Trafikverkets rapport “Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för 
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transportsektorn 6.1” (ASEK) används som underlag för hur kostnader ska beräknas. Denna 

rapport beskriver hur Trafikverket beräknar lönsamhetskalkyler. Från rapporten används 

också à-priser för transportsektorn. 

1.5 Avgränsning 

Gällande Östgötatrafikens utbud av kollektivtrafik är nyttor och kostnader kopplade till 

bussar, pendeltåg och spårvagn medräknade. Spårvagnstrafik beräknas som busstrafik i 

arbetet på grund av att ingen separation mellan dessa trafikslag anges i datamaterialet från 

Trafikanalys. En viss del av Östgötatrafikens verksamhet bortses i arbetet. Resor med 

färdtjänst, skolresor samt skärgårdstrafik utfärdat av Östgötatrafiken är inte medräknat i 

lönsamhetskalkylen. Dessa exkluderas dels eftersom Trafikanalys saknar uppgifter om dem 

och dels för att de inte ingår i Östgötatrafikens linjetrafik.  

!  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 

Samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl är en metod som värderar effekter av ett projekt och 

metoden kan användas som ett verktyg för beslutsfattande. Projekt i en kalkyl innebär en 

användning av resurser, det kan gälla en investering men även en åtgärd såsom en 

hastighetsbegränsning på en väg (Mattsson, 2006). Lönsamhetskalkyler ställer samhällets 

totala nyttor för ett projekt mot samhällets kostnader. Summan blir det beslutgrundande 

värdet för projektet, där ett positivt värde indikerar ett lönsamt projekt (Boardman, 

Greenberg, Vining, & Weimer, 2018).  

!
Att ett projekt är samhällsekonomiskt lönsamt innebär att samhällets totala välfärd ökar om 

projektet genomförs. Lönsamhetskalkyler bygger på teori om Paretokriteriet, som innebär att 

högsta möjliga välfärd i ett samhälle uppnås då ingen individs välfärd kan öka utan att minska 

välfärden för en annan individ. En så kallad paretooptimal fördelning av samhällets resurser 

har då uppnåtts. Framförallt har lönsamhetskalkyler koppling till en påbyggnad av 

Paretokriteriet, kallad Kaldor/Hicks-kriteriet. Detta kriterium innebär att om en förändring i 

samhället leder till att en viss grupp människor vinner och en annan förlorar, men 

nettoeffekten är positiv, har en högre välfärd i samhället uppnåtts. Hypotetiskt sett skulle 

gruppen som vinner på förändringen kunna kompensera förlorarna. Om Kaldor/Hicks-kriteriet 

är uppfyllt för ett projekt innebär det att nyttorna för samhället är större än kostnaderna och 

projektet är således samhällsekonomiskt lönsamt (Mattsson, 2004).  

!
Lönsamhetskalkyler kan beräknas på olika sätt. Boardman et al. (2018) beskriver följande 

steg i en lönsamhetskalkyl:  

!
1. Specificering av alternativa projekt 

2. Avgörande av vems nyttor och kostnader som har betydelse 

3. Identifiering och kvantifiering av effekter 

4. Monetär värdering av effekterna 

5. Diskontering av nyttorna och kostnaderna till nuvärden 

6. Beräkning av nettonuvärde för varje alternativ 
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7. Känslighetsanalys 

8. Rekommendation 
 

I det första steget bör alternativ till det tänkta projektet tas fram för att sedan kunna jämföra 

de olika alternativen. Redan i det här steget kan det uppstå problem, då alternativen till ett 

projekt ofta är väldigt många. På grund av tidsbrist och mänskliga begränsningar kan inte 

samtliga alternativ beaktas, istället jämförs ofta ett fåtal alternativ (Boardman et al., 2018). Ett 

alternativ är ofta referensalternativet, det vill säga alternativet då inget projekt eller 

policyförändring sker (Mattsson, 2006).  

!
I steg två avgörs vems eller vilkas nyttor och kostnader som ska tas med i kalkylen 

(Boardman et al., 2018). Kalkylen kan genomföras på global nivå, på nationell nivå eller 

mindre nivå, exempelvis för ett landsting. Detta är beroende av vad som definieras som 

samhället i kalkylen (Mattsson, 2006). Boardman et al. (2018) skriver att en problematik 

förknippad med att avgöra vem eller vilkas nyttor och kostnader som ska beaktas är att vissa 

effekter inte kan beräknas på annat än global nivå, exempelvis miljöutsläpp som påverkar hela 

planeten och inte bara ett visst samhälle.  

!
Steg tre är att först identifiera projektets effekter och sedan kategorisera dessa och bestämma 

hur de ska mätas i kalkylen. För att en effekt ska tas med i kalkylen ska det finnas ett 

orsakssamband mellan effekten och nyttan eller kostnaden för individer som ingår i det 

undersökta samhället. Exempel på effekter kan vara förändrade restider eller ökad 

trafiksäkerhet (Boardman et al., 2018). Även positiva och negativa externa effekter ska tas 

med i kalkylen. Dessa är effekter från en aktör på en tredje parts nytta eller vinst, som den 

tredje parten inte betalar eller kompenseras för (Mattsson, 2006). Många av effekterna har 

uppenbara mätenheter såsom minuter för inbesparad restid. Vissa effekter har dock inte lika 

uppenbara måttenheter, exempelvis kan miljöutsläpp både mätas genom ton utsläpp per år 

eller som skada på människors hälsa. Hur effekterna mäts, det vill säga i vilka måttenheter 

effekterna mäts i, är beroende av vilken data som finns tillgänglig och hur enkelt denna kan 

monetärt värderas. När måttenheter har bestämts kvantifieras effekterna, vilket innebär att 

effekternas kvantitet under projektets livslängd beräknas. Detta kan till exempel vara totala 

antalet sparade timmar, antalet fler resenärer eller minskat antal olyckor en ny väg medför 

under en tidsperiod (Boardman et al., 2018).  

!
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I steg fyra ska de kvantifierade effekterna värderas monetärt. Beroende på vilken effekten är 

kan den monetära värderingen vara olika enkel och säker. Att värdera kostnader monetärt 

bygger på koncepten betalningsvilja och alternativkostnad. Betalningsvilja anger hur mycket 

en individ i samhället skulle kunna tänka sig betala för att projektet ska genomföras. 

Alternativkostnad i lönsamhetskalkyler används för att värdera insatsvaror, såsom arbetskraft 

och material som används i projektet. Alternativkostnaden för en insatsvara anger vad 

samhället måste avstå från för att använda insatsvaran i projektet (Boardman et al., 2018). 

!
I steg fem ska nyttorna och kostnaderna diskonteras till nuvärde. Detta görs för att 

sammanväga projektets effekter då de inträffar över en tidsperiod. För att kunna veta om 

projektet har ett positivt nettonuvärde måste den totala nyttan ställas mot den totala 

kostnaden. Framtida nyttor och kostnader måste diskonteras till nuvärde på grund av två 

anledningar: Dels på grund av att de har alternativkostnad och dels på grund av att människor 

hellre konsumerar direkt än vid ett senare tillfälle (Boardman et al., 2018). 

!
Trafikverket använder diskonteringsräntan 3,5 % (Trafikverket, 2018). I Trafikverkets rapport 

ASEK 6.1 motiveras det varför just denna diskonteringsränta används. Det bygger på den så 

kallade Ramsey-ekvation (1):  

! ! ! ! !"    (1) 
 

Ekvation (1) anger att diskonteringsräntan, i, är lika med summan av ren tidspreferens och 

katastrofrisk, z, och produkten av absolutbeloppet på elasticiteten för marginalnyttan av 

konsumtion, n, och den årliga tillväxten av konsumtion per capita i procent, g. Värdena för 

dessa har tagits fram med hjälp av tidigare gjorda studier av internationella 

transportmyndigheter. Ren tidspreferens innebär att människor hellre vill ha nyttor idag och 

kostnader i framtiden, och för att ta hänsyn till detta använder Trafikverket 0,5 % som ren 

tidspreferens. Katastrofrisken innebär risken för att en investering blir obrukbar på grund av 

exempelvis teknologiska framsteg, naturkatastrofer och krig. Denna är satt till 1,0 % och 

tillsammans med tidspreferensen blir värdet för z således 1,5 %. Variabeln n är satt till 1,0 %. 

Detta innebär att om konsumtionen ökar med 1,0 %, ökar också marginalnyttan med 1,0 %. 

Värdet på g är satt till 2,0 % och är beräknad utifrån vad Sveriges konsumtion ökar med 

årligen (Trafikverket, 2018). Sammanlagt blir värdet för diskonteringsräntan 3,5 %, vilket 

även är värdet som används i denna uppsats.  

!
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I steg sex beräknas varje alternativs nettonuvärde, det vill säga de diskonterade nyttorna 

subtraheras med de diskonterade kostnaderna. Om nettonuvärdet är positivt bör projektet 

genomföras och om flera projekt har positiva nettonuvärden bör alternativet med mest positivt 

nettonuvärde väljas. Om inget alternativ har positivt nettonuvärde bör referensalternativet, det 

vill säga alternativet då inget projekt genomförs väljas (Boardman et al., 2018). Trafikverket 

använder dock främst måttet nettonuvärdeskvot för att rangordna vilket projekt som är mest 

lönsamt. Nettonuvärdeskvoten beräknas genom att dividera nettonuvärdet med summan av 

investeringskostnad och driftskostnader. Måttet visar nettovinsten per finansierad krona för 

projektet. Utifrån detta blir det projekt med högst nettonuvärdeskvot det mest lönsamma 

alternativet. Negativa nettonuvärdeskvoter för olönsamma projekt bör inte beräknas då dessa 

kan bli missvisande. En fördel med att använda nettonuvärdeskvot, istället för det högsta 

nettonuvärdet, är att nettonuvärdeskvot dessutom tar hänsyn till de begränsade finansiella 

resurserna ett samhälle har (Trafikverket, 2018).  

!
I steg sju genomförs känslighetsanalyser. Lönsamhetskalkyler innehåller flera steg med 

osäkerheter, exempelvis vid kvantifiering av antalet sparade timmar eller minskat antal 

olyckor. Även hur samhället definieras och vilken diskonteringsränta som ska väljas medför 

osäkerheter, och för att bemöta problemet med osäkerheter används känslighetsanalyser. 

Målet med känslighetsanalyser är att fastställa hur nettonuvärdet förändras om antagandena i 

lönsamhetskalkylens huvudanalys förändras, till exempel om kalkylen genomförs med en 

annan diskonteringsränta (Boardman et al., 2018).  

!
I det sista steget ges en rekommendation om vilket alternativ som bör genomföras, vilket 

vanligtvis är alternativet med högst nettonuvärdeskvot (Trafikverket, 2018). 

Känslighetsanalysen kan dock visa att detta alternativ inte är det bästa alternativet under de 

rådande förutsättningarna (Boardman et al., 2018). Slutligen poängterar Boardman et al. 

(2018) att lönsamhetskalkylen bara ger en rekommendation till beslutsfattare om hur 

resurserna bör användas, själva besluten fattar sedan politiker och andra beslutsfattare. 

Olönsamma projekt kan genomföras om kalkylen inte anses ha fångat exempelvis 

miljöeffekter korrekt, om kalkylen innehåller många tveksamheter eller om 

fördelningseffekter projektet får är viktiga att uppnå (Mattson, 2004).  

!
En begränsning med lönsamhetskalkyler är att det kan vara mycket svårt att kvantifiera och 

monetärt värdera alla relevanta effekter ett projekt medför. Begränsningen kan bero på 
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begränsad data, teori, analytiska resurser eller något annat och detta medför strikt uttryckt att 

Kaldor/Hicks-kriteriet inte kan appliceras då alla nyttor och kostnader inte är medräknade. En 

metod för att försöka lösa problemet är att använda värden från tidigare gjorda 

lönsamhetskalkyler för att beräkna liknande nyttor och kostnader för det aktuella projektet. 

Ytterligare en begränsning i samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler är att många projekt har 

andra mål än effektivitet och ett positivt nettonuvärde talar då inte om att målet uppfylls med 

projektet. Exempel på sådana mål kan vara att utjämna ojämlikheter, bibehålla nationell 

säkerhet eller minska klimatutsläpp (Boardman et al., 2018).  

2.2 Kollektivtrafikens kostnadsstruktur 

Figur 1 visar hur marknaden för kollektivtrafik kan illustreras. Grafiskt illustreras 

marginalkostnaden som en rät linje då kostnaderna antas uppkomma kontinuerligt sett över 

tid. Genomsnittskostnaden är fallande på grund av höga fasta kostnader som slås ut över 

ökande kvantitet. De höga fasta kostnaderna är exempelvis inköp av pendeltåg och bussar. 

Fallande genomsnittskostnad indikerar att stordriftsfördelar finns i produktionssidan på 

marknaden, vilket har visats i tidigare studier (Farsi, Fetz, & Filippini, 2007). 

Genomsnittskostnaden är fallande och närmar sig marginalkostnaden, men blir aldrig 

densamma som marginalkostnaden. Detta innebär att om marginalkostnadsprissättning 

tillämpas kommer det innebära förluster för aktören då priset är lägre än 

genomsnittskostnaden. 
 

Figur 1. Illustration över kostnadsstrukturen i kollektivtrafiken. 

 
Källa: Egen bearbetning. 
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!
För att täcka aktörens finansiella underskott är en lösning att ge subventioner till aktören 

vilket som beskrivet sker för Östgötatrafiken idag. Subventionen finansieras med skattemedel. 

Vid nolltaxa skulle subventionen behöva öka för att täcka ökade kostnader och minskade 

biljettintäkter. Då förändringar sker i statens budget kan en så kallad snedvridningseffekt 

uppstå. Effekten bygger främst på att när skattemedel samlas in leder det till en lägre real 

inkomst. Incitamenten för att arbeta sjunker på grund av ökad skatt, vilket gör att 

produktiviteten och konsumtionen i samhället sjunker. En paretooptimal fördelning av 

samhällets resurser uppnås därför inte. Praxis vid investeringar som använder skattemedel är 

att investeringskostnaden multipliceras med en skattefaktor på 1,3 för att ta hänsyn till den 

välfärdsförlust som uppstår (Trafikverket, 2018).  

!
Samtidigt har kritik riktats mot storleken på snedvridningseffekten. En ökad skatt kan i vissa 

fall leda till en inkomsteffekt som de facto ökar arbetskraftsutbudet, vilket ökar 

produktiviteten i samhället (Ljungberg, 2007).  Kritik har också riktats mot 

snedvridningseffekten till följd av att investeringar i kollektivtrafiken faktiskt leder till 

positiva effekter på arbetskraftsutbudet, vilket då skulle minska storleken av effekten (Ballard 

& Fullerton, 1992).  

 

Ytterligare en anledning till att subventionera kollektivtrafiken är att fånga en viktig positiv 

extern effekt kallad Mohringeffekten. Mohringeffekten konstaterar att ju fler resenärer som 

åker kollektivt, desto bättre blir kvaliteten i form av tidsbesparingar. Detta sker eftersom när 

efterfrågan ökar, ökar även utbudet (fler avgångar med exempelvis buss), vilket leder till ökad 

turtäthet och i slutändan kortare väntetid för samtliga resenärer (Ljungberg, 2007). 

Sammanfattningsvis är subventioner avgörande för att en aktör ska kunna tillämpa nolltaxa 

eller marginalkostnadsprissättning i kollektivtrafiken.  

!  



! %,!

3 Tidigare studier 
I det kommande avsnittet presenteras utvalda studier som är centrala i uppsatsen. Studier om 

elasticiteter i kollektivtrafik presenteras eftersom elasticiteter har stor betydelse för att 

uppskatta hur stor ökningen i resor med kollektivtrafiken kommer bli. Därefter presenteras tre 

studier om försök med nolltaxa som har gjorts för att visa vilka effekterna varit vid tidigare 

försök.  

3.1 Elasticiteter i kollektivtrafik 

Det har alltid varit av stor vikt för kollektivtrafikoperatörer att vara medvetna om 

priskänsligheten hos sina kunder. Mindre företag som har svårigheter med att analysera 

marknaden har använt sig av den så kallade Simpson-Curtin-regeln för att göra förändringar i 

sina priser (Linsalata & Pham, 1991). Regeln var resultatet av en omfattande studie där 77 

olika fall av prisförändringar i kollektivtrafiken av buss och spårvagn genomfördes. Studien 

har blivit välciterad och använts som en tumregel vid bedömningar av elasticiteten inom 

kollektivtrafiken (Transport Research Board, 2004). Regeln anger att när priset stiger med 10 

% minskar efterfrågan med 3 %. Detta innebär en priselasticitet om -0,3. Vid införandet av 

nolltaxa i kollektivtrafiken minskar priset med 100 % och således torde efterfrågan stiga med 

30 %. Simpson-Curtin-regeln har samtidigt fått kritik för att vara alldeles för generell och 

osäker för att appliceras på en specifik marknad och ska endast användas för snabba 

uppskattningar där precision inte är viktigt (Litman, 2019). 

!
En annan välciterad studie kring elasticiteter är den som genomfördes för American Public 

Transit Association år 1991 av Jim Linsalata och Larry Pham. Studien lyfte fram många av de 

problemen tidigare tvärsnittsstudier och tidsseriestudier led av genom val av ekonometrisk 

metod. Deras studie tog hänsyn till detta och resultatet skiljer sig från det som Simpson-

Curtin-regeln hävdar. I städer med färre än en miljon invånare var priselasticiteten på kort sikt 

-0,43 och i städer med fler invånare än en miljon var priselasticiteten -0,36. Medelvärdet för 

alla städer i studien var -0,403 (Linsalata & Pham, 1991).  

!
Ytterligare en välciterad studie kring elasticiteter i kollektivtrafik genomfördes år 2004 av 

Balcombe et al. (2004). Studien är en omfattande metastudie över kollektivtrafik främst i 

Storbritannien. Mål i metastudien var bland annat att visa vilka faktorer som påverkar 
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efterfrågan på kollektivtrafik och där ingick även att beräkna vilka elasticiteter olika 

kollektivtrafikslag hade. I första hand undersöktes hur priset på biljetter påverkade 

efterfrågan. Det visade sig att priselasticiteten på kort sikt efter prisförändring ofta skiljde sig 

markant jämfört med priselasticiteten på lång sikt. I rapporten definierades kort sikt som 1-2 

år efter prisförändringen och lång sikt som 12-15 år. I resultatet presenterades medelvärden 

för priselasticiteterna för buss, pendeltåg, tunnelbana med flera i Storbritannien. På kort sikt 

var priselasticiteten för buss -0,46 och på lång sikt -0,86. För pendeltåg var priselasticiteten på 

-0,58 och lång sikt undersöktes inte (Balcombe et al., 2004).  

!
Balcombe et al. (2004) beskrev även effekter av olika typer av prisförändring. Elasticiteten 

berodde på storleken på prisförändringen, där det generellt sett innebar högre elasticiteter av 

större prisförändringar. De förklarade även att priselasticiteten ökade i storlek på längre sikt. 

En anledning till detta var att resbeteendet förändrades på längre sikt. Det förändrade 

resbeteendet berodde dock troligtvis inte på prisförändringen i kollektivtrafiken, utan snarare 

på att människor anpassade sitt beteende, flyttade och bytte jobb på längre sikt. En ytterligare 

anledning var att gruppen som använde kollektivtrafiken byttes ut på längre sikt, vissa 

människor slutade använda kollektivtrafiken och vissa började använda den beroende på deras 

egna situation (Balcombe et al., 2004).  

!
Sammanfattningsvis har många elasticiteter för buss beräknats i tidigare studier. Studierna har 

undersökt efterfrågeförändring cirka ett till tre år efter prisförändring. Dessa presenteras i 

Tabell 1. Elasticiteterna för buss varierar i storlek mellan -0,20 till -3,00.  En anledning till 

stor variation kan vara att studierna undersökt olika geografiska platser. Enligt Balcombe et 

al. (2004) har geografisk plats påverkan på efterfrågan på kollektivtrafik. Exempelvis varierar 

efterfrågan beroende på befolkningstäthet, andelen i samhället med bil och kultur och 

attityder, och dessa skiljer sig beroende på platsen. Vidare kan elasticiteterna skilja sig 

eftersom studierna är gjorda vid olika tider och med olika metoder (Ramböll, 2015).  
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Tabell 1. Statistik över priselasticiteter från tidigare studier och försök.   

 
*Elasticiteterna som Balcombe et al. (2004) redovisar i sin metastudie bygger på medelvärdet av 15 enskilda 

studier. 

!
Färre studier har gjorts över priselasticitet för pendeltåg. De som har hittats presenteras i 

Tabell 2. Samtliga studier har gjorts kring internationella data, bland annat från USA, 

Storbritannien och Australien. Olikt busselasticiteterna är elasticiteterna för pendeltåg mindre 

varierande.  

!
Tabell 2. Statistik över priselasticiteter från tidigare studier och försök. 

 
*Elasticiteterna som Balcombe et al. (2004) redovisar i sin metastudie bygger på medelvärdet av sju enskilda 

studier.  

3.2 Tidigare försök med nolltaxa 

Företaget Ramböll gjorde år 2015 en litteraturstudie över tidigare försök med nolltaxa i 

kollektivtrafiken, på uppdrag av Trafikanalys. Rapporten inriktade sig mot försök som 

genomförts i orter med minst 20 000 invånare. Följande nio orter undersöktes: Avesta, 

Kiruna, Kristinehamn, Tallinn (Estland), Hasselt (Belgien), Chapel Hill och Hawaii (USA) 

samt Aubagne och Châteauroux (Frankrike). Studien ämnade undersöka bland annat vilka 

argument som lyfts fram, hur finansiering skett samt vad effekterna blivit för resbeteende, 

miljö och övriga aspekter i de tidigare försöken med nolltaxa som genomförts.  
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!
Enligt studien var de främsta argumenten för försöken i Sverige att öka andelen resor med 

kollektivtrafik och minska andelen resor med bil, medan argumenten i de internationella 

orterna främst var ökad mobilitet och tillgänglighet. Reseökningarna i försöken var av mycket 

olika storlek, där Hasselt och Kiruna hade högst reseökningar (1200 % respektive 300 %) och 

Avesta och Tallinn hade lägst (80 % respektive 3,5 %). Ramböll (2015) poängterade att 

jämförelser i sin studie var svåra att göra eftersom varje försök sammanställde och beräknade 

sin data på sitt egna sätt. Exempelvis beräknades reseökningen i Hasselt på årsbasis fyra år 

efter att nolltaxan hade införts, medan den presenterade reseökningen i Tallinn var den som 

hade skett efter tre månader (Ramböll, 2015).  

!
Reseökningarna blev större i de städer som innan nolltaxan hade högre andel resenärer som 

betalade fullt pris, medan ökningarna blev mindre i städer där fler resenärer hade rabatterade 

biljetter. Till största del utgjordes ökningarna av resenärer som redan tidigare reste med buss 

samt av gångare och cyklister. Andelen av ökningen i resor som tidigare skett med bil var 39 

% i Avesta, 24 % i Kristinehamn, 16 % i Hasselt och i Aubagne minskade bilresandet totalt 

med 10 %. Av samtliga nio orter som hade infört nolltaxa var det år 2015 sex stycken som 

hade kvar det. I Hasselt, Krisitinehamn och Hawaii hade nolltaxa avskaffats på grund av 

ökade kostnader för kollektivtrafiken och dålig ekonomi i respektive områdes kommun 

(Ramböll, 2015).  

!
Cats et al. (2016) har studerat effekterna av införande av nolltaxa i kollektivtrafiken i Tallinn, 

som skedde år 2013. Staden hade då omkring 420 000 invånare och kollektivtrafiken 

utnyttjades i hög grad, cirka 55 % av alla resor i staden gjordes med kollektivtrafiken. Totalt 

fanns fem spårvagnslinjer, åtta trådbusslinjer och 57 normala busslinjer. Vid införandet av 

nolltaxa hade cirka 60 % av de resande någon form av rabatterat pris för biljetter, exempelvis 

studentrabatt. Cats et al. (2016) menar därför att införandet av nolltaxa till alla kunde ses som 

det sista steget i en serie av försök att göra Tallinns kollektivtrafik mer attraktiv och 

tillgänglig för alla. Studien undersökte den faktiska reseökningen ett år efter införandet av 

nolltaxa, med hjälp av en enkätundersökning med 1500 respondenter.  Resultatet ett år efter 

införandet av nolltaxa blev att 63 % av resorna nu skedde med kollektivtrafik, vilket innebar 

en ökning med cirka åtta procentenheter. Andelen resor med bil i staden sjönk från 31 % till 

28 % samtidigt som andelen resor med gång sjönk från 12 % till 7 %. Tomanek (2017) skriver 

att ökningen i kollektivtrafiken i Tallinn till störst del var av före detta cyklister och 
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fotgängare. En minskning för denna grupp av resenärer är enligt Tomanek (2017) föga 

förvånande, och han uttrycker det med parallellen att få skulle välja att ta trapporna om det 

finns en hiss i byggnaden. Totalt innebar ökningen av andelen resor som gjordes med 

kollektivtrafik en ökning med 24 % fler påstigningar (observera att ökningen i Ramböll 

(2015) var efter tre månader). Cats et al. (2016) konstaterade att denna ökning var klart 

mindre än vad tidigare resultat från andra städer hade varit. De förklarade att ökningen 

troligtvis inte blev lika stor i Tallinn på grund av att kollektivtrafiken utnyttjades i hög grad, 

att servicen var hög och att avgifterna var låga redan innan nolltaxan infördes.  

3.3 Studie om nolltaxa för bussar i Linköping 

Ljungberg (2007) genomförde en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl av att införa nolltaxa 

för bussar i Linköpings tätort. Till skillnad från denna uppsats var Ljungbergs 

lönsamhetskalkyl en intressentkalkyl där nyttor och kostnader redovisades för olika 

intressenter. För att undersöka hur resebeteendet bland invånarna skulle förändras samt vad 

invånarnas betalningsvilja för nolltaxa var genomfördes en enkätundersökning. Totalt erhölls 

975 svar. Enligt enkäten skulle antalet resor med bussarna öka med 163 % om nolltaxa 

infördes hela dagen. Från enkäten framgick även att av det nya antalet resor skulle cirka 32 % 

vara från bilresenärer, 38 % vara från gång- och cykelresenärer och 30 % vara från nya 

resenärer. Ljungberg (2007) poängterade att den förväntade reseökningen var större än de 

som framkommit i internationella studier, bland annat Balcombe m.fl. (2004), men att den var 

i samma storleksordning som de faktiska reseökningarna har varit i andra svenska kommuner. 

Eftersom flera tidigare studier hade kommit fram till lägre reseökning ansågs det rimligt att 

anta en lägre reseökning än den som framkommit i enkäten och Ljungberg antog en 

reseökning om 100 % till lönsamhetskalkylen. Med denna reseökning beräknades det behövas 

90 % fler bussar under högtrafik och inga fler bussar under lågtrafik.  

!
Ljungberg (2007) konstaterade flera nyttor med att införa nolltaxa. I och med fler bussar 

skulle väntetiden för resenärer minska. Åktiden på bussen beräknades också minska eftersom 

resenärerna inte behövde uppvisa biljett för chauffören. Utöver detta var nyttorna minskade 

utsläpp, minskad olycksrisk samt inbesparade administrations- och investeringskostnader för 

biljettsystem. I kalkylen presenterades nettonuvärdet med och utan snedvridningseffekten. 

Resultatet i kalkylen blev att nettonuvärdet var positivt om snedvridningseffekten inte togs 

med.  
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4 Lönsamhetskalkyl för nolltaxa i Östergötland 
Detta kapitel presenterar de effekter som projektet skulle ge upphov till. För att uppnå högst 

tydlighet genomförs och presenteras kalkylen i stegen beskrivna i avsnitt ”2.1 

Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler”.  

4.1 Specificering av alternativa projekt 

I den här analysen jämförs endast alternativet att införa nolltaxa i kollektivtrafiken mot att inte 

införa det. Tänkbara alternativ att undersöka hade kunnat vara nolltaxa till vissa grupper i 

samhället (studenter, pensionärer), nolltaxa under vissa tider (hög- eller lågtrafik) eller inom 

vissa specifika områden (endast i centrum). Även att undersöka införande av 

marginalkostnadsprissättning hade kunnat vara ett alternativ som troligtvis hade fått liknande 

effekter som nolltaxa.  

4.2 Avgörande av vems nyttor och kostnader som har betydelse 

Samhället definieras i denna analys som Östergötland län. Nyttorna med projektet tillfaller 

alla som väljer att resa med kollektivtrafiken, inte endast invånarna i länet. Nyttor eller 

kostnader kopplade till exempelvis miljöutsläpp har ingen lokal förankring utan kommer att 

gynna eller drabba människor på global nivå. Storleken på dessa förväntas dock bli 

försumbara på en global nivå. Invånarna i Östergötlands län kommer vara den grupp som bär 

projektets kostnader.  

4.3 Identifiering och kvantifiering av effekter 

Förväntade effekter av att införa nolltaxa i kollektivtrafiken presenteras i Tabell 3. Dessa 

effekter har orsakssamband mellan att införa nolltaxa och vad det innebär för effekt för olika 

individer i samhället. Effekterna är olika stora och flera av dem kommer inte beräknas 

monetärt i kalkylen. Anledning till detta är svårigheter som finns med att kvantifiera och 

monetärt värdera dem. I följande avsnitt kommer nyttorna, kostnaderna och de osäkra 

effekterna presenteras och förklaras.  

!
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Tabell 3. Nyttor, kostnader och osäkra effekter som projektet ger upphov till. 

 
Källa: Egen bearbetning. 

4.3.1 Nyttor 

Värdet av ökade resor 

Vad konsumenterna totalt värderar nyttan till av att kunna göra nya resor gratis beror på hur 

priskänsliga konsumenterna är på marknaden för kollektivtrafik. Detta kommer avgöra hur 

många fler resenärer som hade nyttjat kollektivtrafiken och hur konsumenterna totalt hade 

värderat nyttan. I arbetet görs antagandet att konsumenternas totala betalningsvilja för nya 

resor kan approximeras till en rät linje enligt transportekonomisk teori. Kvantiteten mäts i 

antal påstigningar på buss eller på Östgötapendeln. Den nya kvantiteten påstigningar beräknas 

genom att multiplicera priselasticiteten med det tidigare antalet påstigningar. Med hjälp av 

ökningen i kvantitet blir det sedan möjligt att beräkna värdet av den ökade konsumtionen. 

Priselasticiteterna för buss och pendeltåg får således betydande roller.  

!
Den undersökta studie med geografisk plats mest lik vår egna var studien genomförd av 

Ljungberg (2007). Ljungberg avgränsade sig till Linköping medan detta arbete har 

Östergötland som geografisk avgränsning. Övriga studier är gjorda på försök utomlands samt 

på mindre svenska orter. Vidare är effekten av en reducering i biljettpris inte nödvändigtvis 

densamma som en ökning i biljettpris (Balcombe et al., 2004). Eftersom få studier har gjorts 

på området är effekten av prisreducering inte självklar. Detta gör att vi lägger extra stor vikt 

vid studien genomförd av Ljungberg (2007) och studierna beskrivna i Ramböll (2015) då vi 

väljer elasticitet att använda i kalkylen, eftersom dessa var fall med nolltaxa i 

kollektivtrafiken. Studien om nolltaxa i kollektivtrafiken i Tallinn används inte för att ta fram 

vår elasticitet, på grund av de anledningar författarna själva gav för att efterfrågeökningen 

blev låg (högt utnyttjande, lågt pris och hög grad service i kollektivtrafiken redan innan 

nolltaxa infördes).  

!
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Elasticiteter från försök i Sverige har värdena -0,8 i Avesta, -1,0 i Kristinehamn och -3,0 i 

Kiruna. Dessa elasticiteter var klart högre än de som beskrivits i exempelvis Balcombe et al. 

(2004). Att elasticiteten var högre i Kiruna än övriga orter kan ha berott på att mätningen i 

Kiruna skedde tre år efter införandet av nolltaxa, medan de andra två mättes ett år efter. 

Sammantaget anser vi att Ljungbergs studie samt försöken i Avesta och Kristinehamn bäst 

speglar förutsättningarna för vår studie. Vi väljer därför att beräkna ett medelvärde av 

elasticiteterna -0,8 och -1,0. Medelvärdet blir -0,9, vilket blir elasticiteten för buss som vi 

använder i vår huvudanalys. Med en elasticitet på -0,9 för buss innebär det en förväntad 

efterfrågeökning om 90 % för buss. Nytt antal påstigningar blir således cirka 50,3 miljoner, en 

ökning med 23,8 miljoner påstigningar per år (se appendix 1.1).  

!
Tabell 2 visar de priselasticiteter vi har hittat för pendeltåg. Vi har inte hittat försök med 

nolltaxa för pendeltåg som genomförts i Sverige, vilket gör att vi får basera priselasticiteten 

för Östgötapendeln på tidigare internationella studier. Olikt från buss var elasticiteterna för 

pendeltåg inte speciellt varierande. Detta gör att vi väljer att beräkna medelvärdet för alla 

elasticiteterna på kort sikt, vilket resulterar i elasticiteten -0,64. Nya antalet påstigningar för 

Östgötapendeln blir 6,35 miljoner utifrån en efterfrågeökning på 64 %. Detta innebär en 

ökning med 2,48 miljoner påstigningar per år (se appendix 1.2).  

!
Tidsbesparing 

Ett antagande är att beläggningsgraden för bussar är konstant vid införandet av nolltaxa. Med 

en ökad efterfråga innebär det att mängden bussar kommer öka proportionellt med den ökade 

efterfrågan. För befintliga resenärer kommer detta innebära tidsbesparingar under högtrafik då 

turtätheten ökar. Tidsbesparingarna uppkommer på grund av den tidigare förklarade 

Mohringeffekten. Om turtätheten exempelvis ökar med 100 % och det tidigare gick en buss 

var tionde minut går den efter turtäthetsökningen var femte minut.  Med 90 % fler bussar 

under högtrafik kommer väntetiden minska med cirka 47 % till följd av den ökade turtätheten 

(se appendix 1.3). 

!
Med nolltaxa i kollektivtrafiken behövs inte biljetter och detta innebär ytterligare 

tidsbesparingar för bussresenärer. Tidsbesparingen antas inte gälla för Östgötapendeln då 

biljett inte behöver uppvisas för chauffören innan resan kan påbörjas. Ljungberg (2007) 

skriver att en annan fördel är att kravet att borda bussen framtill försvinner och båda 

ingångarna kommer kunna användas för på och avstigning vilket minskar tiden bussen 
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behöver vänta på varje hållplats. Detta skulle innebära att tiden för påstigning vid 

hållplatserna skulle förkortas vilket leder till en tidsbesparing för resenärerna. Dessa 

tidsbesparingar är svåra att kvantifiera och monetärt värdera, varför detta inte görs i kalkylen.  

!
Minskade kostnader för biljetthantering 

Då nolltaxa införs kan Östgötatrafiken spara in på kostnader för biljetthantering. Enligt Johan 

Kindén, Chief Financial Officer (CFO) på Östgötatrafiken, är de största kostnaderna kopplade 

till biljetthantering avskrivningar av hårdvara, licenskostnader, provisioner och webbsidan 

(personlig kommunikation, 29 maj 2019). Utöver dessa kostnader finns kostnader kopplade 

till kundcenter i Norrköping och Linköping som bland annat sköter biljettförsäljning.  

!
Nytta av minskat antal resor med bil 

Då nolltaxa införts i tidigare försök har antalet resor med bil minskat olika mycket. För att 

uppskatta hur mycket antalet bilresor hade minskat i Östergötland beräknas medelvärdet av 

minskningen i bilresor från Rambölls (2015) litteraturstudie samt Ljungbergs (2007) studie. 

Det antas att en minskad personkilometer för bil innebär en ökad personkilometer för 

busstrafiken eller Östgötapendeln (givet att personen åker kollektivt istället för med bil). 

Medelvärdet blir en minskning i antal personkilometer genomförda med bil med 21 % (se 

appendix 1.4).  

!
Biltrafik orsakar kostnaderna för samhället genom exempelvis slitage på infrastruktur, 

olyckor, utsläpp och buller. En resenär som tänker genomföra en resa tar sällan hänsyn till 

dessa effekter vilket betyder att effekterna är externa. Genom skatter och avgifter 

internaliseras dessa effekter och resenären beaktar effekterna. Dessa kostnader betalar 

bilresenärer för i form av skatter och avgifter, exempelvis bensinskatt och fordonsskatt. 

Internaliseringsgraden, hur stor del konsumenten betalar för i förhållande till vad den orsakar 

för skada, skiljer sig åt beroende på bränsletyp och trafikmiljö. Oavsett bränsletyp är 

internaliseringsgraden i tätort under ett till skillnad från landsbygd där den är över ett 

(Trafikanalys, 2018c). Detta innebär att bilresenärer i tätort orsakar mer skador för samhället 

än vad de betalar för, till skillnad från bilresenärer på landsbygden som betalar mer än skadan 

som de orsakar. För att monetärt värdera nettonyttan och nettokostnaden av minskat bilåkande 

tas hänsyn till internaliseringsgraden. Det antas att förhållandet är samma före och efter 

nolltaxan gällande vilka drivmedel bilarna använder och hur stor andel av resorna som sker i 

tätort och på landsbygd. Med hjälp av data från SCB framkommer det att ungefär 59 % av 
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bilarna i Östergötland är bensindrivna och ungefär 33 % är dieseldrivna. Resterande bilar är 

elbilar, laddhybrider och etanoldrivna bilar (Trafikanalys, 2018a). 

!
Ökad rörlighet 

En fördel med nolltaxa i kollektivtrafik som Cats et al. (2016) beskriver är att nolltaxa kan 

innebära förenklad framkomlighet och ökad rörlighet eftersom fler kommer kunna resa i 

samhället. Detta ingår delvis som nytta i värdet av ökade resor, men det ska också läggas till 

som en extern effekt av projektet. Detta eftersom vissa grupper i samhället som inte räknas 

med vid beräkningen av värdet av ökade resor kommer få en nytta från att rörligheten ökar. 

Det kan exempelvis gälla arbetsgivare som nu kan anställa människor som tidigare inte sökt 

ett arbete, på grund av för höga reskostnader att ta sig till arbetet. Nyttan arbetstagaren får är 

inräknad i värdet av ökade resor, men nyttan för arbetsgivaren ska läggas till som extern 

effekt. Hur stor den totala nyttan blir av den ökade rörligheten är svårt att säga, men troligtvis 

hade effekten varit liten eftersom Sverige är ett välutvecklat land där god rörlighet redan 

finns. Nyttan läggs till som en positiv effekt utan kvantitativt och monetärt värde i kalkylen. 

!
Minskade transaktionskostnader 

Med nolltaxa kommer resenärer inte behöva köpa biljetter för att resa. Detta anses innebära en 

nytta i och med att resenärer slipper söka information om biljetter samt ägna tid åt att köpa 

biljetterna. En tänkbar fördel är även att vissa resenärerna kan slippa söka information om när 

nästa avgång går, eftersom turtätheten kommer öka. Hur stor nyttan blir av minskade 

transaktionskostnader är högst individuell och svår att kvantifiera. Ett alternativ skulle kunna 

vara att kvantifiera antal minuter en genomsnittlig resenär sparar på att slipa söka information 

samt köpa biljett. I detta arbete görs dock ingen sådan kvantifiering, nyttan av minskade 

transaktionskostnader läggs endast till som en nytta.  

4.3.2 Kostnader 

Ökad resursåtgång 

Den ökade resursåtgången på grund av fler bussresor är beroende av hur många fler resor som 

genomförs med buss. Ökningen är drygt 23,8 miljoner fler påstigningar per år. Av denna 

ökning kommer antalet påstigningar öka olika mycket under olika delar av dygnet. Ljungberg 

(2007) beräknade att 70 % av all busstrafik sker under högtrafik, vilket är timmarna mellan 

07.00-09.00 och 14.30-18.00 på vardagar. Detta antas gå att applicera till hela 
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kollektivtrafiken i Östergötland och det innebär således att när efterfrågan ökar kommer 70 % 

av denna ökning ske i högtrafik. Utifrån detta beräknas ökningen i antalet påstigningar som 

sker under högtrafik vara 16,7 miljoner (se appendix 1.6). 

!
Ljungberg (2007) räknade även med att bussresorna under högtrafik skedde med full 

beläggning, varför en efterfrågeökning innebar att fler bussar behövdes sättas in. Under 

lågtrafik kunde bussarna som redan användes täcka den ökade efterfrågan, eftersom bussarna 

inte var fulla. Av totala bussflottan som användes i Linköping användes 35 % endast under 

högtrafik. Appliceras även dessa förhållanden till busstrafiken i Östergötland samt om det 

antas att ökningen i antalet påstigningar är 16,7 miljoner under högtrafik, beräknas 125 nya 

bussar behövas sättas in för att möta efterfrågeökningen. Totalt resulterar detta i 219 625 

ökade antal busstimmar, vilket kommer innebära ökade kostnader som är beroende av tid vid 

den monetära värderingen (se appendix 1.6).  

!
För tåg skulle en efterfrågeökning om 64 % innebära att fler tåg skulle behövas sättas in vissa 

tider på dygnet. De tider då flest påstigningar sker på Östgötapendeln är mellan 07.00-08.00 

och mellan 16.00-17.00. Fyra avgångar mellan Norrköping-Motala under dessa tider räknas 

bli överbelastade inom några år med nuvarande trafikökningar (Region Östergötland, 2017). 

Således är det troligt att de skulle bli överbelastade om nolltaxa infördes. Enligt Sweco (2017) 

råder det dock kapacitetsbegränsningar på södra stambanan, vilket är järnvägsspåren bland 

annat Östgötapendeln använder. På grund av detta kan det som mest gå fyra tåg per timme 

mellan Mjölby och Norrköping, vilket är större delen av sträckan Östgötapendeln 

trafikerar.  Ett alternativ till att sätta in fler tåg är att dubbelkoppla de nuvarande tågen. Att 

dubbelkoppla tågen är möjligt mellan Norrköping-Motala, men inte till Tranås då 

infrastrukturen för långa tåg inte finns där (Region Östergötland, 2017).  

!
Ökade externa effekter 

Då fler resor sker med buss- och pendeltågstrafiken ökar kostnaderna för externa effekter. 

Bussarna som används av Östgötatrafiken drivs med biogas eller HVO och spårvagnarna i 

Norrköping samt Östgötapendeln drivs med el. Genom att köra med dessa drivmedel har 

bussarna, spårvagnarna och Östgötapendeln en mycket liten klimatpåverkan (Östgötatrafiken, 

2019a). På grund av detta ökar inte utsläpp av koldioxid och andra emissioner då fler bussar 

och pendeltåg sätts in i trafik. Däremot ökar kostnader för exempelvis slitage på infrastruktur 
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och buller. Nettoeffekten av de externa effekterna värderas monetärt i avsnitt ”4.4.2 

Kostnader”. 

!
Snedvridningseffekt 

Den totala kostnaden för projektet finansieras genom en ökad statlig subvention. 

Subventionen ökar i storlek eftersom biljettintäkterna försvinner samtidigt som kostnaderna 

ökar. Som tidigare nämnt bidrar detta till en snedvridningseffekt på grund av den 

välfärdsförlust insamlandet av skattemedel leder till. En vedertagen lösning är att räkna upp 

kostnaderna med en skattefaktor på 1,3 (Trafikverket, 2018).  

!
Utöver ökad subventionering påverkas den statliga budgeten av minskade skatteintäkterna på 

grund av minskat bilåkande i Östergötland. Minskat bilåkande innebär minskad 

bränslekonsumtion och därmed minskade skatteintäkter från drivmedelsskatter. Ökningen i 

antal resor med kollektivtrafiken kommer till 21 % från personer som tidigare reste med bil 

(se appendix 1.4).  

!
Som tidigare nämnt är cirka 59 % av alla bilar i Östergötland bensindrivna och 33 % 

dieseldrivna (Trafikanalys, 2018a). Antalet personkilometer av den totala ökningen som 

kommer från bensindrivna bilar beräknas därför vara ungefär 46 miljoner personkilometer per 

år. För de dieseldrivna bilarna är denna mängd 26 miljoner personkilometer (se appendix 

1.10). I Sverige färdas det i snitt 1,2 personer per bilfärd (Forsell et al., 2010). Detta innebär 

att mängden bilkilometer från bensindrivna bilar är cirka 38,6 miljoner kilometer, och att 21,5 

miljoner kilometer är från dieseldrivna bilar per år. I Sverige förbrukar en bensindriven bil i 

genomsnitt 0,55 liter per mil och en dieseldriven bil 0,50 liter per mil (Naturvårdsverket, 

2018). Bensinförbrukningen sjunker därför med drygt 2,1 miljoner liter och 

dieselförbrukningen med ungefär 1,1 miljoner liter per år. Minskad bränslekonsumtion leder 

till minskade skatteintäkter vilket ökar storleken av snedvridningseffekten. 

!
Hälsa 

Vid tidigare försök har det visats att stor del av reseökningarna i kollektivtrafiken gjorts av 

tidigare fotgängare och cyklister (Cats et al., 2016; Ramböll, 2015). Vi anser att Tomanek 

(2017) beskrev det väl med parallellen att få skulle ta trapporna om det finns en hiss i 

byggnaden. Utifrån de tidigare studierna är det troligt att detta skulle inträffa i Östergötland 

också. Detta är en oönskad effekt av nolltaxa eftersom det innebär att många troligtvis rör på 
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sig mindre, vilket kan resultera i negativa hälsoeffekter. Hur stora dessa potentiella 

hälsoeffekter blir är svårt att uppskatta. Ingen kvantifiering eller monetär värdering görs 

därför av hälsoeffekterna i det här arbetet.  

!
Vandalism 

Det har även framkommit att vandalism och nöjesåkning ökat då biljettavgifter slopas 

(Ljungberg 2007). Detta skulle kunna resultera i kostnader dels för att reparera själva 

förstörelsen och dels för att andra resenärer skräms bort och slutar resa. Precis som för 

hälsoeffekterna är dessa kostnader svåra att uppskatta och ingen kvantifiering eller monetär 

värdering görs därför av kostnader för ökad vandalism i det här arbetet.  

4.3.3 Osäkra effekter 

Med nolltaxa finns eventuella effekter som både skulle kunna vara positiva eller negativa. 

Exempel på sådana är hur kundnöjdhet och fördelning i samhället skulle påverkas. Med ökad 

turtäthet borde kundnöjdheten öka, men samtidigt skulle vissa sträckor få fler passagerare 

vilket skulle minska kundnöjdheten. Kundnöjdheten är även kopplad till fördelning. De i 

samhället som ofta reser kollektivt hade sannolikt uppskattat nolltaxa om det innebar att de 

totalt sett hade betalat mindre per år än tidigare. Samtidigt hade vissa i samhället behövt 

betala för att finansiera nolltaxan, trots att de sällan reser kollektivt. Fördelningseffekter är 

effekter som nolltaxa hade inneburit för olika grupper i samhället, exempelvis för 

låginkomsttagare och höginkomsttagare. Effekterna präglas av osäkerhet varvid de exkluderas 

från kalkylen. 

4.4 Monetär värdering av effekterna 

4.4.1 Nyttor 

Värdet av ökade resor 

För busstrafiken illustreras värdet av ökade resor i Figur 2 och för Östgötapendeln i Figur 3. 

Priset en resenär i genomsnitt betalar för en bussresa beräknas genom att dividera totala 

trafikintäkter för bussresor med antalet påstigningar för buss. Detta ger att medelpriset för en 

påstigning på buss tidigare var 12,6 kronor, vilket är P0 i Figur 2. Med nolltaxa blir det nya 

priset noll kronor, vilket visas som P1. Ökningen i antal bussresor är 23,8 miljoner, från 26,5 

miljoner vid Q0, till 50,3 miljoner vid Q1. Värdet av de ökade resorna representeras av ytorna 
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A och B och har ett monetärt värde på cirka 149,6 miljoner kronor (se appendix 1.1). Ytorna 

B och C motsvarar marginalkostnaden för fler påstigningar i busstrafiken, värdering av denna 

sker i avsnitt ”4.4.2 Kostnader”.   
 

Figur 2. Graf över förändringen i pris, kvantitet, nytta och kostnad i busstrafiken till följd av nolltaxa.  

 
Källa: Egen bearbetning. 

!
Liknande beräkning genomförs för att beräkna nyttan av ökade resor med Östgötapendeln. 

Medelpriset för en resa med Östgötapendeln var tidigare 31 kronor, vilket är P0 i Figur 3. Med 

nolltaxa blir det nya priset noll kronor, vilket visas som P1. Ökningen i antal resor med 

Östgötapendeln är 2,48 miljoner, från 3,87 miljoner vid Q0, till 6,35 miljoner vid Q1. Värdet av 

de ökade resorna representeras av ytorna A och B och har ett monetärt värde på cirka 38,4 

miljoner kronor (se appendix 1.2). Marginalkostnaden för fler påstigningar på Östgötapendeln 

motsvaras av ytorna B och C, värdering av denna sker i ”4.4.2 Kostnader”.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Figur 3. Graf över förändringen i pris, kvantitet, nytta och kostnad i pendeltågstrafiken till följd av nolltaxa.  

 
Källa: Egen bearbetning. 

!
Tidsbesparing 

Tidsbesparingen till följd av Mohringeffekten värderas monetärt med hjälp av beräkningar 

gjorda i en tidigare studie. Ljungberg (2007) beräknade den genomsnittliga 

väntetidskostnaden i Linköpings tätort. För att värdera nyttan som uppstår för befintliga 

bussresor används Ljungbergs väntetidskostnad uppräknad till 2017 års prisnivå. 

Väntetidskostnaden blir då 11.09 kronor per resa ursprungligen. Med denna väntetidskostnad 

och antagandet om att 70 % av resorna genomförs under högtrafik minskar 

väntetidskostnaden till 5.84 kronor per resa. Totalt värderas den inbesparade väntetiden till 

drygt 97,3 miljoner kronor (se appendix 1.3). Ingen tidsbesparing sker för tåg, eftersom inga 

nya tåg sätts in och för att dubbelkopplade tåg inte innebär tidsbesparingar 

!
Nyttan av minskat antal resor med bil 

Med ett minskat bilåkande uppstår en nytta till följd av att de externa effekterna från 

biltrafiken minskar. Trafikanalys (2018c) á-priser för marginalkostnader presenteras i Tabell 

4 och dessa används tillsammans med statistik om bilanvändning i Östergötland för att 

beräkna vad totala nyttan blir.  

!
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Tabell 4. Externa effekter, internaliserade skatter och avgifter samt internaliseringsgrad för biltrafiken i tätort 

och landsbygd beroende på bränsletyp.  

 
Källa: Trafikanalys (2018c). 

!
Nettonyttan av minskad bilåkning i tätort är 8,28 miljoner kronor och nettokostnaden av 

minskad bilåkning på landsbygd är 1,25 miljoner kronor. Totalt innebär detta en nyttopost på 

7,03 miljoner kronor (se appendix 1.5).  

!
Minskade kostnader för biljetthantering 

Enligt uppgifter från Johan Kindén, CFO, Östgötatrafiken summeras kostnader kopplade till 

biljetthantering till 36 miljoner kronor årligen. Dessa läggs till som en nytta i kalkylen.  

4.4.2 Kostnader 

Ökad resursåtgång  

Tidigare förklarades det att 125 nya bussar beräknas behövas sättas in för att möta den ökade 

efterfrågan under högtrafik. Investeringskostnaden för en buss beräknas vara 3,1 miljoner per 

buss vilket är ett medelvärde av investeringskostnaden för en normalbuss (12 meter) och en 

ledbuss (18 meter) (Sandberg, 2017). Total investeringskostnad blir 387,5 miljoner kronor. 

Det innebär en annuitetskostnad på 46,6 miljoner kronor beräknat på en diskonteringsränta på 

3,5 % och avskrivningstid på tio år baserat på rekommendation i ASEK 6.1 (se appendix 1.7). 

Förutom investeringskostnaden uppstår operativa kostnader. Operativa kostnader för 

busstrafik beror delvis på hur långt bussen kör, exempelvis kostnader för drivmedel, 

förarlöner och försäkringskostnader. Dessa kostnader är inte medräknade i marginalkostnaden 

för buss (se Figur 2), då en ytterligare passagerare inte ökar kostnaden när bussen redan är i 

drift. Marginalkostnaden för buss utgörs istället av exempelvis kostnader för slitage och 

renhållning, som ökar då fler resenärer tillkommer. Totalt summeras de operativa kostnaderna 

till 234,1 miljoner kronor (se appendix 1.8).  

!
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Kostnaden för den ökade resursåtgången på Östgötapendeln består av kostnaden av att 

dubbelkoppla de fyra avgångar som i dagsläget befinner sig nära överkapacitet. Att 

dubbelkoppla pendeltåget innebär att det fördubblas i längd. Detta medför högre operativa 

kostnader som är beroende av distans och tid. Dessa är exempelvis drivmedelskostnader, 

personalkostnader och kostnader för dagligt underhåll. En del av dessa påverkas av antalet 

resenärer på pendeltåget och ingår i marginalkostnaden för pendeltåg (se Figur 3). Beräknat 

med ASEK 6.1:s á-priser blir kostnaden cirka 4,18 miljoner kronor (se appendix 1.9).  

!
Ökade externa effekter 

Marginalkostnader för externa effekter för buss och pendeltåg presenteras i Tabell 5. Adderas 

marginalkostnaderna för de externa effekterna med marginalkostnaderna beskrivna i ASEK 

6.1 blir summan samhällets marginalkostnad för respektive trafikslag (se Figur 2 och Figur 3). 

För buss summeras samhällets marginalkostnad till 3,17 kronor per påstigning (se appendix 

1.8). Motsvarande för pendeltåg blir 6,55 kronor per påstigning (se appendix 1.9).  

!
För att beräkna kostnaderna av ökade externa effekter multipliceras ökat antal 

personkilometer med marginalkostnaderna i Tabell 5. Kostnaden av de externa effekterna för 

buss summeras till 32,2 miljoner kronor (se appendix 1.8). För pendeltåg blir kostnaden 11,7 

miljoner kronor (se appendix 1.9). Totalt innebär de ökade externa effekterna en kostnadspost 

på 43,9 miljoner kronor.  

!
Tabell 5. Externa effekter för buss och pendeltåg i tätort och landsbygd.  

 
Källa: Trafikanalys (2018c). 

!
Snedvridningseffekt 

Statens budget påverkas av de ökade kostnaderna, biljettintäkterna som Östgötatrafiken går 

miste om samt de minskade skatteintäkterna från minskat bilåkande. De ökade kostnaderna 

som beskrivits i ovanstående avsnitt exklusivt externa effekter summeras till 284,9 miljoner 

kronor. Enligt Trafikanalys (2018b) hade Östgötatrafiken tidigare biljettintäkter på 452,5 

miljoner kronor. Summan av dessa innebär en negativ påverkan på statens budget med 737,4 
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miljoner kronor. För att beräkna snedvridningseffekten behövs slutligen de minskade 

skatteintäkterna från minskat bilåkande.  

!
Som tidigare nämnt antas bilåkandet i Östergötland minskas med 21 %. För bensindrivna bilar 

minskar bilresandet med drygt 3,86 miljoner mil per år. Med en genomsnittlig förbrukning på 

0,55 liter per mil (Naturvårdsverket, 2018) innebär det en minskad skatteintäkt om drygt 20,1 

miljoner kronor årligen. För dieseldrivna bilar minskar bilresandet med drygt 2,1 miljoner mil 

och med en genomsnittlig förbrukning på 0,5 liter per mil (Naturvårdsverket, 2018) innebär 

det en minskad skatteintäkt om knappt 8,3 miljoner kronor per år. Totalt innebär minskat 

bilåkande en minskad skatteintäkt på 28,4 miljoner kronor (se appendix 1.10). Sammanlagt 

påverkar ökade kostnader, de förlorade biljettintäkter och minskade skatteintäkter statens 

budget med 765,8 miljoner kronor. Med skattefaktor på 1,3 innebär det att 

snedvridningseffekten summeras till 229,7 miljoner kronor (se appendix 1.11). På grund av 

den rådande polemik som finns kring snedvridningseffekten redovisas denna kostnadspost 

separat i kalkylen.  

4.5 Beräkning av nettonuvärde 

I Tabell 6 presenteras nyttorna och kostnaderna för samhället av projektet. Värden för effekter 

som inte värderats monetärt anges som variabler.  
Tabell 6. Nyttor och kostnader för nolltaxa i kollektivtrafiken, angivet i miljoner kronor.   

 
Källa: Egen bearbetning. 

!
Med de nyttor och kostnader som värderats monetärt i kalkylen är nettonuvärdet negativt med 

cirka 0,5 miljoner kronor. Om snedvridningseffekten inkluderas blir nettonuvärdet negativt 
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med cirka 230,2 miljoner kronor. Ingen nettonuvärdeskvot beräknas då denna hade varit 

negativ. För att projektet ska vara lönsamt krävs att ekvation (2) överstiger noll. 
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4.6 Känslighetsanalys 

För att undersöka hur lönsamhetskalkylen påverkas av förändringar i antaganden genomförs 

två känslighetsanalyser. Motivering till varför just dessa känslighetsanalyser genomförs ges i 

respektive avsnitt. Beräkningar i känslighetsanalyserna utförs identiskt som i huvudanalysen, 

bortsett från ett förändrat antagande i varje känslighetsanalys.  

4.6.1 Känslighetsanalys med lägre beläggningsgrad 

Eftersom busstrafiken står för större delen av resorna och kostnaderna i Östgötatrafikens 

kollektivtrafik är det lämpligt att genomföra känslighetsanalys av att förändra dessa 

kostnader. I huvudanalysen är ett antagande att bussarna under högtrafik är fulla. Troligt är att 

många av bussarna i Östergötland är fulla under högtrafik, men det är osäkert om samtliga 

busslinjer är det samt om bussarna verkligen är fulla under alla timmar i högtrafik. I denna 

känslighetsanalys genomförs därför samma analys, fast med antagandet om att bussarna i 

genomsnitt är fyllda till 60 % under högtrafik. Detta skulle innebära att endast 75 nya bussar 

skulle behövas för att möta en lika stor efterfrågeökning som i huvudanalysen. I tabell 7 

presenteras känslighetsanalys med antagande om 90 % ökad efterfrågan och beläggningsgrad 

på bussar under högtrafik om 60 %.  

!
Då färre bussar sätts in än i huvudanalysen ökar inte turtätheten lika mycket. Detta gör att 

nyttan av tidsbesparing endast blir 72,0 miljoner kronor. Värdet av ökade resor, nyttan av 

minskad bilåkning och minskade kostnader för biljetthantering blir lika stora som i 

huvudanalysen eftersom efterfrågeökningen fortfarande är 90 %. Total nytta blir cirka 303,0 

miljoner kronor. Med 75 nya bussar blir annuitetskostnaden cirka 28,0 miljoner kronor. Totalt 

blir ökad resursåtgång 161,7 miljoner kronor. Kostnaden för externa effekter är ungefär 43,9 

miljoner kronor. Minskad skatteintäkt från minskad bilåkning är oförändrad på 28,4 miljoner 

kronor vilket innebär att snedvridningseffekten blir 192,8 miljoner kronor. Total kostnad blir 

205,6 miljoner kronor bortsett från snedvridningseffekten. 

!
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Tabell 7. Känslighetsanalys över nyttor och kostnader för nolltaxa i kollektivtrafiken, minskad beläggningsgrad, 

angivet i miljoner kronor. 

 
Källa: Egen bearbetning. 

!
Med de nyttor och kostnader som värderats monetärt i kalkylen är nettonuvärdet positivt med 

cirka 97,4 miljoner kronor. För att beräkna nettonuvärdeskvoten divideras nettonuvärdet med 

summan av investeringskostnader och driftskostnader. Detta ger en nettonuvärdeskvot på 

cirka 0,602. 

4.6.2 Känslighetsanalys med högre efterfrågan 

I tidigare försök i Sverige och utomlands har det framkommit att resandeökningen med 

nolltaxa varit högre än de som använts i huvudanalysen (Ramböll, 2015). Framförallt har 

elasticiteterna varit högre på längre sikt. Anledningen till detta är för att människor har 

möjlighet att anpassa sig efter omständigheterna som råder, exempelvis genom att flytta, sälja 

sin bil etcetera (Balcombe et al., 2004). Sålunda är känslighetsanalys med större ökning i 

antal kollektivtrafikresor lämplig att genomföra. I Tabell 8 redovisas nyttor och kostnader 

givet en efterfrågeökning i busstrafik med 150 %. Med fler påstigningar ökar samtliga 

nyttoposter, förutom minskade kostnader för biljetthantering. Givet att beläggningsgraden är 

oförändrad från huvudanalysen (100 %), skulle sammanlagt 208 bussar behövas. Med fler 

bussar stiger kostnadsposterna. Känslighetsanalysen ger ett negativt nettonuvärde med cirka 

158,3 miljoner kronor. Ingen nettonuvärdeskvot beräknas.  
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Tabell 8. Känslighetsanalys över nyttor och kostnader i kollektivtrafiken, ökad efterfråga, angivet i miljoner 

kronor. 

 
Källa: Egen bearbetning 

4.7 Rekommendation 

Utifrån resultatet i huvudanalysen rekommenderas att nolltaxa i Östergötlands kollektivtrafik 

inte införs. Detta eftersom nettonuvärdet i den samhällsekonomiska lönsamhetskalkylen är 

negativt.  

!  
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5 Diskussion 
En inledande slutsats som går att konstatera från detta arbete är att det har genomförts försök 

med nolltaxa i kollektivtrafiken, men att de är få relativt sett till hur många 

kollektivtrafiksystem som finns i världen. Framförallt verkar nolltaxa i kollektivtrafik vara 

obeprövat i större städer och inom andra kollektivtrafikslag än buss. Anledningar till att 

nolltaxa sällan har prövats kan vara att tidigare försök visat att nolltaxa kräver god ekonomi i 

kommunen samt att det ibland inte var lönsamt för samhället (Ramböll, 2015). Vi anser att en 

ytterligare anledning kan vara att få kollektivtrafikoperatörer verkar använda 

samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler som analysverktyg för planering och beslutsfattning 

inom kollektivtrafikområdet (Ljungberg & Vigren, 2017). Då lönsamhetskalkyl inte använts 

har implementering av nolltaxa helt enkelt inte studerats. Trots detta har lönsamhetskalkyl 

använts i uppsatsen eftersom tidigare studier angett fördelar med att använda metoden även 

inom detta område (Ljungberg, 2007).  

!
Lönsamhetskalkylen visar ett negativt nettonuvärde med ungefär 0,5 miljoner kronor vilket 

innebär att införande av nolltaxa i kollektivtrafiken skulle kosta samhället mer än vad 

nyttorna skulle ge. Projektet leder inte till högre välfärd i samhället och projektets vinnare 

skulle hypotetiskt sett inte kunna kompensera förlorarna enligt Kaldor/Hicks-kriteriet. Vilka 

grupper i samhället som skulle bli vinnare och vilka som skulle bli förlorare har inte 

undersökts i arbetet, då kalkylen är genomförd med realekonomisk ansats. Värt att tillägga är 

att beslutsfattare kan välja att genomföra olönsamma projektet exempelvis om kalkylen anses 

innehålla tveksamheter eller om fördelningseffekterna är viktiga (Mattsson, 2004). En stor 

kostnadspost i kalkylen är snedvridningseffekten. På grund av osäkerhet hur denna ska 

värderas har vi valt att redovisa samtliga lönsamhetskalkyler med och utan 

snedvridningseffekten. Huvudanalysens nettonuvärde blir utan snedvridningseffekten svagt 

negativt. Med snedvridningseffekten beräknad utifrån rekommendation i ASEK 6.1 blir 

nettonuvärdet klart mer negativt. Oavsett storlek på snedvridningseffekten är det inte lönsamt 

att genomföra projektet. I känslighetsanalysen med lägre beläggningsgrad får storleken på 

snedvridningseffekten en betydande roll då nettonuvärdet är positivt utan effekten, men 

samtidigt negativt med den. Detta gäller förutsatt att snedvridningseffekten beräknas utifrån 

rekommendation i ASEK 6.1. Skulle snedvridningseffekten vara beräknat på annat sätt skulle 

nettonuvärdet eventuellt fortfarande vara positivt. Vad vi kan konstatera är att nettonuvärdet 
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skulle vara positivt så länge summan av snedvridningseffekten och de effekter som inte 

värderats monetärt understeg 97,4 miljoner kronor.  

!
Känslighetsanalysen med högre efterfrågan visar ett negativt nettonuvärde vilket indikerar att 

nettonuvärdet inte påverkas positivt av ökad efterfrågan. Det är inte kostnaderna för en 

ytterligare bussresenär som är hög, dessa är endast 3,17 kronor per påstigning. Däremot är 

övriga operationella kostnaderna höga, exempelvis de för drivmedel och personal som 

tillkommer då fler bussar sätts in. Kritik kan riktas mot att à-priserna för de operationella 

kostnaderna i ASEK 6.1 är för generella för att användas i lönsamhetskalkylen. Samtidigt är 

det dessa à-priser Trafikverket använder, varför vi också har valt att använda dessa. Vad som 

istället bidrar till ökat nettonuvärde är minskade kostnader för buss genom lägre 

beläggningsgrad. Detta framgår av känslighetsanalysen med lägre beläggningsgrad som visar 

ett positivt nettonuvärde. Huvudanalysens antagande om 100 % beläggningsgrad under 

högtrafik baseras på Ljungbergs (2007) studie där det framgår att detta gällde för bussarna i 

tätortstrafiken i Linköping. Då detta är den enda uppgift kring beläggningsgraden för 

busstrafiken under högtrafik som vi kunde hitta valdes denna siffra till huvudanalysen. 

Fortfarande kan antagandet kritiseras eftersom vissa bussar inte kommer vara helt fulla under 

högtrafiktiderna. Kritik kan även riktas mot att alla effekter inte kvantifieras och värderas 

monetärt. Effekterna av ökad rörlighet, minskade transaktionskostnader, hälsa och vandalism 

har inte kvantifierats och värderats, vilket gör att kalkylens nettonuvärde inte är komplett. 

Dessa effekter har varken kvantifierats eller monetärt värderats i tidigare försök och studier, 

troligtvis på grund av svårighet att genomföra sådan kvantifiering och monetärt värdering 

med precision (Cats et al., 2016; Ljungberg, 2007). Vi anser däremot att dessa effekter 

troligtvis är små, vilket gör att kalkylens resultat inte hade påverkats i stor utsträckning.  

!
Vår förhoppning är att Östgötatrafiken och andra kollektivtrafikoperatörer, Östergötlands län 

och andra kommuner och landsting samt framtida studier kan gagnas av arbetet. 

Kunskapsluckan skulle vidare kunna utforskas i framtida studier, exempelvis genom att 

undersöka vad beläggningsgraden för busstrafiken är under högtrafik eftersom det har stor 

påverkan på de totala kostnaderna i kalkylen. Det vore även lämpligt att genomföra en 

enkätundersökning för att ta reda på vad reseökning hade blivit i samband med införande av 

nolltaxa. Med en enkätundersökning hade förväntad efterfrågeökningen kunnat approximeras 

mer exakt, vilket är en mycket viktig del i att bestämma effekterna för projektet. Framtida 

studier hade också kunna studera vilka långsiktiga effekter nolltaxa i kollektivtrafiken hade 
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inneburit då tidigare försök och studier visat att efterfrågan stiger med tiden. Slutligen vore en 

studie kring att införa marginalkostnadsprissättning i kollektivtrafiken intressant. Om 

marginalkostnadsprissättning tillämpades skulle kostnaderna för biljetthantering samt 

transaktionskostnaderna fortfarande finnas kvar. Samtidigt hade subventioneringen inte 

behövt vara lika stor, vilket hade minskat snedvridningseffekten. 

!  
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6 Slutsats 
Det har gjorts försök med nolltaxa i kollektivtrafiken, men främst i mindre orter och då endast 

för busstrafiken. I det här arbetet har hela Östergötlands län varit det undersökta samhället där 

implementering av nolltaxa studerats både för buss- och pendeltågstrafiken. Arbetet har 

genomförts med samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl, ett viktigt analysverktyg för 

beslutgrundande underlag men som sällan används av kollektivtrafikoperatörer i Sverige. 

Lönsamhetskalkylen visar i huvudanalysen ett negativt nettonuvärde med cirka 0,5 miljoner 

kronor, att införa nolltaxa i Östergötlands kollektivtrafik vore således inte lönsamt för 

samhället. En osäkerhetsfaktor i kalkylen är snedvridningseffekten, vars värdering redovisas 

separat i kalkylen då effektens storlek är omdiskuterad. En känslighetsanalys visar samtidigt 

att nettonuvärdet blir positivt om beläggningsgraden på bussar under högtrafik är 60 % istället 

för 100 %, vilket tyder på att vidare undersökning kring beläggningsgraden är av intresse. I 

linje med tidigare studier visar även denna kalkyl att marginalkostnaderna i kollektivtrafiken 

är låga. En framtida studie skulle därför kunna undersöka om marginalkostnadsprissättning i 

kollektivtrafiken vore lönsamt.  

!
Lönsamhetskalkylen har visat att nolltaxans effekter bland annat vore att resenärerna skulle 

öka i antal och att utsläppen av koldioxid och övriga emissioner skulle minska. Projektet hade 

därför bidragit till Östgötatrafikens mål om att bli förstahandsvalet för resande i regionen och 

även bidragit till en mängd uppsatta miljömål. En begränsning med lönsamhetskalkyler är att 

kalkylens resultat inte tar sådana mål i beaktning. Ideologiska aspekter, kundnöjdhet och 

fördelningseffekter kan vara ytterligare viktiga delar som kalkylen inte tar hänsyn till. I 

slutändan blir det upp till beslutsfattare att avgöra om uppfyllande av sådana mål och effekter 

vore tillräckligt viktiga för att implementera nolltaxa, trots ett negativt nettonuvärde i 

kalkylen.  

!  
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8 Appendix 

1.1 Värdet av ökade bussresor 

Tabell A1. Beräkning av värdet av ökade bussresor. 

 
Källa: Trafikanalys (2018b) och Östgötatrafiken (2018).  

Genom att dividera trafikintäkter i busstrafiken med antalet påstigningar blir 

genomsnittspriset 12,56 kronor per påstigning. Då nolltaxa införs uppskattas antalet 

påstigningar öka med drygt 23,8 miljoner kronor. Multipliceras detta med det gamla priset 

och genom att applicera “Rule-of-the-half” beskriven i ASEK 6.1 värderas nyttan av ökat 

resande i busstrafiken till knappt 149,6 miljoner kronor.  

!
1.2 Värdet av ökade pendeltågresor 

Tabell A2. Beräkning av värdet av ökade pendeltågsresor. 

 
Källa: Trafikanalys (2018b) och Östgötatrafiken (2018).  

!
För att beräkna värdet av ökat resande på Östgötapendeln används samma metod som i 

Appendix 1.1. Värdet av reseökningen värderas till cirka 38,4 miljoner kronor.  
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1.3 Värdet av inbesparad väntetid 

Tabell A3. Beräkning av värdet av inbesparad väntetid. 

 
Källa: Ljungberg (2007) och Trafikanalys (2018b).  

!
För att värdera den nya väntetidskostnaden används genomsnittliga väntetidskostnaden 

Ljungberg (2007) presenterade i sin studie. Denna väntetidskostnad värderas upp till 2017 års 

prisnivå för att kunna appliceras på denna studie. Ökningen av turtätheten under högtrafik 

antas öka proportionerligt med ökningen i efterfrågan, som steg med 90 %. I fallet med en 

ökning i turtäthet med 90 % ger det en ny väntetidskostnad på 5,84 kronor, vilket är en 

inbesparad väntetidskostnad på 5,25 kronor. För nuvarande bussresenärer som genomför 

drygt 18,5 miljoner resor under högtrafik innebär det en nytta för tidsbesparingen som den 

ökade turtätheten leder till på cirka 97,3 miljoner kronor.  

!
1.4 Minskat bilåkande  
Tabell A4. Medelvärde över minskad bilåkning. 

 
Källa: Cats et al. (2016), Ljungberg (2007) och Ramböll (2015). 

 

Tabell A4 visar hur antal bilresor har påverkats i tidigare försök och studier. Medelvärdet från 

dessa beräknas till 21 %. 
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1.5 Nytta av minskat bilåkande 

Tabell A5. Beräkning av nettonytta av minskat bilåkande.  

 
Källa: Trafikanalys (2018b) Trafikanalys (2018c) och Östgötatrafiken (2018). 

!
Medelvärdet av minskat bilåkande är från tidigare studier 21 %. Med hjälp av detta 

medelvärde beräknas hur stor del av ökningen i personkilometer i kollektivtrafiken som 

kommer från tidigare bilåkning. Av minskningen är 46,3 miljoner personkilometer från 

bensindrivna bilar och 25,8 miljoner personkilometer från dieseldrivna bilar. Med information 

om hur många resor som sker på tätort respektive landsbygd från Östgötatrafiken går det dela 

upp på trafikmiljö och drivmedelstyp. Multipliceras detta värde med den icke-internaliserade 

kostnaden för respektive trafikmiljö och drivmedelstyp går det att få fram en nettonytta på 

drygt 7 miljoner kronor. Det framkommer tydligt att det är en nytta för samhället att 

människor i tätorter åker mindre bil då deras kostnader är högre än nytta, för folk på 

landsbygden är fallet tvärtom, kostnaden är lägre än vad som betalas.   
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1.6 Ökad resursåtgång- buss 

Tabell A6. Beräkning av kostnaden för ökad resursåtgång för busstrafik.  

 
Källa: Trafikanalys (2018), Ljungberg (2007), Östgötatrafiken (2018) samt värden i ASEK 6.1 (Trafikverket, 

2018).  

!
Med antagandet att förhållandet mellan personkilometer och busskilometer är konstant efter 

införandet av nolltaxa, beräknas ökningen i antalet busskilometer under högtrafik till 18,4 

miljoner kilometer. Högtrafik varar enligt Ljungbergs (2007) studie mellan 07.00-09.00 samt 

14.30-18.00. Utifrån detta beräknas hur många timmar en buss måste vara i drift varje dag för 

att kunna täcka dessa tider. Tiden summeras till sex timmar och 30 minuter. Med en extra 

marginal om 15 minuter under bägge tidpunkterna på dygnet, antas antalet timmarna under 

högtrafik per dygn bli sju timmar. Med 125 nya bussar som är operativa 251 dagar (antal 

vardagar 2017) om året innebär det en total minutökning då bussarna är aktiva under högtrafik 

på knappt 13,2 miljoner minuter per år. Sträckkostnaden och slitagekostnaden från ASEK 6.1 

multipliceras med ökningen i busskilometer och minutkostnaden multipliceras med ökningen 

i tidsåtgång för de nya bussarna för att beräkna kostnaden för den ökade resursåtgången som 

krävs för att ha 125 bussar i drift under högtrafiken. Summan blir cirka 190 miljoner kronor 

per år.  

!
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1.7 Investeringskostnad - buss 

Tabell A7. Beräkning av investeringskostnad för nya bussar.  

 
Källa: Ljungberg (2007) och Sandberg (2017).  

!
Ljungberg (2007) räknade med att det behövdes lika många nya bussar av normalstorlek som 

det behövdes ledbussar för att möta den nya efterfrågan om nolltaxa infördes i Linköping. Vi 

antar att samma förhållande går att applicera på hela Östergötland, vilket är varför en 

genomsnittlig investeringskostnad används. Med 125 nya bussar totalt blir denna 

investeringskostnad 387,5 miljoner kronor. Med en avskrivningstid och således ekonomisk 

livslängd på 10 år samt en diskonteringsränta på 3,5 % blir annuitetskostnaden knappt 46,6 

miljoner kronor.  

!
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1.8 Marginalkostnad och externa effekter - buss 

Tabell A8. Beräkning av marginalkostnad och externa effekter för busstrafiken. 

 
Källa: Ljungberg (2007), Trafikanalys (2018), Östgötatrafiken (2018) och värden i ASEK 6.1 i Trafikverket 

(2018),  

!
Med den marginella sträckkostnaden och den marginella slitagekostnaden från ASEK 6.1 

återfås den totala marginalkostnaden per personkilometer. Genom att ta förhållandet mellan 

personkilometer och påstigningar kan marginalkostnaden uttryckas som 1,776 kronor per 

påstigning istället, vilket är Östgötatrafikens marginalkostnad för en ytterligare passagerare. 

För att beräkna marginalkostnaden för samhället måste även externa effekter räknas in. Detta 

görs genom ett viktat medelvärde utefter antalet personkilometer från resor i respektive 

trafikmiljö. Det summeras till 0,117 kronor per personkilometer eller 1,351 kronor per 

påstigning. Summerat med Östgötatrafikens marginalkostnad för en påstigning på bussar blir 

marginalkostnaden för samhället 3,171 kronor per påstigning i 2017 års prisnivå. Total 

marginalkostnad med efterfrågeökning om 90 % blir drygt 75,6 miljoner kronor. Av detta är 

43,4 miljoner kronor Östgötatrafikens marginalkostnad och 32,2 miljoner kronor 

marginalkostnaden för externa effekter. Total resursåtgång för buss beräknas till 234,1 

miljoner kronor.  

!
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1.9 Ökad resursåtgång, marginalkostnad och externa effekter - 

Östgötapendeln 

Tabell A9. Beräkning av ökad resursåtgång, marginalkostnad och externa effekter för Östgötapendeln. 

 
Källa: Trafikanalys (2018b), Region Östergötland (2017) och Östgötatrafiken (2018).  

 

Region Östergötland har vid sina beräkningar gällande passagerartillväxten på 

Östgötapendeln identifierat fyra sträckor som inom några år kommer få kapacitetsproblem, 

varvid dubbelkoppling är en lösning på problemet (Region Östergötland, 2017). Sträckan är 

mellan Motala och Norrköping och mäter ungefär 101 kilometer med en restid på cirka 67 

minuter. I ASEK 6.1 återfinns siffror för marginalkostnad på pendeltåg, vilket är en 

kilometerkostnad på 20,07 kronor per kilometer samt en minutkostnad på 30,22 kronor per 

minut (Trafikverket, 2018). Per dag innebär det kostnader på drygt 16 000 kronor att 

dubbelkoppla sträckorna som kräver det, och per år drygt 4,1 miljoner kronor. Genom att 

vikta den extern marginalkostnaden utefter hur många resor som genomförs i tätort och 

landsbygd återges kostnaden på 0,118 kronor per personkilometer eller 4,731 kronor per 

påstigning. Den totala kostnaden för externa effekter, utifrån en ökning i personkilometer på 

drygt 99 miljoner kilometer, beräknas till drygt 11,7 miljoner kronor. Summerat med 

kostnaden för dubbelkopplingen blir den totala kostnaden drygt 15,9 miljoner kronor, eller 

6,55 kronor per påstigning.  

!
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1.10 Minskade skatteintäkter av minskat bilåkande 

Tabell A10. Beräkning av förändring i skatteintäkter på grund av minskat bilåkande. 

 
Källa: Trafikanalys (2018), Naturvårdsverket (2018), Östgötatrafiken (2018), Forsell et al. (2010) och SPBI 

(2019).  

!
Efterfrågan stiger som tidigare nämnt med 90 %, vilket innebär drygt 374 miljoner fler 

personkilometer genomförda med Östgötapendeln och busstrafiken tillsammans. Av denna 

ökning antas 21 % vara tidigare bilister (se appendix 1.4) som således står för ungefär 78,6 

miljoner av dessa personkilometer. Drygt 46,3 miljoner personkilometer kommer från 

bensindrivna bilar och 25,8 miljoner från dieseldrivna bilar. Med antagandet att det i Sverige 

sitter ungefär 1,2 personer per bil (Forsell et al., 2010) går det att beräkna hur många 

kilometer respektive drivmedelstyp färdas. Med en bensinskatt per liter på 9,47 kronor per 

liter år 2017 (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet [SPBI], 2019) och en 

genomsnittlig förbrukning av 0,55 liter per mil (Naturvårdsverket, 2018), blir den minskade 

skatteintäkten för bensindrivna bilar drygt 20,1 miljoner kronor. För dieseldrivna bilar med en 

dieselskatt på 7,7 kronor per liter (SPBI, 2019) och en genomsnittlig förbrukning av 0,5 liter 

per mil (Naturvårdsverket, 2018) blir minskade skatteintäkten knappt 8,3 miljoner kronor. 

Totalt innebär nolltaxa i kollektivtrafiken minskade skatteintäkter om cirka 28,3 miljoner 

kronor. 

!
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1.11 Kostnad för snedvridningseffekt 

Tabell A11. Beräkning av snedvridningseffekten.  

 
Källa: Trafikanalys (2018b), Östgötatrafiken (2018) samt värden från ASEK 6.1 (Trafikverket, 2018).  

!
Totalt innebär nolltaxa i kollektivtrafiken att kostnader på 284,9 miljoner kronor måste 

subventioneras. Utöver ett ökat subventionskrav försvinner även drygt 452,5 miljoner kronor 

från tidigare biljettintäkter (Trafikanalys, 2018b). Övergången från bilresenärer till 

bussresenärer minskar även den statliga budgeten med drygt 28,4 miljoner kronor till följd av 

minskad bränslekonsumtion (se appendix 1.10). När skattemedel ska samlas in för ett 

investeringsprojekt ska en skattefaktor på 1,3 användas enligt ASEK 6.1 för att ta hänsyn till 

den snedvridningseffekt skatten innebär (Trafikverket, 2018). Den totala välfärdsförlusten av 

snedvridningseffekten beräknas därför till cirka 229,7 miljoner kronor.  

!
!


